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Students, teachers, parents, honored guests,

This evening, it is my great privilege to address the graduating of 
the class of 2014 on behalf of the American Collegiate Institute’s 
administration and teachers. Every year, during the final days of June 
the milestone of graduation day arrives and the dedicated students of  
ACI make their final trip to the amphitheater as students to attend  the 
ACI commencement ceremony. COMMENCEMENT - the ceremony of 
conferring degrees and granting diplomas at the end of the academic 
year. It’s interesting really that when you look at the  etymology and 
definition closely at the , you’ll find that the word “commencement” 
means -  dawning, formation, inception, opening, origin, outset, and 
beginning – all terms that engender a new start.  It is a fitting paradox 
to be used for graduates that celebrate the end of high school life 
and prepare for a new beginning. It seems fitting on an occasion 
so full of mixed emotions and contradictions – excitement and joy, 
tempered by a fear and uncertainty. With commencement   comes 
the realization that the ACI school days have ended and graduation 
means it is a time to say farewell  to the familiar places, faces and 
long term friends.  For some it will be a departure to new cities or new 
countries - but for all it means new challenges. So commencement by 
definition means the end and the beginning. 
This evening as we celebrate the graduates of 2014 and say 
goodbye, and as we do so, we also bid farewell to our much-loved 
and respected school principal Anet Hanim, who after an outstanding 
academic career as ACI’s leader and devoted mathematics teacher, 
we say thank you and best wishes as you begin your well-deserved 
retirement.  We salute Anet Hn. for her years of devoted service 
and commitment to her beloved ACI. Anet Hn.’s will always be 
remembered and valued by the school, its teachers, parents, staff 
and the countless graduates those whose hearts and minds she has 
touched. 

GENEL MÜDÜR HEADMASTER 
TODD CUDDINGTON

To our graduates, you enter a fascinating world, many, many 
challenges, a lot of uncertainty, but also unlimited opportunity 
on a global scale – your school has provided you with the most 
balanced education available in this country – a solid academically 
challenging curriculum, unrivalled extra-curricular opportunities, 
internationally-minded educators who have worked tirelessly in 
instill a desire for learning.  We have been fortunate to be raised in 
an environment that not only encourages democratic principles, but 
models those values in its actions and words; you have received a 
university preparatory education that has readied you for your next 
stage in life.  Use it to your advantage - but how? How can I use the 
ACI experience to my advantage – that is a natural question you will 
ask yourselves? 
This summer – you will read.  Read for pleasure.  People who read 
are interesting and informed, and informed and interesting people 
are what the world needs more than anything else these days.  
Read and talk about what you have read, because conversations 
lead to new ideas and new ideas are what the world needs today 
more than anything else.  ACI students are great and having 
conversations – I know this because teachers always tell me how 
much the class of 2014 likes to talk in class.  
The conversations that you have will help you learn to listen, good 
listeners are able to solve problems and what the world needs more 
than anything else these days are people who can solve problems. 
To the class of 2014, I wish you a most relaxing summer vacation 
you’re your family and friends and on behalf of all of your teachers 
and friends at ACI we say best of luck and success.

On June 23, 2014, Mr. Todd Cuddington shared his thoughts with the Graduating Class of 
2014 during his commencement address:
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Değerli Okurlar, 
Dergimiz sayesinde öğrencilerimize, velilerimize, mezunlarımıza, 
dostlarımıza ve okulumuzu daha yakından tanımak isteyenlere 
seslenmekten büyük mutluluk duyuyorum.  
135 yıldan beri topluma hizmet etmekte olan, nitelikli ve bilinçli 
öğretmenlerinin önderliği ve uygulanan çağdaş öğretim 
yöntemleri sayesinde gençlerimiz için  ideal bir eğitim ortamı 
oluşturan okulumuzda  öğrencilerimizin demokratik bir ortamda  
yaratıcı, özgüvenli,   girişimci, yenilikçi  bireyler  olarak   yetişmeleri   
geleneksel amaçlarımızdandır. Bu bağlamda her yıl yoğun 
akademik çalışmaların yanı sıra bilimsel, kültürel ve sosyal 
etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası 
etkinliklerde yeteneklerini sergilemelerine ve çeşitli alanlarda 
deneyim kazanmalarına olanak sağlanmaktadır. 2013-2014 
öğretim yılında düzenlenmiş olan etkinliklerin bir kısmını In Action 
Dergisi ile sizlerle paylaşmak istedik, umarız zevkle okursunuz. 
Bu arada sevgili 2014 mezunlarımızın, yurtiçi ve yurt dışındaki 
seçkin üniversitelere yerleşmiş olduklarını sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyorum. Ayrıca IB mezunlarımızın da elde ettiği 
mükemmel sonuçlar bizi sevindirmiştir. Tüm mezunlarımızı 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 
Saygıdeğer Okurlar, 
Rekabetin yoğun olduğu bu çağda, mezunlarımıza daha parlak 
yarınlar hazırlamak  amacımızdır. Kalitemizin toplum tarafından 
takdir edilmesinden aldığımız şevk ve cesaretle,  hedeflerimizi 
büyüterek, okulumuzu  Türkiye’de bir numara yapacak 
projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu projeler arasında önemli 
bir yer tutmakta olan ve okulumuzun uluslararası standartlara 
uygunluğunu kanıtlayan CIS akreditasyonunu yenilemek üzere 

gerçekleştirdiğimiz özdeğerlendirme çalışması sırasında ACI’nın 
vizyonunu “Okulun temel ilkelerinin korunarak akademik başarının 
daha da artırılması” şeklinde belirledik. Sürekli gelişmeyi hedef 
edinmiş okulumuz, vizyonumuzun itici gücü ile yeni başarılara 
imza atacaktır. 
Değerli Okurlar, 
Kısa bir süre sonra hayatın anlamını bana öğreten ve yaşam 
sevincimi besleyen damarlardan biri olan ve mezunu olmaktan 
daima onur duyduğum sevgili okulumuzdan emekliye 
ayrılacağım. 40 yıllık meslek hayatımın   tümünü İzmir’in en 
prestijli eğitim kurumu olarak kabul edilen kendi okulumda 
geçirdim. Öğretmek üzere görevlendirildiğim bu saygın 
kurumda ben de çok şey öğrendim ve kişiliğimi geliştirdim. 
Buradaki varlığımın, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize 
hizmet etmeye dayandığını ve eğitimin öğrenci merkezli 
olması gerektiğini erken yaşlarımda idrak ettim. Yönetici 
olduğumda ise bir kurumun, ancak sevgi ve saygı harcının 
kullanılmasıyla yüceltilebileceği gerçeğinden hareketle, ACI 
ailesinin kenetlenmiş ve mutlu bireylerden oluşması için gereken 
zemini hazırlamaya çalıştım. Yankısal bir ortamda olduğu gibi 
bu çabalarımın meyvelerini çalışma arkadaşlarımın pozitif enerji 
yayan gözlerinde ve özverili çalışmalarında keyifle izledim. Bu 
okulda gerçekleştirebildiğim her şeyi, insan onuruna saygıdan 
kaynaklanan bu dayanışma olgusuna borçluyum. Müdürlük 
yaptığım 11 yıl boyunca en yeni çalışandan en kıdemli öğretmene 
ve yöneticiye, sevgili öğrencilerimden mezunlarımıza, Yetişenler 
Derneğine, velilerimize ve SEV vakfına kadar  herkesin desteğini 
her an hissettim. Etrafımda sapasağlam bir dayanışma zinciri 
oluşturan tüm bireyleri ödenemez bir borcun yarattığı minnet 
duygusuyla birlikte yaşadığım müddetçe hafızamda ve yüreğimde 
taşıyacağım.  
Şimdi her doğal döngüde olduğu gibi bu değerli aileyi onları 
daha da üst noktalara yönlendirecek meslektaşlara emanet 
etme zamanı geldi. Benden nöbeti alacak olanların başarılarını  
alkışlamak için sabırsızlanıyorum. İlke ve inkılaplarını  rehber 
edindiğimiz  Yüce Atatürk’ün ışıklı yolunda ilerleyen bir kurum 
olarak okulumuz her yıl kendini aşmaya devam ederek  her zaman 
ACI ailesinin gurur kaynağı olacaktır.  
Sağlık ve mutluluk dileklerimle.

OKUL MÜDÜRÜ SCHOOL PRINCIPAL
ANET GOMEL

/ / / / / / / / / / / /   S U N U Ş



SENEYE BAYRAM OLACAK!    

THERE WILL BE A HOLIDAY NEXT YEAR!
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Bu dönem, iki önemli güne tanıklık ettik. 23 Nisan’ı, her sene olduğu gibi coşkuyla kutlarken 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na, Soma’da kaybettiğimiz madencilerimizin acısı düştü.  

Lise 2 öğrencilerimiz Yağmur Güven ve Eda Şemsioğlu, bu özel günler ile ilgili duygularını ACI In Action 
için kaleme aldılar.

This semester we witnessed two very important days. While April 23rd was celebrated as it is every year 
with great joy, May 19th, the Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day was over clouded by 

the loss of the miners in Soma. Two of our Grade 10 students, Yağmur Güven and Eda Şemsioğlu put their 
pens to paper for ACI In Action to express their feelings about these special days. 



/ / / / / / / / / / / /   N E W S

Hani bir köstebek, bir karınca, nasıl oyar 
geçer toprağı, işte öyle kazmış insan. 
Kazmış, kazmış, kazmış, yerin altına inmiş, 
bilmeden ne kadar bekleyeceğini. Bazen 
çökmüş, bazen patlamış, bazen yanmış  
içine girdiği toprak; kapkara çıkarılacak 
maden kızıllanmış. Binler, yüzler, onlar, kürek 
toprağa vurulmadan gömülmüş, kalanların 
boyandıkları simsiyah kömürle tezat yaratan, 
ak gözlerine korku salınmış. 
Yıllar ilerlemiş elbette. İnsanoğlu ki, yerin 
altına indiğinden çok, gökyüzüne çıkmış, gök 
kubbeyi aşmış. Teknoloji demiş adına ki, her 
soruna bir çözümü varmış. İnsan sığınınca 
yeraltının zenginliğine, teni yine siyaha 
boyanırmış ama artık nicelerin hayatını 
sunmasına gerek kalmazmış. Yöntemler 
varmış, çözümler... Can güvenliği diye 
bir söz dolanmaya başlamış, insan hayatı 
değerlenmiş kömürle birlikte; ölüme dur 
demiş insan. Ya Türkler? Onların da yeterince 
canı yanmış. Atalarının öğüdünü dinlemişler. 
“Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli, fakat 
zekânı unut, daima çalışkan ol,” sözüne 
uymuşlar; dört bir yanda mühendisler, iş 
adamları, en iyisi için çalışmış. İşler hep iyi 
gitmese de, herkes bunu böyle düşünmüş, 
düşünmek istemiş. Her Türk’ün, hiç olmazsa 
gençken verdiği bir söz varmış.  
En azından, her 19 Mayıs’ta, ülkesine faydalı, 
dürüst, çağdaş olacağına yemin etmiş her 
genç. Kendilerini ilkelerine borçlu bilirler, 
sorumluluklarını kavrarlarmış. Ancak toprak 
ki, hiç borçlu olmamış insana, istediğinde 
sınarmış insanı. Hassas ve kararında 

Just like a mole or an ant hollows out the 
soil so men dug. They dug, dug, dug, until 
they went further underground not knowing 
what awaited them. The ground they entered 
sometimes caved in, sometimes exploded 
and sometimes burnt. The mineral to be 
excavated turned red. Hundreds, Thousands 
were buried before they even began to 
extract the coal and the whites of the eyes 
full of fear in those left behind are in stark 
contrast with the black coal dust. 
Years have gone by. More have been in the 
air than under the ground and even into 
space. There is an answer to every problem 
in what is called ‘technology’.  If you still 
want to extract rich resources from under 
the ground you are still covered in coal 
dust but there is no risk to life. There are 

methods and solutions . . . security measures 
preventing the loss of life.  The value of 
human life increased with the value of coal. 
People put an end to death underground.  
What about Turks? They have suffered 
enough. They listened to the advice of their 
forefathers. “You are intelligent but put this 
aside and work hard,” and followed it. The 
engineers worked hard for their employers. 
Everyone thought that everything would be 
alright or that’s what they wanted to think. 
Keeping to the promise they repeated 
on every May 19th to be of benefit to 
their country, to be honest and to be 
contemporary.  They believe themselves to 
be indebted to their country and are aware 
of their responsibilities.  But the earth never 
indebted to people, tested their beliefs.  If 
they do not show sensitivity and act out of 
order then they will be punished severely. 
Those who were trying to earn their living 
paid the highest price although everyone 
thought they would be able to win life’s 
struggle from the mine they had excavated 
for years. 
Soma paid the price of ignorance. It reflected 
the forgotten words of a generation. Was it 
incompetence or the philosophy of “nothing 
will happen”? It will never be known. Yet, 
those underground, died.  A whole country 
mourned coinciding with May 19th, the 
Commemoration of Atatürk, Youth and 
Sports Day. It came as a warning to the 
young generation and a slap in the face 
for those responsible.  Atatürk left us with 
hope when he said,” From this nation a new 
generation is being born. I am leaving this 
Republic of Turkey to them without having to 
look back.” From now on the young Turkish 
generation will not allow anyone to betray 
this hope, despite so many people having 
been lost. This period of mourning, this pain, 
disappointment and sadness grew with fear 
and hopelessness. Some were angry, some 
put it down to fate, some were determined 
and some mourned. The citizens of Turkey 
held to one another, took their flag, mourned 
and promised not to make the same mistake.  
They promised to strive not to let Atatürk 
down, to be young people worthy of their 
country and true to their word. Let this year’s 
May 19th pass without any celebration.  
Acknowledge it in silence this year but let 
us celebrate it next year under our country’s 
flag. This year the flags are wet with tears. I 
promise next year there will be a celebration!

davranılmazsa, hıncı büyük olurmuş. Yıllardır 
kazdığı, alıştığı, bildiği madende yaşam 
mücadelesini, insan kazanabilir artık derken, 
bunu ekmeğini kazanmaya çalışanlar 
ödemiş. 
Soma’da cahilliğin bedeli ödenmiş, bir 
neslin unuttuğu sözler acizliğine yansımış, 
yetersizlik mi, ‘olmaz bir şey’cilik mi, yoksa 
beceriksizlik mi, bilinmez, ama olan, 
aşağıdakilere olmuş. Bir ülke yas tutar olmuş. 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı da bu yasa denk gelmiş, sanki yeni 
yetişen gençlere uyarı, bir felaket yaratanlara 
da tokatmışçasına. Atası umudunu bırakmış, 
ardında şu sözlerle: "Milletin bağrından 
temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye 
Cumhuriyeti’ni) ona bırakacağım ve gözüm 
arkamda kalmayacak." Nice yitip giden 
kardeşinin ardından, bunu kavramak ayıbı 
olarak kalmışsa da yanına, Türk genci o 
umuda, ihanete izin vermeyecekmiş bundan 
sonra. 
Bu yas, bu acı, bu hayal kırıklığı, bu 
hüzün ki büyümüş bir olmuş kızıllanan 
madenden, yeryüzüne ulaşan korku ve 
çaresizlikle;  kimine öfke, kimine keder, 
kimine kararlılık, kimine ağıt olmuş. 
Ülkenin vatandaşları birbirine tutunacak, 
al bayrağına sarılacak, yasını tutacakmış ve 
kenetlenerek, hata yapmamaya, Ata’sının 
yüzünü kara çıkarmamaya, ülkesine yaraşır 
gençler, sözüne sadık insanlar olmaya 
uğraşacaklarmış. 
Şimdi diyorum ki, bu sene sessiz geç  
19 Mayıs. Usul usul selamını ver,  seneye 
sevinelim birlikte al bayrak altında. Bu sene 
bayraklar ıslak akan gözyaşından. 
Söz ki seneye bayram olacak!  

Yağmur GÜVEN



Hepimiz anlıyoruz ki, 
egemenliğin halka ait 
olduğunun bilincinde olmalıyız. 
Anlıyoruz ki, biz ona sahip 
çıkmak zorundayız. 

We are all conscious of the fact 
that sovereignty belongs to the 
people and we must remain 
aware of that. We have to hold 
on to that. 

As we are all aware the National 
Sovereignty and Children’s Day is the only 
holiday dedicated to children. This day is 
like a tree which has extended its branches 
to every innocent thing in the world and is 
decked out in all colours. It is the day when 
cultures rub up against one another and 
hands, which have touched different soils, 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
hepimizin bildiği gibi, çocuklara adanmış 
tek bayram. Dünyanın her masumiyet 
parçasına kollarını açan, renklerle 
bezenmiş kocaman bir ağaç bu gün. Tüm 
kültürlerin eteklerinin birbirine değdiği, 
farklı toprağa el değmiş pamuk ellerin 
tutuştuğu gün. Tüm saflık el ele vermiş, 
dünya ışıkla yıkanmalı. Ülkemizin her 
karışı, milli egemenlik için, kendi kendimizi 
yönetebilme hakkını, bağımsızlığımızı 
kazanmak için, başa gelecek bir güç 
sarhoşu değil de, halkın önderliğinde 
ilerlemek için fedakârlıkla yıkandı. 
Ve biz, her 23 Nisan’da, egemenliğin 
kayıtsız şartsız milletin olmasının 

23 NISAN KUTLU OLSUN!
A VERY HAPPY 23RD OF APRIL, NATIONAL 

SOVEREIGNTY AND CHILDREN’S DAY
Eda ŞEMSİOĞLU

mutluluğuyla doluyoruz. Kutlamalarla 
neşemizi pekiştiriyor, herkesle paylaşıp 
mutluluğumuzun sesini duyuruyoruz.
Bu sene okulumuzda oldukça renkli 
bir kutlama izledik. Öncelikle milli 
egemenliğin ne olduğuna, önemine ve 
bizim için ne ifade ettiğine değindik. Ona 
nasıl sahip çıktığımızı, Atamızın izinden 
gideceğimizi söyledik. Ardından küçük 
konuğumuzun şarkısını hayranlıkla dinledik. 
En sonunda ise beklenen an geldi ve halk 
oyunları gösterisi başladı. Canlı renklerin 
ahenkle dans edişini izledik. Dans eden 
arkadaşlarımız yetenekleriyle hepimizi 
hayran bıraktı. Oldukça uzun ve zengin 
bir kareografiyi soluksuz izledik. Verdikleri 
emeğe değmiş doğrusu. Hepimizin 
hafızasına kazınan bir performanstı. 
Gösteride emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür 
ederiz. Herkesin bayramı kutlu olsun!

join together. The world should be lit up 
and all innocence join forces.
Every bit of our country has been bathed 
in sacrifice for national sovereignty, for 
the right to self-govern, for independence 
and not to be taken forward by someone 
consumed by power but under the 
leadership of the public. We, every April 
23rd live the happiness of knowing we have 
unconditional national sovereignty.   By 
celebrating this day we consolidate our 
joy and by sharing this we broadcast our 
happiness to everyone. 
This year we celebrated in a lively way. First 
we touched on what national sovereignty 
is, its importance and what it means to 
us. We declared how we will protect it 
and follow in the steps of Atatürk. We 
listened in wonder to the song from our 
young guest.  Then the moment we had 
all been waiting for came and the folk 
dance performance began. We watched 
as the colours of their costumes blended 
as they danced.  We were impressed by 
the talent of those dancers and watched 
breathlessly the long but rich performance. 
It was worth all the effort they had put in 
and was unforgettable. We thank all the 
students and teachers responsible for the 
programme.Happy Holiday to everyone!

/ / / / / / / / / / / /   H A B E R
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Öğrencilerimiz Ada Doğrucu ve Alp Eren 
Elçi’nin hazırlamış olduğu “QR Cube” 
isimli projesi MEF Araştırma Projeleri 
Yarışmasında Fizik Dalında Türkiye 2.si oldu.
Yarışmada bu sene bir ilk gerçekleşti ve 
öğrencilerimizin IB sınavlarından dolayı 
proje yarışmasına katılamama durumu 
nedeniyle Proje Komitesi öğrencilerimizin 
sunumlarını Skype üzerinden yapmalarını 
kabul etti. Öğrencilerimiz uzaktan erişimle 
de olsa yaptıkları sunumla jüri üyelerini 
etkileyerek böylesine güzel bir başarıya 
imza attılar. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenleri Oktay 
Ünal'ı kutluyoruz!

Young Reporters for The Environment 
(YRE) - Çevrenin Genç Sözcüleri Kulübü'nün 
her sene düzenlediği yarışmada, "From 
Grey to Torquoise: The Cleansing of 
the Izmir Gulf" (Griden Turkuaza: İzmir 
Körfezi'nin Temizlenmesi) konulu makalemiz 
ile "En İyi Makale" dalında Türkiye ikinciliği 
aldık. Makalenin yazarları, YRE Kulübü 
öğrencilerimiz Derin Güzel, Denizhan 
Algan, Mehmet Can Susam, Cem Aybek, 
Bora Güloğlu, Avni Şahin ve Berk Öztüre 
bu sonuçla uluslararası yarışmada Türkiye’yi 
temsil etme hakkı kazandılar.
Öğrencilerimizi ve öğretmenleri Zeynep 
Reis ve Özlem Ercan'ı kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
'Liselerarası Tenis İl Birinciliği'nde 
okulumuz kızlar ve erkeklerde dereceye 
girdi. Örnekköy Tenis Merkezi'nde yapılan 
müsabakalarda Kız Takımımız İzmir 
Şampiyonu olurken, Erkek Takımımız da 
İzmir üçüncüsü oldu. Bu sonuçla ACI, 
Türkiye Tenis Şampiyonası'nda İzmir’i 
başarıyla temsil etti. Takım koçumuz ve 
Müdür Yardımcımız Kıvanç Gürkan, “Bu 
sonuç rastgele elde edilmiş bir başarı 
değil, uzun soluklu çalışmanın ve disiplinin 
getirdiği bir durumdur. Öğrencilerimiz 
akademik başarılarının yanısıra sportif 
etkinliklerde de iddialı olduklarını bu sene 
bir kez daha göstermiş oldular,“ dedi.
Kıvanç Hanım’ı ve tenisçilerimizi kutluyoruz.

Our students, Ada Doğrucu and Alp Eren 
Elçi were placed 2nd in the Physics Branch 
of the MEF Research Projects Competition 
with their project: ‘QR Cube’.
This year for the first time the Project 
Committee accepted our students to give a 
presentation of their project submitted via 
Skype. This was because of our students’ IB 
exam programme. Even though the project 
was submitted in this way the presentation 
still impressed the jury resulting in this 
success.
We congratulate our students and our 
teacher, Oktay Ünal.

In the competition held each year by YRE 
(Young Reporters for the Environment) we 
gained a second place in the category of 
‘Best Article’. The theme this year was “From 
Grey to Turquoise: The Cleansing of the 
Izmir Bay”. The authors of the article were 
the members of the YRE Club: Derin Güzel, 
Denizhan Algan, Mehmet Can Susam, Cem 
Aybek, Bora Gülüğlu, Avni Şahin and Berk 
Öztüre. With this success they have gained 
the right to represent Turkey in the next 
stage of the competition.
We congratulate our students and teachers, 
Zeynep Reis and Özlem Ercan, on their 
placing in this competition and wish 
continuing success in the next stage.

Both our girls’ and boys’ teams, who 
participated in the ‘High School Tennis 
Provincial Firsts’ organised by the Youth 
and Sports Provincial Directorate and the 
Directorate of Education, were ranked. Our 
girls’ team were the Izmir Champions whilst 
the boys’ team ranked third in Izmir at the 
tournaments held in the Örnekköy Tennis 
Center. We can say that ACI represented 
Izmir well in the tournaments. The team 
coach, Kıvanç Gürkan, had this to say:” This 
success was not the result of luck but was 
achieved by a lot of hard and disciplined 
training. Our students have again displayed 
that not only are they ambitious when 
it comes to academics but also they are 
ambitious in the field of sports”. 
We congratulate our tennis players and 
Kıvanç Hanım.

BAŞARILARIMIZ
OUR SUCCESSES

/ / / / / / / / / / / /  N E W S



10–11

/ / / / / / / / / / / / 

Pırıl Özgerçin –Science Po – Columbia 
University Dual BA, Georgetown University, 
New York University, University of Chicago, 
University of Michigan, University of 
Virginia, Eugene Lang College, London 
School of Economics, King’s College 
London, Durham University, University of 
Manchester, University of St.Andrews.

Melisa Özen –Columbia University, 
Cornell University , Emory University, 
University of Pennsylvania, Northwestern 

Öğrencilerimizin birçoğu başvurdukları yurtdışı üniversitelerden burs aldılar. Alınan burslar, dört yıllık 
üniversite hayatlarında, toplamda 3,8 milyon USD’lık bir burs fonuna denk geliyor. 

3,8 million $ scholarship awarded for all duration of university (all years). 

/ / / / / / / / / / / /  H A B E R 

James BOOBAR

TEBRIKLER!
CONGRATULATIONS!

University, University of Rochester, 
University of California Los Angeles, 
University of California San Diego, 
University of California Santa Barbara, 
University of California Santa Cruz, Johns 
Hopkins University, University of Miami , 
New York University.

Deniz Sokullu - Carnegie Mellon 
University, Georgia Institute of Technology, 
Massachusetts College of Art and Design, 
Parsons The New School for Design, Pratt 

Institute, Purdue University, Rhode Island 
School of Design, Rochester Institute of 
Technology, Savannah College of Art 
and Design, School of the Art Institute of 
Chicago.

Kayra Sıla Özalp - London School of 
Economics, City University, King’s College 
London, University College London, Royal 
Holloway University of London, The Hong 
Kong University of Science & Technology, 
Universita Bocconi.

BİRKAÇ IB ÖĞRENCİMİZ VE KABUL EDİLDİKLERİ YURTDIŞI ÜNİVERSİTELER:
A FEW IB STUDENTS AND THEIR FOREIGN UNIVERSITY ACCEPTANCES:



/ / / / / / / / / / / / 

Hong Kong University of Science and 
Technology – 1
 
Canada (Kanada):
Bishop’s University – 1 
Carleton University – 2  
Concordia University – 2
Dalhousie University – 6
McGill University – 11
McMaster University – 1 
Queen’s University – 1 
Ryerson University – 3
University of Alberta – 3
University of British Columbia – 3
University of Guelph – 1
University of King’s College – 1
University of Toronto – 6
U of Toronto Mississauga – 1
University of Waterloo – 2
York University – 1 
Europe (Avrupa): 
Amsterdam University College – t
Bard College Berlin – 1
Bocconi University – 3
ESADE – 2
Fontys University of Applied Sciences - 1
Goethe Institute - Dusseldorf – 1
Jacobs University – 1 
John Cabot University – 1 
Leiden University College at the Hague – 2
Nuova Academia di Belle Arti Milano – 1 
Politecnico di Milano – 2
Tilburg University – 1 
University College Maastricht – 2
University College Utrecht – 2 
University of Groningen – 1 
University of Maastricht – 1
University of Utrecht – 1
United Kingdom:
Arts University Bournemouth – 1
Brunel University – 11 (6 Foundation)
City University London – 10 (5 Foundation)
Durham University – 3
United Kingdom (Cont’d)
Glasgow School of Art – 1
Goldsmith’s, University of London – 2

King’s College London – 9 (5 Foundation)
Kingston University – 3 (3 Foundation)
Lancaster University – 1
London College of Communication – 1
Leeds Metropolitan University – 2 
London Metropolitan University – 2
London South Bank – 4 (4 Foundation)
London School of Economics – 2
Newcastle University – 1 (1 Foundation)
Middlesex University – 2 (1 Foundation)
Oxford Brookes University – 1
Queen Mary, University of London – 5 
(5 Foundation)
Royal Holloway University – 20 (8 Foundation)
Roehampton University – 1 (1 Foundation)
School of Oriental and Asia Studies – University 
of London – 2
University of Arts London – Central St. Martins – 3 
(3 Foundation)
University of Bath – 2
University of Brighton – 2
University of Bristol – 2 (1 Foundation)
University College London – 3 (1 Foundation)
University of Dundee – 2
University of East London – 2
University of East Anglia – 1 (1 Foundation)
University of Edinburgh – 5 (1 Foundation)
University of Exeter – 8 (5 Foundation)
University of Glasgow – 3
University of Greenwich – 4
University of Kent – 4 (2 Foundation)
University of Manchester – 3 (2 Foundation)
University of Plymouth – 3
University of Reading – 2 (1 Foundation)
University of Southampton – 2
University of St Andrews – 4 (1 Foundation)
University of Surrey – 2
U of Sussex – 1
U of Ulster –1
University of Westminster – 10 (1 Foundation)
University of York – 1 
*Still awaiting decisions from Europe

United States (ABD):
American University – 2
Arizona State University – 1

Barnard College – 2
Baruch College of the CUNY – 1
Bennington University – 1
Bentley University – 2
Boston University – 5
Brandeis University – 2
Bryant University – 2
Carnegie Mellon University – 1
Clark University – 1
California College of the Arts – 1
California State University – East Bay – 1
California State University – Fullerton – 1
California State University – Los Angeles – 1
California State University – Monterey – 1
Columbia - Scıences Po Dual Degree Program – 1
Columbia University – 1
Cornell University – 1
Converse College – 1
Diablo Valley College – 1
Emerson College – 1
Emory University – 3
Endicott College – 1
Eugene Lang College – 1
Fairfield University – 1
Florida Institute of Technology – 1
Florida Atlantic University – 1
Flagler College – 1
Fordham University – 1
Georgia Institute of Technology – 5
Georgetown University – 1
George Washington University – 3
Hope College – 1
Iowa State University – 1
Johns Hopkins University – 1
Loyola Marymount University – 1
Lynn University – 2
Massachusetts College of Art and Design – 1
Marymount Manhattan College – 1
Marist College – 1
Michigan State University – 2
Musicians Institute – 1 
New York University – 6 
Northeastern University – 7
Northwestern University – 1
Otis College of Art and Design – 1
Pace University –3

Parsons New School of Design – 1
Pennsylvania State University – 2
Pratt institute – 2
Purdue University – 3
Rhode Island School of Design – 2
Ringling College of Art and Design – 1 
Rochester Institute of Technology – 2
Roger Williams University – 1 
San Jose State University – 1 
Santa Monica College – 1 
Sarah Lawrence College – 1
Savannah College of Art and Design – 1
School of the Art Institute of Chicago – 3
St. John’s College – 1
St. John’s University - 
Queen’s Campus – 1
Stevens Institute of Technology – 1
Suffolk University – 3
Syracuse University – 3
The Ohio State University – 1
Tufts University – 1
The University of Arizona – 1 
University of California - Los Angeles – 5
University of California - San Diego – 6
University of California - Santa Barbara – 2
University of California - Santa Cruz – 4
University of Chicago – 1 
University of Colorado - Boulder  – 2
University of North Caroline at 
Chapel Hill – 1
University of Miami – 4
University of Michigan – 4
University of Oklahoma – 1 
University of Pennsylvania – 1
University of Rochester – 1
University of South Florida – 5
University of Southern California – 2
University of Tampa – 2
University of Virginia – 6
University of Wisconsin – Milwaukee – 1
Virginia Polytechnic University – 2
Wentworth Institute of Technology – 1 
Wheaton College – 2 
Wittenberg University – 1 
Woodbury University – 1 
Worcester Polytechnic Institute – 1

/ / / / / / / / / / / /  N E W S
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TEBRIKLER!
CONGRATULATIONS!
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DÜNYA GÜNÜ
WORLD DAY

Çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı okulumuzda, 17 Nisan’daki Assembly saatinde 
 Dünya Günü’nü kutladık. 

On April 17th we celebrated World Day during our guidance classes. 

ENVIRONMENTALISM 
&

ACI

ÇEVRE 
&

ACI

/ / / / / / / / / / / /  H A B E R 

Melis Alphan



4. ACI KORUSU’NU OLUŞTURDUK!

ACI’S FOURTH WOOD IS PLANTED!
Özel İzmir Amerikan Koleji öğrencileri, 15 Nisan 2014 günü düzenlenen törenle 
okullarının 4. Korusunun fidanlarını doğayla buluşturdular .
Okulumuzun Fen Bölümü öğretmenlerinin liderliğinde, Ege Orman Vakfı ile işbirliği 
içinde, tüm öğrenci, öğretmen, veli ve mezunlarımızın katılımıyla gerçekleşen 
kampanya sonucunda okulumuz Çeşme Ildırı tarafında yanan bir sahayı 
ağaçlandırmış oldu. 
Öğrencilerimizin ve Fen Bölümü öğretmenlerinin yanısıra , Genel Müdürümüz 
Todd Cuddington ve  Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı  Perihan Öztürk’ün 
katılımlarıyla gerçekleşen törende konuşan Fen Bölümü Başkanımız Ülker Özel,  
“İzmir Amerikan Koleji olarak öğrencilerde çevre bilincinin gelişmesi ve doğaya 
saygı kapsamında, Atamızın izinde “Doğaya Saygı, Aklın Vicdanıdır” düşüncesi 
ile her yıl Ege Orman Vakfı ile çalışarak ACI Ormanları oluşturuyoruz. Geleneksel 
hale getirdiğimiz bu orman oluşturma çalışmalarımızın ilkini Seferihisar’da, son iki 
tanesini ise Çeşme Ildırı’da oluşturduk. Seferihisar’a 2250, Çeşme’ye 3858 ağaç 
diktik. Şu anda dördüncü korumuzu oluşturduk. Bu sene diktiğimiz 2552 fidan ile 4 
senede toplamda dokuz bine yakın fidan dikmiş olduk. Okulumuzun kuruluşunun 
135. yılında, çevremize böylesine önemli bir katkıda daha bulunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimizin tüm çevre dostlarına örnek olmasını 
bekliyoruz,” dedi.

In a ceremony on April 15th, 2014 the students of the Izmir American College 
took the saplings to the site of their fourth forest. 
Under the sponsorship of the teachers of the Science Department and in 
cooperation with the Aegean Forestry Foundation and the donations from 
all our students, teachers, parents and graduates a new forest was planted 
in Ildir, Çeşme, to replace one destroyed by fire. Present at the ceremony 
were our students, teachers from the Science Department, our Director, Todd 
Cuddington, and the assistant director of the Aegean Forestry Foundation, 
Perihan Öztürk. In an address by the Head of the Science Department, Ülker 
Özel, she said, “Each year we work with the Aegean Forestry Foundation to 
plant a forest of saplings. The aim of this is to put into practice the words of 
Atatürk, ’Respect for Nature, is the Conscience of the Mind”, to develop the 
environmental awareness and respect for nature of our students. We began 
what has now become a tradition with our first forest in Seferihisar and then 
the next two in Çeşme. We planted 2,250 saplings in Seferihisar and a total of 
3,858 in Çeşme. In this our fourth forest we have planted 2,552 saplings making 
a total of almost nine thousand saplings in all. We are very happy to be making 
such an important contribution to our environment in this the 135th year since 
the school was established. We hope that this meaningful event will be an 
example to all those friends of the environment.”

/ / / / / / / / / / / / 

Çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı okulumuzda, 17 
Nisan’daki Assembly saatinde Dünya Günü’nü kutladık. 
Önce Sadece Yeşil Kulübü öğrencilerimiz yeşili korumak-
tan, kirliliği azaltmaktan, Türkiye’nin doğayı korumadaki 
tutumundan, yeşil şehirlerden bahsetti. Sunularında, koca 
bir şehri tek başımıza yeşil şehre dönüştürme gücümüz 
olmasa da doğaya ve hayvanlara yardım etmekle, onlara 
ilgi göstermekle başlayabileceğimize dikkat çektiler.
Dünya Günü’nün sürprizi ve onur konuğu, çok okunan 
köşe yazarlarından bir olan Melis Alphan idi. 1996 me-
zunlarımızdan olan Melis Alphan, Hürriyet gazetesinde 
yazıyor. Son birkaç yıldır da çevre sorunlarını okurlarıyla 
paylaşıp bilinci artırmak için elinden geleni yapıyor. Uzun 
uzun çevre sorunlarından, ülkemizde bunları çözme 
yollarından, karşımıza çıkan ve çıkabilecek güçlüklerden 
söz etti. Elbette kariyerinden, gazetecilikten ve Türkiye’de 
gazeteci olmaktan konu açıldı. Deneyimleri, anıları, bakış 
açısı bize çok şey katan çevreye duyarlı konuğumuzla hoş 
bir söyleşinin ardından öğrencilerimiz yapılması gereken-
leri bir kez daha kavradılar. 
Sadece Yeşil Kulübü sponsor öğretmenleri olan Kerime 
Hanım’a Gözde Hanım’a ve kulüp öğrencilerine bizleri bir 
kez daha çevre konusunda bilinçlendirdikleri ve çok sev-
gili konuğumuz ve mezunumuz Melis Alphan’a da çevre 
konusunda kalemiyle verdiği mücadele için çok teşekkür 
ederiz.

On April 17th we celebrated World Day during our 
guidance classes. First the members of the Simply 
Green Club informed us about protecting our green 
areas, reducing pollution, green cities and protecting 
Turkey’s areas of natural beauty. They drew our 
attention to the fact that even though we cannot 
change this large city to a green city on our own, 
we can make a beginning by protecting nature and 
animals and showing we care.
The surprise guest of honour on World Day was 
the columnist, Melis Alphan, ACI ’96, who will 
be no stranger to those who read the Hürriyet 
newspaper. For the last few years she has been 
doing all she can to make her readers more aware 
by informing them about environmental issues. 
She talked to us about these issues, how they can 
be solved in our country and the obstacles which 
face or could face us. Of course the subjects of 
her career, journalism and what it is like to be a 
journalist in Turkey came up. We learned a lot from 
this guest, sensitive to the environment, through her 
experiences, her anecdotes and her perspectives. 
She was an interesting speaker and we, her audience, 
understood what we need to do. 
We thank the sponsors of the Simply Green Club, 
Kerime Hanım and Gözde Hanım, and the club 
members for once more making us aware of our 
environment and we also thank our esteemed guest 
and graduate, Melis Alphan, for carrying on the fight 
with her pencil in the war to protect the environment.

/ / / / / / / / / / / /  N E W S
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Okulumuz, 55 yıllık geleneğini bozmayarak bu yıl yine eğlence dolu bir şenliğe ev sahipliği yaptı.

In order to keep the 55 year-old tradition alive again this year our school hosted the Bazaar Day. 

AMERIKAN KOLEJI'NDE 
"HARIKA" BAZAAR

A “WONDER” BAZAAR AT ACI

A
lice Harikalar Diyarı’ndan 
esinlenen "Wonder Baza-
ar" adlı kampüs eğlence-
miz, 10 Mayıs Cumartesi 
günü birbirinden güzel 

etkinliklerle kapılarını açtı. Son 8 yılda 9 
bin davetliyi ağırlayan ve "en büyük okul 
organizasyonu" unvanına sahip Bazaar Day 
etkinliğimizde hem ünlü isimleri konuk ettik, 
hem de spor turnuvaları ve oyunlar, yemek, 
defile, dans gibi etkinlere de ev sahipliği 
yaptık. Öğrencilerimizin birbirinden güzel 
tasarımlarının sergilendiği bir  defilenin renk 
kattığı Wonder Bazaar'da ünlü oyuncu Emre 
Karayel'le keyifli bir sohbet de gerçekleş-

Inspired by Alice in Wonderland the 
“Wonder Bazaar” was held on Saturday, 
May 10th when the school opened its 
gates to some wonderful activities and 
events. Over the last eight years this event 
has hosted over nine thousand guests and 
is known as the largest school organised 
event. We not only host celebrities but 

hold sports tournaments and games, 
fashion shows as well as dances and 
selling food. The Fashion Show was 
comprised of designs created by our own 
students and brought a splash of colour 
to the Wonder Bazaar. There was a very 
enjoyable interview with the famous actor, 
Emre Karayel. As for the finale . . . breaths 
were held as the young people’s idol, 
Teoman, took the stage. 
We thought that since a picture never lies 
what better way to show what happened 
at this wonderful and important event 
by sharing our photos. Here is a pictorial 
“Wonder Bazaar”!

tirildi. Finalde ise nefesler tutuldu ve genç-
lerin sevgilisi Teoman sahnede bir kez daha 
devleşti. 
Bu güzel ve önemli organizasyonu aslında 
en güzel, fotoğraflar anlatır dedik. İşte size 
“Fotoğraflarla Wonder Bazaar”!

/ / / / / / / / / / / /  H A B E R 
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Geçtiğimiz yıllarda Yaşar, Kenan Doğulu, Emre 
Altuğ, Yalın ve Duman'ı ağırlayan okulumuz bu 
yıl Wonder Bazaar'da gençlerin sevgilisi Teoman'ı 
ağırladı. Ünlü sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını 
gençler için seslendirdi.

In the past we have hosted famous people such as; 
Yaşar, Kenan Doğulu, Emre Altuğ, Teoman, Yalın 
and Duman, this year was a repeat performance 
for Teoman. He performed his best and favourite 
songs.

A “WONDER” BAZAAR AT ACI

/ / / / / / / / / / / /  N E W S
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Tamamen öğrenciler tarafından hazırlanan 
Wonder Bazaar'da ana temaya da uygun olarak 
birbirinden güzel tasarımlar da podyumda boy 
gösterdi. Gerçekleşen defilede, moda ve tasarım 
okumak üzere dünyanın çeşitli yerlerine gidecek 
olan öğrencilerimizin hazırladığı kreasyonlar yer 
aldı. Rönesans Ajans'ın destek verdiği defilede 
kıyafetlerin çoğunluğu da öğrenciler tarafından 
sergilendi.

This year the fashion creations were in harmony 
with the theme. The fashion show displayed 
creations designed by our students who will study 
fashion and design in various parts of the world. 
With the assistance of Rönesans Model Agency 
most of the creations was also worn by our 
student models. 

Bir Kadın Bir Erkek dizisiyle ünlenen Emre Karayel 
öğrencilerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

This year we hosted Emre Karayel made famous 
by the series Bir Kadın, Bir Erkek. He was there to 
chat to the students and answer their questions.

/ / / / / / / / / / / /  H A B E R 
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ACI Öğrenci Birliği’nin, Izmir Amerikan 
Kolejinde Yetişenler Derneği’nin katkılarıyla 
toplum hizmeti projelerine destek amacına 
yönelik olarak düzenlediği etkinlik yine çok 
ses getirdi! 

Bazaar Day is organised by the Student Council 
with the support of the Graduates’ Association 
with the aim of providing funds for the social 
service clubs in school. This year’s Bazaar Day was 
also a big success.

/ / / / / / / / / / / /  N E W S



GROS CHANTIER’DE 7. KEZ  
SAHNEDEYIZ

ON STAGE FOR THE 7TH ‘GROS CHANTIER’

Ata DENİZ

Her yıl Mart ayında düzenlenen Gros Chantier Uluslararası ve Liselerarası Fransızca Tiyatro Festivali'nin 
yedincisi yine birçok okulun ve öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. İzmir Amerikan Koleji,  festival için bu yıl 

ilk kez kardeş okulumuz Üsküdar Amerikan Lisesi’ne de ev sahipliği yaparak farklı bir heyecan yaşadı.
Bu özel günü yaşayanlara festivalle ilgili düşüncelerini sorduk:

The 7th Gros Chantier International and High School French Theater Festival was held again this year in 
March with the participation of a number of schools and students. This year it was very exciting for us 

to host our sister school, Üsküdar American Academy, which attended the festival for the first time. We 
asked a number of those participating in the festival for their views and opinions:
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Derya Solak
İzmir Saint Joseph Lisesi, 
Fransızca Öğretmeni
Gros Chantier, katılan tüm öğretmenlerin 
bu işe gönüllerini koyarak düzenledikleri 
bir festival. Gerçekten diğer festivaller gibi 
değil, çünkü bir şantiye de çalışıyoruz ve 
bu tamamen öğretmenlerin liderliğinde 
yürüyor. Bu festivalin yıllar geçtikçe daha da 
büyüyeceğini düşünüyorum. 12 okul, 160 
öğrenci ve 30’a yakın animatörümüz var. Gros 
Chantier’de öğrenciler öncelikle bir konuyu 
ele alıyorlar. Bu yıl konumuz: “Yıkımdan 
Sonra”. Üç yarım gün boyunca, farklı liselerden 
gruplandırdığımız öğrencilerimiz, verdiğimiz 
ortak konu üzerine 3-5 dakikalık bir gösteri 
hazırlıyorlar. Öğleden sonra ise, perküsyon, 
drama, dans, kukla yapımı gibi atölyelerde 
onlarla çalışma imkanı sunuyoruz. Her sene 
yabancı ülkelerden gelen öğrencilerimiz de 
aramızda oluyor. Önceki senelerde 4 farklı 
ülkeden katılım olmuştu. Bu yıl 2 yabancı 
okulumuz vardı. Ayrıca belirtmek isterim ki, 
Galatasaray Lisesi, İstanbul Saint Joseph Lisesi, 
Notre Dame de Sion, Üsküdar Amerikan 
Lisesi gibi İzmir dışından gelen öğrencileri de 
kendi öğrencilerimizle birlikte burada misafir 
ediyoruz.

Isabelle de Croisilles
Üsküdar Amerikan Lisesi, 
Fransızca Öğretmeni
Üsküdar Amerikan Lisesi bu yıl ilk kez Gros 
Chantier’ye katıldı ve bunun kesinlikle harika 
bir fikir olduğunu düşünüyorum. Fransızca, 
okulumuzda ikinci yabancı dil olarak veriliyor. 
Burada olmak öğrencilere Frankofon bir 
ortamda bulunma imkanı sağlıyor ve bu 
büyük bir şans. 

Yassir Ber, Öğrenci
- Adın ne, nereden geliyorsun?
- Adım Yassir Ber. Fas’tan geliyorum. Türkiye’ye 
bu tiyatro festivaline katılmak için geldim. 
Burada olmaktan çok memnunum, çünkü 
herşey harika. 
- İzmir’e ve Türkiye’ye ilk kez geldin, nasıl 
buldun?
- Evet ilk kez geldim ve harika buldum. 
İnsanlar süperler ve çok nazikler. Yaptığımız 
aktiviteler de şahane. Burada herşey var. 

İlkim Özbek, Galatasaray Lisesi, Öğrenci
- Adın ne? Ve atölye nasıl geçiyor? 
- Adım İlkim Özbek. Galatasaray Lisesi’nde 
öğrenciyim. Oyunumuzda ben bebeğin 
annesi rolünü oynuyorum. Bu Gros 

Chantier’ye 3. katılışım. Çok seviyorum çünkü 
her zaman eğlenceli.
  
Sinan ve Lal, İzmir Amerikan Lisesi
- Festivali nasıl buldunuz? İyi eğlendiniz mi?
- Kesinlikle. Süperdi. Hem eğlenceli, hem de 
eğiticiydi. Seneye tekrar katılmak isteriz.
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Derya Solak 
French Teacher  
at  Izmir Saint Joseph High School
This festival, Gros Chamtier, is one organised 
by teachers who put their hearts and souls into 
it. This festival is really like no other because 
we work on a site and it is only through the 
efforts of the teachers that it is successful. I 
think the number of participants will grow year 
by year. We have 12 schools, 160 students 
and almost 30 leaders participating. The 
participants are given a theme and this year’s 
was “After the Catastrophe”. Each group of 
mixed students has three half days to prepare 
a three to five minute performance on this 
theme. In the afternoons the students are 
able to attend workshops on such topics as 
percussion, drama, dance, or puppets. Every 
year we have participants from overseas. Last 
year there were participants from four different 
countries and this year we have students from 
two overseas countries. We also host schools 
from outside Izmir such as; Galatasaray High 
School, Istanbul Saint Joseph High School, 
Notre Dame de Sion, and Üsküdar American 
Academy.

Isabelle de Croisilles 
French Teacher 
at the Üsküdar American Academy
This year our school attended the Gros 
Chantier Festival for the first time and I think 
it was a great idea to do so. French is taught 
as the second foreign language at our school 
and this festival provides the students with 
the opportunity to function in a Francophone 
environment. This is a great opportunity.

Yassir Ber, Student
- What’s your name and where are you from?
- My name is Yassir Ber and I am from 
Morocco. I came to Turkey to participate in this 
festival.

- This is your first visit to Izmir and Turkey. 
What’s your impression?
- Yes, this is my first time here and I love it. 
The people are great and very polite. I love 
the activities. There’s everything here.

İlkim Özbek,  
Student at Galatasaray High School
- What’s your name? How are the workshops 
going?
- My name is İlkim Özbek and I am a student 
at Galatasaray High School. In our sketch I 
am playing the mother of a baby. This is the 
third time I have participated in the ‘Gros 
Chantier’ and I love it because we have so 
much fun.

Sinan and Lal, ACI
- What are your impressions of the festival? 
Have you had fun?
- Absolutely. It has been great. We’ve both 
had fun and learned a lot. We really want to 
participate again next year.

Sinan ve Lal, 
İzmir Amerikan Koleji



YIL BOYUNCA 
ONLINE FELSEFE YAPTILAR

RESULTS ARE IN FOR THE “THINK WRITE“ 
COMPETITION

Türkiye’de teknolojik bir ilk gerçekleşti. 
Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi’nin, bu yıl, İzmir Amerikan Koleji sponsorluğunda başlattığı bir yarışma 

olan Düşün Yaz Felsefi Deneme Yarışması'na ilgi büyük oldu.

This was a technological first for Turkey. Under the sponsorship of the American Collegiate Institute, the 
Izmir Branch of the Philosophers Association began a 'Think-Write' philosophy essay competition which 

saw a great deal of interest.
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Bakanlık onayı ile Türkiye’deki bütün lise 
öğrencilerini kapsayan yarışmanın ilk üç 
aşamasına öğrenciler, evlerinden veya 
internetin olduğu herhangi bir yerden 
katıldılar. Aralık, şubat ve nisan aylarında 
belirli gün ve saatlerde bilgisayar başına 
geçen öğrenciler, o saatlerde kendilerine 
verilen konu hakkında online felsefi 
deneme yazdılar. 
Yarışmaya, Türkiye’nin her yerinden 
yaklaşık 1500 lise öğrencisi başvurdu. 
Öğrencilerin yazıları, yine online 
olarak, farklı şehirlerden, 120 kişilik bir 
felsefe öğretmenleri jürisi tarafından 
değerlendirildi.
Bu üç yarışmadan elde edilen sonuçlarla 
yapılan sıralamada, ilk 24 öğrenci final 
yarışması için İzmir’e çağırıldı. 
İzmir Amerikan Koleji’nde yapılan final 
yarışmasında, Ankara ODTÜ Koleji 
öğrencisi İpek Işık, Türkiye birincisi oldu. 
İkinciliği Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi 
öğrencisi Enes Bilgin’in aldığı yarışmada, 
üçüncülük koltuğuna İzmir Özel Tevfik 
Fikret Lisesi öğrencisi Duru Uslu oturdu. 
Yarışmada birinci ve ikinci olan öğrenciler, 
HP dizüstü bilgisayar, üçüncü ise iPad 
kazandı. Ayrıca, finalist olan bütün 
öğrencilere kitap ve poster, Konak 
Belediyesi tarafından da flash bellek 
hediye edildi. Konak Belediyesi’nin 
sağladığı araç desteğiyle de öğrenciler, 
İzmir’in önemli tarihi ve turistik yerlerini 
gezme şansını buldular. 
Felsefe gibi çok özel bir alanda, birçok 
yeni uygulamayla gerçekleşmekte olan bu 
yarışmanın akademik amaçları ise  
web sayfasında şöyle sıralanıyor:
Yarışma,
• Öğrencilerin felsefenin temel sorunları 
hakkında düşünebilmelerini,
• Okuma, anlama ve yorumlayabilme 
becerisi kazanmalarını,
• Tutarlı düşünebilmelerini,
• Düşündüklerini temellendirebilmelerini,
• Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını 
kullanarak yazı yazabilmelerini,
• Yaratıcı düşünme ve araştırma 
yeteneklerini geliştirebilmelerini,
• Kendilerini ve çevrelerini 
sorgulayabilmelerini,
• Konulara çok yönlü bakabilme tutumu 
kazanabilmelerini,
• Kendilerini ve çevrelerini anlama çabası 
içinde olmalarını, 
• Felsefeyi yaşamı anlamlandırma 
çabasında kullanabilmelerini, 

• Teknolojiyi olumlu anlamda 
kullanabilmeleri ve bu alanda 
yetkinleşebilmelerini sağlamayı hedefliyor.
Öğrenci ve öğretmenlerden alınan geri 
bildirimlerde, bu amaçlara ulaşıldığı 
görmek mümkün. Düşün Yaz Yarışması 
sorumlusu ve İzmir Amerikan Koleji Felsefe 
öğretmeni Yılmaz Murat Bilican yaptığı 
açıklamada, “Gençlerin teknolojiye ilgileri 
bilinen bir gerçek, biz bu ilgiyi, özel bir 
alan olan felsefe için değerlendirmeyi 
düşündük ve bu uzun soluklu yarışmada 
bunu büyük ölçüde başardık,” dedi. 
Önümüzdeki yıl ikincisi yapılacak olan 
yarışmayla ilgili daha çok bilgi için 
dusunyaz.com adresi ziyaret edilebilir.
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This competition, approved by the 
Ministry, was open to all high school 
students anywhere in Turkey. The first 
part of the competition consisted of three 
rounds in which students could submit 
their essays from home or anywhere they 
had access to internet. There were entries 
from approximately 1,500 students from all 
over Turkey. The three rounds took place 
in December, February and April on a set 
day at a set time and the students wrote 
their essays in response to a given topic. 
The essays were assessed, again online, 
by 120 person jury of philosophy teachers 
from different cities throughout Turkey. 
The top ranking 24 students from these 
three rounds then participated in the 
final competition in Izmir, held at the 
Izmir American College. As a result of 
this competition, Ipek Işık, a student at 
Ankara Middle East Technical University 
College, took first place. Second place 
was awarded to Enes Bilgin, a student at 
Gaziantep İMKB Anatolian High School 
and third place went to Duru Uslu, a 
student at Izmir Tevfik Fikret High School. 
The students taking first and second 
place received HP laptops while the 
student awarded third place received 
an Ipad. All finalists received a book and 
posters as well as an usb gifted by Konak 
Municipality. The students were able to 
visit important historical and touristic sites 
in Izmir thanks to transport provided by 
Konak Municipality. 
The educational aims of this competition 
held in a special field like philosophy with 
a number of new applications are listed as 
follows on the web page: 

• To make students think about the basic 
problems of philosophy
• To gain the skills of reading, 
understanding and interpreting
• To think logically
• To be able to justify their ideas
• To be able to write in the appropriate 
style and to use the concepts of 
philosophy
• To develop creative thinking and the 
skills needed for research
• To question themselves and their 
environment
• To acquire the ability to examine a topic 
from different perspectives
• To be in the process of understanding 
themselves and their environment
• To give meaning to philosophy in 
relation to their lives
• To use technology in a positive way and 
develop this skill
From the feedback received from both 
the students and teachers the aims seem 
to have been achieved. Yılmaz Murat 
Bilican , a philosophy teacher at ACI and 
the organiser of this competition, had the 
following to say: ”It is a reality that young 
people are very interested in technology 
so we thought, ‘Why not use this interest 
in the special field of philosophy?’ 
and I believe we were success in this 
competition held over a period of time. 
For more information about the second 
competition to be held next year you can 
visit the website; www.dusunyaz.com.
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Işık ERTÜRK

YARIŞMANIN ARDINDAN KİM NELER 
SÖYLEDİ?
“Online olarak ilk defa bir yarışmaya katıldım. 
Yarışma gününe kadar aklıma, her zaman ya-
rışma gününde ya bilgisayarımın bozulduğu  
ya da elektrik kesildiği geldi. Bunları düşüne-
rek, heyecanımı bastıramadım. Çok heyecanlı 
bir durumdu. Ancak her şey yolundaydı.”
“Her şey harikaydı, çok güzel bir şey onli-
ne olarak yarışmak, ilk dakikalarda ve son 
dakikalarda çok heyecanlandım ama yazıları 
yazınca rahatladım...”
“Şahsen diğer türlü yarışmalarda, kendimi 
daha baskı altında hissettiğim için, kendi 
evimde bilgisayar başında daha rahattım ve 
çok daha güzel bir duyguydu.”
“Yarışma için çok teşekkürler. Uzun zaman-
dır, ara ara evde kendim yazılar yazıyorum. 
Ancak şu ana kadar, ne bir yarışmaya katılma 
cesareti gösterdim, ne de birileriyle paylaş-
ma... Emeği geçen herkese hürmetlerimi 
sunuyorum. İlerleyen elemelerde, hepimize 
başarılar diliyorum.”
“Merhabalar Düşün-Yaz ailesi! Öncelikle, yazı-
ma sizden özür dileyerek başlamak istiyorum. 
Yarışmaya büyük bir heyecanla kaydımı yap-
mama rağmen, bazı gerekçelerimden dolayı 
katılamadım. Bu mazeretlerim geçerli olmaz 
sınava girmemem için ama yine de belirtmek 
isterim: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşı-
yorum; yarışmanın olduğu saat bana uygun 
değil. Babam o saatte dışarı çıkmama izin 
vermedi. Bu mazeretlerim sınava girmeme 
gerçeğimi değiştirmiyor ama size nezaketen 
belirtmek istedim.”
“Cafede yarıştığım için çok rahat değildim 
ama yine bir şeyler yaptığımı sanıyorum.”

FELSEFE KONULARI NELERDİ?
İzmir’de yapılan final yarışmasında öğren-
cilere, birini seçerek yazı yazmaları istenen 
konular şunlar oldu: 
“Bir yerde herkes birbirine benziyorsa; orada 
kimse yok demektir.”  
Michel Foucault
“Eğer bütün insanlığın fikri karşısında tek bir 
fikir olsaydı ve bu karşıt fikri de tek bir kişi 
savunsaydı bile, insanlığın bir kişiyi susturma-
sının, o bir kişinin, elinde güç olması halinde, 
bütün insanlığı susturmasından daha haklı 
bir gerekçesi yoktur.” J. S. Mill / Özgürlük 
Üzerine. 
“Bilim yalnızca insanın yapması gerekeni  
ya da yapabileceğini bilmesinden ibaret 
değildir, Yapabileceğini ama belki de yapma-
ması gerektiğini bilmesini de içerir.”  Umber-
to Eco / Gülün Adı.

HERE ARE SOME EXCERPTS FROM 
STUDENT FEEDBACK:
“This was the first time I had taken part in an 
online competition. Right up until the day 
of the competition all I could think about 
was what if my computer crashes or there 
is a powerout. It was a very nerve-wracking 
situation. But everything turned out fine.”
“Everything was fantastic. It’s great to 
compete online and for the first few minutes 
and last few minutes of the time I was really 
nervous but once I started writing I was 
fine... ”
“In the other kinds of competitions I 
feel really stressed out but to enter this 
competition on my own computer, in the 
comfort of my own home was a great 
feeling.”
“Thanks for organising such a competition. 
For a long time I have been writing from 
time to time at home but until now I never 
had the confidence neither to enter a 
competition nor to even share my work with 
anyone. Thanks to everyone involved in 

organising this competition and good luck 
to everyone in the coming rounds.”
“Hello to the think write family;
I would like to begin by apologising. Even 
though I was so excited to register for the 
competition, I was unable to participate for 
a number of reasons. These reasons are 
perhaps not good reasons for not entering 
but I was still like to give you an explanation. 
I live in the town of Şilvan , outside the city 
of Diyarbakır. Unfortunately the time of the 
competition was not a suitable one for me and 
my father would not give permission for me 
to participate at that time. These excuses do 
not change the reality of my not being able to 
enter the competition but out of politeness I 
wanted to explain and present my apologies.”
“It wasn’t very easy being in an internet 
café but I still think I managed to achieve 
something...” 

TOPICS TO WRITE ABOUT
In the final part of the competition the students 
were asked to select one of the following 
topics to write about;
“If in a place everyone is exactly alike; it means 
there is no one there.” 
-Michel Foucault
“If all mankind minus one, were of one 
opinion, and only one person were of contrary 
opinion, mankind would be no more justified 
in silencing that one person, than he, if he 
had the power, would be justified in silencing 
mankind.”
- J. S. Mill, On Liberty
"Because learning does not consist only of 
knowing what we must or we can do, but also 
of knowing what we could do and perhaps 
should not do.” 
- Umberto Eco, The Name of the Rose
Excerpt from Duru Uslu’s essay ranked first in 
the competition:
“...As there is no place left on earth for 
capitalism which makes us copies of one 
other and causes alienation, it started 
exploiting and destroying people.   For 
this reason, we must begin by freeing our 
thoughts and breaking the shackles dulling 
our ability to question. Otherwise, in this 
system where we are turned into copies of 
each other, we will disappear.”
“Henry Thoreau, imprisoned for his thoughts, 
is asked by his friend, Waldo, who was 
visiting him;
-What are you doing in here, Henry?
Henry replies; 
-Why are you not here also?”

Yarışmada 1. olan Duru Uslu’nun yazısından:
“... Bizi birbirimizle aynılaştıran ve kendimize 
yabancılaştıran kapitalizmin dünya üzerinde 
tüketebilecek bir yeri kalmadı, bu nedenle 
artık insanları sömürmeye ve tüketmeye 
başladı. Dolayısıyla, artık zihinleri özgürleş-
tirmeye başlayarak, sorgulama mekanizma-
mıza vurulmuş olan prangaları bir şekilde 
kırmalıyız. Yoksa bizleri birbirimize benzeten 
bu sistem içerisinde eriyip yok olacağız.”
"Düşünceleri nedeniyle hapse girmiş olan 
Henry Thoroeau'yu arkadaşı Waldo ziyarete 
gelir ve sorar:
- Neden buradasın Henry?
Henry cevap verir:
- Asıl sen neden burada değilsin Waldo"
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I really enjoy spending time with and 
playing with children and for this reason 
when I heard the students from Rakım 
Erkutlu were coming to visit our school I 
was very happy and excited. When they 
arrived we left our classrooms to go outside 
and welcome them. Each of us paired up 
with one or our small ’siblings’ and tried 
to engage them in conversation. When I 
sat down opposite my partner for the day 
I realised we were both a little on edge. It 
was more difficult for him because he was 

Çocuklarla oynamaktan ve vakit 
geçirmekten çok zevk aldığım için, 
kardeş okulumuzun bizim okulumuza 
geleceğini öğrendiğim zaman büyük 
bir heyecan duydum ve çok sevindim. 
Minik kardeşlerimiz geldiği zaman, 
derslerimizden ayrılıp onları karşılamak 
için dışarıya çıktık. Herkese bir kişi denk 
gelecek şekilde onları aldık ve konuşmaya 
başladık. Karşılıklı oturduğumuz zaman, 
ikimizin de telaşlı olduğunu hissettim.  
Bu durum onun için daha da garipti, çünkü 
hiç bilmediği bir yerde, hiç tanımadığı 
bir kişiyle oturuyordu. Ona adını sorarak 
konuşmayı başlattım. Bu başlangıç, 
biraz da olsa ortamı ısıttı, ama konuşmayı 
nasıl devam ettireceğim konusuda hiç 
bir fikrim yoktu. Sonra bize verilen ve 
tamamlamamız istenen kâğıdı doldurmaya 
başladık. Bunu yaparken ikimizin de zevk 
aldığını hissettim. Bir süre sonra, onların 
farklı etkinlikleri olduğu için birbirimizden 
ayrılmak zorunda kaldık. Bu arada, kendimi 
değerlendirme fırsatı buldum ve aslında 
iletişime geçmek konusunda o kadar da 
yetenekli olmadığımı fark ettim. Dördüncü 
dersin sonunda, onlarla buluşmak için 
yeniden dışarı çıktık. Okulumuzdan bir 
öğretmenin anlattığı bir masalla ilgili 
resim yapmaları gerekiyordu ve biz de bu 

Gizem DÖNMEZ

RAKIM ERKUTLU’DAKİ KARDEŞLERİMİZ
OUR ‘SISTERS AND BROTHERS’ AT RAKIM ERKUTLU

konuda onlara yardım ettik. Bu etkinlikleri 
bitirdikten sonra, artık kardeşlerimizin 
gitme vakti gelmişti.  
Bu durum iki taraf için de kötü olmuştu, 
çünkü kısa bir süre içinde birbirimize çok 
alışmıştık. Konuklarımız gittikten sonra 
okuldaki sessizlik rahatsız ediciydi. 
Günün sonunda hepimiz bu projeyi 
değerlendirme fırsatı bulduk. Etkinliğin 
çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Birçok 
şeyin farkında olmamı sağladı. Çocuklara 
nasıl davranmam gerektiğini gösterdi. 
Onların bizim okula tekrar gelmesini ve 
onlarla tekrar paylaşımda bulunmayı dört 
gözle bekliyorum.

in an unfamiliar place with a total stranger. 
I began by asking him his name. Then we 
both began to relax a little but I hadn’t a 
clue how to continue the conversation, 
so we started filling in the form that we 
had to complete. I felt that we were both 
enjoying this. Different activities had been 
planned for our guests so he went off to his 
next activity and I returned to class. Then 
I had the opportunity to evaluate myself 
and realised that I am not very good at 
communicating with strangers. After the 
fourth period we met up again with our 
little friends. They had been assigned the 
task of drawing a picture for a story they 
had been told by one of the librarians. Our 
job was to help them with this. Once the 
drawings were finished it was time for them 
to leave. This was not easy for any of us as 
we had begun to get to know each other in 
that short time. After our guest had left the 
school was uncomfortably quiet. 
At the end of the day we all had the 
opportunity to evaluate the project as a 
whole. I can say that I believe it was very 
valuable. It enabled me to become aware 
of a number of things. It showed me how to 
behave towards younger children. I really 
look forward to a return visit and being able 
to share this experience with them again.
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SEVGILI OKULUMU, ONU
 EN AZ BENIM KADAR SEVEN 

MESLEKTAŞLARIMA EMANET 
EDEREK GIDIYORUM...

I LEAVE MY BELOVED SCHOOL KNOWING I AM 
HANDING IT OVER TO COLLEAGUES WHO LOVE IT 

AS MUCH AS I DO...

“ACI’dan 1970’te mezun oldum. 1974 yılında üniversiteden 
mezun olur olmaz, hemen okuluma başvurdum ve matematik 

öğretmeni olarak göreve başladım. O günden bu yana, tam 
40 yıl süresince, âdeta bir tutkuyla bağlı olduğum okulumda, 

büyük bir zevkle çalıştım. Bugünler benim yaşamımda 
önemli bir an, karmaşık duygular içerisindeyim. Bir yandan, 

okulumuzun hem ulusal hem uluslararası platformda çok iyi bir 
yerde olmasına katkıda bulunmanın iç huzurunu yaşarken,  bir 

yandan da ayrılık rüzgârının serinliğini hissediyorum.”

"I graduated from ACI in 1970. As soon as I had graduated 
from university in 1974, I applied to the school and began 
working there as a mathematics teacher. From that day 
until this I have worked with great joy at this school with 
which I have a deep bond. This is an important turning 
point in my life and I have mixed feelings. While I feel 
relaxed knowing I have helped bring this school to an 
important place both in Turkey and internationally,  
I also feel the cool winds of departure."
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net Hanım, İzmir Amerikan 
Koleji günlerine veda ediyor. 
Cümleleri ağır ve dokunaklı 
olsa da, dolu dolu geçmiş 
çalışma yıllarının huzuru, 
mutluluğu ve dinginliğiyle 
anlatıyor. Nasıl olmasın ki?.. 
40 yıllık öğretmenlikten sonra 
emekliye ayrılıyor, kendi deyi-
şiyle ACI’dan ikinci kez mezun 

olmanın heyecanını yaşıyor. Ve yeni bir hayata başlıyor. Telaşlan-
mayın. Bu yeni hayatında, yine hepimize yer ayırmış durumda.
Evet! 40 yıldır olduğu gibi, onu her gün göremeyeceğiz belki. 
Ama biliyoruz ki sık sık yanımıza gelecek ve bir eli hep bizim 
üstümüzde olacak. Buluşma dergisi kendisiyle özel bir söyleşi 
gerçekleştirmişti. Aynen yayınlıyoruz... Söz, Anet Gomel’de...
Anet Hanım, İzmir Amerikan  Koleji’ne ne zaman başladınız?
İlkokulu Hakimiyet-i Milliye’de okudum. ACI’ya 1962 yılında 
girdim. Okul, hazırlık, ortaokul bir, iki, üç ve dört yıllık lise öğre-
timinden oluşuyordu. Annem de ACI’dan 1948 yılında mezun 
olmuş. Ayrıca, ailemden birçok kişi, teyzelerim, kuzenlerim, 
birçok tanıdığımız, hatta iki oğlum da ACI’dan mezun. 
Annem, ACI’daki arkadaşlarından hiç kopmamıştı. Bu nedenle, 

Anet Hanım, is taking leave of her days here at Izmir 
American College.  Although her sentences may be serious 
yet touching she speaks of the contentedness, happiness and 
serenity of her working life. Why wouldn’t this be the case? She 
is retiring after teaching for 40 years here. In her own words 
she is experiencing her second graduation from ACI. A new 
stage in her life is beginning.   
Don’t panic in this new life there is a place for all of us.  Alright 
so we are not going to see her every day. But we know she will 
come to visit often and she will always be like she is with us. For 
our first “visit” we conducted a special interview with her.  
Over to Anet Gomel:
Anet Hanim, when did you enter ACI?
I attended Hakimiyet-i Milliye elementary school and began at 
ACI in 1962. The school consisted of Prep, Middle Years one, 
two and three and then four years of high school. My mother 
is a 1948 graduate and there are a number of family members 
such as aunts, cousins and family friends who are graduates 
and of course, my two sons are both graduates.  
My mother never lost touch with her ACI friends. For this 
reason I always dreamed of studying at ACI from being a very 
small girl. After elementary school I took the ACI entrance 
exam. It was a different kind of an exam – more an aptitude 

/ / / / / / / / / / / /   S Ö Y L E Ş İ

24–25



ANET GOMEL 
ACI’70
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küçüklüğümden beri ACI’da okumak ha-
yaliyle yaşıyordum. İlkokul bittikten sonra 
ACI’nın sınavına girdim. Yetenek testi gibi 
değişik bir sınavdı. Doğum günümde 
arkadaşlarla eğleniyorduk. Birden, ba-
bam elinde sınav sonuç belgesiyle geldi. 
Sınavı kazandığımı müjdeledi. Doğum 
günümle birlikte bu güzel haberi de 
kutlamış olduk; ailede büyük bir sevinç 
yaşandı.
Küçük bir öğrenci olarak girdiğiniz 
ACI’daki ilk izlenimleriniz nelerdi?
İlk gün tabii ki çok heyecanlıydım. Ailem-
le birlikte geldik. Buranın atmosferi bü-
yülüyor insanı. Beni ilk etkileyen, okulun 
cenneti andıran bahçesi oldu. İlkokuldan 
sonra muazzam bir kampüs, yeşil alanlar, 
salıncaklar ve özgür bir ortam ile karşılaş-
mak müthiş bir deneyimdi.
Ayrıca, ACI’nın geleneksel açılış ve kapa-
nış törenleri de okulu gözümde efsane-
leştiren etkinliklerdi. Açılış töreninde yeni 
gelen öğretmenler tanıtılır, biz de hayran-
lıkla ve heyecanla izlerdik. Bu sahnenin 
beni çok etkilediğini ve öğretmen olmayı 
istememde rol oynadığını söyleyebilirim.
Kapanış töreninin o zamanki adı May 
Day idi. Bu özel günde birçok öğrenci-
ye çeşitli alanlarda ödül verilmesi de, 
yaptığımız işi en düzgün şekilde yerine 
getirme hususunda bizleri motive eden 
unsurlardandı.
Tabii, bu arada formaları da unutmamak 
lazım... Özellikle bahar aylarında giydi-
ğimiz rengârenk çiçekli eteklerimiz ve 
kırmızı düğmeli beyaz yazlık üniformaları-
mız siyah önlükten sonra müthiş cazibeye 
sahipti.
İlk arkadaşınız kimdi, hatırlıyor musunuz?
İlk yıl birçok arkadaş edindim. Bu arka-
daşlıklar hayat boyu sürdü. Arkadaşla-
rımın bazıları halen ACI’da çalışmakta. 
Yıllar sonra beraber çalışma fırsatı buldu-
ğum, sevgili arkadaşlarım Kerime, Güler, 
Tiraje ve Sevinç ile ACI sayesinde tanış-
tım. Diğer arkadaşlarımla da görüşmeye 
devam ediyorum.
Öğretmenlerle öğrenciler arasında nasıl 
bir ilişki vardı?
Hazırlık yılında, yabancı öğretmenlerimi-
zin olması da büyük bir değişiklikti. Farklı 
yaklaşımlar ve kültürlerle tanışmak etkile-
yiciydi. Bizimle İngilizce konuşuyorlar ve 
hiçbir şekilde Türkçe konuşmamıza izin 
vermiyorlardı. Bu sayede, sene sonunda 
baktık ki, nasıl olduğunu anlamadan, ga-
yet güzel İngilizce konuşmaya, okumaya, 

WHEN EDUCATING STUDENTS WHAT DO WE NEED TO BE AWARE OF? 
Our aim is to raise the student to be an individual who is self-confident and 
questioning as well as being a researcher, an entrepreneur, an innovator and 
someone who can solve problems. We work at ACI to make the student a thinker 
and a learner. We believe that every student has the ability to develop his or her 
talents and display them. We provide the stunts with all they need to pursue 
their dreams. We are made happy by witnessing the success of our graduates in 
all walks of life. In an age where there is a lot of competition we aim to prepare 
our students for a better future. For this reason we are introducing new things. 
For example after introducing the IB programme in 2005 it had a very positive 
affect on our academic programme. After opening up both girls’ and boys’ 
dormitories we were able to reach a much wider audience from all over Turkey. 
These students from outside Izmir are a wonderful addition to the school and 
have broadened the ACI family.

ÖĞRENCI YETIŞTIRIRKEN NELERE DIKKAT EDIYORUZ? 
Amacımız, öğrencilerimizi özgüvenli, sorgulayan, araştıran, girişimci, yenilikçi, 
sorun çözebilen bireyler olarak yetiştirmek. ACI’da öğrenciyi düşünmeye ve 
öğrenmeye yönlendirmeye çalışırız. Her öğrencinin yeteneklerini geliştirme 
ve sergileme olanağına sahip olduğuna inanırız.  Biz gençlerimize hayallerinin 
peşinden gitmeleri için gerekli donanımı veriyoruz. Gençlerimizin mezun 
olduktan sonra her alanda gösterdikleri başarıları izlemek bize mutluluk 
veriyor. Rekabetin yoğun olduğu bu çağda, mezunlarımıza daha parlak yarınlar 
hazırlamak amacımız. Bu nedenle, yeni projelere imza atıyoruz. Örneğin,  2005 
yılında başlattığımız IB Diploma Programı’nın akademik programımıza çok katkısı 
oldu. Bu arada kız ve erkek yurtlarını açarak tüm ülkeye açılma imkânı bulduk. 
İl dışından okulumuza gelen öğrenciler okula ayrı bir heyecan kattı, ailemiz 
genişlemiş oldu.
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yazmaya, sorularımızı sormaya başlamışız. 
Tabii ki bu bizleri sabırla ve inançla eğiten 
öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşti.
O dönemde, yabancı öğretmenlerin de 
Türk kültürünü tanıması amacıyla, dileyen 
ailelerin onları eve çaya davet etmesi gibi 
bir âdet vardı. Biz de, Hazırlık öğrencisiy-
ken çok sevdiğim İngilizce öğretmenim 
Susan Totero’yu eşi ile birlikte eve davet 
etmiştik. O günkü heyecanımı ve onları 
ağırlamak için nasıl koşuşturduğumu unu-
tamam.
Kendinize rol model seçtiğiniz bir öğret-
men var mıydı?
ACI’daki tüm öğretmenlerimin yaşamımın 
değişik alanlarında izler bıraktıklarını ve 
bana yön verdiklerini söyleyebilirim. Ör-
neğin, okulda Türkçe öğretmenim Çamay 
Hanım’dan ders içeriği kadar, güncel 
konuların da önemli olduğunu, lisedeki 
edebiyat öğretmenimiz rahmetli Özcan 
Hanım’dan edebiyatın gizemini, coğrafya 
öğretmenimiz Ümit Hanım’dan, öğret-
menler için her öğrencinin ayrı ayrı ne 
kadar değerli olduğunu, fizik öğretmeni-
miz Janet Akyüz’den bilim aşkını, müzik 
öğretmenimiz Mr. Lehman’dan müzik tut-
kusunu, Miss Scovel, Miss Welles ve Miss 
Foster’dan okula bağlılığın ne olduğunu 
öğrendim. Ayrıca, biyoloji öğretmenimiz 
Bergün Hanım’dan da mutlaka söz et-
mem lazım. Kendisi okulumuza ilk geldiği 
yıl bizim öğretmenimiz oldu. Bergün Ha-
nım, zor konuları basitleştirerek hepimizin 
en iyi şekilde öğrenmemizi sağladı. Bu tür 
yöntemleriyle, örnek aldığım ve benim 
ileride öğretmen olma isteğimi pekiştiren 
öğretmendir. Yöneticiliğimde ise efsanevi 
müdürümüz Mrs. Blake bana çok ilham 
verdi. Kendisi disipline çok önem veren, 
aynı zamanda sevgisini kimseden esirge-
meyen, mükemmel bir liderdi.
Mrs. Blake hakkında çok olumlu şeyler 
duyduk. Siz okulda yaramaz bir öğrenci 
miydiniz? Hiç karşı karşıya geldiniz mi?
Hazırlık ve orta birinci sınıfta hareketliy-
dim. Tek çocuktum. O zamanlar tek çocuk 
olmak sıradan bir durum değildi. Müdü-
rümüz Mrs. Blake, annemi okula çağırmış-
tı. Annemi, ‘‘Onu evde sıkmayın, serbest 
bırakın, enerjisi var bu çocuğun, enerjisini 
evde boşaltsın, burada biraz daha rahat 
durur,’’ diye uyarmıştı. Yaklaşımlar, her 
zaman yapıcı, öğretici, ikna ediciydi.
Matematik öğretmeni olmaya nasıl karar 
verdiniz?

test. It was my birthday and my friends 
and I were at my home having a party. All 
of a sudden my father arrived with the 
exam results in his hand. He gave me the 
good news that I had got a place at ACI. 
That day we celebrated both my birthday 
and the good news. My family were 
overjoyed.
What were your first impressions of ACI?
Of course, I was very excited on the first 
day. I came to school with my family. 
The atmosphere here in the school is 
magical. The first thing that affected 
me was the school garden that seemed 
to me to be like Heaven.  After the 
elementary school here was this huge 
campus, green areas, swings and an 
atmosphere of freedom which was an 
incredible experience.
In addition there are of course the 
traditional opening and closing 
ceremonies which have made our school 
a legend.  In the opening ceremony 
the new teachers were introduced and 
we would watch with excitement and 
adoration.  This scene affected me a 
lot and I can say it played a role in my 
decision to become a teacher.
The closing ceremony was known as 
May Day. On this special day students 
were presented with awards in a variety 
of areas and this motivated us to do the 
very best we could.
Now we must not forget the uniforms. 
In spring we wore flowered skirts and in 
summer white uniforms with red buttons. 
What a pleasant change after those black 
tunics!
Do you remember your first ACI school 
friend?
I had a lot of friends in Prep. and we 
are still friends today. Some of those 
friends are still working at ACI today. I 
first met Kerime, Güler, Tiraje and Sevinç 
as students at ACI and it is a pleasure to 
work together with them today. I still get 
together with my other friends.
What was the relationship between 
teachers and students?
To have foreign teachers in my Prep 
year was a huge difference. It was 
interesting to experience new cultures 
and different perspectives. They spoke 
English all the time and no way did they 
allow us to speak Turkish. The result 
was that by the end of the year, without 
even realising it, we were not only able 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 
Bölümü’nde okudum. Ama matematiği, 
üniversiteden daha önce, ACI’da sev-
dim. Okula geldiğimde, o güzel ders 
kitaplarıyla, cebirle tanışmıştım. Mate-
matiğe olan sevgim çok daha fazla arttı. 
Babamın da diş hekimi olmasına rağmen 
matematiğe büyük bir ilgisi vardı. Bera-
ber çalışırdık. Bu arada baba tarafından 
dedem, ilkokulda müdürdü. Babaannem 
de Fransızca öğretmeniydi. Yani, evde bir 
öğretmenlik ruhu vardı.
Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’nde 
okurken tek dileğim kendi Alma Mater’ım 
olan ACI’ya öğretmen olarak dönmekti. 
Üniversitenin son sınıfında, daha mezun 
olmadan, o sırada ACI’da müdür olan 
Mr. Fred Shepard’a (Whitman Shepard’ın 
babası) matematik öğretmeni olarak 
okula dönmek istediğimi söyledim. 
Mr. Shepard bir öğretmene ihtiyaçları 
olduğunu belirtti ve ‘‘Hemen mezun olup 
geliyorsun,’’ dedi. Birden telaşlandım, 
bütün derslerim çok iyiydi elbette, ama 
sonuçta henüz diplomamı almamıştım. 
Bunu belirttiğimde, ‘‘Alacaksın ama değil 
mi?’ dedi. ‘‘Tabii ki,’’ cevabını verdiğimde 
de, “O zaman al diplomanı gel,’’ dedi. 
Henüz 22 yaşındaydım. Üniversitedeki 
arkadaşlarım bile şaşırdılar.
Üniversiteden mezun olduğunuzda, 
buraya dönmek yerine başka bir fırsatınız 
oldu mu, onu değerlendirmeyi düşündü-
nüz mü?
Üniversitede İngilizce bildiğim için 
hocalarımın dikkatini çekmiştim. Oku-
la yabancı profesörler gelip derslere 
girdikleri zaman, beni tercüman olarak 
çağırırlardı. Arkadaşlarım, bana rahatlıkla 
üniversitede asistan olarak kalabileceğimi 
söylediler. Ama ben okuluma dönmeyi 
tercih ettim. 
Hep öğrenci olarak girdiğiniz sınıfa öğ-
retmen olarak girdiğinizde neler hisset-
tiniz?
Çok heyecanlıydım. O zamanki bölüm 
başkanımız bana Lise 1’lerin dersine 
gireceğimi söyledi. Ardından da, “Ders-
lerini hazırla, ben bir göreyim,” dedi. 
Özene bezene hazırladım. Çok beğendi. 
Ders hazırlamada olduğu kadar, ders 
anlatımında da hiç zorlanmadım. Yalnız, 
ilk öğrencilerim bilirler, sınavları biraz 
uzun yapıyordum. Sonradan bunları, 40 
dakikalık sürelere indirmeyi başardım. İlk 
yılki öğrencilerimden iki kişi, Mine Hanım 
ve Gül Hanım, şu an ACI’da matematik 
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öğretmeni olarak çalışıyorlar. ACI’da öğ-
retmen ve yönetici olarak çalışan birçok 
öğrencim var, onlarla el ele çalışıyoruz.
Peki, öğretmenler odasına girdiğinizde 
neler oldu?
Okula ilk defa öğretmen olarak geldi-
ğimde, okulda uzun zamandır çalışmakta 
olan öğretmenlerin bulunduğu öğret-
menler odasına nasıl gireceğimi düşünü-
yor ve çekiniyordum. Halbuki, Eda Hanım, 
Mutena Hanım, Ümit Hanım ve diğer 
deneyimli öğretmenlerimiz beni kucak-
ladılar ve motive ettiler. Desteklerini hiç 
unutamam.
Bu arada, rahmetli Bercis Hanım’ı da 
sevgiyle anıyorum. Kendisi ile uzun yıllar 
beraber çalıştık. Müdür olduğumda beni 
içtenlikle kutlamış, her ders yılı başında 
bana elyazısıyla başarı dileyen kartlar 
yollamıştı.
Uzun süredir yöneticilik yapıyorsunuz. 
Bu, sizi öğretmenlikten uzaklaştırdı mı?
Yöneticiliğim sırasında da her yıl bir sınıfa 
ders vermeye devam ettim, öğretmen-
likten hiç kopmadım. Halen Lise 2’lerin 
matematik dersine giriyorum. Yöneticilik 
bir görevdir ama, “Mesleğiniz nedir?” 
diye sorulduğunda, “Mesleğim öğret-
menliktir,” derim. Öğretmenlik harika bir 
meslek ve bir vefa var... Birbirimizden 
kopmuyoruz. Öğrencilerimin yaşamımda 
çok önemli bir yeri vardır. Onlar bizim 
“sebeb-i mevcudiyetimiz”. Öğretmenli-
ğim sırasında her zaman değer verdiğim 
öğrencilerime sevgi ile yaklaştım; onları 
keşfetmeye, anlamaya çalıştım. Mezuni-
yetlerinden sonra onlara karşılaştığımda 
sevgi ve saygıyla sarılıp, “Bana matema-
tiği sevdiren öğretmenim,” diye hitap 
etmeleri bana tarifsiz bir mutluluk verdi. 
Bu görüşmeler sırasında kendileri ile ilgili 
bilgi verdiklerinde başarılarını duymak, 
her zaman beni gururlandırdı.
Okulda zamanın çok keyifli geçtiği anla-
şılıyor. Bunu dillendiren bir anektodunuz 
var mı?
Okulda sayısız güzel anım var, birini pay-
laşmak isterim. Okulda öğrenciler, kimin 
hangi öğretmenin öğrencisi olduğunu 
merak ediyorlardı. Biz de “Generations” 
adlı bir etkinlik düzenleyerek bu konuyu 
ortaya çıkardık. Ben de sahnede, o anda 
ACI’da öğretmenlik yapmakta olan sevgili 
öğrencilerimle birlikte yer aldım. Hepi-
miz için çok coşkulu bir assembly oldu, 
herkes çok etkilendi. Güzel bir yuvaya 
dönüş mesajı vermiş olduk. Uzun süre 

Idari Kurul'daki çalışma arkadaşlarıyla (With the Admin Team):  
Kıvanç Gürkan, Dilek Dirim, Mine Erim, Didem Erpulat (soldan- from left).

to speak good English but could read, 
write and easily ask questions in that 
language. Of course this was mainly due 
to the patience and perseverance of our 
teachers.
At that time so that the foreign teachers 
could learn more about the Turkish 
culture any family who wished could 
invite a teacher, for example, to tea. In 
Prep I adored our English teacher, Susan 
Totero, so I invited her and her husband 
to tea. I will never forget my excitement 
on that day nor how I ran around to get 
things ready.
Did you choose any particular teacher as a 
role model?
I can truly say that all the teachers who 
taught me at ACI made an impression 
on me at some point in my school life. 
For example, my Turkish teacher, Çamay 
Hanım, taught me that news items were 
as important as the content of the lesson.  
Our high school Turkish Literature 
teacher, Özcan Hanım, introduced me 
to the mystery of literature while our 
geography teacher, Ümit Hanım, showed 
me how each student is important.Our 
physics teacher, Janet Akyüz, taught me 
to love science, our music teacher, Mr. 
Lehman, gave me a passion for music 
whilst I learnt from Miss Scovel, Miss 
Welles and Miss Foster what it is to have 
a bond with this school. But, I must speak 
of our biology teacher, Bergün Hanım. 

In her first year at school she was our 
teacher. Bergün Hanım, enabled us to 
learn even the most difficult topics by 
making them simpler for us. I learned 
from her technique and she is the 
teacher who reinforced my desire to be 
a teacher.
The legendary principal, Mrs Blake, 
was my inspiration in my career as 
an administrator. She gave great 
importance to discipline but at the 
same time did not withhold her love for 
everyone. She was a tremendous leader. 
We have heard very positive things about 
Mrs. Blake. Were you a naughty student? 
Did you ever come up against her for this 
reason?
I was a very lively student in Prep and the 
first year of Middle School. I was an only 
child which was not a usual thing for that 
time. Mrs. Blake called my mother in to 
school. She told them not to restrict what 
I did at home but to give me freedom 
since I had a lot of energy and needed to 
discharge this at home so that I could be 
more focused at school. Her approach 
was always constructive, educational and 
convincing.
How did you decide to become a teacher 
of Mathematics?
I studied in the Department of 
Mathematics, in the Science Faculty of 
the Aegean University. However, my 
love of mathematics did not begin at 
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anımsandı. 
Okulda ciddi bir dayanışma ruhu var. Bu 
ruh nasıl oluşuyor?
Dayanışma, buradaki tutumdan kaynak-
lanıyor. Öğrenciye değer veriliyor. Hiçbir 
şekilde dayatmacı bir yaklaşım yok, her 
şey açıklanıyor. İzah edilerek, anlatılarak, 
mantık çerçevesinde hareket edildiği için 
çocuk bunu kabulleniyor. Birçok karara 
öğrenci dahil ediliyor. Mesela, “sene 
sonunda el kitaplarını revize edeceğiz,” 
diyoruz. “Kuralların üzerinden geçilecek,” 
diyoruz. Herkes görüşlerini aktarıyor. 
Sınıfta öğrenci birliği temsilcileri var. Öğ-
renci birliği, idare, birlikte toplanıyoruz. 
Veliler de isterlerse geliyorlar. Ve bazı ka-
rarlar alınıyor. O karara ortak olduğunuz 
zaman onu destekliyorsunuz. Böylece, 
öğrenci okula bir katkıda bulunduğunu 
düşünüyor.
Çok değerli bir öğretmen kadromuz var. 
Öğrenciler ile yakından ilgileniyorlar. On-
lar sayesinde, yeni yetenekler keşfedili-
yor. Öğretmenler bir şeyler fark ettiklerin-
de, gerektiğinde aile çağrılıyor, rehberlik 
devreye giriyor, çocuklar yönlendiriliyor. 
Bu da öğrencilerin okulu çok sevmelerine 
ve saymalarına sebep oluyor. ACI’dan ay-
rılış, bir kopuş değil, o bağ devam ediyor. 
O noktada, devreye Yetişenler Derneği-
miz giriyor, onlar da mezunları toparla-
mak için faaliyetler yapıyorlar. Öğrencile-
rimiz bunları görerek mezun oluyorlar, o 
bağlılık böylece sürüyor, herkes okul için 

Matematik Bölümü öğretmenleriyle birlikte. With Math Department teachers.

university but here at ACI. After entering 
the school I was introduced to algebra 
in those beautiful books. My love of 
mathematics grew and grew. Even 
though my father was a dentist he loved 
maths. We would study together. By the 
way my paternal grandfather was the 
principal of an elementary school and his 
wife, my grandmother, a French teacher. 
That is it was a house full of teachers.
My only aim while studying at university 
was to return to my Alma Mater, ACI, as 
a teacher of Mathematics. While I was 
in my final year at university I happened 
to mention to the principal of ACI, Mr. 
Fred Shepard, (Whitman Shepard’s 
father) that I wanted to return to the 
school as a maths teacher. He told me 
that they had a vacancy and that I was to 
come to the school immediately after I 
had graduated. I was thrown into panic 
because even though all my grades 
were very good I still hadn’t received my 
diploma. When I told Mr Shepard this he 
said, “But you will graduate, won’t you?”  
I said of course I would.  He replied, 
”Bring your diploma with you when you 
come.” I was only 22 years old. Even my 
friends at university were amazed.
When you graduated from university, 
were there alternatives to you coming 
back to ACI? Do you consider them?
The fact that I knew English had caught 
the attention of my lecturers. Whenever 
a foreign professor visited the school 
and entered classes I would be called 
to translate. My friends told me that I 
could easily stay on at the university as 
an intern but I preferred to return to my 
school. 
After always being in a classroom as a 
student how did it feel to be in one as the 
teacher?
I was so nervous. The department head 
at that time gave me the Grade 9 classes. 
I was told to prepare my lessons and 
show them to the department head. 
I took great care preparing them.  He 
liked them and I never had difficulty 
neither preparing lessons nor teaching 
them. However, my first students will 
remember that my exams were always 
too long. With time I managed to get 
them down to 40 minutes. Two of my first 
students that year were Mine Hanım and 
Gül Hanım who both work as teachers of 
mathematics at the school. There are a 

bir şey yapmak istiyor. Örneğin, okulda 
Meslekler Günü düzenleniyor. Birçok me-
zunumuz, bilgi vermeye, yaptıkları işleri 
anlatmaya geliyor. Okula hizmet vermek-
ten zevk alıyor. Okulda bir sahiplenme ve 
kucaklama olduğu için onlar da kopmu-
yorlar. Bu, ACI’nın ruhuna işlenmiş.
Bu ruh nasıl bir eğitim modeliyle açıkla-
nabilir?
Ulusal değerlerden hiç ödün verilme-
yen okulumuzda öğrencilerin öncelikle 
kendi kültürlerinin ve dillerinin bilincin-
de olmaları isteniyor. Bu temel üzerine 
uluslararası yaklaşım irdeleniyor. Değişik 
ülkelerden gelen öğretmenlerimiz ve 
katıldığımız birçok uluslararası faaliyet 
sayesinde diğer kültürleri tanımaları 
sağlanıyor, farklılıklara saygılı olma bilinci 
yerleştiriliyor. Bu noktada sloganımızı 
da irdelememiz gerekir: “Enter to Le-
arn; Depart to Serve”. Mezunlarımız bu 
mottonun ışığında çevrelerine, ülkelerine, 
hatta insanlığa hizmet etmekten mutluluk 
duymaktalar.
Sizce çağdaş eğitimin ana felsefesi ne 
olmadır? 
Çağdaş eğitimin amacı, öğrencileri 
demokratik bir ortamda temel ilkelerden 
ve önemli değerlerden ödün vermeden 
en çağdaş bilgilerle donatırken, aynı 
zamanda onları sürekli kendini, yenileyen, 
gelişen ve değişen yaşam koşullarına 
ayak uyduran, akıl ile bilimi kendine reh-
ber edinmiş gençler olarak yetiştirmektir.
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number of teachers and administrators 
who were my students and we work in 
harmony. 
So what happened when you entered the 
Teachers’ Room?
I was very worried and a little hesitant 
about walking into the Teachers’ Room 
on that first day as there were many 
teachers who had worked at the school 
for a long time.  However I needn’t have 
worried as Eda Hanım, Mutena Hanım, 
Ümit Hanım and the other experienced 
teachers welcomed me with open arms 
and motivated me. I will never forget 
their support.
You have been an administrator for a 
long time. Has this distanced you from 
teaching?
I have never left teaching as for all the 
time I have been an administrator I have 
always taught one class.  I still teach a 
class of grade 10 students. Being an 
administrator is a job but when I am 
asked what my profession is, I always 
say that I am a teacher. Teaching is a 
wonderful profession and there is a 
faithfulness . . . we don’t forget one 
another.  My students have an important 
place in my life. They are our “reason for 
being”. I have always valued my students 
and approached them with love. I have 
tried to discover and understand them. 
After their graduation when we meet 
up again and they hug me and tell me 
I am the teacher who made them love 
mathematics it makes me indescribably 
happy. I am always proud to hear about 
their successes.
It is obvious that you enjoy your time 
at school. Do you have an anecdote to 
illustrate this?
I have so many good memories but 
I would like to share one of them. 
The students were wondering which 
teachers had been which teachers’ 
students. In answer to this we organised 
a programme called “Generations”. I was 
on the stage with my former students 
who were teachers at the school. It was 
a great assembly for everyone and 
affected all. It was a great message 
about returning home. The assembly was 
remembered for a long time.
There is a strong spirit of collaboration in 
the school. How did this come about?
Cooperation comes through our attitude. 
We give value to our students. The 

fact that no one imposes anything on 
anyone explains everything. A child 
accepts anything which is explained 
within a framework of logic. Students 
are included in much of the decision 
making. For example, at the end of 
the year when the handbook is up for 
revision, the students are asked for 
their input about the rules. Each class 
has a representative on the Student 
Council and the Student Council and 
administration have joint meetings. If 
parents wish they can also participate 
in the meetings. Decisions are taken 
as a result of consensus between the 
groups and therefore everyone supports 
them. In this way the student feels he is 
contributing to the school. We have a 
very valuable teaching staff. They take a 

AMERİKAN KOLEJİNDE YETİŞENLER DERNEĞİ 
“Yetişenler Derneğimiz, mezunları bir 
arada tutmaya çok özen gösteriyor,  
onları buluşturmak için birçok etkinlik 
düzenliyor. Bizler değerli mezunlarımızın 
çalışmalarını her zaman takdir ediyor 
ve Helva-Piknik, Cumhuriyet Konserleri 
ve benzeri faaliyetlere katılarak 
destekliyoruz. Dernek bu faaliyetlerinin 
meyvelerini toplamakta ve giderek 
ulaşabildiği mezun sayısı artmakta....  
Son yıllarda derneğin kurduğu gençlik 
kolu da etkin çalışıyor. Homecoming ve 
Tiyatro Kulübü’nün performansı her yıl 
heyecanla beklediğimiz faaliyetler...”

THE ACI ALUMNI ASSOCIATION 

This body takes care to keep the 
graduates together and organising a 
number of events so this can happen. 
We value the work that they do and try 
to support them by attending the Helva 
Picnic, the concerts for Republic Day and 
similar functions. They are reaping the 
rewards of these events by increasing the 
number of graduates they are in contact 
with. The Youth Branch which was 
established during the last few years is 
working very effectively. We look forward 
to Homecoming and Theater Club events 
every year.

Nitekim barış yanlısı düşünür ve siyasiler 
de, dünyayı olumlu yönde değiştirmek 
için gerekli tek silahın eğitim olduğunu 
belirtmektedirler. Bu konudaki fikir birli-
ğine rağmen tartışılması gereken husus, 
eğitimin nasıl verileceğidir. Dünyada 
eğitimi hâlâ sadece bilgi aktarımı olarak 
görenler maalesef çoğunluktadır. Bilginin 
bu denli hızlı eskidiği bir çağda, eğitim 
felsefemizin böylesine dar çerçeveli 
olması düşünülemez. Eğitimin amacı, 
beyinleri doldurmak değil, onları açık ve 
algılayıcı hale getirmektir, bireyi yaşam 
boyunca kendini eğitebilir konuma taşı-
maktır.
Okulunuzun yaptığı güzel çalışmaları 
başka okullarla paylaşıyor musunuz?
Topluma hizmet etmek önemli ilkelerimiz-
dendir. 2000 yıllarında bir sempozyum 
geliştirdik, “Okulumuzda yaptığımız güzel 
şeyler var, neden bunları paylaşmak is-
teyen öğretmenleri eğitmeyelim,” dedik. 
Ege Bölgesi ve İstanbul’dan, daha çok 
devlet okullarından olmak üzere, birçok 
okulu davet ettik, onlarla uygulamaları-
mızı paylaştık. Üç yıl boyunca da bunu 
sürdürdük.
Okulumuzda sosyal sorumluluk bilinci 
çok etkin. Akademik çalışmaların yanı 
sıra, çok zengin bir kültürel ve sosyal 
etkinlik programı var. Bookmobile, Çocuk 
Hastanesi, Yaşlılar Yurdu, Braille Kulübü, 
LÖSEV gibi sosyal hizmet kulüplerimiz 
sayesinde toplumun her kesimine destek 
olmaktayız.
On bir yıl yöneticilik yapmak kolay değil. 
Başarınızın anahtarı neydi?
Lise yıllarımdan beri öğretmen olmayı 
istemişimdir. Yöneticilik yapmak idealle-
rim içinde yoktu. Ancak, okullarda zaman 
içinde idari görevlere de yönlendirilebili-
yorsunuz. Çalışma arkadaşlarımın teşviki 
ile bu göreve geldim. Bir-iki yıl yaparım 
dedim, onbir yıl kaldım. Sonuçta, çok 
değer verdiğim bir eğitim kurumunun 
geleceğini şekillendirecek kararlara 
katkıda bulunmaktan onur duyduğumu 
belirtmek isterim. Bu süreçte, köklü bir 
geçmişe sahip olan okulumuzu daha da 
ileriye götürecek projelere imza atmaya 
çalıştım. Doğru planlama ve özverili çalış-
malar sonucunda okulun hızla gelişmesi-
ni, kendisini aşmasını mutlulukla gözlem-
ledim. Tabii ki bu bir ekip çalışmasının 
sonucudur. İdari kadromuzla birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmenin olumlu 
sonuçlarını gördük. Okulumuzu yücelte-
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real interest in the students and because 
of this they discover hidden talents in 
the students. If a teacher senses there is 
a problem, they may call in the parents 
or call on the Guidance Department and 
this way the student receives guidance. 
This is a reason for the students to love 
and respect the school. Graduating from 
ACI does not mean that a student is 
leaving the ACI family as the connection 
between the two continues. This is when 
the Graduates’ Association steps and by 
organising a number of events gathers 
all the graduates together. I students 
graduate knowing all about this and is 
this way the bonds are not broken and 
everyone wants to do something for their 
school. For example, let’s take Careers 
Day. A number of our graduates come 
back to school to give information about 
various careers and what they involve 
based own their own experiences. This is 
all the result of this connection and the 
feeling of owning their school. This is all 
part of the ACI spirit.
How can this spirit be explained as a form 
of education?
Our school does not concede national 
values and requires that students know 
their own culture and language first. 
International approaches are examined 
after this foundation has been laid. 
Students become aware of and learn to 
respect other cultures and differences 
through their exposure to teachers 
from other countries and by attending 
a number of international events. Here 
we need to scrutinize our school motto: 
“Enter to Learn; Depart to Serve”. With 
the guidance of this motto our graduates 
are happy to serve their environment, 
their country and even humanity.
What do you think is the main philosophy 
behind modern education?
The main aim of modern education is 
to educate students in a democratic 
environment where they have access to 
up-to-date information and at the same 
time are able to keep pace with the new, 
developing and changing circumstances 
under the guidance of their own 
thoughts and knowledge but without 
conceding basic principles and values.
Likewise the pacifist philosophers and 
the politicians believe that education is 
the only means by which the world can 
be changed positively. While they both 

cek çalışmalar yaparken, bu süreçte ben 
de şahsen adil olmaya özen gösterdim, 
iyi bir dinleyici olmaya, herkese söz hakkı 
vermeye, huzurlu bir çalışma ortamı 
sağlamaya gayret ettim, tüm paydaşların 
mutlu olmasını istedim. Öğrencilerin, 
öğretmenlerin, çalışma arkadaşlarımın, 
velilerimizin, mezunlarımızın sevgi ve 
desteğini her zaman hissettim. Tüm ACI 
ailesine şükranlarımı sunuyorum. Yöneti-
ciliğim sırasında, Sağlık ve Eğitim Vakfı’na 
bağlı bir okul olarak vakıf mensupları ile 
işbirliği içinde çalıştık. SEV camiasına da 
desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
Emeklilik planlarınızı yaptınız mı?
Artık aileme daha çok zaman ayırmak 
istiyorum. Sevgili eşim Prof. Dr.  
Murat Gomel, Nisan’da 42,5 yıl başarı ile 
çalışmış olduğu Ege Üniversitesi’nden 
emekli oldu. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 
Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın yanı sıra, 
Üniversite Senatosu’nda ve üniversite 
yönetim kurullarında görev yapmış olan 
eşim şimdi biraz daha serbest. Yoğun 
bir çalışma temposu ile sürdürdüğüm 
görevim süresince bana çok destek oldu. 
Şimdi ben de ona katılmayı ve çok uzakta 

yaşayan ve hasretini çektiğimiz sevgili 
oğlumuz Cem ve İzmir’de bulunan sevgili 
oğlumuz Erol ile daha çok birlikte olmayı 
ve onlarla sağlıklı ve mutlu günler geçir-
meyi diliyorum. 
Ancak, kesinlikle kendimi pasifize etmeyi 
düşünmüyorum. Matematik her zaman 
bir tutkum olarak kalacaktır. Bu arada, 
geçmişte istemeyerek de olsa ihmal etti-
ğim dostlarımla ve gerçekleştiremediğim 
konularla ilgilenmeyi planlıyorum. Oku-
lumdan da kopmayı asla düşünmüyorum. 
ACI ailesi ile ilişkilerimi canlı tutmaya 
özen göstereceğim. Benden nöbeti ala-
cak olanların başarılarını alkışlamak için 
sabırsızlanıyorum. 
Emekliliğe büyük bir birikim ve donanım-
la ayrılıyorsunuz. ACI ailesine bir mesaj 
vermek ister misiniz?
ACI ailesine ait olmanın ayrıcalığını 
keyifle yaşamalarını, vefa, emeğe saygı, 
açık ve dürüst yaklaşım, hayata olumlu 
bakış, ülkeye ve insanlığa hizmet gibi 
geleneksel özelliklerimizi sürdürmelerini 
diliyorum. Ayrıca ACI’ın da, ulaştığı yük-
sek standarda rağmen çıtayı yükseltmeye 
devam etmesini diliyorum.

Genel Müdür Todd Cuddington ile birlikte. (With Headmaster Todd Cuddington)
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agree on this, the thing which needs 
discussion is how this education should 
be given. Unfortunately, the majority of 
people view education only as a means 
of transferring information. In an age 
where knowledge is quickly obsolete, it 
is unthinkable that education can be put 
into this kind of framework. The aim of 
education is not is not to fill brains with 
information but to open these brains up 
to be cognizant of everything around 
them thus making each person a learner 
for life. 
Do you share the great things done at this 
school with other schools?
One of our most important principles 
is to serve the community. In the year 
2000 we developed a symposium. We 
knew you were doing some good things 
in school so we asked ourselves why we 
shouldn’t share them with teachers from 
other schools. We invited teachers from 
schools in the Aegean area and Istanbul. 
The schools were mostly government 
schools and we shared our practices 
with them. We continued holding this 
for three years. There is a strong sense 
of social responsibility in our school. 
In addition to a strong academic 
programme our school has a rich 
cultural and social programme. We are 
supporting all sections of the community 
through our social service clubs such 
as; Bookmobile, Children’s Hospital, 
Old People’s Home, the Braille Club and 
LÖSEV.
It is cannot have been easy to have been 
an administrator for ten years. What’s the 
key to your success?
I had always wanted to be a teacher from 
being in high school. I never thought of 
becoming an administrator. But overtime 
you can end up being directed towards 
an administrative position. I took the 
post with the support of my colleagues. 
I agreed to do the job for a couple of 
years but here I am eleven years later. 
However, I am proud to have been a 
part of the decision making process 
which will shape the future of a school 
which I value so much. During this 
period I have tried to put my name to 
projects which will take this prestigious 
school forward. I have been pleased 
to observe the rapid development 
of the school as it surpasses itself all 
the result of good planning and self-

sacrifice. Of course all this is the result of 
teamwork. We have reaped the benefits 
of an administration which works in 
harmony and cooperation. I have always 
tried to be fair, to be a good listener, 
to give everyone an opportunity to 
express her opinion, to provide a calm 
working environment and to make all 
my colleagues happy. I have always 
felt the support of the students, the 
teachers, my colleagues, the parents 
and the graduates. I am very grateful to 
the whole of the ACI family.  During this 
period I worked in cooperation with the 
members of the Health and Education 
Foundation. I also thank the SEV 
community for their support.
Have you made plans for your retirement?
I would really love to devote more time 
to my family. My dear husband, Prof. Dr. 
Murat Gomel, retired from the Aegean 
University after working there for 42 and 
a half years. As well as being the head of 
the Department of Oral and Orthodontic 
Surgery he has also served on the 
University Senate and on the Governing 
Board of the university. Now he has more 
free time. He has supported me through 
the hectic work pace attached to this job.  
Now I want to be with him so we can 
visit our son, Cem, who lives far away 
and whom we miss very much as well 
as spending more time with are second 
son, Erol, who is in Izmir. I don’t intend to 
hibernate. Mathematics has always been 
my passion and will remain so. I plan to 
spend time with friends whom I have 
neglected because of the pressure of 
the job and to do some things I haven’t 
had time for. I definitely do not intend 
to break my bonds with the school. I will 
do everything in my power to keep in 
touch with the ACI family. I look forward 
to applauding the successes of those who 
are to take over from me. 
You retire with a lot of experience. Do you 
have a message for the ACI Family?
I look forward to us  to enjoying life as 
a member of the ACI family  and to us 
perpetuating  our special attributes 
such as being loyal, respecting other’s 
efforts, approaching  everything with an 
openness and honesty, being optimistic, 
and serving our country and humanity. 
Although ACI has attained very high 
standards I hope it will continue to raise 
those. 

İKİ OĞLUM DA ACI’DAN 
Bu arada söylemeden geçmeyeyim., 
benim iki oğlum da buradan mezun. 
Cem Gomel 1993, Erol Gomel ise 1998 
mezunu... Cem, yıllarca matematik 
yarışmalarında ACI’yı temsil ederek 
şampiyonluklar kazandırdı. Mezun olur 
olmaz Amerika’daki en önemli teknik 
üniversitelerinden biri olan Caltech’e 
kabul edildi. Bu üniversitedeki Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirdi. 1997 yılından beri ABD’de 
çalışmakta... Erol ise İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun oldu. Erol müziğe 
tutkun. Bu konuda çok yetenekli, çok iyi 
bateri çalıyor ve besteler yapıyor.

MY TWO SONS ARE FROM ACI 
I cannot move on without saying that 
both of my sons are ACI graduates:  
Cem Gomel in 1993 and Erol Gomel in 
1998.  Cem won many championships 
in Mathematics competitions while 
representing ACI. On graduating he went 
to America to a well-known technical 
university: Caltech.  He graduated from 
the Department of Electric and Electronic 
Engineering and has been working in 
the States since 1997. Erol, on the other 
hand, graduated from the Department of 
International Relations at Izmir Economy 
University. He is passionate about music 
and is very talented in this area. He plays 
the drums and composes.
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We held a leaving party for our school 
Principal, Anet Gomel, our Academic 
Dean, Dilek Dirim and our English 
teacher, Kerime Arsan when we wished 
them Godspeed and a wonderful 
retirement. The evening was attended 
by students, teachers, staff, parents, 
in short the ACI family where students 
and colleagues of those leaving shared 
their thoughts and feelings about 
them. Members of their families and 
friends far away sent videos and when 
these were shown it was probably the 
most emotional part of the evening. 
We wish our administrators and 
teacher every success in the next stage 
of their lives and really they are not 
leaving us but are “graduating” for a 
second time.
Godspeed you on your way!

Okulumuza yıllardır emeği geçen Okul 
Müdürümüz Anet Gomel, Akademik 
Müdür Yardımcımız Dilek Dirim ve 
İngilizce Öğretmenimiz Kerime Arsan’ı, 
düzenlediğimiz bir veda gecesi ile 
emekliliğe uğurladık. Öğrencilerimizin, 
öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın, 
velilerimizin, diğer bir deyişle tüm ACI 
Ailesi’nin biraraya geldiği gecede, 
öğrencileri ve çalışma arkadaşları sevgili 
öğretmenlerimiz ile ilgili düşüncelerini 
paylaştılar. Uzakta bulunan aile fertlerinin 
ve arkadaşlarının gönderdikleri video 
kayıtların izlendiği anlar, gecenin en 
duygusal anlarıydı.
Değerli idarecilerimize ve öğretmenimize 
yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. 
Onlardan ayrılmıyor, sadece ikinci kez 
“mezun ediyoruz.”
Yolunuz açık olsun!

ACI'DAN İKİNCİ 
KEZ MEZUNLAR!
GRADUATING FOR 
A SECOND TIME 
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  SEV LiveTV 
yayında!

Mezuniyet törenlerinin canlı yayınları ve okullarımızla 
ilgili birbirinden keyifli etkinlikleri istediğiniz zaman 

izleyebileceğiniz SEV Live TV şimdi yayında.

http://www.sevlive.tv/
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YOLUNUZ AÇIK 
OLSUN ACI’14!

GODSPEED TO ACI ’14!

/ / / / / / / / / / / /  C O M M E N C E M E N T

A total of 139 grade 12 students were sent off on their new 
lives a in a very emotional ceremony at school where they 

received their high school diplomas. 

Lise son sınıf öğrencilerimiz okulda düzenlenen 
törenle yeni bir geleceğe uğurlandı. 139 

öğrencimizin diploma aldığı tören duygulu anlara 
sahne oldu.
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G
enel Müdürümüz Todd 
Cuddington ve Okul 
Müdürümüz Anet Gomel, 
yaptıkları konuşmalarda, 

mezunların İzmir Amerikan Koleji’nde 
edindikleri donanımla, hayatta attıkları her 
adımda başarılı olacaklarına inandıklarını 
söylediler. Öğrenciler adına yapılan 
konuşmalardan sonra söz sırası gecenin 
onur konuğu 1973 İzmir Amerikan Koleji 
mezunu ve Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ceyda Aydede’de idi. 
Aydede, yıllar önce kendisinin de bu 
sıralarda oturduğunu ve mezuniyet 
heyecanının ne demek olduğunu çok iyi 
bildiğini söyledi.  Aydede, İzmir Amerikan 
Koleji’nin kendisine çok şey kattığını, 
buradan edindiği birikim ve eğitimle 
hayatta kendini hep şanslı hissettiğini 
söyledi. Gençlerin, artık büyük bir mezun 
ailesinin birer ferdi olduklarını söyleyen 
Ceyda Aydede, onlara yeni ufuklarda 
başarılar diledi. Mezunlarımızın keplerini 
havaya fırlatmalarının ardından okul 
marşları okundu. Törenin ardından veliler ve 
öğrenciler, okulun bahçesinde düzenlenen 
resepsiyona katıldılar. Gece mezuniyet 
pastasının kesilmesi ile sona erdi.

Değerli Konuklar, Saygıdeğer 
Öğretmenlerim ve Sevgili 
Arkadaşlarım,
Beklediğimiz gün geldi çattı. 
Amerikan Koleji maceramızın 
başladığı bu amfide şimdi 
hepimiz cüppelerimizi giydik, 
keplerimizi taktık ve Didem 
Hanım’ın deyişiyle, yuvadan 
uçmak üzereyiz. Bana şu an ne 
hissediyorsun diye sorsanız bir 
cevap veremem. Gururluyum, çünkü İzmir’in en 
prestijli lisesinin mezunu oluyorum. Üzgünüm, 
çünkü siz arkadaşlarımla geçirdiğim her günü 
arayacağım. Heyecanlıyım, çünkü üniversiteye 
başlayacağım. Mutluyum, çünkü gençliğimin 
en güzel yıllarını sizinle beraber geçirdim. 
Kısacası, tarif edilemez duyguları bir arada 
yaşıyorum.
Bugün, bu amfide İzmir Amerikan Koleji 
öğrencisi olarak son törenimiz. Bir daha hiçbir 
zaman oflayıp puflayarak kalkıp, üniformamızı 
giyip, uykulu bir şekilde bu kampüse 
gelemeyeceğiz. Uyanma faslı ne kadar zor olsa 
da, okula geldiğimizde, sınıf arkadaşlarımızı 
görünce, “Bugünüm de çok güzel geçecek!” 
diyemeyeceğiz. Buna rağmen bugün bizim 
için hüzünlü bir gün değil. Ne zaman hüzünlü 
olacak, biliyor musunuz? Seneler sonra, 
yaşımız ilerlediğinde, kendimiz dışında 
düşünecek daha birçok konumuz olduğunda, 
yani hayatımız şimdikine nazaran çok daha 
karmaşık olduğunda hüzünleneceğiz. Hazırlıkta 
yaptığımız sayısız projeyi, Romeo ve Juliet’i, 
Macbeth’i, Sultan Hamid Düşerken’i, Ekin-
Yazın Etkinlikleri’ni, Osmanlı’nın kuruluşundan 
yıkılışına kadarki her ayrıntıyı, yeryüzünün 
hareketlerini, mekanik fiziği, organik kimyayı, 
bitki biyolojisini, türevi, integrali, öğrenci 
birliğinin düzenlediği öğle yemeklerini, 
Moods’u, Bazaar Day’i, yani okulumuzun 
havasını, suyunu, taşını, toprağını özlediğimizde 
hüzünleneceğiz. Ama bugün mutluyuz; siz 
anne babalarımız ve öğretmenlerimiz bize 
gülümseyerek ve gurur duyarak bakıyorsunuz. 
Biz de gurur duyuyoruz kendimizle, tam 
anlamıyla bileğimizin hakkıyla mezun oluyoruz 
bu eğitim yuvasından. Aynı zamanda, minnet 
duyuyoruz bizi bu günlere getirenlere; 
anne ve babalarımıza, öğretmenlerimize, 
idarecilerimize, okul çalışanlarımıza...  
Sizin hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz.
Değerli ailelerimiz, bizi emanet ettiğiniz bu 
eğitim yuvasında, bizler sadece İngilizce, 
matematik gibi dersler öğrenmedik.  
Aynı zamanda nasıl iyi bir birey olunur, onu 
öğrendik. Doğru olduğuna inandığımız 

I
n speeches given by the General 
Director, Todd Cuddington, and the 
school principal, Anet Gomel, the 
students were told they would be very 

successful every step of the way because 
they had been well-prepared by the ACI. 
Following speeches given by students 
on behalf of the graduating class the 
time came for the guest speaker, Ceyda 
Aydede, a 1973 graduate and Chairperson 
of the Health and Education Board’s 
governing body. Ms. Aydede said she 
could remember very well the excitement 
of graduating and of sitting in one of 
those seats years before. She said that she 
felt very fortunate in life for having been 
educated at ACI and that the school had 
given her so much. She told the graduating 
class that they were now members of a 
large family of graduates and she wished 
them success in their new lives.  After 
throwing their mortarboards into the air the 
graduates sung the school song. After the 
ceremony the students and their families 
attended a reception in the school garden. 
The evening ended with the cutting of the 
graduation cake.

konuların arkasında olmayı, 
haksızlığa karşı ayakta durmayı, 
yanlış olduğunu bildiğimiz 
şeylere göz yummayıp onu 
değiştirmeyi öğrendik. Birlikte 
direnmeyi, birlikte düşünmeyi 
öğrendik. Bizler, Türk gençliği 
olarak, Atamıza sesleniyoruz ki: 
“Ey Büyük Ata, varlığımızın en 
kutsal temeli olan, Türk İstiklâl 
ve Cumhuriyeti’nin sonsuz 

bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk 
ve son anlatımıdır. İstikbalde, hiçbir kuvvet 
bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, 
bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve 
ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. 
Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde 
attığımız her adım sağlam, yaptığımız her 
atılım bilinçlidir.”  Bu sözümüz doğrultusunda 
kendimizi geliştirdiğimizi söyleyerek, siz 
ailelerimizi ve öğretmenlerimizi temin edebiliriz 
ki gözünüz arkada kalmayacak! Ata’mızın 
açtığı yoldan hiçbir zaman ayrılmayacağız ve 
gösterdiği hedefe doğru her gün adım adım 
yaklaşacağız!
Sevgili arkadaşlarım,
Hani her senenin başında, okulun ilk günü, 
gelen hazırlıklara bakıp, “Biz de bu kadar küçük 
müydük? Yok yok değildik,” diyoruz ya. Evet, 
biz de o kadar küçüktük. Biz beraber büyüdük; 
farkında olmadan birbirimizi büyüttük. 
Birbirimizin doğrularından ya da yanlışlarından, 
bizi gelecek yıllarda güçlü kılacak dersler 
çıkardık. Yeri geldi beraber güldük, eğlendik; 
yeri geldi beraber üzüldük, ağladık. Sadece iyi 
gün dostu değil, kötü gün dostu da olduk. Ama 
en önemlisi, biz kocaman bir aile olduk. Nerede 
olursak olalım, orada bir yerde olduğunu 
bildiğimiz bir aile... 
Bundan birkaç ay sonra hepimiz farklı 
okullarda, hatta farklı kıtalarda olacağız. 
Hayatımızın belki de en önemli adımını atarak 
mesleğimizi öğrenmeye başlayacağız. Yeni bir 
yerde, yeni arkadaşlar edineceğiz. Kim bilir, 
belki de evleneceğimiz insanla ya da hayatımızı 
tamamen değiştirecek biriyle karşılaşacağız. 
Şimdi, kendinizi hayatın akışına kaptırdığınızda 
unutmamanızı istediğim bir ricam olacak 
sizlerden...  
Ralph Emerson’ın dediği gibi, “Yolun 
götürdüğü yere değil de hiç yolun olmadığı 
bir yere gidin ve orada iz bırakın”; çünkü 
bizler Amerikan Koleji mezunları olarak yeni 
yollar açma ve iz bırakma potansiyeline sahip 
bireyler olarak yetiştirildik. Bunu hiçbir zaman 
unutmayın. İyi ki sizleri tanımışım ve iyi ki sizin 
gibi bir aileye sahibim... Teşekkürler...

Ecem Diren
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Dear Guests, Parents, Teachers 
and fellow mates of Class of 
2014,
Imagine 5 years, 10 months,  
8 days ago.  I am 14.  They 
ask me to get in a line and tell 
that soon I’ll be introduced 
to my new school.  A whole 
new fresh start.  Suddenly I 
find myself climbing the steps of the Amphi 
Theater.  New faces, new environment… A 
scenery I’ve never encountered before… 
Students and teachers greeting me with 
claps all seem foreign.  I am down in the 
middle of the stage staring at everyone.  
Back then, before I could understand what 
was actually happening, I found myself 
walking up these stairs. I was presented as 
the Class of 2014 and took my seet at a far 
back seat in the Amphi.  Suddenly,  
I became a part of the school as a prep 
student. Then I was lise 1, then 2 and 3 and 
lise 4 came along. As years passed by,  this 
time I climbed down the stairs of the Amphi 
theather moving one step down every 
year. After five years, now I look around 
and I again find myself in the middle of the 
stage staring.  Yet this time there is a quiet 
different scenery.  I see pride and honor 
on the faces of my teachers and parents.  
As I was walking down these steps for the 
one last time few minutes ago I witnessed 
the unforgettable memories and cheerful 

moments we left behind and 
after all I realized that this 
ongoing school tradition is 
truly a metaphorical one.
After years of effort and 
devotion, in a few moments 
we will be throwing our caps 
up in the air, celebrating our 
graduation and honouring 

ourselves for our hard work.   In prep we 
got to know each other better, started 
to form friendships while improving our 
English skills.  In lise 1, some of us were 
Capulets and some were Montegues, as 
we were memorizing the lines of Romeo 
and Juliet.  Lise 2 and 3 were the times 
to devote ourselves to areas  we were 
interested in.  We tried to solve baby baby 
math questions.  We learned to survive the 
Physics exams and wrote never ending 
essays for English classes.  After all we 
became the seniors.  While some of us 
memorized 124567 words for SAT exams 
others found themselves preparing for YGS 
exams, working so hard solving tests.  Yet we 
never forgot to relish our last days of  high 
school years.  Throughout out these years 
we created new people out of ourselves.  
We all got involved.  Some of us turned out 
to be leaders and some initiators.  Yet we 
all found an interest where we can improve 
ourselves and be  greater people. Our 
teachers, parents and friends were always 

there with us.  Steve Jobs once said that you 
can’t join the dots looking forward, you can 
only join them looking backwards.  Class of 
2014, look back at your five years and then 
look at the people sitting in the steps of this 
Amphi theathre.  You’ll see  your clasmates, 
your teachers and your parents.  Your 
teachers were your inspirations to wonder.  
They broadened your vision by teaching 
you various topics. Your parents applauded 
your success as they were always there with 
you when you failed.  They were the ones 
who supported you to create the best of you.   
They made you believe in yourself by always 
believing in you.  Your classmates were 
the ones who were always there with you 
during these 5 years.  You celebrated all your 
happiness and achievements together.  Be 
thankful and grateful to each of them.  They 
had a great role in bringing you to this point.  
My beloved Class of 2014, standing here, 
in our blue caps and gowns we should all 
be proud of ourselves.  We overcame great 
difficulties, we believed in ourselves and 
made courageous choices.  We took risks.  
We made the amazing mistakes yet learned 
the greatest lessons from them. I hereby tell 
you, Connect the dots of ACI, connect them 
so that you can move forward. 
Connect them so that you can make your 
dreams come true.
We ALL MADE IT and for sure we will 
continue to make it. Thank you.

Yasemin Erdinç
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DÜNYA SORUNLARINI 
ALMANCA TARTIŞABİLMEK

THE GERMAN MUN CLUB ON THE JOB

ACI Almanca MUN Kulübü olarak, bu sene Stuttgart’ta ikinci konferansımıza, Danimarka, Bahamalar ve 
Kongo Cumhuriyeti’ni temsilen katıldık. Grubumuzun deneyimli üyelerden oluşması, bir avantaj sağladı. 

Bu sayede, yıl boyu yaptığımız düzenli çalışmalarda, kendi içimizde yardımlaştık ve birbirimizi  
bu konferansa hazırladık. 

This year the German MUN Club attended its second conference in Stuttgart by representing Denmark, 
The Bahamas and The Republic of Congo.  Since the club has experienced members we had an advantage.  

For this reason we were able to work throughout the year in an organised way, helping each other to 
prepare for the conference.

Defne AZBAZDAR
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MUNBW, eğitim ve politikanın yanı sıra, 
eğlencenin de had safhada olduğu bir 
konferanstı. İşte yaptıklarımız:  Vardığımız 
gün, Stuttgart’ın ünlü alışveriş sokağı olan 
Königstrasse’de alışveriş yaptık ve bir 
Meksika restoranında, kulüpçe, geleneksel 
yemeğimizi yedik. Konferansımızın iyi geçmesi 
dileklerinde bulunduk. Konferansın ilk günü, 
simülasyonlar ve uzun süren seminerlerle 
geçti. Akşam otelimize döndüğümüzde, 
Almancayla aşırı yüklenmiş bir beyin ve ertesi 
gün başlayacak oturumlara çalışma hevesiyle 
yataklarımızda uyuyakaldık. İkinci gün, grupça 
ülkelerimize ve komitelerimize ayrıldık. 
Herkes çok hazırlıklıydı; verilen yaka kartları, 
masamızdaki bayraklarımız ve takım elbisemiz 
ile gerçek birer elçi gibi hissettik. Kendimizden 
3. tekil kişi olarak bahsetmek ilk başta ne 
kadar garip geldiyse de buna da çabucak 
alıştık. Henüz, yeni bir kulüp olduğumuz ve 
çoğumuzun ilk konferansı olduğu için, bu gün 
sadece anlamaya odaklandık. Herkes aynı 
otelde konakladığından salondaki delege 
arkadaşlarımızla sohbetimizi devam ettirme 
şansı bulduk ve yakın dostluklar kurduk.  
Üçüncü günde, bazı komitelerin ilk konularının 
yasa tasarıları kabul görmüşken, bazılarının, 
hararetli tartışma süreci devam etmekteydi.  
Konferansın son günü, yani dördüncü gün, 
diplomatik dile tam anlamıyla alışmıştık ve 
aktif katılımlarda bulunabiliyorduk. Bazılarımız 
konuşma yaparken, bazılarımız yasa tasarılarının 
savunmasına devam ediyordu. Günün 
sonunda, komiteler, başarıları dolayısıyla 
birbirlerini kutluyor ve kendilerini alkışlıyorlardı. 
Herkes çıkardığı işten memnundu. Katılım 
belgelerimizi aldıktan sonra oradan ayrıldık. 
Ancak vaktimiz sadece konferanslarla 
geçmiyordu. Eğlenmek için de, gerek 
konferansın kendi programı, gerekse 
yaptığımız etkinliklerle çok güzel vakit 
geçirdik. Bazı geceler konferansın organize 
ettiği partilere gidiyor, bazı gecelerde de 
“Diplomat Balosu” gibi, resmi ama bir o kadar 
da canlı yemeklere katılıyorduk. Öğlenleri 
ise yemeğe bolca vakit verildiği için kısa 
atıştırmalar ardından, şehre inerek turistik 
gezimizi tamamlama fırsatı yakalıyorduk. 
Anlayacağınız, Almanca MUN Kulübü’yle 
yaptığımız gezi sayesinde, hem grup içi 
bağlarımız kuvvetlendi hem de evrensel 
dostlar kazandık. Bunun yanı sıra, dünya 
sorunlarıyla ilgili farkındalığımız da bir o kadar 
arttı. Beşinci gün, elimizde bavullarımız ve 
kalbimizde hüzünle Türkiye’ye döndük ve 
hepimizin aklındaki tek düşünce, seneye hangi 
konferansta nasıl eğleneceğimizin planlarıydı.

This conference, besides being about 
MUNBW education and politics was also about 
enjoying ourselves to the full. On the day we 
arrived we went shopping on the famous 
shopping street, Königstrasse, and all of the 
club members met for our traditional lunch 
at a Mexican restaurant. We hoped that we 
would do well at the conference. The first day 
of the conference was spent in long seminars 
and the first simulation. On returning to our 
hotel everyone went to bed earl as we were 
exhausted by having to function in German for 
the whole time and the need to prepare for 
the next day of sessions. On the second day 
we divided into our country and committee 
groups. Everyone was very well prepared and 
we felt like real delegates in our suits, wearing 
our identification badges and sitting at the 
tables with our country’s flag. At first it seemed 
strange to refer to ourselves in the third person 
but we soon adapted to it. We spent this day 
trying to focus on what was happening as we 
still had not fully understood we were a team 
and for most of us this was our first conference. 
Since all the participants were staying in 
the same hotel we had the opportunity to 
continue our discussions in the hotel lounge 
and soon made friends with other delegates.  
On the third day while some committees were 
submitting their first resolutions for approval, 
others were still in heated discussion. By the 
fourth and final day of the conference we 
had adjusted to using political language and 
were now able to actively participate. Whilst 
some of us were speaking, some of us were 
still defending resolutions. At the end of the 
day committees were greatly each other on 
their successes and applauding one another. 
Everyone was happy with his performance and 
after receiving our certificates of participation 
we left the conference.
Of course not all of our time was taken up 
at the conference. We enjoyed not only the 
programme arranged by the conference 
organisers but also our own events. Some 
nights we attended parties organised through 
the conference and some nights we attended 
official engagements such as the “Diplomats 
Ball”. Since the conference allowed a very 
generous lunch time we were able to have 
quick snacks and then fit in some sightseeing. 
We not only bonded together as a group but 
we also made some friends from all over the 
world.  We also raised our awareness of global 
problems. On the fifth day we returned to 
Turkey with some sadness in our hearts but with 
one thought: which conference next year?
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EVRENSEL HOŞGÖRÜ
UNIVERSAL TOLERANCE

Sözlüklerde hoşgörü, insanların davranışlarını anlayışla karşılayıp hoş görmek, insanlar arası sorunlarda 
orta yolu takip etmek, sert ve katı kararlı olmamak, karşılıklı ilişkilerde kolaylık, kendi düşünce ve 

inançlarına zıt düşünce ve inançları hoş görme, dengeli olma, farklı olan bir şeye sabır gösterip katlanma 
gibi anlamlara sahiptir. 

The word ‘tolerance’ can be defined in a number of ways. Some of these are: to accept people’s behaviour, 
to take the middle road in disagreements, to not have hard and fast rules, to accept opinions and 

beliefs opposite to yours, to be balanced, to be accepting of differences. In European languages the word 
‘tolerance’ comes from the Latin ‘tolerare’ which means to endure, to suffer, to put up with, to bear, to 

carry on and to allow.

Başak ÜNLÜGİL



Batı dillerinde hoşgörü, tolerans kelimesiyle 
ifade edilir ki, Latince “tolerare” kelimesin-
den türemiştir. Dayanmak, tahammül etmek, 
katlanmak, hazmetmek, devam ettirmek, izin 
vermek gibi anlamlara gelir.
Hoşgörü, dinde de çok önemli bir husustur. 
Günümüzde “dini hoşgörü”, “dini tolerans” 
gibi sıkça kullanılan kavramlar, bireylerin 
kendi ihtiyaç ve uygulamalarının yanı sıra, 
yeryüzünde farklı düşünen, inanan ve yaşa-
yan başka kimselerin de var olduğunu, do-
layısıyla bu farklılıkların olgunluk içerisinde 
ve anlayışla karşılanması gerektiğini ortaya 
koyar.
İşte Lise 4’ler olarak, bizler de, bu düşün-
celer doğrultusunda, farklı dinlerin ibadet 
merkezlerine gidip o dinler hakkında bilgiler 
edindik. Sonrasında da, bu dinleri, bir reh-
berlik saatinde, bu kez müzik yoluyla, yani 
evrensel bir dille dinledik. Ortak duyguları-
mızın, sadece benzerliklerimizin değil, fark-
lılıklarımızın bile bizim anlam dünyamız için 
nasıl bir zenginlik kaynağı olduğunu bir kez 
daha fark edelim istedik. Bu kez dinler, ilke-
leri ile değil, melodileri ile yer alsın sahnede 
istedik, çünkü; 
Müzik başlı başına bir dil...
Tercümeye ihtiyacı olmayan, herkesin anla-
dığı bir dil...
Söz bazen kafa karıştırır ama melodiler ara-
sında renk, dil, ırk ve din ayırımı yoktur..
Ve müziğin tarafı yoktur!
Bazen dostluğa eşlik eder o, bazen bir aşka...
Bazen neşedir yoldaşı bazen yalın bir acı...
Dil sadece söyler... Nağmeler onu gönüle 
taşır...
Anlam kültürden, toplumdan gelir, şekil ise 
müzisyenden...
Eser dinleyiciye ulaştığında ise artık ortak bir 
bağ oluşmaya başlamıştır.
 Sosyal Bilimler Bölümü’nün düzenlediği bu 
saatte, başrolleri “Kutsal Mekânlar” gezisin-
de de olduğu gibi yine Ebru Hanım ve Be-
kir Bey üstlenmişti. Sevgi Seçen ve Özkan 
Atmış’ın da sunuculuk yaptığı bu “hoşgö-
rü” saatinde, Musevi müzikleri ve folkloru, 
klasik Hıristiyan aryaları, Tasavvuf müziği ve 
Mevlevi ayin örneği  yer aldı, semazenler de 
gösteriye ayrı bir renk kattı. Folklor kısmında 
okulumuz öğrencileri sahnede yer alırken, 
Sefarrad şarkılarını Dokuz Eylül Konserva-
tuarı Opera Bölümü'nden Linet Şavul ses-
lendirdi. Ayrıca, öğrencilerimiz Selen–Deniz 
Amado kardeşlerin de katkıda bulunduğu 
gösteri, yine DEÜ Konservatuarı Opera Bö-
lümü öğrencilerinin klasik Hıristiyan arya ve 
düetleri ile devam etti. Tasavvuf müziği kıs-

Tolerance is very important in religion. 
Today expressions such as ‘religious 
forebearance’ and ‘religious tolerance’ are 
often used.
As grade 12 students we decided to test 
tolerance for ourselves by visiting places of 
worship for different religions and obtain 
information about those religions. Then in 
one of our guidance classes we used the 
universal language of music to listen to 
those religions. Our common thought was to 
not only acknowledge the similarities but to 
examine the differences and see that these 
bring a richness and variety to our lives.  This 
time we did not want to look at religions 
through their principles but through their 
music. Why?
Because:
Music is a language in itself.
It is a language which needs no translation. 
Everyone understands it.
Words can confuse but in melodies there is 
no colour, no race or religious discrimination
Music does not take sides.
It sometimes accompanies a friendship and 
sometimes a love,
Sometimes it is happiness and sometimes 
just pain . . . 
Language only speaks . . . tunes carry it to 
the soul . . .
Meaning comes from the culture and the 
society, the form from the musician . . .
When the composition reaches the listener 
then the connection is begun . . .
The trip to the places of worship was 
organised by the Social Studies Department 
supported by Ebru Hanım and Bekir Bey. 
Sevgi Seçen and Özkan Atmış were the 

mında ise sahnede DEÜ İlahiyat Fakültesi 
Öğretim üyesi Türkan Uymaz, eşi Bora Uy-
maz, Hisar Camii görevlisi Muhammed Ayaz 
yer aldı.  Program semazenlere bütün ekibin 
eşlik ederek söylediği bir ilahi ile sona erdi. 
İki yılda bir yapılması amaçlanan bu hoşgö-
rü saati, okulumuzun gözde etkinliği olacak 
gibi. 
Aramıza yeni katıldığı halde, kendini öğren-
cilerin hepsine sevdirmeyi başarmış, güler 
yüzlü Bekir Bey’e ve tabii ki hayatımıza her an 
renk katan Ebru Hanım’a bu iki organizasyon 
için de çok teşekkür ederiz. 
Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin de dediği gibi: 
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kâfir, is-
ter Mecusi, ister puta tapan ol yine gel! Bizim 
dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz 
kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!”

presenters. During this ’tolerance’ hour 
there were samples of Jewish music and 
folk dances, classical Christian arias, Sufi 
music, and parts of the Mevlevi ceremony. 
The whirling dervishes added colour to 
the whole performance. Our own students 
performed the folk dances and the 
Sefardic songs were performed by Linet 
Şavul from the opera department of The 
Ninth of September Conservatoire. Our 
own students, the sisters, Selen and Deniz 
Amado took part in the performance and 
were followed by students from the opera 
department of The Ninth of September 
Conservatoire who sang the classic Christian 
arias and gave some duets. The Sufi music 
was performed by Türkan Uymaz, lecturer 
in the Department of Theology, The Ninth 
of September University and her husband, 
Bora Uymaz and Muhammed Ayaz, from 
Hisar Mosque. The programme ended with 
a hymn sung by the whirling dervishes to 
which everyone joined in. It is planned that 
this ‘Tolerance Hour’ will take place every 
two years and seems like it will be one of the 
most popular events in the school year.
We are very grateful to Bekir Bey, who 
has only just joined our school staff but is 
already very popular, and of course, Ebru 
Hanım who brings colour to our lives, for 
organising this event. 
As Mevlana Celaleddin Rumi said, “Come, 
come, whoever you are. Wanderer, 
worshiper, lover of leaving. It doesn't matter. 
Ours is not a caravan of despair. Come, even 
if you have broken your vows a thousand 
times. Come, yet again, come, come.”

/ / / / / / / / / / / /  G U I D A N C E



Lise 4 Rehberlik ve  Psikolojik Danışmanı - 
Psikodramatist Esin İnce'nin yönetiminde 
"Ötekinin Mokasenleri" adlı, on oturumluk 
kapalı veli grup çalışması yapıldı. 
Çalışmanın Amacı, 
• Ruh sağlığı çalışanları olarak, tüm 
dünyada ve ülkemizde gittikçe artan 
‘ötekileştirmeler’ ile ilgili farkındalığımızın 
artması ve ‘öteki’ ile aramızda var olan 
farklılıkların bizi zenginleştiren yanlarıyla 
karşılaşmamızı sağlamak, 
• İnsanın en önemli özelliği olan eylemi, 
oyun içinde roller alarak kullanmak. Rollerle 
hayatın içinde yaşadığı olumsuz duyguları 
psikodrama sahnesine taşımak,
• Yaratıcılık ve spontanlığını artırarak 
sorunlar karşısında yeni çözümler bulmasını 
sağlamak,  
• Özellikle ergenle olan, iletişim duvarlarını 
duygu eşlemeleriyle ve farkındalıkla 
yeniden çerçevelemeyle sağaltım sağlamak,
• Sonuç odaklı olmaktan çıkarıp süreçin 
içinde kalmasını sağlamak.
Verimli geçen grup çalışmasının ardından 
velilerimiz memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Birini düşman bellemeden 
önce onun mokasenleriyle bir 

ay dolaş.” 
Kızılderili Atasözü  

“before you call someone 
your enemy, walk for one 
month in his moccasins.” 
Native American Indian 

saying

The ten session parent group workshops, titled “The 
Others’ Moccasins”, were held under the leadership 
of Esin İnce who is the grade 12 guidance and 
psychology advisor and psych dramatist. The aims of 
the sessions:
• Those of us who work in mental health should make 
everyone aware of the enrichment gained from our 
differences with “others” as we face the increase in both 
our country and the world at large of “alienation”,
• One of the most important characteristics of humans 
is putting one’s thoughts into action and this is best 
done through role play. By taking part in role playing in 
psychodrama humans are able to bring out their most 
negative thoughts,
• It is possible to bring new solutions to these problems 
by increasing creativity and spontaneity
• The communication barrier can be overcome 
and a new framework formed for dealing with the 
differences by empathising with the emotions faced by 
the adolescent,
• It is important to focus on the process instead of the 
end result
These sessions were very productive and this was 
endorsed by the positive feedback from the parents 
who participated.

REHBERLİK
VELİ GRUP 

ÇALIŞMALARIMIZ

OUR GUIDANCE 
WORKSHOPS  
FOR PARENTS
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HAZIRLIK SEMİNERLERİMİZ 
2013-2014 eğitim-öğretim yılı süresince, 
her iki dönemde de ayrı ayrı 15 kişilik 
veli kontenjanı ile 10’ar haftalık seminer 
dönemini tamamladık. 1. dönemi 3 Ekim 
-12 Aralık 2013, 2. dönemi ise 3 Mart ve 5 
Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirdik.  
Sadece Hazırlık velilerimize özel olan bu 
program ile psikolojik danışman Gonca 
Ercegil, her hafta, günde iki saat, aşağıdaki 
konular üzerinde bizi bilgilendirdi:
• Davranış Bozukluğunun Nedenleri 
• Anne, Baba Olarak Kendinizi ve 
Çocuğunuzu Ne Kadar Tanıyorsunuz? 
• Yüreklendirme: Çocuğunuzun Güven ve 
Değer Duygularını Geliştirme 
• İletişim: Birbirimizi Nasıl Dinlemeliyiz, 
Alternatifler Keşfetme ve İdealleriniz 
• Duygularınızı Çocuğunuza Anlatma, 
Sorumluluk Alınır mı Yoksa Verilir mi? 
• Diğer Alanlar: Aile Derken, Bir Arada 
Olunan Zamanların Önemi, Güven 
Kazanmak ve Potansiyelinizi Kullanmak.

ERGENİ ANLAMAK 
Mart ayında, Rehberlik Bölüm Başkanımız 
Demet Akıncı tarafından, velilere yönelik 
“Ergeni Anlamak ve Aile İçi İletişim” 
konulu bir grup çalışması gerçekleştirildi.  
Çalışmada, keyifli grup oyunları, etkinlikler, 
canlandırmalar ve paylaşımlar yoluyla 
velilere ergenlik sürecinin nasıl bir süreç 
olduğu hatırlatıldı ve aile içi iletişimin önemi 
üzerine yoğunlaşıldı. 
Bu çalışmayla velilerimiz, etkin 
dinleyebilme, anlayabilme, kendilerini 
doğru ifade edebilme ve başkalarını 
olduğu gibi kabul edebilme konularındaki 
becerilerini biraz daha geliştirebilme 
fırsatını yakaladılar.

MARIO LEVİ OKULUMUZDAYDI 
8 Mayıs 2014 Perşembe günü, Yurtiçi 
Üniversiteler  & Kariyer Bölümü ile  
Rehberlik Bölümü’nün ortaklaşa etkinliği 
kapsamında ünlü Yazar Mario Levi’yi 
okumuzda ağırladık. Levi, rehberlik 
saatlerinde, öğrencilerimizle yazarlığa 
giden yoldaki önemli dönüm noktalarını 
paylaştı ve kendi kariyer sürecinden yola 
çıkarak önemli ipuçları verdi.

UNDERSTANDING THE ADOLESCENT 
In March the Head of the Guidance 
Department, Demet Akıncı, held a group 
session for parents titled, “Understanding 
the Adolescent and Communication 
within the Family”.  The session included 
role play involving everyday issues, other 
activities, acting out situations and sharing 
experiences to remind parents about 
what adolescence is like and focused on 
communication in the family during this 
period.  It provided the opportunity to show 
parents the need to listen, understand, to 
express themselves correctly and to accept 
others for what they are and to develop 
these skills. 

OUR PREP SEMINARS 
During the two semesters of the academic 
year 2013-2014, we completed ten week 
seminars with groups of fifteen parents at a 
time. In the first semester these were held from 
October 3rd – December 12th 2013, and in 
the second semester from March 3rd to May 
5th 2014. These seminars were exclusively 
for the parents of Prep students under the 
leadership of our psychological advisor, 
Gonca Ercegil. Every week for two hours one 
of the following topics was examined; 
• The Reasons for Behavioural Disorders 
• As Parents How Well Do You Know Your Child? 
• Encouragement: Developing your child’s 
confidence  and  other emotions 
• Communication: How Should We Listen to 
One Another? 
• Communication: Looking for Alternatives  
and Your Ideals 
• Explaining your feelings to your child 
• Do you take responsibility or do you give it? 
• The Family Unit: The Importance of 
Spending Time Together, Gaining Trust, and 
Fulfilling Your Potential.

MARIO LEVI VISITS OUR SCHOOL 
On Thursday, 8th May, 2014 as part of the 
joint event organised by the departments 
for Turkish Universities and Careers and 
Guidance the famous author, Mario Levi, 
was a guest in our school. During the 
guidance hours, Mario Levi, shared the 
important turning points on the road to 
him becoming a writer. He gave important 
messages based on this journey.
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Sanremo'ya geldikten sonra günün geri 
kalanını otelde dinlendikten sonra şehir 
turu yaparak geçirdik. 
Otel kahvaltımız kruvasan, peksimet 
ve marmelattan oluştuğu için genelde 
dışarıda kahvaltı yaptık. İkinci gün 
yarışmaya kayıt yaptırdıktan sonra, gün 
içinde beş kişilik bisikletlere binip şehri 
gezdik. Üçüncü gün yarışma için prova 
yaptıktan sonra, Monte Carlo’ya doğru 
yola çıktık. Her ne kadar dünyanın maddi 
açıdan en zengin yerlerinden biri olsa da, 

Izmir Adnan Menderes 
Havalimanı'nda 

toplandıktan sonra başladı 
bizim maceramız. Istikamet 

Sanremo dedik, düştük 
yollara. Nice Havalimanı'nda 

indikten sonra tren ile 
Sanremo’ya doğru yola 

koyulduk.  

Our adventure began with 
us meeting up in Izmir Adnan 

Menderes Airport. The 
destination was Sanremo. 

After landing at Nice Airport 
we caught the train to 

Sanremo. After arriving at 
our destination we settled 

into our hotel and then spent 
what was left of the day 

touring the city.

Since the hotel breakfast consisted 
of croissant, toast and marmalade we 
generally had breakfast elsewhere. After 
registering for the competition on the 
second day we rode 5-person bikes around 
the city. After rehearsals on day three we 
set off for Monte Carlo. Even though it is 
supposed to be one of the richest places 
on earth, for some reason I did not like 
it.  May be because I found everything 
there was over the top.  In the evening we 
returned to the modest Sanremo. On the 

SANREMO 
SEYAHATNAMESİ

SANREMO 
TRAVELOGUE
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Deniz YÜKSEL

46–47



/ / / / / / / / / / / /  M U S I C

Monaco'ya bir türlü ısınamadım. Nedendir 
bilmem ama sanki her şey çok abartılı. 
Neyse. Akşamüstü Monaco gezimizi 
bitirdikten sonra mütevazı Sanremo'muza 
geri döndük. Dördüncü gün, yarışmaya 
katılan diğer 29 ülkeden gelen müzisyenler 
ile birlikte geleneksel 'Sanremo Müzik 
Yarışması Yürüyüşü'ne katıldık. Yürüyüş 
bitiminde Sanremo Bandosu tarafından 
hazırlanmış olan konseri dinledik. 
Sonrasında ise diğer ülkelerden gelen 
öğrenciler ile tanışarak yarışma hakkında 

fourth day we participated in the traditional 
Sanremo Music Competition Parade along 
with the other participating musicians from 
over 29 different countries. And then at 
the end of the parade we listened to the 
concert performed by the Sanremo Band. 
Following this we had the opportunity to 
meet the other competitors and chat to 
them about the competition. The off to the 
Ariston Theater to do our sound check.
Day five was here. The big day; the 
competition. Breath was held and blood 

konuştuk. Daha sonra Ariston Theather’a 
giderek yarışma için sound check'imizi 
yaptık.
Beşinci gün. Büyük gün. Büyük yarışma. 
Nefesler tutuldu, soluklar kesildi, kalpler 
kanı daha hızlı kan pompalamaya başladı. 
İşte o an. Sahneye çıkmadan hemen önce, 
herkesin enstrümanının sorumluluğu 
kendi üstünde olduğu, “aman bir yerlere 
çarpmasın, bir ayarı bozulmasın, akordu 
kaçmış mı?” dediği anlar.  
İnsanlar izliyorlar, herkesin dilinde 
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İtalyanca kelimeler. Spiker yine ne çok 
konuşuyor. Ne zaman sahneye çıkacağız 
diye merak ediyoruz. Ve Alkan Bey’in, 
"Hadi, şimdi sıra bizde," dediği an!!! 
Tarihi bir an. Tarihi Ariston Tiyatrosu'nda 
köklü tarihi olan bir okuldan katılan genç 
müzisyenler. Corazon Espinado ve Don't 
Speak. Mikrofon, davul, klavye, bas ve 
tabii ki Fender'im. Jakı taktığım o an, 
ses, ve müzik! Sahnede yapabildiğimizin 
en iyisini yapmak için elimizden geleni 
ardımıza koymadık. Sanremo’ya 
gelmeden önce yaptığımnız saatlerce 
süren çalışmalar, provalar vs. vs.
Sonrasını mı merak ediyorsunuz? Ertesi 
gün, katılan 29 ülke arasında ikincilik 
ödülü aldığımızı öğrendik. Harcadığımız 
emeğin karşılığını almıştık. İsmimiz 
anons edilip sahneye çıktığımızda 
hepimizde çok büyük bir heyecan vardı. 
Şimdiden Lise 1 ve Hazırlık arkadaşlarıma 
söylüyorum. Eğer müzik yapmayı 
seviyorsanız, bir kez de Lise 2 yılında 
Alkan Bey ile Sanremo'ya gidin. Koca 
bir sayfa yazmış olsam da, orası hâlâ 
anlatılmaz, yaşanır bir yer.

started to be pumped faster to the heart. 
This was the moment. Just before we 
stepped on the stage everyone was busy 
checking their instruments, making sure 
they didn’t hit them anywhere and they 
were still in tune. Everyone is watching, 
speaking Italian. The presenter is talking 
too much. When are we going on? The 
Alkan Bey says that it is our turn and the 
historical moment has come. We, the young 
musicians, are from a school with a long 
history about to perform in a theatre with a 
long history. Our songs, Corazon Espinado 
and Don’t Speak. The microphone, the 
drums, the clavier, the bass and my electric 
guitar all there and then I plug in and it’s 
sound and music. We did our very best 
especially after all the practicing and 
rehearsing back home.
Are you wondering what happened? Two 
days later we learn we have won second 
place. We got what we deserved. We 
were so excited when our names were 
announced and we went up on stage to 
collect our award. Now I want to address 
the Prep and grade 9 students. If you 
love making music then you must go with 
Alkan Bey to Sanremo in grade 10. There is 
somewhere that you have to experience.
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Hazırlıkta ilk sahne deneyimimizi yaşadıktan 
sonra, Lise 1’de müzikallerimize bir yenisini 
eklemiştik. Ayrıca, her sene, en az iki konser 
de cabası. Lise 2’ye geldiğimizde, ben 
ve arkadaşlarımı akıl almaz bir deneyim 
bekliyordu. Sanremo Müzik Yarışması... 
Gittik, çıktık, bir ACI’lıya yakışır şekilde çaldık 
ve ödül aldık. Ayrıca, Lise 2 ve Lise 3’te, 
MOODS etkinliğimizde de sahnede bizler 
vardık. Ama bunların hepsinden iyisi, en 
muhteşem aktivite, bizi Lise 3’te bekliyormuş, 
bilmiyorduk. 
Orkestra şefimiz Alkan Bey, “Evet, beyler, 
Vodafone Freezone’a katılıyoruz,” dediğinde 
havalara uçtuk. Ama bir sorun vardı: Ne 
çalacaktık? Bizim solistler şarkı arayadursun, 
ben en iyi şarkıyı kimin seçeceğini çok 
önceden biliyordum, tabii ki Alkan 
Bey! Şefimizin uzun yıllardır süregelen 
tecrübesine güvenimiz sonsuzdu ve ödülü 
alacağımıza inancımız tamdı. 
Nitekim, İzmir’de, İzmir Arena’da sahneyi 
inlettik. Daha bitmemişti, asıl olay 
İstanbul’daydı. Orada sahneye çıkan 
arkadaşlarla gurur duyduk, âdeta hepsi birer 
profesyoneldi ve sanki barlarda senelerdir 
şarkı söylüyorlardı. Buradan ödül almamak 
olmazdı.  
Başta Alkan Bey, Yılın Müzik Öğretmeni 
Ödülü’nü, sonrasında da biz Türkiye’de En 
İyi Beste dalında 3.’lük aldık. Gerçekten 
akıllara zarar bir durumdu, âdeta mutluluk 

Üç  senedir olduğu gibi  
4. senemizde de, orkestra 
olarak harika işlere imza 

attık. 

Our orchestra achieved 
amazing things in this its 

fourth year. 

After having our first stage experience of 
the year performing in Prep we continued 
in grade 9 with a musical – a first for the 
orchestra. Furthermore every year we 
have given at least two concerts. In grade 
10 a totally unexpected experience was 
awaiting me and my friends: the San Remo 
Musical Festival. We went there, performed 
and in a manner befitting ACI we won 
an award. Also in grades 10 and 11 we 
performed in MOODS.  But, unbeknown to 
us, the best, the most incredible was yet to 
come in grade 11.  
One day our conductor, Alkan Bey, 
came to us and told us we were going 
to participate in the Vodafone Freezone. 
We were over the moon! However, there 
was one problem. What were we going 

VODAFONE 
FREEZONE 2014

VODAFONE 
FREEZONE 2014

Altan Can EREN

sarhoşuyduk. Eğer Amerikan Koleji’nde 
orkestraya girmediyseniz kesinlikle 
söyleyebilirim ki, çok ama çok şey kaçırdınız. 
Biz, yani Altan, Berfin, İlayda ve İlayda, Ella, 
Uras, İpek, Yosun, Rena, Deniz ve Deniz, 
Aybars, Sinan, Özge, Lal ve Arda olarak 
inanılmaz eğlendik. Biz bir takım olmuştuk 
artık; hayat boyu birbirimizi arayıp soracak 
ve hatta 40 yaşımıza geldiğimizde tekrar 
biraraya gelip San Remo’ya gideceğiz. Ama 
biri var ki takımımızda, o olmazsa asla. Alkan 
Bey çok yaşa!

to play?  Even while our soloists were 
searching for a song, I already knew 
who would choose the perfect one. Of 
course, Alkan Bey! We have complete 
faith in Alkan Bey as he has many years of 
experience. We were also one hundred 
per cent certain we would win an award. 
Of course in İzmir at Izmir Arena we 
brought the house down. But it was 
not over, there was still Istanbul. We 
were proud of all those who performed 
since they were so professional and it 
seemed like they had been performing 
for years. We could not come away from 
here without an award. Alkan Bey was 
presented with the award for Best Music 
Teacher of the Year and the orchestra 
received third place in Best Composition. 
The whole thing was mind boggling. We 
were drunk with success.
If you haven’t been a part of the ACI 
Orchestra, I can truly say that you have 
missed out. We – that is; Altan, Berfin, the 
two İlaydas, Ella, Uras, İpek, Yosun, Rena, 
Deniz and Deniz, Aybars, Sinan, Özge, 
Lal and Arda, have  enjoyed ourselves 
immensely. We are a team for life who will 
always be in touch with one another and 
plan to meet up when we are 40 years old 
and return to San Remo. However, there is 
one member of the team who we cannot 
do without and that is Alkan Bey!
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ACI  
AMERİKA

ÜNİVERSİTELERİ GEZİSİ 
ACI’S  TRIP TO  

AMERICAN UNIVERSITIES

Amerika’ya bir gün gideceğimi her zaman biliyordum!
I always knew that one day I would visit America!

Ece ÖZYALÇIN
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B
u sene katıldığım, okulumuzun düzenlediği 
Amerika üniversiteleri gezisiyle bu hayalim 
gerçek oldu. Sonunda,  küçüklüğümden beri 
hayalini kurduğum ülkeyi görebilecektim. 
Ama, bu geziye asıl katılma amacım 
Amerika’yı görmek değil, orada okuyup 
okumayacağıma karar vermekti ve bu 
sorunun cevabını gezinin sonunda alabildim. 
Beş kişilik küçük grubumuz sanırım şu ana 
kadarki en küçük grup olarak okul tarihine 
yazıldı. Ben ve iki arkadaşım Onur ve Eren'e 
Müdür Yardımcımız Didem Hanım ve Yurtdışı 
Üniversiteler Danışmanımız  Mr. Boobar eşlik 
etti. 
Heyecanım, daha hazırlıklarımı yaparken 
başlamıştı ve 5 Nisan Cumartesi günü 
İzmir'den İstanbul'a, oradan da Washington 
D.C.’ye vardığımızda katbekat arttı. 
Uzun ve yorucu bir yolculuk sonrasında 
otelimize yerleştik, güzel bir yemek yedik 
ve odalarımıza çekildik. Ertesi gün bütün 
gün Washington D.C.’de kültürel bir gezi 
yaptık. Amerika tarihi için önemli olan 
ve Amerika’nın kurucularından George 
Washington ve Thomas Jefferson anıtlarını, 
Abraham Lincoln ve Martin Luther King 
anıtını, birçok askerin hayatını kaybettiği 
Kore Savaşı anıtını ve 2. Dünya Savaşı 
anıtını ziyaret ettik. Daha sonra da her 
zaman filmlerde gördüğümüz, ama bir türlü 
gerçeğini göremediğimiz Beyaz Saray’ın 
önünden geçmeyi başardık. Bu kadar 
yürümenin ardından, kendimizi "American 
Indian Museum"un kafesinde bulduk ve bir 
şeyler yemeğe karar verdik. Beş bölüme 
ayrılmış ve her bölümde farklı bölgelerin 
geleneksel yemeklerinin olduğu bu 
enteresan kafe, daha sonrasında gezimizin 
unutulmaz anlarından bir tanesi oldu. Çok 
acıkmış olan Eren ve Onur'un tavşan yemeye 
karar vermeleri ve tattıkları anda bunun 

çok büyük bir hata olduğunu anlamaları 
bütün gezi boyunca aklımıza gelen ve bizi 
güldüren bir anı olarak kaldı. 
Karnımızı doyurduktan ya da doyurmaya 
çalıştıktan sonra "Spy Museum"a gitmeye 
karar verdik. Bütün gezinin en eğlenceli 
kısımlarından bir tanesi olduğunu 
söyleyebilirim. Müze 1800’lerden bu yana 
ajanların kullandığı aletleri, kurdukları 
tuzakları, onların hikâyelerini içeriyordu 
ve müzenin içinde insanın kendisini âdeta 
bir ajan gibi hissetmemesine imkân yoktu. 
Müzeden hepimizin keyfi yerinde, akşam 
yiyeceğimiz yemeklerin hayalini kurarak 
ayrıldık. Akşam, okulumuzdan mezun olan 
ve Washington D.C.’de okumuş, burada 
yaşayan İzzettin Tepeköylü'nün evine akşam 
yemeği için davetliydik. Çok şirin ve tipik 
bir Amerikan evinde ailesiyle yaşayan 
mezunumuz bizi çok güzel ağırladı. Bizim 
için hazırladıkları lezzetli et yemeklerini 
yedikten sonra, bir de üstüne Cheesecake 
Factory'den gelen cheesecake’ler galiba 
bütün gezi boyunca yediğimiz en güzel 
yemeklerdi. Bütün akşam boyunca oturduk, 
konuştuk, daha sonra başka mezunlar da 
geldiler. Hepsi bizlere kendi okul hayatlarını, 
ACI’da yaptıklarını anlattılar. Çok eğlenceli, 
samimi bir ortamın oluştuğu bu akşam, 
aslında benim de ACI ailesinin varlığını ve 
sıcaklığını en fazla hissettiğim akşamlardan 
biri oldu. Çok da geç olmadan otelimize 
döndük, çünkü bir sonraki günden itibaren 
bizi yoğun bir beş gün bekliyordu. Ertesi 
gün, yani pazartesi günü gezeceğimiz ilk 
üniversite olan Georgetown Üniversitesi’ne 
doğru yola çıktık. Oradaki sunumu 
izledikten sonra, okulumuzdan mezun 
olan ve burada okuyan Berk Güler bize 
okulunu gezdirdi. Buradan çıkışta da Johns 
Hopkins Üniversitesi’ne doğru yola çıktık. 
Kiraladığımız küçük van’ımızı Mr. Boobar 
kullanıyor ve onun sayesinde her yere 
kolayca varabiliyorduk.  Johns Hopkins 
Üniversitesi'ne geldiğimizde ilk önce 
okulun bilgilendirme toplantısına katıldık, 
daha sonra okulumuz mezunu Burcu Atay 
bize okulu gezdirdi. Son durağımız olan 
Princeton Üniversitesi’ne geldiğimizde bizi 
yine bir ACI mezunu olan Melike Tokatlıoğlu 
karşıladı ve okulunu gezdirdi. 
Princeton adlı küçük ve şirin bu kasabayı 
New York'a doğru yola çıkmak üzere terk 
ettiğimizde herkesin içinde büyük bir 
heyecan vardı. Saatler sonra şehrin ilk 
ışıklarıyla birlikte fark ettim ki New York bizi 
bütün canlılığı ve şaşasıyla selamlıyordu. 

Otele yerleşmemiz ve bir o kadar da yorgun 
olmamız bizi New York'u akşam gözüyle 
gezmekten alıkoyamadı. Otelden çıktığımız 
gibi New York sokaklarında yürümeye 
başladık. İstikametimiz, Times Square 
idi. Haklıydım, gerçekten de filmlerde 
gördüğüm kadar renkli, canlı, hareketli 
olan Times Square beni hayal kırıklığına 
uğratmadı. Salı günü, bütün gün sırasıyla 
New York'taki Barnard College, Columbia 
University, NYU, Parsons Üniversitelerini 
gezdik. Feminist bir okul olan Barnard ile 
onun tam karşısında olan ve New York'un 
tam göbeğinde kocaman bir kampüse 
sahip Columbia, şehre dağılmış binalarıyla 
diğer tipik üniversite kampüs planlarına 
meydan okuyan NYU ve son olarak sıra dışı 
binalarıyla ve insanlarıyla tam anlamıyla 
bir sanat okulu olan Parsons bizi tam 
anlamıyla etkilemeyi başardılar. Buralarda 
da mezunlarımız bizi yalnız bırakmadılar ve 
okullarını gezdirdiler. 
Gezinin en etkileyici günü olarak 
sayabileceğim salı gününün akşamı, 
bir anda önümüze çıkan ve Didem 
Hanım’ın hayalini kurduğu "Magnolia 

This became reality when I participated 
in the trip to American universities 
organised by our school. At last I would 
be able to see the country I had dreamed 
about since I was a little child. Actually this 
trip was not about seeing America but 
helping me decide if I wanted to study 
there and by the end of the trip I had my 
answer.  This year as only five participants 
we were the smallest group to ever 
participate in this event since it was started.  
I and my two friends, Onur and Eren, were 
accompanied by the High School Principal, 
Didem Erpulat, and the Overseas College 
Counsellor, Mr. Boobar.
The excitement began with the initial 
preparations and increased as we flew 
from Izmir to Washington D.C. via Istanbul 
on Saturday, 5th April. After a long and 
tiring trip we settled into our hotel, had 
a meal and then went to our rooms. We 
spent the whole of the next day on a 
cultural sightseeing trip around the city. 
We visited the George Washington and 
Thomas Jefferson Memorials, who were 
both important figures in American history 
and founders of the country. Then we 
went to the Abraham Lincoln and Martin 
Luther King memorials, followed by the 
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Bakery"i bulmamızla son buldu.  Didem 
Hanım’ın o anki mutluluğunu hiçbir şeye 
değişmeyeceğimi söyleyebilirim. O kadar 
mutlu oldu ki, gözlerinin içi gülüyordu. Bir 
yandan "banana pudding"lerimizi yerken, 
bir yandan da sohbet ederek otelimize geri 
döndük. 
Çarşamba sabahı herkesin karışık duygular 
içinde olduğu bir sabahtı diyebilirim. 
Çünkü bir yandan New York'u terk etmenin 
burukluğunu yaşıyor, bir yandan da 
yeni üniversiteler görmenin heyecanını 
yaşıyorduk. O gün sırasıyla, Yale, Brown ve 
daha sonra da Boston’a vardığımızda da 
Brendais Üniversitesi’ni gezdik. Akşam ise 
ACI mezunlarıyla “Chocolate Factory”de 
yemeğe gittik. Üç insanı doyurabilecek 
porsiyonları ve bir o kadar da lezzetli 
yemekleri olan bu restoranda geçirdiğimiz 
zaman boyunca çok eğlendik. Çünkü 
mezunlarımız her zamanki gibi bizimle 
çok ilgiliydiler. Her sorumuza cevap verip, 
bize Amerika’da okumanın avantajları 
ve dezavantajlarını, orada yaptıklarını, 
Amerika’daki yaşamı anlattılar, kısacası 
bütün hayatlarını bizimle paylaştılar. Hepsi 
bir o kadar samimi ve bir o kadar yardım 
etmeye istekliydiler ki, bunun nedeninin 
hepimizin ACI’lı olmamızdan, bu ailenin 

bir parçası olmamızdan kaynaklandığını 
anladım. Aradan yıllar geçmiş olmasına 
rağmen mezunlarımızın, hem kendi 
aralarında hem de ACI’yla hâlâ iletişimlerini 
koparmamış olmaları, beni gerçekten çok 
etkiledi ve bir o kadar da mutlu etti. Anladım 
ki, nereye gidersek gidelim, bir kere bu 
ailenin bir parçası olduk mu, her zaman öyle 
kalıyoruz ve bu aile seni nereye gidersen 
git asla yalnız bırakmıyor ve her zaman 
destekliyor, sana gurur veriyor. Bu keyifli 
akşamdan sonra biraz Boston sokaklarında 
yürüdük. Çoğunlukla elit kısmın yaşadığı 
Boston şehri gerek düzenli sokakları gerekse 
şehri dolduran bahçeleri ve parklarıyla 
benim için adeta kocaman cıvıl cıvıl bir 
üniversite kampüsünü anımsatıyordu. 
Ertesi gün, yani perşembe günü bütün 
gün Boston’daki Harvard, Northeastern 
ve MIT üniversitelerini gezdik. Harvard’da 
dinlediğimiz etkileyici sunum sayesinde 
bir kere daha anladık ki, iyi üniversite diye 
bir kavram yoktur. Önemli olan kendiniz 
için iyi olan üniversiteyi bulabilmektir. MIT 
ise bizi son derece şaşırtan bir okul oldu. 
Oraya gitmeden önceden MIT bizim için 
asosyal, zeki insanların gittiği bir okuldu. 
Fakat orada geçirdiğimiz saatlerden sonra 
anladık ki, MIT aslında sosyal hayatla bilimin 

birleştiği ve bunların bir uyum içinde 
ilerlediği başarılı bir okul. Ayrıca öğrendik 
ki, MIT eşek şakalarıyla ünlü bir okul. Bir 
keresinde bir grup MIT öğrencisi bir polis 
arabasını parçalara ayırıp okulun çatısında 
tekrar birleştirmiş ve polisleri kandırmayı 
başarmışlar. Bu polis arabasını bugün 
MIT’de görmek mümkün!
O akşam ise çok önemli ve özel 
bir programımız vardı. Boston’daki 
“Congregational Library” de üniversiteler 
için resepsiyon düzenliyorduk. Burası 
hem binası hem de içindeki bin bir çeşit 
kitaplarıyla her yerinden tarih fışkıran 
bir kütüphane. Bizim için her sene 
olduğu gibi, bu sene de kapısını açmış, 
resepsiyonumuzu gerçekleştirmemize 
izin vermişti. Biz üniversitelere okulumuzu 
tanıtma şansı elde ediyorduk, onlar da bizim 
varlığımızdan haberdar oluyorlardı. Yaklaşık 
10 üniversitenin katıldığı bu resepsiyonda 
ben, Eren ve Onur, onlarla birçok kez 
konuşma şansı yakaladık ve okullarını daha 
iyi tanıdık. Gecenin sonunda hepsi bizden 
etkilenmiş görünüyordu. Gerçekten de çok 
verimli geçen bu akşam, gezinin en önemli 
olaylarından bir tanesiydi bence.  
Ertesi gün, o kadar üniversiteden sonra 
sadece gezeceğimiz iki üniversite kalmıştı: 
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memorials to those who died in the Korean 
War and WW2. Then we managed to pass 
in front of the building we had only seen 
in films up until now, the White House. 
After all that walking we found ourselves in 
the café of the American Indian Museum 
where we had something to eat. The café 
is divided into five areas with each area 
serving a different areas traditional food. 
This decision to eat here became one of 
the most unforgettable events in the whole 
trip. Eren and Onur who were starving 
decided to try the rabbit dish and from the 
moment they put the first fork full in their 
mouths they realised they had made a 
huge mistake. For the whole trip each time 
we remembered this we would laugh and 
laugh.
When we had eaten (or tried to eat!) we 
decided to go to the Spy Museum. I can 
say without doubt that this was  one of the 
most fun places we visited. On display were 
the equipment spies had used since the 
1800s until the present day as well as the 
traps they had used and stories about them. 
You actually felt like a spy as you toured the 
museum and we left the museum happy and 
dreaming about what we were going to eat 
for dinner.  That evening we had been invited 

to a graduate’s home for dinner. İzettin 
Tepekovlu lives in Washington D.C. after 
studying there. We arrived at a very cute and 
typical American home where he lives with 
his family where we ate delicious meat and 
cheesecakes from the Cheesecake Factory. 
This was probably the most delicious meal 
we had the whole trip. We sat and talked and 
then were joined by other graduates. They 
all talked about their time at ACI. It was a very 
comfortable atmosphere and a time when I 
most felt the existence of the ACI Family. We 
returned to our hotel early because we had 
a very full five days waiting for us. On the 
next day, Monday, we headed off for our first 
university visit; Georgetown University. After 
listening to the presentation we were taken 
on a tour of the university by a graduate of 
ACI and Georgetown, Berk Güler. Next on 
the list was Johns Hopkins University. Thanks 
to Mr. Boobar driving the small van we had 
rented we were able to get everywhere 
very easily.  Again after the informational 
talk, we were given a tour of the university 
by a former ACI student, Burcu Atay. Our 
last stop that day was Princeton University.  
After arriving we were met by another ACI 
graduate, Melike Tokatlıoğlu who took us 
around the university. 

As we left the small but cute town of 
Princeton for the next place, New York, 
we were very excited. After many hours 
we saw the first lights of New York and it 
seemed they were greeting us. Although 
we were exhausted there was nothing that 
was going to stop us from seeing New York 
at night so we left our things at the hotel 
and started pounding the streets of New 
York. Our destination was Times Square. I 
was right as it was just like you see in the 
films, colourful, lively and very busy. It did 
not disappoint me at all! On the next day, 
Tuesday, we spent the whole day visiting 
Barnard College, Columbia University, 
NYU, and Parsons.  Barnard is feminist 
and right opposite in the very center of 
the city is Columbia University which has 
a huge campus. NYU has buildings all 
over the city but still holds its own against 
other universities with the typical campus. 
We were very impressed by Parsons as it 
embodied all that is a School of Art with 
its very different architecture and student 
body.  Everywhere we went our graduates 
met up with us and showed us around their 
particular university. The fitting end to this 
day was when by total chance we came 
across Magnolia Bakery which Didem Hn. 
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Boston ve Tufts. Cuma günü ilk olarak 
Boston, daha sonra Boston’ın tepesine 
kurulmuş olan Tufts’ı gezdikten sonra 
New York’a doğru yola koyulduk. Yolda 
Mr. Boobar ve Didem Hanım’la birlikte bu 
beş gün içinde gezdiğimiz üniversiteleri 
konuştuk, neler yapmamız gerektiğini 
tartıştık, bizden beklenenleri, bizim 
düşüncelerimizden, bundan sonraki 
hedeflerimizden bahsettik. 
Cumartesi günü, yani gezimizin son günü 
New York’u gezebilmek için tek şansımız 
olan gündü. Sabah erkenden kalkıp ilk 
olarak Central Park’ı gezdik. Gerçekten 
de filmlerde gördüğümüz kadar büyük 
ve etkileyici olan bu park, tam anlamıyla 
doğayla insanın buluştuğu noktaydı. 
Buradan sonra sırasıyla Brooklyn Bridge, 
Wall Street 9/11 Memorial’ı gezdik. Yoldan 
geçerken elimize “Donkin Donut”tan donut 
almayı da unutmadık. Donut yemek, artık 
gezimizin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. 
Gezimiz sırasında Mr. Boobar bize Türkiye’ye 
gelmeden önce yaşadığı New York’taki 
dairesini bile gösterdi. Gerçekten 66 katlı 
bu binanın en tepesi insanın nefesini 
kesen bir manzaraya sahipti. Son olarak, 
New York’a gelmişken alışveriş yapmadan 
gidilmez düşüncesiyle Soho’ya gittik ve 
mağaza mağaza dolaşıp alışveriş yaptık. 

Daha doğrusu sadece ben yaptım da 
denebilir. New York’u hem gece hem de 
gündüz gözüyle görmek arasında dağlar 
kadar fark vardı. Sabah, insanların oradan 
oraya koşuşturmalarıyla dolu olan sokaklar, 
akşamları ıssızlaşıyor ve gündüz gözüyle 
sıradan gözüken binaların yerini akşam vakti 
adeta bir sanat eserinden fırlamış binalar 
alıyordu. Gerçekten de hayat dolu olan bu 
şehirden ayrılmak hepimiz için çok zor oldu. 
Havalimanına gitmeden önce yapılması 
gereken son bir şey kalmıştı o da “Taco 
Bell” bulup taco yemek. Amerika’dan son 
bir kez taco yemeden ayrılmak olmazdı. 
Gezi boyunca bizimle birlikte olan, ara sıra 
teknik hatalar yapsa da, biraz destekle bizi 
istediğimiz yere ulaştıran GPS’imiz, son 
bir kez de bizi bir “Taco Bell”e götürerek 
görevini tamamlamış oldu. Havalimanına 
vardığımızda hepimiz çok yorgunduk ve 
İzmir’e varana kadar bütün uçuş boyunca 
uyuduk.  
Bu gezide geçirdiğim yedi gün, benim 
hayatımda bir dönüm noktası oldu 
diyebilirim. Küçüklüğümden beri ben hep, 
büyüyünce Amerika’da okumak istiyorum 
diyordum. Ama bunun nedenini açıkçası 
ben de bilmiyordum. Bu geziden sonra 
neden Amerika’da okumak istediğimi, 
benim için neden uygun olduğunu 

anladım. Artık hem kendime hem de aileme 
sunabileceğim geçerli sebeplerim oldu. 
Aslında bir nevi bu gezi, benim geleceğimi 
şekillendirmem için bir başlangıç noktası 
oldu. Anladım ki, eğer iyi bir üniversiteye 
gitmek istiyorsam notlarım çok iyi olmalı, 
IB almalıyım, kendimi hem akademik 
alanda hem de sosyal alanda geliştirmeli 
ve bunların yanında da çevreme bir katkım 
olmalı. Ama en önemlisi de asla pes 
etmemeli ve kendime güvenmeliyim.
Gezdiğimiz üniversitelerde beni en 
çok etkileyen, New York’taki Columbia 
Üniversitesi oldu. Çünkü Columbia’nın 
uyguladığı “core” eğitim programının 
tam benim için olduğunu düşünüyorum. 
Core eğitim programı, herkesin temel 
eğitim adı altında edebiyatı, sanatı, tarihi, 
bilimi, siyaseti, kültürü, düşünsel beceri 
derslerini alması demek. Ben de bir bölüm 
seçmeden, üniversitede bile bu ortak 
dersleri alabilir, neleri sevdiğimi daha iyi 
anlayarak, bölümüme, üniversitenin ikinci 
yılının sonunda kolayca karar verebilirim. 
Bu nedenle, Columbia’yı gerçekten çok 
beğendim. Tabii ki Columbia’nın New 
York’un tam ortasında kocaman bir kampüse 
sahip olması faktörü de, beni etkilemedi 
değil. Eren ve Onur’a gelince, ikisi de farklı 
üniversiteleri beğendiler.
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had been dreaming about. I wouldn’t have 
changed anything for Didem Hn’s joy at 
finding it. We chatted about the day over 
banana pudding and then returned to our 
hotel. 
Wednesday was a day when everyone 
had mixed feelings. We were sad to leave 
New York but excited about the next stage 
of our trip. That day we visited Yale, then 
Brown and on arriving in Boston we went 
to Brandeis. That night we met up with 
graduates at Chocolate Factory to have 
dinner. We really enjoyed ourselves at this 
restaurant were each portion was enough 
to feed three and absolutely delicious. The 
graduates were really interested in us. They 
answered all of our questions. They told us 
about the advantages and disadvantages 
of studying in America, what they do there 
and what life in America is like. In short they 
shared their lives with us. I understood why 
they were being so helpful and friendly 
was because we are all part of the ACI 
family. No matter how many years ago they 
graduated, they still keep in touch with 
each other and maintain their ties to the 
school. This affected me and made me very 
happy. I understood that no matter where 
you go you are a part of this family forever 

and they are always there to support you. 
This made me feel proud.  After a great 
evening together we left the restaurant to 
wander the streets of Boston. The city of 
Boston made me think of a large university 
campus with its parks and gardens, neat 
streets and mostly elite citizens.
We spent the whole of the next day, 
Thursday, in Boston looking round Harvard, 
Northeastern and MIT. We listened to a very 
impressive presentation at Harvard and 
understood that there is not concept such 
as a “good” university only what is good for 
you, personally.  We were very surprised 
by MIT University. We had preconceptions 
that the people who attended MIT were all 
very clever but rather antisocial. However, 
after we had spent time there we realised 
this was a place where social life fuses 
with knowledge and this makes MIT very 
successful. We also learned that MIT is 
famous for its pranks. One time a group of 
MIT students took a police car apart and 
reassembled it on the roof of the school 
building.It is still possible to see this police 
car at the university today! 
That night we had a very special and 
important event. We were to attend 
a reception organised by usfor 
the universities to be held at the 
Congregational Library in Boston. Both the 
building and the books within it smell of 
history. They had kindly opened up their 
doors and given us permission to do this. 
This gave us the opportunity to present 
our school to the universities and to put 
our school on the map. Representatives 
from about ten universities attended the 
reception and Eren, Onur and I got ample 
opportunity to speak to them and get to 
know those universities even better. By 
the end of the evening they all seemed 
impressed by what they had seen and 
heard. I think this was one of the most 
important events in the whole trip and it 
was a very productive evening.
After all the universities we had visited, 
there were only two left; Boston and Tufts. 
First we visited Boston University and then 
Tufts which is situated on a hill overlooking 
Boston. Then we left for New York. The 
whole journey we talked to Didem Hn and 
Mr. Boobar about all the universities we had 
visited, discussed what we needed to do, 
what was expected of us, our thoughts and 
what our goals were. 
Saturday was here. This was our last day 

and our only opportunity to do any other 
sightseeing in New York. We got up early 
and went to Central Park. It was as large and 
impressive as we had seen in the films and 
really the place were humans and nature meet. 
After that we went to Brooklyn Bridge, Wall 
Street and the 9/11 Memorial. Of course we 
didn’t forget to pick up doughnuts from the 
famous Dunkin Donut as we passed one. Mr. 
Boobar even showed us the apartment where 
he had lived before he came to Turkey. The 
view from the top of this 66 storey building 
really took our breath away. Last but not least 
we went to Soho to do some shopping or at 
least I did! It was good to see the difference 
between day and night time New York. In 
the mornings the streets are packed with 
people rushing here and there but a night 
these streets become deserted  and while in 
the daylight most of the buildings seem quite 
ordinary, at night they become works of art. It 
was really difficult to leave this lively city. The 
last thing to do before we went to the airport 
was to find a Taco Bell and have tacos. We 
couldn’t leave America before having one last 
taco. Our trusty CPS, which had been with us 
the whole trip and served us well apart from 
one or two technical hitches, took us to the 
nearest Taco Bell and completed its service. 
We were all exhausted by the time we got to 
the airport and slept almost all the way to Izmir.  
The seven days on this trip were a turning 
point for me. Although I had always said I was 
going to study in America I never really knew 
the reason for this. After this trip I understood 
not only why I wanted to study in America but 
also why it is the right place for me. I had good 
reasons to put before my family. This trip is 
the starting point for me shaping my future. I 
know that if I want to go to a good university 
then I need good grades, I need to be an IB 
student, I need to develop academically and 
socially and I need to give to my environment. 
But most importantly of all, I need to never 
give up and believe in myself. The university 
which impressed me the most was Columbia 
University in New York.  Why? I believe the 
core programme that they have is just right 
for me. In the core programme everyone 
studies literature, art, history, science, politics, 
culture, and philosophy. By taking the core 
programme it gives me time to decide what I 
like and to choose a field of study by the end 
of my second year. Of course the fact that 
Columbia is situated right in the center of New 
York is also a factor in my choice. As for Eren 
and Onur they both liked different universities.
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Onur:
“Ben bu gezide en çok Princeton ve 
Harvard üniversitelerini beğendim. Bunları 
beğenmemin ardındaki ana neden, bu 
üniversitelerin sağladıkları akademik 
ortam ve harika kampüs olanaklarıydı. 
Türkiye’nin en iyi lise kampüsüne sahip bir 
okulda okuyorken de ilgimi en çok çeken 
şeyler, Harvard ve Princeton’ın harika 
kampüsleriydi.”

Eren:
“Ben gezdiğimiz üniversiteler arasında en 
çok Brown’u beğendim. Çünkü istediğim 
bölümden “dual degree” denilen çift 
diploma alabilme olanağı var. Ayrıca, 
kampüsü çok güzel ve canlıydı. Şehrin 
içinde olmaması da benim için önemli bir 
faktör. Çünkü şehirde yaşamın zor olduğuna 
inanıyorum. Bu gezi boyunca bizimle birlikte 
olan ve bize her şekilde yardım eden ACI 
mezunlarımız da bize yurtdışında okumak 
ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunmadan bizi 
uğurlamadılar.”
 
Burcu Atay (Johns Hopkins University):
“Hopkins’teki yaşam, dersler ile kulüpler 
arasındaki ilişkiyi dengede tutmayı 
gerektiriyor. Herkes oldukça çalışkan, ancak 
bir o kadar da aktif. Amerika'da öğrendiğimiz 

bu kültürün, buradaki hayatımda çok 
faydasını gördüm. Amerika'da, en azından 
okul kampüslerinde çok hoşgörülü bir ortam 
var. Kültürel farklılıkların insanları bir araya 
getirildiği ve bu farklılıkların paylaşıldığı 
etkinlikler bulmak çok kolay.”

Serhan Sayın (Boston University):
“Ben Amerika'ya Boston Üniversitesi’nde 
ekonomi master’ı yapmak için geldim. 
Doğrusunu söylemek gerekirse Amerika'ya 
geldikten birkaç ay sonra, ülkemi çok 
özlediğimi fark ettim. Fakat konuştuğum 
diğer arkadaşlarımın da ilk geldiklerinde 
benzer ''Homesickness'' problemleri 
yasadığını duymak ve bunun normal bir 
şey olduğunu öğrenmek beni biraz olsun 
rahatlattı. Amerika'da üçüncü senemi 
tamamlıyorum ve artık buraya alıştım. 
Kısacası buraya yeni gelecek arkadaşların ilk 
birkaç ayda yalnızlık ve hasret çekmesi çok 
normal ama bu geçici bir durum.”

Cem Eskinazi 
(Rhode Island School of Design):
“Aileden ve alıştığın ortamdan uzakta 
yaşamak büyük bir risk, zorluk ve sorumluluk. 
Sadece uzakta olmak değil, başka bir 
kültüre adapte olup ayak uydurmaya 
çalışmak, anlamaya çalışmak. Hele ki bu 

kültür dünyadaki en çok çeşitliliğe sahip 
kültür ise. Bu insanın vizyonunu son derece 
ferahlatıp, açan bir şey. Ayrıca, kendi spesifik 
durumumdan esinlenerek konuşuyorum 
(ama çoğu yurtdışı insanı bana katılır): 
Türkiye'de derslerde okutulan kitapların 
yazarları ve uygulanan metotların yaratıcıları 
tarafından doğrudan eğitim görüyoruz. Bu 
çok büyük bir ayrıcalık.”

Berk Güler (Georgetown University):
“Yurtdışında geçirdiğim bu dört yıla bakınca, 
Georgetown Üniversitesi’ne gelmekle 
doğru karar verdiğimi hissediyorum. 
Amerika’da hayat ilk günden beri zordu 
ve hâlâ da zor. Ama en önemlisi de, benim 
için İzmir kadar güzel başka hiçbir şehir 
ve Türk yemekleri kadar güzel yemeklerin 
olmaması.  Onları hiçbir şeye değişmem. 
Fakat bunların yanı sıra yurtdışında okumak, 
bana dünyada daha farklı ve geniş bir bakış 
açısı kazandırdı. Zaten ACI’da başlamış olan 
bu eğitimim burada da devam etti. Bu sene 
Georgetown’da son seneyi bitiriyorum ve 
benim için Washington D.C.’de yeni bir hayat 
başlıyor. Umarım ki bizden sonra gelecek 
olan ACI mezunlarına diğer arkadaşlarımla 
birlikte iyi bir örnek olurum ve umarım onlar 
da kendileri için doğru olan üniversiteyi, 
yurtdışında ya da Türkiye’de bulurlar.
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Onur: 
“I  was most impressed by Princeton and 
Harvard and the main reason for this 
choice is the academic atmosphere they 
provide and the fabulous campuses. The 
latter is probably a result of studying at 
a high school which too has an amazing 
campus.”

Eren:
“Of all the universities we visited I like 
Brown the most. This is because it 
provides me with the opportunity to take 
a dual degree. The campus was also 
great and very lively. The fact that the 
university I,s situated outside the city is 
also another important reason for my 
choice as I know how difficult it is to live 
in a city.”
The graduates who were with us every 
step of the trip and helped us so much 
also had some advice to give us about 
studying abroad.

Burcu Atay (Johns Hopkins University)
“Life at Hopkins is all about keeping 
a good balance between classes and 
clubs. Everyone here is very hardworking 
but also very active. What I have learned 
about American culture has been a great 

help in my life here. In America at least 
on the campus there is an atmosphere 
of tolerance. Since people from different 
cultures are brought together it is 
possible to find activities where these 
differences are shared.”

Serhan Sayın (Boston University)
“I came to America to do a Master’s 
degree in economics at Boston 
University. If I am to tell the truth, after 
being here a few months I realised how 
much I had missed my country. After 
talking with friends who said they had all 
experienced a similar thing I realised that 
homesickness was a natural thing and 
I felt more comfortable. This is my third 
year here and I have adapted to living 
here.  In the first months after arriving 
here feeling lonely and missing your 
country is quite a normal but temporary 
thing.”

Cem Eskinazi (Rhode Island School of 
Design)
“It’s a big risk, hardship and responsibility 
living away from your family and familiar 
surroundings. It is not only being 
far away but also adapting to a new 
culture, trying to fit in and understand 

it, especially when this culture is one of 
the most diverse in the world.  This vision 
is very comforting. Speaking personally 
(most people educated abroad would 
agree) we have the advantage of being 
educated directly by the authors of the 
books and the methodology used in 
Turkish schools.”

Berk Güler (Georgetown University)
“When I look back at the four years I 
have spent abroad, I feel I made the right 
decision by coming to Georgetown. Living 
here was difficult from day one and is still 
difficult. The most important thing is that 
for me there is no other city in the world 
like Izmir and no other food as good as 
Turkish food. I would not change them 
for anything. However, studying here 
has given me a different and broader 
perspective on the world. I have continued 
the education I got in ACI, here. I am 
completing my last year at Georgetown 
and I am going to be starting a new life 
in Washington D.C. I hope that with my 
other friends here we have been good 
role models for the next generation of ACI 
graduates who plan to study abroad and 
that they find the right university be it in 
Turkey or somewhere else.”
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KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ
BROTHERHOOD OF THE COLLEGES

Köklerimizin ortak olduğu Atina, Pierce - Amerikan Koleji’nin 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 
Days of Art- Sanat Günleri Festivali’ne katıldık.

We, the ACI Modern Folkdance Squad, were fortunate enough to participate in the Days of Art Festival 
held between May 4th – 7th, in Athens, at the Pierce American College.

Figen MINDIZ - Eren EVREN 

İzmir Amerikan ve Atina Amerikan 
Kolejlerinin kuruluşlarına dayanan birliktelik, 
günümüzde de çeşitli programlarla devam 
ediyor. ‘Göç ve Mülteciler’ teması ile 
düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Bu kapsamda İngilizce – 
Yunanca tiyatrolar izledik, konserlere 
katıldık ve resim sergilerini gezdik. Biz de, 
ACI ‘Modern Halk Dansları’ ekibi olarak, üç 
gün boyunca farklı gruplara okulun farklı 
yerlerinde gösteri yaptık. Özellikle kapanış 
günü, Atina Amerikan Koleji’nin dans ekibi 
ile birlikte sahne alıp dostluk ve kardeşlik 
örneği sunarak izleyicilerden büyük alkış, 
takdir topladık. 
Öğrencilerimizin Atina’da ailelerin 
yanında kalması, arkadaşlıklarını daha da 

This college and ours stem from the same 
roots. This shared history between ACI 
and Athens American College continues 
with participation in various shared events. 
The Festival’s theme was ‘Migration and 
Refugees’. As part of the programme 
we watched theatre in English and 
Greek, attended concerts and viewed art 
exhibitions. As the Modern Folkdance 
Squad we performed for different groups 
in different parts of the school for the three 
days of the festival. On the closing day 
of the festival we took the stage with the 
Athens American College dance squad to 
display friendship and camaraderie. Our 
performance received both appreciation 
and great applause.

kuvvetlendirdi. Onları misafir eden ailelerle 
çok güzel vakit geçirdiler, unutulmaz 
anılarla döndüler. Ayrıca, ekibimizdeki 
öğrencilerimiz ve aileleri, özellikle dört yatılı 
öğrencimiz, böyle bir etkinliğe katıldıkları 
için çok memnun olduklarını, unutulmaz 
anılarla döndüklerini bildirdiler.
Ekipteki öğrencilerimizden Sude Karadinç, 
“Farklı bir ülkeyi görmenin verdiği keyfin 
yanında, aynı köklerden gelen bu iki ulu 
ağacın dallarını, Yunan arkadaşlarımızla 
beraber yaptığımız danslarla birleştirdik. 
Dans etmekten çok keyif alan dokuz kız 
öğrenci ve öğretmenlerimiz eşliğinde; 
lise hayatımın en güzel, bir o kadar 
da duygulu okul gezisine gittim. Gezi 
boyunca paylaştıklarımız, yaşadığımız 
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sevinçler ve sahnede size parlayarak bakan 
yüzlerce yüz görmek, bir okul gezisinin 
kazandıracaklarından çok daha fazlasıydı,” 
diyor. Modern Halk Dansları Kulübü olarak, 
bize böyle bir fırsat sağlayan okulumuza 
ve bize destek olan idarecilerimize çok 
teşekkür ediyoruz. Okulumuzun da, 
benzer etkinlikler düzenleyerek, Atina 
Amerikan Kolejini davet ederek, oluşan 
dostluğumuzun gelişmesine, artmasına 
destek olacağına inanıyoruz.

This friendship was further strengthened by 
the fact that our students stayed with families 
in Athens. They spent great times together 
which will become unforgettable memories 
for them. Our students and their parents, 
especially four of our boarding students, 
were extremely pleased to have taken part 
in such an event and this is an experience 
which will remain with them forever.
One of our squad, Sude Karadinç, had this 
to say: “Besides experiencing a different 
country and culture, we were able to join the 
two branches of this ancient tree through 
the dances which we performed together 
with our Greek friends. The nine girls in our 
squad with our teachers really enjoyed the 
dancing and this has to be the best and 
most emotional school trip I have been on 
so far. The things we shared during the trip, 
the joy we experienced and the hundreds of 
shining faces in the audience gave us much 
more than what is normally gained from a 
school trip.”
The Modern Folkdance Club would like to 
thank the Administration for supporting us 
and providing us with this opportunity.
We believe that by holding similar events 
in our school to which we invite Athens 
American College will not only develop this 
friendship but take it to a new level.
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        KEÇİ KALESİ’   NE YOLCULUK         
       JOURNEY TO KEÇİ KA LESİ (GOAT’S CASTLE)

Okulumuzun kulüp çeşitliliği bakımından 
ne kadar zengin olduğunu bütün Amerikan 
Koleji öğrencileri bilir. Hepimizin mutlaka 
birkaç tane sosyal servisi veya kulübü 
vardır. Ben bu kulüplerden en eğlenceli 
olduğunu düşündüğüm Dağcılık Kulübüne 
üyeyim. Dağcılık Kulübü’nde içimde yatan 
maceracı ruhu keşfettim diyebilirim. 
Özellikle son gezimizde, çocukluktan beri 
görmek istediğim, hep arabanın camından 
baktığım Keçi Kalesi’ne gidince bu kulübü 
daha bir sever oldum. 
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        KEÇİ KALESİ’   NE YOLCULUK         
       JOURNEY TO KEÇİ KA LESİ (GOAT’S CASTLE)

All the ACI students know just what a rich 
extra-curricular programme our school has. All 
of us are members of a number social service 
clubs or other clubs. I am a member of the one 
I think is the most fun and that is the Hiking 
Club. By being a member of this club I can say 
that I have discovered the adventurer in me. 
Our last trip of the year was to Keçi Kalesi 
which is somewhere I have always wanted to 
see every time I have seen it from our car’s 
window. This particular trip made me love this 
club even more.

 
 

WRITTEN BY: 
Deniz TEKTEN 

 

ACI Hiking Club
 
 

YAZAN:  
Deniz TEKTEN

 

ACI Dağcılık Kulubü
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KEÇİ KALESİ 
Metropolis/Torbalı ile Ephesos/Selçuk arasında, 
Kaystros/Küçük Menderes Vadisi'nin en batıdaki 
boğazdan çıkma yerinde, boğazın kuzey yanında, 
yüksekte bulunan Bizans çağı yapıtı Keçi Kalesi. Pek 
küçük olduğundan, gerçekte kale işlevini göremez; 
Bizans devletinin gündüzleri büyük aynalar 
kullanımıyla, geceleri de ateş ışığıyla haber iletme 
merkezleri zincirinin bir parçası olmalıdır. 1

Bir zamanlar, Selçuk-Belevi yöresinde bir kral yaşarmış. 
Çok sevdiği ve güzeller güzeli bir kızı varmış. Kral, kızını 
pek severmiş ve herkesten, her şeyden sakınırmış. 
Onu korumak için yörenin en yüksek ve sarp yerine 
bir kale yaptırtmış. Kaleye kızını koruyacak yüzlerce 
asker yerleştirmiş. Kalenin bulunduğu dağda bir 
çoban yaşarmış. Bu çoban kalede yaşadığını duyduğu 
güzeller güzeli kral kızına onu hiç görmeden âşık 
olmuş. Fakat ne yazık ki kaleye ulaşmak çok zor, 
askerler nedeniyle de prensesi görmek olanaksızmış. 
Bu yüzden, özlemini kaval çalarak dile getirmeye 
başlamış. Kavalından çıkan ezgiler daha bir özlem ve 
sevgi doluymuş. 

Once upon a time there was a king in the area of Selçuk/
Belevi. He had a beautiful young daughter whom he 
loved very much and kept hidden from others. In order to 
protect her he built a castle on the highest and steepest 
place in the area.The castle was manned by hundreds of 
soldiers to protect his daughter. A shepherd lived on the 
mountain where the castle was situated. The shepherd had 
heard about this beautiful girl who lived in the castle and 
fell in love with her without ever having seen her. However, 
it was very difficult to reach this castle and even more 
impossible to see the princess because of the soldiers. He 
began to declare his love through the tunes he played on 
his shepherd’s pipe. The tunes he played only increased 
his love and longing.

KEÇİ KALESİ (GOAT'S CASTLE)
The Byzantine Keçi Kalesi lies high up between Metropolis/
Torbalı and Ephesus/and Selçuk at the head of the 
Cayster/ Little Menderes valley on the west side. Since it is 
small in comparison it never functioned as a real castle. It 
is thought to have been a signal station in a chain of such 
stations as the Byzantians used large mirrors during the 
day and torches at night for this purpose. 1
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The typical village breakfast we ate on our way 
could not be found anywhere else. The thing I 

love most about this club is that you are always 
one with nature. If on the way home our legs are 

full of cuts and scratches do not be surprised 
as we are not even aware of them. Sometimes 

you find yourself climbing up a steep slope with 
someone you don’t know.

 Yolculuk sırasında yaptığımız köy kahvaltılarının 
tadı hiçbir yerde yok. Bu kulübün en sevdiğim 

yanı da sürekli doğa ile iç içe olmamız. Dönüşte 
bacaklarınız yara bere içindeyse şaşırmayın, 

çünkü bazen bunu fark etmiyorsunuz bile. Kimi 
zaman hiç tanımadığınız biriyle tırmanırken 

buluyorsunuz kendinizi. 
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We skewered the pieces of “suçuk” which we had brought with us onto 
sticks we found lying around and cooked them over our own campfire. I 
sometimes felt I was in an episode of ‘Survivor’. I try to join every one of the 
once monthly trips which are as tiring as they are enjoyable. I recommend 
this club to anyone who is fed up with exams and projects and needs a 
change of scene in the outdoors.

Yanımızda getirdiğimiz sucukları, kalenin içinde bulduğumuz ağaç dallarına 
bağladık ve kendi yaktığımız ateşte pişirdik. ‘Kendimi bazen Survivor 
yarışmasındaymış gibi hissediyorum’ desem yalan olmaz. Eğlenceli olduğu 
kadar yorucu da olan ve ayda bir kere yapılan bütün gezilere katılmaya 
çalışıyorum. Sınavlardan, projelerden bunaldığında, kısa bir nefes alıp 
rahatlamak isteyen herkese, bu kulübe katılmasını öneririm.

Günlerden bir gün çobanın sırtını dayadığı ağacın dalına bir güvercin konmuş. Aşık çoban 
güvercinle arkadaşlık etmeye başlamış. Çoban, prensese olan sevgisini anlatmış güvercine. 
Sonra bir mektup yazmış. Güvercinden bu mektubu prensese götürmesini istemiş.
Kralın kızı penceresine konan güvercini görünce sevincinden ne yapacağını şaşırmış. 
Konuşabileceği bir arkadaşı, bir dostu olmadığından güvercinle söyleşmek istemiş. 
Avucuna aldığı zaman güvercinin ayağına bağlı bir mektup olduğunu görmüş. Mektubu 
okuduğu zaman bu sevgi dolu satırları yazanın, günlerdir kavalını dinlediği ve yüzünü 
görmeden âşık olduğu çobandan geldiğini anlamış.

One day a dove perched on a branch of the tree the shepherd was leaning against. The 
dove made friends with the lovesick shepherd. The shepherd told the dove of his love for the 
princess. Later he wrote a letter and asked the dove to take it to the princess. When the princess 
saw the dove on her windowsill she was so happy she didn’t know whast to do.Since she had 
no one to talk to she wanted to chat with the dove. When she took the dove in her hands she 
saw the letter attached to its foot. Whe she read the love-filled lines of the letter she realised 
they were from the shepherd she had heard playing and who had fallen in love with her without 
even having seen her. 
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Hemen mektubun yanıtını yazmış. Güvercinle, çobana göndermiş. 
Günler böyle akıp gitmiş. İki sevgili bir güvercin yardımı 
ile birbirleriyle haberleşiyorlar ama birbirlerinin yüzünü 
göremiyorlarmış. Prenses, çobanın kavalını dinledikçe onun sesini 
duyar gibi oluyormuş.
Kara kara düşündüğü bir gün, ak saçlı, ak sakallı bir yaşlı bir adamla 
karşılaşmış. Yaşlı adam çobana neden üzüntülü olduğunu sormuş. 
Çoban derdini anlatmış. Kralın kızı ile birbirlerine olan sevgisini 
önce sözle sonra kavalıyla dağa taşa duyurmuş. Yaşlı adam çobana 
bunun kolay bir yolu olduğunu, sevdiğine kavuşmasının hiç de zor 
olmadığını söylemiş. Çoban hemen ak saçlı ak sakallı yaşlı adamın 
ellerine sarılıp öpmüş. Neler yapması gerektiğini öğrenmiş.  

Immediately she wrote a reply to the letter and sent it off with the 
dove. Days passed and with the help of the dove these two lovers 
communicated with each other but never saw each other. As the 
princess listened to the shepherd playing his pipes she felt like 
she knew him.
One day when the shepherd was deep in despair he met a white 
haired, white bearded man. The old man asked the shepherd 
why he was so sad. The shepherd told his story. There wasn’t 
anyone who had not heard of the love between the shepherd 
and the princess. The old man said there was an easy solution to 
the problem and it was not difficult to be with the one you loved. 
The shepherd immediately kissed the old man’s handand learned 
what he had to do.
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1. Bilge Umar, Ionia: Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi, İstanbul: İnkilap Kitabevi, 2001, s. 164., 2 Hacer Özmakas, Söylencelerde İzmir, İzmir: Ercan Kitabevi, 2003, s. 118-119.

Yaşlı adamın verdiği öğüt üzerine çoban, keçilerinin iki katı kadar 
fener almış. Bu fenerleri keçilerin boynuzlarına bağlamış. Karanlık 
çöktüğü zaman keçileri dağa, kaleye doğru sürmüş. Kralın kızını 
koruyan askerler kalabalık bir ordunun üstlerine geldiğini sanarak 
korkuyla kaleden kaçmışlar. Çoban da rahatça kaleye girmiş.  
İki sevgili birbirine kavuşmuş. Durumu öğrenen kral, önce kızsa da 
daha sonra kırk gün kırk gece düğün yaparak gençleri evlendirmiş. 
O günden sonra kalenin adı “Keçi Kalesi” olmuş. 2

Following the old man’s advice the shepherd bought twice 
as many torches as he had goats. He tied a torch to each of 
the goats’ horns. When it fell dark he set the goats off up 
the mountain towards the castle. The soldiers guarding the 
princess in the castle thought that a large army was about to 
attack them and they fled. The shepherd entered the castle 
with ease and the two lovers were able to be together.
When the King first heard the news he was furious but that 
didn’t last long and he married the two young lovers at a 
wedding that lasted 40 days and nights. From then on the 
castle was known as ‘Goats’ Castle’. 2
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