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OKULA VEDA TATİLE MERHABA
YENİŞEHİR MERKEZ KOLEJİ 2019 MEZUNLARINI UĞURLUYOR

YMK’NİN SESİ 
‘’TATİLE MERHABA’’ 

ÖZEL SAYISI İLE 
YENİDEN SİZLERLE

Okul gazetesini 
yayınlamaktaki 

amacımız 
öğrencilerimizin 

iletişim, araştırma ve 
inceleme becerilerini 

geliştirmek; 
çalışmalarını, 

projelerini tanıtmak 
ve bu yolla 

motivasyonlarının 
artmasını sağlamaktır.

Gazetemizin 
‘’TATİLE MERHABA’’ 
sayısında emeğini 
esirgemeyen tüm 
öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize 

teşekkür ederiz.

1.sınıfa başlayacak öğrencilerimiz için çeşitli aktivite ve 
demo dersleri içeren ‘’School Trailer Programı’’
25 Mayıs Cumartesi günü 13.00 -16.00 saatleri arasında 
gerçekleştirildi. Velilerimizin de katılımının sağlandığı 
trailer programı ile öğrencilerimizin öğretmenlerini 
tanımaları okula daha kolay uyum sağlamaları , 
eğlenceli vakit geçirmeleri ve okul kaygılarının azalması 
amaçlanmıştır.

YMK SCHOOL TRAİLER19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI VE MOTİVASYON KAMPI 

YAŞASIN 23 NİSAN 

YMK DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE

   Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün –Milli Mücadele’nin başlaması 
dolayısıyla  doğum günü olarak ilan 
ettiği ve Türk gençliğine armağan 
ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı okulumuzda 
düzenlediğimiz törenle kutladık.

   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Yenişehir Merkez 
Kolejinde coşkuyla kutlandı.
   Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dünya çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
okulumuzda düzenlenen törenlerle 
coşku ve neşeyle kutladık.

  Yenişehir Merkez 
Koleji olarak sekizinci 
sınıf öğrencilerimize 
‘’Çalışma ve Motivasyon 
Kampı’’ düzenledik. 
Öğrencilerimiz, kamp 
boyunca bol bol soru 
çözme imkanı buldular.
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DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜKÜTÜPHANELER HAFTASI

Hayatımızda; sevinçlerle, hüzünlerle oluşturduğumuz zincirin birer 
halkası olan çocuklarımızın başarısı bizlerin ve velilerimizin en 
büyük mutluluğu ve kıvanç kaynağı olmuştur. Bu kıvancı paylaşmak 
üzere Yenişehir Merkez Koleji ailesi olarak 11 Mayıs Cumartesi günü 
Divan Otelinde bir araya geldik.
Mezunlarımızın geçişi ile başlayan ‘’kep töreni’’ okul kurucumuz 
Sayın Çağlar İNCE ‘ nin konuşması ve eğitimde devamlılığı 
sembolize eden devir teslim töreni ile devam etti. Manevi 
değerlerimizin başında gelen bayrağımızı 8.sınıf öğrencimiz Berk 
ÖZDEMİR , 7.sınıf öğrencimiz Zeynep ÖKMEN’e ; okul flamamızı 
ise 8.sınıf öğrencimiz Ilgın DAĞDELEN, 7.sınıf öğrencimiz Adil Eren 
AYDOĞAN’a teslim etti.

   İstikrarlı çalışmasıyla ve örnek davranışlarıyla mezunların 
zirvesindeki isim Bilge Duru SALMAN oldu. Okul kurucumuz Çağlar 
İNCE’den plaketini alan Bilge Duru SALMAN tüm mezunlar adına 
konuşma yaptı.

  Sınıf öğretmenlerinin, tüm mezunlara mezuniyet belgelerini 
takdim etmelerinin ardından Mezuniyet Andı okundu ve coşkuyla 
kepler havaya fırlatıldı.

Yenişehir Merkez Koleji öğrencileri 27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü kapsamında Tiyatro Kulübümüz ve 
Kültür – Yayın Kulübümüz tarafından sahnelenen 
tiyatro gösterilerini izlediler.
  Öğrencilerimiz, tiyatronun sevgi, barış, birlik olma 
gibi evrensel değerler arasından yerini, yaşamı 
anlamada çok önemli bir sanat dalı olduğunu 
deneyimlediler. Okulumuzun konferans salonunda 
sahnelenen oyunları izlerken ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimiz büyük keyif aldılar.

   Türkiye’de 1964 
yılından beri her yıl mart 

ayının son pazartesi 
günü ile başlayan hafta 
‘’Kütüphaneler Haftası’’ 
olarak kutlanmaktadır.
Biz de Kütüphaneler 
Haftası kapsamında 

düzenlediğimiz 
etkinliklerle 

öğrencilerimize 
okuma alışkanlığını 

kazandırmayı , onların 
kitap sevgisini arttırmayı, 

Kütüphane konusunda 
öğrencilerimizi 
bilgilendirmeyi 

amaçladık.
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DEHB KONFERANSITRAFİK HAFTASI

   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Yenişehir Merkez Kolejinde 
coşkuyla kutlandı.
   Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı okulumuzda 
düzenlenen törenlerle coşku ve neşeyle 
kutladık.
 23 Nisan sabahı Helen Doron 
Anaokulları ve Yenişehir Merkez 
Koleji öğrenci,öğretmen ve velileri 
okulumuzun bahçesinde düzenlenen 
tören için bir araya geldiler.
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 

ardından kurucumuz Sayın Çağlar 
İNCE ve Psikolojik danışmanımız Hülya 
ŞENİZ günün anlam ve önemini belirten 
konuşmaları yaptılar. Helen Doron 
Anaokullarının ardından Yenişehir 
Merkez Koleji İlkokul ve Ortaokul 
öğrencileri renkli gösterilerini sundular.
 Kutlama programları dahilinde Özgür 
Peştanlı ve gibi ‘’Tarihi Savaş Sanatları 
ve Atlı Akrobasi’’ gösterileriyle büyük 
bir coşku yarattılar.
  Dj performansı ile devam eden 
programımızda öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz ve velilerimiz eğlenceli 
dakikalar geçirdiler.

YAŞASIN 23 NİSAN 

  Trafik güvenliği konusunda farkındalık 
oluşturabilmek amacıyla mayıs ayının 
ilk haftasında çeşitli etkinliklerle 
öğrencilerimiz bilgilendirildi. Trafik 
haftası sebebiyle gerçekleştirilen 
sunumda trafik ışıkları, emniyet 
kemeri yayaların ve sürücülerinde 
uyulması gereken kurallar anlatıldı. 
Okulumuzun konferans salonunda slayt 
gösterileriyle de gerçekleştirilen sunum 
öğrencilerimiz tarafından ilgiyle izlendi.

  Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. 
Dr. Fevziye Toros 29 Nisan Cumartesi 
günü okulumuzdaydı. Çocuklarda 
ve ergenlerde dikkat eksikliği ve 
hiperaktivide bozukluğunun belirtileri, 
tedavisi ve bireyin hayatındaki etkileri 
konulu seminer okulumuzun konferans 
salonunda gerçekleştirildi.
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YMK OKUMA BAYRAMI

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI VE MOTİVASYON KAMPI 

YMK DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDETARSUS GEZİMİZ

1. sınıf YMK’liler çıktıkları okuma – 
yazma serüvenine  ‘’ Okuma Bayramı 
’’ ile muhteşem bir imza attılar. Bu yıl 
edindikleri bilgi ve becerilerini anlatan 
‘’Okuma Bayramı’’ programlarını 
değerli ailelerine ve öğretmenlerine 
sundular. Okuma – yazma öğrenmenin, 
başarılı bir İngilizce eğitimi almanın 
diğer branşlarda da kendilerini 
geliştirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşayan 1.sınıf YMK’liler bir kez daha 
tüm izleyenlerin gurur kaynağı olmayı 
başardılar.

  Yenişehir Merkez Koleji olarak sekizinci 
sınıf öğrencilerimize ‘’Çalışma ve Motivasyon 
Kampı’’ düzenledik. Öğrencilerimiz, kamp 
boyunca bol bol soru çözme imkanı buldular. 
Çözemedikleri soruları branş öğrencilerimize 
sorarak konuları pekiştirme fırsatı yakaladılar, 
kamp çalışmalarında verdiğimiz molalarda 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz doyasıya 
eğlendiler. Tüm öğrenci, öğretmen ve 
idarecilerimize teşekkür eder, sınava girecek 
öğrencilerimize başarılar dileriz.

Sosyal ve kültürel etkinlikler 
programımız kapsamında 
Mersin’in en büyük ilçesi olan 
Tarsus’a 1.sınıf öğrencilerimiz 
ile gittik. Tarsus Barajı’nın 
doğusunda yer alan Tarsus 
Hayvanat Bahçesini ziyaret 
ettik. Berdan Barajı Göleti’nin 
yanıbaşında bulunan 
hayvanat bahçesinde deveden 
devekuşuna çeşitli kuş 
türlerinden aslan ve kaplana 
kadar birçok hayvanı yakından 
görme fırsatı bulduk.

Yenişehir Merkez Kolejinde 
akademik çalışmaların 
yanı sıra sosyal ve kültürel 
programlara da yer 
veriliyor. Yenişehir Merkez 
Koleji Ortaokul öğrencileri 
yoğun geçen sınav 
hazırlık kurslarının sosyal 
programları kapsamında 
öğretmenleriyle birlikte 

Cemilli ve Kuzucu köyü 
arasında doğa yürüyüşü 
yaptılar. Orman içinde 
dinlenme fırsatı bulan 
öğrencilerimiz, bölgemizde 
yetişen ağaçları ve bitkileri 
tanıdılar. Mersin’in yöresel 
lezzeti sıkma ve börek 
yiyerek eğlenceli ve eğitici 
bir gün geçirdiler.
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ENGLISH FUN CLUB

Our students prepared love and  wish cards for their motherss, as it was mothers day.They 
expressed their deep feelings  to the mothers.

They had a lot of  fun  with making cartoon character .  Each student presented favourite 
cartoon character and talked about  the cartoon.
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Teaching students different cultures
Why is it important to learn about different cultures?
Culture is a strong part of people’s lives. It influences their 
views, their values, their humor, their hopes, their loyalties, and 
their worries and fears. So when you are working with people 
and building relationships with them, it helps to have some 
perspective and understanding of their cultures.

How do you teach children about culture?
1. Determine your goals for your child. It’s a very good idea 
to make a list of goals you want to achieve while teaching your 
kids about culture and cultural diversity. ...
2. Learn some vocabulary. ...
3. Get reading. ...
4. Expose your kids to different cultures. ...
5. Be a good role model.

What is culture kid friendly?
Culture is a pattern of behavior shared by a society, or group 
of people. Many different things make up a society’s culture. 
These things include food, language, clothing, tools, music, arts, 
customs, beliefs, and religion.

What can you learn from different cultures?
Ways to understand cultural differences
• Become self-aware. Work out your own beliefs, values 
and personal biases. ...

• Do your own research. ...
• Talk to someone from a different cultural background. ...
• Travel! ...
• Be more accepting. ...
• Don’t stereotype. ...
• Everyone is unique.

Why is culture important in schools?
Studies routinely show that highly rated academic schools 
also have positiveschool cultures that value high academic 
achievement. ... Culture is so important, especially to young, 
impressionable children, because it establishes behavior- it 
simply becomes what they know.

How do you teach culture in the classroom?
To incorporate cultural awareness into your classroom 
curriculum, you should:
1. Express interest in the ethnic background of your 
students. ...
2. Redirect your role in the classroom from instructor to 
facilitator. ...
3. Maintain a strict level of sensitivity to language concerns. 
...

4. Maintain high expectations for student performance.

National Sovereignty and Children’s Day
National Sovereignty and Children’s Day is a public holiday. It 
is a day off for the general public.Schools and most businesses 
premisses are closed on this day.

What Do People Do?
Many people in Turkey commemorate the first gathering of the 
Grand National Assembly (the Turkish Parliament), which took 
place on April 23, 1920, by attending local ceremonies or laying 
wreaths at monuments of Mustafa Kemal Ataturk, the founder 
of the Turkish Republic. The biggest ceremony takes place at 
the Ataturk Mausoleum in Ankara.
Because Ataturk dedicated the Turkish Republic to children, 
Turkish schoolchildren take seats in the Parliament for the day 
and symbolically govern the country. They elect a president 
who then addresses the country on national television. 
Children’s festivals take place throughout the country. The 

state-run Turkish Radio and Television Corporation  Yenişehir 
Merkez Koleji
It was one of the most jovial days in the calender of the 
school since everybody was waiting for this special day.Being 
their day,the students had lots of activities to present on the 
stage.Parents and other guests also had came to share this 
special moments with the kids.Working side by side with the 
kids,teachers were there to offer all kind of support and love to 
help the students have their performances well displayed.
A large stage was setted at the school’s playing field.The sound 
system and the big screen on the stage were well arranged,thus 
no technical problems experienced during the show.Besides 
everything our students claded in beautiful and colurful 
costumes that represented different cultures from different 
parts of the world.Both turkish and foreign songs together with 
dances were greatfully performed by the kids at the stage.
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Moereover there were extra competition games like rope 
pulling,suck jumping,holding an egg using a spoon,inflated balon 
castles for kids to play and not forgetting the amazing Horse Ride 
Show that was held in the sports field-horse riding is an important 
part of turkish history.Inside the school compound compound there 
was an amazing Art Gallery of some stunning art pieces made 
by the kids.It consisted of paintings and pottery works.Sports 
department also wasn’t left behind,they setted a competition game 

in the basketball court which got kids the zeal to compete amongst 
each other.
At the end of the long day activity everybody got into the sports 
field to dance including the school owner Mr.Çağlar.It was a great 
and memorable day for both the students and YMK’s family at 
large.
 

YMK - Gowest Overseas Education Consultancy 
Cooperation

       Gowest Abroad Education Consultancy is a company  in Izmir. 
With the cooperation of over 600 schools in the UK, Ireland, 
Malta, Canada, USA and Australia, students are placed in foreign 
language, summer school, high school, university, master’s degree, 
certificate or diploma programs. 
       Gowest Abroad Education Consultancy provides services for 
finding suitable country, city, school, program and accommodation 
and visa procedures.
After the signed protocol, the international training of the 
students of Yenişehir Merkez College will be carried out by Gowest 
International Education Consultancy.

     You can reach Gowest Abroad Education Consultancy at www.
gowest.com.tr.

BENEFITS OF STUDYING ABROAD IN HIGH SCHOOL

When you choose to study abroad in high school with School Year 
Abroad you will:
• Absorb another culture and deepen your understanding of 
difference
• Learn another language
• Stand out on college applications
• Develop self-confidence, self-reliance and leadership skills
• Live with a host family in a safe and caring environment
• See the world from a different point of view
Get a different point of view.
What more effective way to become a global citizen than to 
learn how people in other countries view Americans? Students 
who study abroad in high school have the opportunity to better 
understand world politics, to grasp pressing socioeconomic 

concepts and to be informed citizens of the world.
Learn another language.
Learning another language boosts high school students’ cognitive 
skills, increases achievement in other academic areas and produces 
higher standardized scores. High school is an optimum time to 
study abroad and learn a new language. It gives high school 
students a competitive advantage for colleges and employment, 
and is key to truly learning about another culture and its people.
Stand out on college applications.
It’s a challenging market -- today’s high school students must find 
ways to stand out in college application pools that are overflowing 
with qualified students. Admissions officers at top universities and 
colleges attest to the School Year Abroad advantage. Studying 
abroad  is widely-known to produce exceptional high school 
students who are mature, informed, disciplined and well-adjusted 
to functioning away from the comforts of home. Often times the 
college essay is based on an experience, and that essay makes all 
the difference.
Continue to define yourself, raise your awareness, challenge your 
intellect, and push yourself beyond the edges of your comfort zone.
High school is the best time, the most advantageous time, to study 
abroad. High school study abroad allows students to gain a sense 
of independence, develop critical thinking skills, practice tolerance 
and develop self-acceptance while living with a host family, 
meeting new friends, navigating an unfamiliar city and learning to 
speak another language.
Learn more about who you are, who you will be, and how you can 
contribute to the world.
High school students are expected to make important, life-forming 
decisions during a critical time of self-discovery. Studying abroad 
for a year in high school provides options not otherwise considered, 
develops leadership skills and adds insight into self-realization and 
personal development.
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Patio Festival (Courtyard Festival): Fiesta de los Patios

Every spring, Cordoba bursts into bloom with special festivities. 
May is famous for the “Battle of the Flowers” that explodes 
instantly and adorns everything around it. The Patios Festival or 
the ‘Holiday of Flowers’ is sponsored by the Cordoba City Hall 
and has been held since 1918. Due to the very hot and dry climate 
in Cordoba, plants are considered a salvation from the high heat, 
something which dates back to the days of the Romans. The local 
passion for gardening has since transformed into a holiday where 
doors are opened and everyone is invited to see the wonders of 
Cordoba’s patios.
When Cordobans celebrate the annual Courtyard Festival and 

Contest, the beautiful courtyards of their homes are open to the 
public. Many house owners in Cordoba’s traditional neighborhoods 
join the contest and open their doors. So everyone has the chance 
to get insights in architectural treasures that are typical for Cordoba 
- the so called Patios. During the festival, people are welcome to 
enjoy courtyards of incomparable beauty, packed with trees and 
flowers, fountains and accessories.
The twitter of birds, ripple of water and the odor of flowers will 
make you forget the world for moments. Nothing reminds you of 

being in the heart of such a vibrant and busy city.
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Many Patios are furnished, because Cordobans love it to enjoy 
warm summer nights staying outside and chattering with their 
neighbors.

The Patio Festival is a tradition that began in 1918. During the 
Spanish civil war it had been interrupted and became reintroduced 
in the 1950s. The festival is intended to make hidden treasures 
available to the public. Furtermore, it is to honor the residents’ 
efforts to retain these traditional places.

The festival is a tradition which is unique in the world. By the way, 
there is a saying the patios of Cordoba would be the most beautiful 

courtyards all across Spain. We believe this is true. So does Unesco, 
the United Nations’ cultural organization. Since 2012, the Cordoba 
Patios have been part of the world cultural heritage. The incredible 
smell spreading all over the city includes a mixture of jasmine, 
oranges and other types of flowers. You can find stone mosaics and 
ceramic decorations with an authentic beauty in the courtyards of 
Cordoba. Small private houses and large historic buildings open 
their doors, such as the Viana Palace, a 14th-century edifice. It is 
actually known as the Patio Museum and offers 12 different patios 
to its visitors. Don’t miss it if you want to see something really 
unique.
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BİLİM GÖZLEM 
YAPMAKLA BAŞLAR!

Gözlemleri saklamak için iki temel malzeme 
gerekir: gözlem defteri ve kalem. Aklınıza 
gelen, merak ettiğiniz her şeyi inceleyip 
gözlemleyebilirsiniz. Çöp tenekesini karıştıran 
kedileri, gökyüzündeki yıldızları, deniz 
kıyısındaki kabukları, balıkları, ağaçları, 
evinizdeki böcekleri, sokaktan geçen 
arabaları...
Duyularımız İşbaşında
Gözlem yaparken, gerçekte duyularımızı 
kullanıyoruz. Duyularımız, çevremizde 
olan biteni anlamamıza yardım eder. 
Gözlerimizle görür, kulaklarımızla işitir, 
derimizle dokunur ve dilimizle tat alırız. 
Gözlem yaparken çoğu zaman görme 
duyumuzu kullanarak işe başlarız. Ama 
başka duyularımız da bize çevreyle ilgili ilk 
haberleri verebilir. Duyduğumuz bir sesin 
kuş sesi olduğunu anlayıp bu kuşu görmek 
için çabaladığımız çok olmuştur. Bir başka 
zaman da biz fark etmeden bacaklarımıza 
dokunan tüylü canlının ne olduğunu anlamak 
için hemen başımızı eğip onu görmeye 

çalışırız. Duyularımız, karşılaştığımız 
nesneleri tanımamızı ve olayları algılamamızı 
sağlar. Gözlem yaparken tüm duyularınızı 
kullanmaya çalışın.
Gözlem Yapmaya Nasıl Başlayalım?
Gözlem yapmaya park ya da bahçelerde 
başlamak işinizi kolaylaştırır. Kendinize 
sorular sorun:
Bugün değişik ne var?
Hangi sesleri duyuyorsunuz?
Hangi kokuları alıyorsunuz?
Görebildiğiniz hayvanlar var mı?
Parkta kaç kuş türü var?
Evinizin çevresinde hangi ağaçlar var?
Çevrenizde en çok hangi hayvanları 
görüyorsunuz?
Kırda ya da parkta hangi kokuları 
alıyorsunuz?
Kırda ya da parkta hangi sesleri 
işitiyorsunuz?
Gözlem defterinize gözlemlediğiniz 
hayvanların ya da bitkilerin resimlerini 
çizin. Bunu yaparken, dikkatinizi ayrıntılara 

verin. Üstünde çizgiler, desenler var mı? 
Çiçeğin taçyaprakları var mı; bunlar nasıl 
dizilmiş? Canlının büyüklüğünü, rengini yazın. 
Defterinize, topladığınız örnekleri (yaprak, 
tohum gibi) yapıştırın. Fotoğraf çektiyseniz, 
bunları yapıştırın. Karşılaştığınız canlıların 
adlarını öğrenmeye çalışın.
Farklı Bir Açıdan Bakabilmek
Her şeye farklı bir açıdan bakmayı deneyin. 
Çiçek bakışı, karınca bakışı ve kuş bakışıyla 
varlıkları görmeye çalışın. Çiçek bakışıyla 
görebilmek için yere uzanıp yukarı 
bakabilirsiniz. Karınca bakışı için burnunuzu 
yere yaklaştırıp çevreye öyle bakabilirsiniz. 
Kuş bakışı için, bir taşın, basamağın ya da 
yüksek başka bir şeyin üzerine çıkıp aşağı 
bakmayı deneyebilirsiniz.
Gözlem Yaparken Hangi Araçları 
Kullanabilirsiniz?
Gözlem yaparken dürbün, saat, cetvel gibi 
değişik araçlardan yararlanabilirsiniz. Küçük 
canlıları ya da nesneleri incelemek için 
büyüteç kullanın.

İnsanın en ilginç özelliklerinden biri merak duygusudur. Merak, soru sormayı, 
araştırma yapmayı sağlar. Bir şeyi merak ettikten sonra, çoğunlukla o 
konuda gözlem yapmaya başlarız. Gözlemlerimiz yeterince biriktikten sonra 
araştırmalarımızı daha da ilerletebiliriz. Bilim insanları, araştırmalarına 
gözlem yaparak başlarlar. Elbette gözlem yapmak yalnızca bilim insanlarının 
yaptığı bir iş değildir. Düşünen, merak eden, sorgulayan her insan gözlem 
yapabilir.
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İlk kara delik fotoğrafı:
Tarihi fotoğrafa Powehi adı verildi.

İlk kez fotoğrafı çekilen kara deliğe, Hawaii dilinde “Derin, süslü 
karanlık oluşum” anlamına gelen “Powehi” adı verildi.
Hawaii’de yayımlanan Star Advertiser gazetesinin haberine göre 
dünyanın farklı bölgelerindeki sekiz gözlemevi arasında bağlantı 
kurularak oluşturulan Event Horizon teleskop dizgesi tarafından 
fotoğraflanan kara deliğin isim babası Hawaiili dil profesörü Larry 
Kimura oldu.
Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin 
Hawaii’de olması nedeniyle, 40 milyar km çapıyla Dünya’dan üç 

milyon kat daha büyük olan dev kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin 
verilmesini uygun gördü.
Powehi sözcüğü Hawaii’de 18’nci yüzyıldan beri söylenen ve yaratılış 
hikayesini anlatan Kumulipo adlı bir ilahideki “Po” ve “Wehi” 
sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.
Po, “Sonsuz yaratımdaki derin karanlık kaynak”, Wehi de “süslenmiş, 
bezenmiş” anlamına geliyor.
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 YMK SPOR KLUBÜ 
 Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi 
düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin 
yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam 
tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, 
hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme 
sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. 
 Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, “spor” kelimesi 
ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam 
içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp 
ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan 
aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin 
yanısıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel 
aktivite olarak kabul edilmektedir. 
 Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Düzenli fiziksel aktivite, 
çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen 
kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, yetişkinlerin çeşitli 
kronik hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde 
veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi 
geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca 
yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir.
Bu bağlamda YMK Spor kulübü olarak alanlarında uzman Basketbol, 
Tenis, Futbol ve Crossaction dersleriyle bir yıllık  süreci öğrencilerimizle 
beraber en verimli şekilde işlemenin mutluluğu içindeyiz.
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YMK CROSSACTION BİR YILIN ÖZETİ
 Öğrencilerimizle bu ders içeriğini işlemekteki 
amacımız bir sonraki adımları olan branş branş ayrılan 
kulüpleri için  temel koordinasyon ve becerileri kazandırmaktı.
Yıl içinde ilk çeyrek zaman çalışmalarımızda her öğrencimizin 
seviyesini yukarıya çıkarmak için gerekli kuvvet ve beden 
kontrolü antrenmanlarını gerçekleştirdik.İkinci çeyrek 
zamanda öğrencilerimizin öğrendikleri hareketleri örnek 
gösterim olmadan sözsel komutlarla gerçekleştirilmesini 
sağlayarak hareketlerin motorik sistemlerine kaydolmasını 
ve hareketleri her an her yerde sergileyebilmelerini sağladık.
Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ilk iki çeyrekte öğrencilerin 
öğrendikleri temel hareketlerden yola çıkarak koordinasyon 
ve beceri testlerine başlandı.Kendi vücutlarını koordineli 
bir şekilde kullanmayı ve yönetmeyi amaçlamış olduğum 
bu dönemde oyunları, yarışma ve rekabet duygusunu 
da işin içerisine katarak öğrenimlerini bir üst seviyeye 
taşıdılar.Bu yaş öğrencileri için oyunların tapılası bir gücü 
olduğu bilinciyle ders içeriklerini oyunlaştırmaya başladık.
Çocukların derse katılım ve kendilerini hareketlere verme 
oranları yükselen bir ivmeyle arttı ve bu artış beraberinden 
öğrenim kalitelerini artırırken,  yeni hareket öğrenim 
sürelerini kısalttı.Oyunlarda rekabet duygusu sonrası 
kendilerine olan güvenleri gittikçe arttı.Kaybettikleri bir 
oyun sonrası bir daha  ki seferde daha da hırsla ve özveriyle 
yaptıklarını gördüğümüzde işlerin doğru yolda olduğuna 
kanaat getirmek zor olmuyor.Öğrencilerimizin bu denli 
başarılı bir şekilde gelişimlerini gözlemlemek YMK spor 
kulübü olarak bizleri fazlasıyla sevindiriyor.Önümüzde ki yıl 
seçilecekleri olan spor kulüpleri için gerekli temel çalışmaları 
Crossaction grubu olarak bitirmiş bulunmaktayız.Bu 
süreçte öğrencilerimiz ve siz değerli velilerimize teşekkür 
ederiz YMK ailesi olarak bizleri seçtiğiniz ve güvendiğiniz 
için.Sporla ve sağlıcakla YMK Spor Kulübü.
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20 Important Benefits of Music 
In Our Schools

Nearly everyone enjoys music, whether 
by listening to it, singing, or playing an 
instrument. But despite this almost universal 
interest, many schools are having to do away 
with their music education programs. This 
is a mistake, with schools losing not only 
an enjoyable subject, but a subject that can 
enrich students’ lives and education. Read on 
to learn why music education is so important, 
and how it offers benefits even beyond itself.
1. Musical training helps develop language 
and reasoning: Students who have early 
musical training will develop the areas of the 
brain related to language and reasoning. The 
left side of the brain is better developed with 
music, and songs can help imprint information 
on young minds.
2. A mastery of memorization: Even when 
performing with sheet music, student 
musicians are constantly using their memory 
to perform. The skill of memorization can 
serve students well in education and beyond.
3. Students learn to improve their work: 
Learning music promotes craftsmanship, and 
students learn to want to create good work 
instead of mediocre work. This desire can be 
applied to all subjects of study.
4. Increased coordination: Students who 
practice with musical instruments can 
improve their hand-eye coordination. Just like 
playing sports, children can develop motor 
skills when playing music.
5. A sense of achievement: Learning to play 
pieces of music on a new instrument can be 
a challenging, but achievable goal. Students 
who master even the smallest goal in music 
will be able to feel proud of their achievement.
6. Kids stay engaged in school: An enjoyable 
subject like music can keep kids interested 

and engaged in school. Student musicians 
are likely to stay in school to achieve in other 
subjects.
7. Success in society: Music is the fabric of 
our society, and music can shape abilities and 
character. Students in band or orchestra are less 
likely to abuse substances over their lifetime. 
Musical education can greatly contribute to 
children’s intellectual development as well.
8. Emotional development: Students of 
music can be more emotionally developed, 
with empathy towards other cultures They 
also tend to have higher self esteem and are 
better at coping with anxiety.
9. Students learn pattern recognition: 
Children can develop their math and pattern-
recognition skills with the help of musical 
education. Playing music offers repetition in 
a fun format.
10. Better SAT scores: Students who have 
experience with music performance or 
appreciation score higher on the SAT. One 
report indicates 63 points higher on verbal 
and 44 points higher on math for students in 
music appreciation courses.
11. Fine-tuned auditory skills: Musicians 
can better detect meaningful, information-
bearing elements in sounds, like the 
emotional meaning in a baby’s cry. Students 
who practice music can have better auditory 
attention, and pick out predictable patterns 
from surrounding noise.
12. Music builds imagination and intellectual 
curiosity: Introducing music in the early 
childhood years can help foster a positive 
attitude toward learning and curiosity. Artistic 
education develops the whole brain and 
develops a child’s imagination.
13. Music can be relaxing: Students can fight 
stress by learning to play music. Soothing 
music is especially helpful in helping kids 
relax.

14. Musical instruments can teach discipline: 
Kids who learn to play an instrument can 
learn a valuable lesson in discipline. They will 
have to set time aside to practice and rise to 
the challenge of learning with discipline to 
master playing their instrument.
15. Preparation for the creative economy: 
Investing in creative education can prepare 
students for the 21st century workforce. 
The new economy has created more artistic 
careers, and these jobs may grow faster than 
others in the future.
16. Development in creative thinking: 
Kids who study the arts can learn to think 
creatively. This kind of education can help 
them solve problems by thinking outside the 
box and realizing that there may be more 
than one right answer.
17. Music can develop spatial intelligence: 
Students who study music can improve the 
development of spatial intelligence, which 
allows them to perceive the world accurately 
and form mental pictures. Spatial intelligence 
is helpful for advanced mathematics and 
more.
18. Kids can learn teamwork: Many musical 
education programs require teamwork as 
part of a band or orchestra. In these groups, 
students will learn how to work together and 
build camaraderie.
19. Responsible risk-taking: Performing a 
musical piece can bring fear and anxiety. 
Doing so teaches kids how to take risks and 
deal with fear, which will help them become 
successful and reach their potential.
20. Better self-confidence: With 
encouragement from teachers and parents, 
students playing a musical instrument can 
build pride and confidence. Musical education 
is also likely to develop better communication 
for students.

VOICE OF YMK 
The final part of competition was held in April. Juri choosed the best voise of YMK – Umut Savaş(6a). 
The second place was given to Damla Öykü Şimşek( 5b). And Derın Candoğan  (5a) was the third. 
All the participants were aworded with certificates and at the end celebrated all together. Hope this 
competition becomes a tradition in future.
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