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Öğrencilerimizin toplum hizmetini öğrenmeleri, topluma karşı saygılı, çevreye ve sorunlara
duyarlı bir şekilde, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışarak bu çalışmaları gönüllü
olarak yürütmeleri okulumuzun en önem verdiği konulardandır.
Yıl boyunca aşağıda belirtilen alanlarda birçok proje yürüten öğrencilerimizin bu kazanımları,
okulumuz tarafından en az akademik başarıları kadar önemsenmektedir.
We greatly value the practice of student volunteer service learning in collaboration with
NGOs as a path to learning about the nature of service learning itself and fostering
respect for society and sensitivity to societal problems and the environment.
Throughout the year our students are involved in the following service learning
projects, the outcomes of which are valued as much as academic achievements.
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PROJELER- PROJECTS
•

ENGELLİLERLE İLGİLİ PROJELER - PROJECTS RELATED TO THE DISABLED

•

İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE İLGİLİ PROJELER - PROJECTS RELATED TO PEOPLE
IN NEED

•

EĞİTİM İLE İLGİLİ PROJELER - PROJECTS RELATED TO EDUCATION

•

ÇEVRE BİLİNCİ İLE İLGİLİ PROJELER - PROJECTS RELATED TO THE
ENVIRONMENT

•

AFET BİLİNCİ İLE İLGİLİ PROJELER - PROJECTS RELATED TO DISASTER
AWARENESS

•

HAYVANLARI KORUMA PROJELERİ - PROJECTS RELATED TO ANIMAL
PROTECTION
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ENGELLİLERLE
İLGİLİ PROJELER
PROJECTS RELATED TO THE
DISABLED
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9. SINIFLAR OTİZM FARKINDALIK SEMİNERİ

8 Ekim 2018 tarihinde Tohum Otizm Vakfı Sürekli
Eğitim Birimi Koordinatörü Nehir Merinoslu 9. sınıf
öğrencilerimize yönelik fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar ve
özellikle otizm sendromu ile ilgili interaktif bir sunum
yapmıştır.Yabancı Diller Bölümünün düzenlediği etkinlikte
öğrencilerimizin etkinliği ilgiyle izledikleri ve
konuşmacıya birçok soru sordukları gözlemlenmiştir.Yapılan etkinlik 9. Sınıf Literature
dersinde inceleyeceğimiz, Asperger sendromlu bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı, yazar
Mark Haddon'un 'The Curious Incident Of The Dog In The Night- time 'romanının art alan
çalışması olarak planlanmıştır. Amacımız öğrencilerimizde, günümüzde gitgide önemi
artan otizm farkındalığı yaratmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmektir. Etkinliğin
devamı olarak gönüllü öğrencilerimizle Tohum Otizm Vakfı'na bir gözlem gezisi
düzenlenecektir.
AUTISM AWARENESS SEMINAR FOR 9TH GRADERS
On October 8th, in an event organized by the Department of Foreign Languages, we
had a visit from Nehir Merinoslu, Education Coordinator at the Tohum Autism Foundation.
Ms Merinoslu spent time with our 9th Grade students discussing the general challenges
faced by children and young people who are physically and mentally disabled, and focusing
on Autism. Our students clearly enjoyed the interactive seminar and the final Q/A session
part was very lively. This event was planned as a part of the introduction to our 9th Grade
Literature text, The Curious Incident of the Dog in the Night-time by British writer Mark
Haddon, in which we view the world through the eyes of Christopher, a teenager with
Asperger's Syndrome. The activity also served of course to raise awareness among our
students of the Autism spectrum of disorders, as these appear to be on the increase
worldwide. To support the importance of social responsibility in our lives, we encourage our
students to take part in the follow-up visit we have planned to the Tohum Autism Foundation.

5

TOHUM OTİZM VAKFI SOSYAL SORUMLULUK GÖZLEM GEZİSİ
FMV Özel Işık Lisesi Sosyal Sorumluluk Proje Komitesi, “9. Sınıflar Otizm Farkındalık
Yaratma Projesi” kapsamında 03 Ocak 2019 tarihinde 9. sınıf onur kurulu sınıf temsilcileri,
okul-aile birliği başkanı ve yabancı diller bölüm başkanı ile birlikte Şişli Tohum Otizm Vakfını
ziyaret etmişlerdir.
Projemiz 8 Ekim 2018 tarihinde Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü
Nehir Merinoslu’nun, 9. sınıf öğrencilerimize yönelik, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar ve
özellikle otizm sendromu ile ilgili interaktif bir sunum yapmasıyla başlamıştır. Dönem boyunca
9. sınıf literature dersinde incelediğimiz Asperger sendromlu bir çocuğun hikâyesinin
anlatıldığı, Mark Haddon'un “The Curious Incident Of The Dog In The Night-time” adlı romanı,
öğrencilerimizi otizm sendromu hakkında bilgilendirmiştir. Projenin devamında öğrencilerimiz
“Okul Aile Birliği” desteği ile okulda bir kermes düzenleyerek elde edilen gelir ile vakıfta eğitim
gören öğrencilerin ihtiyaçları olan malzemeleri karşılamışlardır. Projemizin son basamağı
olarak düzenlenen Tohum Otizm Vakfı ziyaretinde Okul İdari İşler Koordinatörü Demet Uncu
bizi vakfın çalışmaları ve okuldaki eğitim hakkında bilgilendirmiştir.
Gönüllü öğrencilerimiz okulda eğitim gören otistik öğrencilere yılbaşı hediyeleri
vermişler ve onları daha yakından tanıma fırsatı elde etmişlerdir.
Bu toplum hizmetindeki amacımız, günümüzde gitgide önemi artan otizm hakkında
farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek olmuştur.
A service learning project: A visit Trip to TOHUM Autism Foundation
On 3rd January 2019, FMV High School’s Service Learning Committee visited Şişli
Tohum Autism Foundation as part of the Committee’s project on “Autism Awareness among
9th Graders”. Also taking part in the visit were the Honours Committee representatives from
each 9th grade, head of the FMV Parent-Teacher Association, and head of the Foreign
Languages Department. The project began on 8th October 2018 when Nehir Merinoslu,
Coordinator of the Ongoing Education Unit at the Autism Foundation came to speak to our 9th
Graders on physical & mental disabilities in children, with particular reference to autism. Our
9th Graders became somewhat familiar with this condition in their English Literature classes as
they read The Curious Incident of the Dog in the Night Time by Mark Haddon, in which the
hero is a young boy with Asperger’s.
This visit was followed up by a bazaar in the school organised by students with support
from the Parent-Teacher Committee, following which the money raised was spent on materials
to meet some of the needs of students in education at Tohum. During the visit, Administration
Coordinator at Tohum, Demet Uncu, told us all about education offered there and the
Foundation’s work. Our students presented the gifts to the Tohum students and had a chance
to get to know them a little. Our aim with this project was to raise awareness among our
students of both the increasing incidence of autism in the world and the necessity to be
involved in community service learning.
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2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü otizm farkındalığını, otizmi kabullenmeyi ve
otizm tanısıyla karşılaşmış olanlara yardımı artırmayı simgeleyen iyi bir fırsattır.
Mavi kurdele otizm farkındalığının sembolüdür. FMV Özel Işık Lisesi öğrenci ve
öğretmenleri 2 Nisan günü mavi kurdele takarak otizmli bireylere desteklerini göstermişlerdir.
WORLD AUTISM AWARENESS DAY APRIL 2
World Autism Awareness Day, April 2, represents an excellent opportunity to promote autism
awareness, autism acceptance and to help those faced with a diagnosis of autism.
The blue ribbon is the symbol of autism awareness.Our students and teachers at FMV Işık
High School showed their support for people with autism by wearing the blue ribbon.
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İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE İLGİLİ
PROJELER
PROJECTS RELATED TO PEOPLE IN NEED
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Aydın Karacasu Alemler Sosyal Sorumluluk Gezisi
12-15 Ocak 2019 tarihleri arasında FMV Özel Işık Lisesi ve FMV Erenköy Işık Lisesi
öğrencilerinden oluşan 37 kişilik öğrenci grubu, öğretmenleri eşliğinde Aydın Karacasu Alemler
Köyü’ne sosyal sorumluluk ziyaretlerini gerçekleştirdi. Projenin amacı öğrencilerimizin sosyal
sorumluluk anlamında farkındalıklarını geliştirmek, hayata farklı pencerelerden bakmalarını
sağlamak ve Karacasu Alemler İlkokul ve Ortaokulu öğrencilerine farklı etkinlikler aracılığıyla
yeni bakış açıları kazandırmak olmuştur. Projede yer alan gönüllü öğrencilerimiz Karacasu
Alemler İlkokul ve Ortaokulu öğrencileriyle buluşup gün boyu sanat, spor, bilim ve toplumsal
farkındalık gibi alanlarda aktiviteler yaparak oradaki öğrencilerle vakit geçirmiş ve onları tanıma
fırsatını yakalamıştır. Aynı zamanda okulun ve öğrencilerin neye ihtiyacı olduğu öğretmen ve
öğrenciler tarafından gözlemlenmiştir. Sosyal sorumluluk amacıyla yapılan çalışmalardan arta
kalan zamanlarda Aydın Arkeoloji Müzesi ve 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne
eklenen Afrodisias Antik Kenti ziyaret edilmiştir. Gezinin son gününde okul tekrar ziyaret edilip
düzenlenen aktivitelerle öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Bu gezinin her iki
grup için de faydalı olduğu, tüm öğrencilere farklı bir bakış açısı ve farkındalık kazandırdığı
gözlemlenmiştir. Bu etkinlikte emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Aydın Karacasu Alemler Service Learning Trip
On January 12-15 2019, a group of students and teachers travelled to Alemler village in
Karasu, Aydın as part of a service learning project. The group comprised 37 students from
Işık and Işık Erenköy High Schools and their supervising teachers. This project aimed to
raise awareness among our students of the importance of service learning, offer them a
different perspective, while at the same time allow them to provide needed materials to fellow
students. We travelled to Karacasu Alemler Primary and Middle School in Aydın, met the
students there and got to know each other through engaging in a variety of activities, from
arts to sports, science and social awareness. At the same time, the day provided an
opportunity for Işık teachers and students to observe the needs of the students in order to be
able to provide support. In the remaining time available, our Işık students paid a visit to Aydın
Archeology Museum, and Afrodisias, the ancient city that was added to the UNESCO World
Heritage List in 2017. On the final day, we returned to the school in Alemler and spent a
second day with students there. We feel this short visit was truly beneficial for both our
students and their compatriots in Alemler, offering both groups a glimpse into very different
lives, and raising their social awareness. We thank all students and teachers involved in the
project.
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“YENİ YIL YENİ UMUT” KAÇUV- ONUR KURULU İŞBİRLİĞİ İLE SOSYAL
SORUMLULUK PROJESİ

FMV Özel Işık Lisesi Sosyal Sorumluluk Komitesi
tarafından okulumuz Onur Kurulu öncülüğünde KAÇUV
(Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) iş birliği ile “Yeni Yıl Yeni
Umut” adlı bir kampanya gerçekleştirilmiştir. Okmeydanı
Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi
gören 62 çocuğa kişiye özel şekilde hazırlanan yeni yıl
armağanları alınmış ve 28 Aralık 2018 Cuma günü
hastaneye yapılan geziyle birer birer teslim edilmiştir. Aynı
zamanda damar yolu iğnesi temini sağlanmıştır.
FMV Özel Işık Lisesi Sosyal Sorumluluk Komitesi,
öğrencilerimizin sosyal sorumluluk çalışmalarının önemini
idrak etmelerini ve hayata bakışlarını ciddi şekilde etkileyen
çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.
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“NEW YEAR, NEW HOPES” A COLLABORATIVE PROJECT WITH KAÇUV
FMV Işık High School Service Learning Committee carried out a project called New
Year New Hopes (“Yeni Yıl Yeni Umut”) in collaboration with KAÇUV. Our students bought
personalized new year gifts for 62 children receiving treatment in Okmeydanı Training and
Research Hospital Oncology Unit and visited the hospital on Wednesday 28th December to
give them to the children. At the same time, we also provided catheters.
FMV Işık High School Service Learning Committee will continue preparing and doing
projects that help to raise students’ awareness and help them gain new perspectives on
society and life.

15 ŞUBAT DÜNYA ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSER GÜNÜ
FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ ONUR KURULU VE KAÇUV İŞ BİRLİĞİYLE 15 ŞUBAT DÜNYA
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSER GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİYORUZ.
FMV Özel Işık Lisesi olarak 1.yarıyılda KAÇUV(Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) ile yapmaya
başladığımız iş birliği devam ediyor.
Dünya genelinde yılda 300.000, ülkemizde ise yaklaşık olarak 3.500 çocuk ilk teşhisini alarak
kansere karşı mücadeleye başlıyor. Bu öyle büyük bir mücadele ki, tüm dünyada bu konuya
dikkat çekilen bir gün bile var:15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü.
15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü ile ilgili olarak okulumuzda bir farkındalık
yaratmak için öğrencilerimizle birlikte yakamıza sarı kurdeleler takarak bu konuya dikkat
çekmeye, 5686'ya "UMUT" yazıp göndererek de kanser hastası olan çocuklara destek
olmaya çalıştık, çalışacağız.
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FMV HONOURS COMMITTEE WORKED WITH KAÇUV TO RAISE AWARENESS ON
WORLD CHILDHOOD CANCER DAY
FMV High School continues to work in collaboration with KAÇUV (the foundation
which works for children with cancer) in the second term of the 2018-2019 academic year.
Worldwide, approximately 300,000 children annually enter a battle with cancer, of
whom approximately 3,500 are here in Turkey. In fact, this battle that children undertake has
its own day of awareness, February 15th each year.
On this date this year, we students and teachers here at FMV High School wore
yellow ribbons to raise awareness and offered support to those battling childhood cancer via
telephone donations to 5686 ‘UMUT’. We plan to continue our supportive efforts in the future.

“ IŞIK"LI ÖĞRENCİLERDEN KARDEŞ OKULA KİTAP YARDIMI KAMPANYASI
FMV Özel Işık Lisesi öğrencileri kardeş okulları için başlattıkları kitap toplama
kampanyası ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Bağıllı Köyü-Eğirdir
Isparta'da bulunan Bağıllı Şehit Bayram Şenol İlkokulu için başlattığımız kitap toplama
kampanyasına öğrencilerimiz ve velilerimiz büyük destek verdi. Öğrencilerimiz aileleri ve
arkadaşlarından topladıkları kitapları okulumuzda önce sınıf seviyelerine göre ayırdı sonra
hepsini Eğirdir'deki kardeşleri için özenle kolilere yerleştirdi. Kampanyamız konusunda Okul
Aile Birliği'nin de desteğini alan öğrencilerimiz kolileri kargo ile Eğirdir'deki kardeşlerine
gönderdi. Bu güzel çalışma ile Anadolu'daki kardeşlerine böyle güzel bir proje ile destek olan
öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.
FMV IŞIK High School students carried out a service learning project in which they
collected books for their sister school, Şehit Bayram Şenol Primary School in Bağıllı village,
Isparta. Students and their parents were of tremendous support to our campaign. Our students
collected the books from their friends and parents, classified them according to level, and then
finally packed them. With the help of our PTA, they were sent to their new owners.
We thank all those of our students and teachers who gave their time and energy to this worthy
project.
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"ARKADAŞIM KANSER: PEKİ ŞİMDİ NE YAPMALI?
FMV Özel Işık Lisesi Sosyal Sorumluluk Komitesi olarak geçen eğitim öğretim yılından bu yana
yürüttüğümüz “KAÇUV’a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) Destek” projemiz devam etmektedir.
Bu bağlamda KAÇUV’dan gelen etkinlik sorumlusu ve gönüllülerce 29.04.2019 Pazartesi günü
9.sınıf öğrencilerimizin kansere yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak, öğrencilerimize
kanserden korunma yöntemlerini iletmek, gönüllülük bilinci aşılamak ve arkadaşlarının kanser
tanısı alması durumunda nasıl davranabileceklerine dair bilinç kazanmalarına yardımcı olmak
amaçlanmıştır.
Öğrenciler temel bilgileri edindikten sonra kanser tedavisini geçirmiş ve tamamlamış
arkadaşlarına dair bir vaka çalışması yapmışlardır. Öğrencilere tedavisini tamamlamış
arkadaşlarıyla iletişimi nasıl sürdürmeleri gerektiğine dair önemli noktalar aktarılmış, atölye
çalışmasının ardından değerlendirme formu (son test) dağıtarak yanıtlar alınmıştır. Projeden
edinilen memnuniyet ölçülmüş ve çalışmada yer almış öğrencilere katılım belgesi verilerek
çalışma sonlandırılmıştır.
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FMV IŞIK HIGH SCHOOL’S ONGOING COLLABORATION WITH KAÇUV
Since the previous academic year, FMV Işık High School Service Learning Committee has
been working to support KAÇUV, an NGO that helps children with cancer. As part of this
ongoing activity, on Monday April 26th the activity leader and volunteers from KAÇUV visited
us here at Nişantaşı campus and spoke to 9th Graders on various aspects of cancer including
awareness of both cancer itself and how to support people with cancer, prevention of cancer,
and the importance in our lives of engaging in voluntary work.
Following this informative talk, the students examined a case study of someone who has
undergone cancer treatment and recovered. Here, we learned more about how to approach
and support someone in this situation. Finally, the students filled in evaluation forms in which
they expressed their satisfaction with the workshop. Certificates were then given to all
attendees.
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DARÜLACEZE GEZİSİ
22 Nisan Pazartesi günü bir grup öğretmen ve öğrencimizle darülaceze ziyareti
gerçekleştirdik. Derslerimizde de bahsettiğimiz yaşlı insanlara saygı konusunu bizzat yerinde
gözlemledik. Yaşlılarla yaptığımız sohbetler bizlere farklı hayat hikâyeleri ve tecrübelerine
tanık olma fırsatı sağladı. Oradaki büyüklerimizin bize verdiği ortak nasihat “zamanın hızla
geçtiği ve önemli olanın kimsenin gönlünü kırmadan bir hayat yaşamamız gerektiğiydi”. Biz bu
ziyaretimizde kendi adımıza çok şey öğrendik, mesleki atölyelerde ömrünün belki de son
baharını yaşayan bu insanların üretkenliğine şahit olarak biz gençlerin de daha çok çalışması
gerektiği sonucuna ulaştık. Hayatın su gibi akıp geçtiği bu dönemde herkesin geç kalmadan
böyle yerleri ziyaret etmesi ümidiyle…
Visit to “DARÜLACEZE “ a care home for the elderly
On April 22nd, a group of teachers and students paid a visit to a care home for the
elderly. It was an opportunity to put into practice in-class discussions we’ve had on the theme
of respect for older people in society. In our chats with the residents, it was interesting to hear
their various life stories, all very different from present lives. A common thread running through
their advice to us was a reminder that life passes quickly and needs to be lived without causing
hurt to others. We learned a lot through this visit, and in the vocational workshops there we
witnessed the continuing productivity of those who are in the final days of their working lives.
In other words our students were reminded of the necessity of spending our lives productively.
We hope that others find the time to make similar visits, especially these days when it seems
time passes more quickly than in the past.
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FOTOĞRAFLARIMIZLA KAÇUV'A IŞIK OLUYORUZ.
6 Nisan Cumartesi günü yapılan genel veli görüşmesinde, öğrenci ve öğretmenlerin
fotoğraflarından Işık Lisesi Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Okul Aile Birliği'nin desteğiyle
tasarlanan mıknatıslar yıl boyunca desteklediğimiz "Kanserli Çocuklar Umut Vakfı" yararına
satışa sunuldu. Görevli öğrencilerimiz gün boyunca velilerimize KAÇUV'u anlatarak
farkındalık çalışması gerçekleştirdiler. Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından planlanan ve
yürütülen etkinlik, velilerimizin ilgisini topladı. IŞIK LİSESİ ailesi olarak öğrenci, öğretmen ve
velilerimizle birlikte toplum hizmeti çalışmalarımıza devam edeceğiz.

OUR PHOTOGRAPHS SUPPORTING KAÇUV
During the day-long parent-teacher meetings on April 6th of this year, a group of
students offered special fridge magnets to all attending. In explaining the magnets origins,
the students helped raise awareness of KAÇUV, the NGO working with child cancer
sufferers, and its wonderful work. The magnets were prepared from photographs taken by
our own students and teachers and designed as fridge magnets with the support of the
School PTA. All proceeds from the sale went to KAÇUV. The day’s activity was part of the
Işık community’s on-going work with this NGO.
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FMV IŞIK LİSESİ DESTINATION IMAGINATION SOSYAL SORUMLULUK
KATEGORİSİNDE GLOBAL FİNALLER’DE
FMV Özel Işık Lisesi Destination Imagination Kulübü öğrencilerimiz, şubat ayında yapılan
Türkiye finallerinde sosyal sorumluluk lise kategorisinde Kanserli Çocuklara Yardım Projesi ile
Türkiye ikincisi olarak 22 Mayıs-26 Mayıs tarihleri arasında ABD’nin Missouri eyaletinin Kansas
City şehrinde gerçekleşen Global finallere katılmışlardır. Öğrencilerimiz, üzerinde uzun süre
çalıştıkları projenin sunumunu yaratıcı drama eşliğinde yapmış ve verilen anlık görevde takım
çalışması ile çözüm üretmişlerdir. 15’ten fazla ülkeden 1400 takımın katılımıyla gerçekleşen
Destination Imagination Global Finalleri’nde Sosyal Sorumluluk Kategorisi lise seviyesinde
yarışan takımımız, 45 takım arasında 20. olmuştur. Öğrencilerimiz hem uluslararası bir
ortamda İngilizce pratiği yapma imkanı bulmuş hem de 21. yüzyıl becerileri olan iş birlikçi ve
takım çalışması yapma, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi yeteneklerini geliştirerek
ABD’nin değişik eyaletlerini görme imkanı yakalamışlardır. Ayrıca öğrencimiz Görkem Berke
Bayıklı, açılış töreninde yapılan geçit töreninde Türkiye bayrağını taşıma onuruna sahip
olmuştur.
DESTINATION IMAGINATION TEAM AT GLOBAL FINALS
IN SERVICE LEARNING CATEGORY
FMV Isık High School students, as they took the 2nd place in Turkey finals, had a chance to go
to the Global Finals of Destination Imagination held between 22nd – 26th May in Kansas City,
Missouri, USA. Our students presented their project to help the kids suffering leukemia which
had been carried out for a long time with a creative drama and found a solution for an instant
challenge. 1400 teams from over 15 countries participated in Global Finals. Our team took the
20th place among 45 teams in the Social Service Secondary category. The students had a
chance to practice their English and 21st century skills such as problem solving, cooperation,
creative thinking and team work and they were also able to visit and explore different cities in
the USA. Also our student Görkem Berke Bayıklı had an honour to be the Turkey flag bearer
in the opening ceremony.
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ÇEVRE BİLİNCİ
İLE İLGİLİ PROJELER
PROJECTS RELATED TO THE
ENVIRONMENT
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22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
FMV Özel Işık Lisesinde bir grup gönüllü öğrencimiz, içinde bulunduğumuz küresel
çevre sorunlarının merkezinde yer alan temiz su kaynaklarına ulaşamama ile ilgili okul
öğrencilerimiz arasında farkındalık yaratmak adına 22 Mart 2019 tarihinde, okul arkadaşlarını
sınıflarda ziyaret ederek arkadaşlarının yakalarına mavi kurdele ve yaka etiketleri taktılar.
Aynı zamanda günün önemine yönelik hazırlamış oldukları duyuruyu da arkadaşları ile
paylaştılar. Suyun önemini vurgulayan şarkıların teneffüslerde çalınması ile farkındalık
etkinliğimiz gün boyu devam etti.
March 22nd – World Water Day
Lack of access to clean water resources for millions of people is one of the core problems we
face in the world today. With the aim of raising awareness among their peers, a group of
students visited classes throughtout the school on World Water Day, March 22nd, and
distributed blue ribbons to be pinned to to school uniforms in recognition of this problem. The
volunteers also provided information to their schoolmates on the subject. Throughout the
day, songs centred on the theme of water and water sounds were broadcast during the class
breaks.
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100.YILINDA 19 MAYIS ÇANAKKALE HATIRA ORMANI
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Milli Mücadele’nin 100.yılını kutladığımız 19 Mayıs
2019 haftasında Nişantaşı Işık Okulları olarak, “İyi İnsan” yetiştirme ilkemizden yola çıkarak,
Çanakkale Doğandere-2 sahasında, Tema Vakfı iş birliği ile yapmayı planladığımız
"Nişantaşı Işık Okulları Hatıra Ormanı Projesi”ni hayata geçirdik.
Nişantaşı Işık Okulları öğrenci, öğretmenleri ve çalışanları adına 2000 fidanlı
“Bireysel
Hatıra Ormanı ” oluşturduk.
“İyi insan” yetiştirmenin çok yönlü bir iş olduğunu bilen FMV Işık Okulları, kurulduğu
günden bu yana milyonlarca fidan diken, on binlerce çocuğa ve gence doğa sevgisi
kazandıran TEMA Vakfı’nın bir parçası olmaktan gurur duymaktadır.
Katkılarınız için TEMA Vakfı ve ülkemiz adına teşekkür ederiz.
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19th MAY MEMORIAL WOOD FOR ÇANAKKALE’S 100th ANNIVERSARY
In collaboration with the TEMA Foundation, we have realised our ambition to create a
memorial wood to celebrate the 100th anniversary of Atatürk’s disembarking in Samsun on
May 19th 1919 to begin Turkey’s national struggle for independence. In line with FMV
Schools’ motto of raising ‘good people’, Nişantaşı Işık worked with TEMA to create our
memorial wood in Çanakkale, in Doğandere’s Area 2. All costs for 2000 saplings and
planting were met by Nişantaşı Işık staff, students and teachers.
Aware that raising ‘good people’ is a multi-faceted task, FMV Schools is proud to be a
part of TEMA, an organization which, since its founding, has played a key role in
reforestation in Turkey and engaged millions of Turkey’s youth in environmental awareness
and protection. On behalf of TEMA and FMV, we thank everyone for their contribution.
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FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ DÜNYA ARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ
FMV Özel Işık Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nü hazırladıkları bir
pano çalışması ile kutladılar. Öğrencilerimiz İngilizce reading writing dersi kapsamında,
dünya üzerindeki çeşitli türde arılarla ilgili araştırma yaptılar ve arıların ekolojik dengeyi
sağlamada önemini belirten bilgileri hazırlık katı panosunda görsellerle destekleyerek
arkadaşları ile paylaştılar. Öğrencilerimiz ayrıca sınıf içinde Dünya Arı Günü’nün önemini
belirten sunumlarını gerçekleştirdiler.

INTERNATIONAL BEE DAY CELEBRATIONS AT FMV IŞIK HIGH SCHOOL
A group of our Prep students decided to celebrate International Bee Day on May 20th by
preparing a panel on the Prep floor. They shared information with their friends on aspects
such as types of bees, little known facts about bees, and their importance to ecology. A
number of students also presented information to their classmates during in-class
presentations of their term homework projects.
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HAYVANLARI KORUMA PROJELERİ
PROJECTS RELATED TO ANIMAL
PROTECTION
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Yedikule Hayvan Barınağı Ziyareti
31 Mayıs 2019
FMV Özel Işık Lisesi olarak bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kültürler Yumağı
Anadolu projemiz kapsamında düzenlediğimiz kermes sonrası elde edilen gelir ile satın
aldığımız 300 kg. köpek ve kedi maması, 11. sınıf öğrencilerimizden 6 kişilik bir öğrenci grubu
ile Yedikule Hayvan Barınağı’na teslim edildi.
İmkânların son derece sınırlı olduğu barınakta bulunan binlerce köpek ve kedinin günlük
ihtiyaçlarının bir kısmını bu şekilde karşılamaya çalışan öğrencilerimiz, hayvanların en büyük
ihtiyacı olan sevgiyi bir süreliğine de olsa vermeye çalıştılar. Ayrıca barınakta gönüllü olarak
görev yapan Arzu Hanım’dan da sokak hayvanları, terk edilmiş evcil hayvanlar için
yapılabilecekler konusunda bilgi alan öğrencilerimiz, önemli bir sosyal sorumluluk örneği
gösterdiler.

A Visit to Yedikule Animal Shelter
31 May 2019
This was the second year of Işık Nişantaşı School’s ‘Anatolia: Intertwined Cultures’ project. As
part of this, we held a food fair, the revenue from which was used to provide supplies for
Yedikule animal shelter. After the fair, 300 kilos of cat and dog food were delivered to the
shelter by a six-strong group of our 11th Graders.
Apart from trying to play a small part in catering to the immediate needs of the animals, the
visit also gave our students a chance to give them some much needed love and time. In this
valuable social service project, a volunteer at the shelter, Arzu Hanım, also provided the
students with information on how they can best help stray or abandoned animals.
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