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Değerli Çınar Dostları 

Öğrencilerimiz dönemin yorgunluğunu atacakları bir tatil dönemine 
girerken eğitimciler de kısa bir dinlenmeden sonra kendini yenileme,  
tazeleme, dolu dolu geçecek ikinci döneme hazırlık devresinde olacaklar.

Çınar Ailesi olarak bizim için verimli ve güzel geçen bir dönemi bitirirken 
siz değerli velilerimiz ve çınar dostlarıyla paylaşmak istediğimiz güzel 
haberlerimiz var.

Hatırlanacağı üzere 2011 yılında Büyükçekmece Şubemizi görkemli bir 
törenle hayata geçirmiştik. Özel projesi ve estetik tasarımıyla çok farklı 
bir konsepte sahip olan şubemiz aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olan ve 
18 atölyeden oluşan Yaşam Becerileri Merkezi’ni de bünyesinde bulun-
duruyor. Bu süre zarfında şubemize ve atölyelerimize, velilerimizden, 
dostlarımızdan, medya ve iş dünyasından birçok ziyaretler oldu. Herkes 
bu özel projeyle ilgili hayranlığını dile getirdi. İlerleyen sayfalarda konuyla 
iligli haberleri bulabileceksiniz.

Çekmeköy Kampüsü

Çınar Ailesi olarak başarılarla dolu 18 yıllık tecrübe ve Çınar Eğitim 
Modeli’nin (ÇEM) daha çok insanı kucaklamasını hedefliyoruz. Bu amaç-
la İstanbul’un Anadolu Yakası’nın ilk şubesini inş. önümüzdeki  eğitim 
dönemine açacağız. Altı bin metrekare kapalı alanı, üç bin metrekare 
yeşil alanı, Yaşam Becerileri Merkezi ve Anasınıfı Yaşam Alanı projesiyle 
Çekmeköy’ün en gözde okullarından biri olacak olan şubemiz Mart ayında 
görülmeye hazır olacak.

Malatya Çınar Koleji

İnsani ve ahlaki değerlerden taviz vermeden sağlam bir kökle yetişen, 
nitelikli ve donanımlı bir eğitimle güçlü bir şekilde ilerleyen bireylerin 
yetişmesi için Türkiye’nin birçok bölgesinde dev çınar’ların yükselmesini 
arzu ediyoruz. Bu amaçla okul olarak Franchising uygulamamız haya-
ta geçiyor. Bunun ilk örneği olarak altı bin metrekareden fazla alanıyla 
Malatya Çınar Koleji gelecek eğitim döneminde hizmete başlayacak.  

Her iki okulumuz da Mart ayından itibaren siz değerli çınar dostları ta-
rafında gezilmeye ve görülmeye hazır olacak.

Yeni sayılarımızda sizlerle yeni haberleri paylaşacağımızı umuyor, başa-
rılarla dolu bir yıl diliyorum...
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Çekmeköy’de
Bir Çınar Yükseliyor

Kurucu Temsilcimiz Veysel Kafalı:
“Anadolu Yakası’nın prestijli ilçelerinden Çekmeköy’e 
modern bir eğitim yuvası kazandırmak bizleri he-
yecanlandırıyor.”
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“En büyük yatırım insana yapılandır” anlayışından 
hareketle eğitimde kalite standartlarını her ge-
çen gün yükselten okulumuz büyüme 
stratejisinin bir sonucu olarak geçti-
ğimiz yıl Büyükçekmece Şubesi’ni 
açtı. Özel projesi ve mimari tasa-
rımıyla birçok ilklerin de eğitim 
dünyasına kazandırıldığı şube-
mize açıldığı günden bugüne 
kadar ilgi artarak devam etti.

Çınar Eğitim Modeli’nin daha 
çok insanı kuşatmasını hedefle-
yen okulumuz gelecek eğitim dö-
neminden itibaren İstanbul’umuzun 
gözde ilçelerinden Çekmeköy’e yeni ve mo-
dern bir eğitim yuvası daha kazandırıyor. Diğer 
kampüslerimizde olduğu gibi Çekmeköy Kampü-
sümüzün de görselliği, modern altyapısı, fiziki ve 
teknik imkânlarıyla bölgenin en iyi okullarından 
biri olacağına inanıyoruz. 

İstanbul’un çiçeği burnunda ilçelerinden olan 
Çekmeköy, ulaşım kolaylığı ve ormanla-
rın gölgesindeki doğal yapısıyla  bir 
eğitim ve kültür vadisi olmaya 
aday görünüyor.  Her geçen gün 
modern sitelerin ve yaşam alan-
larının yükseldiği bölge aynı 
zamanda prestijli kurumların 
iş ve alışveriş merkezleriyle 
tercih ettiği bir noktada yer 
alıyor. Anadolu yakasının önemli 
ulaşım hatlarından Şile Yolu’nun 
ilçenin ortasından geçtiği Çekmeköy 
yakın zamanda metro hattına kavuşarak 
ulaşım yönüyle avantajlı bir konuma sahip olacak.  

Konuyla ilgili Çınar Haber’e açıklama yapan Kurucu 
temsilcimiz Veysel Kafalı: “Anadolu Yakası’nın pres-
tijli ilçelerinden Çekmeköy’e modern bir eğitim 
yuvası kazandırmak bizleri heyecanlandırıyor.” 
dedi. Kampüsün projesi ve estetik tasarımıyla mo-

dern bir görünüme sahip olacağını söyleyen Kafalı: 
“Yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrula-

rımız en güzel şartlarda eğitim alma-
lı, bu nedenle Çınar Koleji olarak 

Çekmeköy’e özel okullar ara-
sında örnek gösterilecek bir 
kampüs kazandırıyoruz.” dedi.  

Kampüsün 2013-2014 eği-
tim-öğretim döneminde fa-
aliyete başlayacağını ifade 

eden Kafalı: “Mart ayı itibariyle 
okulumuz hazır olacak ve erken 

kayıt kampanyalarıyla bölge hal-
kına avantajlı kayıt imkanı sunacağız.” 

dedi. Kampüsün 6500 m2 kapalı alana sahip 
olacağını söyleyen Kafalı, “Türkiye’de bir ilk olan 
Yaşam Becerileri Merkezi’nden bir bölüm, Çekme-
köy Kampüsümüzde de öğrenci ve velilerimizin 
hizmetinde olacak.” dedi.  

Çınar Koleji’nin, Çekmeköy’ün eğitim ve kültür ha-
yatına önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Kafalı, 

yeni okulumuzda tecrübeli idarecilerimiz-
den Murat Durmuş Bey’in kampüs 

müdürü olarak görev yapacağını 
ifade etti. Başarılarla dolu 18 
yıllık Çınar Eğitim Modeli ve 
kurum kültürünün franchising 
uygulamasıyla Türkiye’nin her 
yanına ulaşmasını istediklerini 

ifade eden Veysel Kafalı: “Çınar 
Haber aracılığıyla öğrenci ve 

velilerimizle yeni bir gelişmeyi 
paylaşmak istiyorum: Kısa zamanda 

Malatya’da da örnek ve özel bir projeyle 
Çınar Koleji eğitime başlıyor. İnşallah ilerleyen 
süreçte birçok bölgede franchise  modeliyle yeni 
kampüslerimiz hayata geçecek.” dedi.  Çekme-
köy Kampüsümüzün ve Malatya Çınar Koleji’nin 
hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir eğitim 
yılı temenni ediyoruz.

Malatya Çınar Koleji’yle İlgili Bazı Bilgiler
•	 6100 m2 kapalı alan
•	 30 modern derslik
•	 Yaşam Becerileri Merkezi
•	 Okul Öncesi Yaşam Alanı

Çekmeköy Kampüsümüzle İlgili Bazı Bilgiler
•	 6500 m2 kapalı alan ayrıca 3000 m2 bahçe
•	 32 modern derslik
•	 Konferans ve 3D salonları
•	 Yaşam Becerileri Merkezi
•	 Okul Öncesi Yaşam Alanı
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Berk Erol

Dünya Shotakan Karete Birliği (WSKU) tarafından 17-21 Ekim 2013 tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapı-
lan ve16 ülkeden katılımcıların olduğu Uluslararası Karate Müsabakası’nda örgencimiz Berk Erol rakiplerini 
eleyerek 45 kg erkekler kategorisinde Dünya 1.’si oldu. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Karatede Dünya Birinciliği

BAŞARILARIMIZDAN BİR DEMET
Nurcihan EKLEME- Türkiye  Dil ve Edebiyat Derneği’nin düzenlemiş olduğu “İstanbul Türkçesi” konulu deneme yazma 

yarışması Türkiye dördüncüsü  

Enes Bilal YEŞİLÇİÇEK - Güreş Müsabakaları Genç Erkekler İstanbul Şampiyonası’nda İstanbul Birincisi

Ebru YÜMLÜ - Taekwondo Müsabakaları Ümitler İstanbul Şampiyonası’nda İstanbul Birincisi

Hasan Basri YILDIRIM- Güreş Müsabakaları Genç Erkekler İstanbul Şampiyonası’nda İstanbul Üçüncüsü olmuşlardır.

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

İLÇE DERECELERİMİZ
Fatma Merve DUMAN - İlçe MEM tarafından düzenlenen “Benim Öğretmenim” 

konulu kompozisyon yarışması ilçe ikincisi,

Atletizm Takımı 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu Erkek Takım ikinciliği, 

Atletizm 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu Sedanur YAYMAN Bayan Ferdi 2.’liği ve Takım ikinciliği
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4. 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 
“Uçan Parmaklar Klavye Yarışması”nda öğrenci-
lerimizin doğru ve hızlı yazma becerileri ölçül-
dü. İlk beşe giren öğrenciler arasında yapılan 
yarışma sonucunda; 4. sınıflarda Dilan Hanpolat 
birinci, Ahmet Emre Kutlu ikinci, Ömer Faruk 
Erdem ve Yusuf Efe Aydın üçüncülüğü paylaştı. 
5. sınıflarda Muhammed Ali Kösen birinci, Fa-
tih Nadir Özdemir ikinci, Tuğbanur Yüksekdağ 
üçüncü oldu. 6. sınıflarda ise Elif Ünver birinci, 
Mahmud Emin Yılmaz ikinci, Ayşe Samiha Sayıo-
ğulları üçüncü oldu.

Klavye Yarışmasında Uçan Parmaklar

Lise Matematik Zümresi’nin 
geleneksel hale getirdiği 
‘’Bir Kelime Bir İşlem’’ yarış-
ması bu yıl da tatlı bir reka-
bet havası içinde yapıldı.

Öğrencilerin zihinsel bece-
rilerini zamana karşı yarışa-
rak geliştirmeleri hedefle-
nen yarışmanın galibi 9 F 
sınıfını temsil eden grup 
oldu.

Bir Kelime Bir İşlem

7. Sınıflar arasında düzenlenen Mancınık Yarışması’nda 
öğrencilerimiz coşkuyla yarıştılar. 

El emekleriyle yaptıkları mancınıklarla yarışan öğren-
ciler topu en uzağa atabilmek için mücadele ettiler. 
İlginç anların yaşandığı yarışmada Ali Ekber Tarhan, 
Cevher Aksu, Furkan Ordu, Ömer Boduroğlu birlikte 
tasarladıkları mancınık ile birinciliği paylaştılar. Gül-
şen Durmuş ve Aleyna İnal tasarladıkları mancınık ile 
ikinci, farklı tasarımıyla dikkat çeken mancınığın sa-
hibi olan Ahmet Enes Kara ise üçüncü oldu. 

Estetik dalında ise ilginç tasarımları ile Muhammed 
Emin Altunel birinci, Selin Aydın ikinci ve Emre Cafri 
üçüncü oldu.

Mancınıklar Yarıştı



Lise Etkinlik Salonu’nda, öğretmenlerimize yönelik Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi platformundan (DKAB) Erdem Çakı Bey’in yaptığı “De-
ğerler Eğitiminde Drama”  konulu seminer çok renkli bir atmosferde 
geçti. Kahvaltı ile başlayan seminerde zaman içinde yitirilmeye yüz 
tutan değerlerin, öğrencilere kazandırılması konusunda yapılması 
gereken çalışmalardan bahsedildi. Okulumuzun eğitimdeki amaç-
larından birinin de değerlerimizle ilgili olarak öğrencilerin yeterlilik-
lerini arttırmak olduğu vurgulandı. Hoşgörü,  yardımlaşma,  saygı, 
sevgi, dürüstlük, sorumluluk, vefa, aile ve annenin bu kapsamda ele 
alınan değerlerden olduğu ifade edildi. Seminerde birçok yöntemle 
işlenebilen değerlerin drama yöntemiyle işlenmesindeki asıl amacın 
öğrencide farkındalık uyandırmak olduğu belirtildi.

Hayatımız Kutularda Geçiyor
Lise Rehberlik Zümremizin organizasyonuyla 
Lise öğrencilerimize yönelik Uzman Klinik Psiko-
log Mehmet Dinç tarafından yapılan “Teknoloji 
Bağımlılığı” semineri öğrencilerimizin çok ilgisini 
çekti. Çınar Kongre Merkezi’nde yapılan seminer 
büyük bir dikkat ve ilgiyle izlendi. 
Seminerde Mehmet Dinç Bey’in özellikle vurguladığı 
başlıklar şöyleydi:
1. Bağımlılık bir hastalık çeşidi haline geldi.
2. İnternet bağımlısı olup olmadığımızın ölçütü 

nedir?
3. Hayatımız kutularda geçiyor.
4. Teknolojinin çekiciliği.
5. Kendimizi kullandırmadan teknolojiyi kullanma
6. Düşünen ve üreten bir varlık olarak insan.
Teknoloji Bağımlılığı semineri öğrencilerin teknoloji 
hakkındaki birçok konuda farkındalık kazanması, 
değişen dünyayla beraber kendi benliklerine doğru 
bir yolculuk yapmaları ve doğru bir teknoloji kul-
lanıcısı olmaları yolunda önemli bir çalışma olma 
özelliği gösterdi.

Öğrencilerimiz tarafından düzenlenen “Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Programı” araştırmacı yazar İsmail 
Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirildi. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kars’ın Sarıkamış ilçe-
sindeki Allahuekber ve Soğanlı dağlarında binlerce 
askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış faciasını, 
öğrencilerimiz büyük bir hassasiyetle andılar. Anma 
programından önce düzenledikleri sergide gözyaş-
larını tutamayan öğrenciler, İsmail Bilgin’in görsel-
lerle desteklediği sunumunu ilgiyle takip ettiler. 
İsmail Bilgin’in yaptığı etkili sunumdan sonra oku-
lumuz drama kulübü öğretmeni ve öğrencilerinin 
sergiledikleri tiyatro oyunu ile öğrencilerimiz hü-
zünlü dakikalar yaşadılar. Öğrencilerimiz Sarıkamış 
şehitlerine yönelik yazılmış olan şiirleri okudular ve 
türküleri seslendirdiler.  Ardından müzik öğretmeni 
Ahmet Gürsel Tırışkan’ın bestelediği iki yeni Sarıka-
mış eserini okul korosundaki öğrenciler seslendir-
diler. Düzenlenen bu etkinliklerle öğrencilerimiz 
Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış şehitlerini ve 
yaşananları daha iyi anladılar.

Vicdan Acımız Sarıkamış
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Değerler Eğitiminde Drama 
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300 SAYFALIK KİTABI BİR AKŞAMDA BİTİRMEK...

Fen Lisesi öğrencilerimiz kasım ayında uzman eği-
timci Ahmet Akay  Azak rehberliğinde yaklaşık 1 ay 
süren bir çalışmayla Hızlı Okuma Eğitimi aldılar. 

Kişisel gelişim, kalbimizin derinliklerinde bulunan 
çok değerli mücevherleri arama ve bulma gayretidir. 
Öğrencilerimize yapılan bu kişisel gelişim çalışmaları 
onların okuma yeteneklerinin geliştirilmesini sağ-
lar. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve bunun 
yanında insanoğlunun zamanla yarışır hale gelmesi 
toplumu kısa zamanda birçok işi yapma isteğiyle 
karşı karşıya getirmiştir. Bu nedenle öğrencilerimize 
yapılan bu çalışma birçok bilgiye daha hızlı ulaşma-
ları açısından faydalıdır.

Bilgi Çağı olarak nitelendirilen günümüzde, bilgiyi 
etkin ve hızlı bir şekilde edinmek  gereklilik haline 

geldi. Okulumuz tarafından sağlanan bu 
olanakla çağın hızına daha çabuk ulaşma 
adına önemli bir adım atıldı.  Hızlı okuma 
eğitimi sayesinde, anlayarak okuma hızı 2-3 
kat geliştirilebiliyor. Günümüzdeki hızlı gün-
lük hayat içerisinde, böyle bir eğitim daha 
fazla bilgi edinilmesi açısından etkili oluyor.

Öğrencilerimize,  etkili hızlı okuma sistemi-
nin ne olduğu, okuma hızının en fazla ne 
kadar yükselebileceği, okuma sorunlarının 
neler olduğu anlatıldı ve sonrasında göz-
beyin ilişkisi, etkili-hızlı okumayı öğrenme 

ve bununla ilgili alıştırmalar yapıldı.

Böyle bir çalışmayla öğrencilerimizin okuma me-
totlarını öğrenerek hem kendini okuduklarını daha 
iyi anlama hem de gün boyunca okunması gereken 
ders kitapları,  internet bilgileri, gazete, dergi, kitap 
gibi materyalleri çok daha kısa bir zaman içerisinde 
okuyup bitirmelerini sağlamayı amaçladık. Bu eği-
timle, sadece okuma alışkanlıklarının arttırılması ile 
değil anlayarak hızlı okuma ile mümkün olacağını 
öğrencilerimize gösterdik. Aynı zamanda öğren-
diklerini yaşamla bütünleştirmeleri noktasında yol 
gösterici bir rol de oynamasını sağladık. Öğrenci-
lerimiz kişisel gelişimi konusunda etkin olan bu 
çalışmayla , okuma sorunları hakkında edindikleri 
bilgiyle birlikte; anlayarak, hızlı ve etkili öğrenme 
adına  önemli bir gelişme gösterdiler.

GENÇLİĞİN FIRTINALI GEÇİDİ
ERGENLİK DÖNEMİ

İnsan yaşamı boyunca sürekli bir gelişim ve deği-

şim içindedir. Ergenlik dönemi, belki de bu gelişim 

sürecinin en önemli evresini oluşturur. Çocukluktan 
erişkinliğe geçiş olan ergenlik dönemi, bireyde göz-
lenebilen sürekli bir hızlı gelişimi kapsıyor.

Fen Zümremiz 9. sınıfta biyolojik, psikolojik ve sos-
yal anlamda önemli değişiklikler yaşayan kız ve er-
kek öğrencilerimizin bu dönemde bilmeleri gereken 
konularla ilgili onları aydınlatmak amacıyla seminer-
ler düzenliyor.

Dr. Fatma Armağan Hanımefendi ve Dr. Abdullah 
Armağan Bey’in  vermiş olduğu ergenlik konulu se-
miner çok verimli geçti. 
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“BU PROJE TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANS, TEBRİK EDERİM”

“Kariyer Söyleşileri” kapsamında öğrencilerimizle 
buluşmak üzere okulumuza gelen TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. 
Dr. Burhan Kuzu söyleşi öncesi Yaşam Becerileri 
Merkezimizi gezerek incelemelerde bulundu. 
Kurucu Temsilcimiz Veysel Kafalı, Genel Mü-
dürümüz Kadir Ünal ve Kampüs Müdürümüz 
Ertuğrul Toy’la birlikte tek tek atölyeleri gezen 
Kuzu, merkez koordinatörü Habibe İskender’den 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 

İlk defa böyle bir projeyle karşılaştığını ve burada 
eğitim alacak öğencilerin çok şanslı olduğunu 
ifade eden Kuzu, “Eğitim dünyamıza çok önemli 
bir eser kazandırmışsınız, sizleri tebrik ederim.” 
dedi. Projenin ticari kaygıların ötesinde, insana 
verilen değerin bir göstergesi olduğunu belir-
ten Kuzu, İstanbul ve diğer illerimiz için örnek 
olması gerektiğini söyledi. Daha sonra konferans 

salonunda öğrencilerle bir araya gelen Burhan 
Kuzu kendi öğrencilik yıllarından hatıra ve hayat 
tecrübelerini onlarla paylaştı. Konuşmasında Ma-
sal Evi’nden Mutfak Sanatları’na birçok atölyeyi 
gezdiğini ifade eden Kuzu, “Başarmanız için her-
şey düşünülmüş, bizim zamanımızda bunların 
hiçbiri yoktu, kıymetini bilin.” dedi. 

Üniversiteye hazırlandığı dönemlerde hayatın 
zorluklarda dolu olduğunu ve bu şartlar altın-
da sınava hazırlandığını söyleyen Kuzu, “Hayat 
insana çok şey öğretiyor, sabretmeyi, azimli ve 
kararlı olmayı, zorluklara direnmeyi, insanın 
istedikten sonra birçok şeyi başarabileceğini 
gösteriyor, siz de çok şey öğrenecek ama asla 
pes etmeyeceksiniz.” dedi.

Çok renkli bir atmosferde geçen söyleşinin sonun-
da öğrencilerimiz Burhan Kuzu’ya katılımlarından 
dolayı teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.   

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Burhan Kuzu okulumuzu ziyaret etti.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu:

Vekillerimiz de Hayran Oldu
Yeni eğitim öğretim sistemiyle ilgili komisyon çalışmaları 
yapan milletvekillerimiz Nabi Avcı ve Feyzullah Kıyıklık, 
Büyükçekmece İlçe Başkanı Av. Celal Babayiğit, ilçemizde 
bulunan okul müdürleri ve rehber öğretmenlere yönelik 
bir bilgilendirme toplantısı yaptılar. Daha sonra Yaşam 
Becerileri Merkezimizi gezen milletvekillerimiz projeyle 
ilgili hayranlıklarını dile getirdiler.
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“Kariyer Söyleşileri” kapsamında Fen Lisesi öğ-
rencilerimizle bir araya gelen Türkiye’nin en 
genç milletvekili M. Bilal Macit başarılı insanın 
niteliklerini paylaştı.
Yaşam Becerileri Merkezimizde bulunan atölye-
lerden oldukça etkilenen Macit, böyle bir pro-
jenin Çınar Koleji tarafından hayata geçirilmesi-
nin eğitim dünyasında atılmış önemli bir adım 
olduğunu ifade etti. Devamında konferans sa-
lonunda SBS’de derece yapmış Fen Lisesi öğ-
rencilerimizle bir araya gelen Macit üniversite 

hayatı ve milletvekili olma sürecinde yaşadık-
larını paylaştı.  “Her işi yaparım diyen kişi hiç 
bir şey yapmıyordur.” diyen Macit,  “Sizler ken-
dinizi yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapmalı-
sınız.” diyerek öğrencilerimize ufuk çizdi.
Kamu ve özel sektörün kendini iyi yetiştirmiş, 
kalifiye insana yatırım yaptığını söyleyen Ma-
cit, yeni neslin sosyal medyayı, interneti, çok iyi 
kullanıyor olması ve kendini alanında çok iyi ye-
tiştirmesi gerekiyor dedi. Genç Siviller hareketi 
dahil birçok etkili STK’da görev aldığını söyle-
yen Macit, “Yeni neslin yanlış giden uygulama-
larla ilgili demokratik tepkilerini uygun yollarla 
ifade edebilmeleri de sivil toplumun önemli bir 
aşamasıdır.” dedi. 
“Hangi alanda uzmanlaşırsanız uzmanlaşın 
mutlaka yabancı dili iyi bilmelisiniz.” diyen Ma-
cit dünyanın küçüldüğünü belirterek ülkelerin 
sınırları kaldırarak birbiriyle daha çok iletişim-
de bulunduğunu söyledi.
Çok renkli bir atmosferde geçen söyleşi sonun-
da öğrencilerimiz M. Bilal Macit’e teşekkür ede-
rek çiçek takdim ettiler.

Televizyonda yaptığı prog-
ramlar ilgiyle izlenen ve ken-
dine has güzel üslubuyla her-
kesin gönlünde yer edinen 
ilahiyatçı-yazar Ömer Dönge-
loğlu Değerler Eğitimi Birimi-
miz tarafından düzenlenen 
“Önceliklerimiz ve Önceledik-
lerimiz” konulu seminer için okulumuzdaydı.

Çınar Kongre Merkezimizde iki oturum şeklinde 
gerçekleştirilen programda Döngeloğlu, dün-
yada güzel izler bırakmak isteyen gençlerin ön-
celikleri ile önceledikleri şeyleri daima gözden 
geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Çınar Koleji 
öğrencisinin sadece kendisinin iyi bir insan ol-
masının yetmeyeceğini söyleyen Döngeloğlu, 
“Aynı zamanda bu nesli, bu toplumu aydınlık ya-
rınlara taşımak gibi bir görev ve mesuliyetinin de 
olduğunu bilerek hareket etmeli.”  dedi. 

İlk öncü ve örnek nesil olan sa-
habe hayatından ve o öncü nes-
lin önderi, insanlığın kurtuluş 
rehberi Allah Rasulü (sav)’den 
de hatıralar anlatan Ömer Dön-
geloğlu konuşması esnasında 
hem kendisi hem de öğrenciler 
duygu dolu anlar yaşadılar. 

Bugün yaşadığımız güzelliklerin bize kadar ulaş-
masında o öncü neslin sorumluluk duygusuyla ha-
reket etmesinin büyük payının olduğunu söyleyen 
Döngeloğlu, önceliklerini doğru tespit edip onları 
hayatında önceleyen insanların yüzyıllar geçse de 
hala anıldığını, toplumda güzel ve kalıcı izler bı-
raktıklarını söyledi. İlahiyatçı-yazar 
Ömer Döngeloğlu’nu büyük bir 
ilgi ve dikkatle dinleyen öğrencile-
rimiz program sonunda duydukları 
memnuniyeti ifade ettiler. 

“Nitelikli İnsan Başarılı İnsandır”

“Toplumu Yarınlara Taşımak İçin”
Programcı-Yazar Ömer Döngeloğlu:

İstanbul Milletvekili M. Bilal Macit:



2013OCAK

10 S E M İ N E R L E R

Okulumuz tarafından düzenlenen “Ne Yapacağız Bu 
Çocukları?” adlı seminerde konuşan eğitimci-yazar Sait 
Çamlıca annelik ve babalık kavramının eskiye oranla 
daha büyük sorumluluklar gerektirdiğini söyledi.

Başakşehirlilerin ve velilerimizin katılımıyla Çınar Kongre 
Merkezi’nde yapılan seminerde Sait Çamlıca,  çocukların 
ve ebeveynlerin birbirleriyle yaşadıkları problemleri ve 
çözüm yollarını anlattı.

Problemin çocuklardan ziyade büyüklerde olduğunu 
belirten Çamlıca, “Doğurmak annelik, doyurmak ba-
balık değildir.” dedi. Çocuklardaki problemlerin çevre 
faktörlerinin yanı sıra, asıl mimarının anne ve babalar 
olduğunun altını çizen Çamlıca, çocuklara büyüklerin 
kötü örnek olduğunu belirterek  “Bir akşam okul müdü-
rünün ev telefonu çalar. Telefonu açan müdürün küçük 
kızıdır. Telefondaki şahıs küçük kıza babasıyla görüşmek 
istediğini söyler. Küçük kız babasına, ‘Baba seni istiyor-

lar evde mi diyeyim, yok mu diyeyim?’ 
der. İşte biz çocuklarımıza böyle örnek 
olursak gelecekte de çocuklarımızdan 
dürüst olmalarını bekleyemeyiz. Önce 

ebeveynler kendine dönüp bakmalı.”  şeklinde konuştu. 
Anne baba olmanın maddi ihtiyaçları karşılamaktan çok 
daha başka bir şey olduğunu ifade eden Çamlıca,  “Anne 
babanın asıl görevi, çocukları terbiye etmek, eğitmek 
ve hayata hazırlamaktır.” dedi.

Kuru bir diplomanın hiçbir şey ifade etmediğine dik-
katleri çekerek asıl meselenin sürekli kendini gelişti-
ren, insanlığa faydalı olmaya çalışan ve ahlaklı birey-
ler yetiştirmek olduğunu belirten Çamlıca, “Bireylerin 
yetişmesinde anne ve baba etkin rol oynar. Çocuklar 
fotokopi çeker. Annesi babası yalan söyleyen bir ço-
cuktan doğru söylemesi beklenemez. Kitap okunma-
yan evdeki çocuklardan ders çalışmalarını beklemek 
yanlıştır. Çocuklar ayak izlerini takip eder. Onun için 
ebeveynler olarak her adımımızı ona göre atmalıyız.” 
şeklinde uyarılarda bulundu.

Çocuklardaki problemleri çözmenin yolunun kitap 
okumaktan geçtiğini vurgulayan Çamlıca, “Az çok 
demeden mutlaka her gün kitap okumalıyız.” dedi.  
Program sonunda soruları cevaplayan Çamlıca katı-
lımcıların yoğun ilgisiyle kitaplarını imzaladı.

BABALIK DOYURMAK DEĞİLDİR”
“ANNELİK DOĞURMAK

Çok beğenilen sunumdan sonra katılımcılar Sait Çamlıca’yı bırakmadı.
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Becerikli  miniklerimiz mutfak atöl-
yemizde yemek yapmanın heyeca-
nını yaşadılar. Küçük elleri ile yumur-
ta kırıp, kurabiye hamuruna şekiller 
verdiler. Pişen lezzetli kurabiyeleri 
afiyetle yediler.

Minikler Mutfağı Keşfetti

Büyükçekmece Kampüsü anasınıfı öğrencilerimiz Pi-
jama Partisi düzenledi.

Öğrencilerin sosyal becerilerini desteklemek ve ha-
yal güçlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen pi-
jama partisinde miniklerimizin neşeleri görülmeye 
değerdi. Parti zamanı geldiğinde evlerinden getir-
dikleri pijamalarını giyinerek müzik eşliğinde arka-
daşlarıyla dans edip eğlendiler. Daha sonra patlamış 
mısırlarla sinema  izleyen öğrencilerimiz oldukça ke-
yifli bir gün geçirdiler.

Pijama Partisi

Miniklerimiz gelenek haline getirdikleri renk 
partilerinden “Sarı Renk Partisi”ni yaptılar. 
Okula sarı renkli kıyafetlerle gelen minik öğ-
rencilerimiz, sarı renkli meyve ve sebzelerden 
ayva, limon ve muzu parmak boyalarıyla bo-
yadılar. Sapsarı oldukları renk partisinde çok 
eğlendiler.

Küçükler Sarı Renk Partisi’nde

Anasınıfı öğrencilerimiz bu yıl ilk defa yapı-
lan Baloncuklu Bilim Şenliği’nde, bilimi ve 
eğlenceyi bir araya getirdiler. Şenlikte minik 
öğrenciler asit oluşumunu yapılan deneyle 
öğrendiler. Timsah şişelerde yapılan bu de-
neydeki taşan köpükleri şaşkın bakışlarla 
izlediler. Miniklerimiz asitin zararları hakkın-
da sohbet ettikten sonra yüz bin baloncuk 
çıkarma partisi yaptılar. 

Baloncuklu Bilim Şenliği
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Anaokulu öğrencilerimiz “Fasulye Tanesi” projesi ile do-
ğayı ve çevrelerini gözlemlediler. Veliler ve minik öğren-
cilerimizde büyük ilgi uyandıran proje kapsamında ana-
sınıfındaki her öğrencimize bir fasulye yetiştirme görevi 
verildi. Miniklerimizin yetiştirdikleri fasulye taneleri on-
ların çevrelerini ve doğayı  gözlemlemelerini, araştırma-
larını ve tanımalarını aynı zamanda sorular sorup doğa 
ve çevre ile ilgili pek çok şeyi öğrenmelerini sağladı.

Pestalozzi’nin  ‘’Kuşlar güzel güzel cıvıldarken ve bir yap-
rak üzerinde kurt dolaşırken sen dil alıştırmalarına ara 
ver. Bil ki kuş ve kurt çocuğa daha iyi ve daha çok şey 
öğretir. Sen sadece sus.” sözleriyle ifade ettiği gibi minik 
öğrencilerimiz proje sonunda bir fasulye tanesi ile çok 
şey öğrendiler.

Traş Köpüğü İle Hayal Kurdular
Anaokulu öğrencilerimizi düşünmeye teşvik etmek, dü-
şündüklerini somutlaştırabilmelerini ve bunları yaparken 
de küçük motor kaslarını çalıştırmalarını sağlamak ama-
cıyla okulumuzda traş köpüğü etkinliği düzenlendi. Minik 
öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bu 
etkinlikte masalara sıkılan traş köpüğü ile miniklerimiz 
hayal kurmayı ve kurdukları hayali resmetmeyi öğrendiler.

Anaokulumuzda çocukların geleceğine yar-
dımcı olacak “Sorumluluk Yumurtası” isimli ör-
nek bir çalışma başlatıldı. Küçük öğrencilerimiz 

gelecekteki sorumluluklarının farkına varabil-

meleri için Sorumluluk Yumurtası çalışması 

yaptılar. Bu sorumluluk öğretisi, çocuklarımızın 

daha iyi kavrayabilmeleri için yumurtalarını 

parmak boyası ve simlerle özgürce boyamaları 

sağlanarak keyifli hale getirildi. Çalışma boyun-

ca, çocuklar evlerinde annelerinin yardımıyla 

haşladıkları yumurtalarını kırmadan ve kay-

betmeden yanlarında taşıdılar. Çalışmanın ilk 

olarak uygulandığı İncir Çekirdeği sınıfındaki 

başarılı olan minik öğrencilerimiz öğretmenle-

rinden ödüllerini aldılar.

Sorumluluk Yumurtaları

Fasulye Tanesinin Çocuklara Anlattığını 
Kim Anlatabilir ki!
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Anasınıfı öğrencilerimiz Kurban Bayramı’nın gelişini büyük bir se-
vinçle karşıladılar. Öğrencilerimiz, bayramın neşesini paylaşmak için 
arkadaşlarıyla hediyeleştiler. Ayrıca, öğretmenlerimizin hazırlamış 
olduğu “Bayram Sevinci” isimli tiyatro gösterisini heyecanla izlediler.

BAYRAM SEVİNCİ

Pamuk Tüylü Koyunlar
Kurban Bayramı’nın manevi güzelliklerini yaşa-
mak için miniklerimiz kurbanlık resimleri yaptılar. 
Sonra miniklerimiz, kartonlarla yaptıkları resimleri 
kestiler. Ardından koyunlarını pamuklarla süsle-
yip boyadılar. Hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Havaların soğumasını, yaprakların dökülmesini 
ve tabiattaki değişimleri incelemek üzere öğren-
cilerimiz, okulumuzun bahçesini gezdiler. 

Minik öğrencilerimiz, okulumuzda bulunan kü-
mesi ve köpek kulübesini ziyaret ettiler. Öğrenci-
lerimiz gezi sırasında bahçede buldukları salyan-
gozları büyüteçleriyle incelediler. Sonra minikler 
hayallerini rengarenk balonlarla gökyüzüne üfle-
diler. Böylece, öğrencilerimiz eğitici ve eğlenceli 
bir gezi günü geçirdiler.

Hayvanlar ve Böceklerle Tanışma

Masal’ın sihirli dünyasına sadece kulağımızla değil tüm benliğimizle misafir oluyoruz. Ormanın 
büyülü sessizliğinde masal kahramanlarıyla birlikte yürüyor, masalı yaşamaya çalışıyor, interaktif 
katılım sağlıyoruz. “Kıssadan hisse”mizi alıp, masal’dan aldığımız dersleri hayatımıza aktarıyoruz. 
Masal kahramanlarıyla kendini özdeşleştiren öğrencilerimiz Yaşam Becerileri Merkezi’nde Masal 
Evi’nin büyülü atmosferinde masallar diyarına yolculuk yapıyorlar.

MASALLAR DİYARINDA GİBİYİZ
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‘’Yap - Uygula - Pekiştir’’ etkinlikleri; oyunla eğitimi birleş-
tiriyor, çocuklarımız canları sıkılmadan öğreniyorlar, öğ-
rendiklerini pekiştiriyorlar. Bu sayede hem beyin jimnas-
tiği yapıyorlar hem de dikkatlerinin gelişmesine destek 
oluyorlar. 12 taşlı kontrol kutusu ve birbirinden farklı alış-
tırma kitapları ile anaokulu ve ilkokuldaki öğrencilerimiz 
keyifle çalışıyorlar.

“OYUNLA EĞİTİM BİR ARADA”

“YERLİ MALLARI ÇOK TATLIYMIŞ”
Başakşehir ve Büyükçekmece Kampüsü 1. Sınıflar 
Zümreleri’nin organize ettiği Yerli Malı Haftası’nı 
öğrenciler, öğretmenler ve velilerimiz bir araya 
gelerek kutladılar.
“Yerli Malı, Yurdun Malı, Herkes Onu Kullanma-
lı” sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere, 
yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın öne-
mi anlatıldı.
Program velilerimizin hazırladıkları yiyeceklerin 
açık büfede yerlerini almasıyla başladı. “Niçin yer-
li malı kullanmalıyız?”, “ Neden tutumlu olmalı-
yız?” gibi öğretici bilgilerin anlatıldığı programda, 
çocuklar yiyeceklerini paylaşmanın verdiği mut-
lulukla Türk mallarının çeşitliliğini gözlemlediler.
Okulumuzun yöneticilerinin de katıldığı prog-
ramda tamamen yerli gıdalardan oluşan yiye-
cekler afiyetle tüketildi. Yoğun ilgi gören yerli 
malı etkinliğimiz öğrencilerimizin davul eşliğin-
de yaptığı gösteri ile şenlendi. Yerli malı ziyafeti 
yerli müziklerle tamamlandı. 
Öğrencilerimiz bu etkinlikle yerli malının önemi-
ni kavramanın yanı sıra paylaşmak, yardımlaş-

mak gibi değerleri de eğlenerek öğrendiler. Yerli 
malı etkinliğimize katılan herkes memnuniyetini 
dile getirdi.
Anasınıfı öğrencilerimiz de büyük bir heyecanla 
Yerli Malı Haftası’nı kendi sınıflarında kutladılar. 
Minik öğrencilerimiz önce evlerinden getirdikleri 
yemiş, meyve, kek, börek vb. yiyecekleri özenle 
masalarına yerleştirdiler. Sonra ise taçlarını tak-
tılar ve masaya oturdular. Yiyecekleri yemeden 
önce öğretmenlerinin yerli malı ile ilgili sorduk-
ları soruları cevapladılar. İlginç cevaplar veren 
minikler keyifli geçen sohbetin ardından afiyetle 
yiyeceklerini yediler.

Geleneksel hale gelen Aşure Şenliği 4. Sınıf Zümresi 
Başkanlığı’nda, velilerimizin katılım ve destekleriyle 
gerçekleştirildi. Aşure Şenliği’nin açılışında 4. Sınıf Züm-
re Başkanı Hazarettin Yaşar günün anlam ve önemiyle 
ilgili bir konuşma yaptı. Ardından açılış kurdelesini oku-
lumuz Müdür Yardımcıları Murat Kördemir ve Mehmet 
Mete Bey’ler birlikte kestiler. Velilerimizin hazırladığı bir-
birinden lezzetli aşureleri öğrencilerimiz ve öğretmenle-
rimiz afiyetle yediler.

TARİHİ ve KÜLTÜREL LEZZET
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KİTABIN DOSTLARI, DOSTLARIN DA KİTABI OLMALI

LİSEDE DEMOKRASİ UYGULAMASI
ÖĞRENCİ OKUL BAŞKANI SEÇİLDİ

Türkçe dersimiz kapsamında öğrencilerimizin ki-
tap okuma alışkanlığını geliştirmek adına hafta-
da bir saat kitap okuma dersi yapılmaya başlandı. 
Beşinci ve altıncı sınıflardaki öğrencilerimizi özen-
dirmek ve tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak için 
sınıflara “Kitap Dostları Panosu” konuldu. Böylece 
çalışmanın eğlenceli bir hal alması sağlandı. 

Türkçe Zümresi tarafından seçilen bu kitaplar ile 
öğrencilerimizde kişilik gelişimi, akademik gelişim, 
sosyal gelişim ve kitap okuma alışkanlığı sağlan-
ması hedeflendi. Kitap okuma listelerinin oluştu-
rulmasında ve kitapların seçiminde tüm Türkçe 
öğretmenlerinin değerlendirmeleri, diğer zümre-
lerin talepleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye 

kararları esas alındı. Hazırlanan listedeki on beşer 
kitaptan sekiz tanesinin bir dönemde okunması 
mecbur kılınmasına rağmen öğrencilerimizin kişi 
başı ortalama on bir kitap okuduğu gözlemlendi.

Lisemizde her yıl geleneksel hale gelen Okul Baş-
kanlığı seçimi bu yıl da renkli görüntülere sahne 
oldu. Adaylar coşkulu bir ortamda geçen ve öğren-
cilerin demokratik haklarını sorumluluk bilinciyle 
kullandıkları seçimlerin öncesinde,  bir hafta sü-
reyle adaylar propagandalarını yaptı, seçim konuş-
malarını gerçekleştirdi ve ekiplerini tanıttı. Seçim 
Kurulu’nun, Çınar Kongre Merkezi’nde tertip ettiği 
Seçim Programı’nda başkan adayları seçmenleriy-
le buluştu. Eğlenceli videoların da gösterildiği Se-
çim Programı’ndan sonra sandıklar, öğrencilerimi-
zin sınıflarına ulaştırıldı. Adaylığını açıklayan Ebrar 
Delen,  Ahmet Sefa Tanıdır, Mehmet Salih Günay, 

Recai Cafer Karaduman ve  Muhammed Emin 
Can’ın yer aldığı seçimde Okul Başkanlığı’nı 11-D 
Sınıfından Mehmet Salih Günay ve ekibi kazandı.

Büyükçekmece Kampüsü ortaokul öğrencilerimiz ‘’Ki-
tap Paneli’’ etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsa-
mında öğrencilerimiz, seviyelerine uygun ve beğendik-
leri bir kitabı okuyarak sınıf arkadaşlarına sundular.

Öğrencilerimiz “Kitap Paneli” etkinliği sayesinde ki-
tapların dünyasına girerek, okumayı zevkli ve eğlen-
celi hale getirdiler. Ayrıca yaptıkları sunumlar ile öz-
güvenlerini geliştirdikleri gibi birçok kitap hakkında 
da bilgi sahibi oldular.

KİTAPLAR DİLE GELDİ
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Modern yaşam tarzı bütün enstrümanlarıyla insanı 
bireyselliğe yönlendiriyor. Bencilliğin bir ur gibi bü-
tün toplumu sardığı bir ortamda Lise Değerler Eğitimi 
Birimimizin “Aynı toplumu paylaştığımız muhtaçların 
dertlerini de paylaşıyoruz” sloganıyla iki yıl önce baş-
lattığı “Kardeş Aile Organizasyonu” bu yıl da büyük bir 
heyecanla devam ediyor. 

Şu ana kadar toplamda 70 kardeş aile her sınıftan be-
lirlenen temsilci öğrencilerimiz ve başlarındaki öğret-
menleri tarafından ziyaret edilerek öğrencilerimizin 
kendi harçlıklarından biriktirdikleri nakdi yardımlar 
bu ailelerle ulaştırıldı.  

Bu ziyaretler öğrencilerimizin içinde yaşadıkları top-
lumun yoksul kesimiyle tanışmalarını ve onların yüz 
yüze oldukları zorlukları yerinde görmelerini sağlıyor. 
Böylece bu organizasyon, öğrencilerimizin sahip ol-
dukları nimetlerin farkına varmalarını ve bu nimetleri 

başkalarıyla paylaşmanın insana verdiği iç huzurunu 
yaşamalarına vesile oluyor. Yine öğrencilerimiz bu 
ziyaretler öncesinde ve ziyaretler esnasında yapılan 
eğitimle, yardım edenle yardım edilen arasındaki iliş-
kinin nasıl olması gerektiğini de yaşayarak öğrenmiş 
oluyorlar.

Büyükçekmece Kampüsü 6-B sınıfı öğrencileri sınıf 
kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla bayramda 
yardıma muhtaç bir aileyi sevindirdiler.

Çınarlı iyilikseverler bir ay boyunca biriktirdikleri harç-
lıklarını kura ile seçtikleri sınıf temsilcilerine verdiler.  Sı-
nıf temsilcileri öğretmenleri ile birlikte yardıma muhtaç 
bir ailenin çocuğuna hediyeler (ayakkabı, hırka, göm-
lek, pantolon vb.) aldılar. Aldıkları hediyeleri zevkle pa-
ketleyen öğrencilerimiz, bayram sevincini paylaşmak 
için muhtaç aileyi ziyaret ettiler. Bayramlaşma esnasın-
da aldıkları hediyeleri arkadaşlarına sundular. Böylece, 

yaptıkları bu yardımla “Mümin müminin kardeşidir.” 
hadis-i şerifine bağlılıklarını gösterdiler.

Büyükçekmece Kampüsü 5. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal 
Bilgiler Dersi kapsamında yer alan “Güzel Ülkem” ünite-
sinin “Köylerimiz ve Kültürel Faaliyetler” konusunu işle-
mek için Çatalca’nın İnceğiz köyünü ziyaret ettiler.
İnceğiz köyüne giden öğrencilerimiz köy halkının mi-
safirperverliğiyle karşılaştılar. Köy halkıyla bayramla-
şan öğrencilerimiz yardıma muhtaç ailelere bayram 
erzağı hediye ettiler. Öğrencilerimiz yapmış oldukları 
bu ziyaretler ile bayramlaşma ve yardımlaşma duygu-
larını da tattılar. Ayrıca, Arif Nihat Asya’nın doğduğu 
İnceğiz köyündeki II. Bayezid döneminde yaptırılan 
tarihi camiyi ziyaret eden öğrencilerimiz biçer-döver, 

traktör, sera, tarım ürünlerini ve köy halkının yaşam 
tarzını de yerinde görmüş oldular.

Paylaştıkça Zenginleşiyoruz

İyilikler Çınar Olup Büyüyor

Köyde Bayramlaşma ve Yardımlaşma Sevinci
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Her yıl kurban bayramında sınırları aşarak başka di-
yarlara, uzak memleketlere yardımlarını gönderen 
öğrencilerimiz bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutma-
dılar. Değerler Eğitimi Birimimiz tarafından sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen “Kurban 
Zamanı-Yardım Zamanı” isimli çalışmada öğrencileri-
mizin kurbanları yardım kuruluşları aracılığıyla ve biz-
zat öğretmenlerimiz tarafından Ruanda, Mali, Nijer ve 
Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. 

Paylaşmanın ve hatırlamanın en güzel ifadesi kur-
ban… Sahip olduğu imkânların hiçbirine ulaşmayı 
dahi hayal edemeyenlerle aynı sofraya oturmak, lok-
malarını onlarla paylaşmak…

Yardımları götüren ekipte bulunan Değerler Eğitimi 
Bölüm Başkanımız Halit Kurtoğlu Ruanda’da, İlköğre-

tim Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanımız Ba-
hattin Koç Mali’de, Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz 
Hasan Tahsin Tursun Nijer’de, İngilizce Öğretme-
nimiz Ahmet Güney ise Yemen’de kurbanların 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladılar. 

Türkiye’ye döndükten sonra Çınar Kongre Mer-
kezi’mizde gerçekleştirilen “Kurban Etkinliği” 
programında sunum yapan öğretmenlerimiz, 
farklı ülkelerde yapılan kurban yardımlarıyla 
ilgili yaşadıklarını ve karşılaştıkları manzaraları 
öğrencilerimizle paylaştılar.

Programda konuşan Değerler Eğitimi Bölüm 
Başkanımız Halit Kurtoğlu “Müslümanlar bir vücudun 
âzaları gibidir. O âzalardan biri rahatsız olsa bütün vücut 
rahatsızlık duyar.” ilkesinden hareketle yola çıktıklarını, 
uzak ülkelerde, zor durumdaki Müslüman kardeşlerimizi 
unutmadıklarını, onların yaşadığı sıkıntı ve ıstıraba ortak 
olduklarını belirtti. Diğer öğretmenlerimiz de dağıtımlar 
sırasında yaşadıkları ilginç anları ve yoksulluğun pençe-
sinde birçok imkândan mahrum yaşayan insanların du-
rumlarını öğrencilerimizle paylaştılar.

Binlerce km uzakta yaşayan, hiç tanımadıkları ve belki 
de hayatları boyunca da hiç karşılaşamayacakları in-
sanlara yardım ederek onların bir ihtiyacını gideren 
öğrencilerimiz bu vesileyle sahip oldukları nimetlerin 
kıymetini daha iyi anlıyorlar. 

Merhametin Bahar Mevsimi - Kurban Zamanı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm yurt gene-
linde başlatılan “Suriye için Bir Ekmek Bir Battaniye” 
kampanyasına öğrencilerimiz de katıldı. Değerler 

Eğitimi Birimimizin organizasyonuyla Başakşehir ve 
Büyükçekmece Kampüslerimizde öğrenci ve öğret-
menlerimiz kampanyaya ciddi katkılar sağladılar. 
Toplanan yardımlar öğrencilerimizi temsilen Abdü-
laziz Ekin tarafından Verenel Derneği Genel Başkanı 
Mustafa Yüksel’e takdim edildi. Dernek olarak Suriye 
konusuna en baştan beri duyarlı olduklarını söyle-
yen Yüksel,   Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı 
bu kampanya çerçevesinde 41 tır dolusu yardım 
göndermeyi hedeflediklerini  belirterek “Çınar Koleji 
öğrencilerinin Suriye’li aileler için yaptıkları katkılar 
bu konuda ne kadar hassas olduklarını gösteriyor, 
katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Suriye için Bir Ekmek Bir Battaniye
YÜREKLERİMİZ ISINACAK
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Mesleğe hazırlık çalışmala-
rının önemli bir ayağı olan 
YGS ve LYS çalışmaları ile ilgili 
bilgilendirme 11. Sınıf öğren-
cilerimiz için yeniden plan-
landı.

11. Sınıfın ikinci döneminden 
itibaren hazırlık süreci başla-
mış oluyor. Öğrencilerimize 
sistemi daha iyi anlamaları ve 
daha bilinçli meslek seçimi ya-
pabilmeleri için YGS-LYS siste-
mi sunumu yapıldı.

Sınavın yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerimizin 
sınav sisteminin ayrıntılarına dair soruları artı-
yor. Sorularına sağlıklı cevaplar bulabilmeleri ve 
bunun da ötesinde, karşılaşacakları fakat henüz 
farkında olmadıkları ayrıntılarla ilgili bilgilene-
bilmeleri için rehberlik servislerimiz onlara sınav 
sistemiyle ilgili sunumlar yaptı. Sunum daha çok 
interaktif bir yaklaşımla yapılarak öğrencilerin 
sorularına anında cevap almaları sağlandı. Nisan 

ayında gerçekleştirilecek olan 
kariyer gününün öncesinde 
öğrencilere böyle bir sistem 
sunumunun yapılmış olması, 
kariyer gününde katılacakları 
oturumları daha bilinçli bir 
gözle incelemelerini sağlaya-
caktır.

Sistem sunumu içerisinde 
aşağıdaki başlıklar ele alına-

rak bilgilendirmeler yapıldı;

1. Genel Bilgiler, güncellemeler

2. Sınavsız Geçiş

3. Katsayı uygulaması ve OBP

4. Yerleştirme puanlarının hesaplanması 

5. YGS

6. LYS

7. Alınacak tedbirler

Online Homework – İnteraktif 
Ödev: Öğrencilerimizin İngilizce 
derslerinde edindikleri “Grammar, 
Vocabulary, Reading, Writing, Lis-
tening” gibi yetilerini internet üze-
rinden tekrar etme ve daha farklı 
alıştırmalarla geliştirme imkanı 
buldukları bir program. 

Programın içeriğinde her seviye-
de sınırsız sayıda dinleme, yazma, 
okuma, dilbilgisi vb. alıştırmaları 
bulunuyor. Her sınıf seviyesinde öğretmen tara-
fından belirlenen konular öğrencilere ödev olarak 

atanıyor. Öğretmenin belirlediği 
zaman içerisinde öğrenciler ödev-
lerini yaparken öğretmenlerimiz 
bu ödevlerden öğrencilerimize 
sözlü notu veriyorlar.

Programın en güzel yanı yapılan 
tüm çalışmayı kaydetmesi ve öğ-
rencinin gelişiminin tüm detay-
larının rapor halinde alınabilir ol-
ması. Sene başında bu programın 

kullanımı ile ilgili bir seminer verilerek öğrencileri-
mizin bu imkandan daha fazla istifade etmelerine 
zemin hazırlandı.

HER SINAV BİR HEYECAN FIRTINASI
YGS ve LYS’yi Ne Kadar Tanıyoruz?

2013OCAK

Online Homework – İnteraktif Ödev
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YGS - LYS çalışmaları okulumuzda yoğun bir şekilde 
sürüyor. Hedef bütün öğrencileri istedikleri bölüm ve 
üniversiteye yerleştirmek. Bunun için YGS - LYS ekibi 
ciddi bir çalışmanın içerisinde. Bu çalışmaların daha 
etkili olabilmesi için oluşturulan komisyonla her haf-
ta salı günleri öğleden sonra Okul Müdür Yardımcısı 
ve YGS - LYS Komisyon Başkanı Abdullah AKSU’nun 
başkanlığında, Rehberlik Bölüm Bşk. Recep DAĞDE-
MİR, Türkçe Bölüm Bşk. Mustafa TEKİNALP, Matema-
tik Bölüm Bşk. Faruk ADALI, Fen Bilimleri Bölüm Bşk. 
Savaş SARAL ile Sosyal Bilgiler Bölüm Bşk. Orhan HA-
NOĞLU haftada bir araya gelerek genel durum de-
ğerlendirmesi yapıyor, yapılacak çalışmaların plan ve 
programının yapılmasını sağlıyorlar. 

YGS - LYS komisyonun gözetimi ve denetiminde 
yapılan çalışmalar şu şekilde;

•	 Velilerimize yönelik YGS - LYS komisyonunca 
yürütülen hazırlık çalışmasının tanıtımı yapıldı. 
Kahvaltı organizasyonundan sonra salonda ya-
pılan çalışmada bir yıllık yol haritasından bah-
sedildi. Velilere düşen sorumluluklar üzerine 
paylaşımlarda bulunuldu. 

•	 Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerle bir 
yıllık çalışmanın ayrıntıları paylaşıldı. YGS - 
LYS’ye hazırlanan öğrenci nasıl bir yol izlemeli 
ve neler yapmalı konusunda bilgilendirmeler 
yapıldı.

•	 12. Sınıflarda yapılan YGS - LYS çalışmalar;

1. Etütler,

2. TM sınıfları için Fen etütleri,

3. 15 günde bir yapılan Branş Tarama Sı-

navları (BTS)

4. Her ayın ilk haftasında yapılan genel de-

neme sınavları, (YGS)

5. Her ayın ilk haftasında yapılan konu tara-

ma testleri (KTT)

6. Soru çözüm günleri

7. Ödevler

•	 Bölüm başkanları ile öğrencileri buluşturma 

saatleri düzenlendi. Bir yıl nasıl değerlendiril-

mesi gerektiği üzerine bölüm başkanları alan-

ları üzerine bilgi paylaşımlarında bulundu. Bu 

çalışma devam ediyor. 

•	 12. Sınıf öğrencilerimizin milli ve manevi de-

ğerlerimizle de hemhal olmaları için Çınar 

Kongre Merkezi’nde seminerler yapılıyor. 

•	 Mesleklerin ve üniversitelerin tanıtıldığı EDU-

CATÜRK Eğitim Fuarı’na bütün öğrencilerimiz 

katıldı.

•	 Türkçe Matematik sınıfları için Salı, Çarşamba 

ve Perşembe günleri sabit Fen Bilimleri etüt 

uygulaması başlatıldı. 

•	 Bütün deneme sınavları sonrası velilerimizi bil-

gilendirmek için SMS uygulamasına geçildi. 

•	 Sınava hazırlanan öğrencilerin beslenme alış-

kanlığı üzerine seminer çalışması yapıldı.

•	 Her sınıfta ana derslere giren öğretmenlerden 

oluşan haftalık sınıf değerlendirme (HSD) top-

lantıları devam ediyor.

Son Dönemeç
YGS
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3. Sınıf öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde 
yaptıkları birbirinden güzel resimleri sergileye-
rek velilerimizin ve öğrencilerimizin beğenisine 
sundular.

Öğrencilerimiz eserlerinde renk, hareket ve rit-
min hâkim olduğu hayal güçlerini yansıttılar.

Küçük Ressamların Resim Sergisi

Büyükçekmece Kampüsü Fen Lisesi öğrenci-
leri tarafından tertip edilen Bilimsel Sohbetler 
Programı’na İstanbul Teknik Üniversitesi Mate-
matik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi 
Dr. Sibel Cansu katıldı. 

Öğrencilerle kendi öğrencilik dönemlerine ait 
deneyimlerini paylaşan hocamız, samimi bir 
hava içerisinde geçen sohbetinde matematiğin 
bilim ve teknolojide hangi alanlarda ne şekilde 
kullanıldığını da öğrencilerle paylaştı. Özellikle 
hangi anabilim dalında olursa olsun asıl olanın 
çalışmak olduğunun altını çizen hocamız, “Ba-
şarıya ulaşmak için mucizeler beklemeyin, mu-
cize size verilen zekâdır, bu zekâyı en iyi şekilde 
kullanmalısınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler tarafından kendisine sunulan hedi-

yeyi alan hocamız öncelikle okul yönetimine 

teşekkür ederek, öğrencilerimizi en kısa za-

manda İTÜ’de görmek istediğini belirtti.

Fen Lisesine İTÜ’den Misafir

Fen ve Teknoloji Zümresi ile Matematik Zümresi’nin birlikte 
organize ettiği “Bu Benim Eserim” proje semineri gerçek-
leştirildi.  Seminerde bir projenin nasıl yapıldığı, örnek 
projeler üzerinden öğrencilerimize anlatılarak, “Bu Benim 
Eserim” yarışmasının yapılış sürecinden bahsedildi. Daha 
önceki yıllarda derece almış projeler de öğrencilere tanı-
tıldı.  Ayrıca Büyükçekmece Kampüsü öğrencilerimiz ‘Bu 
Benim Eserim’ yarışması çerçevesinde Doç. Dr. Mustafa 
OKUTAN hocamızdan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ya-
pılabilecek projelerle ilgili bilgiler aldılar.

“Bu Benim Eserim”
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Fen Lisesi öğrencilerimiz bilimden sanata farklı 
alanlarda kendilerini yetiştirerek geleceğin id-
dialı bilim adamı olma yolunda ilerliyorlar. 

Öğrencilerimizin çok yönlü bakış açısı elde et-
melerini temin etmek amacıyla; bilimsel maka-
le analizleri, atölye çalışmaları, TOEFL çalışma-
ları, gitar ve ney kulüpleri, sosyal sorumluluk 
projeleri gibi çeşitli alanlarda öğrencilere eği-
tim veriliyor. 

Bilimsel Makale Analizleri: Populer Science

Fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerinin rehberli-
ğinde öğrencilerimiz, Populer Science dergisi-
nin analizini yapıyorlar.  

Amerika’da 140 yıldır yayınlanan popüler bilim 
ve teknoloji dergisi Popular Science bilim, ino-
vasyon ve teknoloji konularında keyifli maka-
lelerle her ay okuyucularının karşısına çıkıyor. 

Geleceğe her zaman pozitif bir bakış açısıyla yak-
laşan Popular Science, farklı yazılar ve yazarlarla 
bilim ve günlük hayatın kesişmesini ele alıyor. 

“Değerler Eğitimi” ve “Genç Düşünce 
Platformu” Atölye Çalışmaları: 

Bu atölye çalışmalarında, öğrencilerimizin aktif 
katılımını sağlayarak entelektüel bilgi birikimi-
ne sahip, insani değerleri yaşayan ve yaşatan 
bireyler olmaları için fırsat eğitimi çalışmaları 
yapılıyor.

TOEFL Çalışmaları:

TOEFL adayların dil konusunda ne derece ye-

terli olduklarını ölçen bir sınavdır ve özel bir 

eğitim süreci gerektirir. Bu çerçevede TOEFL 

çalışmaları okulumuzda cumartesi günleri 3 

kur ve 4 seans şeklinde başladı. 

130’un üzerinde ülkede 8.500’den fazla okul-

da geçerliliği olan TOEFL çalışmalarında amaç; 

İngilizce makaleleri okuyabilmek, bilimsel içe-

rikli dersleri etkin düzeyde takip edebilmek, iş 

hayatı ve profesyonel yaşamınızda dil becerini 

aktif kullanabilmek, İngilizce yazışmalar yapa-

bilmek, konu ile ilgili anlaşılabilir düzeyde pro-

fesyonel metinler ortaya koyabilmek.

Kulüp Çalışmaları:

Öğrencilerimizin aktif kulüp çalışmalarına katı-

lımlarını sağlayarak “Her öğrencimiz bir müzik 

enstrümanıyla tanışsın” sloganıyla onların sos-

yal ve kültürel alanda söz sahibi olmaları için 

seçenekler sunuluyor. 

Öğrencilerimizin yaşam becerilerini geliştiren 

ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak çok 

yönlü eğitim ve aktivite modülleri uygulanıyor. 

Kariyer söyleşileri, geziler, hızlı okuma, proje 

çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri vb.

Geleceğin Bilim Adamları 
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“Okul Heyacanım” temasında demokrasi konusunu  

işleyen 3. sınıf öğrencilerimiz başkanlarını seçmek 

için sandık başına gitti.

Öğrencilerimiz, adayların fotoğraflarının bulundu-

ğu seçim pusulası, mühür ve şeffaf sandık eşliğinde 

oylarını kullandılar. Seçimlerle ilgili açıklama yapan 
3. Sınıflar Zümre Başkanı’mız Ertan Daşkaya, demok-
rasinin güzelliklerinden bahsederek öğrencilerimize 
özgürce yaşamanın ve kararlar alabilmenin önemini 
anlattı. Seçimler sonucunda başkan seçilen öğrencile-
rimiz: 

3-A sınıfından Duru Özge Yılmaz, 
3-B sınıfından Şura Kartal,
3-C sınıfından Umut Berat Ürün, 
3-D sınıfından Ahmet Asım Yağmur, 
3-E sınıfından Hüseyin Özen 
Başkan seçilen öğrencilerimizi tebrik eder, çalışma-

larında başarılar dileriz.

Üçüncü Sınınflar da Sandık Başı

1. Sınıf öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesi kap-

samında ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdiler.

“Yeşil Başakşehir Projesi” kapsamında 4. Etap Has-

tane karşısında bulunan alanda yapılan ağaç dikme 

etkinliği öğrenci velilerinin ve bölge halkının da katı-

lımıyla ilginç görüntülere sahne oldu.

Ellerinde pankartlarla dikim alanına gelen öğrenci-

ler “Doğayı sev, doğaya zarar verme.”,  “Geleceğimiz 

için ağaç dikelim.”  ve  “Kıyametin koptuğunu görse-

niz de elinizdeki fidanı dikin.” cümleleriyle çevreye 

mesaj verdiler.

Etkinliği organize eden 1. Sınıflar Zümre Başkanımız 

Yunus Yıldız yaptığı açıklamada “Modern hayat he-

pimizi doğadan uzaklaştırdı. Maalesef yeni nesillerin 

doğayla hiç irtibatı kalmadığı gibi dolaylı olarak her 

birimiz yaşadığımız çevreye zarar veriyoruz.” dedi.

Okulla yeni tanışan miniklerin doğayla bütünleşme-

lerini sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik-

lerini söyleyen Yıldız, “Yeni yetişen nesilde sağlıklı bir 

çevre bilincinin oluşması yaşanabilir bir dünya için 

önemli bir adım olacaktır.” dedi.

Her gün etrafımızda görmeye alışık olduğumuz yeşilin 

de aynı dünyayı paylaştığımız canlılar olduğunu belir-

ten Yunus Yıldız, öğrencilerin doğaya ve çevreye zarar 

vermeyen bireyler olarak yetişmeleri için onlara sevgi 

ve şefkatle yaklaşmalarını amaçladıklarını söyledi.

Bugünün Fidanları Yarının Çınarları
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TURNUVALARIMIZ
Öğrencilerimizin akademik yönleri yanında  sosyal, 
kültürel ve bedensel yeteneklerinin de gelişmesi 
için gerek derslerde gerekse de kulüp çalışmaların-
da uzman öğretmenlerimiz tarafından yönlendir-
me yapılıyor.

Onlara özgüven kazandırma, ekip çalışmasını öğ-
renme, spora teşvik ve yeteneklerini geliştirmek 
amacıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor. Bu 
nedenle Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz tarafın-
dan sınıflar arası rekabetin iddialı olduğu Basketbol, 
Atletizm, Ayak Tenisi ve Futbol turnuvaları düzen-
lendi. Müsabaka sonunda kazanan öğrencilere ve 
takımlara madalya verildi.

ETKİNLİKLERİMİZ
Öğrencilerimizin hafta sonlarında hoşça vakit geçi-
rebilmeleri ve spor yapmaları amacıyla Lise Beden 
Eğitimi Zümremiz birbirinden güzel etkinlikler dü-
zenlendi. Bunlar:

Paintball Etkinliği

Avrasya Maratonu Etkinliği

Kartepe Kayak Etkinliği

Okul içinde yapılan etkinliklerde öğrencilerimizin 
başkalarının haklarına saygı, takım ruhu şeklinde ha-
reket edebilme, dürüstlük, centilmence davranma, 
kazanma ve kaybetme duygularını geliştirmek he-

deflendi. Öğrencilerimize okul içi sportif faaliyetler 

kapsamında yapılan etkinlikler;

Ayak Tenisi Turnuvası

Erkek Basketbol Turnuvası

Erkek Masa Tenisi Turnuvası

Kız Basketbol Turnuvası

Futbol Turnuvası

Erkek Masa Tenisi Turnuvası

Kız Masa Tenisi Turnuvası

Sular Vadisi Kros Turnuvası

KULÜPLERİMİZ
Lise Beden Eğitimi Zümremiz, hafta sonları beş 

farklı branşta (Futbol - Jimnastik - Basketbol - Step 

- Voleybol) 2 saatlik kulüp çalışmalarını tüm hızıyla 

sürdürüyor. Öğrencilerimizin bilinçli spor yapmaları 

ve onları çeşitli spor dallarında yetiştirmek amacıyla 

yapılan kulüp çalışmalarımız aynı zamanda öğren-

cilerimizi il ve ilçe yarışmalarına hazırlıyor.

Bu yıl yapılacak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

ve yıl sonu gösterilerine yönelik çalışmalar da hızla 

devam ediyor.

deflendi. Öğrencilerimize okul içi sportif faaliyetler TURNUVALARIMIZ deflendi. Öğrencilerimize okul içi sportif faaliyetler deflendi. Öğrencilerimize okul içi sportif faaliyetler deflendi. Öğrencilerimize okul içi sportif faaliyetler deflendi. Öğrencilerimize okul içi sportif faaliyetler TURNUVALARIMIZTURNUVALARIMIZ

LİSE SPOR ETKİNLİKLERİ DOLU DİZGİN

DAĞ KOMANDOLARI GİBİ...
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Her yıl İstanbul’da çok renkli görüntüler oluşturan ve bu yıl 34.’sü 
yapılan Avrasya Maratonu’na 12 öğrenci, iki beden eğitimi öğret-
meni bir idareci olmak üzere 15 kişi katıldı. Sporcu öğrencileri-
mizden oluşan bu grup, 8 km’lik halk koşusunu rahat bir şekilde, 
zamanında tamamladılar. Özellikle köprü üzerinde koşarken man-
zarayı seyretmek öğrencilerimizi çok keyiflendirdi. 

AVRASYA MARATONU’NDAYDIK

SİNEMA KEYFİ

3D Salonunda Film
Büyükçekmece Kampüsü anasınıfı öğrencileri, okulu-
muzun 3D sinema salonunda keyifli bir sinema etkin-
liği gerçekleştirdiler. 

Film öncesi görevlendirilen öğrencilerimiz bilet ve 
patlamış mısır ikramı yaptılar. Bilet ve mısırlarını alan 
miniklerimiz koltuklarına kurulup keyifle film izlediler.

İngilizce Film Günleri
İngilizce Zümremiz tarafından geleneksel hale getiri-
len Çınar Film Günleri’nden birisi daha Kasım ayında 
“A BEAUTİFUL MIND”  (Akıl Oyunları) adlı film i izleye-
rek gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin ingilizce olarak, 
ilgiyle izledikleri filmin konusu şöyle: 
“John Forbes Nash Jr., genç yaşında geliştirdiği kuram-
larla matematik dünyasının bir numaralı ismi haline ge-
lir. Fakat kısa süre içerisinde bencilliği ve kendine olan 
aşırı güveni sonucunda oluşan kişisel problemleri ile 
baş edemez duruma düşer. Dahilik ile delilik arasındaki 
ince çizgide, delilik tarafına doğru sürüklenir. Uzun süre 
şizofreni ile mücadele eden matematikçi, yıllar sonra 
adeta yeniden doğarak Nobel ödülünü almayı başarır.”

Sammy’nin Maceraları
Miniklerimiz “Sammy’nin Maceraları 2” filmini izle-
mek için sinemaya gittiler. Minikler, patlamış mısır-
larını yerken büyük bir keyifle filmi izlediler. Minikler 
Sammy’nin Maceraları filminde okyanusun derinlikle-
rinde yaşayan canlıları tanıyıp, arkadaşlığın ve iş birli-
ğinin önemini hatırlamış oldular.

Devirlerden “Buz Devri 4”
1. Sınıf öğrencilerimiz sosyal etkinlikler çerçevesinde 
“Buz Devri 4” filmini sinemada izlediler.

Öğrencilerimiz, keyifle izledikleri film sayesinde aile 
ve arkadaşlık ilişkilerinde vefalı olmanın önemini öğ-
rendiler.
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ÇINAR’DA
TİYATRO DOLU

GÜNLER

2. Sınıflar Çocuk Tiyatrosu’nda
2. Sınıf öğrencilerimiz sosyal etkinlikler çerçevesinde çocuk tiyatrosuna gittiler. Öğrencilerimiz Gazi Osman 
Paşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde “Pırtlatan Bal” adlı çocuk oyununu izlediler. Tiyatrodan sonra 

Bayrampaşa’da doğa ile içi içe bulunan Adapark’ta keyifli bir öğle yemeği yediler.

Sebzeler Ülkesi’ne Gittik
Anasınıfı öğrencilerimiz Çınar Kongre Merkezi’nde sahnelenen Sebzeler Ülkesi isimli tiyatroyu seyrettiler. Ti-
yatroyu heyecanla takip eden miniklerimiz gösterim sonunda sağlıklı ve sağlıksız olan yiyecekler hakkında 

bilgi sahibi oldular.

Tiyatro İzledik 
Büyükçekmece Kampüsü anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri Hayaller Kumpanyası tiyatro grubunun hazırlayıp sah-
nelediği “Haydi Oyun Oynayalım” adlı oyunu eğlenerek izlediler. Zıpzıp, Safinaz’ın evde beslediği biricik hayva-
nıdır. Ancak bir gün işler değişir. Safinaz yolda bulduğu yardıma muhtaç bir kedi yavrusunu da eve getirir. Zıp 
zıp Safinaz’ın bu kediyi sevmemesi için elinden geleni yapar. Fakat oyunun sonunda yaptığı hatayı anlayarak 

her ikisinden de özür diler.
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Öğretmenler Günü Sürprizi
Öğrencilerimiz okul koridoruna yaptıkları “Çınar Yapra-
ğı” çalışması ile Öğretmenler Günü’nü kutladılar.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin bu özel günlerini kutla-
mak için öğretmenlerinin adlarını küçük çınar yaprakla-
rına yazdılar. Sonra bu yaprakları birleştirerek büyük bir 
çınar yaprağı oluşturdular. Koridoru süsleyen bu anlamlı 
hediyeyi öğretmenlerimiz ve velilerimiz büyük bir beğe-
ni ile karşıladılar. Bu çalışma ile öğrencilerimiz manevi 
değerlere olan hassasiyetlerini de göstermiş oldular.

Şimdiden Trafik Kuralları
Trafik işaretlerinden, yaya üst geçitlerine, trafik ışık-
larından yaya geçitlerine kadar her türlü ayrıntının 
düşünüldüğü trafik eğitimi parkurumuzda öğrencile-
rimize, trafik eğitimi veriliyor.  

Öğrenciler hem teorik olarak ders görüyorlar hem 
de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim alıyor-
lar. Ülke olarak kanayan yaramız olan trafik kazala-
rını önlemeyi amaçlayan eğitimimizde trafik eğitim 
programı ile geleceğe hazırlanan minik sürücüler, 
şimdiden iyi birer sürücü olacaklarının sinyallerini 
veriyorlar. 

Uzaktan Kumandalı Yarış
 İlkokullar arası yapılan ve Beden Eğitimi Zümresi’nin 
gerçekleştirdiği ‘’Uzaktan Kumandalı Araba Yarış-
ması’’  çekişmeli görüntülere sahne oldu. 

Yarış öncesi okunan şartname ile öğrenciler ya-
rışma kuralları konusunda uyarıldı. Arabalara elle 
müdahalenin yasak olduğu yarışma eleme usulü 
yapıldı. Gerçek yarışların heyecanını aratmayan ku-
mandalı arabalar kıyasıya yarıştı, küçük ve hızlı olan 
arabaların daha başarılı olduğu görüldü. Bitiş çizgi-
sine gelemediği için üzülen öğrencileri öğretmen-
leri ve arkadaşları teselli ettiler. Yarışmanın sonunda 
1. sınıflardan Tahacan ERGÜN, 2. sınıflardan Berkan 
YAZICI, 3. sınıflardan Berkay YAMAN, 4. sınıflardan 
Ali KEREM, Kılınç ARSLAN 1. oldular. İlkokullar ge-
nelinde ise Ahsen Dilara TOY 1.’lik elde etti.
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Büyükçekmece Kampüsümüzde kızlar arası 
spor turnuvaları gerçekleştirildi. Koşu, bad-
minton, masa tenisi ve voleybol turnuvaların-
da öğrenciler, katılımcı ve seyircilere heyecan 
dolu anlar yaşattılar. Sınavların yoğunlaşmaya 
başladığı günlerde havaların da soğumasıyla 
öğrenciler stres attılar.  Beden eğitimi öğret-

menimiz Fatma Sarı’nın organize ettiği çeşitli 
branşlarda yapılan sınıflar arası kızlar turnu-
vasında dereceye giren sınıf ve öğrencilerimiz 
şöyle; Liseli kızlar voleybol karşılaşmalarında  
9/A, 5. ve 6. sınıflar kızlar voleybol turnavasın-
da 6-A, 7. ve 8. sınıflar  kızlar voleybol turnava-
sında 7-B sınıfı başarı elde etti. 5. ve 6.sınıflar 
kızlar koşu yarışmasında 6-A sınıfından Nurdan 
Ünal, 7. ve 8. sınıflar  kızlar koşu yarışmasında 
7-A sınıfından Rana Ayan, Lise koşu yarışma-
sında 9. sınıflardan Eda Şükran Güven 5. ve 6. 
sınıflar badminton yarışmasında 6-A sınıfından 
Beyza Yavuzkol, 7. ve 8. sınıf  kızlar badminton 
yarışmasında 8-B sınıfından İlayda Germi, liseli 
kızlar badminton yarışmasında 10-A sınıfından 
Sümeyye Akkaya 1.’lik elde ettiler.

Kızlar Arası Spor Müsabakaları

Yeni eğitim sistemi ile çok farklı bir noktaya ta-
şınan 5. sınıflar, değişen müfredatları ve prog-
ramları ile geleceklerini erkenden görüyor, 
hayata daha bilinçli bir bakışla hazırlanıyorlar. 
Öğrencilerimiz hayallerini süsleyen mesleğe 
doğru koşarken olmazsa olmaz iki yol arkada-
şını da yanlarında taşımak zorundalar; İngiliz-
ce ve bilişim teknolojileri.

Çocuklarımız yaman. Bilişim teknolojilerini 
hem okulumuzdaki mükemmel program ile 
hem de her an hayatımızın bir parçası olduğu 
için hemencecik öğreniveriyorlar. İş dil öğren-
meye gelince öyle mi? Hayatlarını İngilizce ile 
dolduracak bir zaman aralığı, konuşacak İngi-

lizce bilen birisini bulmak zor. Okulumuz, bu 
zorluğa da bir kolaylık getirdi. Çınar Koleji 5. 
sınıf öğrencileri haftada 16 saat İngilizce der-
si ile bir senelik hazırlık programının yarısına 
denk gelen bir eğitim alıyor. Speaking (konuş-
ma) derslerine native (ana dili İngilizce olan) 
öğretmenler giriyor. Öğrencilerimizin heye-
canla beklediği beden eğitimi derslerinde 
de native öğretmenler görev alıyor. Yabancı 
ve Türk hocalarla beraber yapılan hafta sonu 
etütleri de eklenince eksik gedik kalmıyor. 

Dersler tamam olduğuna göre artık öğrendik-
lerini test etme ve uygulama zamanı geliyor. 
Okulumuz London Trinity College sınavları 
uygulama merkezidir. Her sene öğrencilerimiz 
uluslararsı geçerliliği olan bu sınava katılarak 
başarı kazanıyor. Ayrıca bilgilerini ve yetenek-
lerini kontrol eden öğrencilerimizi İngiltere’de 
unutulmayacak bir yaz okulu (tatili) programı 
bekliyor. Öğrencilerimiz bir taraftan İngilizce 
eğitimlerine devam ederken diğer taraftan 
sosyal ve kültürel geziler yaparak pratik yap-
ma imkânı buluyorlar.

Kısacası Çınar’da 5. sınıf olmak: Very Good!            

Çınar’da 5. Sınıf Olmak: Very Good!
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Yenemediğimiz her sevdanın peşine takılmış ağıtlardır 
türküler. Bir ninni olup düşer önce minik kulaklarımızdan, 
tüm sevgileri umutlarla taşıyan kocaman yürek-
lerimize. Sonra annelerimiz, türkü söyler 
bize masal yerine. Hüzünlü, boynu 
bükük, kederli türküler… Ana sütü 
gibi temiz türkülerle büyürüz biz. 
Bir yanımız sılaya değer, bir ya-
nımız gurbete… Kimi zaman 
kıpkırmızı kınadır avuç içlerimiz-
de,  sevdalarımızın ete kemiğe 
bürünmüş halidir kimi zaman. 
Kimi zaman düşüp gidenlerin 
peşine, hıçkırıkların çığlık olup 
kopuşudur türküler.
Her biri ilmek ilmek Anadolumuzu ve 
bizi işleyen türkülerimizi birlikte teren-
nüm etmek için düzenlediğimiz “Bizim Eller 
Türkü Gecemiz” coşkulu geçti. Bir karanfil koklar 
gibi, bir narçiçeğini seyreder gibi… Sevinci, umudu ve hüz-
nü beraber yaşadık ilmek ilmek. Serin bahar rüzgârında 
gurbeti yaşadık.
Çınar Koleji öğretmen ve öğrencilerinin altıncı-
sını düzenlediği  “Bizim Eller Türkü Gece-
si” izleyenlere Türkü tadında bir gece 
yaşattı. Yoğun Katılımın olduğu ve 
yaklaşık 100 öğrencimizin görev 
aldığı program Çınar Kongre 
Merkezinde gerçekleştirildi. 
Başakşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve protokolün yo-
ğun ilgi gösterdiği programda, 

Anadolu türküleri ve ezgiler 
seslendirildi. Ayrıca, gurbet 

türküleri de dinleyenler 
duygulu anlara yaşat-

tı. Karadeniz Yöremize 
ait “Hadi Gidelim” türkü-

süyle başlayan program 

okul müdürü Mehmet Karagöz Bey’in açılış konuşmasından 
sonra “Çayeli’nden Öteye” türküsüyle devam etti.

“Altını Bozdurayım” türküsünün ardından, 
Üstad Neşet Ertaş, “Cahildim Dünyanın 

Rengine Kandım” ve “Nar Tanesi”  
türküleriyle anıldı. Çökertme ve 

Trabzon Halk oyunlarının da gös-
terildiği programda; İzmir’in Ka-
vakları, Ormancı, Eklemedir Koca 
Konak Hastane Önünde İncir 
Ağacı, Uyan Gözlerim Gafletten 
Uyan, Yüksek Yüksek Tepelere Ev 

Kurmasınlar, Mektebin Bacaları, 
Hangi Dağın Ardındasın, Gemiciler, 

Sıra Sıra Siniler ve Zeytin Yağlı Yiye-
mem türküleri öğrencilerimiz tarafından 

seslendirildi.  Programın sonunda misafirlere 
salep, patlamış mısır, kestane ve macunlu şeker 

ikram edildi. İskender Palanın belirttiği gibi:

“Mayalar ve gazellerin üstüne kar döktük uzun kış akşam-
larında, ekmeğimizi acıya banıp yedik Sarıkamış’ta yitirdi-

ğimiz nur heykellerinin ardından. Başı pâre pâre 
dumanlı dağlardan ses getirdi evimize Ali 

Ekber Çiçek. Ve dolu kışlaların boşaldı-
ğını anladık... Kıtlıktı, yokluktu, yok-

sulluk ve yoksunluktu ektiğimiz 
tarlalarımıza... Mükerrem Kemer-
taş çağırdı ta ki Hüma kuşunu, 
bereketli başaklar baş verdi ve 
neden sonra hatırladık yeniden 
geçimi, geçimliliği. Tehî akşam-
larda Selahattin Erorhan’dan 

dinledik sıcak ezgileri bir suç-
lu gibi gizli gizli. Adı kara 

sevda oldu türkünün:

“Hangi bağın bağbanısın 
gülüsün

Aldın aklım beni ettin deli sen”

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar
“Nice türküler yakıldı senin için;

Destanlar yazıldı, bayrak bayrak,
Davullar vuruldu, dize geldi zeybeklerin.

Kapında nöbet tuttu yıllar yılı.

Gençliğim, heyecanım, gayretim.
Gözümde nur içimde sevgi,
Elimde saz, dilimde türkü memleketim.”
                        A. Turan
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1. Sınıf öğrencilerimiz Türkiye’nin en büyük 
eğitim ve eğlence mekanı olan Jurassic Land’a 
gittiler.  

Farklı dönemlere ait dinozor iskeletlerinin ser-
gilendiği müzede, dinozorların yaşadığı dö-
neme ait materyalleri öğrencilerimiz ilgiyle 

izlediler. Klasik bir müzeye ek olarak tırmana-
bilecekleri mağaraların, aktivite alanlarının ve 
geçitlerin yer aldığı özel bölümde, öğrencileri-
miz öğrenirken eğlendiler. 

Öğrencilerimiz Jurassic Land macerası sırasın-
da pek çok sürpriz ile karşılaştılar. Türkiye’nin 
en büyük dört boyutlu altı efektli sineması 
olma özelliğine sahip olan sinemada dinozor-
ların dünyasını dev bir helikopterden keşfetti-
ler. Uzmanlardan dinozorlarla ilgili bilgiler alan 
öğrencilerimiz laboratuarda dinozor yumurta-
larını inceleme imkanına da kavuştular. 

Gezi boyunca sürprizlerle karşılaşan öğrenci-
lerimiz çok eğlendiler ve tatlı bir yorgunlukla 
okula döndüler.

Büyük Eserlerin Küçük Modelleri
Başakşehir ve Büyükçekmece Kampüslerimizin 4. sı-
nıf öğrencileri Sosyal Bilgiler Dersi’nin ‘’Geçmişimi 
Öğreniyorum’’ ünitesi kapsamında düzenlenen Mi-
niatürk Gezisi’ne katıldılar. Kültürümüzle ilgili tarihi 
eserleri incelemek ve bilgi edinmek için Miniatürk’e 
gittiler. Öğrencilerimiz gezi esnasında Türkiye’deki 
birçok tarihi eserin belli oranda küçültülmüş halini 
görme imkânını buldular.  Ayrıca dünyadaki birçok 
Osmanlı eserlerini de gördüler.

Geziden sonra öğrencilerimiz Miniatürk parkında eğ-
lenerek deşarj oldular. Sonra da harcadıkları enerjile-
rini tekrar toplamak için Haliç kıyısındaki ağaçlar al-
tında kumanyalarını yediler. Keyifli bir gezi gününün 
ardından neşeyle okula döndüler.

Jurassic Land’ da Heyecan

4. Sınıf öğrencilerimiz, ekmeğin üretim 
aşamalarını gözlemlemek için Sultan-
gazi-Cebeci’deki  İstanbul Halk Ekmek 
Fabrikası’nı (İHE) gezdiler. Geziye başla-
madan önce galoş ve bonelerini giyen 
öğrencilerimiz, ekmeğin oluşumundaki 
bütün aşamaların makineler tarafından 
otomatik olarak yapılmasını ilgiyle izle-
diler. Daha sonra yetkililerin sunumunu 
dinleyen öğrencilerimiz merak ettikleri-
ni sorma fırsatı buldular. Öğrencilerimiz 
gezi sonunda fabrikanın verdiği hedi-
yeleri alarak, yeni bilgiler öğrenmenin 
mutluluğu içinde okullarına döndüler.

Ekmeğimizde Çok Emek Varmış
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İLETİŞİMİN TARİHİNE YOLCULUK

Başakşehir Fen Lisesi öğrencilerimiz Rahmi Koç 
Müzesi’ne gezi düzenlediler. Öğrencilerimiz  mü-
zede yer alan, Türkiye tarihine ışık tutmuş  kara-

yolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu araçları, 
iletişim araçları, bilimsel aletler, ve oyuncakları 
inceleme fırsatı buldular.  Müzede ilköğretim eği-
tim paketi, anasınıfı eğitim paketi, fen ve tekno-
loji atölyesi, sergilerle ilgili projeler ve hafta sonu 
eğitim atölyesi etkinlikleri düzenleniyor. Öğrenci-
lerimiz fen ve teknoloji atölyesine katılarak Renkli 
Matematik Dünyası projesini incelediler. Yetkililer-
den diğer projelerle ilgili bilgi alan öğrencilerimiz, 
deney yapma imkanı da buldular. Başakşehir ve 
Büyükçekmece anasınıfı öğrencilerimiz de Rahmi 
Koç Müzesi’ni ziyaret ettiler. 

Büyükçekmece Kampüsü 10. sınıf öğrencileri Panoroma 
1453 Tarih Müzesi’ne gezi gerçekleştirdiler. Öğrencileri-
miz müze gök kubbesini gördüğünde belli bir süre şaş-
kınlık yaşadılar, fethin gerçekleştiği sırada yaşananlara 
tanık oldular. Bu gezimizde öğrencilerimiz İstanbul’un 
fethini daha iyi anlama imkanı buldular. Ayrıca öğrenci-
lerimiz müze gök kubbesinde bulunan Fatih’in gizli port-
resini bulma konusunda olabildiğince gayret gösterdiler.

TARİHİN “PANOROMA”SINI GEZDİK

Büyükçekmece ortaokul öğrencilerimiz, tarihin 
büyüsünü ve doğal güzellikleri yerinde incele-
mek için İznik ve Bursa’yı ziyaret ettiler.

Sosyal Bilgiler Zümremizce gerçekleştirilen 
gezide öğrencilerimiz İznik’in simgesi olan 
çini sanatını gördüler.  Aynı zamanda Anadolu 
Selçuklu ve Osmanlı’dan bizlere kalan eserleri 
incelediler. Padişahların kahramanlıklarını ve 
halkı için yaptıkları fedakarlıkları dinleyen öğ-
renciler atalarının ne kadar önemli işler yaptık-
larına bir kere daha tanıklık ettiler.

Öğrencilerimiz özellikle Bursa gezisi esnasın-
da Osmanlı Devleti’nin ilk yöneticilerinden  
Osman ve Orhan Beyler’in türbelerini ziya-
ret ederken  oldukça duygulu anlar yaşadılar. 
Güzel vakit geçirdikleri ve birçok yeni şeyler 
öğrendikleri bu geziden İstanbul’a dönerken 
adeta tarihin tozlu sayfalarında keyifli bir gezi 
yapmış gibiydiler.

KÜLTÜR ve MANEVİYAT BAŞKENTİ: BURSA
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3. Sınıf öğrencilerimiz bakacak kimsesi olmayan yaşlı, 
kadın-erkek, çocuk ve engelli kişilerin yaşamlarını sağ-
lıklı ve huzurlu devam ettirebilmeleri amacıyla hizmet 
veren Darülaceze’yi ziyaret ettiler. Darülaceze’nin çeşitli 
bölümlerini gezen öğrencilerimiz rehberlerden mües-
sese ile ilgili bilgi aldılar. Darülaceze’nin rehabilitasyon 
kısmını gezen öğrencilerimiz; burada yaşlıların çorap, 
atkı, seramik takı tasarımı yaparak rahatladıklarını ve yaşı 
ne olursa olsun insanın bir şeyler üretebildiğini gördüler. 

Anasınıfı öğrencilerimiz Babalu Eğlence Merkezi’ne 
gitti. Oyuncaklarla dolu, kocaman oyun yurdunda do-
yasıya oynayan öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Gö-
nüllerince eğlenen öğrencilerimiz, unutamayacakları 
bir gün geçirdiler. 

Tatlı bir yorgunlukla da Babalu Eğlence Merkezi’ne 
veda ettiler.

BABALU’DA ZEVKLİ SAATLER

2. Sınıf öğrencilerimiz “Yunus Gösteri Merkezi’ni ziya-
ret ettiler. Öğrencilerimiz büyük bir heyecanla daha 
önce görmedikleri hayvanları seyrederek keyifli vakit 
geçirdiler. 
Ayrıca gösteri sırasındaki müzik eşliğinde tempo tuta-
rak eğlendiler.

O Ne Merhametti Allah’ım!

Münazara Kulübü öğrencilerimiz, Galatasaray 
Üniversitesi münazara topluluğu öğrencileri 
(Argüman Fabrikası) tarafından organize edi-
len “Münazara Karşılaşmaları Günleri”ne katıldı. 
Birbirinden farklı münazaraların yer aldığı kar-
şılaşmalarda ilginç tartışmalar meydana geldi. 
Etkinlikte son üç senenin Türkiye şampiyonları 
ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında finalle-
re yükselmiş takımlar da bu karşılaşmalarda yer 
aldı. Profesyonelleri izleyen öğrencilerimiz, et-
kinliklerin sonunda şampiyon münazaracılarla 
konuşma fırsatı yakaladılar.

ONLAR BAŞ TACIMIZ OLMALI
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Başakşehir ve Büyükçekmece Kampüsü öğ-
rencilerimiz, uzay hakkında bilgi almak için 
“NASA-A Human Adventure” sergisine katıl-
dılar.

Bu sergi sayesinde öğrencilerimiz, uzay ile ilgili 
günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar hak-
kında bilgi sahibi oldular. Ayrıca, astronotların 
uzayda nasıl zaman geçirdiğini, giydikleri el-
biselerin özelliklerini, hayati ihtiyaçlarını nasıl 
gerçekleştirdiklerini canlı olarak görme fırsatı-
nı elde ettiler. Öğrencilerimiz bu sergide daha 
önce uzay yolculuklarında kullanılmış orijinal 
parçaları da incelediler.

“ NASA: A HUMAN ADVENTURE ” SERGİSİNDE

8. Sınıf öğrencilerimiz “Halkalı Kağıt 
Fabrikası”na gezi düzenlediler.  Öğ-
rencilerimiz, slayt gösterimi eşliğinde 
kağıt ve cam gibi malzemelerin geri 
dönüşüm süreci hakkında anlatılan 
bilgileri ilgiyle dinlediler. Seminer-
den sonra öğrencilerimiz fabrikanın 
tamamını gezdiler. Öğrencilerimiz 
atıkların geri dönüşümü hakkında 
öğrendikleriyle farklı ve keyifli bir gün 
geçirdiler.

KAĞIT FABRİKASINDA GÜZEL BİR GÜN

Türkiye’nin ilk kapalı kar eğlence merkezi 
olan  ‘’Snowpark’’ a gittik.

Dört mevsim kar sporu yapılabilen Snow-
park’da öğrencilerimiz, kızak kayarak ve 
kartopu oynayarak eğlendiler. Karın yağ-
masını beklemeden bu heyecanı yaşayan 
öğrencilerimiz çok mutlu oldular. 

SNOWPARK’TA
KAR EĞLENCESİ



Fen Lisesi 9-A sınıfı öğrencilerimiz Kandilli Ra-
sathanesi’ne gezi düzenledi. 

Gezide öğrencilerimize deprem bilgisi, ülkemi-
zin deprem bölgeleri, deprem sırasında yapıla-
caklar bir öğretmen eşliğinde konferans mer-
kezinde anlatıldı.

Gezinin ikinci kısmında Güneş izleme telesko-
bu tanıtıldı ve öğrencilerimize sismograf ma-
keti  ve nasıl çalıştığı gösterildi.
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9. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla yapılan 
İTÜ Bilim Merkezi Gezisi’nde öğrencilerimiz 
Dev Balina İskeleti, optik yanılsama deney 
düzenekleri, enerji topu düzeneği, mekanik 
ses ve titreşim düzeneklerini incelediler.

Ders müfredatına uygun deney düzenekle-
rinde, öğrencilerimiz okulda öğrendiklerini 
deneme yanılma yöntemiyle pekiştirmiş 
oldular. Öğrencilerimiz bizzat kendileri uy-
gulamalı olarak yaptıkları deneylerde hem 
eğlendiler hem de kişisel yeteneklerini ge-
liştirme imkânı buldular. Bu gezi sonucun-

da formüllere sıkıştırılmış bir öğretim yerine 
öğrendiklerinin teknoloji ve dünyadaki uy-
gulama alanlarını görmüş oldular.

BİLİM MERKEZLERİNDEN: İTÜ

BOTANİK BAHÇESİ’NİN BÜYÜLÜ DÜNYASI
Fen Lisesi 9-A sınıfı öğrencilerimiz, İstanbul 
Üniversitesi Botanik Bahçesi’ne gezi düzen-
ledi. Öğrencilerimizin Botanik Bahçesi gezisi, 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümü’nden katılan bir uzman eşliğinde ger-
çekleşti. Botanik bahçeyle ilgili detaylı bilgiler 
aktaran biyoloji uzmanı, öğrencilerimize bitki-
nin kısımları (kök, gövde, yaprak, çiçek ve mey-
ve) hakkında sunum yaptı. Ayrıca, öğrencileri-
miz bilimsel çalışmalar için kullanılan bazı özel 
bitki türlerini ve hangi amaçlar için kullanıldık-
larını öğrenme imkanına da sahip oldular.
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Lise Sosyal Bilimler Zümresi’nin organizas-
yonuyla Topkapı Sarayı Müzesi’ni gezen öğ-
rencilerimiz asırlar boyunca üç kıtada hüküm 
sürmüş olan Osmanlı Devleti’nin idari merke-
zini incelediler.

Gezide sarayın orta kapısı olan Babüsselam 
kapısından içeri girildiği andan itibaren bü-
yülü atmosfer öğrencilerimizi de sardı. Ta-
rih öğretmenlerimiz Yasemin Ödük ve Eda 
Durmuş’un anlatımlarıyla daha da renkli ha-
len gelen gezide en büyük ilgiyi Kutsal Ema-

netler Dairesi gördü. Peygamberimize ve 
ashabına ait eşyaların bulunduğu bu bölüm 
gezilirken öğrencilerimizin duygusal anlar 
yaşadılar. Öğrencilerimizin bitmesini hiç iste-
medikleri gezinin sonlarına doğru herkeste 
tatlı bir yorgunluk vardı. Kitaplardan, resim-
lerden görülen bu büyük yapıyı yakından 
izlemek çok güzel bir duyguydu. Topkapı 
Sarayı’ndan ayrılırken öğrencilerimizin şanlı 
ecdatları ile duydukları gurur yüzlerinden 
okunuyordu. 

TA Ş I  T O P R A Ğ I  TA R İ H

TOPKAPI SARAYI

4. sınıf öğrencilerimiz Osmanlı Devleti’nin 
idare merkezliğini ve padişahlara ev sahip-
liği yapmış Topkapı Sarayı’nı ve Arkeoloji 
Müzesi’ni ziyaret ettiler. 

Topkapı Sarayı içindeki kültürel zenginlikleri 
ilgiyle inceleyen öğrencilerimiz, mukaddes 
emanetleri, hazine bölümünü, padişah giysi-
lerini, silahları, kılıçları ve çeşitli porselenleri 
gördüler. Ardından şimdilerde restoran ola-
rak işletilen Mecidiye Köşkü’nden boğazın ve 
denizin eşsiz manzarasını seyrettiler.

Öğrenciler yemeklerini yedikten sonra eski 
kültür ve uygarlıklardan kalan eserleri, lahit-
leri, alet ve malzemeleri görmek için Arkeolo-

ji Müzesi’ne gittiler. Öğretici ve mutlu bir gün 
geçiren öğrenciler tatlı bir yorgunlukla okula 
döndüler.

ARKEOLOJİ MÜZESİ’Nİ ZİYARET 
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İNGİLTERE – AMERİKA YAZ OKULU

Başakşehir ve Büyükçekmece Kampüsü öğ-
rencilerimizin yıl boyunca edindikleri bilgileri 
yerinde kullanabilmelerini sağlamak ve farklı 
kültürlerle tanışmalarına imkan vererek kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmak maksadıyla 
her yıl düzenlenen yaz okulu programını bu 
yıl da dolu dolu geçirmeleri için hazırlıkları-
nı tamamladı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da hem Amerika hem de İngiltere grupları 
oluşturulmaya başlandı. Her iki ülke için de 2 
hafta olarak planlanan gezilerde öğrencileri-
miz haftada 20 saat İngilizce eğitimi alacaklar. 
Öğrencilerimiz Amerika’nın kaliteli üniversite-

lerinden olan University of Rider 
– New York kampüsünde konakla-
yacak ve Washington ve Baltimo-
re gibi kentleri yakından tanıma 
imkânı bulacak. Amerika gezisi-
ne katılacak olan öğrencilerimiz 
Amerika’nın en büyük ve en meş-
hur eğlence merkezi “Six-Flags” 
parkını doyasıya gezme şansını 
yakalayacak.

İngiltere programımız bu yıl da 
dopdolu ve heyecen verici. Öğ-
rencilerimiz bu yıl University of 
Greenwich – London şehrinde 

konaklayacak. 2 haftalık program boyunca 
İngiltere’nin farklı şehirlerini yakından görme 
fırsatı yakalayacak olan öğrencilerimiz, dene-
yimli öğretmenleri eşliğinde biryandan İngiliz-
celerini geliştirirken diğer taraftan İngilterenin 
tarihini ve kültürünü yakından tanıyacaklar. 
Program boyunca birçok müze ve kültürel ala-
nın yanı sıra dünyaca ünlü eğlence parklarına 
giderek heyecan dolu anlar yaşayacaklar. Prog-
rama katılacak olan öğrencilerimizin heyecanı-
nı paylaşıyor ve bu yılki yaz okulu dönemini en 
iyi şekilde değerlendirmelerini umuyoruz.

Özlemle Beklenen Gezi
Okulumuz Ortaokul Sosyal Bilgiler Zümresi’nin dü-
zenlediği  Abant gezisi büyük bir katılımla gerçek-
leşti. 80 öğrenci 7 öğretmenin katıldığı Abant  gezisi  
doyumsuz bir tat bıraktı gönüllerde. Her yıl düzen-
lenen ve öğrencilerin özlemle beklediği  bu gezi, 
öğrencilerimizin sosyalleşmesinin yanında beraber 
harekat  edebilme yeteneklerinin ve arkadaş ilişki-
lerinin de gelişmesine katkı sağladı. Ortaokul Sosyal 
Bilgiler Zümresi’nin  bir sonraki gezi programı da şöy-
le: 5. Sınıflar Çanakkale gezisi - 6. Sınıflar Safranbolu 
gezisi - 7 ve 8. Sınıflar Bursa Bilecik.
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Üniversiteye Isınıyoruz
Büyükçekmece Kampüsü 12. sınıf öğrencilerimiz 
motivasyon gezileri kapsamında Fatih Üniversitesi’ni 
ziyaret ettiler. Fatih Üniversitesi yetkilileri tarafından 
karşılanan öğrencilerimiz, üniversiteyi gezmeden 
önce kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan sonra kampüsü 
gezen öğrencilerimiz fakülte binalarını, kütüphane 
ve çeşitli sosyal etkinliklerin yapıldığı kültür mer-
kezini gördüler. Konferans salonunda öğrencileri-
mize Genetik Mühendisliği Bölümü’nden ve Hukuk 
Fakültesi’nden gelen öğretim üyeleri, bölümleri 
hakkında detaylı bilgiler verdiler. Öğrencilerimiz, 
öğretim üyelerine üniversite ve alanla ilgili çeşitli 
sorular yönelttiler.

Büyükçekmece Fen Lisesi öğrencilerimiz İstanbul Üniver-
sitesi Avcılar Kampüsü Jeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.  

Gezi, kayaçlar konusunun daha iyi anlaşılmasını sağla-
mak, öğrencilerimizin derste öğrendikleri bilgileri yerin-
de görerek ve inceleyerek somutlaştırmalarına yardımcı 
olmak amacıyla düzenlendi. Farklı jeolojik dönemlerde 
oluşan kayaç türlerini inceleme fırsatı bulan öğrencile-
rimiz Jeoloji Bölümü öğretim görevlilerinden konuyla 
ilgili detaylı bilgi aldılar.

TÜYAP KİTAP FUARI’NDAYDIK
Çınar Koleji Büyükçekmece Kampüsü anasınıfı 
öğrencileri, Tüyap Kitap Fuarı’ndaydı. Minikler 
Yazar Tülin Kozinoğlu’nun hikâye okuma et-
kinliğine katıldılar. Hikâyeyi büyük bir ilgiyle 
dinleyen öğrenciler hikâye etkinliğinin sonun-
da fuarı gezmeye başladılar. Kitap sevgisinin 
eğlenceli olarak çocuklara sunulduğu bu et-
kinlikte, öğrencilerimiz rengârenk kitapların 
arasında kayboldular. Kitap seçimi için öğret-
menlerimizin rehberlik ettiği öğrencilerimiz 
kitapları kendileri satın aldılar. Kitap tercihle-
rini yaparken bireysel karar vermenin güveni 
ile bir adım daha büyüyen miniklerimiz, kendi 
kitaplarının ücretini öderken aldıkları sorumlu-

lukları yerine getirmiş olmanın mutluluğu için-
delerdi. Okula döndüğümüzde elimizde poşet 
dolusu kitaplarımız aklımızda ise fuardan ala-
madığımız diğer kitaplarımız vardı.

JEOLOJİ MÜZESİ ÇOK FARKLI
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M. Akif’in Hatıraları Saklı

Büyükçekmece Kampüsü Ana-
sınıfı öğrencileri sakız ve jeli-
bon fabrikasını ziyaret ettiler. 
Temizlik kurallarının titizlikle 
uygulandığı fabrikadaki ma-
kineleri inceleyen öğrencileri-
miz, sakız ve jelibon imalatıyla 
ilgili yetkililerden bilgi aldılar. 
Jelibonların ve sakızların nasıl 
yapıldığını ve paketlendiğini 
gören öğrencilerimize fabri-
kadan ayrılmadan hediyeler 
verildi. Öğrencilerimiz de sakız 
ve jelibonların tadına henüz 
yoldayken baktılar.  

Renkli Renkli Şekerler

Kariyer Günü adıyla her yıl Mayıs ayında 
yapılan üniversite ve meslek tanıtım gün-
leri çalışmasına paralel olarak yıl içinde de 
üniversite, bölüm ve meslek tanıtımları 
programları yapılıyor. Bu kapsamda Rehber 
Öğretmenlerimizden Kübra Yılmaztürk ön-
cülüğünde Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni 
gezen 11. sınıf öğrencilerimiz, öğretim gö-
revlilerinden bölümlere ve mesleklere dair 
bilgiler aldılar.

Üniversiteyi gezen öğrencilerimiz işletme 
ve mimarlık alanlarında bölüm hocalarının 
yapmış olduğu sunumu dinlediler. Okulun 
çeşitli bölümlerini ve uygulamalı derslerin 
yapıldığı atölyeleri gezerek bilgi alan öğ-
renciler üniversitenin kullandığı kampüsün 
İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
öğrencilik ve sonrasında öğretmenlik yaptı-
ğı yer olduğunu öğrenince duygulandılar.
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Lise son sınıf öğrencilerimiz Educaturk Fu-
arı kapsamında “Yüksek Öğretim Günleri” 
etkinliğine katıldılar. Yaklaşık 40 üniversite-
nin standının yer aldığı fuarda çeşitli moral 
motivasyon seminerlerine katılan öğrenci-
lerimiz ‘Sınav Kaygısı ve Kariyer Planlama’ 
isimli semineri büyük bir ilgi ve beğeni ile 
dinlediler.

Fuarı gezen öğrencilerimiz çeşitli üniversite-
lerin yetkilileri ile görüşerek yüksek öğrenim 
hakkında bilgi aldılar. Yurtdışı eğitim imkan-
larının da yer aldığı fuarda yabancı yetkililer-
le de görüşme fırsatı buldular.

Öğrencilerimiz, CNR Fuar Merkezi’nde, Sana-
yi Bakanlığı ve TÜBİTAK desteği ile düzenle-
nen İnnovasyon Fuarı’nı ziyaret ettiler.

Fuarda insan yaşamını kolaylaştıran birçok 
cihazı yakından inceleyen öğrencilerimiz, 
aynı zamanda fuara katılan mucitlerle tanı-
şıp fikir alışverişi yapma fırsatı buldular. İn-
novasyonla  ilgili çeşitli proje yarışmalarına 
katılacak olan öğrencilerimiz, fuar ziyareti 
sonunda bu tür etkinliklerle motive olduk-
larını, çalışma istek ve heveslerinin arttığını 
ifade ettiler.

EDUCATURK FUARI’NDA
KARİYER PLANLAMASI

CNR’DE
BİLİMSEL SERGİ
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YAVRU VATAN KKTC’NİN CUMHURBAŞKANI
DERVİŞ EROĞLU’NU ZİYARET ETTİK

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bu yılın ilk res-
mi görüşmesini öğrencilerimizle gerçekleştirdi.

Yavru Vatan  Kıbrıs’la kardeşlik duygularımızı geliş-
tirmek, tarihi ve kültürel dokusunu yakından gör-
mek için düzenlediğimiz Kıb-
rıs gezimizde, Beden Eğitimi 
Öğretmenimiz Hasan Yıldız  
ve öğrencilerimizden oluşan 
heyetle  KKTC’nin Cumhur-
başkanı Derviş Eroğlu’nu 
ziyaret ettik. Bir saate yakın 
süren sohbetin ardından  
Eroğlu’na  Kıbrıs’ın bir eğitim 
adası olmasını ve okulumu-
zun da bir şubesinin burada 

açılmasını istediğimizi ilettik. Eroğlu “İlim yolunda 
insanlık için gençlerimizi güvenle yetiştireceğimiz 
Çınar Koleji gibi örnek okullara ihtiyacımız var.” 
dedi, samimi sohbetimizi ikramlarla ve  karşılıklı 
hediyelerle tamamladık.

‘’1974 Kıbrıs Türk Barış Hare-
katı’’ nda ilk çıkarmanın ya-
pıldığı, Rumlarla savaşa baş-
lanan yer olan Lapta’da  Zafer 
Anıtı, Karaoğlan Şehitliği, Lef-
koşa’da tarihi Selimiye Camii, 
Rum sınır kapıları, tarihi han-
ları  ve üniversiteleri rehber 
eşliğinde gezerek Kıbrıs gezi-
mizi  noktaladık.

Kağıthane’de bulunan Bilgi Üniversitesi Enerji 
Müzesi’ni gezen 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz Os-
manlı döneminde İstanbul elektriğinin kömür 

yakarak üretildiği bu santralde, 
yenilenebilen ve yenilenemeyen 
enerji kaynaklarını ve tükenme 
sürelerini öğrendiler.  Ayrıca ge-
zinin son kısmı olan oyun düze-
neklerinde fizik dersi için önemli 
enerji dönüşümlerinin nasıl ol-
duğunu gözlemleyen öğrencile-

rimiz bu geziyle müfredat konularımızla paralel 
olan enerji ünitesini daha iyi kavramış oldular.
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NE OLUR DEVAM EDELİM
BU GEZİLERE

Beykoz ve Yuşa Tepesi Gezisi 
İstanbul gezilerinin ilk durağı olan Beykoz ge-
zisine kahvaltıyla başlandı. Beykoz Korusu’nun 
huzur veren ortamında açık büfe kahvaltı ya-
pan velilerimiz, Boğaziçi’nin sahile en yakın ve 
en yüksek tepesi olan Yuşa Tepesi’nden İstan-
bul manzarasını seyrettiler. Hz. Yuşa ziyareti-
nin ardından İstanbul’umuzun önemli me-
kanlarından ve tarihin bir dönemine tanıklık 
etmiş olan Beylerbeyi Sarayı’nı geçildi. Görevli 
rehber tarafından sarayın tarihi ve bölümleri 
tanıtılarak geçmişe kısa bir yolculuk yapıldı.

Eyüp ve Miniatürk Gezisi
İstanbul gezilerinin ikinci durağı Eyüp Gezisi 
oldu. Velilerimiz İstanbul aşığı olarak bilinen 
Pierre Loti’nin ilk romanından ismini alan Azi-
yade Restaurant’ta açık büfe kahvaltı yaptılar. 
Ardından Eyüp Camii ve Eyüp Sultan Hz.’ni zi-

yaret ettiler. Eyüp Sultan Hz.’nin ziyareti sonra-
sında ülkemizin önemli tarihi mekanlarını bir 
araya getiren Miniatürk’e gittiler.

Yıldız Korusu ve Topkapı Sarayı Gezisi
İstanbul gezilerinin son durağı ise Yıldız 
Korusu ve Topkapı Sarayı oldu. Başakşehir 
ve Büyükçekmece Kampüsü velilerimizin 
bir araya geldiği geziye Yıldız Korusu Mal-
ta Köşkü’ndeki kahvaltı ile başlanıldı. Ve-
lilerimizin Malta Köşk’ündeki kahvaltısına 
mekanın tarihi ve doğal güzelliği de lezzet 
kattı. Kahvaltı sonrasında velilerimiz Malta 
Köşk’ünü gezerek fotoğraf çektiler. Sonra 
Sultanahmet Camii ziyaret edilerek Topkapı 
Sarayı’na geçildi. Gezi esnasında rehberimiz 
tarafından velilerimize Topkapı Sarayı’nın 
tarihi hakkında bilgiler verildi ve Topkapı 
Sarayı ile ilgili gerekli anlatımlar yapıldı.

Kurumsal İletişim Birimimiz tarafından Büyükçekmece ve Başakşehir Kampüsü velilerimize 
yönelik İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarına yapılan geziler çok beğenildi.  
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12. Sınıf velilerimizle hem sınav süreciyle ilgili 
bilgilendirme hem de bir yıl boyunca yapılacak 
çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulunmak 
amacıyla planlanan Veli Tanışma programları 
kasım ayının ikinci haftasından itibaren ay so-
nuna kadar devam etti. 
Programda 12. sınıflardan sorumlu Müdür Yar-
dımcımız Abdullah Aksu velilerimizden bek-
lentiler ve onlara düşen sorumluluklar nokta-
sında bilgilendirme yaptı
Çalışmanın devamında ilgili Sınıf Öğretmeni ile 
Psikolojik Danışman Recep Dağdemir aşağıda-
ki konularla ilgili paylaşımlarda bulundular. 
•	 Okulumuzda yapılan ve yapılacak olan 

bağzı akademik çalışmalar:
1. Etütler,
2. Kamplar, (15 tatil ve Mart ayı)
3. TM sınıfları için Fen etüdleri,
4. 15 günde bir yapılan Branş Tarama Sı-

navları (BTS),
5. Her ayın ilk haftasında yapılan genel 

deneme sınavları,
6. Her ayın ilk haftasında yapılan konu 

tarama testleri (KTT),

7. Soru çözüm günleri,
8. Ödevler,
9. Din Kültürü ve Ahlak dersi,

•	 Öğrencinin kişiliği, arkadaş ilişkileri, bek-
lentileri konusunda ailenin duruşu,

•	 Çevresel faktörlere karşı farkındalık,
•	 Ailedeki ve okulla kurulacak iletişimin öne-

mi ve yöntemi,
•	 Etkili ders çalışma teknikleri,
•	 Teknolojinin kullanımı,
•	 Okul-dershane ilişkisi,
•	 Beslenmenin önemi ve beslenme alışkan-

lığında ailenin dikkat etmesi gereken du-
rumlar. 

12. Sınıf Velileri İle Buluşma

Oryantasyon çalışması çerçevesinde, 9. sı-
nıf velilerimizle tanışmak ve eğitim-öğretim 
süreciyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak 
amacıyla “Veli Bilgilendirme Çayı” adı altında, 
sınıf bazında veli toplantıları düzenlendi.

Toplantılarda okul idarecilerimiz kurumun 
genel işleyişi, kuralları hakkında bilgiler 
verirken, okul rehberlik öğretmeni öğren-
cilerin akademik, sosyal-psikolojik ve kül-
türel gelişimlerine yönelik yapılacak reh-
berlik çalışmalarından bahsetti. Ayrıca “Lise 
Öğrencisi ve Velisi Olmanın Öncelikleri ve 
Farklılıkları Nelerdir?” konusunda velileri-
miz bilgilendirildi. 
“Biz-bize” anlayışıyla daha sıcak ve samimi 

atmosfer içerisinde geçen sınıf bazındaki bu 
toplantılarda evde yada okulda karşılaşılan ve 
karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm yol-
ları üzerinde duruldu.

Veli Bilgilendirme Çayı
BİZ BİZE
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TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavı ana dili İngi-
lizce olmayanların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da 
New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) 
tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınav. 

TOEFL Sınavı dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren 
yaklaşık 8000 kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans 
ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri 
kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya genelinde pek çok ku-
rum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda TOEFL sınavından 
alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.

Bir öğrenci TOEFL sınavından alacağınız sonuca göre birçok üni-
versiteye başvurabilir aynı zamanda hazırlık okumaktan muaf 
olabilir. Kişinin üniversite diplomasının yanında en etkili kozu TO-
EFL belgesi olacaktır.  Ayrıca iş hayatında çalışanlar için çalıştıkları 
şirketlerden dil tazminatı alabilecekleri önemli bir kazanımdır. 

Uluslar arası geçerliliği olan TOEFL sınavı; dinlediğini anlama, 
okuduğunu anlama, yazma ve konuşma olmak üzere 4 bölüm-
den oluşur. Okulumuzda 100’e yakın öğrencimiz TOEFL sınav-
larına, alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanıyorlar.  
Çalışmalar her cumartesi 9.40 ile 12.50 arası toplamda 4 seans 
olarak yapılıyor. Kullanılan materyaller öğrencilerimizin dil be-
cerilerini geliştirmek ve TOEFL - IBT sınavında karşılarına çıka-
cak olan soru tarzlarını tanımak için kullanıyor. Bu çalışmalarda 
amaçlanan sadece TOEFL - IBT sınavında başarılı olmak değil aynı 
zamanda küreselleşen dünyada öğrencilerimizin yetkin ve etkin 
bir İngilizceye sahip olmalarını sağlamak. 

Ayrıca okulumuzda öğrencilerimizin İngilizcelerini daha hızlı 

geliştirmelerini sağlamak, eksikliklerini gidermelerine yardımcı 

olmak ve TOEFL çalışmalarımıza altyapı oluşturmak 

amacıyla KET-PET-FCE seviyelerinde Cumartesi gün-

leri 10:00-12:00 saatleri arasında çalışmalar yapılıyor.

RESİM KULÜBÜMÜZ 
“MONET’İN 

BAHÇESİ”NDEYDİ

Okulumuzun resim kulübü öğ-
rencileri, Görsel Sanatlar Züm-
remiz tarafından düzenlenen 
kültür sanat gezisinde Monet’in 
Bahçesi’ne gitti.

Öğretmenleri eşliğinde Sakıp 
Sabancı Müzesi’ndeki “Monet’in 
Bahçesi” adlı sergiyi gezen öğ-
rencilerimiz ünlü Fransız sanatçı 
Monet’in eserlerini hayranlıkla 
incelediler. 

Monet’in Paris’e 80 km mesafe-
de bulunan Giverny Köyü’ndeki 
ünlü evi ve bahçesinden esin-
lendiği resimlerden, doğa ve 
manzara betimlemelerinden 
oluşan sergide öğrencilerimiz 
empresyonizm (izlenimcilik) 
akımını öncü sanatçının eser-
leri ile öğrendi. Bunun yanı sıra 
eserlerden ve verilen bilgilerden 
hareketle Monet’i tanıyan öğ-
rencilerimiz, sanatçının doğaya 
aşık bir bahçe tutkunu olduğu-
nu öğrendiler.

Öğrencilerimiz bu gezide “Bir 
Ülke Değişirken-Tanzimattan 
Cumhuriyete Türk Resmi” isimli 
resim koleksiyonunu da ziyaret 
etme fırsatı buldular. Türk res-
samlarının eserlerinin bulundu-
ğu bu galeri de öğrencilerimizin 
merak ve hayranlık dolu bakış-
larıyla gezildi.
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Gitar kulübü çalışmalarında kulüp öğrencilerine bu ens-
trümanın yapısını, kullanılan malzemeleri, tel isimleri, 
perde isimleri ve çalış teknikleri hakkında bilgi veriliyor, 
aynı zamanda verilen bu teknik bilgilerin pekiştirilmesi 
için seviyelerine uygun etüd çalışmları yapılıyor.

Bu çalışmalar yapılırken, öğrencilerin motivasyonlarını 
arttırmak amacı ile güncel şarkılar dinletilerek bunların 
nasıl yorumlanabileceği hakkında fikirler sunuluyor.

Aynı zamanda Gitar Kulübü çalışmalarında, kulüp öğ-
rencilerinin ritim duygularının geliştirilmesi için farklı 
ritim çalgıları ( Tumba –bendir –darbuka ve Org içindeki 
batari sesleri ) kullanılıyor.

2007 yılından bu yana yaptığı “matematik 
olimpiyatı” çalışmalarıyla geleceğin bilim 
insanlarını yetiştirmeyi kendine misyon edi-
nen okulumuz, her geçen gün bu hedefine 
doğru kararlı adımlarla ilerliyor. 
Öğrencileri matematik olimpiyatları ile ez-
bercilikten uzak, sorgulayıcı ve ispatlayıcı 
bir sisteme hazırlayan okulumuzda ortao-
kul kademesindeki öğrencilerimiz belirli bir 
plan doğrultusunda matematik alanında 
eğitiliyor. Matematiğin zevke dönüştüğü 
bu çalışma ile kavramlar arasındaki ilişki ve 
bağlantıları bir bütün olarak ele alan öğren-
cilerimiz tarafından bu sistem, diğer derslere 
de transfer ediliyor. Öğrencilerimizin mate-
matik olimpiyatı adına gösterdikleri gayret 
ve başarı, öğretmenlerimizin ve okul yöne-
timimizin desteğinin yanı sıra velilerimizin 
memnuniyeti ile de sürekli artıyor.

Matematik Bizim İşimiz
“Bana anlattığını unuturum, gösterdiğini ha-
tırlarım ve benim konuya katılmamı sağlar-
san o zaman anlarım” anlayışından hareket-
le kalıcı öğretimin ancak uygulama ve aktif 
katılım sağlayarak gerçekleştiğine inanan 
öğretmenlerimiz Biyoloji ve Bilim Kulübü’nü 
faaliyete geçirdi.

Bu kulüp öğrencilerimizin problemlere bi-
limsel yaklaşım mantığını öğrenmeleri, 
derste öğrendiklerinin günlük hayatla bağ-
lantısını kurmalarını sağlamayı, keşfetmenin 
ve üretmenin zevkini tatmalarını sağlamayı 
amaçlıyor. Laboratuvar  ortamında yapılan 
deneyler, konularla paralel yapılan geziler ve 
YGS çalışmaları kulübü eğlenceli hale geti-
ren etkinlik ve çalışmalar.

Uyguladığımı Unutmam

Gitar Kulübü

2013OCAK
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Okulu ve eğitim hayatını geleceğe ilişkin yüksek 
bir konfor temin süreci olarak görmenin ötesin-
de daha nitelikli bir dünyanın inşası için bir fırsat 
olarak yorumlayan öğretmen ve öğrencilerce 
oluşturulan Genç Düşünce Platformu beş yıl ev-
vel başladığı yolculuğuna fasılasız devam ediyor. 
Kademeli bir eğitim anlayışını benimsemiş olan 
GDP çalışmalarını bu sene de 3 kademe ile sür-
dürüyor. Her kademe çalışmalarını bir rehber 
öğretmenle devam ettiriyor. Danışman öğret-
menlerimiz öğrencileriyle her hafta düzenli ola-
rak bir araya geliyor. Onların 
kişisel soru ve sorunlarının 
çözümüne yardımcı olu-
yor.  I. kademenin rehber 
öğretmeni Ali Ramazan 
Tokalı,  II. kademenin reh-
ber öğretmeni Hümeyra 
Kadıoğlu, III. Kademenin 
rehber öğretmeni ise Se-
biha Tokalı.

Platforma yeni giren ve 
çoğunluğunu 9. sınıfların 
oluşturduğu I. kademe öğrencilerinin programı 
daha çok kitap okuma, okunan kitabın yazılı de-
ğerlendirilmesi ve danışman öğretmenle birlikte 
tahlil edilmesi esasına dayalı. I. kademe öğrenci-
leri düzenli olarak haftada bir kitap okuyarak ge-
rekli çalışmaları yaparlar.

Platformda ikinci ve üçüncü yılına giren öğ-
rencilerden oluşan II. ve III. kademenin çalışma 
programı I. kademeye göre çeşitlilik arz ediyor. 2 
haftada bir kitap bitiren ve kitaba dair tahlil çalış-

malarını yapan II. ve III. kademe öğrencileri her ay 
bir akademisyen, yazar, sanatçı veya gazeteciyi 
belirlenmiş bir konu çerçevesinde söyleşi yap-
mak üzere okulumuzda misafir ediyorlar. Diğer 
taraftan kademeler kendi içinde sunum çalışma-
ları yapıyorlar. II. ve III. kademe öğrencilerinin şu 
ana kadar kendi kademelerine yönelik hazırlayıp 
sundukları konular şöyle: “Modernizmin Temel 
Özellikleri”, “İslamda Musikinin Yeri”, “Harf İnkilabı 
ve Günümüze Etkileri”.

Platform “Ayın Konuğu” çalışması kapsamında 
okulumuzda üç değerli 
ismi misafir etti. Ülkemi-
zin önemli musikişinasla-
rından olan ve büyük bir 
beğeniyle takip edilen 
Ender Doğan Bey’le irfan 
geleneği üzerine söyleşi 
yapıldı ve eşsiz yorumun-
dan İrfan Türküleri’ni din-
lendi. Bunun yanında 

okulumuz mezunlarından 
olan ve “İslamcılık” üzerine 

akademik çalışma yapan Salih Karaduman’la Tür-
kiye’deki İslamcılık hareketinin gelişim süreci ve 
karakteri üzerine iki söyleşi yapıldı. Diğer taraftan 
TRT’de “Can Veren Pervaneler” isimli programıyla 
büyük teveccüh gören Hayati İnanç Bey’le  “Di-
van Şiirinin Aşk Anlayışı” konulu samimi bir söy-
leşi gerçekleştirildi.

Platform her kademede birbirinden güzel çalış-
malarıyla programlarını hız kesmeden sürdürüyor.  

GENÇ DÜŞÜNCE PLATFORMU 5 YAŞINDA
ONLAR ÇINAR’IN YILDIZLARI
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MEB tarafından tüm okullarda Kur’an-ı Kerim Dersi’nin 
seçmeli ders olarak okutulmaya başlaması birçok öğ-
renci ve veli tarafından ilgiyle karşılandı. Bu anlamda 
okulumuzda Değerler Eğitimi Birimimiz tarafından, öğ-
rencilerimizin Kur’an-ı Kerim’i daha güzel okumalarını 
sağlamak amacıyla başlatılan çalışma özellikle 9. sınıf 
öğrencilerimizin katılımıyla devam ediyor.   
Bu derslerde Kur’an’ın hayat rehberi olduğu, niçin 
okunması ve anlanması gerektiği, insana neler kazan-
dıracağı gibi konular yanında, Kur’an-ı Kerim’in düzgün 
okunması; harflerin mahreci, tecvid kaidelerinin uygu-
lanması, sure ve duaların ezberlenmesi ve seri bir oku-
yuşa sahip olmaları hedefleniyor.

Değerler eğitimi kulüp çalışmaları Ekim ayın-
da başladı ve tüm hızıyla sürüyor. Sayıları 25’i 
bulan kulüplerimiz, gençleri milli, manevi ve 
ahlaki değerler hususunda bilgilendirmeyi ve 
bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu amaca yönelik olarak,  kulüp çalışmaları yıl-
lık müfredatı değerler eğitimi öğretmenlerince 

oluşturuldu. Çalışmanın seyri içinde, müfreda-
ta uygun olarak evde okul destek materyalleri 
yine değerler eğitim birimi öğretmenleri tara-
fından hazırlanıyor ve kulüp öğretmenlerinin 
istifadesine sunuluyor. 
Çalışmalar haftada bir kez öğrencilerin evlerin-
de toplanarak yapılıyor. Derslerin yoğunluğu-
na kulüp öğretmenlerinin eşliğinde mola ve-
ren   öğrencilerimiz kimi zaman Eyüp Sultan’da 
sabah namazında başladıkları feyiz dolu an-
larını Piyer Loti’de sıcak çay eşliğinde demle-
nen sohbetleriyle taçlandırıyorlar. Kulüp öğ-
retmenleri ve arkadaşlarıyla sınıf atmosferinin 
ötesinde buluşmak, böylesi keyifli ve verimli 
saatler geçirmek öğrencilerimizin motivasyo-
nuna önemli katkılar sağlıyor.

Ney, klasik Türk musikisinde kullanılan, yapısı itiba-
rıyla  basit; ama   öğrenilmesi ve icra edilmesi bi-
raz zaman isteyen bir enstrüman. Hz. Mevlana’nın 
ünlü    mesnevisinin ilk on sekiz beytinde, ney sazı-
nı ve onun sesinin  neler anlattığını ifade etmekle, 
tasavvuf musikisinde önemli bir yer tutmuş. Sade-
ce üfleyen kişinin nefesiyle hayat bulduğundan, 
her bir neyin sesi, bir diğer neyin sesinin aynısı 
değildir. Bu özelliğinden dolayıdır ki; neyin sedası, 
işiten kişinin mutlaka ruhunda bir yerlere ulaşarak 
onu alıp uzaklara götürebilir. Ney sazıyla uğraşma-
ya başlayanlar,  ya da onun sesiyle ruh dinginliğine 
erişenler   ondan kolay  kolay vazgeçemezler. Ney, 
huzur ve  sükuneti   kendinde birleştirerek dinle-
yenlere bunu aktaran bir enstrümandır. Okulumuz 

da öğrencilerimizle zamanın ve imkânların elver-
diği ölçülerde hem musiki, hem de onun temsil et-
tiği Hz. Mevlana’nın sevgisini ve hoşgörü özelliğini 
öğretmeye çalışıyor.

“OKU!” DİYE BAŞLAYANI OKUMALIYIZ ÖNCE...

DİNLE NEYDEN BAK NELEN SÖYLER

2013OCAK
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Birçok kulüp çalışmasıyla öğrencileri hayata 
hazırlayan okulumuz, önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da Binicilik Kulübü faaliyetlerine yer 
veriyor.

Her ne kadar bir spor gibi görünmese de as-
lında hemen hemen tüm kaslarımızın aynı 

anda çalışmasını sağlayan bir spor olan bini-
cilik eğitimi ile öğrencilerimiz, hayvan sevgi-
sini pekiştirmenin yanı sıra birer usta biniciye 
dönüşüyorlar. Öğrencilerimiz bu zevkli sporu 
cumartesi günleri 10:00-13:30 saatleri arasında 
doyasıya yaşıyorlar.

BİR SEVGİ SPORU OLARAK BİNİCİLİK

İSTANBUL ŞEHİR  
KULÜBÜ

Abdullah Demirayak rehber-
liğinde çalışmalarını yürüten 
kulübün temel amacı İstanbul 
başta olmak üzere ülkemizin 
tarihi mirasını  yakından tanı-
mak ve ona sahip çıkmak. 
Bu güne kadar Milli Arşiv, Kız 
Kulesi,  Mihrabat Korusu, Fes-
hane, Otağtepe, Rumeli Hisa-
rı, Yıldız Parkı, Ortaköy, Galata 
Kulesi gibi yerler öğrencilerle 
birlikte hafta sonları ziyaret 
edildi.

HALK OYUNLARI 
KULÜBÜ

Edebiyat öğretmenlerimizden 
Abdullah Demirayak yöneti-
minde değişik yörelerin oyun-
larını ve bu oyunların felsefesi-
ni öğrencilerimize kavratmak 
amacıyla kurulan Halk Oyunları 
Kulübü çalışmalarına çarşamba 
ve cuma günleri devam ediyor.  
Özellikle geçen yıl şiir gecesi ve 
yıl sonu gösterilerinde sergile-
dikleri performansla dikkatleri 
üzerine çeken kulüp bu yıl için 
şiir gecesi ve yıl sonu progra-
mına Kafkas, Muğla Zeybeği ve 
Halayla  hazırlanıyor.

TİYATRO KULÜBÜ
İnsanı insana insanla anlatan, 
insanlığın var olduğu günden 
bugüne kadar devam eden ve 
insanlar var oldukça devam 
edecek olan ve canlı yapılan 
tek sanat dalı tiyatrodur. Bu 
sanata, tiyatroya gereken öne-
mi vermek amacıyla Edebiyat 
öğretmenlerimizden A. Naci 
Akdemir rehberliğinde kuru-
lan Tiyatro Kulübü çalışmala-
rına devam ediyor. Çanakkale 
Zaferi ile ilgili hummalı bir ça-
lışma yürüten öğrencilerimiz 
özellikle yıl sonu olmak üzere 
Akif ve İstiklal Marşı’nın kabu-
lü programları için de hazırlık 
yapıyorlar.
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BİR DİSİPLİN SPORU ESKRİM
Çok eski dönemlerden kalma bir spor dalı olan eskrimin kı-
lıçla yapılan bir spor olmasına rağmen tehlike oranı diğer 
sporlarla aynı derecede olması ilgiyle karşılanmasını sağlıyor. 
Estetik ve hız yanında dikkat de gerektiren eskrim, bir spor 
dalı olarak kendine özgü kıyafetleri ile sporcuyu her türlü teh-
likeye karşı koruyor. 
Genel spor disiplini içerisinde eskrim branşı, öğrencilerimize 
başarıya, başarısızlığa, disipline, çalışmaya, programlı olmaya, 
hedef koymaya, hedefe ulaşmak için yapılması gereken et-
kinliklere karşı bir vizyon sağlamakla birlikte öğrencilerimizin 
spor ve yaşam disiplinine bakış açılarını geliştiriyor. 
İzlenmesi ve yapılması çok zevkli olan eskrim sporuyla uğraşan 
öğrencilerimiz, il ve ilçe çapında yapılan yarışmalarda dereceler 
kazandılar. Eskrime gönül veren öğrencilerimiz çalışmalarına her 
pazartesi günü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda devam ediyorlar.

RENKLERİN DİLİ

Derslerimiz, Resim Atölye-
si’nde haftada 1 ders saati ya-
pılıyor. Resim Dersi’nde; 9, 10 
ve 11. sınıflarda nokta-çizgi 
tekniklerinin uygulanmasıyla 
derslere başlanır. Nokta ve çizgi 
çalışmalarıyla resim konularına 
uygun olarak yapılacak renkli 
teknikler seçilir. Renkli teknikler, 
kâğıt üzerine sulu boya (mü-
rekkep), guaj boya, akrilik boya 
teknikleriyle uygulanır.

M.E.B. müfredatı doğrultusun-
da resim eğitiminde nokta-çiz-
gi, ışık-gölge, gözleme-çözüm-
leme-düzenleme çalışmaları 
ile form–biçim çağrışımları 
üzerinde renkli resim teknikle-
ri ile çalışmalar yapılmaktadır. 

Sanat ve insanı irdelerken, bi-
lim ve sanat ilişkisinin toplum 
üzerindeki etkileri konusun-
da fikir sahibi olmaları sağ-
lanmaktadır. Görsel anlatım 
ve estetik ilişkilerini, resmin 
temel kuralları içinde, canlı 
ve cansız modelden resim 
çalışmalarıyla derinlik fikrine 
ulaşarak, resmin diğer sanat 
dallarıyla ilişkilerini anlayarak 
öğrencilerimizi bir bütünlüğe 
götürmeye çalışıyoruz.

Kulüplerimiz arasında yer alan buz pateni, eğlencenin yanında 
sağlıklı bir vücuda kavuşma imkanı tanıdığı için öğrencilerimiz 
tarafından rağbet görüyor. 
Çeşitli dallara ayrılan buz pateninin her bir dalında sağlık adına 
birçok faydalı yanlar bulunuyor. Bunlar arasında bağışıklık sis-
teminin kuvvetlenmesi başı çekiyor. Solunum yolu enfeksiyon-
larına ve kalp problemi bulunan çocuklara tavsiye edilmesiyle 
de bu sporun önemini ortaya koyuluyor.

SAĞLIK İÇİN
BUZ PATENİ
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Genelde tüm dünyanın özeldeyse içinde 
bulunduğumuz coğrafyanın yaşadığı sü-
reç ve toplumsal değişimler bir dil olarak 
Arapça’yı düne göre daha önemli hale ge-
tirdi.

Yârının dünyasında Arapça’nın bugüne 
göre çok daha önemli bir dil olacağı öngö-
rülüyor. Bu gerçeği göz önünde bulundu-
ran Milli Eğitim Bakanlığı Arapçayı seçme-
li yabancı diller listesine aldı. Bu konuda 
okulumuz da vakit kaybetmeden Arapça’yı 
ikinci seçmeli yabancı dil olarak belirledi.
Böylelikle öğrencilerimize ikinci bir yabancı 
dil imkânı sunarak geleceğe daha iyi hazır-
lanmalarını sağlıyoruz.

Arapçayı öğrenme konusunda daha çok me-
safe kat etmek isteyen öğrencilerimiz için 
derslere ilaveten Arapça Konuşma Kulüpleri 
oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
haftada iki ders saati olarak öngörülen Arap-
ça derslerini  isteyen öğrencilerimiz, bu ku-
lüpler vasıtasıyla haftada iki saatlik ilave  bir 
çalışmayla destekliyorlar.

Bir heyecanla tezhip ve minyatür 
kulübüne başladık. bu sanatları 
nasıl öğreneceğimiz bir merak 
konusuydu. Önce tarihin tozlu 
raflarına sıkışan o güzel örnekle-
ri incelemeye başladık ardından 
elimize kalemlerimizi alıp desen 
çizmeye başladık. İlk çizgiler bi-
zim için kıymetliydi... İlk çizgiler, 
ilk adımlar... Zaman ilerledikçe 
çizgiler yerini renklere ve fırça-
lara bıraktı. Artık fırçaların doku-
nuşu için buluşur olduk. Bizler 
ilerleyen zamanlarda tasarımın 
geometrik ve büyülü dünyasıy-
la devam edeceğiz yolumuza. 
Bir eser üretmenin verdiği hazla 
başladığımız bu yolda  bizler ben 
olmaktan çıkıp, fırçam, boyam 
ve ben haline dönüştük... 

Bir Kültür ve Dünya Dili ARAPÇAYI Öğreniyoruz

İnce ve Estetik Bir Sânat
Tezhip ve Minyatür
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