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Değerli Çınar Dostları,
Çınar Ailesi olarak kendine, ailesine ve topluma fayda üreten, değerlerine bağlı, “Başarılı
ve Erdemli Nesiller” yetiştirmenin haklı gururunu yine hep birlikte yaşıyoruz. Bu gururu bizlere yaşatan değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizin durup dinlenebileceği, kendini
yenileyebileceği bir ara tatile daha girmiş bulunuyoruz.
Öğrencilerimizin mutluluk ile koştukları koridorlarımız sömestr döneminde boş kalacak olsa
da, bizler yavrularımızın eğitimine dair yeni projeler üretmenin, onları hep biraz daha iyi yetiştirmenin, biraz daha mutlu etmenin gayreti içinde olacağız.
22. Yılımızda Türkiye’de Örnek Alınan Eğitim Markası Olmaya Devam Ediyoruz …
Hayata geçirdiği birbirinden farklı eğitim projeleri, yepyeni kampüslerimiz, yeni öğrencilerimiz ve velilerimiz ile her gün büyüyen ve gelişen bir eğitim yuvası olarak bu alanda önemli bir
marka olduk.
Akademik Başarımız, Değerler Eğitimi Anlayışımız, Yabancı Dil Eğitimimiz, Yaşam Becerileri Merkezi’miz, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz, Genç Düşünce Platformumuz’un yanı sıra “Başarılı ve Erdemli Nesiller” yetiştirme idealimiz doğrultusunda
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Geride bıraktığımız 22 yılda çizgimizden ödün vermeyerek kendimizi sürekli geliştirme arzumuz ve şüphesiz ki siz değerli velilerimizin bize inancı ve teveccühü bu noktaya gelmemizdeki en
önemli etkenlerdir.
15 Temmuz’da Tüm Çınar Ailesi Olarak Tek Yürektik …
15 Temmuz’da hain emelleri olanların ülkemize ve milletimize yaptığı sinsi darbe girişimine
karşı Çınar Ailesi olarak bizler de ilk andan son ana kadar tüm unsurlarımızla mücadele vermiş
olmanın haklı gururu içindeyiz. Çok şükür ki; böylesi hain emellere ve girişimlere karşı ortak
refleks vermeyi, tek yürek olmayı iyi bilen bir milletiz. Çınar Ailesi olarak da yıllardır ülkesine,
milletine sadık, başarılı ve erdemli olma ilkesi ile kendisine, ailesine ve ülkesine değer üretebilen
bireyler yetiştirmekten dolayı çok mutluyuz. Allah bizlere tekrar böylesi bir günü yaşatmasın
inşallah.
Hep birlikte yeni başarılara ulaşabilmek umuduyla, çocuklarımızla kısa da olsa geçirebileceğiniz iyi tatiller dilerim.

Kadir Ünal
Genel Müdür
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KARDEŞ AILE PROJEMIZ
DEVAM EDIYOR
Okulumuzun daha önce hayır
medeniyetinin yaygınlaşmasına
katkıda bulunmak için başlatmış
olduğu “Kardeş Aile Projesi” ile ilgili
çalışmaları devam ediyor.
Öğrencilerimize maneviyat
duygusunu kazandırmayı hedefleyen
proje ile; yardım etmeyi, paylaşmayı,
zor duruma düşmenin ne demek
olduğunu, eskimiş eşyalarla, ödenemeyen giderlerle yaşamaya çalışan
insanları öğrencilerimiz bizzat görerek öğreniyorlar. Kardeş ailelerini
ziyaret eden öğrencilerimiz, empati
kurarak merhamet duygularını
geliştirip, yardıma muhtaç olan
kardeş ailelerini maddi ve manevi
olarak yalnız bırakmayacaklarını her
fırsatta gösteriyorlar.

GEMS’LE ÖĞRENCİLERİMİZ
BİR ADIM ÖNDE
Okulumuzda anasınıfında bu yıl uygulamaya başladığımız GEMS eğitim modeli sayesinde birçok deney ve
matematik çalışmaları yaratıcı drama ve müzik etkinliği ile
birleştirilip veriliyor. Bu sayede öğrenme sürükleyici ve eğlenceli hale geliyor. GEMS eğitim metodu ile öğrencilerimiz eğlenmenin, eğlenirken öğrenmenin keyfinin sürüyor.
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SPELLING BEE!
MİNİ AKADEMİ DEVAM EDİYOR!
Öğrencilerimizin akademik
gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de desteklemek adına
1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimize

yönelik yapılan “Mini Akademi”
devam ediyor.

Yabancı diller bölümümüz 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz için düzenlenen Spelling
Bee (kelime heceleme)
yarışmasını gerçekleştirdi.
Öğrencilerimizin kelimeleri
hecelerken telaffuzlarını da
geliştirmesini sağlamaları
amacıyla düzenlenen yarışmada heyecan dolu dakikalar
yaşandı. Finale kalan öğrencilerimizin sevinci görülmeye
değerdi.

HALEP’E ÇINAR’DAN YOL AÇTIK
Okulumuz öğrenci ve velileri
Halep’te yaşanan katliama
sessiz kalmadı. “Bizim Merhametimiz Bitmesin” diyerek barındıkları
kamplarda ve özellikle Halep’te zor
günler geçiren Suriyeli kardeşlerimiz
için okulumuzda “Bir Torba Un
da Benden” kampanyasına destek
amacıyla 3 tır un yardımı toplandı.
Un yüklü yardım tırımız öğretmen,

öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından dualarla, tekbirlerle uğurlandı.
“Sizden biriniz kendisi için istediğini mü’min kardeşi için de
istemedikçe iman etmiş olamaz”
Hadis-i Şerif ’inden de yola çıkarak
Halep’teki vahşetin bir an önce son
bulması için dualar edildi. Halep’te
zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan kardeşlerine bir nebze

de olsa yardım etmenin, masum
insanlara destek olmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerimiz duygu
dolu anlar yaşadı. Yardıma muhtaç
kardeşlerimize nefes olacağını düşündüğümüz yardım kampanyamıza
katkılarından dolayı tüm öğretmen,
öğrenci ve velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
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ANASINIFI İNGİLİZCE
DEĞERLENDİRME GÜNLERİ
Çınar Kolejinde öğrenciler dil ediniminin en etkili olduğu yaş olan okul
öncesi dönemde işinin uzmanı öğretmenler tarafından uygulanan kitaplar ve yaş
düzeylerine en uygun olan metotlarla aktif
bir öğrenme içerisindedirler. Her dönem
sonunda öğrenciler özel olarak dizayn edilmiş

arka planlar önündeki çekimlerde hedeflenen
dili kullanma imkanı bulmakta ve öğretmenleri tarafından öğrenme düzeyleri takip
edilmektedir. Dönem boyunca öğrendiklerini
sergileme imkanı bulan öğrencilerin video
kayıtları aileleriyle paylaşılmaktadır.

VELİLERİMİZ
KULÜPTE
Veli İlişkileri Birimi ve Yaşam Becerileri Merkezi iş birliği ile bayan velilerimize
yönelik düzenlenen veli atölye çalışmalarımız velilerimizin katılımıyla devam ediyor.
Takı tasarım ve nakış atölyesinde uygulamalı
olarak kendi tasarımlarını ve iç dünyalarını
yaptıkları çalışmalara yansıtan velilerimiz sanatla ilgilenmenin haklı gururunu ve zevkini
yaşıyorlar.

ÇINAR HABER 5 ETKİNLİKLER

MÜNAZARA FINALI GERÇEKLEŞTI
Erdemli ve başarılı nesiller
yetiştirme gayretiyle yola çıkan
Çınar Koleji, geleceğe ışık tutacak
gençleri çeşitli faaliyetlerle donatmaya devam ediyor. Bunlardan biri
de okullarımızda her yıl yaptığımız

münazara yarışmalarıdır. Üç hafta
boyunca devam eden münazara
yarışmalarında final maçı AL 10 A
ve AL 10 C sınıfları arasında yapıldı.
Çekişmeli geçen maçta AL 10 A
sınıfı yarışmayı kazanarak birinci

TEOG’A RAMAK KALA
8. sınıf öğrencilerimize
TEOG öncesi moral ve motivasyon amaçlı sohbet tadında
bilgilendirme yapıldı. Yaşam
Becerileri Merkezimiz bu kez
farklı bir etkinliğe kapılarını
araladı. TEOG sınavı öncesi
rehber öğretmenlerimiz ve öğ-

rencilerimiz Mutfak Sanatları
Atölyesinde buluştu. Öğrencilerimiz kendi elleriyle yaptıkları Türk kahvelerini yudumlarken rehber öğretmenlerimizle
sohbet ederek TEOG öncesi
son tüyoları aldılar ve güzel
bir gün geçirmiş oldular.

oldu. Yarışmanın galiplerine ödüllerini okul Müdürümüz Selahattin
Çolak Bey takdim etti.
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EN GÜZEL ÖDÜL
En iyi dostun kitaplar olduğuna inanan öğrencilerimiz alışkanlık haline getirdikleri okuma
saatlerine hız kesmeden devam
ediyorlar. Haftalık kitap okuma
hedeflerini tutturan öğrencilerimiz altın, bronz ve gümüş
madalya almaya hak kazandılar.
Öğrencilerimizi tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.

TALENT IS YOU
Çekmeköy Kampüsü
Yabancı Diller Bölümü
tarafından kız öğrencilerimize
yönelik “Talent is You” isimli
yetenek yarışması düzenlendi.
Özel yeteneklerin sergilendiği
yarışma eğlenceli ve keyifliydi.
Uzun süredir yarışma hazırlıkları yapan öğrencilerimiz,
sınav haftası öncesinde stres

atıp motivasyonlarını artırdılar.
Yarışma esnasında öğrencilerimiz halk oyunları, İngilizce
şarkılar, keman gösterileri ile
performanslarını sergilediler.12
Fen/A sınıfından Öznur Aygün
muhteşem keman performansı
ile yarışmanın birincisi oldu.

MODEL BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER
Çekmeköy Yabancı Diller
Bölümü, öğrencilerini Model
United Nations (model birleşmiş
milletler) programına hazırlıyor.
Program 23-26 Şubat tarihlerinde Koç Lisesinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz Myanmar,
Romanya ve Slovenya’nın
delegeleri olarak münazaralara
katılacaklar ve Latin Amerika’nın problemlerine çözümler
bulmaya çalışacaklar.
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HUZURA KOŞUYORUZ
Değerler Eğitimi kapsamında, öğrencilerimizin
kendi iradeleriyle namaza
alışmalarını sağlamak amacıyla
düzenlenen “Huzura Koşuyoruz” namaz etkinliği gerçekleştirildi.
Namaz ibadetini yavrularımıza aşılamak için üç haftayı
kapsayan ‘Huzura Koşuyoruz’

namaz etkinliğinde dereceye
giren her bir öğrenciye farklı
kategorilerde ödüller belirlendi
ve bu ödüller idarecilerimiz tarafından öğrencilerimize verildi.

“BABAM USTA BEN ÇIRAK”
Çocuklarımızın günlük yaşamda başarılı olmalarında, babaları
ile geçirdikleri vakit çok önemlidir.
Bu sebeple 1. sınıf öğrencilerimize
“Babam Usta Ben Çırak” etkinliği
düzenlendi. Bu etkinlikte öğrencilerimiz babalarından destek alarak
“Kuş Evi” yaptılar.
Hepsi birbirinden renkli olan kuş
evleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından sergilendi ve yoğun
bir ilgi gördü.
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HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR!
“Kim bir yetimi koruyup gözetirse şu
iki parmağım kadar bana yakın olacaktır” hadisine mazhar olabilmek için
Çınar Koleji olarak İHH İnsani Yardım
Vakfı ile “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi
Var” projesini başlattık. Proje kapsamında sınıflarımızda toplanan yardımlar
düzenli olarak yetim kardeşlerimize
ulaştırılıyor.

ACILARINI PAYLAŞMAK IÇIN
Suriyeli aileler için yardım çalışması başlatan öğrencilerimiz
ve velilerimiz yardımlarını kendi
elleri ile teslim etmenin huzurunu
yaşadılar.

Suriyeli ailelerin evlerine misafir
olan miniklerimiz hediyelerini
kardeşleri ile paylaşırken yardımlaşmanın önemini yaşayarak öğrenmiş
oldular.

MANTIYA DA
EL ATTIK
5. sınıf öğrencilerimiz sosyal bilgiler dersi kapsamında
işledikleri “Zengin Kültürümüz” konusunu YBM’den
Mutfak Sanatları Atölyemizde
yaptıkları etkinlik ile pekiştirdiler.
Ülkemizin çeşitli yöresel
yemeklerini öğrenen öğrencilerimiz, İç Anadolu Bölgesinin
meşhur Kayseri mantısını öğretmenleriyle birlikte yaptılar.
Mutfak Sanatları Atölyesinde arkadaşlarıyla birlikte
eğlenirken öğrenen öğrencilerimiz kendi elleriyle yaptıkları
mantıyı afiyetle yediler.
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KENDİN KUR
KENDİN YE!

ÇOK HUZURLU
BIR VAKITTI...
“Hocam Bizi Namaza Götür”
etkinliği kapsamında ortaokul
öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde sabah namazı programı yapıldı.
Bu etkinlikle sabah namazında

Gelenekselleşmiş kış
hazırlıklarından biri olan eski
tabiriyle “turşu kurma” yeni
ifadesiyle turşu yapma işi 5.
sınıf öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Kavanozlara tek tek fasulye,
lahana, biber, salata ve havuç
ekleyen öğrencilerimiz,
sevgilerini de ilave ettiler.
İsimlerine özel getirdikleri
kavanozlara büyük bir keyifle malzemeleri yerleştiren
öğrencilerimiz daha sonra
yaptıkları turşuları evlerine
götürdüler.

öğrencilerimizi ve velilerimizi camilerimizle buluşturmak amaçlandı.
Etkinlik sonrasında öğrencilerimiz
ve velilerimizle birlikte kahvaltı
yapılarak program sona erdi.

DERSTE ÖĞREN
ATÖLYEDE UYGULA!
Öğrencilerimize bilimsel
düşünmenin ve yeni kazanımların kapılarını açan
Mucitler Atölyemiz 3. sınıf
öğrencilerimizi misafir etti.
Öğrencilerimiz derste
edindikleri bilgileri yaptık-

ları deneyler ile kalıcı hale
getirdiler. Daha önceden
hazırladıkları materyallerle heyecanlı, eğlenceli ve
görsel deneyimler yaşayarak maddenin katı, sıvı ve
gaz hallerini incelediler.
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BIZIM İÇİN
CAN VERDİLER...
3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz
tarafından şehitlerimizi anma
programı gerçekleştirildi.
Kur’an tilavetiyle başlayan
programda şehitlerimiz için

hatim duası yapıldı. Müzik
öğretmenimiz eşliğinde ilahiler
söyleyen öğrencilerimiz arkadaşlarına ve öğretmenlerine lokum
ikram ederek güzel bir programa imza attılar.

ZAMAN TERAZİSİ
Her gün farklı etkinliklerle hem eğlenen
hem öğrenen anaokulu öğrencilerimiz bu
hafta da saat etkinliği yaptılar.
Miniklerimiz, saatin nasıl çalıştığı, saatteki
akrebin ve yelkovanın ne işe yaradığı, dakikanın ne olduğu gibi soruları yaşayarak ve
görerek öğrenmiş oldular.
Evlerinden getirdikleri saatleri arkadaşlarına tanıtan miniklerimiz kendi saatlerini
tasarladılar.
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EĞLENCELİ HALE GETİRMEK İÇİN...
1. sınıf öğrencilerimiz
okuma yazma sürecini daha
eğlenceli hale getirerek farklı
materyallerle sesleri birleştirmeyi
öğreniyorlar.
Ses temelli cümle yönteminde okuma yazma öğretiminin
seslerle başlaması; seslerden
hecelere, kelimelere ve cümlelere
ulaşabilmeyi amaçlamaktadır. Bu
amaçla, birinci sınıf öğrencilerimiz okuma yazma sürecini daha
eğlenceli hale getirmek için farklı
yöntemlerle sesleri birleştirmeyi
öğreniyorlar. Köpükle harfleri
birleştiren miniklerimiz hem
eğleniyor hem öğreniyorlar.

EMEĞİMİZ
YOKSULLAR İÇİN...

DUALARIMIZ ŞEHITLERIMIZE!
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in (SAV) doğum günü olarak bilinen ve tüm Müslüman
âleminin bayramı olarak kutlanan Mevlid Kandiline ilişkin özel
program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şiir, ilahiler, slayt gösterileri ve dualarla devam etti. Okul
Kurucu Müdürümüz ve Değerler Eğitimimizin mimarı Sayın
Veysel Kafalı, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.
Ayrıca kendisi, Peygamber Efendimizi anlatan yazı yarışmasında 40 kişi içerisinde yazısı en iyi olan öğrencimiz Beyzanur
Aksoy’a ödülünü de takdim etti. Öğrencilerimizden oluşan
İlahi grubumuz tarafından ilahiler seslendirildi. Son olarak
Öğrencilerimizin okumuş oldukları Hatm-i Şeriflerin, Yasin-i
Şeriflerin ve Salavat-ı Şeriflerin duası yapılarak tüm Müslüman
âlemi için özellikle de 15 Temmuz ve 10 Aralık’ta kaybettiğimiz
şehitlerimiz için hep birlikte yürekten “Amin” denildi.

Öğrencilerimiz YBM Tekstil
Tasarım atölyesinde hazırladıkları;
battaniye, yastık, atkı ve bereleri
ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.
Yaşam Becerileri Merkezi Tekstil Tasarım Atölyemizde makineler bu kez
ihtiyaç sahibi insanlar için çalıştı. Kış
aylarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde öğrencilerimiz
atkı-bere-battaniye ve yastık dikerek
ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını
gösterdiler.
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HAYALLERİMİZİ SOMUTLAŞTIRDIK
Anasınıfı öğrencilerimiz
Aile Katılım Projesi kapsamında hayallerindeki evin
maketini yaptılar. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin
katıldığı serginin açılışı İlköğretim Kampüs Müdürümüz

Mehmet Karagöz tarafından yapıldı. Ailelerinin de
desteğiyle birbirinden renkli
evler yapan miniklerimiz,
yaptıkları evleri bu sergide
ortaya koymuş oldular.

BİRLİKTE
MEVLANA OLDUK

5. sınıf öğrencilerimiz Mevlana
Haftası’nda İngilizce ve Değerler Eğitimi
Zümresi ile ortaklaşa bir çalışma yaptı.
Öğrencilerimiz önce Mevlana’nın özlü
sözlerini içeren İngilizce afiş çalışması yaptı
daha sonra ise semazen olup teneffüste
arkadaşlarına ve öğretmenlerine mini bir
gösteri yaptılar. Öğrencilerimizin yapmış
oldukları İngilizce afişler değerlendirilerek
ödüllendirildi. Öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

ARTIK “KİTABIMI” OKUYORUM
Anaokulu öğrencimiz Berra Torlak bu
dönemin ilk Kuran’a geçen
öğrencisi oldu. Osmanlı
geleneği olan “Âmin Alayı”

ile Kampüs Müdürümüz Mehmet Karagöz’ü
ziyaret eden öğrencimiz
Kampüs Müdürümüzün
elinden başarı sertifikasını

ve madalyasını aldı. Bu
güzel merasim sonrasında
öğrencimiz pasta keserek
arkadaşlarına ikram etmeyi
de unutmadı.
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HER
ŞEYİMİZ
YERLİ
OLMALI
Yerli Malı Haftası etkinlikleri
kapsamında anasınıfı öğretmenlerimiz, minik öğrencilerimize
bir hafta boyunca tutumlu olmanın
yatırım yapmanın ve yerli malı

kullanmanın önemini anlattılar. Bir
haftalık süreç sonrasında da miniklerimiz, maharetli annelerinin hazırladığı yiyecekleri tanıtarak Yerli Malı
Haftası’nı kutladılar. Artık minikleri-

MERHAMETLERİ HEP
CANLI KALSIN
Anasınıfı öğrencilerimiz sokak
hayvanlarının yaşadıkları
zorlukları, neler hissettiklerini anlamak amacıyla ailelerinin de desteği
ile sokak hayvanlarını beslediler.
Onların yaşadığı yerleri, yediği
yiyecekleri gören miniklerimiz hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya
başladılar.

miz bir ürün alacakları zaman yerli
olup olmadığını nasıl anlayacaklarını
öğrenmiş oldular.
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HATIRALAR ÖLMESİN...
4. sınıf öğrencilerimiz aile
büyüklerinin geçmişte yaşadığı
olayları öğrenmek, nasıl bir çocukluk yaşadıklarını anlamak için sözlü

tarih sunumlarını gerçekleştirdiler.
Her bir öğrenci aile büyüklerinden birini seçerek karşılıklı
soru-cevap şeklinde hazırladıkları

videoyu arkadaşlarıyla paylaştılar.
Birbirinden renkli sunumları izleyen
öğrencilerimiz arkadaşlarıyla keyifli
bir ders geçirmiş oldular.

ÖNCE HAYAL ET
SONRA YAŞA!
Miniklerimiz Masal Evi Atölyemizde
düş dünyalarının kapılarını aralıyor.
Birbirinden farklı hikâyeler ve masallarla
hayal dünyalarını keşfe çıkan öğrencilerimiz eğlenceli vakit geçiriyorlar.
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HANGİ MESLEĞI NIÇIN SEÇMELIYIZ?
23 Üniversitenin katılımı ile
Çınar Kariyer Günü Başakşehir’de gerçekleştirildi.
Çınar Koleji Çekmeköy, Başakşehir ve Esenyurt Kampüsleri
lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize
yönelik meslek tanıtımı etkinlikleri
kapsamında her yıl düzenlenen
Çınar Kariyer Günü bu yıl 23 Üniversitenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış programı “Çınar
Masters” ile yapıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu
ile İTO ve İKV Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Soylu öğrencilerimiz
ile tecrübelerini ve kariyerlerine ait
önemli hususları paylaştılar.
Etkinlik esnasında öğrencilerimiz
üniversiteler tarafından kurulan

stantları ziyaret ettiler. Yoğun geçen
etkinlikte iki ayrı oturumda 16
meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Tıp, Hukuk, PDR, İletişim,
Mühendislik, Mimarlık, Diş hekimliği, Eczacılık, İİBF alanlarında
farklı üniversitelerin akademisyenleri
tarafından seminerler yapıldı.

UZAY AVUÇLARIMIZDA
Eğitimde teknolojiye ayrı
bir önem veren okulumuz
uzayla ilgili gelişmelerin
günlük yaşantımıza girmesini
sağlamak, uzayı eğlenceli ve
uygulamalı şekilde müfredata

uygun olarak çocuklarımıza ve
genç nesle anlatmak amacıyla Çekmeköy şubemizde 1.
Dönem planetaryum çalışmamız ortaokul öğrencilerimizin
katılımıyla yapıldı.
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VELILERIMIZE
GEMS SEMINERI

MOTİVASYONUMUZ
YERİNDE

Anasınıfı velilerimize yönelik olarak ‘’Okul Öncesi Dönemde Çocuk ve GEMS Sistemi’’ konulu seminer Aydın Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aylin Sözer’in
katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerde anasınıfında
uygulanan GEMS Modeliyle ilgili bilgilendirme
yapıldı. Semineri dikkatle dinleyen velilerimiz Aylin
Sözer’e istedikleri soruları sorma imkânı da buldular.

Lisemizin Türk Dili ve Edebiyatı
Zümresi tarafından 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimize yönelik YGS-LYS motivasyon ve
bilgilendirme semineri düzenlendi. Farkındalık yaratmak için düzenlenen seminer
öğrencilerimiz tarafından ilgiyle ve dikkatle
dinlendi. Kurum olarak YGS ve LYS’ye
verdiğimiz önemi takdir eden öğrencilerimiz
sınava hazırlanma işinin son sınıfa bırakılamayacak kadar önemli olduğunu bir kez
daha vurguladılar.

TRINITY

SERTİFİKALARIMIZI
ALDIK!
1877’den bu yana uygulanan ve günümüzün en prestijli sınavlarından biri olan Trinity
College London sınavları sonuçlandı. Temel hedefi öğrencinin dil
becerilerini ölçmek olan sınava

ilgi oldukça yoğundu. Hem sınava
giren öğrencilerimizin tamamının
yüksek notlarla uluslararası geçerliliği olan sertifikayı almış olmaları
hem de öğrencilerimizin İngilizce yeterlilik derecelerini ortaya

koymaları bizleri onurlandırdı.
Bu sınavda üstün başarı gösteren
öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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MELİH TUĞTAĞ İLE SÖYLEŞİ
3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz,
“Sessiz Sakin’in Gürültülü
Maceraları” adlı kitabın yazarı Melih
Tuğtağ ile söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşi sırasında öğrencilerimiz

merak ettikleri soruların cevaplarını
alırken keyifli vakit geçirdiler. Söyleşinin ardından kitaplarını imzalatan
öğrencilerimiz günün anısına fotoğraf çektirdiler.

BADMİNTONDA İDDİALIYIZ
Badminton Federasyonu
İstanbul İl Yöneticileri Yasemin Şeker ve Vahide Gülce ile
Badminton Antrenörü Oya
Müjde, Beden eğitimi zümremizin düzenlemiş olduğu söyleşide
öğrencilerimizle bir araya geldi.
Söyleşide badmintonun

sevdirilmesi ve badmintonun
okullarda yaygınlaştırılması
üzerine öğrencilerimize bilgiler
aktarıldı. Soru- cevap bölümünün ardından badminton takımı
öğrencilerimiz ile Antrenör Oya
Müjde bir gösteri maçı yaptılar.
Okul Müdürümüz Mehmet

Karagöz Badminton Federasyonu İstanbul İl Yöneticileri
Yasemin Şeker ve Vahide Gülce
ile Badminton Antrenörü Oya
Müjde’ye katılımlarından dolayı
teşekkür edip çiçek takdim etti.
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SINAV

STRATEJIMIZ HAZIR

TEKNOLOJİ DE
BİR YERE KADAR!

Rehberlik Birimi ve Türk Dili ve Edebiyatı
Zümresi tarafından 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik Sınav Stratejileri Semineri düzenlendi.
Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize,
bu süreçte dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlattı.
Öğrencilerimize hazırlık sürecinde neleri yapmamaları gerektiği anlatıldı. Sınav esnasında kullanılacak olan soru kitapçıkları ve optik formlarla ilgili
bilgi paylaşımında bulunuldu. Girdikleri deneme
sınavlarının önemli olduğu ancak asıl sınav olmadığı
vurgulanarak, asıl sınava hazırlanırken uygulamaları
gereken yöntemler detaylarıyla anlatıldı.

Eğitim seminerleri kapsamında velilerimize
yönelik yapılan Teknoloji Kullanım Kültürü ve Bilgi
Güvenliği seminerimiz gerçekleşti. Bilişim İnovasyon
Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı Faruk Yakaryılmaz tarafından yapılan seminerde teknoloji kullanımının olumlu olduğu kadar olumsuz yanlarının da
olduğuna değinildi. Teknoloji bağımlılığı hakkında
bilgilendirme yapıldı.

İNSANLIK KAN KAYBETMESİN...
Öğrencilerimiz Kızılay Haftası’nın önemini
vurgulamak için Çekmeköy Kızılay İlçe Başkanı Abdülselam Zürel’i okulumuzda ağırladı. 3. sınıf
öğrencilerimizin Kızılay Haftası ile ilgili okudukları
şiirler ile başlayan program Abdülselam Zürel’in
Kızılay’ın kuruluşu ve yapılan yardımlar hakkında
yaptığı konuşma ile devam etti. Öğrencilerimizin ilgi
ile dinlediği konuşma yine öğrencilerimizin soruları
ile sona erdi. Yardımlaşmanın, kan vermenin ve ihtiyaç sahibi insanların göz ardı edilmemesi gerektiğinin vurgulandığı söyleşide duygulu anlar yaşandı.
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BİZ ONU YÖNETEMEZSEK...
2. TEOG Sınavı hazırlık süreciyle ilgili olarak PDR birimimiz
tarafından 8. sınıflarımıza yönelik
“Zaman Yönetimi” konulu sunum
yapıldı. Öğrencilerimizin heyecanını
ve stresini azaltmak için düzenlenen
sunumda sınav sürecini başarılı bir
şekilde atlatan lise öğrencimiz nasıl
bir çalışma yaptığını öğrencilerimizle
paylaştı.
Sınıf rehber öğretmenleri ve idarecilerimizin de katılımıyla gerçekleşen
sunumdan öğrencilerimiz motivasyonlarını artırmış olarak ayrıldılar.

ALIŞKANLIKLARIMIZ

SAĞLIĞIMIZI BOZMASIN
Diyetisyen Muhammed Şentürk, 11. ve 12. Sınıf
öğrencilerimize Konferans Salonumuzda sağlıklı beslenme konulu seminer verdi. Şentürk Bey; Obezite,
hareketsizlik, dengesiz beslenme ve çözüm yolları
hakkında öğrencilerimizi bilgilendirirken, diyet
hakkında yapılması gerekenleri de anlattı. Öğrencilerimiz seminere oldukça yoğun ilgi ve katılım gösterdi.
Diyetisyenimiz özellikle lise çağında olan öğrencilerimizin üniversite giriş sınavına hazırlanırken günlük
beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken kuralları
anlattı. Hatalı beslenme alışkanlıkları nedeniyle
önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmamaları
gerektiğini vurguladı. Sayın Muhammed Şentürk
bey öğrenci ve velilerimize sağlıklı beslenme yollarını
gösterme amacıyla her çarşamba günü okulumuzda
bulunacağı müjdesini de verdi.

KORKMAYALIM
AMA BİLEREK
BÜYÜYELİM...
Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık birimi
tarafından ergenlik dönemindeki değişim süreci
anlatıldı. Rehber öğretmenlerimiz bu dönemin büyümenin yanı sıra değişimin de en hızlı
yaşandığı dönemlerden biri olduğuna dikkat
çektiler. Ergenliği; biyolojik, psikolojik ve dini
açıdan değerlendiren öğretmenlerimiz genel bir
çerçeve çizerek, öğrencilerimize bu dönemin
korkulacak bir dönem olmadığını anlattılar.
Dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilenen öğrencilerimiz, verimli bir seminer sonunda öğretmenlerimize teşekkür ettiler.
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EYÜP’TE BİR GÜN...
Bayan velilerimize yönelik veli
ilişkileri uzmanları tarafından
düzenlenen “İstanbul’u Yaşıyoruz”
gezileri kapsamındaki Eyüp gezimiz
gerçekleşti.
Pierre Loti Tepesinin huzur
veren manzarası eşliğinde yapılan
kahvaltı ile başlayan gezi, Eyyüp El
Ensari Hz.’ni ziyaretle devam etti.
Peygamber Efendimizi Mekke’den
Medine’ye göç ettiği zaman evinde
ilk misafir eden en büyük sahabelerden biri olan Eyyüp El Ensari
Hz.’ne dualar eden velilerimiz huzur
dolu bir gün geçirdiler.

ENERJİ MÜZESİNDEYDİK...
Santralİstanbul, İstanbul’un ilk elektrik santrali olan
silahtar ağa elektrik santralinde
kurulan enerji müzesidir. Gezi
boyunca öğrencilerimiz burada
enerji sistemleri hakkında bilgi
edinip bu sistemlerin tarih
boyunca nasıl gelişim gösterdiğini öğrendiler. Yüksek gerilim
santralleri, elektrik enerjisinin

nasıl üretildiği, üretilen enerjinin nasıl dağıtıldığı hakkında
bilgi edindiler.
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GİDECEĞİMİZ OKULU TANIYALIM
19.12.2016 Pazartesi günü okulumuzun mesleki
tanıtım ve kariyer planlaması çalışmaları kapsamında Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültelerine gezi düzenlendi. Geziye
11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz katıldı. Gezinin amacı
öğrencilerimizin; hedeflerini netleştirmelerinde onlara
yardımcı olabilmek, motivasyonlarını arttırmayı
sağlamak, istedikleri ve hedefledikleri üniversiteleri
yerinde görmelerini sağlamaktı. Öğrencilerimize üniversiteyi ve lisans programlarını doğrudan tanıma olanağı sunan gezide, öğrencilerimiz bölümler hakkında
öğretim üyeleri ve yetkililerden bilgi alarak, okulun
fiziki yapısını, sosyal etkinlik alanlarını tanıdılar ve
üniversitelerin genel havasını teneffüs ettiler.

CANLARI
PAHASINA...
14.12.2016 Günü liseli öğrencilerimiz, okul yönetimi ve öğretmenlerimiz eşliğinde Çekmeköy
İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ve moral ziyaretinde bulundu. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Cevdet
Hürol Öztürk tarafından karşılanan öğrencilerimiz,
İstanbul Beşiktaş›ta meydana gelen patlama sırasında şehit olan polisler nedeniyle ellerinde çiçekleriyle
polislerimizi ziyaret ederek acılarını paylaştı, taziyelerini sundu. Okul Müdür Yardımcımız Nurcan Çevik,
terörü lanetlediğimizi belirterek, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain saldırının ülkenin her ferdini derinden
etkilediğini söyledi. Cevdet Hürol Öztürk Bey ise
gençlerimize birlik ve beraberlik mesajını vererek
“Yılmadığımızı ve durmayacağımızı herkes bilmeli,
ağladığımızı hiç kimse görmemeli, sizler bu ülkenin
geleceğisiniz” dedi. Şehit olan tüm polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyoruz.
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BECERİLERİMİZİ KONUŞTURDUK
2. sınıf öğrencilerimizle Uçurtma Müzesini ziyaret ettik.
Birbirinden farklı ve renkli uçurt-

maları gören öğrencilerimiz müzeyi
gezdiler ve kendi uçurtmalarını yapmak için heyecanlandılar. Arkadaş-

NE EMEKLER VAR GERİSİNDE...
4. sınıf öğrencilerimiz doğal,
yapay ve işlenmiş maddelerin
en güzel örneği olan ekmek
yapımını yerinde izlemek, üretim
ve tüketim konusunu pekiştirmek
amacıyla “Kartal Halk Ekmek
Fabrikası’nı” ziyaret ettiler.
Ekmeklerin fabrikadan üretilip
soframıza gelinceye kadar çiftçiden, tüccarına, kamyon şoföründen, değirmencilere, fabrika ça-

lışanından bakkala kadar birçok
insanın emeği vardır. Onun için
insanımız ekmeğe karşı saygılıdır.
Ekmek fabrikasına düzenlemiş olduğumuz gezi sayesinde
öğrencilerimiz ekmeğin yapım
aşamalarını ve el değmeden
soframıza ulaşma aşamalarını
öğrendiler. Gezi sonunda hediye
edilen sıcacık ekmekleri afiyetle
yediler.

larıyla birlikte kendi uçurtmalarını
yapmanın keyfini yaşadılar.
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ONLARIN ŞEFKAT
KANATLARINDA
BÜYÜDÜK...

KALPLERİMİZ ORADA MUTLU...
5. sınıf öğrencilerimiz Değerler
Eğitimi kapsamında “Camiyi
Tanıyalım” konusunu işledikten
sonra konuyu pekiştirmek adına
Ataşehir Mimar Sinan Camiini ziyaret ettiler.
Cami müezzini öğrencilerimizi
karşılayarak onlara Kur’an tilave-

tinde bulundu ve cami hakkında
birtakım bilgiler verdi. Öğrencilerimiz camiyi daha yakından tanıyarak hem derste işledikleri konuyu
pekiştirmiş hem de maneviyat dolu
güzel bir gün geçirmiş oldular.

BÜYÜLÜ BİR DÜNYA...
Öğrencilerimize farklı meslekleri tanıtmak ve fen bilimleri
dersinde işlediğimiz maddenin
halleri konusunda farklı bir deneyim kazandırmak amacıyla Cam
Atölyesini ziyaret ettik.
Cam Atölyesinde öğrencilerimiz
boncuk cam gösterisini, sıcak
cam atölyesinde cam üfleme
tekniğini, cam şişe geri dönüşü-

münü ve füzyon tekniğiyle pano
ve tabak yapımını izlediler.
‘’Bunu Ben Yaptım’’ atölyesinde
füzyon tekniği ile 20x20 cm’lik
kare, renksiz, düz cam üzerine
renkli cam parçaları ile hayal
ettikleri bir kompozisyonu oluşturarak pano ve tabak çalışmalarını yapan öğrencilerimiz hem
öğrendiler hem eğlendiler.

Okulumuz Değerler
Eğitimi Zümresi, 5. sınıf öğrencilerimizle Darülaceze›yi
ziyaret ettiler. Yaşlılara saygı
göstermenin, değer vermenin önemli olduğunu bilen
öğrencilerimiz onlarla sohbet
ederek hatırlarını sordular.
Her biri farklı yaşantılara
sahip olan büyüklerimizin
hayat hikâyelerini dinleyerek
duygularını paylaştılar.
Yaşlıları sevindirmenin sevap
olduğunu bilen öğrencilerimiz, hediyelerini takdim
ederek minik elleriyle
büyüklerimizin yüreklerine
dokundular.
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Branş bazında 479 öğrencimiz en az
bir dersten tüm soruları doğru yanıtlamıştır.
Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

İngilizce

23 Öğrenci

24 Öğrenci

157 Öğrenci

108 Öğrenci

Din Kül. ve
Ahl. Bil.

Sosyal Bilimler

73 Öğrenci

94 Öğrenci

ÜLKEMİZE
SON 11 YILDA

VE DAHA PEK ÇOK
“BAŞARILI VE ERDEMLİ GENÇ”

KAZANDIRDIK!

Başakşehir Kampüsü
4. Etap 1. Kısım
Başakşehir / İst.
Tel: 0212 487 25 25
Fax: 0212 487 25 39

Çekmeköy Lise Kampüsü
Sultançiftliği Mah. Atatürk
Cad. No: 11 Çekmeköy / İst.
Tel: 0216 312 81 80
Fax: 0216 312 81 88

Esenyurt Kampüsü
Mevlana Mh. Sultan Ahmet Cd.
No: 12/1 Esenyurt / İst.
Tel: 0212 881 80 80
Fax: 0212 881 77 77

Çekmeköy İlköğretim Kampüsü
Taşdelen Mh. Atatürk Cd.
Durak Sk. No:2 Çekmeköy / İst.
Tel: 0216 429 80 80
Fax: 0216 429 80 81

Malatya Kampüsü
Ankara Cad. No: 12 Malatya
Tel: 0422 238 39 40
Gsm: 0507 147 47 47
Fax: 0422 238 39 40

Genel Müdürlük: 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İst. Tel: 0212 487 25 25 Fax: 0212 487 25 39

www.cinarkoleji.com.tr

