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Kadir Ünal
Genel Müdür

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 biz-
lere 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 yetiş-
tirmenin, 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 öğrencileri-

miz 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 Bece-
rileri Merkezi’miz, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz, Genç Düşünce Plat-
formumuz’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 arzu-
muz 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 geçirebilece-
ğiniz iyi tatiller dilerim.
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“Yemeyip de yediren
Giymeyip de giydiren
Her an bizi düşünen
Canım annem, gül annem”

Çınar Koleji birinci sınıf  öğrencile-
ri, öğrendikleri harflerle  “anne” yazısı-
nı yazdılar. İlk okuma yazma sürecinin 
yoğun olarak devam ettiği bu süreçte 
sevgi ve şefkatlerini üzerimizden esirge-
meyen biricik annelerimiz için “anne” 
sözcüğünü yazarak annelerine büyük 
bir sürpriz yaptılar.

İLK ANNEM

YETİM KARDEŞLERİMİZLE 
ANLAMLI BİR GÜN

Okulumuzda Mutlu Yuva 
Mutlu Yaşam Derneğine bağlı 

çocuk evlerinde kalan yetim kar-
deşlerimizi misafir ettik. Okulumu-
zun Genç Düşünce Platformu lise 
öğrencilerimiz tarafından organize 
edilen “Kardeşlerimizle Bir Gün” 

programımız oldukça renkli anlara 
sahne oldu.

Öğrencilerimizin aktif  görev 
aldıkları; ağabeylik ve ablalık yaptık-
ları program konferans salonunda 
başladı. Programda Kur’an Tilaveti 
ile başlayan etkinlik, öğrencileri-

mizin bin bir emekle hazırladıkları 
skeçler ile devam etti. Programımız  
konuklarımızın oldukça keyifli anlar 
yaşadığı etkinlik salonunda resim ya-
rışmaları, boyama etkinlikleri, pasta 
kesimi ve oyunlarla son buldu.
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Engelliler haftası ile ilgili ola-
rak  2.sınıf  öğrencileri giydikleri 
tişörtlerle bu anlamda bir farkın-
dalık oluşturdular. Hazırlanan 
tişörtleri gün boyunca giyip okul 
içerisinde diğer öğrencilere de 
bu duyguyu yansıtmak istediler. 
Okul içindeki bütün öğrencilerin 
bilinç düzeylerini yükseltmeyi ve 
farkındalık oluşturmayı amaç-
layan projemizde çevremizdeki 
herkese ‘ tut elimden engelleri 
birlikte aşalım ‘ diyoruz. Erdemli 
nesiller yetiştiren Çınar Kolejinin 
birer fertleri olan bizler engelli 
kardeşlerimize hayatı kolaylaştır-
mayı bir görev biliyoruz.

ENGELLERİ
BİRLİKTE AŞALIM! 

Fen bilimleri dersinde 
maddenin ısı alarak hâl 

değişikliğini gözlemlemek 
amacıyla 4.sınıf  öğrencilerimiz, 
mutfak sanatları atölyesinde 
çikolata etkinliği yaptı. Katı hal-

deki çikolataların su buharının 
etkisiyle erimesini gözlemledi. 
Eriyen çikolataları şekilli kaplara 
boşaltıp donmasını bekleyen 
öğrencilerimiz leziz bir etkinliğe 
imza attı. 

HER ŞEY KABINA 
GÖRE ŞEKİL ALIYOR

4. Sınıflar Yaşam Becerileri Merkezi 
Hayal Atölyesinde, sosyal bilgiler dersi 
kapsamında  milli ve manevi değerleri-
mizi hatırlamak ve yaşatmak için “Kı-
nalı Hasan” filmini hep birlikte izledik.

HAYAL ATÖLYESİNDE “KINALI HASAN”
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Öğrencilerimiz uluslararası 
geçerliliği olan ve Trinity London 
College uzmanları tarafından ha-
zırlanan Trinity Konuşma Sınavını 

başarıyla tamamlayarak İngilizce ko-
nuşma seviyelerinde iyi olduklarını 
kanıtladılar. Trinity College London 
yetkilisi John BARTH tarafından 

öğrencilerimize yetkinlik sertifikaları 
verildi. Coşku içerisinde geçen Tri-
nity sertifika töreni öğrencilerimizin 
mutlulukları görülmeye değerdi.

15 Temmuz Şehit Ai-
leleri ve Gazileri Çınar 

Koleji’nin düzenlediği özel 
bir panelde bir araya geldi-
ler. Aileler, bu önemli günde 
ve sonrasında yaşadıklarını 
öğrenciler ile paylaşırlarken 
salonda duygulu anlar yaşan-
dı. Şehit Mahir Ayakbak’ın 
annesi öğrencilere seslenerek 
“Ben ondan razıyım… Allah 

da ondan razı olsun…  Ma-
hir ve Batuhanlar belki şehit 
oldu ama bu vatanı sizlere 
emanet ederek gittiler” dedi. 
Şehit Ömer Halis Demir’in 
kardeşinin de yer aldığı 
panelin öğrenciler tarafın-
dan en çok ilgi gören ismi 
ise “Tankın Önüne Yatan 
Adam” olarak anılan Metin 
Doğan’dı.

ÇINAR ULUSLARARASI PLATFORMDA

BİZİM İÇİN CAN VERDİLER
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09 Ekim Pazar günü 38. 
Avrasya koşusuna, daha çok 
sporcu öğrencilerimizden 
oluşan bir grupla katıldık. 
Öğrencilerimiz 8 km’lik halk 
koşusunu çok rahat bir şekil-
de zamanında tamamladılar. 
Özellikle köprü üzerinde 
koşarken manzarayı sey-
retmek öğrencilerimizi çok 
keyiflendirdi.  

BU YIL BAŞKA
BİR HEYECANLA 
KOŞTUK

GEMS’LE HER ŞEY
DAHA ZEVKLİ

Bu yıl anaokulumuzda uygulamaya başladı-
ğımız GEMS Modeli ile öğrencilerimiz daha 

eğlenceli daha bilimsel ve daha etkili öğreniyor-
lar.  Renkler âlemini keşfeden öğrencilerimizin 
heyecanları yüzlerinden okunuyordu.  Renklerin 
üzerine bir de karışımları öğrenince öğrencilerimiz 
gerçekten profesörlüğe soyundular. 

Küçük yaşta verilen bilgiler 
mermere kazılan yazı gibidir. 
Çınar Kolejinde de Kur’an 
eğitimi anaokulundan başlar.

Minikleri sevgiyle kuşatan 
öğretmenlerinin rehberliğinde, 
öğrencilerimiz zevkle kutsal     

kitabımızı okumayı öğre-
niyorlar. Kur’an-ı Kerim’i öğ-
renme yolunda ilk adımlarını 
atan anaokulu öğrencilerimiz 
hedefe ulaşmaya başladılar. 

ANAOKULUNDA BAŞLIYORUZ
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O NUR İLE NURLANDIK!
Kutsal kitabımız Kur’an’ı 
öğrenmek, okumak ne 

güzel... Mutluluk veriyor minik 
kalplerimize.

 Öğrendiğimiz sureleri ibadet-
lerimizde okuyarak huzur buluyor, 
hep birlikte huzura koşuyoruz.

Huzura koşuyoruz progra-
mında öğrencilerimizin sergilediği 
tiyatro zevkle izlendi.

Her cuma günü erkek öğren-
cilerimiz cuma namazındayken 
kız öğrencilerimiz de mescitte 
cuma sohbeti ile bu gününün 
manevi havasını idrak ediyorlar. 
Bir cuma sohbetimizin konusu 
da  ‘’Her zorlukla beraber bir ko-

kaylık vardır’’ ayetinin açıklaması 
idi.Ülkemizde yapılan hain terör 
saldırısını ve Halep’teki insanlık 
dışı katliamı ele alarak işledik.
Geleceğe umutla bakmanın 
önemine işaret ettik.

CUMA SAATİNDE
FIRSAT EĞİTİMİ…. 
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KUR’AN’I DAHA GÜZEL OKUMAK VE ANLAMAK İÇİN…

Okulumuzda yürüttüğümüz Huzura Koşuyoruz programı-
mızda dereceye giren öğrencilerimiz, onlar için hazırlanan açık 
büfe kahvaltıda bir araya geldiler.

ÖDÜLLER ÇOK
GÜZELDİ

Esenyurt şubemizde 5. 
Sınıflar arasında; öğrencile-

rimizin ve velilerimizin özellikle 
tercih ettiği Kur’an sınıfları var. 

Diğer sınıflardan fazla 
olarak; talim, ezber ve Kur’an 
Kültürü dersi  görüyorlar. Bu sı-
nıflardaki  öğrencileri,miz, hayat 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’i  tec-

vit kaidelerine  uygun bir şekilde, 
güzel okumayı öğreniyorlar.

Amaç, kutsal kitabımızı  
sevmelerini, mesajlarını anlama-
larını ve yaşantılarında uygula-
malarını sağlamak.
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ŞEHİRLERİMİZİN KALBİ
Albayrak Camii’ni Ziyaret 
Ettik.

Kabe-i Muazzama’nın şube-
leri ve şehirlerimizin kalbi olan 
camilerimizi daha iyi tanıyabilmek 

için 5.sınıf  öğrencilerimizle Albay-
rak Camii’ni ziyaret ettik.

İmam efendi, cami ve caminin 
müslüman bir toplumdaki fonksi-
yonu hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerimiz için zevkli ve 
yararlı bir ziyaret oldu.

Öğrencilerimizin konuşma becerilerini English 
Town projemiz ile destekliyoruz. Gerçeğine bire bir 
uygun hazırlanmış 3 boyutlu platformların önünde 
öğrencilerimiz verilen görevleri, Native öğretmenle-
riyle birlikte uygulayarak, yaparak yaşayarak öğren-
me fırsatı buluyorlar.

ENGLISH TOWN İLE İNGİLİZCEYİ
YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ

Anaokulu öğrencileri sömestir boyunca 
öğrendikleri konular ile ilgili sorulan soruları 
“Evalution Days” (Değerlendirme günleri) de 
cevaplıyorlar. Böylece  öğrencilerimizin  yabancı 
dil gelişimini gözlemliyoruz.  Çekimlerimiz özel 
olarak hazırlanmış 3D arka planlar  önünde ya-
pılıyor  ve dönem sonunda videolar velilerimizle 
paylaşılıyor.

MİNİKLERİMİZ
İNGİLİZCELERİNİ

KONUŞTURUYOR! 
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Yabancı diller zümresinin 
düzenlediği ilkokul 3. ve 4. 

sınıflar arası Spelling Bee Heceleme 
Yarışması coşku içerisinde geçti. 
Öğrencilerimiz derslerde öğren-
dikleri kelimeleri İngilizce alfabeyi 

kullanarak heceleyip öğrenme 
deneyimlerine eğlenceli bir boyut 
kazandırdılar. İnsan yaşamında 
sözcüklerin derin bir etkisi vardır. Bu 
etki,  asla küçümsenemez. Onun için 
Konfüçyüs der ki : “Sözcüklerin gü-

cünü anlamadan, insanların gücünü 
anlayamazsınız.” 

SÖZCÜKLERİN  GÜCÜ / SPELLING BEE YARIŞMASI

 ‘’Talent is you’’ bu sene lise 
öğrencilerimizi motive etmek 
için yaptığımız organizasyonların 
ilkiydi. Öğrencilerimiz İngilizce 
konuşarak yeteneklerini göster-
mek için büyük çaba gösterdiler. 
Kimi şiir okudu, kimi dublaj 
yaptı, kimi sunum yaptı, kimi de 
sportif  alanındaki yeteneklerini 

bize İngilizce anlattı. Kızlarda 
İlayda Tuncer kendisine ilham 
veren lideri anlattı bize; Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
sunumundaki başarısıyla haklı bir 
birincilik aldı. Erkeklerde ise 10B 
sınıfı öğrencileri orjinalinden ayırt 
edemediğimiz dublaj çalışması ile 

birinciliğe hak kazandı.Katılan 
öğrencilerimizin sertifikaları ve 
kazananların ödülleri Yabancı 
Diller Bölüm Başkanı Miray 
Öcal ve Anadolu Lisesi Müdü-
rümüz Tuncay Okyar tarafından 
verildi. Kazanan öğrencilerimizi 
kutluyoruz. 

YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR
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Hikâyeyi dinlemek de anlatmak da hiç bu kadar 
keyifli olmamıştı. Gölge oyunu ile dinozorların dünya-
sını dinleyen asistanlar sınıfı taş devrinden ilham alarak 
taşları inceledi. Taşların dokusu, şekli boyutu... Taşların 
sayısını tahmin oyunu ile ritmik sayma çalışmaları 
yapıp, büyükten küçüğe sıralayarak da sıralama beceri-
lerini geliştirdiler.

Öğrencilerimizin sadece akademik değil sosyal ve 
bedensel olarak da gelişimlerini sağlamak amacıyla 

derslerimizde ve kulüp çalışmalarımızda değişik aktiviteler 
gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize özgüven kazandırma, 
ekip çalışmasını öğretme, sağlıklı yaşamak için spora teşvik 
ve yeteneklerini geliştirme amacıyla bu yıl birinci dönem 
aşağıdaki turnuvaları gerçekleştirdik.   Müsabakalar sonu-
cunda kazanan öğrencileri ve takımları da ödüllendirmeyi 
ihmal etmedik. 

SPOR SAĞLIKTIR
1. Erkek Basketbol Turnuvası

2. Erkek Masa Tenisi Turnuvası
3. Kız Basketbol Turnuvası

4. Kız Voleybol Turnuvası

ASİSTANLAR SINIFI
ARAŞTIRIYOR
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Mucitler atölyesinde basınç deneyini 
yaptık. Deneyde iki tane asılı balonun 
arasına fön makinesiyle üflersek ne 
olacağının tahminini yapan öğrenciler 
sabırsızlıkla sonucu görmek istediler. 
Deneyi heyecanla yapan öğrenciler 
balonların birbirinden uzaklaşmasını 
beklerken balonların birbirine yaklaştığı-
nı görünce şaşırdılar.

Reostanın ne olduğunu merak eden 
öğrenciler önce ampullerle bir devre 
kurdular. Sonra bu devreye reostayı bağ-
layıp reostanın ampul parlaklığını nasıl 
değiştirdiğini heyecanla gözlemlediler.

NASIL YANİ?

MUTFAKTA FİZİK!
 9. Sınıf  öğrencilerimiz mutfakta 
fizik dersi yaptılar. Dayanıklılık 

konusunu mutfak atölyesinde yaptıkları 
kurabiyeler üzerinde öğrendiler. Kura-
biyelerimizin ebadını iki katına çıkarıp 
pişmesini heyecanla beklerken yüzey alanı 
olayını anlamak için de 1kg büyük boy 
patatesleri soyup, 1kg küçük boy patates-
leri soydular ve küçük boy patateslerden 

daha fazla kabuk çıktığını yaşayarak öğ-
rendiler. Bu arada pişen kurabiyelerimiz-
den küçük olanın üzerine ağırlık koyup 
kurabiyeye bir şey olmadığını ancak aynı 
hamurdan yapılmış ebadı iki kat arttırıl-
mış kurabiyenin bu ağırlığa dayanamayıp 
kırıldığını gözlemleyen öğrenciler sonra-
sında kurabiyeleri afiyetle yiyip eğlendiler.
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ATAÇ SUYUN YÜZEYİNDE DURUR MU?
9. Sınıf  öğrencileriyle 
yüzey gerilimi ve kılcallık 

olayını gözlemledik. Öğrenci-
ler suyun öz kütlesinden daha 
büyük olan atacın su yüzeyin-
de nasıl durabildiğinin izahını 

merakla dinleyip atacı su yü-
zeyinde durdurmaya çalışarak 
eğlendiler. 

Kılcallık olayı için de 
öğrenciler deneyimizi gözlem-
lemeden önce farklı yorumlar 

getirdiler. İki tane su dolu 
beherden boş olan behere su 
geçişini gözlemleyerek adezyon 
ve kohezyon kuvvetini öğren-
diler.

11. sınıf  öğrencileri sınıfta 
çözdükleri dinamik problemini 
mucitler atölyesinde deneye-
rek olayı anlamaya çalıştılar. 
Makarayla kurulu düzeneğin 
ivmesini dinamometreden 
okudukları değere ve yaptıkları 

ölçüme göre hesapladılar. Siste-
min ivmesini atışlar konusunda 
öğrendikleri yöntemle de he-
saplayıp bu iki sonucu karşılaş-
tırarak konuyu pekiştirdiler.  

MUCİTLER ATÖLYESİNDE DİNAMİK ZİHİN GELİŞİMİNDE
 MÜZİK

Geçmişte yapılan birçok 
araştırma müziğin çocukların zihin 
gelişiminde büyük rol oynadığını 
vurgular, yakın dönemde yapılan 
çocuk-müzik araştırmaları ise mü-
zik aleti çalmanın beyin gelişimine 
ve sinir sitemine faydasını ortaya 
koymuştur.

 Araştırma sonucunda müzik 
yapanların beyinlerinin işitsel ve 
görsel kısımlarının aktivitesinde 
artış olduğu gözlenmiştir. 



BİR TIR UN DA BİZDEN
Halep’te yaşanan katliama sessiz kalmadık ve Suriyeli kardeşlerimizle sevgimizi 
paylaştık.

“Bizim Merhametimiz 
Bitmesin” diyerek barın-

dıkları kamplarda zor günler ge-
çiren Suriyeli kardeşlerimiz için 
okulumuzda “Bir Torba Un da 
Benden” kampanyasına destek 
olarak 2500 torba un ile yardım 
toplandı. Un yüklü yardım tırı-
mız öğretmen, öğrencilerimiz 
tarafından dualarla, tekbirlerle 
uğurlandı. 

“Sizden biriniz kendisi için 
istediğini mümin kardeşi için 

de istemedikçe iman etmiş 
olamaz” Hadis-i Şerif ’inden de 
yola çıkarak Halep’teki vah-
şetin bir an önce son bulması 
için dualar edildi. Halep’te zor 
şartlarda yaşamını sürdürmeye 
çalışan kardeşlerine bir nebze 
de olsa yardım etmenin, ma-
sum insanlara destek olmanın 
mutluluğunu yaşayan öğrencile-
rimiz duygu dolu anlar yaşadı. 
Yardıma muhtaç kardeşlerimize 
nefes olacağını düşündüğümüz 

yardım kampanyamıza katkı-
larından dolayı tüm öğretmen, 
öğrenci ve velilerimize teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.

KENDİMİZ ÜRETTİK
Eğitimin en önemli hedeflerin-

den birinin sorumluluk olduğunu 
biliyoruz. Bir öğrenciye sorumluluk 
kazandırmanın en iyi yolunun da 
yaşayarak, uygulayarak öğrenme 
olduğunu da biliyoruz. Bu amaçlar 
doğrultusunda Tekstil Atölyemiz-
de bu yılın birinci döneminde şu 
çalışmaları gerçekleştirdik:

Bol bol kitap okusunlar diye 
öğrencilerimizle birlikte kitap 
ayracı yaptık. Aynı zamanda 
öğrencilerimiz kendilerine özel 
bileklikler tasarladılar.  Öğren-
cilerimiz kendi zevklerine göre 
tasarlayıp yastık diktiler. Bunlarla 
da yetinmeyip öğrencilerimizle el 
emeği göz nuru keçe çalışmaları 
gerçekleştirdik.

ETKİNLİKLERÇINAR HABER 13
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BİLİME YÖN VERENLER
Dünyanın bugünkü medeni-
yet seviyesine ulaşmasında en 

büyük paylardan biri bilime aittir. 
Bilimin tarihi gelişimi incelendiğin-
de, tarih boyunca keşifler yapmış, 
bilimsel gelişmenin öncüsü olmuş 
bilim adamlarının büyük çoğunluğu-
nun güçlü bir Allah inancına sahip 
olan Müslüman bilim adamları 
olduğu dikkat çekmektedir. İslam 
ahlakının yaşandığı bir ortamda 
yetişmiş, tüm yaşamlarını ve bilime 

dair çalışmalarının temelini Kur’an 
ayetlerine dayandıran Müslüman 
bilim adamları, dünyanın bugün 
sahip olduğu yüksek medeniyete çok 
büyük katkılarda bulunmuşlardır.

 Her biri insanlık için önemli 
adımlar atmış bazı Müslüman 
bilim adamları.
1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 
sene önce mikrobu bulmuştur. 
2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bil-
gini. İlk defa ayın şekillerini anlatan 
kitabı yazmıştır.  
3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de 
tanjant,cotanjant,sekant,kosekant ’ı 
bulan büyük alimdir. 
4. Biruni: İlk defa dünyanın döndü-
ğünü ispat etmiştir.  
5. Ebu Kamil Şü’ca: Avrupa’ya 
matematiği öğretmiştir.  
6. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) 
olayını ilk o bulmuştur.  

7. Battani: Dünyanın en büyük kaşi-
fidir. Trigonometriyi keşfetmiştir. 
8. Cabir Bin Hayyan: Atom bomba-
sı fikrinin babası ve kimya biliminin 
atası büyük alim. 
9. Cezeri: 8 asır önce otomatik 
sistemin kurucusu ve bilgisayarın 
babasıdır. 
10. Demiri: Avrupalılardan 400 
sene önce zooloji ansiklopedisini 
yazmıştır.  
11. Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki 
yönden açıklamıştır. Sesin fiziki 
izahını ilk defa o yapmıştır. 
12. Gıyasüddin Cemşid: Matema-
tikte ondalık kesir sistemini ilk o 
bulmuştur.  
13. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini 
ve tedavisini 900 sene önce açıkla-
mıştır. 
14. İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir 
hastalık olduğunu ilmi yoldan açıkla-
mıştır. 
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Biz de Esenyurt Çınar Koleji 
Lise Fen Zümresi olarak bu konuda 
bir farkındalık oluşturmak adına 
27 Aralık 2016 Salı günü ” Bilime 
Yön veren Müslüman Bilim İnsan-
ları” nı ve yaptıklarını konu alan 
bir poster yarışması düzenledik.15 
posterin sergilendiği sergimizin 
açılışını yapan okul müdürümüz 
Ertuğrul Toy, yardımcıları;  Tuncay 
Okyar, Ramazan Aygün ve Kübra 
Çeçen sergiyi gezerek posterleri 
değerlendirdiler. Öğrenciler poster 
yarışmasının birincisini merakla 
beklediler. Rümeysa Ulu ve Aleyna 
Çetin’in hazırlamış olduğu poster, 
yapılan değerlendirme sonucu bi-
rinci seçildi. Öğrencilerimizi tebrik 
ediyoruz.

15. İbn Firnas: Wright kardeşlerden 
bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı 
gerçekleştirmiştir.  
16. İbn Karaka: 900 sene önce hari-
ka bir torna tezgahı yapmıştır. 
17. İbni türk: Cebirin temelini atan 
bilginlerdendir. 
18. İdrisi: Yedi asır önce bugün-
küne çok benzeyen dünya haritası 
çizmiştir. 

19. İbni Sina: Eserleri Avrupa üni-
versitelerinde 600 sene ders kitabı 
olarak okutulmuştur. Tıbbın babası-
dır. Avrupa’daki adı  Avicenna’dır.  
20. Kadızade Rumi: yaşadığı asrın 
en büyük matematik ve astronomi 
bilginidir. Fizik kurallarını astrono-
miye uyarlamıştır. 
21. Kambur Vesim: Verem mikro-
bunu R.Koch’tan 150 sene önce 

keşfetmiştir. 
22. İbnünnefis: Avrupalılardan 
üç asır önce küçük kan dolaşımını 
keşfetmiştir. 
23. Piri Reis: 400 sene önce bu-
günküne en yakın dünya haritasını 
çizmiştir.  
24. Ömer Hayyam: Cebiri ilk bulan 
ve oluşturan bilim adamıdır.

ÇAMURU  SANATA ÇEVİRMEK
Çamur evi atölyesinde minik 
hayaller seramik çamuru ile 

hayat buluyor. Çocuklar çamur 
dersinde hem el becerilerini gelişti-
riyorlar hem de hayal ettiklerini so-
mut bir biçimde ifade etmeyi öğre-
niyorlar. Çamur dersleri çocukların 
zihinsel ve bedensel gelişimlerine 
katkı sağlıyor. Yapılan çalışmalar 
seramik fırınında piştikten sonra 
renklenerek sergimizin parçalarını 
oluşturacak.  Hayal gücümüzü 
kullanarak çamura şekil veriyoruz 
yani çamuru sanata çeviriyoruz. 
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Biz problemden kaçmayız, nasıl 
çözeriz bunu araştırırız, Yaşam  Be-
cerileri Merkezi Drama atölyesinde 
çocuklarımıza problem çözme ile 
ilgili drama etkinliği yaptık, proble-
mi paylaştık,  ortak hareket etmenin 
önemini kavradık ve çok ama çok 
eğlendik.

Bir insanın “Hayatta ben  de 
varım”  diyebilmesi için kelime 
dağarcığının da  gelişmesi gerekir, 
yaşam becerileri merkezi drama 
atölyesinde  anasınıfı öğrencileri-
miz  yapılan çalışmalarda  kelime 
hazneleri gelişiyor oyun kurarak 

hayal güçleri gelişiyor, kurdukları 
oyunu sahnede yardım almaksızın 
uygulayarak da  özgüvenleri artıyor.

Her çocuk özeldir ve ilgi ister, 
ister ki tüm ilgi üzerine toplansın, 
işte drama atölyesi her çocuğu özel 
yapar, bu sayede çocuğun benlik 
duygusu gelişir  ve öz güvenli olur.

Çınar  Koleji  Tiyatro kulü-
bümüz  ikinci dönem sahneye 
koyacağı  Çocuk oyunu ve Çanak-
kale tiyatro oyunu için hazırlıkları-
na  ve  Provalarına  son  sürat  de-
vam ediyor.

BU ATÖLYEDE HAYAT VAR

STRATEJİK DÜŞÜN
BÜYÜK OYNA!

Düşünme Becerileri Atölyemizde 
satranç oyununda okulumuzda ileri 

düzeyde eğitimler vererek çocuklarımızın bu 
zekâ oyunuyla düşünme yetilerini, odaklan-
ma sürelerini ve ileri hamleleri görüp plan 
yapabilme becerilerini geliştiriyoruz.
 

Ayrıca okulumuzda bu yıl çocuklarımı-
zın  stratejik düşüncelerinin gelişiminde çok 
etkili olan bir oyun olan KULAMİ ile çok 
büyük düşünüyoruz. Bu oyunu akıllı tahtaya 
aktararak çocuklarımızın tahtadan da oyunu 
oynamalarını sağlıyoruz.



ETKİNLİKLERÇINAR HABER 17

ARTIK ANNELERİMİZE YARDIM EDEBİLİRİZ
Mutfak sanatları atölyesinde 
1.sınıflar; sağlıklı ve dengeli 

beslenme konusu adı altında, sebze 
ve meyvelerin önemini ve yararını 
öğrenerek ve eğlenerek, göze hitap 
eden kahvaltı tabakları hazırladılar. 

3.sınıflar; daire ve ay şeklinde ka-
lıplar kullanarak, hayat bilgisi dersi 
‘’Ay’ın Halleri’’ konusuna değinerek 
kurabiyeler hazırladılar. Hazırla-
mış oldukları kurabiyeler pişerken, 
köpük tabaklara ayın hallerini 

belirterek bisküviler yapıştırdılar. 5. 
sınıflar; hazır gıdalara başvurma-
dan, kendi el becerilerini kullanarak, 
erişte hazırlayarak evlerine paket 
halinde götürdüler.

Atölyemizde legorobota 
giriş aşamasında küçük araba-
mızın parçalarını birleştirdik ve 
kodlarını yazdık.  Kim demiş 
meyvelerle piyano çalınamaz 
diye? Kodlama yaparak kodla-
rımızı oluşturduk, makey makey 
setimizi kullandık ve meyvelerle 
piyano yaptık! 

Öğrencilerimizle Fen ve 
Teknoloji dersinde işledikleri 
seri ve paralel devre konusunun 
uygulamasını yaptık. Led, di-

renç ve pil kullanarak devremiz-
deki değişimleri gözlemleyerek 
bilgi kalıcılığını elde ettik. Üre-
ten nesiller yetiştirebilmek 
için bilgisayar oyununun nasıl 
yapıldığını öğrendik. Öğrenci-
lerimiz kendi hayal dünyalarına 
göre oyun alanları oluşturdu 
ve kodlarını kendileri yazdılar.  
Bu sayede birçok öğrencimizin 
bilgisayar oyunlarına bakışı 
değişti.

HAYAT İLE TEKNOLOJİ BİRLEŞİNCE...
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9.10.ve 11.sınıf  öğrencile-
rine “Zaman Yönetimi” 

konulu seminer yapıldı. Yapılan 
bu seminerde, hayatımızda değer 
arzeden hususlara  (ders, arkadaş, 

inanç, aile, teknoloji,oyun, kitap 
vs) gerekli zamanın ayrılması 
ve özellikle de derslere gereken 
önemin verilmesi ve iyi planlama 
yapılması  hususunda öğrenci-

lerimizin motivasyonu sağlandı, 
öğrencilerimze konu ile ilgili bilgi 
ve doküman verildi.

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN...
25 Ekim Salı günü lise rehberlik birimi tarafından 

11.sınıf  öğrencilerine yönelik ÖSYS sınav sistemi 
hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda 
YGS ve LYS hakkında bilgi verildi. Puan türlerinin 
ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve hangi puan türle-
rinde hangi mesleklerin olduğu, orta öğretim başarı 
puanının nasıl hesaplandığı ve önemi hakkında 
öğrencilerimiz aydınlatıldı. Ayrıca hedef  belirleme-
nin önemi ve çalışma motivasyonu üzerindeki etkisi 
üzerinde duruldu. Yapılan bu YGS-LYS sunumuyla 
öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık motivasyonu 
bir kat daha artırıldı.

ONSUZ BAŞARI ZOR
 Okulumuzda hizmetiçi eğitim kapsa-

mında servis şoförlerimize “Etkili iletişim” 
konulu seminer verildi. Rehberlik birimimi-
zin katkılarıyla sıcak, samimi bir ortamda, 
interaktif  gerçekleşen bu seminerde iletişimin 
incelikleri ve problemlerin çözümünde etkili 
iletişimin önemi üzerinde duruldu. Sağlıklı 
bir kişiliğin yanısıra iletişim becerilerini de 
geliştirmenin hayatımızın her alanında bizi 
mutlu kılacağı vurgulandı.

ZAMANI VERİMLİ
KULLANMAK
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Kadir DEMİRBÜKEN ho-
camız hedef  belirleme, özgüven, 
motivasyon konusunda tüm lise 

öğrencilerimize seminer verdi. 
Çok akıcı, keyifli ve eğlenceli 
geçen seminerde doğrusunu 

söylemek gerekirse; derse, ödeve, 
kitaba, öğretmene, okula, sınava, 
kısaca BAŞARIYA motive olduk.

NASIL MOTİVE OLURUZ?

Öğrencilerimizin kendilerini 
ifade edebilme, jest ve mimik-

lerini doğru kullana bilme, etkili 
dinleyebilme ve hitap ederken vurgu 
ve tonlama yapabilme becerilerini 
güçlendirmek amacıyla münazara 
çalışmaları yapıyoruz. Özellikle günü-
müzde farklı bir öneme sahip olan İn-
ternet konusunu masaya yatırdığımız 

münazarada 4.sınıf  kademesindeki 
her sınıftan belirlenen ikişer öğrenci  
ile oluşturduğumuz 4 kişilik gruplar 
ile “İnternet yararlı mı yoksa zararlı 
mı?” fikri çerçevesinde fikirlerimizi 
yarıştırdık. Öğrencilerimiz hem karşı 
düşüncedeki grubu hem de jüri üyele-
rini ikna etmeye çalıştılar.

İNTERNETİ  BİRLİKTE TARTIŞTIK
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“Duyarsam unuturum, gö-
rürsem hatırlarım, yaparsam 

öğrenirim “ Confucius. Okul öncesi 
öğrenmede çocukların yaparak 
yaşayarak öğrenmesinin önemini 
biliyoruz. Bu doğrultuda mevsimleri 
kalıcı öğrenmek amacı ile sonbahar 
gezimizi gerçekleştirdik. Ardından 
asistanlar sınıfıyla birlikte  büyü-
teçlerle yaprakları inceledik  ve bu 
doyumsuz sonbahar hatırası ile 
geleceğe unutulmaz anılar bıraktık.

SONBAHARA
DOKUNDUK

İlkokul 2.sınıflarımız sosyal 
ortamlarda bulunabilme, davranış 
biçimlerini pekiştirme, özgüvenlerini 
geliştirme, birlikte hareket edebilme 
becerilerini geliştirmek amacıyla si-
nemada “Kahraman Ördek” filmini 
izledi.  Patlamış mısırlarıyla eğlenceli 
dakikalar geçiren öğrenciler filmi çok 
beğendiklerini dile getirdiler. 

“KAHRAMAN ÖRDEK”
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Soframızın vazgeçilmezi 
ekmeğin, üretim aşamalarını 
gözlemlemek amacıyla 4.sı-
nıf  öğrencilerimiz, Sultanga-
zi’deki İstanbul Halk Ekmek 
Fabrikası’nı ziyaret ettiler. 
Fabrika ziyaretleri esnasında 
özellikle hijyen kurallarına 
dikkat eden öğrencilerimiz 
ekmeğin soframıza geliş se-
rüvenine şahit oldular. Gezi 
sonunda ikram edilen sıcak 
ekmekleri afiyetle yediler. 

ÖNCESİNDE
NE EMEKLER VAR...

Santralİstanbul, İstan-
bul’un ilk elektrik santrali 

olan silahtar ağa elektrik santra-
linde kurulan enerji müzesidir. 
Gezi boyunca öğrencilerimiz bu-
rada enerji sistemleri hakkında 
bilgi edinip bu sistemlerin tarih 

boyunca nasıl gelişim gösterdi-
ğini öğrendiler; yüksek gerilim 
santralleri, elektrik enerjisinin 
nasıl üretildiği, üretilen enerjinin 
nasıl dağıtıldığı hakkında bilgi 
edindiler.   

ÖĞRENCİLERİMİZ 
ENERJİNİN MÜZESİNDE
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ÖNCE TANIYALIM GİDECEĞİMİZ YERİ
Liseli her öğrenci iyi bir 
üniversiteye girmek, itibarlı bir 

meslek sahibi olmak ister taki işini 
severek yapsın ve hayatta başarılı 
olsun bu özeni göstermeyerek rast 
gele bir bölümü bitirdiği halde me-
zun olduğu okulun çalışma alanıyla 
ilgili iş yapmayan nice insanlar var. 

Bunun için üniversite adayı gençleri-
miz okumak istediği üniversiteleri ve 
bölümlerini iyi tanımalı ve kararını 
bilerek vermeli.

İşte bu maksat istikametinde 
üniversite gezileri yapılıyor Çınar 
Kolejinde.

Lise rehberlik biriminin organize 

ettiği, umuda yolculuğumuzun bi-
rinci durağı İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi oldu. Meslekleri ve üniversiteleri 
tanımak, doğru ve isabetli tercih-
lerde bulunarak, geleceğimize daha 
bilinçli yön vermek adına son derece 
önemli bir gezi oldu.

Türkiye’nin ilk nükleer reaktörü 
olan TR 1, Küçükçekmece Gölü 
kenarında 1961 yılında kurulmuştur. 
Türkiye’deki nükleer alandaki çalış-
maların yapılabilmesi ve radyoizo-
top ihtiyacının karşılanabilmesi için 

1970’li yıllarda TR 2 kurulmuştur.
Öğrencilerimiz TR 2’yi merakla 

gezip sorularına cevaplar aradılar. 
Nükleer enerji hakkında, izotop elde 
etme ve elde edilen bu izotopların 
hangi alanda kullanıldığı hakkında 

bilgi sahibi oldular. Ayrıca Nükleer 
elektronik bölümünü gezen öğrenci-
lerimiz radyasyon ölçüm cihazları-
nın elektronik yapısı hakkında bilgi 
edindiler. Bizi bilgilendiren makine 
mühendislerine teşekkür ediyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİNDE
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SPORDAKİ BAŞARILARIMIZ
 1. Atletizm Takım Halinde Küçük Kızlar İlçe3.lüğü  2. Geleneksel Çocuk Oyunları Yakar Top İlçe 3.lüğü

İngiltere’nin başkenti 
Londra iki bin yıllık tarihi 

ve eşsiz mimarisi ile Çınar Ko-
leji’ni bekliyor. Her yıl dünyanın 
her köşesinden milyonlarca tu-
risti ağırlayan bu  şehir 28 Ocak 
– 02 Şubat tarihleri arasında 
Çınar koleji öğrenci ve velilerini 
ağırlayacak.

Londra’nın kültürünü, tari-
hini, gezilip görülecek yerlerini 
çok iyi bilen bir rehber eşliğinde 
Londra’yı keşfetmek için sabır-
sızlanıyoruz. Londra turunun 
yanı sıra Cambridge şehrinin de 
ziyaret edileceği gezimizin güzel 
anılarla dolu harika bir İngiltere 
tatili olmasını diliyoruz. 

YARIYIL TATİLİNDE LONDRA’DAYIZ!
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Branş bazında 479 öğrencimiz en az
bir dersten tüm soruları doğru yanıtlamıştır.

Türkçe

23 Öğrenci
Matematik

24 Öğrenci
Fen Bilimleri

157 Öğrenci
İngilizce

108 Öğrenci

Din Kül. ve
Ahl. Bil.

73 Öğrenci

Sosyal Bilimler

94 Öğrenci
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