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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.



BİZİM İÇİN
CAN VERDİLER

15 Temmuz’da 
maruz kaldığımız 

hain girişim ülkemizin 
geleceği kadar hayallerine, 
imanına, birlik ve bütünlü-
ğüne yönelik bir saldırı idi. 
Bir boyutuyla da ülkemiz 
insanının vatan sevgisini ve 
şehadet aşkını canlandıran 
bu saldırı, Cenabı Allah’ın 
lütfu, Sayın Cumhurbaşka-
nımız ve aziz milletimizin 
basireti ile püskürtüldü. 
Okulumuz Çınar Koleji 
bu tarihi günü yâd eden 
özel bir program tertipledi. 
İlçemizin mülki erkânının 
katılımlarıyla gerçekleşen 
program etkileyici bir açılış 
gösterisiyle başladı. 

Okul Müdürümüz 
Fikri Kaşifhüseyin’in 
selamlama konuşması-

nın ardından sahneye 
davet edilen kaymakam 
ve milli eğitim müdürü 
günün anlamını hissetti-
ren konuşmalar yaptılar. 
Video gösterimleri ve şiir 
dinletisi ile devam eden 
programa ‘15 Temmuz’un 
Tanıkları’ paneli çerçeve-
sinde davet edilen Şehit 
İbrahim Yılmaz’ın ağabeyi 
İsa Yılmaz, 15 Temmuz 
Gazisi Yusuf  Çiftçi ve 
Radyo 7 mikrofonlarından 
ünlü spiker Mehmet Can 
o geceye dair yaşadıklarını 
öğrencilerimizle paylaştı-
lar.  Coşku ve heyecanın 
hiç dinmediği ve salon-
dakilerin al bayraklarla 
eşlik ettiği program Enes  
Kurter’in müzik dinletisi 
ile son buldu.
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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. Okul Müdürü Fikri Kaşifhüseyin’in 
konuşmasının ardından, programa konuşmacı 
olarak katılan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Ya-
vuz Fettahoğlu ile İTO ve İKV Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhan Soylu öğrencilerimiz ile tecrübelerini 
ve kariyerlerine ait önemli hususları paylaştılar. 

Etkinlik esnasında öğrencilerimiz üniversi-
teler 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 semi-
nerler yapıldı.

HANGİ MESLEĞİ NİÇİN SEÇMELİYİZ?

Okulumuz öğrenci ve 
velileri Halep’te yaşanan kat-
liama sessiz kalmadı.  “Bizim 
Merhametimiz Bitmesin” 
diyerek barındıkları kamplar-
da ve özellikle Halep’te zor 
günler geçiren Suriyeli kar-
deşlerimiz için okulumuzda 
"Bir Torba Un da Benden" 
kampanyasına destek amacıy-
la 3 tır un yardımı toplandı. 
Un yüklü yardım tırları 
öğretmen, öğrencilerimiz ve 
velilerimiz tarafından dualar-
la, tekbirlerle uğurlandı. 

“Sizden biriniz kendi-
si 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 öğren-
cilerimiz duygu dolu anlar 
yaşadı. Yardıma muhtaç 
kardeşlerimize nefes olaca-
ğını düşündüğümüz yardım 
kampanyamıza katkılarından 
dolayı tüm öğretmen, öğrenci 
ve velilerimize  şükranlarımızı 
sunuyoruz.

HALEP’E SEVGİ VE ŞEFKATİMİZİ GÖNDERDİK
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EN PRESTİJLİ PROJELERDE BİZ DE VARIZ!

“MUN PROJESİ”
ÖRNEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖĞRENCİ KONSEYİ

Okulumuz lise öğrencilerinin tüm okul 
yaşamları boyunca katılabilecekleri en 

prestijli akademik etkinliğinde “Biz de Varız” 
dedi.

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 400 - 500 
adet MUN Konferansı düzenlenmektedir. 
Dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler, 
MUN konferanslarında gerçek dünya mesele-
lerini tartışmaktadır. MUN Konferanslarının 
sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş 
Milletlere gönderilmektedir.

Alışık olduğumuz bu etkinliğe, öğrencileri-
miz büyük bir ciddiyet ve heyecanla hazırlan-
maktadırlar.

Geleceğimizi inşa eden, başarılı ve erdemli 
nesillerimize ışık tutan fedakâr öğretmenlerimi-
zin öğretmenler gününü tüm Çınar ailesi olarak 
coşkuyla kutladık. Kur’an tilaveti ile başlayan 
programda Kurucu Temsilcimiz Veysel Kafa-
lı’nın “Geçtiğiniz yollara fidanlar dikin. Dönüp 
altında gölgelenemeyeceğinizi bilseniz bile, gün 
gelir başkaları gölgelenir fakat siz serinlersiniz" 
sözleri ile tüm misafirler duygu dolu anlar yaşadı. 
Devam eden programda mesleğinde 10 ve 20 yılı 
tamamlamış öğretmenlerimize de hediye ve plaket 
takdimi yapıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan 
öğretmenlerimiz müzik grubumuzun ezgileri 
eşliğinde keyifli bir akşam geçirdiler.

BAŞARILI VE ERDEMLİ NESİLLERE
IŞIK TUTAN ÖĞRETMENLERİMİZ
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ATÖLYEDE ŞEFKAT ÜRETTİK
Yaşam Beceriler Merkezi 
Tekstil Tasarım atölye-

mizde makineler bu kez ihtiyaç 
sahibi insanlar için çalıştı. Kış 
aylarının kendini iyiden iyiye 
hissettirdiği bu günlerde öğren-
cilerimiz  atkı, bere, battaniye 
ve yastık dikerek ihtiyaç sahibi 
aileleri unutmadıklarını göster-
diler. 

Öğrencilerimiz ve öğret-
menlerimiz Başakşehir Yardım 
Gönüllüleri Derneği ile birlikte, 
hazırlanan bu paketleri Başak-
şehir sınırları içerisinde yaşayan 
ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıra-
rak hem paylaşmanın sevincini 
hem de bu insanların bir nebze 
de olsa yüzlerinin gülmesine ve-
sile olmanın gururunu yaşadılar. 

4. sınıf  öğrencileri 4-D sınıfı önderliğinde 
hazırlanan milli kültür ögelerini sınıflarına taşı-
yarak, bir sıra gecesi modunda derslerini işlediler. 
Türküler,ninniler,tekerleme ve maniler söyleyen 
öğrenciler halkoyunları  da oynayarak hem eğlenip 
hem öğrendiler.

MİLLİ KÜLTÜR SINIFTA

4. sınıf  öğrencilerimiz evlerinde yaptıkları 
çeşitli ev, iş yeri, otopark cami vs. maketleri 
getirerek okulumuzun koridorlarında bir şehir 
kurdular.  Amaç elbette şehir kurmak değildi.  
Çünkü yönler, kroki ve kuşbakışı konuları 
işleniyordu.  Her fırsatta yaparak, yaşayarak 
öğrenmeye vurgu yapılan okulumuzda bir 
konunun daha uygulamalı olarak işlenmesi 
hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi 
ziyadesiyle memnun etmişti.

BU DA BİZİM KASABAMIZ
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İHH Yetim Birimi 
Başkanı Murat Yıl-

maz’ı projenin detaylarını 
okulumuz öğrencileri ile 
paylaşması için konuk ettik. 
Yılmaz, okulumuz Konfe-
rans salonunda yaptığı ko-
nuşmada projeye katılımda 
gönüllüğün esas olduğunu 
belirtti. Bu kapsamda iyilik 
hareketine katılmak isteyen 
sınıflara kumbaralar gönde-
rileceğini ve kumbaralardaki 
birikimlerin her ay sınıfların 
yetim kardeşlerine ulaştırı-
lacağını ifade eden Yılmaz; 
gösterilen yoğun ilgiden 
ötürü okulumuza ve öğren-
cilerimize teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı.

HER SINIFIMIZIN YETİM KARDEŞİ VAR

Rabbimizin bize farz kıldığı, Peygamber efendi-
mizin(s.a.v) emanet ettiği namaz ibadetini yavrula-
rımıza aşılamak için üç haftayı kapsayan ‘Huzura 
Koşuyoruz’ namaz etkinliğini gerçekleştirdik. Bu 
etkinlik kapsamında kasım ayında kılınan namazlar 
dikkate alınarak her bir öğrenciye farklı kategoriler-
de ödüller belirlendi ve bu ödüller heyecan dolu bir 
programla sahiplerine verildi.

TATLI BİR YARIŞ HAVASINDA 
HUZURA KOŞTUK

KRALLIK 
TACINDAN 

DAHA 
DEĞERLİ
İlkokul 2-F sınıfı öğrencilerimizden Ahmet Siraç Şen 

ve Hiranur Soyoğulları Kur’an-ı Kerim'in 26,27,28,29 ve 
30. cüzlerini ezberleyerek  Cüz Hafızı oldular. Öğrencile-
rimizin bu başarısını  kutlamak için etkinlik sınıfında bir 
program yapıldı. İki öğrencimizin velilerinin de katıldığı 
program; Ahmet Siraç Şen öğrencimizin aşır okumasıy-
la başladı. Hiranur Soyoğulları öğrencimiz “Kuranım 
Benim” yazısını okudu. 2/F sınıfı öğrencilerinin tamamı 
Emanet adlı rondlarını  başarıyla sergilediler.

Kurucu temsilcimiz,Veysel Kafalı, Genel Müdürü-
müz Kadir Ünal, Genel Müdür Yardımcımız Mustafa 
Yüksel, İlköğretim Müdürümüz Murat Kördemir’in 
katıldığı program; taç takma, başarı belgesi, madalya ve 
hediyelerin verilmesi ile son buldu. Program, öğrencileri-
miz ve velilerimiz arasında tatlı bir coşku oluşturdu.
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“Beni görün ki daha iyi 
olayım !…”

Okulumuzda her hafta güzel 
davranışların yayılmasını sağla-
mak için, öğrencilerin olumlu 
davranışlarına yeşil kart verilerek 
takdir ediliyor.

İlkokul birinci sınıftan 
ortaokul son sınıfa kadar 
tüm öğrencilerin katıldığı bu 
etkinliği Rehberlik Züm-
resiyle Değerler Eğitimi 
zümresi ortaklaşa yürütüyor. 
Hafta içinde en çok yeşil kart 
alan öğrencilerin resimleri, 
okulda bütün öğrencilerin 
göreceği dijital ilan pa-
nosuna “Haftanın Örnek 

Öğrencileri” sloganıyla asılıyor 
ve bu öğrenciler idarecilerimiz 
tarafından madalyaları takılarak 
ödüllendiriliyor. Böylece güzel 
davranışlar özendirilerek yaygın-
laştırılıyor.

Başakşehir ve Esenyurt 
şubelerimizde 5. Sınıflar 
arasında; öğrencilerimizin ve 
velilerimizin özellikle tercih 
ettiği Kur’an sınıfları var. 

Diğer sınıflardan 
fazla olarak; talim, ezber 
ve Kur’an Kültürü dersi  
görüyorlar. Bu sınıflarda-
ki  öğrencilerimiz, hayat 
kitabımız Kuran’ı Kerim’i  
tecvit kaidelerine  uygun 
bir şekilde, güzel okumayı 
öğreniyorlar.

Amaç, Kutsal kitabımızı  
sevmelerini, mesajlarını an-
lamalarını ve yaşantılarında 
uygulamalarını sağlamak.

KUR’ANI 
DAHA GÜZEL 
OKUMAK 
VE ANLAMAK 
İÇİN…
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Minik yavrularımızla Kur’an-ı 
Kerimi öğrenmeye adım atıyo-

ruz.  Kur’an harfalerini öğrenirken bir 
çok etkinlikten faydalanıyoruz. Hamur 

oynuyoruz, sanat etkinlikleri yapıyo-
ruz, çiziyoruz, boyuyoruz. İnteraktif  
oyunlarla, şarkılarla tekrarlar yapıyo-
ruz. Böylece eğlenerek öğreniyoruz.

KUR’AN HARFLERİNİ İNTERAKTİF
OYUNLARLA ÖĞRENİYORUZ

HAFTANIN ÖRNEK ÖĞRENCİLERİ



6. sınıflar arasında yapılan münazara ön elemesi sonucunda 6/A ve 
6/E sınıfları finale kaldı. 6/A sınıfından Sudenaz Yazıcı, Mesut Sağlam, 
İpek Bülbül “Çocuğun gelişiminde çevre etkilidir.” tezini savunurken; 
6/E sınıfından Enes Kurtbey, Yusuf  Lostar, Zeynep Zişan Metin ise 
“Çocuğun gelişimde aile etkilidir.” tezini savundu. Münazara finalinin 
galibi 6/E sınıfı oldu.  6/A ve 6/E sınıfı münazara ekiplerini tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

FİKİRLERİN ÇARPIŞMASINDAN HAKİKATE

MÜNAZARA COŞKUSU
5. Sınıflar arasında yapı-
lan münazara ön elemesi 

sonucunda 5/A ve 5/F sınıfları fi-
nale kaldı. Öğrenciler “Teknoloji 
insanlık için yararlı mıdır, zararlı 
mıdır?” konusu ile münazara ya-
rışmasında fikirlerini savundular. 
Savundukları tezle 5A sınıfından 
Esma Öz, Elif  Ravza Menki ve 
Zeynep Erdem müsabakayı kaza-
nan takım oldu. 5/A ve 5/F sınıfı 
münazara ekiplerini tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

Günümüzün problemlerin-
den zamanı verimli kullanma 
konusunda öğrencilerimizde 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
5. sınıflar Rehber Öğretmeni 
tarafından düzenlenen "Zaman 
Tuzakları" karikatür yarışmasın-
da iki haftalık sürecin ardından 
ödül töreni gerçekleştirildi. 
Yarışmaya katılan 26 öğrencinin 
oldukça heyecanlı olduğu ödül 
töreni, zamanı verimli kullanma 

ile ilgili kısa film gösterimi ile 
başladı. Jüri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda 5-C 
sınıfından Şevval Kirik birinci,  
5-B sınıfından Yakup Enes Salur 
ikinci, 5-A sınıfından Zeyneb 
Kaplan da üçüncü oldu. Katılan 
her öğrencimize katılım belgesi 
verildi. Dereceye giren öğrenci-
lerimize idarecilerimiz tarafın-
dan başarı belgeleri ve ödülleri 
takdim edildi.

ZAMAN 
TUZAKLARI 
KARİKATÜR 
YARIŞMASI
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Öğrencilerimiz yardım-
laşmaya devam ediyor. 6. 
sınıflardan sorumlu psikolo-
jik danışman ve sınıf  rehber 
öğretmenlerinin işbirliği ile 
“ Sevginizle Isıtın” yardım 
kampanyamızı gerçekleştirdik. 

Öğrencilerimiz ile beraber yetim 
aileleri evlerinde ziyaret ederek  
kardeşlik adına hediyelerimizi 
takdim ettik.

Sevgi ve kardeşlik adına çı-
kılan yolculukta atılan adımlarla 
paylaşmanın tadına vardık.

SEVGİMİZLE ISITTIK

“Çınar Koleji olarak Şehitlerimiz için 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsünde öğretmen, idareci ve 

öğrencilerimizle  ‘Kahramanlar Koşusu’ndaydık.”
13 Kasım 2016 tarihinde 1 idareci 4 öğretmen 

ve 13 öğrenci olmak üzere  toplamda 18 kişilik 
bir ekiple bu yılki kahraman şehitlerimiz anısına 
eski ismi ile Boğaz Köprüsünde  şu anki ismi ile  
ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE Türk bayrakları 
eşliğinde ‘Kahramanlar Koşusu’na katıldık ve tüm 
ekip olarak koşuyu sağlıklı bir şekilde orta sıralarda 
tamamladık.

ŞEHADETE KOŞANLAR İÇİN...



15 TEMMUZ DESTANINDA 

ŞAHİTLER BİZİZ
4. sınıf  zümre öğret-
menleri,  15 Temmuz 

ruhunu yaşatmak, vatan 
ve millet aşkını diri tutmak 
adına demokrasi sokağı 
çalışması yaptılar.  Okul açıl-
madan önce öğrencilerinden 
demokrasi nöbetindeki  fo-
toğraflarını isteyen öğretmen-
lerimiz gelen fotoğraflarla 

tavana astıkları dev bayrakla 
öğrencilerine sürpriz yaptılar. 
4. Sınıf  öğrencilerimiz de 
Demokrasi Marşı’nı ez-
berleyerek öğretmenlerine 
şahitliklerinin sözde değil 
özde olduğunu gösterdiler. 15 
Temmuz ‘un anlamını yap-
tıkları resimlerle ve yazdıkları 
şiirlerle gösterdiler.

"2. sınıf  öğrencileri-
mizle gerçekleştirdiğimiz 
uçurtma şenliği öncesi 
herkes kendi uçurtmasını 

zevkine göre titiz bir 
şekilde hazırladı, ge-
rekli süslemeleri yaptı.   
Daha sonra uçurtma-
lar Sular Vadisi’nde 
gökyüzüne tek tek 
bırakılarak görsel bir 
şölen oluşturuldu.

SEVİNCİMİZİ UÇURDUK
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Rehberlik ve psikolojik da-
nışmanlık birimimiz tarafından 
yürütülen sunum teknikleri et-
kinliğimiz  7.sınıf  öğrencileri-
miz tarafından  gerçekleştirildi.  
Etkinlik salonunda sunumları-
nı gerçekleştiren öğrencilerimiz 
bu sayede sunum yapmanın 
inceliklerini sergilediler, ken-

dilerini ifade etme becerilerini  
geliştirdiler. Sunumlar sonunda  
teşekkür belgesi alan öğren-
cilerimiz Sümeyye Özkardeş, 
Arife Kaya, Lara Avcıoğlu, 
Esma Durmuş ve Deniz Er-
kendoğan’a belgelerini Müdür 
Yardımcımız İsmail Dökmeci 
Bey takdim etti. 

SUNUM TEKNİĞİNİ İYİ KULLANMAK İÇİN...



3. sınıflar olarak “Min-
derini Kap da Gel” 

etkinliği çerçevesinde “Her 
yerde, her zaman her şekilde 

kitap okunur” ilkesini büyük 
bir zevkle hayata geçirdik.   
Öğrencilerimiz kitap okuma-
nın sıkıcı olmadığını aksine 

onu zevkli kılacak şeylerle 
desteklendiğinde ne kadar da 
eğlenceli olduğunu yaşayarak 
tecrübe ettiler.

HER TÜRLÜ OKUYORUZ

Çınar Koleji olarak sağlıklı 
yaşamı ve sporu sürekli destekle-
dik.  Bu desteklerimizin bu yıl en 
değerli olanı elbette Süper Ligi-
mizin de lideri olan Başakşehir 
Spor Kulübüne verdiğimiz destek 
oldu.  “Eğitimin Liderinden  
Ligin Liderine Tam destek.“ slo-
ganıyla takımımızın her zaman 
yanında yer aldık.

“LİGİN LİDERİNE 
TAM DESTEK“
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Tatlı bir telaş içindeyiz. 
Annelerin sevgisini, desteğini 
hep yanında hisseden öğrenci-
lerimiz "anne" yazmayı öğrenir 
öğrenmez anneleri için sürpriz 

hazırlama telaşına girdi.  İlk yazı 
yazma heyecanlarını “anne” ya-
zarak gideren öğrencilerimiz bu 
küçük sürprizleri ile annelerini 
çok mutlu ettiler.

"YOLUMUZUN IŞIĞI ANNELERİMİZ"
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SÖZDE DEĞİL ÖZDE DOĞRULUK
6. sınıflardan sorumlu psiko-
lojik danışmanımız ve sınıf  

rehber öğretmenlerimiz  işbirliği ile        
“ Doğruluk Kermesi” düzenlen-
di.    Öğrencilerimiz öğretmenleri 
ile beraber günlerdir bu kermese 
hazırlandılar.   Örgü, kukla, atkı, saç 
bandı ve daha birçok ürün tasarladı-
lar.  Doğruluk kermesimizde, çeşitli 
kırtasiye vb. malzemeler de bulundu.   
Üzerlerinde fiyat etiketleri de vardı.  
Ama asıl önemli olan bu kermes-
te kasada kimsenin olmamasıydı.   
Öğrencilerimiz alışveriş yaparken 
ücretini oradaki kasaya bıraktı ve 
para üstünü yine kasadan kendisi 
aldı.  Ayrıca Osmanlı’nın, ecdadımı-
zın geçmişte uyguladığı Sadaka taşı 
uygulaması da kermesimizin hemen 
yanı başında öğrencilerimizde tarih 
şuuru oluşturması açısından yer aldı.

ENGEL TANIMIYORUZ
2. sınıf  öğrencileri olarak “Engelliler Gü-

nü”nü farkındalıklarımızı artıracak etkinliklerle 
geçirdik. Özel bastırdığımız tişörtlerimizi giyerek 
başka öğrencilerin de dikkatini çektik, resimleri 
renklendirerek empati kurduk. Bir gün hepimizin 
başına gelebilir düşüncesi ile öğrencilerimiz hep 
birlikte duvara asılan resimleri boyayarak etkinli-
ğimize ortak oldular. 

Yabancı öğretmenler tarafından hazırlanan 
ve derslerde okutulan Mind English Booklet 
çalışmalarının bir ürünü olan English Town 
çalışmamızda, özel olarak dizayn edilmiş üç 
boyutlu arka planlar önünde öğrencilerimize 
gerçek yaşamdan kesitler yaşatıyoruz. 

ENGLISH TOWN’A 
DAVETLİSİNİZ !



GDP’nin öncülüğünde ayda bir 
yapılan Kur’an Yolu seminerleri bu 
yıl da öğrencilerimizin yolunu ay-
dınlatıyor. Dr. Süleyman Kablan’ın 
verdiği seminerlerde bu yıl, insanlık 
tarihi vahyin ışığında, peygamber-
ler tarihi müfredatıyla veriliyor. İlk 
insandan bu yana insanlığın kutsalla 
bağının konu edildiği seminerlerde,  
vahiy temelli bir bilinç oluşturulma-
ya çalışılıyor. Her seminer sonrasın-
da öğrencilerimiz sorular soruyor. 
Aldıkları cevaplarla inanç dünya-
larını sağlam dayanaklar üzerine 
kurmaya çalışıyor.

KUR’AN 
YOLU
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Özellikle ortaokul öğrencilerimiz için 
Fen Bilimleri dersi kendisine ne kadar 

çok uygulama alanı bulursa öğrencilerimiz 
de o kadar başarılı oluyor. Her yıl olduğu gibi 

bu yıl da Fen Bilimleri dersimizin bir çoğunu 
okulumuzun gelişmiş laboratuvarında öğrenci-
lerimizle uygulamalı olarak   görerek, yaparak 
ve yaşayarak işledik.

LABORATUVARLARDA DERSLER 
DAHA CANLI
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Birbirinden nitelikli etkin-
liklerle çok velut bir dönem 

geçiren Genç Düşünce Platformu, 
yarıyılı verimli bir eğitim kampı ile 
noktaladı.

Bu sene 8'incisi düzenlenen  
kampın teması "Sanat ve Estetik" 
idi. Belirlenen tema çerçevesinde 
Prof. Dr. Saadettin Ökten'in, Yusuf  
Kaplan'ın, Turgut Cansever’in ve 
Prof. Dr. Turan Koç’un makaleleri 
okundu. Temanın görsel boyutla-
rından biri olarak “ Bir Medeniyet 
Çizgisi: Hat" isimli belgesel ve  hat 
sanatı üzerinden bir vicdan muha-

sebesini konu alan “Nokta” filmi 
izlendi. Okunan makaleler, izlenen 
belgesel ve film üzerine müzakere-
ler gerçekleştirildi. 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Süley-
man Kablan, peygamberler tarihi 
üzerinden insanın kutsalla irtibatını 
konu alan iki seminer verdi.  

Her sene düzenlenen sunum 
kampından bir örnek olan ve 
bu yılki temanın müşahhas hali 
Endülüs’ü konu alan “Ortaçağ’ın 
Aydınlık Yüzü: Endülüs” sunumu 
yapıldı.

GDP, SANAT 
VE ESTETİK KAMPINDA

Okulumuzda ana sınıfında 
bu yıl uygulamaya başladığımız 
GEMS eğitim modeli  sayesinde 
birçok deney ve matematik çalış-
maları yaratıcı drama ve müzik 
etkinliği ile birleştirilip veriliyor. 
Bu sayede öğrenme sürükleyici 
ve eğlenceli hale geliyor. GEMS 
eğitim metodu ile öğrencilerimiz 
eğlenmenin, eğlenirken öğren-
menin keyfinin sürüyor.

GEMS’LE 
ÖĞRENCİLERİMİZ  
BİR ADIM ÖNDE

Geleneksel Türk El Sanatlarını yaşatmak ama-
cıyla bayan velilerimiz için düzenlediğimiz kulüp 
çalışmalarımız velilerimizden yoğun ilgi gördü.

Hafta sonu kulüplerimiz kapsamında başlayan 
çalışmalarımız velilerimizin talebi üzerine hafta 
içi de hizmet verdi.  Kulüp çalışmalarımızda 
velilerimiz görsel sanatlar öğretmenimiz öncülü-
ğünde ebru, ebru üzerine hat, seramik üzerine 
ebru, vitray, ayna kumlama, yağlıboya gibi özgün 
çalışmalara  imza attılar.

GELENEĞİMİZİ SANATLA YAŞATIYORUZ
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7. sınıf  öğrencilerimiz Görsel 
Sanatlar dersimizde Natür-
mort ve Karikatür dallarında 
karakalem karma resim sergisi 
gerçekleştirerek büyük beğeni 
kazandılar.  Öğrencilerimizin 
yeteneklerini ve sanatsal yaratıcı 
güçlerini geliştirerek, farkındalık 
yaratmayı amaçladığımız sergi 
dışında Görsel sanatlar dersimiz-
de, ışık gölge, oran-orantı, çizgi 
çalışmaları, somut nesnelerden 
yararlanarak üç boyutlu eserler 
oluşturma gibi çalışmalar da 
yapılmaktadır.

7. sınıf  öğrencilerimizle ma-
tematik dersinde koordinat siste-
mi konusu işlenirken öğrencilerle 
birlikte sınıf  zeminine koordinat 
sistemi oluşturularak konu ile 
ilgili koordinat bulma oyunu oy-
nandı. Konu hem görsel olarak 
hem yaşayarak, yaparak öğre-
nilmiş oldu. Artık matematiğin 
eğlencesini yaşamaya başlayan 
öğrencilerimiz yine eğlenirken 
öğrenmeye devam ettiler.

KARAKALEM

OYUNLA ÖĞRENİYORUZ

Uygulamalı İngilizce 
etkinliklerimiz çerçevesinde 

öğrencilerimiz ülkeler ve milletler 
konulu bir etkinlik gerçekleş-
tirdiler. İngilizce ağırlıklı olan 
5. sınıf  öğrencilerimiz, seçmiş 
oldukları ülkelerin yöresel yemek 
ve kıyafetlerini tanıtırken arka-

daşlarına ve onları ziyarete gelen 
öğretmenlerine İngilizce sunum 
yaptılar. İngilizce dünyaya açılan 
bir kapıdır, diyen öğrencilerimiz 
ülkelerin yiyeceklerinden ikram 
ettiler. Büyük bir keyifle eğlenen 
öğrencilerimiz arkadaşlarına örnek 
davranışlar sergilediler.

İNGİLİZCE 
YÖRESEL YEMEKLER

1. sınıf  öğrencilerimiz 
dönem boyunca öğren-
dikleri konuları “Şekil 
Kitabım” isimli proje ile 
sergilediler. Sayılar, renkler, 

sıfatlar, duygularımız ve 
sınıf  dili konularını kendi 
şekilleri ile anlatan öğren-
cilerimiz hem öğrendiler 
hem eğlendiler.

İNGİLİZCEYİ ŞEKİLLENDİRDİK!



Kim korkar matematik-
ten? İyi bir matematik eği-
timinin temellerinin birinci 
sınıftan atıldığının farkında 
olan öğretmenlerimiz mate-
matiği eğlenceli hale getirerek 
çalışmalarına devam ediyor. 
Oyun oynarken öğrenen öğ-
rencilerimiz için matematik 
çocuk oyuncağı…

KİM KORKAR
MATEMATİKTEN

YETENEKLERİMİZİ
GELİŞTİRMEK İÇİN...

Okulumuzda birinci dönem, 
hafta sonunda gerçekleştir-

diğimiz kulüp faaliyetlerimiz tüm 
hızıyla devam etti. Mekatronik, 

masa tenisi, tiyatro, görsel sanatlar, 
tekstil tasarım, buz pateni, bağ-
lama, drama, weekend, okçuluk 
kulüplerimizden bazıları…

Başakşehir İlkokul Rehber-
lik Birimindeki öğretmenleri-
miz dönem sonunda velileri ile 
bir araya gelerek onlara çeşitli 
konularda sunum yaptılar.  
İlkokul 1. sınıf  öğrencilerinin 
psikolojik danışmanı Dilşen 
Ersal;  ödev yapma alışkanlığı 
üzerine, 2. sınıf  öğrencilerinin 
psikolojik danışmanı Zeynep 

Kara; sorumlu çocuklar ye-
tiştirmek üzerine, 3.sınıf  ve 4. 
sınıf  öğrencilerinin psikolojik 
danışmanı Deniz Göktaş; 3. 
sınıf  velilerine hitaben çocuğa 
sahip olmanın 10 altın kuralı 
ve 4. sınıf  velilerine hitaben 
anne-baba tutum modelleri 
üzerine sunumlarını gerçekleş-
tirdiler.

UZMAN 
PSİKOLOGLARIMIZ 

VELİLERİMİZLE
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Mini mini birlerimiz 
okuryazar olabilmek adına 
merakla, heyecanla çalışma-
lar yapıyor.  Öğrencilerimi-
zin yaparak yaşayarak kalıcı 
öğrenme yapabilmeleri adına 
hazırlanan oyunlar ve ma-
teryaller ile minik birlerimiz 
eğlenerek okuryazar oluyor.

OKURYAZAR 
OLMAK

Vatan, insan, canlı bağla-
mında insani ve manevi 

değerlerimizi, hayatın içinde tec-
rübe ederek, yaşayarak idrak edip 
özümsemek hedefi doğrultusunda 
Mâvera Kulübümüz kurulmuş-
tur. Kulübümüzde gençlerimizin 
manevi gelişimi, içsel ve sosyal 
farkındalıklarının artırılması hede-
fiyle çalışmalar yapılmaktadır. 

•Aziz Mahmut Hüdayi  
Hazretlerini Ziyaret:  

Kulüp öğrencileri rehber öğ-
retmenleriyle kasım ayında, Üskü-
dar’da yapılan bir kahvaltı sonrası 
Aziz Mahmut Hüdayi türbesini 
ziyaret ederek toplu öğlen namazı 
kılmışlar, Yedi Güzel Adam Kü-
tüphanesini ziyaret etmişler ve 
tüm günün değerlendirildiği bir 
sohbetle günü ihya etmişlerdir.

•Kardeş Okul Kampanyası:
Kulüp öğrencileri Erzurum 

Yakutiye Halitpaşa İlkokulu ve 
Sultanbeyli Yıldırım Beyazıt İl-
kokulunu kendilerine kardeş okul 
olarak belirlemiş, bu okullarda 
eğitim gören 150 öğrencinin mont 
ve botlarının teminini sağlamış-
lardır.

•Kardeş Okul İçin Kermes:
Mavera Kulübümüzün,  Kar-

deş Okul kampanyasına destek 
olmak amacıyla planladığı gıda 
kermesi için kulüp öğrencileri bir 
tam gün boyunca okulumuzun 
mutfak atölyesinde kendilerinin 
hazırladıkları yiyeceklerle bir 
kermes düzenlemişlerdir. Kermese 
tüm kulüp öğrencileri katılmış ve 
kampanya için kalan son eksikler 
tamamlanmıştır.

MÂVERA KULÜBÜ 
DOLUDİZGİN
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Anasınıfı velilerimiz,  
Aydın Ü. Yard. Doç.

Dr. Aylin Sözer’in ‘’Okul 
öncesi dönemde çocuk 
ve Gems Sistemi’’ konulu 
seminerimiz için bir araya 
geldi. Seminerimizi  dikkatle 

dinleyen  bilinçli 
velilerimiz sorula-
rını Yard.Doç Dr. 

Aylin Sözer Ha-
nımla paylaştıktan 
sonra okul yemek-

hanemize geçerek 
Tutum Yatırım ve 

Türk Malları Haftasını 
kutladılar. Hamarat veli-

lerimiz  kendi elleriyle 
hazırladıkları ürün-
leri çocuklarıyla 
birlikte yiyerek 
keyifli ve  verimli 
bir gün geçirdiler.

HER ŞEYİMİZ
YERLİ OLMALI
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Mevlana Hazretleri sevgi, barış ve hoşgörünün 
13. yüzyıldan bugüne sembolü olmaya devam ediyor. 
4. sınıflar zümresi haftaya özel Mevlana Hoşgörü 
Sokağı hazırladı. Öğrencilerin kendi yazdığı hoşgörü 
sloganları ve özlü sözleri sokağımızda yerini aldı.

HOŞGÖRÜ SOKAĞIMIZA 
HOŞ GELDİNİZ

Başakşehir kampüsümüz Fen ve Anadolu Lisesi 
sınıflarını kapsayan münazara yarışmalarının finali 
22.12.1016 Perşembe günü Çınar Kongre Merke-
zinde gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin tamamının 
katıldığı final müsabakası idareci, öğretmen ve 
öğrencilerimizin yoğun ilgi ve beğenisini kazandı. 
Birinciliği elde eden 10 E sınıfı öğrencileri hediye-
lerini okul müdürümüz Fikri Kaşifhüseyin Bey’in 
elinden aldı.

HAKİKATE
ULAŞMAK İÇİN



Günler geçiyor mevsim-
ler değişiyor… Sonbahar 

mevsimine elveda derken 
anasınıfı öğrencilerimiz göç 
eden leyleklere elveda, kış 

uykusuna yatan hayvanlara 
iyi uykular demeyi ihmal 
etmedi. Havada ve doğada 
olan değişimleri gözlemleyen, 
kurumuş yaprakları toplayan 

öğrencilerimiz sınıf  öğretmen-
leri ile süsledikleri şemsiyeleri 
de yaptıkları şemsiye defilesi 
ile arkadaşlarına göstermeyi 
ihmal etmediler.

Beden Eğitimi zümremizin organi-
ze ettiği sınıflar arası futbol turnuvası 
öğrencilerimizden yoğun ilgi gördü.  
Hayatta hep kazanma ve kaybetme 
durumu söz konusu. Turnuvalarda 
amaç elbette kazanmak. Ancak bizde 
asıl amaç kaynaşma ve dayanışmayı 
sağlamak.  Öğrencilerimiz kendilerine 
yakışanı yaptılar ve dostluk kazandı. 

TURNUVALARLA 
KAYNAŞTIK

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 
Başakşehir şubemizde 1. Dö-
nem planetaryum çalışmamız 
9 ve 10.sınıf  öğrencilerimizin 
katılımıyla yapıldı.

UZAY AVUÇLARIMIZDA

YAPRAKLAR SONBAHAR

BİZ İLKBAHARIZ
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8. sınıf  öğrencilerimiz “Co-
oking” yemek pişirme ünitesini 
mutfakta pratik yaparak pekiştir-
diler. Soyma, kesme ve doğrama 
biçimlerini öğrenirken komutları 
İngilizce ile birleştiren öğrencile-
rimiz hem hayata hem TEOG’a 
hazırlandılar.

SPELLING BEE!

Bir dili öğrenmek alfabesini iyi 
öğrenmek ile tamamlanabilir 

sloganıyla yola çıktığımız serüveni-
mizde 3. ve 4. sınıf  öğrencilerimiz 
ile harika bir yarışma yaptık. Keli-

melerin harflerini tek tek İngilizce 
olarak kodlayan öğrencilerimiz 
ile hem İngilizcelerini geliştirecek 
hem de özgüvenlerini arttıracak bir 
çalışmaya imza atıldı.

İNGİLİZCE 
MUTFAKTA!
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Eğitimde akademik ve sosyal alanda yap-
tığı yeniliklerle adından söz ettiren okulumuz, 
YBM bünyesinde açtığı Tamir Atölyelerinde 
adeta hayat dersi veriyor. Öğrencilerimiz, 
sosyal hayatta ilerde karşılaşabilecekleri so-
runlarla mücadele etmenin yollarını daha lise 
sıralarında okulumuzda uygulamalı olarak 
öğreniyorlar.

TAMİR ATÖLYELERİMİZ ÇALIŞIYOR



VELI KULÜPLERIMIZE YOĞUN ILGI
Veli İlişkileri Birimi 
ve Yaşam Becerileri 

Merkezi iş birliği ile bayan 
velilerimize yönelik düzenle-
nen veli atölye çalışmalarımız 
velilerimizin katılımıyla devam 
ediyor… Geleneksel El Sanat-
ları, İngilizce ve Butik Pasta 
Tasarımı Atölye çalışmalarımı-
za katılmak isteyen velilerimiz 
ayrıntılı bilgiyi Veli ilişkileri 
Birimimizden edinebilirler.
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Uzmanlar sınıfı öğrencilerimiz artık 
vücudunu tanıyor. İskelet modelini ince-
leyen öğrencilerimiz iç organlarımız ve 
onların görevlerini de öğrendiler. Organ-
larımızın görevlerini drama yoluyla pekiş-
tiren öğrencilerimiz hazırladıkları organ 
önlükleri ile de eğlenceli vakit geçirdiler.

VÜCUDUMUZU TANIYORUZ



ERGENLİK: KORKMAYALIM AMA 
BİLEREK YAŞAYALIM

6. sınıf  öğrencilerimize sağlıklı 
bir ergenlik dönemi geçirmeleri 

adına ‘’Ergenlik Dönemi Semineri’’ 
düzenlendi.

Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık birimi, 6. sınıf  öğrencileri-
mize ergenlik dönemindeki değişim 
sürecini anlattı. Rehber öğretmenle-
rimiz bu dönemin, büyümenin yanı 

sıra değişimin de en hızlı yaşandığı 
dönemlerden biri olduğuna dikkat 
çektiler.

Seminerde erkek ve kız öğren-
cilerimiz ayrı salonlarda öğretmen-
lerini dikkatle dinlediler. Ergenliği; 
biyolojik, psikolojik ve de dini açıdan 
değerlendiren branş öğretmenlerimiz 
genel bir çerçeve çizerek, öğrencile-

rimize bu dönemin korkulacak bir 
dönem olmadığını anlattılar.

Dikkat etmeleri gereken hususları 
öğrenen ve zorlandıkları konular 
olduğunda kimlerden nasıl yardım 
isteyebilecekleri hakkında bilgilenen 
öğrencilerimiz, verimli geçen seminer 
sonunda öğretmenlerine teşekkür 
ettiler.

Genç Düşünce Plat-
formu yılın ilk "Ayın Ko-
nuğu" etkinliğinde Semra 
Bilici'yi misafir etti.

Diğer şubelerdeki 
GDP öğrencilerinin de 
iştirakiyle gerçekleştiri-
len programın konusu 
"Okumaktan Mana Ne?" 
idi. Özellikle üniversiteli 
öğrencilere yönelik yap-
tığı okuma programları 
ve tahlil çalışmaları ile 
tanınan  Semra Hanımla 

yapılan programı öğ-
renciler büyük bir ilgiyle 
takip etti. Okumanın 
"hüzün ve dert sahibi" 
olmak demek olduğu-
nu vurgulayan Bilici, 
okumanın ve yazmanın 
aynı zamanda mekân 
ve zamanın bağlarından 
kurtarıp insanı özgürleş-
tiren, acziyetini ve yerini 
bilmesine imkân tanıyan 
bir etkinlik olduğunu 
vurguladı.

OKUMAKTAN MANA NE?
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Hem ilkokul  hem  ortao-
kul öğrencilerimiz her yıl 

okulumuzda yazın dünyamızın 
önemli kalemlerini ağırlıyorlar. Bu 
yıl öğrencilerimiz, ortaokul kitap 
listelerimizde kitapları bulunan 
yazarlardan Tarık Uslu ve Melek 
Çe ile aralık ayı içerisinde iki ayrı 
programda buluştu. Ayrıca ilkokul 
öğrencilerimiz için yine okulumu-
za konuk olan çocuk edebiyatının 
ülkemizdeki en iyi kalemi Mevlana 
İdris de ÇKM’de öğrencilerimizle 
buluştu.  Düzenlenen söyleşilerde 
öğrencilerimiz yazarlık, okuma ve 
kitaplarla ilgili konularda merak 
ettikleri soruları misafirlerimize 
yönelttiler. Keyifli bir ortamda 
gerçekleşen programların sonunda 
ise öğrenciler yazarlarla tanışma 
ayrıcalığının yanında okudukları 
kitapları da imzalattılar.

“Çocukta sınır ve irade eğiti-
mi” konulu seminer öğrenci ve ve-
lilerimizin katılımıyla 09 Aralık’ta 
Kongre merkezimizde gerçek-
leştirildi. Program,  İlköğretim 
Müdürümüz Murat Kördemir’in 
açılış konuşması ile başladı.

Pedagoji derneği başkanı 
Uzman Pedagog & Klinik Psikolog  
Mehmet Teber’in konuşmacı 

olarak yer aldığı ve velilerimizin 
yoğun ilgi gösterdiği seminerde, 
günümüz aile yapısının en önemli 
meselelerinden biri olan çocukta 
irade eğitiminin önemine ve sınır 
kavramının ebeveyn-çocuk ilişkisi 
üzerindeki etkisine değinildi.

“HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR”

YAZARLARLA 
BULUŞTUK
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GDP "Ayın Konuğu Etkinlik-
leri" çerçevesinde  kasım ayında 
Ender Doğan ve Nurullah Koltaş'ı 
misafir etti. "Bir Terbiye Vasıtası 
Olarak Musiki" isimli programda; 
müziğin tüm kültür ve medeniyet 
formları içerisinde bulunuyor 
olmasının sebepleri ve insandaki 
karşılığının ne olduğu üzerine 
söyleşi gerçekleştirildi.  Gerek 
Nurullah Koltaş Bey'in mütehassısı 
olduğu tasavvuf  alanı üzerinden  
müziğin fıtri oluşuna ilişkin  yaptığı 
derinlikli açıklamaları;  gerekse 
saha çalışmaları, meziyet ve şah-
siyeti ile müstesna bir yer edinmiş 
olan Ender Doğan Beyin yorumla-
rı ile program, çok hoş bir havada 
gerçekleşti.  Nitelikli bir dinleyici 
kitlesinin ilgisine mazhar olan 
çalışma büyük beğeni ve takdir 
topladı.

BİR TERBİYE 
VASITASI OLARAK 
MUSİKİ

Değerler Eğitimi Zümresinin 
düzenlediği  “Yerinde Yardım 
Projesi” kapsamında sürdürü-
len, Suriye’den ülkemize iltica 
etmiş kardeşlerimize yönelik 
gıda-giyim ve temizlik malze-
meleri yardımı çalışmalarımız 
sürüyor.  Öğrencilerimizin 

temin ettiği gıda ve temizlik 
malzemeleri, değerler eğitimi 
zümresinin rehberliğinde yine 
öğrencilerimiz tarafından 
yardıma ihtiyacı olan ailelere 
kasım ve aralık aylarında ulaş-
tırılmış olup çalışmalar devam 
etmektedir.

YERİNDE YARDIM PROJESİ

13 Aralık 2016 Salı günü, 
Çınar Kongre Merke-

zinde "Sünnetin hayatımızdaki 
yeri ve önemi" konulu bir kon-
ferans düzenlendi. Yrd. Doç. 
Dr. Halil İbrahim Kutlay'ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
programda; ayetler ışığında 
hadis ve sünnetin, Kur'an-ı Ke-
rim'in anlaşılmasındaki hayati 
rolü değerlendirildi.

SÜNNETİN 
HAYATIMIZDAKİ YERİ

DÜN, BUGÜN, YARIN…
Okulumuzda, ikinci yabancı dil 

olarak okutulan Arapça dersinin 
önemi ve değerinin öğrencilerimiz 
nezdinde layıkıyla idrak edilebilmesi 
için “GÜNÜMÜZDE ARAPÇA’NIN 
ÖNEMİ” konulu bir konferans 
düzenlendi.

Öğrencilerimiz, 29 Mayıs Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Helalşah tarafından; Arapça-
nın dünya dilleri arasındaki yeri, çalış-
ma sahaları ve bizim için ulvi olan 
yönleri, dil öğrenmenin pratik yöntem 
ve teknikleri hakkında bilgilendirildi.
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Değerlerimizle
Kuşatıyoruz



3. sınıf  öğrencilerimizle 
Mevlana Camiini ziyarete 

gittik. Çok garipsemeye gerek 
yok, müzeye, geziye vs gidilir de 
herhangi bir konuda bilgi almak 
ya da bazı duyguları yaşamak 

için vakit namazı ya da Cuma 
dışında camiye gidilmez mi?  Biz 
gittik.  Öğle namazını cemaatle 
birlikte kıldıktan sonra duamı-
zı ettik. Cami imamı ile cami 
adabı üzerine sohbet ettik. İmam 

amcamız camide nasıl davran-
mamız gerektiği ile ilgili bizlerle 
güzel paylaşımlarda bulundu.  
Daha sonra caminin bölümlerini 
gezerek vakit namazlarında da 
buluşmak üzere camiden ayrıldık.

CAMİDE HAYAT VAR

Sosyal Bilgiler zümremizin organi-
ze ettiği Cennet Gölü ve Abant gezisi 
büyük bir keyifle gerçekleşti. Özellikle 
TEOG sonrası 8. sınıf  öğrencilerimizle 
onlara gelecek yıl katılacak olan 7. sınıf  
öğrencilerimizin rağbet ettiği geziyle 
öğrencilerimiz hoş vakitler geçirdiler. En 
çok da kar topu savaşları ve kayak keyfi 
görülmeye değerdi.

ABANT’TA 
NEŞELİ BİR GÜN

Okulumuz Anadolu 
Lisesi öğrencileriyle Sultan-
gazi Huzurevi ziyaretimiz 
Felsefe Grubu Öğretme-
nimiz Hatice Yenigün 
tarafından gerçekleştirildi.  
Öğrencilerimize saygı, vefa, 
yardımseverlik duygularını 
geliştirerek mutlu, gururlu 
ve vefalı bir birey olmanın 
onurunu bu anlamlı ziyaret 

esnasında yaşatmaya 
çalıştık. Yaşlı insanlarımızın 
belirli bir günde değil her 
zaman hatırlanması ve 
bu insanlara her zaman 
yardım edilmesi gerektiği-
nin bilincini oluşturduk. Bu 
çerçevede öğrencilerimiz, 
büyüklerimizle yakından 
ilgilenme ve sohbet etme 
imkânı buldu.

YAŞLI VE HUZURLU
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CANLARI PAHASINA...
Beşiktaş’ta gerçekleştirilen 
terör saldırısında şehit 

olan polislerimiz ve vatan-
daşlarımız için okulumuzda 
gerçekleştirdiğimiz Kur’an 
tilavetinin ardından Başakşehir 
İlçe Emniyet Müdürü Levent 
Binici Bey’e öğrencilerimiz ile 
birlikte taziyeye giderek onların 

yanında olduğumuzu ve bizim 
için ülkemiz ve vatanımız için 
ne kadar önemli olduklarını 
belirttik.  Terörün her türlüsünü 
lanetlediğimizi ve bu ülkenin 
bekası için son nefesine kadar 
mücadele eden emniyet güçleri-
mizin yanında olduğumuzu bir 
kez daha belirttik.  

TEOG sınavı sonrası 8. 
sınıf  öğrencilerimizle gerçek-
leştirdiğimiz “Rahmi Koç 
Müzesi” gezisi ile öğrencile-
rimiz hem müzedeki düze-
nekleri inceleyip gözlemleme 
şansı buldular hem de fen 
bilimleri dersinde öğrendik-
leri birçok kazanımın daha 
da kalıcı olmasını sağladılar.  
Aynı zamanda tarihi boyutları 
da bulunan müze gezimiz 
ile öğrencilerimiz, başarıyla 
geçirdikleri TEOG sınavının 
ardından farklı bir etkinlikle 
dinlenmiş oldular.

GEÇMİŞTEN 
İBRET ALMAK 
İÇİN

22 Kasım Salı 
günü 11 Fen A sınıfı, 
öğretmenlerimiz Si-
nem Bozok YAMAN 
ve Banu GÜRBÜZ 
eşliğinde, Çekmece 
Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezini 
gezdi.

Bu gezide özel-
likle, yapay ve doğal 
radyasyon kaynakla-

rından yayılan ışınla-
rın, kromozomlarda 
kırılmalara neden 
olduğu ve hatta daha 
fazla sayıda sentro-
mere sahip(polisent-
rik) kromozomlar 
oluşturduğu, öğren-
cilere mikroskopta 
gösterip; radyasyon 
ölçümlerinin nasıl 
yapıldığı anlatıldı.

ÖĞRENCİLERİMİ NÜKLEER 
ARAŞTIRMA MERKEZİNDE
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Edebiyat Zümresi ola-
rak 9. sınıf  öğrencileri-

mize İstanbul İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi’ne 
ve Gülhane’ye gezi düzenle-

dik. Geçmişimizin ve değerle-
rimizin farkına varmak adına 
gerçekleştirdiğimiz gezimize 
öğrencilerimiz yoğun ilgi 
gösterdi.  Tarihimizde yaka-

ladığımız başarılara yakından 
şahit olan öğrencilerimiz için 
bu gezi uzun eğitim yolcu-
luğunda farklı bir  deneyim 
oldu.

NELER YAPMIŞ ECDADIMIZ?

CANLI TARİH
HİSART DİAROMA 

Çınar Koleji 10. sınıf  erkek 
öğrencilerimizle birlikte 

Hisart canlı tarih ve diaroma mü-
zesini ziyaret ettik. Çağlayan’daki 
müzenin kapısından içeri girdi-
ğimizde bir tarih okyanusuna 
dalmış gibi olduk. Neler yoktu ki? 
Osmanlı tarihi, I. ve II. Dünya 
Savaşları ile ilgili canlandırma-
lar, silahlar, bayrak ve sancaklar 
ve daha neler neler.  Özellikle 
Sarıkamış Savaşı ile ilgili canlan-
dırma ve II. Dünya Savaşı’ndan 
kalma orijinal Alman savaş uçağı 
öğrencilerin büyük ilgisini çekti.  
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Bir dönemi başarılı ve yoğun 
bir şekilde tamamlayan 3. Sınıf  
öğrencilerimiz  ödüllerini fazlasıyla 
aldılar. Atölyede hazırladıkları ahşap 
oyuncaklardan beğendiklerini boya-
yarak süslediler ve kendi oyuncakları 
olarak  evlerine götürdüler. Çocuk-
larımız emek vererek bir şeye sahip 
olmanın mutluluğunu yaşadılar.

KENDİN YAP
KENDİN OYNA

ÖNCESİNDE
NE EMEKLER VAR...

Vazgeçilmez yiyeceği-
miz olan ekmeğin yapım 

aşamalarını adım adım gözlem-
lemek amacıyla 4.sınıf  öğrenci-
lerimiz, Sultangazi'deki İstanbul 
Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret 
ettiler. Fabrika gezisinden önce 
tanıtım sunumunu izleyen 
öğrencilerimiz, ekmek israfının 
önlenmesinin ne denli gerekli 
olduğunu anladılar. Fabrika 

ziyareti sırasında hijyen kural-
larına uygun olarak giydirilen 
öğrencilerimiz gezi esnasın-
da ekmeğin soframıza geliş 
aşamalarını fabrika görevlisinin 
anlatımıyla öğrendiler. Gezi so-
nunda öğrencilerimiz, kendileri 
için hazırlanan, mis gibi kokan 
ekmeklerden oluşan paketle-
ri alarak ekmeklerini afiyetle 
yediler.

VELİLERİMİZLE EYÜP'TE BİR GÜN
Veli İlişkileri Uzmanları tarafın-

dan düzenlenen tarihi ve kültürel 
gezilerimizde ilk durağımız Eyüp 
Sultan Camii oldu.

Velilerimiz, eşsiz doğa manzarası 
eşliğinde kahvaltılarını yapıp sohbet 
ettiler. Keyifli geçen gezimizde 
velilerimiz bol bol resim çekerek bu 

anları ölümsüzleştirmeyi ihmal et-
mediler. Kahvaltı sonrası kahvelerini 
yudumlayan velilerimiz, daha sonra 
Eyüp Sultan Camiinde namazlarını 
eda ettiler. Hem yürüyüş yapıp hem 
de bu tarihi mekânları görme fırsatı 
bulan velilerimiz sonrasında okula 
geri dönüş yaptılar.
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Çınar Koleji AL 11 G sınıfımızla Florya Akvaryum 
gezisi coğrafya öğretmenimiz Ramazan Dülger’in 

gözetiminde güneşli bir İstanbul gününde gerçekleşti. 
Deniz ve yeşilin bir arada olduğu İstanbul’un en güzel 
köşelerinden Florya’da bulunan ve dünyadaki pek çok 
biyolojik ortamın bir arada görülmesini sağlayan Tematik 
Akvaryum öğrencilerimizi de etkiledi. Gezi sayesinde 
öğrencilerimiz kitaplardaki bilgilerini canlıları kendi 
ortamlarında görerek pekiştirdiler.

 TEMATİK 
AKVARYUMU GEZDİK

ÖĞRENCİLERİMİZ 
SANTRALİSTANBUL’DA

Santralİstanbul, İstanbul’un ilk 
elektrik santrali olan Silahtar Ağa 
Elektrik Santralinde kurulan enerji 
müzesidir. Gezi boyunca öğrencileri-
miz burada enerji sistemleri hakkın-
da 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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GEMS atölyemizde dinozorlar 
dünyasına inen uzmanlar ve profesör-
ler sınıfı öğrencilerimiz öğrendikleri ile 
yetinmediler. Dinozorları daha yakın-
dan görüp inceleyebilmek için yapılan 
Jurassic Land gezisinde öğrendikleri 
dinozorları yakından inceleyebilme fır-
satı buldular, yaptıkları kazı çalışmaları 
ile dinozor fosillerini bulan öğrencileri-
miz kâşif  sertifikası da kazandılar.

DİNOZORLAR 
DEVRİNE YOLCULUK

7D/ E/ F/ G sınıfları sınıf  
danışman öğretmenleri ve 

rehber öğretmenleri eşliğinde 
Bağcılar Özel Eğitim Merkezini 
ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz, 
önce, özel eğitim gören otistik 
çocuklarla tanışıp, çocuklara he-
diyelerini takdim ettiler.   Otistik 
çocukların sosyal yaşam enteg-
rasyonu önemli bir çalışmadır. 

Yetkililer bize otistik çocukların 
karşılaştıkları ses, davranış ve çe-
şitli etkiler karşısında çok farklı 
tepkiler gösterdiğini bu nedenle 
bir arada eğitim görmelerinin 
mümkün olmadığını belirterek 
otizmli her öğrencinin özel bir 
uzman öğretmen eşliğinde ve se-
viyesine uygun özel eğitime tabi 
tutulduğunu belirttiler.

EN ÖZEL ARKADAŞLARIMIZ
7A / B / C sınıfları sınıf  danışman 

öğretmenleri ve rehber öğretmenleri 
eşliğinde Gayrettepe Metrosu’ndaki  
“Karanlıkta Diyalog Sergisi”ne katıl-
dılar. Bu çalışma ile amaçlanan görme 
engelli insanları anlamak ve yaşadıkları 
zorluklara şahit olmaktı. Bu etkinlik 
bizlere empati kurmanın önemini de 
gösterdi. Bir farkındalık çalışması olan 
karanlıkta diyalog sergisi öğrenciler 
tarafından büyük ilgi gördü.

KARDEŞİNİ 
ANLAMAK
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AKADEMİK BAŞARILARIMIZ

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL BAŞARILARIMIZ

SPORTİF BAŞARILARIMIZ

Başarı listemizin devamı için; www.cinarkoleji.com.tr



Radyo Kulübü öğrencilerimiz-
le TRT -1 de yayımlanan ve 

yediden yetmişe herkesin büyük bir 
heyecanla izlediği  "Sevda Kuşun 

Kanadında" dizi setini ziyaret ettik. 
Öğrencilerimiz hem televizyon ve 
sinema dünyasını yakından görme 
şansı buldu ve hem de tecrübeli 

oyuncularla sohbet ederek bu bü-
yülü dünya hakkında kafalarındaki 
tüm soruları onlara sorma fırsatını 
buldular.

“SEVDA KUŞUN KANADINDA” 
SANATÇILARIYLA BULUŞTUK

Veli ilişkileri ve tanıtım 
uzmanları tarafından düzenle-
nen İstanbul gezilerinden biri 
de Topkapı Sarayı’na oldu. 
Topkapı Sarayı gezisi velilerimi-
zin yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
Hüsn-ü Alâ kafede kahvaltılarını 
yapan velilerimiz, keyifli sohbet 
eşliğinde kahvelerini yudumladı-
lar. Velilerimiz kahvaltı sonrasın-
da Topkapı Sarayı’nda rehber 

eşliğinde sarayın tarihi hakkında 
bilgi aldılar. Rehberimizin akıcı 
anlatımıyla geçmişe yolculuk 
yapan velilerimiz yorgun ama 
bir o kadar güzel geçen gezi 
sonrasında okula döndüler. 
Önümüzdeki günlerde düzenle-
necek gezilere katılmak isteyen 
velilerimiz Veli İlişkileri Uzman-
larımızla irtibata geçebilirler.

TARİHİMİZİN KALBİ ORADAYDI
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1- 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı konulu kompozisyon 
yarışmasında Sude Yüksek 
ilçe birincisi olmuştur.    
2- Yedi Hilal Derneği 15 
Temmuz konulu kompo-
zisyon yarışmasında Sude 
Yüksek 3. olmuştur.
3- Hilal Esenbay MEB tara-
fından düzenlenen 15 Tem-
muz konulu kompozisyon 
yarışmasında ilçe üçüncüsü 
olmuştur.

Öğrencilerimizi ve öğret-
menlerimizi tebrik ederiz.

DERECELERİMİZDEN...

15 TEMMUZ YARIŞMASINDA

İLÇE 1.SİYİZ

Yedi Hilal Derneği ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından ortaklaşa düzen-
lenen "15 Temmuz Şahid 
Olduklarım ve Hissettiklerim" 
konulu yarışmada resim dalın-

da 4. Sınıf   öğrencilerimizden 
Zehra Kadumi 1. olmuştur. 
Ögrencimizi,onun yetişmesine 
katkı sağlayan öğretmenle-
rimizi ve ailesini tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.

İstanbul okullar arası Şehit 
Ömer Halisdemir Sezonu Masa 
Tenisi 3. Bölge müsabakaların-
da küçük erkekler kategorilerin-
de öğrencilerimiz 6-A sınıfından 
Mustafa Ertürk, 6-C sınıfından 
Muhammed Enes Çiftçi, 6-E 
sınıfından Arif  Emre Erbesler, 
4-B sınıfından Kerem Emin 
Yalçın takım halinde 1. oldular. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

MASA TENİSİNDE BÖLGE 1. SİYİZ

FUTBOLDA DA 
BAŞARIYA KOŞUYORUZ!

Ortaokul Yıldız Futbol Takımımız 
Başakşehir ilçesinde 24 takım arasında 
ilk dört takım içerisine girerek namağ-
lup olarak yarı finale kalmıştır. Öğren-
cilerimize finalde başarılar dileriz.
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YBM’DEN BİR İLK DAHA!

Türkiye’nin ilk ve en 
kapsamlı Yaşam Becerileri 

Merkezinin ilk ve en kapsamlı 
bilgi yarışmasını gerçekleştirdik. 
6.sınıfların katıldığı yarışmada öğ-
renciler 5 atölyeden (Drama-Dü-
şünme Becerileri-Mutfak Sanatla-

rı- Tekstil Tasarım ve Mekatronik 
atölyelerinden) 25 soruya doğru 
cevap vermeye başka bir deyişle 
ilki düzenlenen yarışmanın birin-
cisi olmaya çalıştılar. Kıyasıya bir 
çekişmenin yaşandığı ve yedek 
sorulara kadar ilerleyen yarışma-

da kazanan 6-E sınıfı oldu. 6-B 
sınıfının ikinci olduğu yarışmada 
6-C sınıfı ise 3.oldu. Yarışmayı 
kazanan sınıflara kupalarını orta-
okul müdür yardımcımız Serdar 
Avcı ve Yaşam Becerileri Merkezi 
Yöneticisi Sevgi Balcı takdim etti.

TRINITY COLLEGE LONDON !
Uluslararası geçerliliği olan TRINITY sınavında 

her geçen yıl artan başarımızı bu yıl da taçlandırdık. 
Bu sınav ile, Çınar Koleji Yabancı Diller Bölümü 
olarak öğrencilerimizin dili etkin kullanması yönün-
de yapılan çalışmaların sonucu en verimli şekilde 
alınmaktadır.

LIVING-LABDA 
FİNAL HEYECANI

Türkiye’nin tek living-labı olan Başakşehir 
İnovasyon Merkezinin düzenlemiş olduğu proje 
yarışmasında 11 Fen Lisesi öğrencimiz Esra Nur Koç 
"Merhaba Çevre Dostu" projesi ile finale kaldı.

Final jürisi önünde projesini sunan öğrencimiz 
derece alamadı ancak jüriden takdir toplayarak bir 
prototip yapması için "Çöpünü Değerlendir Vak-
fı’na" yönlendirildi.
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2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı

TEOG-1 GURUR TABLOMUZ

5

119
Soruyu doğru 

cevapladı

TÜM
Soruları doğru 

cevapladı

118
Soruyu doğru 

cevapladı

117
Soruyu doğru 

cevapladı

Öğrencimiz
11

Öğrencimiz
11

Öğrencimiz
13

Öğrencimiz

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





www.cinarkoleji.com.tr

VE DAHA PEK ÇOK
“BAŞARILI VE ERDEMLİ GENÇ”

KAZANDIRDIK!

ÜLKEMİZE
SON 11 YILDA

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

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

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

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

 


