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Hasan Babacan
Genel Müdür

Başarı ve güzelliklerle dolu bir eğitim dönemini daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler bu 
bültende öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaların bir kısmını okurken onlar tatilin tadını çıkarıyor olacaklar. 
Bizler ise öğrencilerimiz ve siz velilerimiz için çok verimli geçecek yeni bir dönemin hazırlıklarını yaptık bile; 
aynen 23 yıldır yaptığımız gibi…

Çınar Eğitim Modeli (ÇEM)
Çeyrek asra ulaşan birikim ve tecrübenin ürünü olan Çınar Eğitim Modeli (ÇEM)’yle emanetiniz olan 

yavrularınızı akademik başarının yanında, iyilik ve güzellikleri yaşayıp yaşatan, ailesine ve çevresine değer 
veren, değer üreten ve değerlerine sahip çıkan örnek ve önder nesiller olarak yetiştirmeye devam ediyoruz.

Türkiye’nin İlk Yaşam Becerileri Merkezi
ÇEM’in önemli modüllerinden olan ve Türkiye’de aynı konseptte bir benzeri daha bulunmayan Yaşam 

Becerileri Merkezi’nde öğrencilerimiz, yetenek ve kabiliyetlerine uygun, birbirinden donanımlı atölyelerde, 
eğlenerek öğrendikleri bir dönem geçirdiler. Bu yıl aynı zamanda atölyelere ilave ettiğimiz kodlama dersleriyle 
yarınların Türkiye’sini inşâ edecek genç beyinleri yetiştirecek adımı da atmış bulunuyoruz.

Çınar Tanılama Sistemi (Çı-Ta)
Bu yıl ilk defa ilkokulda uygulamaya başladığımız, ÇEM’e bağlı modüllerden Çınar Tanılama Sistemi 

(Çı-Ta) kapsamında Bireysel Gelişim Dersleri (BGD) öğrencilerimizin bedensel gelişimlerini takip, ilgi ve ye-
teneklerini keşfetmek açısından çok başarılı oldu ve sizlerin haklı takdirini kazandı. Bu sistemi inşallah gelecek 
yıl ortaokullarımızda da uygulamaya başlayacağız. 

Ortaokula geçişte öğrenci ve siz velilerimizin büyük teveccühüyle karşılanan 5.sınıf  Kur’an ve İngilizce 
sınıfları, başarılı bir eğitim dönemi geçirdiler. Bu anlamda, tüm sınıf  ve derslere yayılan Değerler Eğitimi ve 
etkin yabancı dil öğretimi Çınar’ın farkı olmaya devam edecek.

Çınar’da hayat sadece ders saatleriyle sınırlı kalmıyor. Yenilenen sınav sistemine hızlıca adapte olan sınav 
komisyonlarımızla, 8 ve 12.sınıf  öğrencilerimiz hafta içi ve hafta sonu dilediğince etütlerden yararlanıp, ciddi 
bir sınava hazırlık programının içindeler. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzümüzü ağartacak sonuçlar 
alacaklar. 

Veli Akademisi
Bugünün fidanları olan yavrularımızı nitelik ve donanımlı bireyler olarak yarının Çınar’ları olacak şekilde 

yetiştirdiğimiz gibi siz değerli velilerimizle de “Veli Akademisi” kapsamında birbirinden renkli etkinliklerde 
buluşmaya devam ediyoruz. Tarihi ve manevi mekânlara ziyaret programları, yurt içi ve yurt dışı kültür 
turları, eğitici, bilgilendirici salon programları, yazar-sanatçı söyleşi-imza günleri vb. bu kapsamda yapmaya 
devam edeceğimiz çalışmalardan.

Çınar Ailesi olarak dopdolu geçecek yeni bir döneme şimdiden hazırız. Bu vesileyle eğitimi bir sevda 
olarak görüp, öğrencilerimizi sevgiyle kuşatan ve gece gündüz fedakârca çalışan tüm öğretmen, yönetici ve 
çalışma arkadaşlarımıza, bize olan güvenleriyle her zaman yanımızda olan siz değerli velilerimize teşekkürü 
bir borç biliyoruz.

     Yeni yılın ülkemiz ve insanlık için hayırlar getirmesi dileğiyle, sağlıcakla kalın.

23 Yıllık Tecrübe,
İlk Günkü Heyecan...



Hızla değişen ve dönüşen dünyada gençlerin ihtiyaçlarına 
doğru cevaplar sunabilmek için ÖZKURBİR tarafından 

düzenlenen Dini ve Ahlaki Eğitimde Yeni Neslin Dili Panel ve 
Çalıştayı 4 Kasım Cumartesi günü Çınar Koleji Başakşehir 
Kampüsünde, Çınar Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
 
ÖZKURBİR’İN DEĞERLER EĞİTİMİ ALANINDA SUNDUĞU 
ÖZEL BİR PROGRAM

Ankara’dan programı teşrif  eden Milli Eğitim Bakanlığı 
Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif  Yılmaz ve yoğun prog-
ramları arasında programa vakit ayıran İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin açılış konuşmaları ile katkı 
sağladıkları programın ev sahipliğini ÖZKURBİR adına Hami 
Koç yaptı.

Panel ve Çalıştaylardan oluşan programda Prof. Dr. Meh-
met Emin Ay, Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, Yard. Doç. Dr. 
Mehmet Dinç, Öğretim Görevlisi Emrullah Tuncel ile Çınar 
Koleji 11. Sınıf  öğrencileri Dilara Çavuşoğlu ve Yusuf  TOY 
sunum yaptılar.

Panelin moderatörlüğünü yapan ve din eğitimi alanında 
önemli eserler veren ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 
değerler eğitimi alanında akademik anlamda birçok önemli 
çalışma yapıldığını, “Dini ve Ahlaki Eğitimde Yeni Neslin Dili” 
panel ve çalıştayının bu çalışmalara ışık tutacağını ve önemli bir 
vizyon çalışması olduğunu ifade etti.

EMRULLAH TUNCEL: “ HESAP GÜNÜ’NDE KARNESİNDE 
İYİ NOT OLANLAR, SEVİNECEK OLANLARDIR”

Yeni Neslin din ile ilgili sorularına klasik yollarca cevap 
bulmanın mümkün olmadığının altını çizen Emrullah Tuncel, 
“Gençlerin dünyasında karşılığı olan metaforik anlatımlara 
başvurmak ve bunu sürekli güncel tutmak gerekmektedir. He-
sap Günü’nde karnesinde iyi not olanlar sevinecek olanlardır. 
Bunlar Öğrencinin kendi dünyasında karşılığı olan kavramlar-
dır” dedi.

“SON 20 YILDA İNTİHARDAN KAYBETTİĞİMİZ İNSAN 
SAYISI TERÖRDEN KAYBETTİĞİMİZDEN FAZLADIR”

Yeni neslin farklı bir dil kullandığını ve psikolojik daya-
nıklılık eşiklerinin çok düşük olduğunu belirten Yard. Doç 
Dr. Mehmet Dinç: “Son 20 yılda intihardan kaybettiğimiz 
insan sayısı terörden kaybettiğimizden fazladır” dedi. Dinç: 
“Gençlerin dilini anlamaya çalışırken aynı zamanda bizlerin 
de ortak değerlerini ifade eden kavramları onlara öğretmeliyiz; 
isar, tefekkür, sebat vb. kavramlar ortak bir anlayış çerçevesinde 
gençlere öğretilmelidir” şeklinde konuştu.

Dinî ve Ahlakî Eğitimde “YENİ NESLİN DİLİ” programı 
Türkiye’nin önemli okullarındaki örnek uygulamaların aktarıl-
dığı sunumlar; Çınar Koleji Yaşam Becerileri Merkezi atölye 
çalışmaları ve akademik çalıştaylar ile sona erdi.

EĞITIMCILER “YENİ NESLİN 
DİLİ”Nİ ANLAMAK IÇIN BULUŞTU
Dini ve Ahlaki Eğitimde Yeni Neslin Dili Panel ve Çalıştayı 4 Kasım Cumartesi günü Çınar 
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
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Kudüs’ün Israil’in başkenti yapılması yönündeki hiçbir girişim ve kararı tanımıyoruz.

KUDÜS BİZE EMANETTİR!

Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi, miraca 
şahitlik eden kutsal belde. Ecdadın uğruna kanla-

rıyla sevda şiirleri yazdığı mahzun topraklar...  
Kudüs, ona yüzyıllarca gözbebeği gibi bakan 

ceddimizin bize emanetidir. Küresel güçlerin algı ope-
rasyonlarıyla kâğıt üzerinde aldıkları kararlar, gerçeği 
değiştirmeyecek ve Müslümanların birlik ve beraberliğini 
güçlendirecektir.

Yeryüzüne barış ve esenlik tohumları eken bir inan-
cın temsilcileriyiz. Kudüs’ü Haçlı zulmünden kurtaran 
ve yüzyıllarca ona hizmet eden bir milletin evlatları 
olarak, oynanan oyunun farkındayız.

KUDÜS’Ü İSRAİL’İN BAŞKENTİ YAPMAYA ÇALIŞANLARIN 
KARARLARINI TANIMIYORUZ

Evet, Kudüs başkenttir, özgür ve bağımsız Filistin’in 
başkenti.

“Kudüs mahzunken gülemem” diyen Selahaddin 
Eyyübilerin, “Şehit kanıyla alınan topraklar parayla satıl-
maz” diyen Abdülhamid Han’ların davasını sahiplenen 
ve bu uğurda sarsılmaz bir imanla, dimdik duran nesiller 
yetiştirmeye devam edeceğiz.

 

“Kalbimin bir yarısı Mekke, diğer yarısı 
Medine’dir, üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır.”

          (N. Pakdil)

Çınar Koleji öğrencileri ilk kıble, peygamber yadigârı, İslam'ın kanayan yarası Kudüs için Cuma namazı 
çıkışı dua ederek, bildiri okuyarak her şubemizde farklı bir etkinlikle tepkilerini ortaya koydular.
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ÖNCE ZİHİNLERİMİZDEKİ 
İŞGALİ KALDIRMALIYIZ

Kudüs konusundaki hassasiyeti ve bilimsel çalışmaları ile uluslararası alanda önemli 
bir ilgiye mazhar olan Prof. Dr. AbdülFettah El-Uveysi Çınar Koleji’nin düzenlediği özel bir 
programda eğitimciler ile bir araya geldi.

Çocukluğundan beri, İsrail’in sürgününe, hapsine ve 
işkencelerine maruz kalan Abdulfettah Eluveysi, ailesiyle 

birlikte 18 yıl, köylerinden zorla çıkarılmış Filistinli mültecilerle 
birlikte çadırlarda yaşamak mecburiyetinde kalmış bir ilim ada-
mı. Üniversiteyi Kuveyt’te, yüksek lisansını İngiltere’de tamam-
layan, İşgal Altındaki Filistin, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Yemen, Suriye ve Malezya üniversitelerinde öğretim üyeliği 
yapan Eluveysi, Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Siyasî Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Öğretim 
Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte.

Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak; bilinçli ve erdemli 
nesiller yetiştirmek amacıyla eğitim çalışmaları yapan Çınar 
Koleji’nin özel davetlisi olarak Kudüs konulu bir programa ka-
tılan Uveysi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi 
ile dinlendi.  “Ümmetin Mescid-i Aksaya Karşı Sorumluluk-
ları” adlı Arapça konferansın, çevirisini Çınar Koleji mezunu 
öğrencilerden Emine Kafalı Yaşar yaptı.

“BİZ ONU YENİDEN ALACAĞIZ; FAKAT SİLAHLA DEĞİL 
İLİMLE VE İRFANLA”

Sunumunda önemli tespitlerde bulunan değerli fikir 
adamı: “30 yıllık akademik hayatımda geldiğim nokta şu; Önce 
zihinlerimizdeki işgali kaldırmalıyız!” dedi. Babasının yıllar 
önce kendisine öğütlediği ve  “İsrail bizim topraklarımızı zorla, 
silahlarla işgal etti. Biz onu yeniden alacağız; fakat silahla değil 
ilimle ve irfanla…” sözünü şiar edinen Prof. Dr. Abdülfettah El 
– Uveysi, İsrail ile ve siyonizmle mücadelede önce, ilme, irfana 
ve dava şuuruna ihtiyacımız olduğunu vurguladı. 

“KUDÜS PEYGAMBERÎ METOTLA FETHEDİLECEK”
Uveysi: “Filistin toprakları Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

zamanında da işgal altındaydı. Ama O Mekke’ye döndüğünde, 
ben bunu kendim nasıl değiştirebilirim ki diye pasif  kalmadı. 
Öncelikle bir plan yaptı ve o planı yavaş yavaş uyguladı. Fetih, o 
plan çerçevesinde Hz. Ömer zamanında gerçekleşti. İşte bugün 
örnek almamız gereken plan budur. 

Bu plan bir hazırlıktır ve üç aşamadan oluşur: Birinci 
aşama, ilim ve marifet. Yani bilgi açısından donanımlı olmaktır. 

Bilgi güçtür. Yeterince bilgiye ve bilince sahip olmadığınız bir 
konuda başarılı olamazsınız. İkinci aşama siyasi hazırlık, üçün-
cü aşama da askeri hazırlık yapmaktır.” dedi.

“SİZİN ELİNİZDE SİLAH, BENİM ELİMDE İSE SADECE 
KALEM VAR!”

Türkiye’de kurduğu “Beytül Makdis Vakfı” çalışmaları ile 
Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda bilinç oluşturmaya çalışan 
Abdulfettah Uveysi’nin, Filistinde tutuklu iken İsrailli hakim ile 
yaşadığı diyalog, salonda duygulu anlar yaşanmasına neden 
oldu. Uveysi: “Hâkim bana oldukça sert ve acımasız bir şekilde 
davranarak ‘neden sürekli insanları kışkırtacak yazılar yazıyor-
sun’ diye tehditkâr bir şekilde sordu. 

Ben de metin bir şekilde, 
“Sizin elinizde silah, benim elimde ise sadece kalem var!” 

dedim. 
Hâkim biraz yumuşayarak;
“Bak, burası bizim diyarımız… Sizinle birlikte barış içinde 

yaşamak istiyoruz.” dedi.
 Kendinden emin, korkusuz bir üslupla şöyle cevap verdim:
“Hayır! Biz sizinle birlikte yaşamak istemiyoruz! Çünkü 

sizler, topraklarımızı işgal etmiş zalimlersiniz! Filistinli son çocuk 
kalıncaya kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadelemize 
devam edeceğiz’!

Yahudi hâkim, “Senin aklında problem var” dedi.Ben de, 
“Evet!” dedim, “Çünkü benim aklım sizin işgaliniz altında 
değil!...”
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15 TEMMUZ GAZILERI 
“O ANLARI” ANLATTI

Çınar Koleji 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimine karşı tepkisini 
ortaya koyan ilk kurumlardan biri olarak o hain darbe gecesi yaşananları 
öğrencilerine unutturmamak adına etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye karşı 
yapılan kanlı darbe teşebbüsüne tüm personel, 

veli ve öğrencileriyle tepki gösteren Çınar Koleji 15 
Temmuz gazilerinden Nebahat Topaloğlu, Çen-
gelköy muhtarı Can Cumurcu ve TRT spor spikeri 
Yasin Dallı’yı ağırladı.

 Çınar Koleji Kongre Merkezinde  Yasin Dal-
lı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda 
15 Temmuz gazileri Nebahat Topaloğlu ve Can 
Cumurcu darbe gecesinde yaşadıklarını ve çevrele-
rinde yaşananları öğrencilerle paylaştı. 15 Temmuz 
gecesini unutturmamak adına çağrıldıkları bütün 
programlara katılmaya gayret ettiklerini söyleyen 
gaziler, Çınar Kolejinde karşılaştıkları hazırlık ve 
öğrencilerin coşkusuyla ayrıca mutlu olduklarını 
ifade ettiler. Öğrencilerin ellerinde bayraklar ve hep 
birlikte söyledikleri marşlarla renk kattığı program-
da Yasin Dallı tarafından seslendirilen 15 Temmuz 
şehitleri için yazılan “30 Kuş” şiiri duygulu anlar 
yaşanmasına vesile oldu.

 Program sonunda takdim edilen çiçeği izleyiciler 
arasında olan oğlundan alan Nebahat Topaloğlu 
için ayrıca bir sürpriz olurken, program toplu halde 
çekilen fotoğraflarla sona erdi.
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24 yıllık eğitim tecrübesiyle eğitim tarihine pek 
çok başarı sığdıran Çınar Koleji, dünyanın say-

gın üniversitelerinde eğitim almış ve ülkemizin nadide 
kurumlarında görev yapan mezunlarıyla lise öğrencilerini  
bir araya getirdiği “Çınar’dan Hayata” programının 
ikincisini gerçekleştirdi.
Çınar Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Burak Yeni-
gün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda me-
zunlarımız hayata dair deneyimlerini lise öğrencilerimizle 
paylaştılar. 
İngiltere’de hukuk doktorası yapan mezunumuz Rah-
mi Kopar öğrencilerimize başarının “salt sınav başarısı 
olmadığını” ifade etti.  Doktora eğitiminin yanı sıra 
Kuveyt Türk Katılım Bankasında üst düzey yönetici 
olarak çalışan mezunumuz Mustafa Çatalkaya ise “doğru 
insan olmanın yolunun öncelikle yalan söylememekten 
geçtiğini” vurguladı.
TRT World’de “Dış Alımlar” sorumlusu olan mezunu-
muz Enes Özdil, fotoğrafçılık tutkusunu işe dönüştürür-
ken yaşadığı tecrübelerini de paylaştı. THY’de endüstri 
mühendisi olarak görev yapan mezunumuz Firdevs 
Toper; “İnançlı insanlar olarak bizlerin çok daha fazla 
okuması ve çalışması gerekir” diyerek başladığı konuşma-
sına lise yıllarında kendine koyduğu hedeflerden bahse-
derek devam etti.
Öğrencilerimizin büyük bir ilgi ile dinlediği program, 
zaman zaman alkışlarla kesilirken öğretmenlerimiz, me-
zunlarımız ve öğrencilerimizle birlikte 24 yıllık “bir aile” 
olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşadık.

ÇINAR’DAN HAYATA

Eğitimci yazar İsmail Acarkan’ın “Çocuklar neden 
farklıdır?” konulu semineri kongre merkezimizde velile-
rimizin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Hayata bakış açımızı 
öğrenmek, davranışlarımızın ardındaki motivasyonu 
keşfetmek, kendi mizacımızı tanımak ve bu durumun 
çocuk yetiştirmede bizi nasıl etkilediğini öğrenmek adı-
na gerçekleşen seminerde velilerimize mizacın önemin-
den bahsedildi.

ÇOCUKLAR NEDEN FARKLIDIR? 
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15 Temmuz gecesinde yaşanan 
ve gizli kalmış bazı hatıralarını 

öğrencilerimizle paylaşan Binici, 

emniyet mensubu olmanın önemi 
ve sorumluluk bilinci hakkında da 
programa katılanları aydınlattı. 

Program öğrencilerimizin soruları 
ve hediye takdimi ile sona erdi.

EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ ÇINARLI GENÇLERLE

Karate Federasyonuna bağlı 
olarak faaliyet gösteren ve lisans 
vermeye yetkili Çınar Karate-Do 
Kulübümüz lise öğrencilerimize 
özel tanıtım dersi yaptı. Öğrencileri-
miz, güç, kondisyon ve dayanaklılık 
derecelerini test etme fırsatı bulurken, 
gün boyu biriken enerjilerini atarak 
keyifli vakit geçirdiler.

LISE ÖĞRENCILERIMIZE
ÖZEL KARATE DO TANITIMI

Çınar Koleji “Gençlerle Baş Başa ” programı kapsamında Başakşehir Emniyet Müdürü 
Levent Binici’yi ağırladı.

Öğrencilerimize gelecekte yapmak istedikleri meslekler hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmalarını için düzenlediğimiz meslek tanıtım 
günlerimiz devam ediyor. Bu hafta 7. ve 8. sınıf  öğrencilerimizin ka-
tılımıyla gerçekleşen programımıza Kontal firmasında görev yapan 
bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisleri misafir oldu. Bilgisayar 
Mühendisi Mustafa Kutlu, mühendis olmak isteyen öğrencilerimize 
mühendiste aranan özellikleri eğlenceli ve etkileyici bir dille anlattı.

MESLEK TANITIM GÜNLERI DEVAM EDIYOR
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Ülke TV’de ‘’Tarihe Yü-
rüyen Adam’’ isimli tarih 

programın yapımcısı, aynı 
zamanda tarihçi ve yazar olan 
Ahmet Anapalı Çınar Koleji 
öğrencileri ile buluştu. Ahmet 
Bey, program öncesi öğrenciler 
tarafından gerçekleştirilen rö-
portajda gündeme ve geçmişe 
dair merak edilen soruları ce-
vapladı. Geleceğin gençlere ait 
olduğunu dile getiren Anapalı, 
öğrencilerden kendileri veya 
yakınları için değil ülkeleri için 
hayal kurmalarını ve bunun 

için gayret etmelerini istedi.
Çınar Kongre Merkezinde 

gerçekleşen programda tarihsel 
perspektif  içinde tarihsel 
olaylara ve şahsiyetlere doğru 
bir açıdan bakmanın önemin-
den bahseden Anapalı, etnik 
kökenlerin değil Müslümanlık 
sıfatının önemsenmesi ve ortak 
bir payda olarak kabul edilip 
hep birlikte hareket edilmesi-
nin gerekliliğini dile getirdi.

Program Okul müdürü 
Fikri Kaşifhüseyin’in çiçek ve 
plaket takdimi ile sona erdi

Tarihçi-Yazar Ahmet Anapalı:

“KENDINIZ IÇIN DEĞIL,
ÜLKENİZ İÇİN HAYAL KURUN”
Çınar Koleji Edebiyat Zümresi tarafından organize edilen söyleşi programları kapsamında 
“Osmanlı’dan Bugünün Dünyasına Bakmak’’ konulu sunumuyla tarihçi yazar ve
TV programcısı Ahmet Anapalı’yı ağırladık.

Mevlid Kandili’nde organize ettiği-
miz “Hayat Rehberim” isimli programı-
mızda öğrencilerimiz ile birlikte âlemle-
re rahmet Hz. Muhammed’in dünyaya 
teşriflerini anmak ve Hz. Peygamberi de 
bu vesile ile öğrencilerimize anlatmak 
gayesindeyiz. Bu vesile ile ÇKM’de 
yapılan programımızda öğrencilerimize 
Hz. Peygamber’in bizler için önemi ve 
örnekliği konusu üzerinde duruldu. 

Tamamında öğrencilerimizin 
görev aldığı programımızın içeriğinde 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, Hz. Peygam-
ber’in eğittiği, sahabedeki muhteşem 
değişimin işlendiği oratoryo gösterisi, 
hadis okuması ve sinevizyon gösterisi 
yer aldı.

HAYAT 
REHBERIM
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Çınar Koleji öğrencileri 
Allah’ın bizlere emaneti olan 
yetimleri her zaman önemser ve 
onlara yardım elini uzatır. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da “Yetim 
Kardeşliği” organizasyonu ile 
dünyanın dört bir yanındaki ye-
timler için maddi yardım temin 
etmeye çalıştık. Öğrencilerimi-
zin harçlıklarından topladıkları 
paralar ile her sınıfımızın bir 
yetim kardeşimizin bursunu 

karşıladığı bu organizasyon ile 
öğrencilerimizde hem paylaşma 
ve yardımlaşma duygusunun 
gelişmesine katkıda bulunmaya 
çalıştık hem de muhtaç insanlar 
hakkında farkındalık kazanma-
larına gayret gösterdik. 

Organizasyon kapsamında 
İHH yetkililerinin ÇKM’de 
öğrencilere yapmış oldukları 
sunum ile öğrencilerin organi-
zasyona katılımları sağlanmıştır. 

Çınar Koleji Başakşehir Kam-
püsü öğretmenleri kendileri 

için hazırlanan programda öğret-
menler gününü kutladı.

Lise Okul Başkanı İsa Yılmaz’ın 
sunuculuğunu yaptığı programda 
öğretmenler adına Sosyal Dersler 
Bölüm Başkanı Orhan Hanoğlu 
konuştu. Konuşmasında 25 yıla 
dayanan birikiminden damıttığı 
tecrübelerini öğretmenlerle paylaştı.

Çınar’da 10. yılını tamamlayan 
İlköğretim Müdür Yardımcımız 
İsmail DÖKMECİ, İlköğretim 
Sosyal Dersler Bölüm Başkanımız 
Hasan Tahsin TURSUN, İlköğre-
tim Müzik Öğretmenimiz Rama-
zan YAKAR ve Çınar’da 15. yılını 
tamamlayan İlköğretim Müdür 
Yardımcımız Serdar AVCI ve Lise 
Edebiyat Zümre Başkanımız Ahmet 
Naci AKDEMİR plaketlerini ve 

ödüllerini İK ve Pazarlama Direktö-
rü Çağatay ÖZÜER’den aldılar.

Tam kadro hatıra fotoğrafı 
çekiminin ardından Sosyal Bilgiler 
öğretmenimiz Mustafa Pamuk, 
müzik öğretmenlerimiz Ramazan 
YAKAR ve Erhan SEKMAN 
Beylerin verdiği mini konserle salon 
programı sona erdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ,
HER GÜNÜN ÖĞRETMENLERİ İLE KUTLADIK

KARDEŞLIĞIMIZ BAŞKADIR
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ENGLISH TOWN 
Mind English Çınar 
kolejinin patentli eğitim 

modelidir. Bu modelle özel 
olarak dizayn edilmiş 3 bo-
yutlu arka planlar kullanarak 
öğrencilerimizin günlük dilde 
İngilizceyi kullanabilmelerini 
hedefliyoruz.
Mind English / English 
Town uygulaması ile öğrenci-
lerimize gerçek anlamda pra-
tik yapma imkânı sağlıyoruz. 
Öğrencilerimizden,  öğ-
rendikleri günlük İngilizce 

kalıplarını özel olarak dizayn 
edilmiş   banka, süpermar-
ket, restoran, hastane, sınıf, 
kıyafet dükkanı gibi arka 
planlar kullanılarak oluşturu-
lan mekanlarda kullanmaları 
ve buralarda  kendilerine  
verilen görevleri yerine 
getirmeleri beklenir. Perfor-
manslarına göre her dönem 
sonunda öğrencilerimize 
sertifikalar verilir. 

Hz. Peygamber (SAV)’i anla-
mak ve daha iyi tanımak ama-
cıyla düzenlediğimiz yarışmada 
kazananlar belli oldu. Yarışmayı 
Yasemin EYÜP, Beyza ALKAN, 
Hümeyra HOCAOĞLU, Zeynep 
TEPER’ den oluşan takım üstün 
bir başarı göstererek birincilikle 
tamamladı.

SIYER-I NEBI 
YARIŞMASI 
SONUÇLANDI

ÇINAR’DA “GEMS”LI GÜNLER 
Heyecan verici, etkileyici fen ve matematik 

etkinliklerinin ağırlıkta olduğu kaliteli ve esnek ders 
programımız GEMS Metodu ile bağımsız öğrenen 
ve eleştirel düşünen bireyler yetiştiriyoruz.  Öğrenci-
lerimizin fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum 
edinmesini sağlıyoruz. Soran, sorgulayan araştıran, 
keşfeden öğrencilerimiz GEMS Eğitim sistemi ile 
eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. 
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Bu haberi okuyabildiğiniz için ne kadar şanslı oldu-
ğunuzun farkında mısınız? Peki, özellikle Afrika’da 

katarakt hastası olduğu için hiçbir haberi okuyamayan 
100 milyon insan olduğunu biliyor muydunuz? Çınar 
Koleji ikinci sınıflar olarak bunu biliyor ve fark ediyoruz. 

Bu kapsamda YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ 
ile birlikte yürüttüğümüz “GÖZLERİNİ AÇ” kam-
panyası ile toplanan yardımları ilgili yerlere gönderdik. 
Böylece pek çok insanın yeniden görmesine yardımcı 
olduk…

GÖZLERİNİ AÇ KAMPANYASI

TÖDER Türkiye Geneli 
Deneme Sınavı tüm kampüsleri-
mizin lise kademelerinde yapıldı. 
Gerçeğinin provası niteliğindeki 
sınavda öğrencilerimiz hem soru 
kalitesi hem de sınav şartları 
bakımından kendilerini deneme 
fırsatı buldular.

TÖDER TÜRKIYE 
GENELI DENEME 
SINAVINA KATILDIK

Üçüncü sınıflar zümre-
si Kızılay Haftası’nı Çınar 
Kongre Merkezi’nde ikinci sınıf  
öğrencilerimizin de katılımıyla 
kutladı. Müzik Öğretmenimiz 
Erhan Bey’in korosu salonda 
çoşku oluşturdu. Ardından 
animasyon slaytı ve Kızılay 

Başakşehir temsilcisinin sunumu 
ve çocuklar arasında düzenle-
nen ödüllü yarışma gösteriyi 
daha neşeli bir hale dönüştürdü. 
Ayrıca programa, bu gün için 
özel yaptırdığımız kıyafet ayrı 
bir renk kattı.

ÇKM’DE KIZILAY COŞKUSU
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5. sınıflar arasında yapı-
lan münazara ön elemesi 

sonucunda 5B ve 5D sınıfları finale 
kaldı. Öğrenciler “Çocukların 
eğitiminde okul mu daha önem-
lidir yoksa aile mi?” konusu ile 
münazara yarışmasında fikirlerini 
savundular. 5B sınıfından eğitimde 
okulun önemini savunan Azra 
Reyyan Kahraman, İpek Zeynep 
Karaman, Zeynep Betül Seylan 

müsabakayı kazanan takım oldu. 
6. sınıflarda yapılan ön eleme 

sonucunda ise 6B ve 6D sınıfı 
finale kaldı. 6D sınıfından eğitim-
de ailenin önemini savunan Elif  
Akbey, Ümmü Zeynep Erdem, Aslı 
Vera Gürpınar münazara finalinin 
galibi oldu. 

Öğrencilerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

5 VE 6. SINIFLARDA 
MÜNAZARA COŞKUSU

7. sınıf  fen bilimleri dersi 
kapsamında duyu organlarının 
önemini kavrayarak bu konuda 
farkındalık sağlamak amacıyla 
öğrencilerimizle birlikte Gay-
rettepe’de bulunan Karanlıkta 
Diyalog sergisini ziyaret ettik. 
Dünya üzerinde 130’dan fazla 
kentte 8 milyondan fazla insana 
“dokunmuş” Karanlıkta Diyalog 
sergisi ziyaretimizde görme 
engelli rehberler, dokunarak, 
koklayarak ve duyarak farklı bir 
biçimde görmemizi sağlayarak, 
unutulmaz bir yolculuk yaşama-
mızı sağladı. 

SESSIZLIKTE 
DIYALOG

Yaşam Becerileri Merkezi Atölyeleri tarafından bu yıl 2.’si 
düzenlenen YBM bilgi yarışması yine oldukça keyifli ve bilgi 
dolu anlara sahne oldu. Yarışmada öğrenciler 5 atölyeden 
(Drama-Düşünme Becerileri-Mutfak Sanatları- Tekstil Tasarım 
ve Mekatronik-Bilişim atölyelerinden) 30 soruya doğru cevap 
vermeye çalışarak,   birinci olmaya çalıştılar. Kıyasıya bir 
çekişmenin yaşandığı yarışmada 6-D sınıfı yarışmanın birincisi 
oldu. 6-B sınıfının ikinci olduğu yarışmada üçüncü olan ise 6-F 
sınıfı oldu.

Yarışmayı kazanan sınıflara ödüllerini ortaokul müdür 
yardımcımız Serdar Avcı takdim etti.

6.SINIFLAR YBM YARIŞMASI
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11. sınıf  sayısal alan 
öğrencilerimizin bilgilerini 
yarıştırdıkları “Sınava Doğ-
ru” fen bilimleri yarışması 
yapıldı. Fizik, kimya ve 
biyoloji alanında hazırlanan 
soruları cevaplamaya çalışan 
yarışmacılar arasında kaza-
nan FNL 11-A sınıfını temsil 
eden Abdullah Asım Emül, 
Mehmet Akarsu ve Mehmet 
Akif  Gülen oldu.

Üsküdar Üniversitesi ve 
İstanbul Kalkınma Ajansı 

ortaklığında düzenlenen “Ulusal 
Yetenek ve Mentor Ağı Proje 
Yarışması” nda Başakşehir Kam-
püsü öğrencilerimiz M. Zahid 
Yanılmaz ve Utkucan Budak 
“Yapay Sinir Ağları ile Üniversite 
Kazanma Tahmini Projesi” Bey-

zanur Şahbaz ve Beyza Alkan ise 
“BISAL Eğitim Modeli Projesi” 
ile finale kaldılar. Öğrencileri-
mizi ve danışman öğretmenleri 
Çınar Okulları Matematik Bölüm 
Başkanı Ramazan Pehlivan Bey’i 
tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

ULUSAL YETENEK VE MENTOR 
AĞI PROJE YARIŞMASINDA 
FİNALDEYİZ

SINAVA DOĞRU 
BILGI YARIŞMASI

Orta Asya Türk toplulukların-
da zekâ ve strateji oyunu olan 
geçmişte Köçürme olarak bili-
nen, şimdilerde mangala olarak 
adlandırılan oyunu Çınar 
Koleji 5. sınıf  öğrencileri kendi 
aralarında oynadı. Çocukların 
zekâ potansiyelini, sosyal ve 
duyuşsal becerilerini arttırıp, 
günlük hayattaki problemleri-
ne yaratıcı çözümler bulmayı 
kolaylaştıran ve çocukların 
akademik başarısını arttıran 
mangala oyunu, bu işi eğlence-
ye çevirerek yapıyor. 

TEOG gitti, yerine yeni sı-

nav sistemi LGS geldi. Bu sınav 
sisteminde sorular bilgiden çok 
akıl yürütme ve yaratıcı çözüm 
üretebilme yeteneğine bağlı 
sorular. Evet, Genç Çınarlar 
bu sınav sistemine 5. sınıfta 
mangala oynayarak hazırlan-
maya başlıyor dersek abartmış 
olmayız.

Matematik zümresinin ön-
derliğinde düzenlenen mangala 
turnuvaları haftanın iki günü 
olacak şekilde bir ay sürdü. 
Öğrencilerimizin katılımı üst 
düzeydeydi.

MANGALA TURNUVALARI
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Okulumuz Fen Bilimleri 
zümresi tarafından gerçekleş-
tirilen 8.sınıflar Koç Müzesi 
gezisinde öğrencilerimiz mü-
zede keyifli bir gezi yaparken 
katıldıkları atölye çalışma-
larıyla da bilgilerini artırma 
fırsatı buldular. Gruplar 
halinde basit makineler 
atölye çalışmalarına katılan 
öğrencilerimizden gönüllü 
olanlar deneysel etkinliklere 
de katılıp farklı tecrübeler 
edindiler.

Tarih bilincini artırmak amacıyla yaptığımız geziler kapsamın-
da 11. sınıf  öğrencilerimizle Çağlayan’da bulunan Canlı Tarih ve 
Diorama Müzesini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz Barboros Hayrettin 
Paşa’nın sancağından, Timur’un ordusunda yer alan fillerin zırhına, 
Osmanlı padişahlarına ait tılsımlı gömleklerden, Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşlarından kalma askeri kıyafet ve malzemelere birçok ta-
rihi eseri görme bulurken, tarihle hem hal olmanın tadını çıkardılar.

GENÇ
ÇINARLAR
KOÇ MÜZESINDE

HISART: CANLI TARIH

GEZEREK ÖĞRENİYORUZ

Anasınıflarımız okul dışında sosyal aktivitelere de ayrı bir önem 
veriyor. Her ay okul dışı bir gezi düzenleyen anasınıfı birimimiz, ço-

cukların farklı ortamlara uygun hareket etmesini, sosyal olarak kendilerini 
rahatça ifade etmelerini sağlıyor.
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Tarihi ve kültürel gezilerimiz 
kapsamında 7.sınıflarımız için dü-
zenlediğimiz Amasra-Safranbolu 
gezimiz 10-12 Kasım tarihleri ara-
sında gerçekleşti. Amasra ilçemizi 
gezdikten sonra Safranbolu’da 
Hıdırlık Tepesi, Kaymakamlar 
Evi, Cinci Hoca Hanı ve Hama-
mı, Arasta Çarşısı, Yörük Köyü 
ve Cam Terası rehber eşliğinde 
gezerek yeni bilgiler edindik.

Öğrencilerimizin hayalleri 
olan meslekler hakkında daha faz-
la bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla “Meslekte Bir Gün” 
projesi gerçekleştirildi. Proje kap-
samında öğrencilerimiz, seçmeyi 
düşündükleri mesleğin profesyo-
neli olan velilerimizin yanında bir 
gün geçirerek meslekler hakkında 
gözlem-inceleme, prova yapma 
imkânı buldular. Böylece öğrenci-
lerimizin bilgiyi birincil kaynaktan 
edinmeleri sağlanarak hayatlarının 
en önemli kararlarından biri olan 
meslek seçimi konusunda doğru 
tercih yapmaları amaçlandı.

TARIHIN DERIN IZLERI
SAFRANBOLU VE 
AMASRA’DA 

IŞIN USTALARIYLA 
BIR GÜN

Bilgi ve eğlence dolu gezilerimize 11. sınıf  eşit ağırlık öğrencile-
rimizle Florya’da bulunan dünyanın en büyük tematik akvaryu-

mu  İstanbul Akvaryumu ziyaret ederek devam ettik. Öğrencilerimiz 
binlerce çeşit kara ve deniz canlısını görme fırsatı bulurken,  coğrafi 
bir yolculuk  tadında geçen gezimizle  eğlenceli bir etkinliğe katılmış 
oldular. Gezimizde gözlemlediğimiz bazı canlı türleri;
• Sudaki bir damla kan kokusunu 2 kilometre uzaktan algılayabilen 

kırmızı karınlı piranalar.
• Ortalama ömrü 25 yıl olan ve bu süre boyunca ne dinlenen ne de 

uyuyan limon köpekbalıkları
• Cinsiyet değiştiren orfoz balıkları
• Yedi dakika boyunca su altında kalan Gentoo penguenler
• Dünyanın en tehlikeli canlıları arasında olan 2,5 metrelik tehlikeli 

anakonda

TEMATİK 
AKVARYUM GEZİSİ

1. sınıf  öğrencilerimiz dönem boyunca öğrendikleri 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.

HER YAŞ 
IÇIN TRAFIK
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Öğrencilerimizin gelecekte 
mutlu olabilecekleri mesleği 

seçmeleri için meslek tanıtımları-
na yönelik seminerlerimiz devam 
etmektedir. Meslek tanıtımlarını 
üniversitedeki akademik yönü, 
öğrencilik hayatı ve meslek sahibi 
olduktan sonra yaşananlar olarak 3 
aşamada ele aldığımız seminerleri-
miz öğrencilerimizin ilgilendikleri 
meslekle ilgili tüm sorularını cevap-
lamayı amaçlamaklardır.

Kasım ayı içinde düzenlediği-
miz seminerimiz hukuk ve mimar-
lık mesleklerini tanıtmaya yönelik 
olurken, katkılarından dolayı İs-
tanbul Ticaret Üniversitesi’ne, Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi’ne, İbn 
Haldun Üniversitesi’ne ve değerli 
velilerimiz Mimar Nazan ÖZKAN 
Hanım’a ve Hâkim Fikret Demir 
Bey’e teşekkür ederiz.

KARİYER GÜNLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Bu yıl 36.sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarı’nı edebiyat zümremizin öncülüğünde bir geziyle 
ziyaret ettik. 9, 10 ve 11. sınıftaki kitapsever öğrencileri-
mizin katılımıyla gerçekleşen gezimizde, öğrencilerimiz 
yurt içi ve yurt dışından birçok değerli yazarla sohbet 
etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladılar.

KITAP KURTLARI 
TÜYAP KITAP FUARI’NDA

Çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarla bilinen 
Yaşam Becerileri Merkezimiz bu kez rehberlik 
birimimiz tarafından düzenlenen “ Kahve Bahane 
“ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğrencilerimiz sınav 
hazırlığı sürecinde öğretmenleri ve arkadaşları ile 
farklı bir ortamda sohbet edip rahatlama imkânı 
buldular.

KAHVE BAHANE 
SOHBET ŞAHANE 
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Tesettür giyiminde 
önemli bir yere sahip olan 
stilist Mustafa Dikmen Zara-
fet Kulübünün davetlisi ola-
rak öğrencilerimizle buluştu. 
Hayata ve iş yaşamına dair 
tecrübelerini öğrencilerimizle 
paylaşan Mustafa Dikmen, 
kıyafet tercihinde dikkat 
edilmesi gerekenler hakkında 
tavsiyelerde bulundu.

ZARAFET 
KULÜBÜ’NÜN 
KONUĞU STILIST 
MUSTAFA 
DIKMEN’DI

Çınar Koleji vizyonu ve misyonu ile farklılığını Kur ‘an sınıfları ile 
ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz akademik eğitimin yanı sıra mane-

vi eğitim alarak da her yönden kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. 
Kur’an -ı Kerim’i usulüne uygun okuyup ezberliyorlar. Bunu yaparken 
öğrenme stillerini de geliştiriyor, çok yönlü öğrenme deneyimlerini 
artırıyorlar.

Kur’an sınıfının hedefi sadece Kur’an-ı Kerim’i güzel okutmak değil 
onları imanlı, şuurlu büyüklerine ve manevi değerlerine saygılı fertler 
olarak yetiştirmek bunları hayatlarının bir parçası haline getirerek davra-
nışlarına da bu kutsal mesajı aktarmaktır. Rehberimiz Kur’an eşliğinde 
iletişim, saygı, başkalarının haklarını koruma, her koşulda doğru ve 
dürüst olma, kendilerini doğru ifade etme gibi evrensel değerlerimizi 
öğrencilerimize kazandırmak en büyük amaçlarımızdan.

KUR’AN SINIFLARIYLA 
ÇOK YÖNLÜ ÖĞRETİM

Tarihsel mirasımızı Osmalıca metin-
lerden öğrenmek için kurulan Osman-
lıca Okuma Kulübümüz faaliyetlerine 
son hız devam etmektedir. Öğrencileri-
mizin yoğun ilgisiyle devam eden ders-
lerde Osmanlıca metinleri okuyabilmek 
için gereken eğitim yapılmaktadır.

OSMANLICA 
ÖĞRENIYORUZ!
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3. Sınıflar olarak ‘Minderini Kapta 
Gel’ etkinliği kapsamında kitaplarımızı 
yanımıza alıp sular vadisine indik. 
Güzel hava, yeşillik, doğa ve en iyi ar-
kadaşımız kitaplar... Çocuklar bu güzel 
ortamda kitaplarıyla hayal dünyasında 
zevkli bir gezintiye çıkmış oldu.

KITABINI 
KAP DA GEL

Genç Kaşifler Fen, Deney 
ve Proje Kulübü öğrencileri-
mizle, Başakşehir kampüsü-
müze eşlik eden Sular Vadisine 

farklı bir gözle baktık. Vadide 
bulunan ağaçların yapraklarını 
inceleyerek, gövdelerine yakın-
dan baktık ve sınıflandırdık.

GENÇ KÂŞIFLER 
DOĞAYI KEŞFEDIYOR!

TMOK’TAN GENÇ 
ÇINAR’LARA ÖĞÜTLER

BAŞAKŞEHİR KAMPÜSÜÇINAR HABER 18

Başakşehir Kampüsü İlköğ-
retim Beden Eğitimi zümresi 

olarak Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesini okulumuza davet ettik.  
Bu amaçla Türkiye Milli Olimpi-
yat Komitesi’nin Spor Kültürü ve 
Olimpik Eğitim Projesi sunumları 8 

Aralık 2017 tarihinde okulumuzda 
gerçekleşti. Genç nesillerin erken 
yaşta spor kültürü edinmelerinin 
amaçlandığı proje çerçevesinde su-
numlarda öğrencilere, spor kültürü, 
Olimpiyat Oyunları ve felsefesi, Fair 
Play, sağlıklı beslenme, çevre du-

yarlılığı gibi konular çeşitli videolar, 
çizgi filmler, küçük yarışmalar, renkli 
görsellerle interaktif  olarak anlatıldı. 

Öğrencilerin dikkatle izlediği 
sunumda ‘Oli’ ile de keyifli dakikalar 
çok çabuk geçti.



Okulumuz 7C sınıfı öğren-
cilerinden Esranur Yazıcıoğ-
lu’nun üç ay boyunca yaptığı 
çizimlerden oluşan eserlerle 
“Esranur Yazıcıoğlu Resim 
Sergisi” açıldı. Birbirinden 
başarılı resimler öğretmen ve 
öğrencilerin beğenisini topladı. 
Öğrencimizi tebrik ediyor, 
sanat yolunda başladığı yürü-
yüşün başarılarla süslenerek 
devam etmesini diliyoruz. 

Öğrencilerimizle tutumlu 
olmayı ve tüketim esnasında 
yerli mallarını tercih etme 
bilincinin kazandırılmasının 
amaçlandığı Yerli Malı Haftası-
nı coşku ile kutladık.

Kutlamalar anaokulu 
öğrencilerimizin yaptıkları 
harika gösteriler ve şiirler ile 
başladı. Kıymetli velilerimizin 
yapmış olduğu leziz yemeklerin 
hep beraber yenmesi ile devam 
etti. Velilerimizin de birbirleri 
ile kaynaşma fırsatı bulduğu 
kutlamalar hatıralarda güzel bir 
anı olarak yer etti.

ÇIZGILERIN DILINDEN

YERLI MALI 
COŞKUSU

Rehberlik birimimiz tarafından 
8. sınıf  öğrencilerimize yönelik 
‘’Verimli Ders Çalışma ve Test 
Çözme Teknikleri’’ semineri 
düzenlendi. Seminerde öğren-
cilerimize verimli ders çalışma, 

test çözerken dikkat edilmesi 
gerekenler, zaman yönetimi, 
nasıl ders çalışma planı oluştu-
rulacağı ve yanlış ders çalışma 
alışkanlıklarından bahsedildi.

VERIMLI DERS ÇALIŞMA

9. sınıf  öğrencilerimize 
belirli periyotlarda 

yatığımız etkili ders çalışma 
yöntemleri seminerlerimiz 
devam ediyor. Rehberlik 
birimimiz ve sınıf  rehber 
öğretmenleriyle beraber yü-
rütülen seminerde bilimsel 
çalışmalar ışığında öğren-
cilerin psikolojik süreçleri, 
yaşam boyu disiplin ve çalış-
ma davranışları anlatıldı.

YAŞAM BOYU
DİSİPLİN VE ÇALIŞMA 
SEMİNERİ 
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Başakşehir Lisemizde eğitimin 
sınırı yok. Okul çıkışındaki etütle-

re ilave olarak 11 ve 12. Sınıf  öğren-
cilerimiz branş öğretmenleri ile soru 
çözümü yaparken dileyen öğrencileri-

miz saat 18.00’den 20.00’ye kadar yeni 
açtığımız salonumuzda serbest çalışma 
programına katılabiliyor. 

Yeni çalışma salonumuz, öğrencile-
rimizin teneffüslerde kullanabilecekleri 

ferah ve nezih bir mekan olduğu kadar 
hafta içi ve hafta sonu çalışmalarımızın 
da vazgeçilmezi. 

EĞİTİMDE DUR DURAK BİLMEYEN SAATLER

“Çocuklar İçin Yürü” sloganı ile bu 
yıl da Avrasya Maratonundaydık. 

Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin 
katılımı ile Asya’dan Avrupa’ya yürüyü-
şümüzü başarılı bir şekilde tamamladık. 
Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk ve 
özveri ile görevlerini yerine getirdiler.

ÇOCUKLAR IÇIN 
YÜRÜDÜK

1 Kasım 2017 Çarşamba günü okulumuza gelen 
olimpiyat sporcumuz milli güreşçi Cenk İLDEM 
öğrencilerimizle buluştu.
Öğrencilerimizin büyük ilgi gösterdiği söyleşi samimi 
bir ortamda ufuk açan, vizyon veren anekdotlarla 
doluydu.
Soru cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafları-
nın çekilmesi ile program son buldu.

MILLI OLIMPIYAT SPORCUMUZ 
CENK ILDEM’I AĞIRLADIK
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Çınar Koleji bünyesinde on 
yıldır faaliyet gösteren ve 

öğrencilerin akademik gelişimlerinin 
yanı sıra entelektüel yönlerini de ge-
liştirmeyi amaçlayan Genç Düşünce 
Platformu’nun hazırladığı “Ayın 
Konuğu Programları” çerçevesin-
de bu ay Savaş Ş. Barkçin misafir 
edildi. Akademik çalışmalarının yanı 

sıra müzik, tarih, edebiyat, düşün-
ce, siyaset ve kültür alanlarındaki 
birikimi ile tanınan Barkçin; yaptığı 
sunumda kendi olamayan toplum-
ların kendine düşman olacağını 
vurguladı. Fert özelinde yaşanan 
ancak toplumsal olarak çok daha 
açık şekilde gözlenen kendi olama-
ma krizinin müşahhas örnekleri 

üzerinde durdu. 
Çınar Kongre Merkezinde 

yapılan sunumun ikinci kısmında söz 
konusu krizden çıkışın yolarına işaret 
etti. Şikâyet yerine hikâyet etmenin 
daha ilham verici ve etkili olduğuna 
dikkatleri çekti. Program öğrencile-
rin sorularıyla sona erdi.

“KENDİNİ BİLMEYEN, 
KENDINE DÜŞMAN OLUR”

Geniş ilgi alanı ve çalışmalarıyla tanınan Dr. Savaş Ş. Barkçin, “Kendilik Üzerine” isimli 
seminerde gençlerle bir araya geldi. Çınar Koleji Genç Düşünce Platformu tarafından 
organize edilen programda akademisyen, sanatçı ve yazar kimliği ile düşüncelerini 
paylaşan Barkçin, tarihsel süreç içerisinde yaşanan kafa karışıklıklarının resimden 
mimariye birçok alanda vermiş olduğu zararları örnekleriyle beraber anlattı ve  
“Kendini Bilmeyen, Kendine düşman olur” dedi.
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Kurumumuzda 10 yıldır 
faaliyet gösteren Genç Düşünce 
Platformu yoğun bir müfredat 
takip ediyor. Üyelerine vaat ettiği 
en önemli kazanımlardan biri de 
sahih bir akait bilgisi ve sağlam bir 
inanç inşası. GDP bu kazanımı 
ayda bir yaptığı inanç dersleri üze-
rinden gerçekleştiriyor. İlk dönem 
4 kez gerçekleştirilen seminerlerde 
Ümit Şimşek’in “İslam İnanç 
İlmihali” isimli kitabı takip edildi.  
İkinci dönem de devam edecek 
derslerde sene sonuna kadar iman 
esaslarının tamamı işlenmiş olacak.

TALHA HAKAN 
ALP ILE INANÇ 
ILMIHALI

PAINTBALL  ILE 
HAFTA SONU EĞLENCESI

Genç Düşünce Platformu aralık ayında konuk olarak kendi me-
zunlarını ağırladı.  Programda İhsan Fazlıoğlu’nun “bir medeni-

yetin metafizik omurgası” olarak tavsif  ettiği şiir konusu ele alındı. GDP 
sorumlusu Ali Ramazan Tokalı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
programda GDP danışmanlarından  Salih Karaduman “Bir Bilme 
Türü Olarak Şiir”in  barındırdığı imkânlara işaret etti. Sonrasında Asım 
Erdem “Şiir nedir, Ne Şiir Değildir?” konusu etrafında oldukça yetkin 
ve özgün açıklamalarda bulundu.  Son olarak Melikşah Ertuğrul Çay ise 
“Muhalif  Bir Tür Olarak Şiir” üst başlığında bir konuşma yaptı. Okul 
dışından katılımcıların da ilgi gösterdiği program iki saate yakın sürdü ve 
büyük bir ilgiyle takip edildi. 

AYIN KONUKLARI
KENDİ MEZUNLARIMIZ

Çınarlı gençler hafta sonunu takım oyunları ile 
geçirdi. Öğrencilerimizin hafta içi yorgunluklarını ve 
streslerini attık. Paintball oynadık, halat çektik,voleybol 
maçı yaptık ve yorgunluğumuzu yemek yiyerek attık.

PAİNTBALL NEDİR?
Paintball, kişilerin bireysel olarak ya da takımlar 

halinde rakiplerini yenmek için yarıştıkları bir spordur. 
... Oyuncular paintball tabancaları tarafından fırla-
tılan içi suda çözünür boya dolu jelatin kapsüller ile 
rakiplerini vurarak oyunda ilerler.



REKLAM
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BUTİK PASTA KULÜBÜ
Veli Kulüplerimiz her hafta 
renkli bir çalışmaya imza atıyor. 

Soğuk hava şartlarına rağmen velileri-
miz Başakşehir, Esenyurt ve Çekme-
köy kampüslerimizdeki “Butik Pasta” 
kulübümüze yoğun ilgi gösteriyorlar. 
Yetenekli ellerde lezzetli ve birbirin-
den renkli pastalar şekil alıyor!

14-15-16 Aralık 2017 Tarihlerinde Bağcılar Olimpik 
spor salonunda 26 ülke ve 2026 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşen “6.International Turkish Open Karate şam-
piyonası”nda yarışan öğrencimiz- milli sporcumuz Aytaş 
YILDIZ Ümit’ler 70 Kg’da ve ümitler takım kumitede 
üçüncü olmuştur. Şampiyonu tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

TEBRIKLER ŞAMPIYON
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Öğrencilerinin aldıkları yo-
ğun uygulamalı dil eğitimini 

uluslararası derecelendirme ve 
değerlendirme kuruluşu olan, bu 
alandaki profesyonelliği ile adın-
dan söz ettiren Trinity College 
London ile ölçen Çınar Koleji, 
düzenlediği sertifika töreninde 
tüm başarılı öğrencilerini bir 
araya getirdi.

Öğrencimiz İnci Kat-
tan, Trinity College London 
tarafından düzenlenen Trinity 
konuşma sınavının en üst 
seviyesi olan 12. seviyeden 

sınava girmiş ve sınavı başarıyla 
geçerek dünyada birçok prestijli 
okul ve üniversite tarafından 
kabul edilen sertifikayı almaya 
hak kazanmıştır. 

YABANCI DİL EĞİTİMİNE ULUSLARARASI ONAY

TRINITY SINAVINDA ÜSTÜN BAŞARI

MUN/Junior MUN - Model 
United Nations, öğrencile-

rin tüm okul yaşamları boyunca 
katılabilecekleri en prestijli akademik 
etkinliktir.

MUN - Model United Nations, 
Birleşmiş Milletler toplantılarının 

içerik ve şekil olarak öğrenciler 
tarafından canlandırıldığı konfe-
ranslardır. MUN konferanslarında 
öğrenciler gerçek dünya meselelerini 
tartışmaktadır. MUN Konferans-
larının sonuç bildirgeleri, tavsiye 
niteliğinde Birleşmiş Milletlere 

gönderilmektedir. 
Okulumuz öğrencileri de her 

yıl bu prestijli etkinliğe katılmakta 
ve okulumuzu en iyi şekilde temsil 
etmektedirler.

GELECEĞIN DIPLOMATLARINI YETIŞTIRIYORUZ!



ÖĞRENCİLERİMİZ İNGİLİZCE AKADEMİK 
SINAVLARA HAZIRLANIYOR!

Yabancı Diller Bölümü olarak, 
öğrencilerimizin İngilizcelerini 

geliştirmesine ve akademik sınavlara 
hazırlanmalarına yardımcı olmak 
amacıyla “FCE & TOEFL KULÜ-
BÜ” nü başlattık. 

Cumartesi günleri gerçekleşen 

kulübümüze, öğrencilerimizin ilgisi 
oldukça yoğun. Hedefimiz, kulü-
bümüzdeki öğrencilerin tamamına, 
üniversitelerini kazandıklarında 
hazırlık sınıfı okumaya ihtiyaç duy-
madan eğitimlerine devam etmeleri-
ni sağlamak. Bunun için de, gerekli 

olan tek şey hazırlık atlama sınavını 
(proficiency exam) başarıyla geçmek. 
Bunun için gerekli tüm çalışmalar 
kulübümüzde yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalardan keyif  alan 
öğrencilerimiz kulübümüze aksat-
madan devam etmektedirler.

“Parolayı söyle” öğrencisin-
den öğretmenine, personelinden 
idarecilerine tüm okulu saran, 
oyun ve diyalog tamamlamalarla 
günlük İngilizce kalıplarını pratik 
yapma olanağı sağlayan özel bir 
projedir.

Yabancı dil öğreniminin sade-
ce derslerle sınırlı kalmadığı, okul 
içi alternatif  iletişimin artırılması 
ile birlikte pozitif  bir atmosfer 
oluşturarak öğrencilerimize eğ-
lenerek dil öğretimini hedefleyen 
bir çalışmadır. 

Her hafta başı “Walk&Talk” 

panolarına haftanın diyaloğu ası-
lır, diyaloğun ses kaydı öğretmen, 
öğrenci ve velilerimizle paylaşılır 
ve “Parolayı söyle” başlar. 

WALK & TALK
ENGLISH 

ALGORITMIK 
YETENEKLERIMIZI 
GELIŞTIRIYORUZ

Yaşam Becerileri Merkezi 
Mekatronik Atölyesi’nde 
öğrencilerimizin algoritmik 
düşünce becerilerini geliştir-
meyi ve kendi uygulamala-
rını yapmalarını hedefliyo-
ruz. Çalışmalarımızda her 
hafta bir adım daha ileriye 
gidiyoruz. Öğrencilerimiz 
kendi hayal dünyalarına 
göre istedikleri gibi deniz altı 
oluşturuyorlar ve ekledikleri 
karakterlere hareket ve renk 
değiştirmeyle alakalı komut-
ları yazıyorlar.
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Bir efsanedir onlar. Bizim için 
bambaşkadır “Baba” kelime-

sinin anlamı. Her düştüğümüzde, 
her zor anımızda onun bizi yerden 

kaldıracağını, destek olacağını 
biliriz.  1. Sınıflar olarak değerli ba-
balarımıza hissettiklerimizi anlatmak 
istedik ve temsili çınar yapraklarına 

varlıklarının önemini belirten yazılar 
yazdık. Daha sonra yazıları onlara 
hediye ederek etkinliğimizi gerçek-
leştirmiş olduk.

Bir çınar gibi güçlü ve varlığıyla 
kendimizi güvende hissettiren 
babalarımıza, onlara olan sevgimizi 
anlattık.

BABA 
EVIN

ÇINARIDIR

3. sınıf  öğrencilerimiz, Hayat 
Bilgisi dersimizin “Onlar da 

Çocuktu” konusuna büyükleri de dâhil 
ettiler ve aile büyükleriyle röportaj 
gerçekleştirdiler. Onlara, çocukluklarıyla 
ilgili sorular soran öğrenciler, şimdiki 
dönem çocuklarının yaşantıları ile eski 
dönem büyüklerin yaşadığı çocukluğu 
her açıdan karşılaştırarak farklılıkları 
gözlemlediler.

ONLAR DA ÇOCUKTU
Hayat Bilgisi dersimize bu sefer büyüklerimizi 
de dâhil ettik. Onlarla röportajlar 
gerçekleştirdik.
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Öğrencilerimizin meslekleri tanımaları 
ve hedefledikleri bölümlerle ilgili bilgiye 
yerinde ulaşabilmeleri adına Kadir Has 
Üniversitesi’ni ziyaret ettik.

Şüphesiz başarı, hayal etmekle 
başlar. Bu hayal daha sonra 

hedefe dönüşür ve tüm uğraşlar bu 
hedefe ulaşmak için verilir. Bir-
birinden farklı alanlarda başarıyı 

hedefleyen 12. Sınıf  öğrencilerimizle 
beraber hayal ettikleri meslekleri 
yakından tanıma fırsatı bulmaları 
adına Kadir Has Üniversitesi’ni 
ziyaret ettik. Bölüm başkanları ve 

profesörlere, merak ettikleri tüm 
soruları sormakta oldukça cömert 
davranan öğrencilerimiz,bölümler 
ve fakülteler hakkında bilgi edinmiş 
oldular.

DOĞRU TERCİH İÇİN
ARAŞTIRIYORUZ

Harbiye Askeri Müzesi, 
dünyanın kendi alanındaki en 

büyük müzesidir. Burada ilk Türk 
devletinden günümüze kadar Türk-
lerin kurduğu bütün devletlerle ilgili 
bilgi ve araçlar bulunmaktadır. Öğ-
rencilerimiz, kronolojik bir şekilde 
sıralanan salonları görevli rehberler 
eşliğinde gezerek Türk Tarihi ‘ni 

baştan sona yaşamış oldular. Mü-
zede, üzerine şehit Padişah Murat 
Hüdavendigar’ın kanının aktığı 
sancaktan, Bizans’ın İstanbul’un 
fethini engellemek için Haliç’e 
çektiği zincire kadar başka yerde 
bulunamayacak eserleri görme şan-
sı bulan öğrencilerimiz gezimizden 
oldukça memnun kaldılar.

TÜRKÜN TARIHI, DÜNYANIN TARIHI
Geçmişin en derin ve en önemli tarihi olma özelliğini taşıyan Türk Tarihi’ ni keşfetmek 
için Harbiye Askeri Müze’sine gezi düzenledik.
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EN TATLI KARTOPU SAVAŞI
Okul öncesi grubu öğrencile-
rimizle mevsimleri öğrenmeye 

başladık. İçinde bulunduğumuz kış 
mevsimini öğrencilerimize daha iyi 
anlatabilmek için kartopları hazırladık 
ve onlarla kartopu savaşı yaptık. Öğ-

rencilerimiz ise bu eğlenceli aktiviteyle 
birlikte mevsimlerin özelliklerini yine 
eğlenerek öğrendiler. “Keşke tüm 
savaşlar kartopu savaşı kadar masum 
olsa” diyerek etkinliğimizi noktaladık.

“Geri dönüşüm maddeleri çöp değildir“ sloganıyla çıktık yola. Okul öncesi 
gruplarımızla birlikte harika bir defile düzenledik.

Tükettiğimiz maddeleri 
yeniden dönüşüm halkası içine 
katmak, doğadan aldıklarımızı 
tekrar doğaya vermek ve bu 
konuda farkındalık yaratmak 
için okul öncesi grubu sınıfları-
mızla birlikte bir çalışmaya imza 
attık. Topluma yararlı, başarılı 
ve erdemli nesiller yetiştirmek 

için çalışmalarını sürdüren 
öğretmenlerimizin önderliğinde 
hummalı bir şekilde hazırlanan 
okul öncesi grubu sınıflarımız,-
geri dönüşüm temalı elbiseler 
giydiler ve defileye çıktılar. Defi-
leyi izlemeye gelen aileler ise en 
az çocukları kadar heyecanlı ve 
mutluydular.

HIÇBIR GERI DÖNÜŞÜM MADDESI ÇÖP DEĞILDIR

Okul Öncesi grubu 
öğrencilerimizle birlikte kışa 
merhaba demek için kartopu 
hazırlayarak onlara unutulmaz 
bir gün yaşattık. 
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“NAMAZDAŞLIK” KAMPANYASI
Dönem başında Değerler Eğitimi 
ve Rehberlik Birimlerimizin 
koordinasyonu ile başlatılan 
“Göz Nuru Platformu” öğrencileri 
tarafından yürütülen çalışmalar 
devam ediyor.

Eski Türklerde askerler savaşır-
ken arkadan gelecek herhangi 

bir saldırıyı kontrol edebilmek için 
sırtlarını bir ağaca, kayaya veya 
taşa vererek ok atarlarmış. Eskiden 
Türkler genelde bozkır hayatı yaşa-
dıkları için bu sırta dayanan nesne 
genelde bir taş veya kaya olurmuş. 
Yıllar sonra bu sırt dayanan taşın 
ismi “ARKA-TAŞ” tan ARKADAŞ 
şeklinde dilimize yerleşmiş. Yaşadı-
ğımız çağda şeytanla, nefisle, heva 
ve hevesimizle yaptığımız savaşta 
ise en çok ihtiyacımız olan, sırtımızı 
yaslayabileceğimiz “ARKA-TAŞ” 
lar gerekiyor bize. Bu “ARKA-TAŞ” 
lar, yani şimdi kullandığımız şekli ile 
“ARKADAŞ” lar, bizi ebedi huzura 
kavuşturacak olan dinin temel direği 

olan namazın önemini bilen “NA-
MAZDAŞ” lar olabilir ancak.

Bu namazdaşlar, şeytandan ve 
nefisten gelecek her türlü saldırıda 
birbirini en güçlü sığınak olan na-
maza davet edecek, dünya ve ahiret 
huzuruna çağıracaklar. Günde beş 
vakit, dünya telaşından, buhranın-
dan, fani ve bekasız işlerin boğucu 
halleri içinden sıyrılıp teneffüse 
çıkaracaklar bizi. “HAYDİ NAMA-
ZA, HAYDİ KURTULUŞA” diye 
seslenecekler bize.

Kendimize en az üç arkadaş 
seçiyoruz ve teknolojik iletişim araç-
larının kolaylığından da istifade ile 
her gün seçtiğimiz “NAMAZDAŞ” 
larımız ile bize namazı hatırlatacak 
ayetler, hadisler, güzel sözler seçip 

birbirimizle paylaşıyor huzura, 
kurtuluşa yani cennete çağırıyoruz 
sevdiklerimizi. Mümkünse sadece 
çağırmak ve hatırlatmak ta değil; 
dostlarımızı yanımıza alarak omuz 
omuza, kol kola koşuyoruz Rabbi-
mizin huzuruna. “NAMAZDAŞ” 
seçtiğimiz “ARKADAŞ” larımız 
ile kılıyoruz namazımızı. Tamam 
diyorsanız bu işe haydi şimdi buyrun 
kurtuluşa! İşte bu duyuru ile baş-
layan faaliyetler, her sınıfı temsilen 
seçilen namaz sevdalısı “Göz Nuru 
Platformu” öğrencileri tarafından 
yürütülmeye devam etmektedir. 
Gayret bizden başarı RABBİMİZ 
(c.c) dendir.

Yeryüzü Doktorları, maddi ve 
teknik yetersizlikler nedeniyle tedavi 
olamayan dünyadaki 100 milyon 
katarakt hastasının yeniden ışığa ka-
vuşması için ‘Gözlerini Aç’sloganı ile 
başlattığı kampanya sayesinde far-
kındalık oluşturup binlerce katarakt 

hastasını tedavi etmeyi amaçlıyor.
2. Sınıf  öğrencileri ile birlikte yürüt-
tüğümüz bu destek kampanyasıyla 
çocuklarımız, toplumu ayakta tutan 
en önemli değerlerden biri olan yar-
dımlaşmanın önemini kavrayacak ve 
hissedecekler. 

İYİ BİR GELECEK IYILIKLE GELECEK
2.Sınıflarımızın işbirliği yaptığı Yeryüzü Doktorları “Gözlerini Aç” sloganı ile 
başlattığı kampanya sayesinde farkındalık oluşturup binlerce katarakt 
hastasını tedavi etmeyi amaçlıyor.
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Namaz dualarını, surelerini ve günlük duaları ezberleyen öğrencilerimiz iftihar panosundaki yerlerini aldılar.

“Gerçekten onlara, inanan bir toplum 
için yol gösterici ve rahmet olarak, 

ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik.” 
(A’râf, 7/52). 

Değerler Eğitimi Dersi kapsa-
mında 1,2 ve 3. sınıf  öğrencilerimiz 

büyük bir başarıya imza attılar. Ala-
nında uzman Kur’an öğretmenleri 
eşliğinde Kur’an-ı Kerim derslerinde 
namaz duaları-sureleri ve günlük 
duaları ezberleyen öğrencilerimiz 
“Dua Şampiyonları“ panomuza 

isimlerini yazdırdılar. Bu değerli 
eğitime gönül veren öğretmen ve 
öğrencilerimizle birlikte bu bilincin 
temellerini çocuklarına aşılayan, 
onları destekleyen tüm aileleri tebrik 
ediyoruz.  

DUA ŞAMPİYONLARI

SOFRALARIMIZIN BAŞ TACI 
NASIL ÜRETILIYOR?

Ekmeğin, üretiminden baş-
layıp sofralara uzanan hikâyesini 
yakından görmek için 4. sınıf-
larımızla birlikte İstanbul Halk 
Ekmek Fabrikası’nı ziyaret ettik. 
Son derece teknolojik ve hijyenik 
ortamlarda, el değmeden üretilen 

ekmek hamurlarının, fırınlarda 
pişirilmesinden paketlenmesine 
kadar tüm aşamalarını gözlem-
leme fırsatı bulan öğrencilerimiz 
gezimizden oldukça memnun 
kaldılar.

Merak edilenleri yerinde görmeye ve keşfetmeye devam ediyoruz. 
Ekmeğin üretimi ve diğer aşamalarını yerinde görmek için İstanbul Halk 
Ekmek Fabrikası’nı gezdik.
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RESIM SANATI VE SULUBOYA-LAVI TEKNIĞI

Müzik derslerimizde 
3. sınıf  öğrencilerimiz 

1.dönem boyunca çeşitli müzik 
aletlerini kullanarak estetik de-
ğerler kazanmaya devam ettiler. 
Önce halk müziğinde kullanılan 
yöresel telli ve yaylı çalgıları 
tecrübe ettiler. Sonra piyano 
dersimizde, seviyelerine uygun 
notaları parmak etütleriyle 

beraber seslendirmeyi öğren-
diler. “Doğum günü Şarkısı”nı 
icra ettiler. Gitar dersinde ise 
parmak egzersizi etüt çalışması 
yaptılar. Ayrıca nota eğitimi 
alarak gitarda tel geçişlerine 
çalışan öğrencilerimiz dolu 
dolu bir müzik dönemini geride 
bıraktılar.

MÜZİK VE BİZ
Notalar, ezgiler, melodiler, enstrümanlar, 
müzik türleri... Çınar’da müzik eğitimi tüm 
çeşitliliğiyle devam ediyor.

Resim sanatına ilgi duyan 
öğrencilerimizden oluşan 2-3 ve 4. 
sınıf  gruplarımızla birlikte resim 
dersimizde suluboya yetenek tanıla-
masını gerçekleştirdik. Psikomotor, 
bilişsel, estetik becerilerini geliştirme 
fırsatı bulan öğrencilerimiz renk ve 
leke değerlerini resim yüzeyinde de 
uygulamayı öğrendiler. Yetenekle-
rinin farkına varan öğrencilerimiz 
boyamalarının sergilenmesi için 
öğretmenlerinden söz aldılar.
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Biyoloji laboratuvarında 
renkli bir çalışmaya birlikte 

imza attık. 9. sınıf  öğrencilerimiz, 
biyoloji laboratuvarını yaptıkları 
etkinliklerle kullanma imkânı 
buldular. Mikroskobun keşfinin 
günümüze katkılarını öğrendiler. 
Laboratuvar kurallarını öğre-
nerek mikroskobun kısımlarını 
incelediler. Mikroskopta nasıl gö-
rüntü bulunacağını da kavrayan 
öğrencilerimiz laboratuvarımız-
daki hazır zooloji preparatların-
dan görüntüleri incelediler.

KENDI SEBZELERIMI 
YETIŞTIRIYORUM
Kendi sebzelerimizi yetiştiriyoruz; bitkileri 
yakından tanıyoruz

Öğrencilerimiz mutfak sanatları 
dersinde sağlıklı ve dengeli beslen-
menin kurallarını öğrendiği gibi, 
“sebzemi yetiştiriyorum’’ etkinliği-
miz ile de bahçemizin bir köşesinde 
maydanoz ve dereotu dikimi yaparak 
bitki yetiştirmeyi öğrendiler. Bu etkin-
lik ile öğrencilerimiz kendi sebzesini 
dikerek yetişme sürecini  gözlemle-
yecek ve sağlıklı ve dengeli beslenme 
alışkanlığı edinecekler…

GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI ÇINAR’DA!

ILKYARDIM ÇANTASINDA
NELER VAR?

İlkokul çağındaki çocukların 112 konusunda duyarlılıkla-
rını, bilgi seviyelerini artırarak, koruyucu önlemleri kullanma 
becerilerinin geliştirilmesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile nasıl 
temas kuracaklarını, hangi şartlarda 112’nin aranacağı gibi 
konularda bilgi vermek ve bu bilinci oluşturmak amacı ile 
3. Sınıfta İlk Yardım dersi yapıyoruz. Farkındalık oluşturup 
soluğumuzu bu işin ustası hemşire odasında aldık. İlk Yardım 
çantasının içerisindeki malzemeleri  ve bu malzemelerin nasıl 
ve hangi amaçla kullanıldığını  bize öğreten Dila hemşireye İlk 
Yardım çantasında bulunan malzemeleri ve bu malzemelerin 
ne işe yaradığını sorduk, öğrendik. Bu sayede ilk yardımın 
önemini kavrayarak hayatımıza yeni bilgiler kattık.
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MİNİK YÜREKLERDEN PEYGAMBERİMİZE MEKTUP VAR

Değerler eğitimi dersimizde önce Mevlid Kan-
dili’nin önemini anlattık. Peygamberimize olan 

özlemimizi nasıl giderebiliriz diye düşünürken ona 
mektup yazmaya karar verdik. Böylelikle peygambe-
rimize olan duygularımızı yazıya dökmüş olduk. O 
küçücük ellerden ve yüreklerden çıkan mektupları 
okuduğumuzda başarılı ve erdemli nesiller yetiştir-
me arzumuzun bir kez daha pekiştiğini derinden 
hissettik. 

Matematik dersimizin konusu birim küpler olunca, küp 
şekerlerden yararlanarak çeşitli yapılar çizdik. Hayal 
gücüyle bilgiyi birleştirdik.

4. sınıflarımız matematik dersinde birim küp-
leri, küp şekerden yapılar oluşturarak öğrendiler. 
Her yapının kaç birim küpten meydana geldiğini 
tespit ederek gerçekleşen etkinlikten çok keyif  alan 
öğrencilerimiz okulumuzda deneyerek ve eğlenerek 
öğrenmenin tadını çıkardılar.

BIRIM KÜPLER VE KÜP 
ŞEKERLER

6. sınıf  öğrencilerimizin yoğun ders temposu 
içerisinde biraz olsun rahatlayabilmeleri, arkadaşlık 
ve grup ilişkilerinin sağlanabilmesi için tabu etkinliği 
düzenledik. Eğlenceli ve hoş vakit geçiren öğrencile-
rimiz aktiviteden oldukça memnun kaldılar.

SIRA BENDE

Bu sene Mevlid Kandili’nde öğrencilerimizle farklı bir şey 
yapmak istedik ve ona mektup yazmaya karar verdik.
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NEFES EGZERSİZLERİ İLE FARKINA VARIYORUZ

Nefes kelimesi, ‘nef ’s’ kökün-
den gelir.Nefs’in kelime anlamı 

ise bir şeyin özü, kendisi, canı, kalbi 
benliği, iradesi, ruhu, karakteri 
demektir.Bunu hissedebilmek için 
nefeslerimizin farkında olmamız 
gerekmektedir.
Psikolojik Danışmanlık ve Reh-

berlik birimi olarak 2. ve 3. Sınıf  
öğrencilerimizle birlikte nefes 
egzersizleri yaptık.Bu egzersizler 
sırasında öğrencilerimiz doğru nefes 
tekniklerini öğrendiler.40 dakikanın 
ardından yaşadıkları rahatlamayı 
tarif  ederken çok mutluydular.Duy-
gularını, nefeslerini kontrol ederek 

yönlendirebileceklerini öğrendiler.
Aynı zamanda mindfulness egzersiz-
lerinden birini de uygulama fırsatı 
bulan öğrencilerimiz yaşadıkları 
anın öneminin farkına vardılar.

Çınar Koleji olarak 4. sınıf  
öğrencilerimiz için düzenle-
diğimiz yazar etkinliğimizde, 
çocuklar için birçok değerli eser 
ortaya koyan ve “Allah ömür 
verdikçe yazacağım“ diyecek 
kadar da mesleğine aşık, değerli 
yazar Şebnem Güler KARA-
CAN ‘ ı konuk ettik.

Çocukları hem güldüren 
hem de güzel ve doğru davra-
nışlara teşvik eden hikayeleri, 
en yakın arkadaşı “Gülücük” 

ile birlikte anlatan Şebnem 
Hanım’ı izleyen öğrencileri-
miz keyif  dolu anlar yaşadılar.
Kukla gösterisinin ardından 
yazarımıza ait severek okuduk-
ları kitapları imzalatma şansı 
bulan öğrencilerimiz etkinlikten 
oldukça memnun ayrıldı.

Çınar Koleji olarak, daveti-
miz kabul ederek etkinliğimize 
katılan Sayın Şebnem Güler 
KARACAN ‘a teşekkürlerimizi 
sunarız.

ÇINAR’DA YAZAR ETKINLIKLERI - ŞEBNEM GÜLER KARACAN

Nefes kelimesi, ‘nef’s’ kökünden gelir.Nefs’in kelime anlamı ise bir şeyin özü, kendisi, canı, 
kalbi benliği, iradesi, ruhu, karakteri demektir.



Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi tarafından, 

anaokul ve 1. Sınıf  öğrencilerimi-
zin,öğrenmenin tadına babalarıyla 
birlikte varabilmeleri amacıyla 
düzenlediğimiz etkinliğimiz keyifli 
anlara sahne oldu. Etkinlikte öğ-

rencilerimiz ve babaları, Yaşam 
Beceri Merkezimizde bulunan 
atölyelerde, mutfak sanatları,dü-
şünme becerileri, tekstil-tasarım, 
çamur ve mekatronik gibi pekçok 
farklı aktivitede beraberce vakit 
geçirme fırsatı buldular.Kokteyl ile 

başlayan etkinliğimiz, duygusal ve 
bir o kadar da eğlenceli bir şekilde 
son buldu. Etkinliğimiz, 13 Ocak 
Cumartesi, 2. ve 3. sınıflarımıza 
ait programla devam edecek.

ÇOCUKLARA 
TIYATRO ŞENLIĞI

Çınar Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
etkinliğimize katılan misafir anaokulu öğrencileri, 
okulumuz öğrencileri tarafından oynanan oyunu 
ilgiyle takip ettiler. Tiyatroya gönül vermiş yetenekli 
öğrencilerimiz tarafından “Ah Baran Ah” adlı oyunu 
izleyen minik misafirlerimiz hem çok eğlendiler hem-
de oyunda verilen güzel mesajlarla da öğrenmeye 
devam ettiler.

Bölgemizde bulunan anaokulları öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz tiyatro şenliğimiz son derece keyifli ve 
eğlenceli anlara sahne oldu.

ELLERIM SABUN 
KOKAR, MIKROPLAR 
BENDEN KORKAR
Kişisel bakımın en önemli aşaması olan el yıkama-
nın önemini deneyle gözlemleyerek öğrendik.

BABAM VE BEN
Öğrencilerimizin gelişiminlerine destek 
olabilmek ve öğrenmenin tadına babalarıyla 
beraber varabilmelerine vesile olmak için 
“Babam ve Ben” etkinliğinde biraraya geldik.

1. sınıflarımızla birlikte kişisel bakımın ve 
bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili 
yöntemi olan el yıkama konusunu işledik.
Yaptığımız deneyde, kullandığımız karabiber 
mikropları temsil etti. Sabun kullanmadan 
elimizi yıkadığımızda mikropların hala 
elimizde var olduğu ama sabunla elimizi 
yıkadığımızda temsili mikropların hızla uzak-
laştığını gören öğrencilerimiz şaşkınlıklarını 
gizleyemediler. Gün içerisinde el yıkamaya 
daha da önem veren öğrencilerimiz, temizlik 
bilincini uygulamalı bir şekilde kazanmış 
oldular.
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ÖĞRETİRKEN ÖĞRENİYORUZ
Anaokulu ve ilkokul öğretmenleri olarak alanımızla ilgili yenilik ve gelişmeleri takip 

ederek bunları birbirimizle paylaşıyor ve birbirimizin gelişimini destekliyoruz.
Anaokulu ve ilkokul öğretmenleri 
olarak gerek alanımızla ilgili yenilik ve 

gelişmeleri takip ederek paylaşmak, gerekse 
de eğitim-öğretim sürecinde karşılaştığımız 

sorunları farklı bakış açılarıyla çözümleme 
amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmada 
günümüze kadar,

1. Etkili sınıf yönetimi
2. Dikkat eksikliği- hiperaktif öğrencilerle yapılacak çalışmalar
3. Disleksi ve disgrafi tanısı konmuş öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve yapılacak çalışmalar
4. Anlamlı okumayı geliştirici çalışmalar
5. Portfolyo çalışmasının amaç ve içeriği
6. Öğrencilerde görülen şiddet içerikli davranışlarla ilgili çözüm yolları
7. Velilerle iletişim yolları
8. Gündemdeki konular ( Kudüs ve önemi)
9. Eğitici filmler
10. Akademik olarak başarılı olan öğrencileri bir adım daha ileri götürebilecek çalışmalar,
gibi konularda çalışmalar yapıp paylaşımlarda bulunduk.
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REKLAM



ROBOCHALLANGE 2017’DE
ÖDÜLLER ÇINAR’A

Romanya’da katıldığı Uluslararası Robochallange 2017 Yarış-
masında 1. ve 2.’lik ödülü alan öğrencilerimiz Eren Sadıkoğlu 

ve Yasemin Sadıkoğlu okul yönetimimiz tarafından ödüllendirildi. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

SPELLING BEE YARIŞMASI
SÖZCÜKLERİN GÜCÜ

Yabancı Diller zümresinin dü-
zenlediği 3.4. Sınıflar arası Spelling 
Bee - Heceleme yarışması tüm 
kampüslerimizde coşku içerisinde 
geçti. Öğrencilerimiz derslerde 
öğrendikleri kelimeleri İngilizce 
alfabeyi kullanarak heceleyerek 

öğrenme deneyimlerine eğlenceli bir 
boyut kazandırdılar. İnsan yaşamın-
da sözcüklerin derin bir etkisi vardır. 
Bu etki, asla küçümsenemez. Onun 
için Konfüçyüs der ki :“Sözcükle-
rin gücünü anlamadan, insanların 
gücünü anlayamazsınız.”

Çekmeköy Çınar Koleji olarak 
4,5,6,7 ve 8. Sınıf  kademelerinde 
gerçekleştirdiğimiz MATBEG 
(Matematiksel Becerileri Geliştir-
me) uygulaması ile öğrencilerimizle 
benzersiz bir matematik deneyimi 
yaşadık. 

MATBEG
UYGULAMASI

OKULUMUZUN TARIHI
3. Sınıf  öğrencilerimiz Hayat 
Bilgisi dersinde işledikleri “Oku-
lumun Tarihini Öğreniyorum” 
konusu ile ilgili birincil kaynaktan 
yani Okul Müdürümüz Mehmet 
Karagöz Bey’den bilgi aldılar. 
Sözlü tarih çalışması şeklinde 
okulla ilgili sorularına cevap 
bulan öğrencilerimiz etkili geçen 
ders sonrası değerli okul müdürü-
müze teşekkürlerini ilettiler.  
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Ülkeler ve milletler ünitesi hiç bu kadar renkli 
olmamıştı! Hangi ülkeden geldiğimiz, hangi 
dili konuştuğumuz ya da rengimizin ne olduğu 
önemli değil,  önemli olan hepimizin bir ve 
beraber olmasıdır. Bugün okulumuzda düzenle-
diğimiz Çınar Culture Fest’17 (kültür festivalin-
de), dünyanın her yerinden farklı kültürler, diller, 
kostümler,  ve yerel yiyecekler sunarak bizde tüm 
insanların bir ve beraber olduğunu göstermeye 
çalıştık.  5. Sınıf  öğrencilerimiz okul arkadaşlarını 
farklı diller konuşarak ve farklı yiyecekler sunarak 
karşıladılar ve sahip oldukları kültürel bilgileri 
arkadaşları ile paylaşmaktan mutlu oldular.

CULTURE FEST ‘17

Öğrencilerimizi, insanlara ve doğaya duyarlı bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz 2. Sınıf  öğrencilerini doğaya, 

çevreye ve hayvanlara karşı duyarlılık kazanmaları için İstanbul 
Kelebek Çiftliğine gezi düzenledi. 
Kelebekler hakkında bilgi alan öğrencilerimiz kelebekleri inceleme 
imkânı buldular.
Bilgilendirici ve heyecanlı bir geziden dönerken öğrencilerimiz 
oldukça mutluydu.

KELEBEKLER GİBİ Çekmeköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ge-
leneksel Çocuk Oyunları müsabakala-
rında öğrencilerimiz 2 derece getirdiler. 
2. Sınıf  öğrencilerimiz ilçe 3.sü, 4. Sınıf  
öğrencilerimiz İlçe 2.si oldular.  Başa-
rılarında büyük pay sahibi olan Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Bekir 
Cücük ve müsabakaya katılan tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

ÇOCUK 
OYUNLARINDA 
2 DERECE 
BIRDEN
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4.Sınıf  öğrencilerimiz, aile 
büyüklerimizin geçmiş tecrübe-

lerinden faydalanmak, onların ço-
cukluk dönemlerindeki yaşantılarıyla 
ilgili bilgi sahibi olmak ve bugünle 
ilgili karşılaştırmalar yapmak için 

büyükleriyle röportaj yaptılar ve söz-
lü tarih sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Sözlü Tarih etkinliğimize okulumu-
zun konferans salonunda kaydedilen 
videoları izleyerek başladık. Daha 
sonrasında öğrencilerimizden Meh-

lika Karagözlü’nün Dedesi Esat Eke 
Bey’in katılımıyla zenginleştirdik. 

Öğrencilerimiz değerli misafiri-
mize yaşadığı dönemle ilgili sorular 
sordular ve büyüğümüzün tavsiyele-
rini büyük bir ilgiyle dinlediler. 

GEÇMIŞIMI ÖĞRENIYORUM!

TAKATUKALI 
TEKERLEME YARIŞMASI

Yaşam Becerileri Merkezi Drama 
Atölyesi bünyesinde Sınıf  öğ-
retmenlerimizle birlikte 3. ve 4. 
sınıflar arası tekerleme yarışması 
yapıldı. Drama Liderimiz Dursu-
nali Emecan tarafından belirlenen 
tekerlemeler ezberlendikten sonra 
sınıf  elemelerinde bir üst tura 
çıkan öğrencilerimiz tekerlemeleri 
bazen tekerleyerek bazen kekele-
yerek söyleyip sınıf  öğretmenleri-
mizden oluşan jüri üyelerimizden 
puan almaya çalıştı. Kaybedenin 
olmadığı yarışmada marshmallow-
lu tekerleme söyleme etkinliği de 
yarışmaya renk kattı. 
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Hafta sonları yapılan ve 
ilkokul öğrencilerimizin yoğun 
katılımı ile gerçekleşen mini 
akademi çalışmaları oynayarak 
öğrenmenin en güzel örnekle-
rinden biri oldu. Mini Akademi;  
drama, akıl oyunları, matematik 
ve satrançtan oluşmaktadır.

MINI AKADEMI

DEYIMLER CANLANIYOR
TÜRKÇEMIZ ŞAHLANIYOR

4.Sınıf  öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersini YBM atölyelerimiz-
den 112’ de işlediler ve unutamayacakları deneyimler kazandılar. 

Öğrencilerimiz iskelet modelini yakından incelediler ve vücudumuzdaki 
kemik çeşitlerini öğrendiler. Ayrıca stetoskop ile kendilerinin ve arka-
daşlarının kalp seslerini dinlediler. Nabız ile egzersiz arasındaki ilişkiyi 
yaşayarak öğrendiler ve keyifli bir ders yaptılar.

NABIZ VE EGZERSİZ 
İLİŞKİSİ

Az sözle çok şey ifade edebilme 
özelliği sebebiyle dilimizde oldukça ilgi 
gören, deyim ve atasözlerimiz kültürü-
müzün en önemli yapı taşlarındandır. 
Düzenlediğimiz sergide bu önemli söz 
varlığımızı hafızalarımızda daha çok 
yer bulması amacıyla mizahi bakış 
açısıyla ele aldık. Kültürel mirasımızı 
koruma, gelecek nesillere aktarabil-
me ve anlam özelliklerini daha iyi 
kavramak amaçlı 5.sınıf  öğrencilerimiz 
ile “Deyimler ve Atasözü Sergisi” 
düzenleyerek hem eğlendik hem de 
bilgilerimizi daha kalıcı hale getirdik.
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5. sınıf  öğrencilerimiz Sosyal 
Bilgiler dersinde konularını yaparak 
ve yaşayarak öğrendiler. Öğren-
cilerimiz, öğretmenlerimizin de 
yardımıyla Sosyal Bilgiler dersinde 
güzel ülkemizi tanıyalım ünitesinde 
yer alan yemek kültürümüzle ilgili 
çiğ köfte yaptılar. Mutfak Sanatları 
Atölyesinde başta Adıyaman ilimiz 
olmak üzere Güney Doğudaki bir-
çok ilimizle  özdeşleşmiş olan çiğ köf-
te yapımı keyifli anların yaşanmasına 
vesile oldu. Öğretmenlerimiz, öğren-
cilerimize  çiğ köftenin malzemeleri, 
yapılması ve  sunumu ile ilgili bilgiler 
verdiler. Daha sonra hazırlanan çiğ 
köfteyi afiyetle yediler...

ÇIĞ KÖFTE 
PARTISI

4.Sınıf  öğrencilerimiz ‘Vücudumuzun Bilmecesi’ temasında solu-
num sistemini tanıdılar. Solunumun nasıl gerçekleştiğini yaptıkları 

deneylerle yaparak ve yaşayarak öğrendiler. Solunum sisteminin görevi 
vücudumuz için gerekli olan oksijeni vücut içine almak ve oluşan bir 
atık olan karbondioksiti vücut dışına atmaktır. Peki, vücudumuz için 
önemi tartışılmaz olan oksijenin yolculuğu nasıl gerçekleşmektedir?

Oksijenin yolculuğu nefes almayla burunda başlar, yutaktan geçtik-
ten sonra soluk borusuna ulaşan oksijen sonra akciğerlere kadar gelir.

Plastik şişe, pipetler, balonlar ve lastik kullanarak öğrencilerimiz 
öğrendikleri bilgileri somut hale getirerek kalıcı öğrenmeyi gerçekleştir-
diler.

SOLUNUM SİSTEMİ

Okulumuzda Uygulamalı 
dersler bölümünün ortaokul 
kademesinde organize etti-
ği  “Obezite ve Spor” konulu 
sınıflar arası pano yarışması dü-
zenlendi. Yarışmada öğrenciler 
sınıf  panolarını süslediler, slogan 
cümleler ürettiler ve canlı per-
formans ortaya koydular. Spor 
yapmanın ve sağlıklı beslen-
menin önemine dikkat çekilen 

etkinlikte güzel uygulamalar 
öğrenciler tarafından görsel şov 
haline getirilerek renkli kareler 
oluştu.

 Okul idaresi ve uygulamalı 
dersler zümresinin beraber de-
ğerlendirdiği etkinlikte 6-A sınıfı 
şampiyon oldu. Şampiyon olan 
sınıf  okul idaresi ve uygulamalı 
dersler zümresi tarafından ödül-
lendirildi.

OBEZITE VE 
SPOR
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MİMAR SİNAN CAMİ’NDE 
SABAH NAMAZI

Velilerimize ve öğrencilerimi-
ze Değerler Eğitimi Zümresi 

tarafından Mimar Sinan Cami’n-
de sabah namazı etkinliği düzen-
lendi. Cemaatle saf  tutan öğrenci 
ve velilerimiz namazlarını kıldılar, 
ardından dualarını ettiler. Sabah 
namazı sonrası kahvaltı yaparak 
güzel bir gün geçirmiş oldular.

Anasınıfı öğrencilerimize 
Legoland gezisi düzenlendi. Birbi-
rinden renkli lego parçalarını bir 
arada gören öğrencilerimiz kendi 
lego parçalarıyla yaratıcılıklarını 
geliştirdiler. Legolarla yapılmış 
Dünyanın farklı turistik simgelerini 
yakından gören öğrencilerimiz 
bunları büyük bir hayranlıkla 
izledi. Öğrencilerimiz Legoland 
gezisinde arkadaşlarıyla ve öğret-
menleriyle keyifli bir vakit geçirmiş 
oldular.  

LEGOLAND’DA 
UNUTULMAZ 
ANLAR

BILIM TÜNELINE YOLCULUK
Çekmeköy Çınar Koleji sayısal zümre olarak 

Türk-İslam bilim insanlarını ve onların eserlerini an-
latan zamanda yolculuk tadında bir program gerçek-
leştirdik.

Bilim insanlarımızın kara kalem portre çalışması, 
kısa biyografileri, bilim ağacındaki ilginç bilgiler, “Bil 
Bakalım “ standındaki renkli sorular, öğrencilerimizin 
salon programındaki sunum ve fen deneyleriyle bilim 
tüneli yolculuğu bir hayli keyifliydi.
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Öğrencilerimize ibadet bilinci 
kazandırmak amacıyla yap-

tığımız çalışmalar devam ediyor.  
Değerler eğitimi kapsamında 

Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı 
öğrencilerimize namazın önemine 
dair konuşma yaptı. Konuşmanın 
ardından öğrencilerimiz Dursun 

Ali Taşçı hocamıza kitaplarını 
imzalattılar. Bu güzel çalışma için 
hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 

HUZURA GİDEN YOL

MINIKLERIMIZ TURŞU 
YAPIYOR

MAŞALLAH SANA, GEÇTIN KUR’AN’A

Gelenekselleşmiş kış hazırlıklarından 
biri olan turşu yapımı anasınıfı öğrencile-
rimiz tarafından gerçekleştirildi. Kavanoz-
lara tek tek fasulye, lahana, biber, salata 
ve havuç ekleyen miniklerimiz, sevgilerini 
de ilave ettiler. İsimlerine özel getirdikleri 
kavanozlara büyük bir keyifle malzeme-
leri yerleştiren öğrencilerimiz daha sonra 
yaptıkları turşuları evlerine götürdüler.

“Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir.” 
buyurmuş sevgili peygamberimiz. Biz de Çınar Koleji olarak 
Kuran eğitimini çok önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmala-
rımızı titizlikle yürütüyoruz. Öğrencilerimize teşvik olması 
açısından Kuran’a geçme merasimleri düzenliyoruz. Anaoku-
lunda Kuran’a geçen Rana Dinçaslan’a da Kuran’a geçme 
merasimi düzenledik. Öğrencimizi  tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz. 
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Beden eğitimi öğretmeni 
Bekir Cücük ve 2 / A sınıf  

öğretmeni Hakan Çınar velilerle 
öğretmenler arasında futbol müsa-
bakası düzenledi. 

Velilerimizin büyük bir istekle 
katıldıkları futbol müsabakası çok 
özel anların yaşanmasına vesile 
oldu. Çekişmeli geçen mücadele 
sonucunda Veliler Futbol takımı 

Öğretmenler Futbol takımını farklı 
bir skorla yendiler. Öğrencilerimi-
zin de katıldıkları bu güzel gecede 
öğrencilerimiz langırt oynayarak 
bir hayli eğlendiler. Müsabaka 
sonrasında çay içilerek ve sohbet 
edilerek program sona erdi. Müsa-
bakaya katılan tüm velilerimize ve 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

VELİ- ÖĞRETMEN 
FUTBOL MÜSABAKASI

Anaokulu öğrencilerimiz buz 
patenine giderek bedensel koor-
dinasyon ve denge çalışması yap-
tılar. Öğrencilerimiz açısından  
güzel bir grup çalışması olan 
buz pateni macerası görülmeye 
değerdi. 

MINIKLER 
BUZ PATENINDE

Okulumuzda Avrupa  Dil 
Standartlarında uygulanacak 
olan Tracktest Esol Sınavı sunu-
mu Fatih Ceylan Bey ve İngilte-
re’den gelen eğitim danışmanı 
Dennis tarafından yapıldı. Bu yıl 
uygulanacak olan sınavla ilgili 
detaylı bilgi alan öğrencilerimiz 

sınavla ilgili tüm sorularına yanıt 
bulabildi. Tracktest Esol Sınavı; 
Yazma, Okuma, Dilbilgisi ve 
Konuşma becerilerini ölçen  
bölümlerden oluşacaktır. Sınava 
girecek olan öğrencilerimize 
şimdiden başarılar diliyoruz.

YABANCI DILDE AVRUPA 
STANDARTLARI 



KARDEŞ AİLELERİMİZİ ZİYARET ETTİK
Peygamberimizin ‘Komşusu açken tok 

yatan bizden değildir.’ hadisine binaen 
öğrencilerimiz okulumuzun geleneksel 
kardeş aile ziyaretini gerçekleştirdiler. 
Tüm sınıflarımız kardeş ailesi için önce-
likle alışverişini yaparak evine ziyarette 
bulundu. Derdine ve sevicine ortak olmak 
için sohbet ederken ihtiyaçlarını tespit 
edip karşılamaya gayret ettiler. 

Bu projede gönülleri bir olan öğrenci-
lerimiz kardeş ailelerine ellerini uzatarak 
gönül köprüleri kurmuş oldular.

Özel Çekmeköy Çınar 
Anadolu ve Fen Lisesi 

öğrencileri kardeşleri için el 
ele verdiler. “İyilikler Çınar’la 
Çoğalsın” sloganıyla yola çıkan 
öğrencilerimiz kendi yaptık-
ları yiyeceklerle düzenledik-
leri kermeste, kardeş okulları 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki 
Bakmaç İlköğretim Okulu 
öğrencileriyle kurdukları gönül 
köprülerini daha da sağlamlaş-
tırdılar. Düzenlenen kermesten 
elde edilen gelir, kardeş okul 
öğrencilerimizin ihtiyaçları için 
harcanacak.

İYİLİKLER ÇINAR’LA ÇOĞALSIN
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Gezimiz; Osmanlı Devleti’nin 
yönetim merkezi ve padişah-

ların evi olarak kullanılan Topkapı 
Sarayı’na gerçekleştirildi. Dünyadaki 
saraylardan günümüze kadar ulaşa-
bilen ve ayakta kalanların en eskisi 
ve büyüğü olan Topkapı Sarayı; 
Tarih Öğretmenimiz Şerife Aydın 
rehberliğinde gezildi. Öğrencileri-
miz tarihe tanıklık eden görsellerle 
bilgilerini pekiştirdiler. Gezimiz 
Yerebatan Sarnıcı ve tarihi Ortaköy 
mekânları gezisiyle son buldu.

ÇEKMEKÖY ÇINAR 
TOPKAPI SARAYI’NDA 

Öğrencilerimizin meslek seçimle-
rine destek vermek ve motivasyonla-
rını artırmak amacıyla okulumuzun 
Rehberlik birimi tarafından düzenle-
nen gezilerde öğrencilerimiz merak 
ettikleri bölümler ve üniversitelerle 
alakalı bilgi edinme fırsatı buldular.

ÜNIVERSITE
YOLUNDA
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ÇINAR TALKS
Özel Çekmeköy Çınar Anadolu Lisesi Yabancı 
Diller Bölümü olarak her sene düzenlemiş ol-

duğumuz “Çınar Talks” programımızı Aralık ayında 
gerçekleştirdik. Programımızda 9,10 ve 11. Sınıf  
öğrencilerimiz müzik, terör, dünya liderleri, bilgisayar 
oyunlarının olumlu ve olumsuz etkileri, Türk eğitim 
sistemi, Güney Kore-Kuzey Kore, Japon kültürü ve 
esrarengiz olaylar hakkında İngilizce sunum yaparak 
tüm okulu bilgilendirdiler. Öğrencilerimizi özgüvenle-
rinden ve başarılarından dolayı tebrik ederiz.

Öğrencilerimizin motivasyon-
larını artırmak ve onları sınava 
hazırlık sürecinin içerisine dâhil 
etmek amacıyla okulumuzun Reh-

berlik birimi tarafından düzenlenen 
seminerlerde öğrencilerimiz hem 
değişen sınav sistemi hakkında bilgi 
sahibi oldular hem de sınav stresini 

bir nebze de olsa atma imkânı elde 
ettiler.

SINAV SEMINERLERI
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ÇINAR LISESI 
HARBIYE ASKERI MÜZESI’NDE

 Gezimiz; Türk tarihini yaşayan nesillere 
görsel olarak aktarabilmek ve genç dimağ-
larda kalıcı etkiler bırakabilmek amacıyla 
Tarih Öğretmenimiz Şerife Aydın tarafından 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz tarih bilgileri-

ni, tarihe tanıklık eden görsellerle pekiştirme 
imkânı buldu. Böylece şanlı tarihimize ait 
zenginliklerimizi  kalıcı bir şekilde tarihimizin 
derinliklerine dalarak öğrendiler.

MESLEK TANITIM GÜNLERİ
Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi tarafından 

planlanan Meslek Tanıtım Günleri 

kapsamında üniversitelerle iş birliği 
yapılarak öğrencilerimiz tarafından 
en çok bilgilendirilme yapılması is-

tenilen bölümlerle alakalı tanıtımlar 
gerçekleştirildi.
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Değerler Eğitimi Zümre-
si tarafından organize edilen 
etkinliğimizde öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz Eyüp Sultan 

Cami’nde sabah namazında 
buluştular. 

Namazın ardından Eyüp 
Sultan Hazretlerinin kabri 

şerifinde dua edildi. Ardından 
kahvaltıda hasbi-hal edilerek 
program sonlandırıldı.

EYÜP SULTAN CAMI’NDE SABAH NAMAZI

Edebiyat Zümresi tarafından 
organize edilen ‘’ Öğrenci Yazar 

Buluşması’’ etkinliğinde öğrencileri-
miz edebiyatımızın genç yazarların-
dan Fatih Duman ile buluştu. ‘’ Biz 

Aslında Kimiz’’ başlığıyla yapılan 
söyleşide Yazar Fatih Duman mille-
timizin değerlerini öğrencilerimize 
anlattı.

BİZ ASLINDA KİMİZ?
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www.cinarkoleji.com.tr

VE DAHA PEK ÇOK
“BAŞARILI VE ERDEMLİ GENÇ”

KAZANDIRDIK!

ÜLKEMİZE
SON 12 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
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