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Hasan Babacan
Genel Müdür

Zamana ve Hayata Değer Katmak…

Zaman güçlü bir devinim ve büyük bir hızla akıp gidiyor. 
Zamanı durdurmak olanaksız. Ama yönetmek ve en önemlisi 
ona “değer katmak” mümkün”… 23. yılımızı idrak ettiğimiz bu 
günlerde Çınar Koleji olarak en başta “Başarılı ve Erdemli Ne-
siller” yetiştirerek zamana ve insana en büyük değeri kattığımızı 
düşünüyoruz. 

Uzun yıllar önce sağlam temellerini attığımız bu köklü 
kuruma emanet edilen minik yürekler, şu an ülkemizin en önemli 
İnsan Kaynakları ve değerleri arasında yerlerini aldılar. Büyük 
bir heyecan ile eğitim hayatına merhaba diyen öğrencilerimiz 
üreten, değişen ve dönüştüren karakterleri ile şimdi nitelikli birey-
ler olarak toplumun her kademesindeler.

Bu uzun zaman zarfı içinde onlar, zihinsel ve ruhsal zen-
ginlikleri, diğergamlıkları ve bizi biz yapan değerlerimize sahip 
çıkan kadirşinaslıkları ile vatanına ve milletine hizmet edecek 
önemli isimler haline geldiler. Çınar ailesi olarak adaletten sağlı-
ğa, bilimden eğitime, sanattan spora farklı birçok alanda yüzlerce 
öğrencinin yetişmesine vesile olduk. Bugün Genç Çınarlarımız 
ülkemiz için bilgi, sevgi ve değer üretmeye devam ediyorlar.

“Gelin Tanış Olalım; İşi Kolay Kılalım” düşüncesinden 
hareketle, 2 bine yakın Çınar Mezunu, eğitimci ve gönüldaşlarını 
“Büyük Mezun Buluşması – Çınar Koleji Mezunlar Derneği 
Gala Yemeği”nde bir araya getirdik. Bu vesileyle bundan sonra 
mezunlarımızla sürekli iletişim halinde olacak olan Çınar Koleji 
Mezunlar Derneği de kurulmuş ve çalışmalarına başlamış oldu.

Bu özel programda aynı sıralarda yaşanan ve paylaşılan 
anılar; okulda ve okul dışında unutulmayan dostluklar; aynı ulvi 
hedefe hizmet eden yol arkadaşlıkları Çınar Koleji Mezunlar 
Derneği’nin özel buluşma gecesinde yeniden canlandırıldı. 
Umuyoruz ki bu ilk buluşma daha büyük organizasyonlara, daha 
büyük buluşmalara vesile olur. Bu vesileyle “Çınar Koleji Mezun-
lar Derneği”nin hayırlı olmasını diliyor, başarılı çalışmalara imza 
atmalarını temenni ediyoruz.

Bereketiyle gönüllerimize rahmet esintileri sunan Ramazan-ı 
Şerifin tüm Çınar Ailesine hayırlı olmasını diliyor, yakında hep 
birlikte idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik 
ediyorum.
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ESENYURT Okulistik Deneme Sınavı TÜRKİYE 1.Sİ Ahmed Yağız TUNÇTEKİN

BAŞAKŞEHİR 5. BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ PROJE YARIŞMASI KİMYA DALI TÜRKİYE 2.Sİ Fatih Acar

ÇEKMEKÖY 25. Ulusal TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları TÜRKİYE 3.SÜ EMRE ÇIRAK

MALATYA TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kimya Dalında TÜRKİYE 3.SÜ Ece ÖZHAN ve Ömer BİRİNCİ

MALATYA 25. Ulusal TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları TÜRKİYE 3.SÜ EMRE ÇIRAK

BAŞAKŞEHİR ULUSAL YETENEK VE MENTOR AĞI PROJE YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİSTİ Mehmet Zahid Yanılmaz ve Utkucan Budak 

BAŞAKŞEHİR ULUSAL YETENEK VE MENTOR AĞI PROJE YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİSTİ Beyzanur Şahbaz ve Beyza Alkan

ESENYURT Hackidhon 18 Turnuvası YARIŞMA 3.SÜ Muhammed Said Yusuf ARIĞ, Ercüment Emir ALKAN ve Esma İLHAN

MALATYA ROBOCOT 2018 İL 1.Sİ Arif YAKUPOĞULLARI 

ÇEKMEKÖY 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması BÖLGE 1.Sİ Berat LAÇİN 

MALATYA TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kimya Dalında BÖLGE 1.Sİ Ece ÖZHAN ve Ömer BİRİNCİ

MALATYA TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kimya Dalında BÖLGE 1.Sİ Erdem Yusuf SOYARSLAN

MALATYA TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji Dalında BÖLGE 1.Sİ Hivda TATLI ve Esma Çise ÖZEN

MALATYA TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Tarih Dalında BÖLGE 2.Sİ Tuğçe ÇOBAN ve Selin Şuara ÜNLÜ

BAŞAKŞEHİR LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DALI BÖLGE 3.SÜ Elif Beyza Akdemir ve Zeynep Ilgaz 

BAŞAKŞEHİR LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI KİMYA DALI BÖLGE 3.SÜ Şahika Zeynep Yağmur ve Fatma Rümeysa Çetin

BAŞAKŞEHİR
12. TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI DEĞERLER 
EĞİTİMİ DALI

BÖLGE FİNALİSTİ Sude Naz YAZICI

AKADEMİK BAŞARILARIMIZ

BAŞARILARGENÇ ÇINAR 4



KAMPÜS YARIŞMA DERECE ADI SOYADI

ESENYURT Karate34 İllerarası “İstanbul Karate Ligi Kız Kulesi Etabı YARIŞMA 1.Sİ Aytaş YILDIZ 

ESENYURT Türkiye Geneli Dostluk Karate Şampiyonası YARIŞMA 1.Sİ Erdem ERKOÇ

ESENYURT Türkiye Geneli Dostluk Karate Şampiyonası YARIŞMA 1.Sİ Aytaş YILDIZ 

BAŞAKŞEHİR Türkiye Geneli İstanbul Karate Ligi Kız Kulesi Etabı İL 1.Sİ Berat Eren GÜNEY

BAŞAKŞEHİR Karate 34 Süper Lig “Ayasofya Etabı” Karate Şampiyonası İL 2.Sİ Berat Eren GÜNEY

ESENYURT İstanbul Okullar Arası Mangala Turnuvası İL 2.Sİ Ahmet Efe Reşitoğlu 

BAŞAKŞEHİR 2018 Başakşehir Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası İLÇE 1.Sİ Masa Tenisi Erkek Takımımız

BAŞAKŞEHİR Başakşehir Okullar Arası Masa Tenisi Müsabakası İLÇE 1.Sİ Erkan Altıparmak

ÇEKMEKÖY Çekmeköy Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Hentbol Müsabakaları İLÇE 1.Sİ Hentol Takımı

BAŞAKŞEHİR Başakşehir Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu İLÇE 2.Sİ Atletizim Takımı

ÇEKMEKÖY Geleneksel Çocuk Oyunları İLÇE 2.Sİ Okul Takımı

ESENYURT Okullar Arası Mendil Kapmaca Oyunu İLÇE 2.Sİ Okul Takımı

ESENYURT Esenyurt Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Okullar Arası Masa Tenisi İLÇE 3.LÜĞÜ Masa Tenisi Takımı

BAŞAKŞEHİR 2018 Başakşehir Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası İLÇE 3.SÜ Masa Tenisi Kız Takımımız

ÇEKMEKÖY Geleneksel Çocuk Oyunları İLÇE 3.SÜ Okul Takımı

ESENYURT Meb Okullar Arası İstanbul Karate Şampiyonası YARIŞMA 1.Sİ Erdem ERKOÇ

BAŞAKŞEHİR Scrabble - Kelime Avcısı Yarışması YARIŞMA 2.Sİ M. Bilal Yıldız

SPOR... BAŞARIDA SİNERJİ KAYNAĞI
Bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunduğumuz spor çalışmları ile 

Karateden Atletizme, Hentboldan  Mangalaya ulusal ve yerel spor başarılarımız…
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OKULİSTİK DENEME – 3” 
SINAVI TÜRKİYE 1.Sİ

Türkiye genelinde, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenle-
nen “Okulistik Deneme – 3” sınavında, 58394 öğrenciyi 

geride bırakan 4-A sınıfı öğrencimiz Ahmed Yağız TUNÇTE-
KİN, Türkiye 1’incisi oldu.

BİLİM VE FİKİR FESTİVALİ PROJE YARIŞMASINDA 
TÜRKİYE 2.LİĞİ

5. Bilim ve Fikir Festi-
vali Proje Yarışması'nda 

öğrencimiz Muhammed Emin 
Kıyağan ve danışman öğret-

meni Fatih Acar kimya dalında 
"Doğal Beton Projesi" ile Türki-
ye 2.si oldu.

Özel Çınar Fen Lisesi öğrencimiz EMRE 
ÇIRAK, yapılan 25. Ulusal TÜBİTAK Biyoloji 
Olimpiyatlarında Bronz Madalya alarak Türkiye 
3.sü oldu.

5. ULUSAL TÜBİTAK BİYOLOJİ
OLİMPİYATLARINDA BRONZ MADALYA

BİLİMSEL PROJELERDE
ÖNE ÇIKAN YILDIZLAR

Akademik anlamda kendini geliştiren; Matematik, Fen, Biyoloji, Kimya gibi bilimin farkı 
birçok alanında önemli projelere imza atan Genç Çınarlar ulusal ve yerel başarıları ile 

adından söz ettiriyorlar.
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TÜBİTAK’TA KİMYA

DALINDA TÜRKİYE 3.LÜĞÜ
4. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması Kimya Dalında Türkiye 

3.lüğü ödülüne Malatya Kampüsü öğrencilerimiz-
den Ece Özhan ve Ömer Birinci Layık görüldü.

Ulusal Yetenek ve Mentor 
Ağı Proje Yarışmasında 2 
Proje İle Finaldeyiz

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Kalkın-
ma Ajansı'nın düzenlediği Ulusal Yetenek 

ve Mentor Ağı Proje Yarışması’nda Başakşehir 
Kampüsü öğrencilerimiz Mehmet Zahid Ya-
nılmaz ve Utkucan Budak "Yapay Sinir Ağları 
ile Üniversite Kazanma Tahmini Projesi", 
Beyzanur Şahbaz ve Beyza Alkan ise "BISAL 
Eğitim Modeli Projesi" ile finale kaldılar.

HACKİDHON 2018’DE TÜRKİYE 3.LÜĞÜ
Bilişim Garaj Akademi tarafından 
Ankara’da düzenlenen ve Türkiye 

genelinde birçok öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilen Hackidhon ‘18 Turnuva-
sı’nda öğrencilerimiz, yaptıkları proje ile 
3. lük kupasının sahibi oldular.

BAŞARILARGENÇ ÇINAR 7



EDEBİYAT VE SANATTA
UMUT OLDULAR

KÜLTÜR - SANAT BAŞARILARIMIZ

Öykü, şiir, kompozisyon gibi edebiyatın önemli alanlarında eserler üreten 
öğrencilerimizin ulusal ve yerel başarıları…

ALAN KAMPÜS YARIŞMA DERECE ADI SOYADI

EDEBİYAT BAŞAKŞEHİR 4. Geleneksel Bir Fotoğraf Bin Şiir Liseler Arası Şiir Yarışması İLÇE 1.Sİ Müberra Özkan

EDEBİYAT BAŞAKŞEHİR Enerji Verimliliği Öykü Yarışması İLÇE 1.Sİ Halid Yavuz AVCI

EDEBİYAT BAŞAKŞEHİR İstanbul'un Kurtuluşu" Konulu Şiir Yarışması İLÇE 1.Sİ İpek Bülbül

EDEBİYAT ÇEKMEKÖY Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Yarışması İLÇE 1.Sİ Mustafa Akarsu 

EDEBİYAT BAŞAKŞEHİR Maksat Bizim Yaşamamız Değil Milletin Yaşamasıdır Konulu Kompozisyon Yarışması İLÇE 2.Sİ Hilal ESENBAY

EDEBİYAT ÇEKMEKÖY Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Konulu Kompozisyon Yarışması İLÇE 2.Sİ Taha Uzun

EDEBİYAT BAŞAKŞEHİR Enerji Verimliliği Öykü Yarışması İLÇE 3.SÜ Esra Kübra TÜRE

EDEBİYAT ÇEKMEKÖY 2. Genç Yazarlar Yarışması JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ Mustafa Akarsu

BAŞARILARGENÇ ÇINAR 8



"BÜYÜK MEZUN BULUŞMASI’’ 
GERÇEKLEŞTİ

“ Gelin Tanış Olalım İşi 
Kolay Kılalım” mottosuy-

la hazırlanan etkinlikte, 2000 
yılından bu yana tam 18 yıldır 
okulumuzdan mezun olan tüm 
gönüldaşlarımız, Büyük Mezun 
Buluşması adlı programda bu-
luştular. Mezunlarımız, Çınar 
Mezunlar Derneğinin kuruluşu 
münasebetiyle Pullman Con-
vention Center’da düzenlenen 
gala yemeğinde bir araya 
geldiler.
      1400 mezunumuzun katılım 
sağladığı bu görkemli gala 

gecesinde Çınar Mezunlar 
Derneğimizin açılışını dernek 
yöneticilerimiz ve Çınar Koleji 
Yönetim Kurulu ile gerçekleş-
tirmiş olduk.  Bekir Develi’nin 
enfes sunumuyla gerçekleşen 
programda Kuran-ı Kerim tila-
veti, Mezunlar Derneği Tanıtım 
Filmi’nin gösterilmesi, Veysel 
Kafalı Bey’in, Dernek Başkanı 
Burak Yenigün’ün ve mezun 
öğrencilerimizin konuşmala-
rının ardından derneğin açılış 
merasimi yapıldı. 
      Mezun olduktan sonra uzun 

yıllar birbirini görme fırsatı bu-
lamayan eski dostların yeniden 
bir araya gelirken yaşadıkları 
heyecan görülmeye değerdi. 
Programın ardından salondaki 
hatıra defterlerine mezunla-
rımızın anı yazmalarının ve o 
gecenin hatırasına hazırlanan 
bölümde fotoğraf  çektirmele-
rinin ardından gece sona ermiş 
oldu. 

KAPAK KONUSUGENÇ ÇINAR 9



-Neden böyle bir dernek kur-
ma gereği duydunuz?

- Üstad Necip Fazıl Kısakürek der ki:
Cemiyet, ah cemiyet, yok edi-

len ruhiyle;
Ve cemiyet, cemiyet, yok eden 

güruhiyle...
Cemiyet olmak cem olmak, toplan-

mak, topluluk olmak, yani bir araya 
gelmek, kısaca birlikte olmak anlamla-
rına gelir. Aslına bakarsanız Müslüman 
olmanın da bir nevi gereğidir bu. Biz 
üç kişi bir araya geldiğimizde namazı 
cemaatle kılan, cemaat ile yapılan iba-
detin daha güzel, daha sevap, daha ha-
yırlı olduğuna inanan bir iman neslinin 
evlatlarıyız. Şimdi düşünsenize 2000'i 
aşkın pırlanta gibi genç bu değerler ile 
bu kültür ve bilinç düzeyinde ve dahi bu 
okuldan mezun olacak ama bir başına 

oradan oraya savrulacak öyle mi? Birbi-
rini bilmeden tanışıp görüşmeden bir-
birinden tamamen habersiz ve umarsız 
olacak öyle mi? İşte sözünü ettiğimiz bu 
vahim durumlar bize de mezunlarımıza 
da yakışan bir vaziyet olmazdı. Derneği 
kurmakla başta da söylediğim gibi biz 
aslında dinimizin gereğini yaptık. 

- Kuruluş hikâyenizden biraz 
bahseder misiniz?

- Aslına bakarsanız ilk mezunlardan 
beri böyle bir çaba kendi çapında bir 
oluşum var. Hatta bu çabalar ete kemi-
ğe de bürünmüş ortaya birtakım değerli 
çalışmalar çıkmış. Mesela 2002 yılında 
mezun olan abilerimiz ve ablalarımız 
o günün şartlarında bundan tam 16 
yıl önce "Çe ka me" ismini verdikleri 
kapalı grup forum sayfası ile birbirlerini 
bulmaya yeniden görüşüp kaynaşmaya 

vesileler aramışlar. Tabii o zamanlar 
okuldan mezun olan kişi sayısı sadece ve 
sadece 28.  Sonra ne oldu? Her geçen 
yıl mezun sayısı arttı. Giderek çoğalan 
bu mezun popülasyonunu kaybetme-
mek adına 2005 yılında Çınar Koleji 
Mezunlar Platformumuz kuruldu. İftar 
organizasyonları, geziler, konserler, 
hocalarla sohbet akşamları gibi etkinlik-
ler ile platformumuz her daim diri bir 
pozisyonda kalmayı sürdürdü. Yalnız bu 
arada yıl 2018. Binlerce mezunu olmuş 
artık Çınarın. Bir olmak beraber olmak 
adına aynı kültür ve eğitim sürecinden 
geçmiş dostların birbirleriyle daha 
güçlü bir yapı oluşturmaları için daha 
büyük bir organizasyona ihtiyaç vardı. 
Bunun için harekete geçtik Çınar Koleji 
Mezunlar Derneğini kurduk. 

- Mezunlar derneğini kurdu-

“MEZUNLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÖRNEK 
BİR STK OLMAYI AMAÇLIYORUZ”

ÇINAR KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞKANI BURAK YENİGÜN: 

Okulumuz öğrencilerinden Hilal Esenbay, Çınar Koleji 
Mezunlar Derneği Başkanı Burak Yenigün ile bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Burak Yenigün derneğin dünü, bugünü 
ve yarını üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Sizi 
söyleşi ile baş başa bırakıyoruz.

Söyleşi: Hilal Esenbay

KAPAK KONUSUGENÇ ÇINAR 10



ğunuzda mezunların tepkileri ne 
oldu?

- Mezunlarımız büyük bir coşku ve 
heyecanla karşıladılar. Arayan soran, 
fikir beyan eden, öneriler sunan, maddi 
ve manevi desteklerini esirgemeyen çok 
kıymetli arkadaşlarımız var. Bizi bu 
büyük buluşmaya “Gelin tanış olalım, 
işi kolay kılalım” mısraları ile götüren 
azmin arkasında bu sözünü ettiğim güç 
var.  Bunu büyük buluşmadaki yoğun 
katılımdan da anlayabilirsiniz.

- Organizasyon sürecinde ya da 
dernekleşme sürecinde unutama-
dığınız bir olay yaşandı mı?

- Çok şükür büyük bir olumsuzluk 
yaşamadık. Buluşma akşamı önemli bir 
olaya şahit oldum ve hem kendi adıma 
hem derneğimiz adına çok sevindim. 
Bu yıl mezun olacak bir öğrencimiz 
velisi ile programa gelmiş.  Program 
bittiği halde bu velimiz salondan ayrıl-
madı, yanıma geldi. “Benim çocuğum 
bu okuldan bu sene mezun olacak” 
dedi. “Açıkçası çocuğum mezun olduk-
tan sonra gerek sosyal hayatta gerekse 
akademik hayatında ne yapacağına dair 
çok endişem vardı. Sizin bu büyüklükte-
ki organizasyonunuzu gördükten sonra 
rahatladım, anlaşılan mezunlarınıza 

sahip çıkacaksınız. Allah muvaffak et-
sin” dedi. Bu sözleri duyunca inanın ne 
kadar mutlu olduğumu anlatamam.  

- Dernek olarak neler yapmayı 
planlıyorsunuz?

- Öncelikle şu ana kadar yapılanlar-
dan vazgeçmemeyi düşünüyoruz. Yine 
iftar-sahur programlarımız, konserler, 
sohbet organizasyonları aralıksız devam 
edecek inşallah. Ancak dernek olarak 
bizim amacımız mezunlarımızdan 
aldığımız güçle toplumda parmakla gös-
terilen örnek bir STK olmak. Örneğin 
okulumuzdan her yıl yüzlerce öğrenci 
mezun oluyor. Hangi okulda üniversi-
teyi okuyacaklar, hangi mesleği tercih 
edecekler, bundan sonra onları bekleyen 
neler var? Bu arkadaşlar, kanlı canlı me-
zun olmuş abileri ve ablalarıyla tanışsa-
lar onlardan toplumsal realiteye uygun 
rehberlik alsalar güzel olmaz mı? Hu-
kuk okumak isteyen bir öğrenci avukat, 
hâkim, savcı abi ve ablaları ile tanışsa ve 
ona göre karar verse aynı şekilde tıp ya 
da mühendislik… Sizce hangi rehberlik 
hizmeti bu kadar kıymetli olur? Ayrıca 
aynı meslek gruplarından insanların da 
birbirini tanıması kaynaşıp dostluklar 
kurması mezunlar için muhteşem bir 
kazanım. Bu bakımdan mesleki ve ticari 

örgütlenmeler derneğimizin önemli 
faaliyet alanlarından olacak. 

İnanın bugün insanlar sözünü ettiği-
miz böyle bir çevre ile diyalog oluştu-
rabilmek için büyük bedeller ödüyorlar. 
Bir Çınar mezunu için ödenmesi gere-
ken tek bir bedel olabilir; o da derneğe 
üye olmak hepsi bu. 

- Mezunlar derneğimizin en 
büyük üyesi kim?

- Zor bir soru oldu. Biz ilk mezunla-
rımızı 1999'da o zamanki kız lisemizden 
vermişiz. Şimdi isim zikredersem yanlış 

Her geçen yıl mezun sayısı arttı. 
Giderek çoğalan bu mezun 

popülasyonunu kaybetmemek 
adına 2005 yılında Çınar Koleji 

Mezunlar Platformumuz kuruldu. 
İftar organizasyonları, geziler, 

konserler, hocalarla sohbet 
akşamları gibi etkinlikler ile 

platformumuz her daim diri bir 
pozisyonda kalmayı sürdürdü.
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olabilir. Ama size şunu söyleyebilirim 
en büyük üyelerimiz 1982 doğumlu 
ablalarımız. Yeri gelmişken bir konuyu 
daha vurgulamak isterim. Derneğimizin 
şu anki yönetimi erkek arkadaşlardan 
oluşuyor. Bundan dolayı sadece erkek 
arkadaşlara hitap ediyoruz gibi bir 
yanlış anlaşılma olmasın. Ablalarımız ve 
bayan mezunlarımız rahat olsunlar en 
kısa zamanda yönetime bayan arkadaş-
lardan katılım olacak. İlk aşamadaki 
zorluklardan dolayı onları yormak 
istemedik.

- Geçtiğimiz günlerde büyük 
mezun buluşması gala yemeği 
oldu. Bize biraz izlenimlerinizi 
aktarır mısınız?

- Valla ben kendi düğünüme bu ka-

dar hazırlanmadım (gülüşmeler). Espri 
olsun diye demiyorum gerçekten bizim 
için çok büyük bir heyecandı. Bu kadar 
büyük katılımlı bir organizasyon daha 
önce olmadı. Bakın 1400'ü aşkın insan 
o akşam bir sofra etrafında bir araya 
geldiler. 100'e yakın öğretmenimiz vardı 
büyük buluşmada. Çınar'dan ayrılan 
ya da Çınar'da çalışmaya devam eden 
öğretmenlerimizin yoğun katılımı bizi 
ayrıca mutlu etti. Masalardan gelen o 
kadar içten o kadar doğal ve samimi bir 
uğultu vardı ki buna ben de şaşırdım. 
Yani bir gürültü nasıl bu kadar tatlı 
ve hoş gelebilir diye kendime sordum. 
Her ne kadar birbiriyle görüşenler 
olsa da yıllardır birbirini görmemiş 
olanlar vardı. Düşünsenize o insanların 
birbirlerine anlatacak o kadar şeyi vardı 
ki bu kelimelerle anlatılmaz. Size şunu 
tüm samimiyetimle söylemek isterim 
sadece ve sadece bu kadarlık bir özlem 
gidermeye vesile olduk ya binlerce kez 
"Elhamdülillah" desek yine azdır. İyi ki 
bu buluşmayı organize etmişiz. Ve inşal-
lah daha nice kereler bunu tekrarlamak 
bize nasip olur.

- Bizim mezunlar derneğimizi 
diğer okulların mezunlar derne-
ğinden ayıran özellikler var mı? 

- Bizim okulumuz 1995 yılında 
bir amacı, bir derdi ve birçok hedefi 
olan insanlar tarafından kurulmuş. 
O dönemde biliyorsunuz toplumsal 
hayatta bazı değerleri yaşamaya çalışan 
insanlar bugünkü kadar rahat değil-
lerdi. Dolayısıyla hem ahlaki anlamda 

hem akademik ve sosyal anlamda Çınar 
Koleji o dönede insanların umudu 
olmuş, ışığı olmuş. Elbette toplumsal 
şartlar değişti. Ancak hala birçok alanda 
farkı yaşayan ve yaşatan bir kurumuz. 
Bu özelliğimizle hem öğrencilerin hem 
öğretmenlerin hem de velilerin gözünde 
herhangi bir okul değiliz. "Çınar" dedi-
ğinizde insanlar artık sıradan bir sözcük 
duymuş olmuyorlar. Bizim ağzımızdan 
kolay çıkan "Çınarlı" ifadesinin dışar-
daki insanlar nezdinde farklı bir anlamı 
ve ağırlığı var. Aslına baktığınızda hala 
bu toplum ve bu ülke için "umut" olma 
vasfımızı sürdürüyoruz. Şu anda top-
lumun her kademesinde doktorundan, 
mühendisine, avukatından öğretmenine, 
iş adamından siyasetçisine, ticaretle 
uğraşanından akademi basamaklarında 
ilerleyenlerine kadar birçok alanda çok 
kıymetli mezunlarımız var. Anne - baba 
olan, ev hanımı olan da var. Bizim için 
hepsinin yeri başka. Ama şunu söyle-
mem lazım.  İnsan okulunun kıymetini 
mezun olunca anlıyor. Okulumuzun 
dışardaki imajını duruşunu hepsini son-
ra anladık. Dolayısıyla bizim en büyük 
farkımız "Çınarlı" olmamız.

- Çok teşekkür ederiz Allah 
yolunuzu açık etsin.

- Bu işler bir ekip işi. Tüm ekibim ve 
ilk mezundan son mezunumuza kadar 
tüm arkadaşlarım adına ben teşekkür 
ediyorum. Bitirmeden bu yıl sınava 
girecek olan yeni mezun adaylarımıza 
da Allah'tan başarılar diliyorum.

Bizim okulumuz 1995 yılında 
bir amacı, bir derdi ve birçok 

hedefi olan insanlar tarafından 
kurulmuş. O dönemde 

biliyorsunuz toplumsal hayatta 
bazı değerleri yaşamaya çalışan 

insanlar bugünkü kadar rahat 
değillerdi. Dolayısıyla hem 

ahlaki anlamda hem akademik 
ve sosyal anlamda Çınar Koleji 

o dönede insanların umudu 
olmuş, ışığı olmuş.
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Mini mini birlerimiz, okuma 
yazma serüvenlerini tamamlayıp, 

harika bir yıl sonu programı ile taçlan-
dırdılar. Birbirinden güzel Türkçe ve 

İngilizce şarkıların, ilahilerin, oratoryo-
ların, dansların sunumunda olağanüstü 
bir performans gösteren öğrenci-
lerimiz, jimnastik gösterisiyle anne 

ve babalarına coşku dolu dakikalar 
yaşattılar. Program, öğretmenlerimize 
çiçek takdimi ile sona erdi.

Birinci sınıf  öğretmen ve 
öğrencilerimiz Yerli Malı 

Haftası’nı büyük bir katılım 
ve coşkuyla kutladılar. Yöre-
sel kıyafetlerin giyilmesi, her 
bölgenin ayrı ayrı tanıtıldığı 
panoların önündeki stantlar-
da yöresel yemeklerin ikram 
edilmesi öğrencilerin milli 
kültürlerini yaşayarak tanıma-

larına vesile oldu. Öğrenciler, 
kendi memleketlerinin yöresel 
kıyafetlerini giyerek kültürlerini 
yaşamış oldular. Gün boyu 
her alanda ülkemizde üretilen 
milli ürünlerimizin tanıtım filmi 
ilgiyle izlendi. Böylece öğren-
cilerimiz yerli malı üzerinde 
hem fikir sahibi oldular hem de 
bilinçlendiler.

“Her yerde okuyoruz” ilkesinden hareketle 2.sınıf  öğrencilerimizle 
farklı mekanlarda kitap okuma etkinliklerimiz devam etti.  2. sınıflar 
olarak okumanın lezzetini almak için  Kitap Kafe’ye gezi düzenle-
dik.

MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ YAŞASIN DİYE...

KİTAP KAFEDE OKUMA KEYFİ

YAZIYI OKUMAYA BAŞLADIK, HAYATI DA OKUYACAĞIZ

BOTANİK BAHÇESİNDEYİZ
Bitkilerin insan yaşamı için önemini fark etmek ve doğal 
çevrenin güzelliğini ona zarar vermeden de yaşamanın 
mümkün olduğunu kavrayabilmek adına 2. sınıflarımız 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesini ziyaret etti.

KAPAK KONUSUGENÇ ÇINAR 13
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Oyuncaklar tarihin 
her döneminde 

çocuklarımız için vaz-
geçilmezdir. 3. sınıflar 
olarak tarihi Eyüp 
Sultan Oyuncak’ta eski 
zaman oyuncaklarını 
yaptık. Tarihî mekan ve 
nostaljik oyuncaklar öğ-
rencilerimizin dikkatini 
cezbederken, oyuncakla-
rı boyamak eğlencemizi 
daha da artırdı. 

OYUNCAKLAR TARİHİNE YOLCULUK

Teknolojinin tarihsel geli-
şimini öğrencilerimiz için 

daha  somut bir hale getirmek 
amacıyla Rahmi Koç Müzesine 

gezi düzenledik. Gezi, müze ala-
nındaki eser ve objeleri hayranlık-
la gezen çocuklarımız  için faydalı 
bir etkinlik,  güzel bir anı oldu.

BİR ZAMANLAR
TEKNOLOJİ 

AMAN DİKKAT!

Anasınıflarımız Başakşehir itfaiyesine giderek itfaiyecilik mesleğinin ayrıntılarını öğrendi. Yaptıkları yangın tatbikatı ile günlük hayatta ne 
kadar dikkatli olmaları gerektiğini, kendilerini ve çevrelerini kaza ve tehlikelerden korumanın önemini öğrendiler. Aman dikkat, diyoruz 
tedbirlerimizi alarak yaşamaya devam ediyoruz.

ETKİNLİKLERGENÇ ÇINAR 14
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Anasınıflarımızda ilkokula hazırlık 
süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. 

5 ve 6 yaş grubundaki öğrencilerimiz her 

hafta en az 3 ders birinci sınıflarımızı 
ziyaret ederek uyum çalışması yapıyorlar. 
Miniklerimiz eğlenirken öğrenmenin key-

fini çıkarırken ilkokul süreçlerine doğal 
olarak tabi olmanın kolaylığını yaşıyorlar. 

ANASINIFINDAN BİR’E...

SPORDA BGD

Anasınıfı öğrencilerimizin eğlenmek ve öğrenmek için 
yapılandırılmış materyallere ihtiyacı yok. Doğal çevre 
bizim çocuklarımız için en güzel öğrenme alanlarından. 
Havaların da ısınmasıyla okul dışına çıkan miniklerimiz 
gözlemleyerek inceleyerek keşif  yolu ile öğreniyorlar. 
Çevreden topladıkları taş, yaprak gibi malzemeleri sınıfa 
getirerek detaylı inceleme fırsatı buluyorlar.

DOĞADA EĞİTİM

Çınar Eğitim kurumları olarak bu yıl bir ilke daha imza atmanın gururunu 
yaşıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. sınıf  öğrencilerimizi Beden Eğitimi, Müzik, Resim 

derslerinde belirlediğimiz kriterlere göre yetenek alanlarına ayırarak onlara adeta 
özel ders veriyoruz.  Beden Eğitimi bölümü olarak Bireysel Gelişim Dersleri çer-
çevesinde masa tenisi, jimnastik, futbol ve basketbol branşlarında öğrencilerimizin 
yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını sağladık.
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Başakşehir ilçesi okullar arası Masa Tenisi 
müsabakaları sonucu okulumuz öğrencileri 
YILDIZLAR takımı ilçe 1.si  olmuştur.  Öğret-
menimiz Erkan Altıparmak ve öğrencilerimizi 
tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

TENİSİN KRALLARI

Anasınıfı öğrencimiz Nisa Ömer Çağan ÜLKÜSEVEN  
Kur'an-ı Kerim'e geçişini kutlamak için "Amin Alayı" düzenle-

dik. Öğrencimize hediyemiz olan Kur'an Tacı, Kur'an Madalyası ve 
Kur'an'a Geçiş Belgesini takdim ettik.

ÇINAR'DA AMİN ALAYI

4. sınıf  öğrencilerimiz yıl içinde edin-
dikleri manevi kazanımlarını “Yüce 
Kitabım Programı” ile taçlandırdılar. 
Programa katılan velilerimiz çocukları-
nın heyecanına ortak olurken, öğrenci-
lerimizin performansları salondakilere 
duygulu anlar yaşattı.

YÜCE KİTABIM 
PROGRAMIMiraç Kandili münasebetiyle 

ilköğretim öğrencilerimizle birlikte 
Başakşehir Mevlana Camiine 
giderek cami imam hatibi Enes 
Hibe’nin yaptığı Miraç Kandili, 

namaz ve cami konulu hitabı 
dinledik. Programın sonunda da 
öğrencilerimizle birlikte huzur 
içinde namazlarımızı eda ederek 
okulumuza döndük.

CAMİ... BİR EĞİTİM YUVASI ASLINDA...

ETKİNLİKLERGENÇ ÇINAR 16
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Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlayan birinci 
sınıf  öğrencilerimize özel bir program düzenledik. Programda 
ilgili öğrencilerimize her zaman gururla taşımalarını istediğimiz  
“Kur’an Madalyası” ve “Kur’an Tacı” hediye ederek onların 
sevinçlerine ortak olduk.

ARTIK OKUYORUM

2 Nisan Dünya Otizm Günü’nde, Çınar Ailesi 
olarak Bağcılar Otizm Merkezi’ne giderek otizmli 

arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Okulumuz adına 7. Sınıf  öğ-
rencilerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaret ile otizm 
farkındalığı oluşturarak kardeşlerimize destek olduk.

OTİZMLİ
ARKADAŞLARIMIZLA
EL ELEYİZ

TUBİTAK’TA ÇINAR RÜZGÂRI ESTİ
7/C sınıfı öğrencimiz Sude Naz YAZICI ve danışmanı fen 
bilimleri öğretmenimiz Yasemin DEMİRBAŞ 12. TÜBİTAK 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda değerler 
eğitimi kategorisinde hazırladıkları proje ile bölge finalisti olmaya 
hak kazandılar. Öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyor, final 
yolunda başarılarının devamını diliyoruz.
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FOOD BANK PROJESİ YÜZ GÜLDÜRDÜ! 

Öğrencilerimizden Osman Meral, Sina Berk Kaya, 
Ömer Faruk Kızıltunç, Meryem Sıla Özçelik ve Mustafa 

Şentürk’ün de aralarında bulunduğu JMUN Model Birleşmiş 
Milletler Delege sunumu İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçek-
leşmiştir. Öğrencilerimiz temsili Küba büyükelçisi ve delegeleri 
olarak ülke sorunlarının tartışıldığı ve bir çözüm arayışı kap-
samında iki gün süren bu çalışmada okulumuzu en iyi şekilde 
temsil ettiler. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz.   

ÇINAR JMUN’DA

Bu yıl 3.sünü düzenliğimiz, 5. sınıf  yarı zamanlı 
İngilizce hazırlık sınıflarımızın hazırladığı, İngiliz-

ce sene sonu gösterimizde, Türk kültürü teması işlendi. 
Türk tarih ve kültürüne mal olmuş önemli şahsiyetler, 
padişahlar, geleneksel gölge oyunu Hacivat& Karagöz, 
Mehter gibi etkinlikler öğrencilerimizin yorumlarıyla 
İngilizce olarak sergilendi. Okul müdürümüz Oğuzhan 
Güzel Bey’in de İngilizce olarak yaptığı açılış konuşma-
sıyla renklenen programımıza gösterilen ilgi mutluluk 
vericiydi.

FUN DAY
COŞKUSU

Öğrencilerimizde çevre 
bilinci oluşturmak ve geri 

dönüşümün önemini vurgulamak 
için İngilizce derslerimizde akılda 
kalıcı logo ve sloganlar kullanarak 

kendi tişörtlerimizi ve poster-
lerimizi tasarladık. Farkındalık 
oluşturacak bir pano çalışması ile 
de öğrencilerimizin çalışmalarını 
sergiledik. 

5. Sınıf  öğrencilerimiz 
İngilizce dersinde yiyecekler 

konusuyla paralel olarak FOOD 
BANK (Gıda Bankası) projesiyle, 
ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, 
bebek maması ve bebek bezi gibi 
temel ihtiyaç yardımında bulun-

dular. Toplanan yardımları kendi 
elleriyle ve Başakşehir Acil Yardım 
Gönüllüleri Derneği vasıtasıyla 
ihtiyaç sahibi ailelere ileten öğren-
cilerimiz, yardımlaşarak yardımla-
şarak büyük bir sorumluluk örneği 
sergilediler.

ÇEVREMİZ, ÇEHREMİZDİR
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Ev sahipliğini yaptığımız Uluslara-
rası Kanguru Matematik sınavında 

6 öğrencimiz ile finallere katılmaya hak 

kazandık. Öğrencilerimiz matematik 
zümresinin yürüttüğü hazırlık çalışmaları 
ile finale hazırlandılar. Öğrencilerimiz 5 

Mayıs’ta Yeditepe üniversitesinde gerçek-
leşen finallerde ter döktüler.

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASINDA FİNALDEYİZ

14 Mart tarihi tüm dünyada ma-
tematik günü olarak kutlanır. Çı-

nar Koleji bunu bir basamak daha yu-
karı çıkarıp, matematik etkinliklerini 
bir hafta gibi uzun bir zaman dilimine 
yaydı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 
Matematik Haftası “Matematik Her 
Yerde” sloganıyla okulumuzda farklı 
etkinliklerle kutlandı. 

Matematik Haftası boyunca ana 

koridorumuzda akıl oyunları sergisi 
gerçekleştirdik. Bu süreçte öğrenci-
lerimiz, teneffüste ve öğle aralarında 
istedikleri akıl oyunlarını oynama 
şansı yakaladı. Zekâ oyunlarının ana-
litik düşünme becerisini geliştirdiği, 
problem çözme yeteneğini arttırdığı 
bilinciyle öğrencilerimizin mutlu 
ve eğlenceli bir hafta geçirmelerini 
hedefledik.  Robot tasarımı yapan 

öğrencilerimiz ders aralarında ro-
botlarını yarıştırarak keyifli dakikalar 
yaşadılar.

Matematik Haftamız, birçok 
renkli etkinliğe sahne olduktan sonra 
tasarım ve kapı tasarımı yarışmasının 
ödüllerinin de verildiği kapanış prog-
ramı ile son buldu.

MATEMATİK HER YERDE
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TALES'TE MATEMATİĞİMİZİ KONUŞTURDUK
Tales Matematik Müzesi Almanya Giessen’deki 
Mathematikum, A.B.D. New York’ taki  Mo-
math gibi dünya üzerinde bulunan 22 matema-
tik müzesinden biridir.
Tales Matematik Müzesi, öğrencilerin mate-
matik derslerinde edindikleri becerilerin ulusal 
düzeyde sergilenmelerini sağlamak, matematik 
bilgi ve seviyesini yaygınlaştırmak amacıyla 

ilk kez 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında 
ulusal matematik yarışması düzenlemiştir. 
Yarışmaya Türkiye’nin 59 ilinden 5000’e yakın 
öğrenci katılmıştır.
Biz de Çınar Koleji Ortaokul Matematik Bölü-
mü olarak 3.sınfıtan 8.sınıfa kadar öğrencileri-
mizin bu yarışmaya katılmalarını teşvik ettik. 6 
öğrencimiz finallere katılmaya hak kazandı.

CAM MUCİZESİ
Hayatımızın pek çok alanında yer 
edinen “cam”ın hikâyesini öğrenmek 
ve kumun cama dönüşme sürecine 
yakından şahit olmak için 5. Sınıflar 
olarak Cam Ocağına gittik.
Geri dönüşüm için hazırladığımız şişe-
lerimizle birlikte yolculuğumuz başladı. 
Önce köprüden, sonra da yemyeşil 
ormanın içinden geçip sonunda mis 
gibi havayı içimize çekerek Cam 

Ocağı Vakfından içeri girdik. Öncelikle 
minik objeler çalışan cam ustamız bize 
penguen yapımını gösterdi. Camın bal 
kıvamına gelmesi için 1200 dereceye 
ulaşması gerekiyormuş. Sonra daha 
büyük bir atölyede camın balon gibi 
şiştiğini gördük. Sıcak fırınlardan çıka-
rılan camdan hem mumluk hem gül 
hem de balon yapımını izledik. Niha-
yet sıra bize geldi ve atölye çalışmasına 

geçtik. Her birimiz kendi tasarımımızı 
ortaya koyarak renkli cam parçalarını 
şeffaf  bir cam levha üzerine yerleştir-
dik. Kimisi tabak kimisi tablo olmak ve 
okulumuza gönderildiğinde sergilen-
mek üzere dikkatlice kaldırıldı. Özenle 
işlenmiş olan cam eserleri incelemek 
için mağazayı ve müzeyi dolaştıktan 
sonra geri dönüşüme uğramış şişeleri-
mizi alarak gezimizi sonlandırdık.
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Yazılılar sonrası motivas-
yon kazanmak ve zamanı 

daha verimli kullanmak adına 5. 
sınıflarımız için rehberlik birimi 
tarafından "Verimli Ders Çalışma 
Yöntemleri ve Zaman Yönetimi" 
kapsamında seminer yapılmıştır. 

Başarıyı yakalamak için önce 
düşünce sistemimizde değişiklik 
yapmamız gerektiği vurgulanırken 
seminer sonunda her sınıf  için 
planlanmış ders çalışma program-
ları öğrencilerimiz ile paylaşılmış-
tır.

ZAMANI İYİ YÖNETMEK İÇİN...
6. sınıf  rehberlik birimimiz tarafından her sınıf  için 
özel olarak planlanan Ali Kuşçu Uzay Evi Gezisi 
programı tamamlandı. Uzaya ve uzay yolculuğuna 
dair merak edilen soruların cevaplarını bulmaları 
için planladığımız bu geziyle öğrencilerimiz güneş 
sistemini, galaksiyi ve evreni keşfederek, bir astro-
notun uzay istasyonundaki günlük yaşamına ait 
detayları yakından inceleme fırsatı buldular.

HAYALİ DE GÜZEL

HEYECAN DORUKTA
Rehberlik birimimizin organize ettiği 6. 
sınıflar motivasyon etkinliği Forestanbul 
Eğlence ve Macera Parkında düzenlendi. 
Etkinliğe başlamadan önce görevliler 
tarafından eğitim alanında bilgilendirilen 
öğrencilerimiz daha sonra deneme parkur-
larında başlangıç yaptılar. Öğrencilerimiz 
etkinlik alanında denge ve koordinasyon 
yeteneklerini kullanarak zorlu parkurları 
geçmeye çalıştılar. Yıl sonuna yaklaşırken 
öğrencilerimiz hem eğlenceli hem de spor 
aktivitesi içeren doğayla iç içe bir etkinlikte 
eğlenerek streslerini attılar.
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6. sınıf  öğrencilerimize sağlıklı ve rahat 
bir gelişim dönemi geçirebilmeleri için 
ergenlik dönemi semineri düzenledik. 
PDR birimimiz ve branş öğretmenlerimiz 
öğrencilere bu dönemdeki psikolojik, 
biyolojik ve dini konularda bilgilendirme 
yaparken, öğrencilerimiz zorlandıkları 
konular olduğunda kimlerden yardım 
isteyebilecekleri hususunda bilgilendirildi-
ler. Kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı 
salonlarda yapılan seminer sorularla sona 
erdi.

Öğrencilerimize gelecekte yapmak iste-
dikleri meslekler hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olmaları için düzenlediğimiz meslek 
tanıtım günlerimiz devam ediyor. Bu hafta 
7. ve 8. sınıf  öğrencilerimizin katılımıyla 
gerçekleşen programımıza Dr. Harbiye 
Dilek Canat misafir oldu. Dr. Harbiye 
Dilek Canat, doktor olmak isteyen öğren-
cilerimize, aranan özellikleri eğlenceli ve 
etkileyici bir dille anlattı.

SAĞLIKLI NESİLLER 
İÇİN

MESLEK TANITIMI ‘’TIP’’

7. sınıflardan sorumlu rehberlik biri-
mimizin organizasyonuyla hazırlanan 

Dersaadet (Saadet Diyarı) etkinliği büyük 

bir coşkuyla açıldı. Dersaadet etkinliği ile 
öğrencilerimiz bilgi, beceri ve farklı yetenek-
lerini gösterme fırsatı bulurken, ufuklarını 

genişleten aktivitelerle kendileri geliştirip, 
biz bilinci ile hep beraber hareket etmenin 
tadını çıkardılar. 

8. sınıf  öğrencilerimize yönelik baş-
lattığımız LSÇ (Lisede Soru Çözümü) 

çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Öğ-

rencilerimize test çözme teknikleri öğretmek 
ve verimli ders çalışma alışkanlığı kazandır-
mak amacıyla yapılan etkinlikte öğrencileri-

miz önemli kazanımlar elde ediyor.

Ol dersaadtir kim mekteb-i Çınar içre,
Ehl-i hünerleri hep toplamış muhitinde

ŞİMDİDEN LİSELİ OLDULAR
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Bilimden sanata, edebiyattan heyke-
le birçok sosyal ve kültürel etkinliğe 

ev sahipliği yapması planlanan Hezar-
fen (Bin bir Hüner) Sokağı canlı heykel 

performansları ve müzik gruplarının 
ezgileri ile açıldı. 7. sınıflardan sorumlu 
rehberlik birimimizin gayretleri ile ortaya 
çıkan Hezarfen (Bin bir Hüner) Sokağı ile 

öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin 
yanı sıra estetik bakış açılarının da gelişti-
rilmesi amaçlanmaktadır.

BU SOKAKTA BİNBİR HÜNER VAR

YENİDEN ÇANAKKALE RUHU
“Anlamak Çanakkale’yi… Turistik 
ziyaretlerden sıyrılarak, hamasi bir 

hikâye okumaktan uzak Çanakkale’yi 
solumak. Çanakkale bir ümmet zaferidir. 
Ümmetin tarihinde dönüm noktasıdır. 
Sömürülmek, sindirilmek ve bitirilmek 
istenen bir orta dünyanın direnişidir. Güçlü 
zannedilen batının kibirli, kirli gövdesinin, 
mütevazı, samimi yokluk dünyasında varını 
ortaya koyan ümmet karşısında devrilme-
sidir.”
Çınar Koleji olarak Sosyal Bilgiler Zümre-
miz tarafından gerçekleştirilen Çanakka-
le’nin 103. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Ortaokul bölümünde Çanakkale Savaşla-
rında yaşananlar konulu resim sergisi açıldı.  
ÇKM’de gerçekleştirilen salon programı-

mız Çanakkale şehitlerine dualar okunarak 
başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Oğuzhan GÜZEL hocamız ve sonrasın-
da “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı, 18 Mart’ta 103. yılı kutlanacak 
Çanakkale Zaferi için bu yıl bir kamu spotu 
ve beste hazırlattı. “Birileri Var” sloganıyla 
çekilen film ve hazırlanan beste, Çanakkale 
Zaferi’nin 103. Yılı kutlamalarında ülke 
genelinde kullanılacak”beste ve klibiyle 
programımız başlamış oldu.
  Vatan mücadelesinin geçmişten günümüze 
devam ettiği ve geleceğe de damga vuracağı 
konulu çalışmasıyla SERDAR AVCI hoca-
mızın sunumu yapıldı. Program 6/D Sınıfı 
öğrencilerinden Aslı Vera GÜRPINAR 

arkadaşımızın şiiri sonrasında 5/B sını-
fından İpek Zeynep KARAMAN ve Elif  
EFENDİLER öğrencilerimizin sunumuyla 
devam etti. Dursun Ali ERZİNCANLI 
beyefendinin de programımız için özel ola-
rak hazırladığı Çanakkale konulu videosu 
salondakilere farklı duygular yaşattı.
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DRAMA İLE KİŞİSEL GELİŞİM

8. sınıf  öğrencilerimize yönelik 
olarak rehberlik birimimizin  ve 

drama atölyemizin birlikte organize 
ettiği drama çalışmalarımız hız kesme-

den devam ediyor.
Öğrencilerimiz drama çalışmalarıyla 
kendilerini ifade etme becerilerini ge-
liştirirken, kaygıyla başa çıkma yollarını 

ve etkili iletişim kurabilmenin önemli 
noktalarını öğreniyor; kişisel gelişimle-
rine katkıda bulunuyorlar.

OKUYUNCA KAZANDIK
Türkçe Zümresi tarafından, 
kampüslerimizin tüm 6. sınıf  

şubelerine yönelik hazırlanan “Kim 
100 TL İster Kitap Okuma ve Bilgi 

Yarışması” Başakşehir Çınar Kongre 
Merkezinde gerçekleşti. Gerçek 
formatın aynen uygulandığı yarışma-
mızda, yarışmacı öğrenciler kıyasıya 

mücadele ederken, seyirciler de onla-
rın heyecanlarına ortak oldular.
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MUHTEŞEM BURSA

5. sınıflar arasında yapılan münazara ön elemesi 
sonucunda 5B ve 5D sınıfları finale kaldı. Öğrenciler 

"Çocukların eğitiminde okul mu daha önemlidir 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 eğitimde ailenin önemini sa-
vunan Elif  Akbey, Ümmü Zeynep Erdem, Aslı Vera Gürpınar 
münazara finalinin galibi oldu. 

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

FİKİRLERİN ÇARPIŞMASI

9. yılında 11. sayımızı çıkarmanın heyeca-
nıyla buluştu Tebessüm dergimiz sizlerle. 

Bir tebessümle konuşturduk kalemlerimizi 
yazdık da yazdık. Kalplerimizi açtık sizlere. 
Bazen bir şiir olup kanatlandık, bazen bir öykü 
olduk denizleri aştık, bazense anılarımızı tüm 
samimiyetimizle sizinle paylaştık. 
Kelimelerimizle kalplerinize ulaşmak dileğiy-
le…
İlköğretim Türkçe Bölümü tarafından her yıl 
çıkarılan dergi tüm ilk ve ortaokul öğrencileri-
mize dönem sonunda dağıtılacak.

HERKES "TEBESSÜM"Ü SEVER

Yaşam Becerileri Merke-
zimiz bünyesinde faaliyet 

gösteren tekstil tasarım atölye-
mizde 8. ve 9. sınıf  öğrencileri-
miz tarafından yapılan filografi 

çalışmaları okul yöneticilerimizin 
katılımıyla açılan sergide davetlile-
rin beğenisine sunuldu.

Tarihi başkent Bursa'yı 
ziyaret ettik. Tüm ihtişamıyla 

Osmanlı devletimizin en önemli 
merkezlerinden biri olan Bursa, 
6.sınıf  öğrencilerimizin düşünce 
dünyasında da önemli izler bıraktı. 
Bu sayede Osman Gazi’nin, 

Orhan Gazi’nin, Emir Sultan Haz-
retleri’nin manevi iklimini yaşama 
fırsatı bulduk. Ulu Cami, Yeşil Ca-
mii ve  İznik Ayasofya Camilerinde 
ihtişamın estetikle buluşmasına 
şahitlik ettik. 

FİLOGRAFİ SERGİSİ
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SAHİLDE OKUMA KAMPI
Lise öğrencilerimizin her sene 
geleneksel olarak düzenlediği 

kitap okuma kampının 4.sü bu yıl 
Alanya’da yapıldı. Sabah namazın-
dan ve akşam namazından sonra 

yapılan okumalarda her gün bir kitap 
okundu. Son gün akşam namazında 
sonra Berat Kandili özel programı 
yapıldı. Kız öğrencilerimiz ve erkek 
öğrencilerimiz için farkı lokasyonlar-

da düzenlenen kampta gün içerisinde 
de çeşitli kültürel etkinlikler ve moti-
vasyon programları düzenlendi.
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BAŞARIYA KOŞUYORUZ
İlçe okullar arası yapılan Genç Erkekler Cumhuriyet koşusunda öğrencilerimiz takım ruhu ile yarışıp rakiplerini geride bıra-
karak İlçe ikincisi oldular. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SICAK İLGİSİ

Mâvera Kulübü öğrencile-
rimiz, öğretmenleri Fatıma-

tüzzehra TÜRKOĞLU ve okul 

yöneticilerimizden Nuh GÜLEÇ'le 
birlikte Başakşehir Belediye Başka-
nı Yasin KARTOĞLU'nu ziyaret 

ettiler. Öğrencilerimiz belediye 
başkanımıza projelerini anlatarak 
işbirliği ve destek istediler.
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İÇİNDEKİ BAHARI KAP DA GEL!

Çınar Koleji tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen; öğrencilerin, öğretmenlerin 

ve velilerin bir araya gelerek baharı karşıladığı geleneksel bahar şenliği bu yıl

"İçindeki Baharı Kap Da Gel" sloganıyla düzenlendi.
Bahar şenliği mehter takımı ve 
Çınar Koleji folklor ekibinin 

birlikte yaptığı halk oyunu gösterisinin 
ardından Başakşehir Belediye Başka-
nı Yasin Kartoğlu’nun protokole ve 
davetlilere hitaben yaptığı konuşma 
ile başladı. Sular Vadisi’ne yapıla-
cak olan yeni bir kültür merkezinin 
müjdesini de veren Kartoğlu konuş-

masının ardından öğrenciler tarafın-
dan takdim edilen hediyeyi kabul etti. 
Açılış kurdelesini okul yöneticileri ile 
beraber kesen Kartoğlu, bahar şenliği 
kapsamında okul bahçesinde kurulan 
stantları ziyaret ederek, öğrencilerle 
sohbet etti.

Bahar şenliğine katılan davetliler 
değerler eğitiminden kimyaya, fizikten 

spora, biyolojiden sanata birçok alan-
da açılan stantlarda birbirinden ilginç 
aktivitelere katılabilme ve sergilenen 
sanat eserlerini görebilme şansı buldu-
lar. Geleneksel sokak lezzetlerinin de 
yer aldığı şenlikte veliler çocuklukla-
rının lezzetlerini çocukları ile beraber 
tadarken, kurulan oyun alanlarda 
eğlence dolu dakikalar geçirdiler.
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Mavera Kulübü’müz tarafından organize edilen 
söyleşi programlarının bu seferki konuğu gaze-

teci - yazar Ömer Lekesiz'di." Kudüs ve Selahaddin 
Eyyubi" ana başlığı altında tarihi çağlar boyunca 
insanlığa yön, coğrafyalara ise şekil veren hadiseler hak-
kındaki birikimlerini öğrencilerimizle paylaşan Lekesiz, 
söyleşinin sonunda öğrencilimizle bir arada olmanın 
mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Öğrencilerimiz 
ise tarihlerini ve varlık hikâyelerini yeniden hatırlatan 
bu değerli sohbeti sebebiyle Ömer Lekesiz’e minnet ve 
şükranlarını sundular.

MAVERA KULÜBÜ'MÜZ ÖMER LEKESİZ'İ AĞIRLADI

Ramazan ayını coşkuyla yaşamak 
için okulumuzun koridorlarını Ra-

mazan sokağına çevirerek “Hoş geldin 
Ya Şehr-İ Ramazan” dedik. Sokağı-
mızda belirli vakitlerde öğrencilerimiz 
tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve 
yine öğrencilerimiz tarafından hazırla-
nıp sunulan tiyatro gösterileriyle rahmet 
ayını ihya etmeye çalıştık.

ÇINAR’DA RAMAZAN SOKAĞI

Başakşehir kampüsü 3. sınıf  öğrencimiz Hira Nur 
SOYOĞULLARI kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 

tamamını ezberleyerek hafize oldu. 
Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin katı-

lımıyla yapılan törende minik hafizemize hafızelik tacı takıldı. 
Kur’an- Kerim ve ilahilerin okunduğu tören katılımcılara ya-
pılan çikolata ve gül suyu ikramı ile sona erdi. Böylesine büyük 
bir başarının kazanılmasında emeği geçen Kur’an-ı Kerim 
öğretmenlerimize ve öğrencimizin velilerini tebrik ederiz.

DOKUZ YAŞINDA KUR’ANIN TAMAMINI EZBERLEDİ
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KENDİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR...

25 NİSAN DÜNYA DNA GÜNÜ

Ortaokul kadememizde faaliyet-
lerini yürüten Yeşeren Umutlar 

Platformumuz ve lise kadememizde 
faaliyet gösteren Mavera Kulübümüz 

Liderlik ve İyiliklere Önder Olmak 
adı altında hayır kermesi düzenle-
diler. Kermesten elde edilen gelir, 
Sultanbeyli’nde okuyan fiziksel engelli 

bir arkadaşımızın elektrikli tekerlekli 
sandalye alınması için kullanılacaktır. 
Öğrencilerimizi bu onurlu davranış 
için tebrik ediyoruz.

Tüm dünyada kutlanan " Dünya 
DNA Günü" okulumuzda da bir 

dizi etkinlikle kutlandı.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
öğrencileri ile bir araya gelen 9.sı-

nıf  öğrencilerimiz yaptıkları DNA 
izolasyon deneyleri ile DNA'yı daha 
yakından tanıyabilme şansı bulurken 
yaptıkları DNA maketleri ile keyifli 
vakit geçirdiler. Öğrencilerimizin 

hazırladığı "DNA'nın Keşif  Serüveni" 
sunumu ilgiyle dinlendi. Etkinlikler 
Prof. Dr. Ethem Güneren'in günün 
anlam ve önemine değinerek deneyim-
lerini paylaştığı söyleşi ile son buldu.
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SANDIĞIMIZDAN DAHA GÜZEL DÜNYA Pİ GÜNÜ

3 Mayıs 2018 
tarihinde Matema-

tik Zümresi  tarafından 
düzenlenen BİR KELİ-
ME BİR İŞLEM yarışma 
programı Çınar Kongre 
Merkezinde 9. sınıf  
öğrencilerinin  katılımıyla 
başarıyla gerçekleştiril-
miştir. Yarışmada  9.sınıf   
şube öğrencilerinden seçi-
len üçer öğrenci kelime ve 
işlem sorularına zamanın-

da cevap verebilmek adına 
üstün gayret gösterdiler. 
Son ana kadar heyecanı 
hiç düşmeyen yarışmayı, 
son iki soruya doğru cevap 
veren 9A şubesi öğrenci-
leri kazandılar. 2.liği 9E 
şubemiz,  3.lüğü ise 9G ve 
9B şubelerimiz paylaştılar. 
Yarışmaya katılan tüm öğ-
rencilerimizi tebrik ediyor. 
Başarılarının devamını 
diliyoruz.

BİR KELİME BİR İŞLEM

14 Şubat 2018 Çarşamba günü Matematik Zümresi 
tarafından düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem 

Birimi denetiminde gerçekleşen "Matematik Sandığımızdan 
Daha Güzel" isimli video konferans programı Prof. Dr. Sinan 
Canan ve Matematikçi Araştırmacı Musab Bedirhan Andız’ın 
sunumları ile gerçekleştirildi. Türkiye geneli birçok okulun 
katıldığı bu güzel ve verimli bu programa emeği geçen kıymetli 
hocalarımıza   ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Birimine 
teşekkür ederiz...

14 Mart 2018 Tarihinde yani DÜNYA Pİ 
GÜNÜNDE o güne özel Matematiğe dair 

resim karikatür yarışması düzenlendi. Yarışma-
ya öğrencilerin yoğun ilgisi vardı. İlk üçe giren 
öğrencilerimize idarecilerimiz ve hocalarımız 
tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.
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FİKİR VE DÜŞÜNCEDE DEV BİR KADRO

Bir geleneğe dönüşen ve bu yıl 
onuncusu gerçekleştirilen Genç 

Düşünce Platformu(GDP) Sunum 
Kampı 27Nisan – 2 Mayıs tarihleri 
arasında Yalova’da yapıldı. 221 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen kampta 5 
gün boyunca öğrenciler daha evvel 
temel kaynaklardan akademik bir 
yaklaşımla hazırladıkları sunumları 
katılımcılara aktardılar. Fransız İhti-
lali, İttihat Terakki, Dinde Hadis ve 
Sünnetin Yeri, İktisadi Açıdan Dünya 

Sistemi, Mezheplerin Oluşumunda 
Sosyal ve Siyasi Etkenler, Âlim ve Bir 
Âlim Portresi Olarak İmam Birgivi gibi 
kendini ve dünyayı tanımaya matuf  
konuların anlatıldığı kamp dolu dolu 
ve çok verimli geçti. 

Kampta GDP’nin lise kademele-
rinden mezun olup şu an üniversitede 
okuyan veya mezun olup iş hayatına 
atılan büyükler için de ayrıca 4 otu-
rumluk iki günlük bir program yapıldı.  
Kamptan önce  hadis tarihi ve hadis 

usulü üzerine iki temel kitabı okuyan 
Mezunlar Kademesi hadislerin toplan-
ması ve tasnifi, dindeki yeri hususunda 
Süleyman Kablan Bey’le üç oturumluk 
bir buçuk saatlik dersler yaptı. GDP 
Yöneticisi Ali Ramazan Tokalı’nın 
moderatörlüğünde “Modern İnsanın 
Dine Yaklaşımı” konulu Talha Hakan 
Alp ve Süleyman Kaplan Bey’in katılı-
mıyla bir de söyleşi yapıldı.  

Yarın bugünden, uzun yolculuklar 
bir adımla başlar.
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KİMLİK VE KİŞİLİK OLUŞUMUNDA
BİREY VE TOPLUMUN ROLÜ

Okulumuz bünyesinde 10 yıldır faaliyet gösteren Genç Düşünce Platformu (GDP) okuma, 

yazma ve kamp faaliyetlerinin yanı sıra her ay değerli bir ismi ağırlıyor. GDP’li öğrenciler 

senenin son “Ayın Konuğu” etkinliğinde İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Teoman DURALI ile bir araya geldi. İbn-i Haldun Üniversitesi kampüsünde yapılan 

program tüm şubelerdeki GDP’li öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. 

Özellikle biyoloji felsefesi üzeri-
ne yaptığı çalışmalarla akade-

mik camiada saygın bir yer edinen 
Duralı,  GDP Yönetici A. Ramazan 
TOKALI’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşen söyleşide fikir ve tecrübe-
lerini paylaştı. 

“Kimlik ve Kişilik Oluşumunda 
Birey ve Toplumun Rolü” konulu 
söyleşide Teoman Duralı insanın al-
dığı terbiyenin tercihlerini %80 ora-
nında belirlediğini belirtti.  İnsanın 

asıl ve en etkili mürebbiyesinin anne 
olduğunu söyledi.  İnsanın üzerinde 
en etkili olan kurumun aile olduğu-
nu vurguladı. İnsanın ömrünün ve 
kişiliğinin şekillenmesinde toplum 
ve bireysel tercihlerin de bir yerde 
önemli olduğuna değindi. İnsanın 
ancak merak ve istidatlı olduğu alan-
larda başarılı olabileceğini vurguladı.  
Yaygın ve yanlış bir şekilde itham 
edilen günümüz gençliğinin kendi 
kuşağının gençliğine göre beşeri ve 

toplumsal ilişkilerde daha medeni bir 
tavır sergilediğini söyledi. 

Duralı, ayrıca hayatın bir ödev 
olduğunu; Aydınlanma sonrası 
insancılık akımının bir türedisi olarak 
ortaya çıkan “hak”  anlayışı üzerin-
den değil “ödev” şuuruyla değerlen-
dirilmesi gerektiğini de vurguladı.   
Hakkından vaz geçebilirsin ama 
ödevden vaz geçmek diye bir şey söz 
konusu değildir dedi.
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EN PRESTİJLİ PROJELERDE BİZ DE VARIZ!
ÖRNEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖĞRENCİ KONSEYİ, “KMUN”

MUN, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından 

canlandırıldığı, gerçek dünya meselelerinin tartışıldığı bir konseydir. 

Katılımcı öğrenciler, kendi ülke-
leri adına değil, başka bir ülke 

delegesi olarak konferanslara katıl-
mak zorundadır. Böylece öğrenciler, 
dünya meselelerine başka ulusların 
bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmek-
te ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, 
ekonomik, siyasi ve idari yönleri 
hakkında derinlemesine bilgi sahibi 

olmaktadır.
Kabataş Erkek Lisesi’nde bu 

sene gerçekleşen konseyde (KMUN), 
Başakşehir Çınar Koleji öğrencileri 
büyük bir başarı elde etmiştir. Açılış 
konuşmasını Venezuela Büyükelçisi 
olarak yapan Muhammed Zahid 
Yanılmaz, gösterdikleri performansla 
Bektaş Bilici, Asude Akyar ve Güleda 

Karaman diğer okulların da takdirini 
kazanmışlar ve okulumuzu gururlan-
dırmışlardır. 

Öğrencimiz Muhammed Zahid 
Yanılmaz, konseyin “En İyi Delege”si 
seçilerek başarısını ayrıca taçlan-
dırmıştır. Öğrencilerimizi ve onları 
hazırlayan öğretmenlerini tebrik 
ediyoruz.
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İzcilik, doğayı koruyup geliştir-
me ve kişilerin kendi imkân ve 

becerileriyle doğada hayatta kalmala-
rını sağlamayı amaçlar. Bedenen ve 
ruhen doğa ile uyum sağlayan genç-
lerin, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever 
ve insancıl bireyler olarak yetişmesi 
izciliğin felsefesidir. Buna yönelik ola-
rak, toplumsal ve milli değerlerin ak-
tarıldığı izcilik eğitimlerinde, sağlıklı 
düşünme yeteneği kazandırılır. Aynı 
zamanda doğal ortamda yapılan 
spor etkinlikleri ile fiziksel gelişim ve 
sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturul-
ma amacındadır. Gerçekleştirilen eği-
timler, tırmanış, zipline, ip parkuru, 
eğitici oyunlar, yarışmalar, değerler 
eğitimi gibi birçok etkinlikle başlar. 
Her grubun önderleri öncülüğünde 
doğada kamp ateşi hazırlama,kamp 
ateşi yakma,uzun yürüyüşler, yemek 

yapma ve kamp 
kurma gibi etkinlik-
ler ile birlikte doğa 
koruma amaçlı faali-
yetler yürütülür.Özel 
Çınar Koleji olarak 
bu amaçlar doğ-
rultusunda hareket 
eden Başakşehir ve 
Esenyurt kampüsü 
ortak gerçekleştirilen 
bir organizasyonla 
5-6 Mayıs 2018 tarihinde 35 öğrenci 
3 öğretmenin katılımıyla Başakşehir 
Şamlar ormanı izci kampında 2 
günlük  kamp kurdu.Geleneksel hale 
gelen kamp organizasyonuyla do-
ğada 2 gün geçiren öğrenciler hem 
eğlendiler hem öğrendiler.

ŞAMLAR ORMANI İZCİ KAMPI

MASA TENİSİNDE ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
İlçe okullar arası Genç Erkek ve 
Genç Bayan müsabakalarında kıya-

sıya maçların ardından Erkek takımımız 
İlçe Şampiyonu, Kız takımımız ise İlçe 

3.’sü olarak okulumuza 2 Kupa birden 
kazandırdılar. Öğrencilerimizi tebrik 
ediyoruz.

ETKİNLİKLERGENÇ ÇINAR 35



BA
ŞA

KŞ
EH

İR
 K

AM
PÜ

SÜ

Göklerdeki hakikat toprağına vurmuş
Gözümün Nuru kendini secdede bulmuş
İnsanlık esas nimetine seninle kavuşmuş
Uğrunda nice millet süngülerle vuruşmuş

Sırtına yüklenen acılar var, vahşet ve kan var
Kaldırım taşları dile gelse hıçkırıklara boğulur ağlar
Kurşundan mıdır bahçende yeşeren tohumlar?
Toprağına yağmur değil de kan mı damlar?

Senin gibi hayaller içinde doğar Kudüslü çocuklar
Mühendis, doktor, mimar olmak isteyen var
Onu bu ateşin ortasında bırakanlar nasıl gaddar?
Gencecik birer fidanken onlar,
Niçin mezarınlarında çiçekler açar?

Geceleri ışık verilmesi yasaktır, bu şehirde
Aman Müslüman kalemini sakın almasın eline
Gün ışığında ablamız çıkamaz sokaklara niye?
Sırf  dilindeki tevhid onlar için tehlike,

Açlık sefalet yalnızlık eziyet...
Niye kaçmıyor Kudüslüler vahimken bu vaziyet.
Çünkü Kudüs Nebi’nin sancağı önce bunu kabul et!
Gazze halkı, ülkende ezanlar dinmesin diye yaşıyor şehadet

1,5 milyar Müslüman koruyamayacak mı Kudüs’ü?
Aynı anda ayağa kalksak sarsılır yeryüzü
Ey Müslüman sen de sıcak yatağında uyu
Aksa’da can verenlere ne dersin mahşer günü?

Siz yüreğinizden namazı silmedikçe unutamazsınız güzeller güzelini
Sırtınızda bir yük olur korumak Mescid-i Haram’ı Mescid- i Nebi’yi.
Vefa, fedakârlık, sabır ve samimiyettir Kudüs’ün bizden isteği
Selahaddin Eyyubi,  Kanuni gibi sahiplenmektir sevgiliyi.

MÜSLÜMANLARIN BURUK ŞEHRİ

Sude YÜKSEK

Lise 

BAŞAKŞEHİR KAMPÜSÜ
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Kudüs,
İlk nur, ilk kıble,
Akdeniz’in göz bebeğinde.
Kudüs, 
Son imtihan, son kale,
Şimdi küffar gölgesinde.

Günler hep bahar, güneş açar,
Aksa avlusu çocuk dolardı.
Dört bir yanı gül, güller kokardı.
Aksa avlusu ışık saçardı.

Bir gün bir potin sesiyle geldi
Ve bir ordu asker, bir bomba sesi
Birdenbire gün, ışığı kesti.
Aksa halkını yollara dizdi.

Beden çürür, taş değil.
Kefen bir kumaş değil.
Kubbeler kum tanesi,
Geçilmez sahra değil.

Kıble Mescidi ve Kubbetüssahra
İki mabed ki cihan-ül ala
Her kim işgale göz yumarsa
İki âlemde de yüzü olur kara

KUDÜS 

Hilal ESENBAY 

Lise 

BAŞAKŞEHİR KAMPÜSÜ
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TYT VE AYT KAFE'STE 

MOTİVASYON YÜKSELİYOR

Çınar’da üniversite hazırlığın yeri 
bir başkadır. 

23 yıllık tecrübe tüm öğrencilerimi-
zi kuşattığı gibi özellikle 11 ve 12.sınıf  
öğrencilerimize burada farklı uygula-
malar mevcuttur. Okullar açılmadan 
başlayan serüven “Çınar Sınavlara 
Hazırlık Sistemi”yle tüm sene boyunca 

hız kesmeden devam eder.   
11 ve 12. sınıf  öğrencilerimiz hafta 

içi ve hafta sonu kendileri için ayrıl-
mış özel bir mekânda tek başına soru 
çözerek ya da hocalarımızla bire bir 
ders çalışarak eksiklerini tamamlar ve 
sınava her geçen gün daha hazır hale 
gelirler.  

Bu çok özel mekân öğrencileri-
miz için okul çıkışlarında da onların 
hizmetindedir. TYT ve AYT için ter 
döktüğümüz hem kafe hem kütüp-
hane tadındaki bu mekâna biz kısaca 
KAFE’s diyoruz.

9. 10. ve 11. sınıf  öğrencileri-
miz için Rehberlik Birimimizin 

düzenlediği motivasyon programı-
nın konukları Türkiye’nin yakından 
tanıdığı efsane ekip “Hocalara Geldik” 

idi. Ekibin birbirinden ilginç sunum 
teknikleri ve önerileri öğrencilerimiz 
tarafından ilgiyle izlendi. İnteraktif  bir 
şekilde geçen sunumda öğrencilerin  
öğrenerek    eğlenmesi programın en 

güzel tarafıydı. Öğrencilerimiz gelecek-
lerini inşa edecek eğitim ve öğretim  
hayatları hakkında fikir edindiler.
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AZİZ VATAN ANADOLU

Milletimize ve milletimizi destan-
laştıran kahraman askerlerimize 

ithaf  edilen Çınaraltı Şiir Gecesi koro 
eşliğinde söylenen Eski Ordu Marşı 
ve Azra Reyyan Kahraman’ın Afrin 
şiirini okumasıyla başladı. Lise Mü-
dürü Fikri Kaşifhüseyin’in davetlileri 
selamlaması ile devam eden program-
da resim öğretmeni ve aynı zamanda 
semazen olan Levent Yıldırım’ın ten-
nuresini aşk ile döndürerek sunduğu 

sema gösterisi davetlilere unutulmaz 
dakikalar yaşattı.

Çınar Koleji öğrencilerinin Türk 
edebiyatında iz bırakmış birbirinden 
güzel ve anlamlı birçok şiiri ustalıkla 
okuması davetlilerin takdirini toplar-
ken aynı zamanda programda duygu 
dolu anların yaşanmasına neden oldu. 
Program ünlü besteci ve söz yazarı Yü-
cel Arzen tarafından Üstâd Necip Fazıl 
Kısakürek anısına bestelenen “Surda 

Bir Gedik Açtık” adlı eserin orkestra 
eşliğinde Çınar Koleji öğrencisi Hasan 
Karahasanoğlu tarafından seslendiril-
mesiyle sona erdi.

Milletçe milli birlik ve beraberliğe 
ihtiyaç duyulan bugünlerde böylesine 
anlamlı ve güzel bir programa imza 
attıkları için Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenimiz Dilek Avsuncu’ya ve 
edebiyat zümresine teşekkür ederiz.

23 yıllık eğitim tecrübesi ve sektöre getirdiği ilklerle öncü eğitim kurumlarından biri 

olmayı başarmış olan Çınar Koleji, geleneksel olarak düzenlediği Çınaraltı Şiir Gecesi 

Programı’nın 12’insini “Aziz Vatan Anadolu” teması ile gerçekleştirdi.
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BOĞAZ'DA FERAH BİR NEFES

Lise öğrencilerimiz, öğretmen-
lerimiz ve yöneticilerimiz yoğun 

ders yılının sonlarına yaklaştığımız şu 
günlerde İstanbul Boğazı’nda ferah 

bir nefes almak için tekne turu yaptı. 
Tarihi, turistik ve kültürel mekânların 
gezildiği programda öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz aynı zamanda çe-

şitli oyunlar oynayarak, halay çekerek 
stres attılar. 

ETKİNLİKLERGENÇ ÇINAR 40



BA
ŞA

KŞ
EH

İR
 K

AM
PÜ

SÜ

ULUDAĞ’DA BİR GÜN

Başakşehir lise öğrencilerimiz 
Beden Eğitimi Zümresince or-

ganize edilen Uludağ gezisine yoğun 
ilgi gösterdiler. Temiz havanın ve 

tatilin tadını çıkaran öğrencilerimiz 
kayak yaparak stres attılar. Güzel bir 
hafta sonunu kartopu oynayarak, 
kardan adam yaparak karın keyfini 

çıkararak geçiren öğrencilerimiz 
bunların üstüne eşsiz lezzetleri de 
ekleyerek yuvalarına geri döndüler.
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GEMS’LE ÖĞRENMENİN TADI BAŞKA

DÜŞ EVİNE GEZİ

Ana sınıfında öğrencilerimiz 
GEMS materyalleri ile canlıları 

ve çevrelerini inceleyip onları tüm de-

taylarıyla öğreniyorlar. Aynı zamanda 
GEMS konularıyla bağlantılı bir 
şekilde matematik ve örüntü çalışma-

ları yapıyorlar.

Anasınıfı gezilerimizden biri 
de Fenerbahçe Düş Evineydi.  

Öğrencilerimiz orada izledikleri Pepe 

tiyatrosunun ardından robotik atölye-
sinde resim yapan robot ürettiler ve 
robotla beraber resim çizdiler. Ardın-

dan Fenerbahçe stadının türbinlerinde 
oturarak futbol sahasını yakından 
görme şansını buldular.
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‘HUZURDA KARDEŞİM OL’ 

Allah’a yakın olmanın en önemli işareti ibadettir, namazdır. 
Namaz mutluluktur. Namaz huzurdur...

Değerler eğitimi çalışmalarımızdan biri olan Huzurda karde-
şim ol etkinliği, öğrencilerimizin kendilerine bir arkadaş seç-
melerini ve birbirlerine ‘Huzurda kardeşim ol’ diyerek namaza 
çağırmalarını ve bu konuda birbirlerine destek olmalarını hedef-
lenmektedir.

YÜCE KİTABIM KUR’AN
2. sınıf  öğrencilerimiz yıl içinde edindikleri 
manevi kazanımlarını “Yüce Kitabım Prog-

ramı” ile taçlandırdılar. Programda öğrencilerimiz 
İlahi söyledi, Kuranı Kerim ve Hadis-i şerif  oku-

du ve rondlarla programı renklendirdi. Programa 
katılan velilerimiz çocuklarının heyecanına ortak 
olurken, öğrencilerimizin performansları salonda 
duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
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Çok sıcak bir yaz günüydü. Az sonra 
okula gidecektim. Yine her zamanki gibi 
geç kalkmanın telaşı içinde oraya buraya 
koşturdum. Tam kapıdan çıkacaktım ki 
yanıma suluğumu almadığımı fark ettim. 
Hemen odama koşup suluğumu aldım. 
Sonra da okul servisini beklemek üzere 
sokağa indim. Okul servisi beni çok beklet-
meden bir- iki dakika sonra geldi. Servise 
bindikten sonra servis şoförüne selam verip, 
yerime oturdum. Kısa süren bir yolculuğun 
ardından okula vardık. 

Okulun en üst katındaki sınıfıma gittim. 
İlk iki dersimiz matematik olduğundan 
matematik kitaplarımı çıkarttım. Yorucu 
bir dersten sonra teneffüs oldu. Teneffüste 
İngilizce dersi için hazırlıklarımı yaptım. 
İngilizce dersinde yeni konu işlemeyip bir 

önceki konuyu işlediğimiz için dersimiz 
matematik dersine göre daha rahat geçti. 
Bu arada fısıltıyla arkadaşımla konuşuyor-
duk. Aklımızdaki tek şey öğle arası yemek-
ten sonra yapacaklarımızdı. 

Öğle yemeğini yedikten sonra koştura 
koştura bahçeye çıktık. Yanımda en sevdi-
ğim arkadaşım Cem ve Emre de vardı. Ön 
bahçeden arka bahçeye doğru yavaş yavaş 
ilerledik. Öğretmenlere özellikle de nöbetçi 
öğretmene yakalanmamamız gerekiyordu. 
Yemekhaneden gizlice alıp montlarımızın 
altına gizlediğimiz su şişeleriyle yakalanmak 
bizim için pek de iyi olmazdı. Bir taraftan 
nöbetçi öğretmeni kestiriyor bir taraftan da 
önceki yaramazlıklarımızı bilen öğretmen-
lere sinsi tebessümler saçıyorduk. Avına 
yaklaşan kediler gibiydik. 

Engelleri aşıp tam kurtulduk derken lise 
binasının arka bahçeye bakan kapısı sert 
bir şekilde açıldı. Korktuğumuz başımıza 
gelmişti. En son görmek istediğimiz kişi 
olan müdür yardımcımız hışımla kapıdan 
çıkıp bize doğru geldi. Cem “şimdi hapı 
yuttuk” dedi. O an kedi görmüş fare gibi 
olduğumuz yerde kaldık. Müdür yardımcısı 
elindeki kağıtlara dalmıştı hızla yanımızdan 
geçip gitti. Bizi hiç fark etmedi bile. Derin 
bir nefes alıp oh, dedik. 

Arka bahçeye gelince etrafa bir göz 
gezdirdik. Birkaç ilkokul öğrencisi dışında 
kimsecikler yoktu. Hemen savaş aletleri 
olan su şişelerimizi çıkardık. Kapakları 
kalemlerimizin ucuyla deldik. Silahlarımız 
hazırdı ve “su savaşı” başlamak üzereydi. 
Emre Her zamanki espriyle pozisyon aldı: 

SU SAVAŞI

ETKİNLİKLERGENÇ ÇINAR 44



BA
ŞA

KŞ
EH

İR
 K

AM
PÜ

SÜ− Savulun Tellioğuları…
Onun ardından biz de pozisyonlarımızı 

aldık. Şişelerimizden fışkıran su yağmur 
gibiydi. Biz savaşın heyecanına kendimizi 
kaptırmışken zil çaldı. Son cephanemizi de 
sıkıp koştura koştura sınıfa geldik. Eyvah, 
ikinci zil çalmış öğretmen sınıfa girmişti. 
Kapıyı usulca çalıp suçlu suskunluğuyla 
öğretmenimizin yanına gittik. Özür fırsatı 
bulmaya fırsatımız olmadı. Öğretmeni-
miz de dahil herkes pür dikkat bize 
bakıyordu. O an her tarafımı-
zın su içinde kaldığını fark 
ettik. Başımız önümüze 
eğik duyacağımız azar 
içinse kulağımızı hazır 
tutuyorduk. Derken 
öğretmenimiz gayet 
yavaş ama anlamlı 
bir şekilde müdürü-
müzden izin kağıdı 
alıp gelmemizi 
söyledi. Bu işite-
ceğimiz azardan 
çok daha kötüydü. 
Çaresiz müdür oda-
sının yolunu tuttuk. 
Ellerimiz titriyordu. 

Müdür bizi o hal-
de karşısında görünce 
nedenini sordu. su savaşı 
yaptığımızı söyledik. Bize 
oturmamızı söyledi. Galiba 
iyi tarafına denk gelmiştik. Önce 
bu yaptığımız davranışın çok kötü 
bir şey olduğunu söyledi ve ardından 
nasihat etti.  Afrika’daki insanların bu suya 
ne kadar ihtiyacı olduğunu anlattı. Her 
geçen gün suların tükendiğini bir gün su 
kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceğimizi üs-
tüne basa basa anlattı. Bizim de suyu böyle 
israf  etmeye devam edersek gelecekte suya 
muhtaç bir ülke olacağımızı o yüzden suya 
sahip çıkmamız gerektiğini belitti.  Biz de 
bir daha su savaşı yapmayacağımıza dair 
söz verdik. Sonra da bizi sınıfa gönderdi. 

Arkadaşlarım çok utanmışlardı fakat 
ben çok fazla önemsememiştim bu konuş-
mayı. Derse girdikten sonra öğretmenimiz 
de bize kızmıştı. Ben hala neden bu kadar 
kızdıklarına anlam veremiyordum. Çünkü 
her yerde zaten fazlasıyla su vardı. 

Son ders de bittikten sonra servisle 
evime gittim. Elimi ve yüzümü yıkadım, 
sonra da annemin yanına koştum. Evde 
annem yemek hazırlarken ben de ona 
yardım ettim. Yemek hazırlandıktan sonra 
babamı da sofraya çağırdık.  Yemeğimizi 
yedik. Sonra kanepeye uzandım. Bu sırada 
televizyon da açıktı. Televizyondaki ha-
berde insanların suyu israf  etmeye devam 
ederse ileride su savaşlarının çıkacağını, 

gerekli önlemler alınmazsa iki bin yirmi beş 
yılında üç milyar insanın su kıtlığı çekece-
ğini ve arabaların egzoz gazlarından ozon 
tabakasının delineceğini söylüyordu. O 
an içimi bir ürperti sardı. Üç milyar insan 
susuz kalacak belki de ölecek diye kendi 
kendime tekrarladım.

Ertesi gün yine servise binmek için 
evden çıktım. Havanın diğer günlere göre 
daha kara ve soluk bir rengi vardı. Bahçeye 
çıkar çıkmaz gelen o güzel çiçeklerin 
kokusu burnuma gelmiyordu. Kısacası 
bugün diğerlerinden farklıydı. Uzun bir 
süre servisi bekledim ama gelmedi, sonra 
da yürümeye başladım. Her yer akşam 
haberlerde anlatıldığı gibiydi. Ağaçlar sanki 
birden kurumuş, sokağın ortasındaki süs 
havuzunda su yok olmuştu. Yürürken bo-
ğazımın kuruduğunu hissettim. Bir market 
bulmalıydım. Biraz daha yürüdükten sonra 
buldum. İçeride doğru dürüst bir şey yoktu.

− Merhaba bir su alabilir miyim?
− Yok, olsaydı biz içerdik; susuzluktan 

öleceğiz görmüyor musun?
− Peki ya nerede su bulabilirim?
− Artık hiçbir yerde su yok bir şişe 

su için insanlar nelerini veriyorlar biliyor 
musun?

− Nasıl yani, bir şişe su altı üstü ne 
kadar olabilir ki?

− Evlerini veren insanlar var. Keşke 
önceden suyu düzgün kullansaydık israf, 
ah israf… Şimdi tüm su stokları bitmek 
üzere.,,

− Oğlum kalk hadi yerine yat!
− Su…
− Ne suyu oğlum, hadi kalk yerine yat.
− Su istiyorum.
− Oğlum hadi kalk yerine yat. Üşüte-

ceksin bak!
− Anne su var mı?

− Var oğlum git mutfaktan 
al.

Allah’a şükür ki kötü 
bir rüya görmüştüm, bir 

kabus…  Düşünsenize 
gerçekten tüm suların 
bittiğini, havanın her 
zaman böyle soluk 
bir renkte olduğunu 
ve dünyadaki tüm 
güzel kokuların gi-
dip sadece egzoz ve 
fabrika atığı kokusu 
olduğunu... Düşün-
senize bir damla su 

için insanların birbi-
rini öldürdüğünü. Bu 

yüzden Allah’ın bize 
verdiği nimetlerin en 

önemlilerinden biri olan 
suyumuza sahip çıkmalıyız, 

tek bir damlasını bile israf  et-
memeliyiz. Bir daha “su savaşı” 

mı? Asla.

Halit Yavuz AVCI

Ortaokul 

BAŞAKŞEHİR KAMPÜSÜ
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FARKLI MEKANLARDA BİRLİKTELİK

Öğrencilerimizin yaşayacakları zamana göre donanımlı ve iyi 
yetişmiş bireyler olabilmesi için öğrenci öğretmen ilişkisi kadar 

veli öğretmen iletişimini de önemsiyoruz. Bu kapsamda velilerimizin 
kendi aralarındaki buluşmasının yanında, okul dışında öğrenci, veli 
ve öğretmen buluşmaları düzenledik. 2-A sınıfı öğretmen ve baba-
larla futbol müsabakası, 2-B sınıfı öğrenci veli ve öğretmenlerle Aziz 
Mahmut Hüdai Caminde sabah namazında ve piknikte buluştuk. 
Dönemde birden fazla kahvaltı ve yemek organizasyonlarıyla güzel, 
kaliteli ve keyifli zamanlar geçirdik. 

Ufuk Sahibi Olmanın Yolu
OKUMAK

Kitap okumanın yeri ve zama-
nı yoktur diyerek  yola çıktık. 

Birinci sınıftan itibaren uygulamaya 
başladığımız etkinliğimiz yıl boyunca 
son hızıyla devam etti. Mekân zaman 
değişse de okuma aşkı değişmemek-

tedir. Bu farkındalığı kazandırmak 
için çeşitli mekânlarda öğrencilerimizi 
kitap okumaya teşvik ederek hem 
güzel ve keyifli vakitler geçirdik hem de 
okuma alışkanlığı kazanmış öğrencile-
rimiz oldu.
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UÇURTMALARIMIZ HAZIR

LALERLE ŞENLENDİK

Çınar Koleji Çekmeköy kampüsü 1.Sınıf  
öğrencileri ile Astronomi müzesini ziyaret 

ettik. 
Ağaç yaşken eğilir deyip çocuklarımıza uza-

yın derinliklerine doğru bir yolculuk yaptırdık. 
Gezi sayesinde merak edilenleri ve bilinmeyen 
yönleri ile uzay, güneş sistemi ve yıldızları tanıma 
fırsatı bulduk. 

Fen ve Teknoloji eğitimini şimdiden almaya 
başlayan öğrencilerimiz meraklı gözlerle geziyi 
tamamladı.

UZAYI KEŞFE GİTTİK

Bilgisayar başında, dört duvar arasında geçirilen zamanı 
azaltmak adına, çocuklarımıza sokakta geleneksel oyunları 

öğretmek için uçurtma atölyesine keyifli bir ziyaret gerçekleş-
tirdik. Çocuklarımız uçurtma yapmayı ve uçurtmaları nasıl 
uçurmaları gerektiği noktasında atölye görevlilerinden bilgi ve 
destek aldılar. Anne babalarıyla uçurtma uçurmak üzere uçurt-
malarıyla evlerine gittiler. 

Çınar Koleji Çek-
meköy kampüsü 1. 

Sınıf  öğrencileri lale şenliği 
düzenledi. 
3 ay önce çocukların hazır-
lıklarını ve ekimini yaptığı 
laleler, düzenlenen etkinlikle 
okulumuzun ilköğretim 

kısmında sergilendi. 
1.sınıf  çocuklarımıza 
sorumluluk bilinci aşılamak 
ve doğa sevgisi kazandır-
mak için yapılan lale şenliği 
ilköğretim Müdür Yardım-
cısı Zeki Alkan hocamızın 
katılımıyla gerçekleştirildi.
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İnsanoğlunun çağımızda karşılaştığı 
birçok hastalığın altında yanlış ya da 
doğal olmayan beslenmenin olduğu 
bir gerçek. Öğrencilerimizde doğal 
beslenme bilinci uyandırmak ve 
bundan sonraki hayatlarına idame 

etmelerini sağlamak amacıyla “Doğal 
Besleniyorum” etkinliği yaptık.  Öğ-
rencilerimiz getirdikleri doğal ürünleri 
sınıflarında beraberce hazırlayıp ye-
diler ve doğal beslenmenin önemine 
vurgu yaptılar.

DOĞAL BESLENİYORUM

Öğrencilerimizin yapay çevre hak-
kında öğrendiklerinin pekiştirilme-

si amacıyla Yapay Çevre konulu sergi 
düzenledik.  Öğrencilerimiz yaptıkları 
projelerle öğrendiklerini somut olarak 
arkadaşlarına ve tüm öğrencilerimize 
aktardılar.

YAPAY ÇEVRE

ÇİMLENDİK!
Canlıların büyüme ve gelişimini so-
mut halde gözlemlemek, canlıların 
yaşamı için gerekli temel öğelerle 
ilgili farkındalık oluşturmak ama-
cıyla bir proje gerçekleştirdik. Biraz 
uzun soluklu olan projemizde önce 
yumurta kabuklarının içine çim 
tohumu ektik. Daha sonra onların 
büyümelerini bekledik. Bekledi-
ğimize değdi. Birkaç gün sonra 
yumurta kabuklarının çimlendiğini 
gördük. Yaparak ve yaşayarak 
öğrenme bu olsa gerek.
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4 SENELİK MASAL SERÜVENİ MEZUNİYETLE TAÇLANDI
Çınar Koleji Çekmeköy Kampüsü 4. Sınıf  öğrenci-
lerimiz 2014-2015 eğitim öğretim yılında başladık-
ları ilkokul serüvenini 2017-2018 eğitim öğretim 
yılında, Beykoz Korusu’nda gerçekleştirdikleri 
harika bir mezuniyet töreni ile noktaladılar.
Beykoz Korusu’nda yapılan mezuniyette, öğren-
cilerimiz anneler günü sürprizi olarak annelerine 
ithafen müzik öğretmenimiz Vedat Ünal şefliğinde 
şarkılar seslendirdiler. Okul müdürümüz Mehmet 
Karagöz’ün velilerimize ve öğrencilerimize yaptığı 
hoş geldiniz konuşması ile programımız devam etti.
Öğrencilerimizin dört yıl boyunca yaptıkları etkin-
liklerinin de yer aldığı sınıf  slaytlarıyla devam eden 
program, öğrencilerimize başarı belgelerinin takdi-
mi ve sınıf  annelerine çiçek verilmesi ile sona erdi. 
Vatanının, milletinin, manevi değerlerinin kıymetini 
bilen, yaşayan ve yaşatacak olan öğrencilerimize 
eğitim-öğretim hayatları boyunca Çınar Ailesi 
olarak başarılar diliyor, ülkemiz için iyi işlere imza 
atacak bireyler olma yolunda ilerlemelerini temenni 
ediyoruz.

MİLLî ŞAİRİMİZİ ZİYARET ETTİK

BİLİMİN MERKEZİNE
YOLCULUK

Çekmeköy Çınar Koleji 4. 
Sınıflar olarak, 12 Mart İs-
tiklal Marşı’mızın kabulünün 
yıl dönümü vesilesiyle milli 
şairimiz Mehmet Akif  Ersoy 
’un kabrini ziyaret ettik.
Edirnekapı Şehitliği’nde 

bulunan kabri başında 
öğrencilerimizle şairimize ve 
15 Temmuz Şehitlerimize 
Fatihalar okuduk. Öğrencile-
rimiz ecdatlarına duydukları 
minnetlerini gösterdiler.

Çekmeköy Çınar Koleji 4. Sınıflar olarak, Sancaktepe Bilim 
Merkezine eğitici bir gezi düzenledik. İlk durağımız plane-
taryum yani gezegen eviydi. Yatay koltuklarımıza oturduk 
ve uzman öğreticinin anlattıklarını dinledik. Küresel tavana 
yansıtılan görüntülerde yıldız sistemlerini inceledik, Kutup 
Yıldızı'nın neden hep kuzeyi gösterdiği hakkında bilgiler 
edindik. Daha sonra Bilim Atölyesi'ndeki deney ünitelerinin 
bulunduğu alanda uzman öğreticiler, öğrencilerin yaşlarına 
uygun olan deney düzeneklerini anlattılar ve öğrencilerimiz-
le birlikte deneyler yaptılar. Öğrenciler Bernoulli üfleyicisin-
de hava üfleyerek balonun nasıl havada kaldığını incelediler. 
Öğrencilerimiz böcek standında ipek böceği gibi farklı 
böceklerin yaşam döngülerini gördüler. Bilimin merkezine 
olan yolculuğumuz daha birçok deney ve gözlemin ardın-
dan son buldu.
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İNGİLİZCEMİZİ SAHNEYE TAŞIDIK!

Yarı hazırlık sınıflarımız olan 5. 
sınıflarımızın İngilizce FUN DAY 

programı 4 Mayıs 2018 Cuma günü 
lise konferans salonumuzda gerçek-
leştirildi. İngilizce öğretmenlerimiz 
tarafından hazırlanan programda 

keyifli anlar yaşandı. Birbirinden 
eğlenceli tiyatrolar izleyicilerden tam 
not alırken, yapılan solo şarkı perfor-
mansları programa damgasını vurdu. 
Öğrencilerimiz geliştirdikleri İngiliz-
celerini, Türk kültürü temalı program 

içeriğiyle sahneye taşıdılar. Program 
içeriğini Hababam Sınıfı, Nasrettin 
Hoca, Padişahlarımız, Barış Manço ve 
çeşitli şiir, şarkılar oluşturdu. Program-
da emeği geçen öğretmen ve öğrenci-
lerimizi tebrik ediyoruz.
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ÖĞRENCİLERİMİZİ ULUSLARARASI SINAVLARA HAZIRLIYORUZ

Uluslararası geçerliliğe sahip CEFR standartlı (Avrupa Ortak 
Dil Referansı Çerçevesi) seviye belirleme sınavı Tracktest ESOL 

ve LRN Speaking Exam okulumuzda başarı ile uygulandı. 
Öğrencilerimizin uluslararası sınav tecrübesi kazanacakları, yurtiçi 
ve yurtdışındaki üniversitelerde ve mesleki yaşamlarında etkili olan 
uluslararası düzeyde geçerli bir sertifikaya sahip olacakları Tracktest 
sınavları, İngilizce öğrenenler için dünyanın önde gelen ölçme-değer-
lendirme araçlarından biridir. Bu sınavların amacı, İngilizce öğreni-
minin uluslararası standartlarda geçerliliğini belgelemektir. Öğrenci-
lerimiz, bu sınavlara katılarak İngilizce eğitiminde dünya standardını 
yakalamak adına yetkin bir İngilizce öğrenmekle kalmaz, dünya 
vatandaşı olma yolunda da sağlam adımlarla ilerlemiş olur. Ayrıca, 
kazandığı yüksek öz güven sayesinde kendisini uluslararası platform-
larda rahatlıkla ifade edebilme şansına erişir.
Sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

GELECEĞİN DİPLOMATLARI İTÜ GVO JMUN 2018 ‘DE…
İTÜ JMUN 2018 için seçi-
len öğrencilerimiz, Aminenur 

Toprak, İrem Yılmaz ve Elif  Güder, 
coşkulu bir hazırlık sürecinin ardından 
Fas büyükelçisi ve delegeleri olarak 7-8 

Nisan 2018 tarihlerinde yapılan Birleş-
miş Milletler Model Konferansları’na 
katıldılar ve “Dünya Barışı” hakkında 
fikirlerini sundular. Öğrencilerimiz, ül-
keler sorunlarının tartışıldığı ve bir çö-

züm arayışı kapsamında iki gün süren 
bu çalışmada okulumuzu en iyi şekilde 
temsil ettiler. Onları tebrik ediyor ve 
başarılarının devamını diliyoruz.
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BABAM, BEN VE ARKADAŞIM
28 Nisan Cumartesi günü 
PDR birimimizin düzenlediği 

"BABAM, BEN VE ARKADAŞIM" 
etkinliği yoğun bir katılım ile ger-
çekleşti.

Öğrencilerimiz babalarıyla birlikte 
keyifli ve etkin vakit geçirme imkânı 
buldukları bugünde doyasıya eğlen-
me fırsatı buldular. Yaşam Beceri-
leri Merkezinde 11 farklı etkinlikle 

babalar ve çocukları dolu dolu 
bir gün geçirirken, etkinlik renkli 
görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLAR NEDEN FARKLIDIR?
Eğitimci yazar İsmail Acarkan'ın “Çocuklar 
neden farklıdır?” isimli semineri konferans 

salonumuzda velilerimizin yoğun ilgisiyle ger-
çekleşti. Hayata bakış açımızı öğrenmek, davra-
nışlarımızın ardındaki motivasyonu keşfetmek, 

kendi mizacımızı tanımak ve bu durumun çocuk 
yetiştirmede bizi nasıl etkilediğini öğrenmek adına 
gerçekleşen seminerde velilerimize mizacın öne-
minden bahsedildi. Seminer, velilerimizin İsmail 
Acarkan'a kitaplarını imzalatmaları ile sona erdi.
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TÜBİTAK’TA BİR DERECE DAHA

BAHARLA GELEN ŞENLİK

Matematiği sevdirmek ve matematik 
kültürünü yaygınlaştırmak için yapılan 

Uluslararası  Kanguru Matematik sınavında 
dereceye girerek Finale katılmaya hak kazanan 
öğrencimiz Ceren KASAP'ı Okul Müdürümüz 
Mehmet Karagöz ödüllendirerek tebrik etti. 
Türkiye çapında gireceği Final Sınavında öğren-
cimizin başarılarının devamını dileriz.

KANGURU MATEMATİK’TE ÇINAR FARKI

Her yıl düzenlenen Çınar Koleji Bahar 
Şenliği bu yıl da birçok heyecana sahne 

oldu. Birçok akademik ve sosyal branşın yer 
aldığı etkinlikte özellikle Fen Bilimleri zümremi-
zin düzenlemiş olduğu deneyler bizlere tadına 
doyulmaz, tarifi zor bilimsel tecrübeler yaşattı. 
Matematik zümremizin Kinestetik Matematik 
Oyunu zihinsel ve fiziksel aktiviteleri bir arada 
yaşatarak güzel bir harmoni sundu. Emeği 
geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12. Ortaokul Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında Bölge 

Birincisiyiz.
 TÜBİTAK "12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Böl-
ge Yarışması" Gebze Teknik Üniversitesinde 26-28 Mart 2018 
tarihleri arasında düzenlendi. 7-A sınıfı öğrencimiz Berat Laçin 
Fen Bilimleri öğretmenimiz Sümeyye Gökçe danışmanlığında 
bölge sergisine "İnsanın İşi İnsana, Robotun İşi Robota! Taşıyıcı 
Robotum" eseriyle katılım sağladı. Sergi sırasında yoğun ilgiyle 
karşılaşan öğrencimiz başarısı ve azmiyle katılımcıları hayran 
bıraktı. 
3 gün süren sergi sonunda bugün alanında uzman Profesörler 
ve akademisyenlerden oluşan jüri heyeti tarafından Bölge Finali 
yapıldı. Öğrencimiz Berat Laçin Asya Bölge Birincisi seçilerek 
Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Öğretmenimizi ve 
öğrencimizi tebrik ederiz.
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KUPALARI OKULUMUZA TAŞIYAN KADRO
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu okul sporlarında

Beden Eğitimi Bölümü olarak aldığımız dereceler:

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI DERECELERİMİZ

MENDİL KAPMACA 2009 KARMA İLÇE ŞAMPİYONLUĞU

YAKAN TOP KARMA 2009 KARMA İLÇE ŞAMPİYONLUĞU

SEK SEK OYUNU 2008 KARMA İLÇE 2.LİĞİ

MENDİL KAPMACA 2010 KARMA İLÇE 2.LİĞİ

YAKAN TOP 2008 KARMA İLÇE 2.LİĞİ

SEK SEK OYUNU 2010 KARMA İLÇE 3.LÜĞÜ

SPOR BRANŞI DERECELERİMİZ

YILDIZ ERKEKLER HENTBOL ŞAMPİYONLUĞU

KÜÇÜK ERKEKLER BADBİNTON İLÇE 2.LİĞİ

KÜÇÜK KIZLAR BADMİNTON İLÇE 3.LÜĞÜ

YILDIZ KIZLAR BADMİNRON İLÇE 3.LÜĞÜ

YILDIZ ERKEKLER MASA TENİSİ İLÇE 3.LÜĞÜ

YILDIZ ERKEKLER FUTSAL İLÇE 3.LÜĞÜ
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5. Sınıf  öğrencileri Sosyal Bilgiler 
dersinde yer alan yerel yönetimler ko-
nusu kapsamında Çekmeköy Beledi-
yesini ziyaret ederek Belediye Başkan 
Yardımcısı Sayın Şenol Çetin ve Sayın 

Latif  Coşar ile görüştüler. Görüşmede 
Şenol ve Latif  Bey belediyelerin gö-
revleri ve Çekmeköy ilçesinde özellikle 
eğitim alanında yapılan çalışmalar ile 
ilgili öğrencilere bilgiler verdiler.

BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİK

5. sınıf  öğrencileri destan yazılan 
toprakları ziyarete gittiler…Ça-

nakkale geçilmez!
Bunu bilmek, bir devir gençliğini 
Çanakkale'de şehit vermiş bir milletin 
çocuklarının hakkıdır diye düşündük. 
Çocuklarımız... Geleceğimizin temi-
natı, vatanımızın bekçisi, gözümüzün 
nuru çocuklarımız... Onlar ecdatla-
rındaki iman gücünü, vatan aşkını, 
bayrak sevdasını, namus ve hürriyet 
sevgisini bilmeden büyümesinler, Ça-
nakkale’de gençliğini, umutlarını, sev-
dalarını, hayallerini bırakanları, vatanı 
vatan yapmak için " Bir hilal uğruna 
batan güneşleri" bilsinler istedik.
Bu duygu ve düşüncelerle 103 yıl önce 
yazılan destanı yerinde görmek ama-
cıyla Çanakkale’ye bir gezi düzenledik.

ÇANAKKALE RUHUNU YAŞAMAK İÇİN...

MOTİVASYON
PİKNİĞİ
8. Sınıf  öğrencileri yaklaşan liselere 
geçiş sınavı öncesinde moral ve mo-
tivasyon amacıyla pikniğe giderek 
doyasıya eğlendiler. 
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KARTEPE’DE COŞTUK

Ortaokul öğrencileri 1. Dönemin yorgunluğunu Karatepe’de kayak 
yaparak attılar.
1. dönemin son haftasında karneden önce ortaokul öğrencileri 
öğretmenleri eşliğinde Karatepe’ye giderek kayma imkânı buldular. 
Bu gezide öğrenciler doyasıya eğlenerek bir dönemin yorgunluğunu 
attılar.

YUNUS EMRE'Yİ ANLAMAK

ŞİİR YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDUK

İlahi aşkın ve tasavvufun yeryüzüne gelmiş en 
büyük dervişlerinden biridir Yunus Emre.

İnancın, sevginin ve kardeşliğin sesini duyurmak 
Yunus Emre’yi doğru anlamak ve anlatmak için 
bir araya geldik. Çınar Okulları Türkçe Bölüm 
Başkanı Yasir AVSUNCU tarafından düzenlenen 
programda gönül kulağı ile kanun eşliğinde dinle-
nen şiirler ruhumuzun derinliklerinde yeşerdi.
İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortao-
kul öğrencilerine yönelik düzenlediği ”  2018 

yılı Karayolu Trafik Haftası “ konulu şiir yarışma-
sında 7/A sınıfından öğrencimiz Ceren AYYKAN  
Çekmeköy  ilçe 1.si oldu. Öğrencimizi ve onu 
çalıştıran öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.
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Müslümanların kırmızı çizgisi
Peygamberlerin en güzel şehri
Üç büyük dinin merkezi
Mahşerin perdesi Kudüs

Müslümanların ilk kıblesi
İbadethanelerin en güzeli
Senin dilin Allah der
Ellerin tekbir getirir

Kalpleri kararmış korkak fareler
Sapkınlıktan vicdanlarını öldürmüşler
Gerçek haklıyı bilmiyorlar
Anlatsak da dinlemiyorlar

Bir gün gelecek
Kudüs beyazlılarla şenlenecek
Sanki ölüler diri gibi olacak
Kudüs canlanacak
Allah’ın izniyle peygamberlerin şehri dik duracak

BİR GÜN GELECEK

ALİ RAMAZAN ERDOĞDU
ORTAOKUL

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ
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Ülkemizin kuzey doğusunda bu-
lunan bol yağışlı, bol nemli, yemyeşil 
bölgemiz Karadeniz’de başlar hayat 
hikâyem. Yağmur taneleriyle canlanan 
yapraklarım güneş ışığıyla olgunlaşır. 
Taç yapraklarım, çalışkan Karadenizli 
kadınlarımız tarafından sevgiyle topla-
nır. Gönderildiğim fabrikalarda paketle-
nip tüm Türkiye’ye ve Dünya’nın çeşitli 
yerlerine dağıtılırım. Bilin bakalım ben 
kimim? Cevabınızı duyar gibiyim. Evet, 
doğru tahmin ettiniz ben çayım. Güne 
birçok kişi benle başlar benle bitirir. 
Türklerin milli içeceği sayılırım. Hafta 
sonu aileyi bir araya toplayan sıcacık 
muhabbetli kahvaltı sofralarının baş 
tacıyım. Sadece büyükler değil küçükler 
de içer beni. Böylece paşa çayı şeklinde 
çocukların da gönlünü alırım. Ne de 
olsa bu günün çocukları yarının büyük-
leri olacaklar. Bahar ve yaz aylarında 
neşenize neşe katan pikniklerde ya 
termoslarla taşınarak ya da kara çay-
danlıkta orada demlenerek yine sizlere 

eşlik eden benim. Soğuk kış aylarında 
içinizi ısıtan da benim. Bazen dostları-
nızla buluştuğunuzda o tadına doyum 
olmaz sohbette ben hep yanınızdayım. 
Arkadaş günlerinde kurulan masalarda 
porselen demliklerde en şık sunumlarla 
sizlerleyim. Çay saatlerinde yanımda 
simit harika gider. Çat kapı gelen bir 
misafire bile en azından bir bardak çay 
ikram edilmeden gönderilmez. Akşam 
yemeğinden sonra evin hanımı daha 
sofradan kalkmadan suyumu kayna-
maya koyar ki tatlının yanında ikram 
edebilsin. Kuruyemişin yanında da 
vazgeçilmezimdir. Hele de iyi demlenir, 
tavşankanı renginde olur ve ince belli 
bardaklara konursam beni içmelere 
doyamazsınız. Dinlendirici, sakinleş-
tirici ve keyif  vericiyimdir; bu sebeple 
tiryakilerim çoktur. Ama uyku soru-
nunuz varsa yatma saatine yakın fazla 
demli içmeyin beni. En çok rahatsızlık 
hissettiğim şey ise yanımda dedikodu 
yapılması; kulaklarımı tıkıyorum aya-

ğım olsa o ortamdan kaçacağım, fakat 
maalesef  olmadığından kalbimle onlara 
dua ediyorum. Ayrıca yanımda sigara 
içilmesi de beni çok üzüyor. Hele bir de 
o ortamda küçük çocuk varsa çocuğu 
alıp o dumanlı pis ortamdan kurtarmak 
istiyorum. O minicik ciğerlere öyle 
zarar verilmesine tahammül edemiyo-
rum. Velhasıl güzel olan her anınızda 
yanınızda olmaktan mutluluk ve onur 
duyuyorum. Şimdilik bu kadar laflamak 
yeter, artık iş başına, hazırım demimi 
aldım. Hadi gelsin çaylaaarr…

ÇAYLAAAARRR!

BEGÜMNUR CAN
ORTAOKUL

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ

Üsküdar’ın cumbalı sokaklarının 
martı sesleriyle buluştuğu bu güzel 
günde evimizin en büyüğü olan Elif  ab-
lam her zamanki gibi odasının camını 
açarak serin havayı içine çekti ve Yahya 
Baba’yı seyretti. Onu seyretmek huzur 
için yeterliydi.

Yahya Baba başında fesi ve üstün-
den eksik etmediği takım elbisesiyle 
tam bir Osmanlı adamıydı. İstanbul’da 
doğmuş, büyümüştü.

Kimseye kötülük etmemiş pek çok 
kişiye iyiliği dokunmuştu. Yüreği aile 
sevgisiyle doluydu fakat bu kocaman 
evde bir başına kalmıştı. Bundan dolayı 
mıdır bilinmez çocuklara karşı ayrı bir 
sevgisi vardı. Evine o kadar güzel bakar-
dı ki tüm mahallenin çocukları “Keşke 
bizim de böyle bir babamız olsa” der-
lerdi. Anlattığı İstanbul hikâyeleri bizi 
derinden etkiler ve hoş vakit geçirme-
mizi sağlardı.   

Bir sabah uyandığımızda Elif  ablam 
koşa koşa gelip hepimizi uyandırdı. 
“Yahya Baba bugün her zamanki ye-
rinde yok. Bir şey olmuş olmalı.” dedi. 
O kadar alıştırmıştı ki bizi selamına 
böyle düşünmemek elde değildi. Hızlıca 
evinin yolunu tuttuk. İnsanlar etrafına 
doluşmuştu. Kalabalığı aralayıp yanına 
gittik. Fesi başından yere düşmüş bize 
yaşlı gözlerle bakarken elinde sıkıştır-
dığı kâğıdı uzatmaya çalıştı. Hepimiz 
üzüntüden ne yapacağımızı şaşırmıştık. 
Yavaşça gözlerini kaparken bizi son kez 
selamladı. 

O olaydan sonra sanki herkes birden 
büyümüştü. Kendimize gelince Yahya 
Baba’nın bize bıraktığı notu okuduk. 
Bazı harfleri verilmiş bir şifre ve bu 
şifreyi çözmemiz için her birimizin 
gideceği belirli yerler vardı. Bu yerleri 
gidip gördükten sonra bizi etkileyen 
şeyin ilk harflerini bulmamız gerekiyor-

du. Hepimiz heyecanlanmıştık. Sabahın 
ilk ışıklarıyla yola çıktık. Elif  ablam 
Sultan Ahmet Cami, Sinan -yani ben- 
Süleymaniye Cami, Kerem Yerebatan 
Sarnıcı, Aziz ise Eminönü’ne gidecekti.

Bu yerleri gezerken Yahya Baba’nın 
sesi hepimize eşlik ediyordu. Anlattığı 
kadar vardı. Herkes görevini tamamla-
mıştı ve eve döndüğümüzde yaşadıkları-
mızı birbirimize paylaşmaya başladık.

Elif  ablam “ Rengârenk lale bahçe-
lerinden sonra içi huzur dolu avludan 
geçtim. Caminin içine girdiğimde adeta 
büyülendim. Kubbesi, çinileri, pencere-
leri muhteşemdi. Pencerelerindeki renk-
li camlar ve tarihi İznik çinileri, camiye 
mavi bir renk vermiş. Bu yüzden yaban-
cılar camiye Mavi Cami diyorlar” dedi. 
Bir sessizlik oldu. En ufağımız atılarak 
“Anahtar kelime camiye adını veren 
İznik çinileri olabilir mi?” Ablam “Beni 
en çok etkileyen çok sevdiğim çinilerdi 

SANA DÜN TEPEDEN BAKTIM AZİZ İSTANBUL!
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harfi “İ” dedik. Sıra bana gelmişti.
Camiyi gezmeye başlamıştık. 

Rehberimiz caminin yapılışı sırasında 
meydana gelen hikâyeleri anlatmaya 
başladı. “Sultan Süleyman bir gün Baş 
mimar Sinan’ı çağırıp ona bir külliye 
yapılmasını istediğini söylemiş. Külliye 
İstanbul’un yedi tepesinden birinde yer 
almakta. Bu tepe şehrin birçok yerinden 
görüldüğü gibi buraya yapılan eser de 
şehrin her yerinden görülüyor. Mimar 
Sinan bu eseri yapmaya başladıktan 
sonra inşaata ara veriyor. Sinan’ın böyle 
bir ara verdiği komşu ülkeler tarafın-
dan duyuluyor. Sinan bu işi yapama-
yacağını anladı, Sultan Süleyman’ın 
yaptıracak parası kalmadı gibi çeşitli 
söylentiler çıkıyor. Safevi hükümdarı 
Şah Tahmasp, bu durumu fırsat bilip 
bir mektup gönderiyor: Haber aldık 
ki caminizi tamamlamaya gücünüz 
yetmemiş ve durdurmuşsunuz. Size 
bol miktarda mücevher gönderiyoruz. 
Bizim de sizin yaptırdığınız hayırda 
payımız olsun. Sultan Süleyman bu 
oyuna gelmedi. Mücevherleri getiren 
elçinin gözlerini yerinden fırlatacak bir 
şey yaptı. Yanındaki kişiye mücevher-
leri uzatarak: Bu mücevherler benim 
camimin taşları yanında pek kıymetsiz. 
Bunları al taşların arasına karıştır. Sul-
tan Süleyman’ın mücevherleri uzattığı 

kişi Mimar Sinan’dı. Kimsenin farkında 
olmadığı bir sebepten dolayı inşaatı 
bekletiyordu. Bütün amacı temelin iyice 
oturmasını ve yüzlerce yıl ayakta kalma-
sını sağlamaktı. Dikkate değer başka 
bir bilgi ise Sinan camiyi örümcek ve 
böcekten korumak amacıyla Afrika’dan 
üç yüz deve kuşu yumurtası getirtmiş ve 
caminin çeşitli yerlerine asmıştı. Çünkü 
onlar deve kuşu yumurtasının olduğu 
yere gelmiyorlarmış. Caminin açılışında 
çocuklardan biri “Şuraya bakın. Minare 
eğri duruyor” dedi. Minare eğri falan 
değildi tabi. Mimar Sinan ise çocuğun 
gönlünü almak için halatla minareyi 
çektirmiş. Böylece İstanbul’ un güzelli-
ğine güzellik katmış. Rehber tüm bun-

ları anlatırken o kadar etkilendim ki ne 
büyük mimarmış Sinan.” Bu kez işimiz 
kolay olmadı. Anlatılanların hepsi ola-
ğanüstüydü. Şifreli kelime ne olabilirdi. 
Ablam atıldı “Şifre senin adın, bu güzel 
eserin sahibi Sinan.” Tabi ya bu muh-
teşem eserde inci gibi parlıyordu ismi. 
İkinci harfi de bulmuştuk: S. Geriye 
beşinci ve altıncı harfi bulmak kalmıştı. 
Söz hakkı Kerem’e gelmişti.

“Gişeden biletleri alıp merdivenler-
den aşağıya indim. Yerin altına inecek 
olmak biraz beni korkutuyordu. Açıkça 
söylemek gerekirse korkağın tekiydim. 
Bu yüzden hemen kalabalığın peşine 
takıldım ve rehberi dinlemeye başladım. 
336 tane sütun varmış. Biraz ilerleyince 
rehber durdu ve bu gözyaşı sütunu dedi. 
Gerçekten yaklaşınca sütunun üzerin-
de göz desenleri gördüm. Yürümeye 
devam ettik. Rehber, “Medusa taşını 
görmeden önce size hikâyesinden bah-
setmek istiyorum.” dedi. Medusa, saçla-
rının yerinde yılanlar olan bir kadınmış. 
Ona bakan herkes taş oluyormuş. Bir 
ayna ile kendini görmesini sağlamış-
lar ve taşa dönüşmüş. Korkudan taşa 
bakamadım. Hızlıca oradan kaçtım ve 
yeryüzüne çıktım. Karanlıktan sonra 
etrafa bakmakta zorlanıyordum. Neyse 
ki oradan kurtulmuştum.” dedi. Bizim 
ufaklık “Amma da korkaksın abi” diye 
takılmadan edemedi. “Şifreli kelime 

Medusa’dan başkası olamaz.” dedi. 
Aziz “Nihayet sıra bana geldi.” dedi. 

“Sahaflar kapısından girdikten son-
ra büyük bir kalabalığın içinde kaldım. 
Çarşıyı dolduran yüzlerce insan… 
Vitrinler altın küpe, kolye ve bileziklerle 
doluydu. Hızlı adımlarla Mısır Çarşı-
sı’na indim. Tezgâhlara bakakaldım. 
Sıra sıra dizilmiş tezgâhlarda çeşit çeşit 
baharatlar, kuruyemişler, lokumlar, 
hediyelik eşyalar… Rengârenk bir dün-
yanın içinde buldum kendimi. Birden 
bu büyülü havayı tezgâhtarın gür sesi 
bozdu “Lokumların tadına bakmak 
ister misin?” İtiraf  etmeliyim ki canım 
çok çekmişti. Teklifi geri çevirmedim 
ve diğer tezgâhların önünden geçerken 

lokum ikram etsinler diye gözlerinin 
içine baktım. Acıkmaya başlamıştım. 
Baharat kokularını içime çeke çeke yü-
rürken Yeni Cami’nin önünde buldum 
kendimi. Tepemde bir sürü güvercin 
uçuşuyordu. Buğday tanelerini kapma 
yarışmasıydı bu. Bir süre bu tatlı yarış-
mayı izledim. Etraf  cıvıl cıvıl insanlarla 
doluydu. Bir tarafta mısır ve kestane 
satıcıları, diğer tarafta simitçiler… 
Sahil kısmından balık ekmek kokuları 
gelmeye başlamıştı. Bulduğum masaya 
oturuverdim hemen. Herkes büyük bir 
iştahla yiyordu. Çok geçmeden yarım 
ekmek içinde güzelce kızarmış balığım 
geldi. Büyük bir hazla mideme indi-
rirken Yahya Baba’nın buraya benim 
neden gelmemi istediğini anladım. Bo-
ğazıma çok düşkündüm çünkü.” dedi. 
Son kelimeyi de bulmak zor olmamıştı: 
Balık-ekmek. Yoksa “Boğaz” mı deme-
liydik bilemedik. Gülüştük.

Şifreyi çözmek için harfleri yerine 
koyduk ve heceleyerek “İSLAMBOL” 
dedik. Elif  ablam hemen internetten ne 
demek olduğunu araştırdı. Meğer İstan-
bul’un birçok adı varmış. İslambol da 
onlardan bir tanesiymiş. Sanırım Yahya 
Baba bize bir mesaj vermek istiyor. Ta-
rihimizi ve yaşadığımız şehri yakından 
tanımamızı sağlayarak onun sırlarına 
erişmemizi istiyor. Yahya Baba’nın en 
sevdiği şiir aslında her şeyi özetliyor:

“Sana dün bir tepeden baktım aziz 
İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince 

kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre 

değer.”

ELİF AKARSU
ORTAOKUL

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ
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Masmavi boğaz sularının üstünde beyaz bir gelin
Ve önümde bir defter, elimde bir kalem
Bütün güzel hislerimi kaleme almaya hazır bir ben
Denizin karaya vurarak çıkardığı ses
Güneşin yüzüme yansıttığı ısı ile hissediyorum İstanbul’u
Vapurların birbirlerine çaldıkları kornalar
Martılara simit atan çocuklar ve masmavi bir deniz
Benim güzel İstanbul’um
Bahar aylarında sokaklarda renk renk açan çiçekler
Kışın bembeyaz bir çarşaf  misali yeryüzünü kaplayan kar
Yazın insanlığa sunduğu güzel denizlerinde
Serinleme keyfine varacağınız
Benim güzel İstanbul’um
Kapısından içeri doğru attığınız ilk adımda
Ciğerlerinize dolan bin bir çeşit güzel koku
Günün beş vakti gökyüzüne yükselen ezan sesleri
Galata’ya komşu olan denizi ile
Benim güzel İstanbul’um
Ortaköy’ünden Beşiktaş’ına, Kadıköy’ünden Üsküdar’ına
Tertemiz havası ve doğasıyla
Benim güzel İstanbul’um
Güzel vakitler, huzur dolu sıcacık evler
Mutlu çocuklar, gülücük dolu yıllar 
Ve nice güzel hatıralar saklar içinde
Benim güzel İstanbul’um

BİR BEN

MUHAMMED ALİ YUSUFOĞLU
ORTAOKUL

ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ
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9. Sınıf  öğrencilerimiz değerler 
eğitimi derslerinde işlemiş olduk-

ları ilmihal bilgilerini yarışarak ölçtüler. 
Uzatma sorularıyla da beraberlik devam 
edince iki sınıfımız da birinciliği hak 
ederek mutlu bir rövanş yaşanmış oldu. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. 

9. SINIFLAR İLM-İ HAL YARIŞMASI

KARDEŞ AİLELERİMİZİ ZİYARET ETTİK
Peygamberimizin ‘Komşusu 
açken tok yatan bizden değil-

dir.’ Hadisine binaen öğrencilerimiz 
okulumuzun geleneksel kardeş aile 
ziyaretini gerçekleştirdiler. Tüm 

sınıflarımız kardeş ailesi için öncelikle 
alışveriş yaptı sonra kardeş ailelere 
koştu. Gittikleri ailelerin derdine 
ve sevicine ortak olmak için sohbet 
ederken ihtiyaçlarını tespit edip karşı-

lamaya gayret ettiler. 
Bu projede gönülleri bir olan öğren-
cilerimiz kardeş ailelerine ellerini 
uzatarak gönül köprüleri kurmuş 
oldular.

Değerler Eğitimi Zümresi 
olarak öğretmen ve öğrencile-

rimize yönelik ramazan ayına sayılı 
günler kalmışken manevi hazırlık 
olması için sohbet düzenlendi. Çek-
meköy Müftülüğüne bağlı Huzur 
Camii İmam-Hatibi Metin Cinbo 
hocamız öğrencilerimizle Kur’an 
tilavetinin ardından sohbet ettiler. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz.

RAMAZANA HAZIRLIKLI GİRDİK
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İYİLİKLER ÇINAR'LA ÇOĞALSIN
Özel Çekmeköy Çınar Ana-
dolu ve Fen Lisesi öğrencileri 

kardeşleri için el ele verdiler. “İyi-
likler Çınar’la Çoğalsın” sloganıyla 
yola çıkan öğrencilerimiz kendi 

yaptıkları yiyeceklerle düzenledik-
leri kermeste, kardeş okulları Şanlı-
urfa’nın Siverek ilçesindeki Bakmaç 
İlköğretim Okulu öğrencileriyle 
kurdukları gönül köprülerini daha 

da sağlamlaştırdılar. Düzenlenen 
kermesten elde edilen gelir, kardeş 
okul öğrencilerimizin ihtiyaçları 
için harcanacak.

ÇINAR’DAN “ÇAY HOUSE” 
GEÇTİ

SENİNLE AYDINLANDI DÜNYAMIZ
Değerler eğitimi zümresi desteğiyle öğren-
cilerimiz Peygamber Efendimizi anmak, 

anlatmak ve yaşatmak için Mevlid Kandili 
programı düzenlediler.
Programda Kuran-ı Kerim tilaveti, naat, şiir ve 
ilahi dinletisinde bulundular. Okulumuz öğren-
cileri tarafından çekilen “Peygamber Efendimiz 
deyince aklınıza hangi hadis geliyor?” konulu vi-
deo çekimini izleyerek günün anlam ve önemini 
hissetmiş oldular.Değerler Eğitimi Zümresi olarak okulumuza davet 

ettiğimiz Çay House ekibinden Mehmet Avcı ve Fatih 
Toprakoğlu davetimize icabet ettiler. Programımıza Furkan 
Örnek isimli öğrencimizin okuduğu Kur'an tilaveti ile başla-
dık. Mübarek üç ayların ilk kandil gününü misafirlerimiz ile 
öğrencilerimiz Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret konuları ile ilgili 
hasbihal ettiler. Öğrencilerimiz değişik konularda merak ettikleri 
sorularını sorarak cevap buldular. Program öğrencilerimizin 
çiçek takdimleriyle nihayete erdi.
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Özel Çekmeköy Çınar Koleji 11. Sınıf  öğrencileri nisan 
ayının son haftasında ‘’Tevfik Fikret Müze Evi ve Emirgan 
Lale Festivali’’nde bir aradaydı. Tevfik Fikret’in evini ilgiyle 
gezen gençlerimiz edebiyat dersinde işlenen konularla 
müzede gözlemledikleri arasında ilgi kurdu ve derste işlenen 
konular kalıcı hale geldi. Müze Evi’nin gezisi sonrasında 
Emirgan’da Lale Festivaline katılan gençlerimiz günün yor-
gunluğunu güzel manzara karşısında atmış oldu. 

AŞİYAN'DAN BOĞAZ'A BAKMAK

Çanakkale Zaferi; azmin ve iman 
gücünün vücut bulduğu, Türk askeri-
nin vatan ve millet sevgisinin göstergesi 
olan bu şanlı tarihimiz; Edebiyat-Sos-
yal Zümresinin hazırladığı program ile 

103. yılında tekrar anıldı. Türk aske-
rinin vatan için canını hiçe saydığının 
somut kanıtı olan Çanakkale Zaferi; 
okulumuz öğrencilerinin sergilediği 
tiyatro oyunları, duygu dolu kahraman-

lık şiirleri ve çeşitli etkinlikler ile anıldı. 
Öğrencilerimizin gösterileri izleyenlere 
duygu dolu anlar yaşattı.

ŞEHADETİN DERYA OLDUĞU VATAN PARÇASI

BİLİMİN IŞIĞINDA
Öğrencilerimiz Matematik 
konularının somut hale getirilip 

uygulandığı, matematiksel stratejile-
rin olduğu akıl oyunlarının oynandığı 
bilim şenliği düzenlediler. Fonksi-
yondan permütasyona, alan hesap-

lamadan olasılık hesabına derslerde 
öğrendikleri konuları hazırladıkları 
projelerle uygulamalı hale getirip 
arkadaşları ve konuklarla paylaştılar. 
Öğrendiklerini aktarmaktan mutlu 
oldular.

Bilim şenliğinde yeni oyunlarla 
tanıştılar. Strateji gerektiren oyunları 
oynarken oldukça heyecanlıydılar. 
İlgileri fazlaydı, düşünmekten  çok 
keyif  aldılar.
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BİLİMLE ŞENLENDİK
Çınar Koleji Geleneksel Bilim Şenliği şube-
mizde yapılan birbirinden ilginç etkinliklerle 
öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Her branştan 
her zümreden birçok öğretmen ve öğrenci 
daha önceden hazırladıkları birçok proje, de-
ney ve uygulamayı arkadaşlarının ve öğretmen-
lerinin huzurunda katılımcılara anlattılar. Yeri 
geldi katılımcıların da uygulamalarını istediler. 
Özellikle proje tabanlı eğitimin bir parçası 
olan bu tür etkinlikler öğrencilerimizde  vizyon 
oluşmasında çok etkili oluyor.

ÜNİVERSİTELERİ TANIYORUZ
11. sınıflara yapılan etkinlikte 
Altınbaş Üniversitesine ziyaret ya-

pıldı, üniversitenin kütüphanesini ve diş 
laboratuvarlarını gezen öğrencilerimiz 
buralarda yapılan çalışmaları yakından 
gördüler. Ardından Eczacılık Fakültesi 
Dekanımızın seminerine katılarak dolu 
dolu bir gün geçirdiler.

Kandilli rasathanesine ziyaret yapıldı, depremle ilgili 
ölçüm yapılan cihazlar hakkında bilgi alındı ve öğrenciler 
deprem ölçümünün nasıl yapıldığına dair gözlemlerde 
bulundu.

Türkiye’deki deprem bölgeleri ve depremden korunma 
yöntemleri ile ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında 
bilgi edinildi.

KANDİLLİ'DE BİR GÜN
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Okulumuz  11 ve 12. sınıf  öğrencilerine yönelik 
planladığımız TYT denemesini bu kez “Sınav Provası” 
kapsamında İstanbul Şehir  Üniversitesinde   gerçekleş-
tirdik. Öğrencilerimizin sınava giriş belgeleri ile katılım 
sağladığı denemede ÖSYM ’de  geçerli sınav kuralları 
uygulandı. Gerçek sınav havasında geçen  deneme ile 
öğrencilerimiz büyük sınav öncesinde prova niteliğinde 
bilgilerini ve hızlarını ölçme  imkânı buldular.

SINAVIMIZ ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDEYDİ

BU BİZİM DÜNYA MECLİSİMİZ
Çekmeköy Çınar Lisesi öğrenci-
lerimizle Kartal Anadolu İmam 

Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Model 
Birleşmiş Milletler etkinliğine katıldık. 4 
gün süren etkinliğe öğrencilerimiz Kenya, 
Hollanda ve Etiyopya delegeleri olarak 

katıldılar. Dünya sorunlarını masaya 
yatırıp çözüm arayan öğrencilerimiz insan 
hakları ihlalleri, özerk bölgeler ve yapay 
zekânın geleceği hakkında komitelerinde 
İngilizce konuşmalar yaptılar. Öğrencileri-
mizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

DOĞAYLA İÇ İÇE
Rehberlik birimimizin moti-
vasyon amaçlı organize ettiği 

piknik ile öğrencilerimiz bir nebze 
de olsa sınav streslerini atabilme 
imkânı buldular. Yıl sonunun ve 

sınavın yaklaştığı bu günlerde öğ-
rencilerimiz piknikte hem eğlenceli 
vakit geçirdiler hem de doğayla 
iç içe olup moral ve motivasyon 
depoladılar.

ETKİNLİKLERGENÇ ÇINAR 65



SEVDİĞİM DERSİ SEÇİYORUM
Öğrencilerimizin ilgi, istek ve 
yeteneklerine uygun dersleri 

seçmelerine yardımcı olmak ve böy-
lece onların var olan potansiyellerini 

en üst düzeyde ortaya koyabilme-
lerine destek olmak için psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik birimimiz 
tarafından öğrenci ve velilerimize 

yönelik ders seçimi seminerimizi 
gerçekleştirdik.ÇE

KM
EK

ÖY
  K

AM
PÜ

SÜ

ŞİMDİDEN HAKİM OLDUK
Çınar Koleji olarak hem akademik hem de sos-
yal alanda yaptığımız nitelikli eğitimi uygulama 
sahalarına da yansıtarak öğrencilerimizin daha 
lise sıralarında toplumun geleceğini belirle-
yen meslekleri de tanımalarını sağlıyoruz. Bu 
amaçla planlı olarak yaptığımız meslek tanıtım 
günleri etkinlikleri çerçevesinde 11 ve 12. sınıf  
TM öğrencilerimiz İstanbul Ticaret Üniversite-
si sanal mahkeme salonu etkinliğine katıldılar.
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ÇOCUKLARIN BAYRAMI
Çınar’da 23 Nisan Çocuk Şenli-
ği coşku ve heyecanla kutlandı. 

Şenlik boyunca öğrencilerimiz gönül-

lerince eğlendiler, oyunlar oynadılar 
ve hazırlanan ikramların tadına bak-
tılar. Oldukça keyifli vakit geçirdikleri 

şenliğimizde renkli görüntüler ortaya 
çıktı. 

BİL BAKALIM!

MİNİKLERİMİZDEN
YIL SONU GÖSTERİSİ  

Okul Öncesi 4 yaş asistanlar sınıfı,  bil bakalım 
oyunuyla hem çok eğlendiler hem de dokunduğu 
nesnenin ne olduğunu anlamak için çeşitli soru 
türleri geliştirdiler. Tahmin gücünü geliştiren bu 
eğlenceli oyun sayesinde miniklerimiz oyun oynaya-
rak öğrenmenin tadını çıkardılar.

Bir yıl boyunca birçok beceri elde eden, 
öğrenen ve uygulayan okul öncesi öğrencileri-

miz, tüm kazanımlarını harika bir gösteri ile bizlere 
sundular. Birbirinden renkli görüntüler oluşturan 
miniklerimiz, performansları ve neşeleri ile izleyen-
leri kendilerine hayran bıraktılar. Şarkılarla, türkü-
lerle ve danslarıyla tüm senenin özetini eğlenceli bir 
şekilde bizlere gösterdiler. Miniklerimizi tebrik eder, 
emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederiz. 
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GELECEĞİN DİLİ: KODLAMA 

Teknolojinin nimetinden faydalanmak ve geleceğe yönelik nitelikli 
insan yetiştirmenin artık sıradan yöntem ve stratejilerle olamayacağını 
biliyoruz. Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, 
tasarım odaklı düşünme gibi becerilerin önemini artık tüm dünya bili-
yor ve bu yolda birçok ülke eğitim sistemlerinde bu yönde değişiklikler 
yapıyor. “Kodlama Eğitimi” robotik çalışmalar, maker hareketi gibi 
birçok etkinlik artık erken yaşta çocuklarla buluşturuluyor. Çınar Ko-
leji olarak değişen, gelişen ve çağı yakalamış bireyler yetiştirmek için 
“erkenden” kolları sıvıyor ve okul öncesi öğrencilerimiz için kodlama 
eğitiminin temellerini oluşturacak adımlar atıyoruz.

LEGOLAND GEZİSİ
Paylaşmayı öğrendik, çevremizi 
gözlemledik, eğlendik ve hoş 

vakit geçirdik. Paylaşmayı sadece sınıf  
ortamında değil, sosyal bir alanda da pe-
kiştirmek istedik ve okul öncesi bölümü 

olarak Legoland’a bir gezi düzenledik. 
Çevremizi gözlemleyebilmek adına 
oldukça yararlı geçen gezimiz sırasında 
hem güzel vakit geçirdik hem de çok 
eğlendik. 
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ARAPÇAYI SEVİYORUZ
Değerler eğitimi kapsamında 
lisede 9 ve 10. sınıflarımızın ka-

tıldığı zorlu, bir o kadar da eğlenceli 
Arapça yarışması düzenledik. Öğren-

cilerimiz kıyasıya mücadele ederken 
seyircilerimiz de büyük bir heyecanla 
yarışmayı izlediler.
Yarışmanın sonunda katılan tüm öğ-

rencilerimiz derecelerine göre hediye-
lerini aldılar. Öğrencilerimiz yeni bir 
dili sevmekle beraber İslam'ın dilinin 
önemini de kavramaya çalıştılar.

GÖZ NURU PLATFORMU

HER SINIFTA BİR HATİM

Efendimiz (S.A.V)’in ‘Gözümün nuru namaz’ 
hadisi şerifinden esinlenilerek oluşturulan 

“GÖZ NURU PLATFORMU” ile birlikte cuma 
namazı öncesinde, istiklal şairimiz Mehmet Akif  
Ersoy’un 81. sene-i devriyesini ve tüm şehitlerimizi 
rahmetle yad ettik.
Ögrencilerimizde namaz bilincini geliştirmek, 
geçmişini unutmamak, mescid aidiyet duygusunu 
pekiştirmek amacıyla yapılan etkinlikte, namaz 
öncesi ögrencilerimize lokum ikramı yapıldı.

Okulumuzda düzenlenen “Afrin: Zeytin Dalı” 
programında öğrencilerimizin organize ettiği 

“Her Sınıfa Bir Hatim” çalışması güzel bir prog-
ramla taçlandırıldı. Okunan onlarca Hatmi Şerifin 
duası 6-B sınıfı öncülüğünde yapılan hatim duası ile 
hediye edildi. 
Okulumuz Kuran-ı Kerim öğretmeni Muharrem 
Dikici’nin hatim duasını yaptığı, kampüs müdü-
rümüz Ertuğrul Toy Bey’in ve velilerin katılımıyla 
gerçekleşen program duygu dolu anlara sahne 
oldu.  Bu manevi atmosferde hepimiz rabbimize 
el açarak şehitlerimize ve görevi başında bulunan 
kahraman ordumuza dualar ettik. Sonrasında 
velilerimizin hazırladığı ikramlarla birlikte hem 
huzurlu hem de keyifli bir programa imza atmış 
olduk.
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KUR'AN YOLUNDA

Okulumuz değerler eğitimi zümresinin organize ettiği ve Kuran Sınıfı 
öğrencilerinin yer aldığı “KUR'AN YOLUNDA” programı büyük bir 
coşkuyla gerçekleşti.
Çınar Koleji Kurucu Müdürü Veysel Kafalı Bey'in de katılım sağladı-
ğı programa Okul idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra öğrenci velileri 
yoğun bir şekilde katıldı.
Açılış Konuşmasını Veysel Bey’in yaptığı program, öğrencilerin hep 
birlikte seslendirdikleri koro ve Kur'an Tilavetleriyle devam etti.
Programın ilerleyen dakikalarında Arapça diyalogları ile dikkat çeken 
öğrencilerimiz, "Allah Sevgisi, Peygamber Sevgisi ve Vatan Sevgisi" 
teması ile dikkatleri üzerine çekti. Kız öğrencilerin seslendirdikleri 
“Hanım Sahabeler” adlı oratoryo ve erkek öğrencilerin sahne aldıkla-
rı “Okuduk Mu” adlı piyes izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

ÇINAR’IN GENÇ “BİLAL”LERİ
Değerler Eğitimi kapsamında 
4-5-6-7. Sınıf  öğrencilerimiz 

arasında düzenlenen “Çınar’lı 
Genç Bilal’ler Müezzinlik ve Kamet 
Yarışması” Çınar Koleji Konferans 
Salonunda harika bir atmosferde 
gerçekleşti. 
Öğrencilerimizin özgüvenini artır-

mak ve sosyal-kültürel gelişimlerine 
katkıda bulunmak amacıyla Değerler 
Eğitimi Birimimizce organize edilen 
yarışma, öğrencilerimiz tarafından 
yoğun ilgi gördü.
Birbirinden etkileyici seslerin ve 
makamların ortaya koyulduğu prog-
ramın sonunda konuşan, Kampüs 

Müdürümüz Ertuğrul TOY, “Bu 
program sayesinde çocuklarımızın 
evlerinde ya da camiilerde müezzinlik 
yapabilecek kapasitede olduklarını 
gözlemlediğini ve yarışmanın asıl 
birincisinin tüm yarışmacı öğrenciler 
olduğunu ifade etti. 
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HAFIZALARDAKİ KARA LEKE: 28 ŞUBAT
“Postmodern darbe” olarak nite-
lendirilen 28 Şubat sürecinin 21. 

Yıl dönümünde Çınar Koleji olarak 
bu dönemde yaşananları, dönemin 
mağdurları tarafından öğrencilerimize 
aktarma imkânı bulduk.
Yeni bir siyasi dönemin kapısını 
aralayan ve yoğun tartışmalara neden 
olan 28 Şubat'a giden süreçte Türkiye, 
tarihinin önemli günlerinden birini 
yaşadı. Bu süreçte, siyasi belirsizlikler, 

fişlemeler ve özgürlüklerin kısıtlanması 
gibi önemli olumsuzlukları derinden 
hisseden ülkemiz, o günleri hafızasına 
adeta bir kara leke gibi işledi. Ülkece, 
başörtüsü nedeniyle eğitim hakkı 
engellenen ve ikna odalarında zorla-
malara maruz kalan kız öğrencilerin 
yaşadıklarına şahit olduk.
Zorlamalara maruz kalmış ve o dö-
nemin sancılarını derinden hissetmiş 
olan öğretmenimiz, yaşadıklarını ve 

hissettiklerini öğrencilerimize aktardı-
ğı programımızda oldukça duygusal 
anlar yaşadık. Yakın tarihimizin en 
önemli olayları arasında olan 28 
Şubat darbesi, etkileri ve bu sürece 
girmemize neden olan tüm konular 
üzerine bilgi edindiğimiz programımız 
değerli öğretmenimize hediye takdimi 
sonrası sona erdi.

BİR DE BU AÇIDAN BAK!
Rehberlik Birimi olarak okulumuzda, 9.ve 10.sınıf  öğren-
cilerine yönelik, rehberlik saatlerinde, "Bir de Bu Açıdan 
Bak!" adı altında her bir öğrencinin katıldığı, sınıf  içi ve 
ardından sınıflar arası münazara yarışmaları yaptık. Son 
olarak 9 Mayıs Çarşamba günü konferans salonunda mü-
nazara finalini gerçekleştirdik. "Teknolojinin kazandırdıkları 
mı, kaybettirdikleri mi daha fazladır? " konusunun ele alın-
dığı, çok keyifli ve çekişmeli geçen etkinlikte 10A sınıfından 
ZEHRA BERFİN ÇİLEKÇİ en iyi münazaracı seçildi. 
SÜMEYYE GAGA (9C) ikinci SELMANUR TÜYSÜZ 
(9C) ise üçüncü oldu.

ÖYKÜ YAZIYORUM
Öğrencilerimiz Türkçe dersinde yazma çalışmaları kapsamında 
beş hafta sürecek hikâye yazma çalışması yapmaktadır. İlk olarak 
öğrencilerimize hikâye türünü tanıttık. Daha sonra slâyt eşliğinde 
hikâye yazmanın aşamalarını gösterdik. Bundan sonra ise hikâye 
haritası ve karakter taslağı oluşturma aşamalarını gerçekleştirdik. 
Ardından yazma aşamasına geçtik. Amacımız öğrencilerimize 
hikâye türünü tanıtmak ve kendi hayal dünyalarına göre kuralla-
ra uyarak hikâye yazmalarını sağlamaktı.
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Pi sayısı Matematiğin esrarengiz-
lerinden biridir. Okulumuzda bu 

günü dolu dolu kutladık. Bir kelime Bir 

İşlem yarışması, sergiler, özel sorular ve 
cevaplar… Öğrencilerimizin hem salon 
programındaki yarışmaya hem de sergiye 

olan büyük ilgileri matematiğin okulu-
muzda ne kadar sevildiğini gösterdi. 

ÇINAR’DA Pİ GÜNÜ FARKI

ŞAMPİYONLAR ARENADA!

KİTAPLAR VE DRAMA

6. sınıf  öğrencilerimiz ara-
sında, sene başından beri ya-
pılan genel, mini ve Türkçe 
dersi branş denemelerinde 
doğru sayılarına göre en yük-
sek puanı alan gruplarımız, 
ödül olarak Akbatı Alışveriş 

Merkezindeki Lazer Arena 
etkinliğine katıldılar. Lazer 
Arena’da doyasıya eğlenen 
öğrencilerimiz, başarılarının 
karşılığını böylesine keyifli 
bir ödül ile almış oldular. 

Kütüphaneler Haftası’nı kutlarken hiç bu kadar eğlenme-
miştik. Hayatın provası olan “drama” ile kütüphaneler haf-
tasını doyasıya kutladık. 1. sınıflardan 6. sınıflara kadar tüm 
öğrencilerimizin katıldığı etkinlik sayesinde kütüphanemizi 
drama yöntemi ile yeniden tanıdık. Hem bakış açışımızı 
geliştirdik, hem çok eğlendik.
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9. ve 11. Sınıf  öğrencilerimiz Kur’an-ı Kerim’de evren ve doğa yasalarını anlatan 
ayetler üzerinde çalışma yaptılar. Yaptıkları çalışmalar sonucunda çıkarımları poster 
olarak sundular.
Öğrencileri Kur’an’ı okumaya ve anlamaya teşvik etmek, Kur’an’ın tüm zamanlara 
ve tüm olaylara hâkim olan bir kitap olduğunu anlamak, kabul görmüş bilim yasa-
larının Kur’an’da çok daha önceden ifade edilmiş olması ve Kur’an’ın bilimden ayrı 
görülmemesi gerektiği bu sergimizle bir kez daha ortaya konmuştıur.

“KUR’AN’DA FEN
BİLİMLERİ” SERGİSİ

ANATOMİNİN GİZEMLİ DÜNYASI PARALEL VE
SERİ DEVREDE 

LAMBA
PARLAKLIĞI

10. sınıf  Biyoloji dersinde sinir sisteminin yapısını, 
görev ve işleyişini uygulamalı olarak öğrenmek 
için bir dananın beynini inceledik. Beynin yapısını, 
kısımlarını ve bu kısımların görevlerini ayrıntısıyla 
öğrendik.

Derslerimizi uygulamalı 
olarak işliyoruz. Fizik 
dersinde 10. sınıfların 
elektronik ünitesinde 
öğrencilerimizin teorik 
olarak öğrendikleri bilgi-
leri onlara pratik olarak 
göstermek amacıyla bir 

deney gerçekleştirdik. De-
neyde derste işlenen di-
renç, akım, güç kaynağı, 
ampermetre, voltmetre 
gibi aletler hem yakından 
incelendi hem de bun-
larla neler yapılabileceği 
görülmüş oldu. 

ÇINAR’DA DENEY ŞOV
Deney ve Proje Kulü-
bü ilginç bir çalışmaya 

daha imza attı. Kulüp 
öğrencileri ortaokul öğrenci-
lerimiz ve öğretmenlerimize 
gösteri deneylerimizden 
‘Şekerin Yanması ve Kuru 
Buz Balonları’ yaptılar.
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Öğrencilerimizin 
meslekleri tanımaları ve 

hedefledikleri bölümlerle ilgili 
bilgiye yerinde ulaşabilmeleri 
adına Kadir Has ve Saba-
hattin Zaim Üniversitelerine 
gezi düzenledik.  
Şüphesiz başarı, hayal 
etmekle başlar. Bu hayal 
daha sonra hedefe dönüşür 
ve tüm uğraşlar bu hedefe 
ulaşmak için verilir. Birbirin-
den farklı alanlarda başarıyı 

hedefleyen 12. Sınıf  öğren-
cilerimiz için hayal ettikleri 
meslekleri yakından tanıma 
fırsatı bulmaları adına Kadir 
Has Üniversitesi’ni ziyaret 
ettik. Bölüm başkanları ve 
profesörlere, merak ettik-
leri tüm soruları sormakta 
oldukça cömert davranan 
öğrencilerimiz, bölümler 
ve fakülteler hakkında bilgi 
edinmiş oldular.

DOĞRU TERCİH İÇİN ARAŞTIRIYORUZ

İSLAM BİLİMLERİ 
VE TEKNOLOJİ 
MÜZESİ’NE ZİYARET

İslam tarihinde bilime verilen önemi daha iyi 
anlamak ve bu alanda yapılmış çalışmaları 
yerinde görmek için 9. ve 10. Sınıf  öğrencileri-
mizle birlikte İslam Bilimleri ve Teknoloji Mü-
zesi’ni ziyaret ettik. Ziyarette Müslüman bilim 
adamlarının eserleri hakkında bilgi edinme şansı 
bulan öğrencilerimiz, İslam’ın ilme ve bilime 
yaklaşımını kavramış oldular. 

ARKEOLOJİ MÜZESİ GEZİSİ
Tarihsel figürleri yerinde gör-
mek ve derslerimizi ilgi çekici 

hale getirmek için gezmeye devam 
ediyoruz.
Sosyal Bilgiler Zümresi olarak 6. 
Sınıflarımızla birlikte, Sultanahmet 
Arkeoloji Müzesine gezisi düzenledik. 

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’da 
yer alan ve binlerce yıl önceden kalan 
tarihi yazışmalar, eski medeniyet-
lere ait paralar, kitabeler, heykeller 
gibi daha birçok tarihi eseri yerinde 
gören öğrencilerimiz şaşırtıcı bilgilere 
ulaştılar.
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Türkiye’de ilk olan ve tarihte iz 
bırakan önemli kişilerin, tamamen 

çikolatadan yapılmış görsellerinin yer 
aldığı ‘Pelit Çikolata Müzesi’ gezisi, 2. 
Sınıf  öğrencilerimiz için son derece 

eğlenceli ve ilgi çekici anlara sahne oldu.
2. sınıf  öğrencilerimiz yeni döneme 

çikolata tadında başladı. Öğrencilerimiz 
Türkiye’nin ilk çikolata müzesi olan 
Pelit Çikolata Müzesi’ni gezerek tarihte 

iz bırakan liderler, sanatçılar ve masal 
kahramanlarının çikolatadan yapılmış 
heykellerini gördüklerinde şaşkınlarını 
gizleyemediler. 

ÇİKOLATA MÜZESİ

1. sınıf  öğrencilerimiz 
kesirler konusunu tahtada 

yazarak değil, kekleri ve elmaları 
ikiye bölerek öğrendiler. Somut 
nesneler üzerinde, uygulamalı bir 
şekilde kesirler konusunu işleyen 1. 
Sınıflarımız, matematiği mutfağa 

taşıyarak hem eğlendiler hem de 
öğrendiler. Matematiğin temel 
konularından biri olan kesirlerin 
akılda kalıcı bir şekilde zihinlere 
yerleşmesi için derslerini verimli 
bir şekilde işlemiş oldular. 

MATEMATİK MUTFAKTA
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SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI BESLENİYORUM

3. sınıf  öğrencilerimizle markette nasıl alışveriş yapıla-
cağına dair güzel bir etkinlik düzenledik. Alışveriş öncesi 

ihtiyaç listesi hazırlayarak işe başladık. Kolay değil bilinçli 
tüketici olmak. Çünkü liste yapmazsanız önünüze geleni 
alırsınız. Bu durumda kasada kalma ihtimaliniz olur. İkinci 
olarak alacağımız ürünlerin son kullanma tarihlerine ve TSE 
garantisine baktık. Sonra kasaya doğru yol aldık. Alışverişimizi 
yaptıktan sonra paramızın üstünü saymayı ve fiş almayı da 
unutmadık. 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİYİM

Çocuk deyince akla ilk gelen şeylerden 
biri şüphesiz oyuncaklardır. Bazen araba, 

bazen de bir bebek… 3. Sınıf  öğrencilerimiz 
oyuncakların büyülü dünyasına katkıda bulun-
mak ve kendi oyuncaklarını kendi zevklerine 
göre tasarlamak için kolları sıvadılar. Kendileri 
hayal dünyalarındakine şekil verdiler ve kendi 
oyuncaklarını yaptılar. 

KENDİ TASARIMIM, KENDİ OYUNCAĞIM

Yoğun bir tempo içeri-
sinde devam eden eğitim 

döneminin sonuna yaklaşırken 
3. Sınıf  öğrencilerimizle birlikte 
biraz rahatlamak, spor yapmak 

ve eğlenmek için Babalu Eğlence 
Merkezi’ne gezi düzenledik. Oyun 
alanında kas gelişimini destekleyi-
ci egzersizler yapan öğrencilerimiz 
için yenileyici bir aktivite oldu.

Beslenme, İnsanların sağlıklı 
bir şekilde uzun bir hayat sür-

meleri için en temel ihtiyaçlardan 
biridir. Bu doğrultuda öğrencile-
rimize sağlıklı beslenmenin püf  
noktalarını, ‘Sağlıklı Besleniyorum’ 
seminerinde anlattık.
Öğrencilerimiz, sağlık beslenme 

için vücudun ihtiyacı olan besin-
lerin yeterli ve dengeli bir şekilde 
alınması gerektiğine dair önemli 
bilgiler edinirken, hangi besinler 
vitamin yönünden zengin ya da 
hangi besini tüketirsek protein 
ihtiyacımızı karşılarız gibi bilgilere 
ulaşmış oldular.

GEZİ VE EGZERSİZ ZAMANI
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Çağ kapatıp çağ açan İstanbul’un 
Fethi konusunun öğrencilerimiz 

tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve 
bilhassa hissedilebilmesi için Sosyal 
Bilgiler dersimizi “Panorama 1453 Tarih 
Müzesi“nde işledik.

“Kültür ve Miras” ders ünitesinden ha-
reketle, 4. Sınıf  öğrencilerinin geçmişte 
kazanılan başarıları görseller eşliğinde 
öğrenebilmesi adına Panorama 1453 
Tarih Müzesi’ne gezi düzenlendik. 
Bu büyülü atmosferde öğrencilerimiz 

İstanbul’un Fethi hakkında hem bilgi 
sahibi oldular hem de ziyaretçiler için 
organize edilen mehter takımını izleme 
fırsatı buldular. Bol bol fotoğraf  çekmeyi 
de ihmal etmediler. 

NESİLDEN NESİLE İSTANBUL‘ UN FETHİ

MATEMATİK TEKSTİL
ATÖLYESİNDE

YAKINDAN GÖZLEMLİYORUZ

Matematik dersinde birim 
kareler ile alan hesaplayan 
4. sınıf  öğrencilerimiz, tişört 
tarasımı için kolları sıvadı. Ya-
şam Becerileri Merkezi Tekstil 
Atölyesinde farklı renkte birim 

kareler oluşturan öğrencileri-
miz kendi tişörtlerini rengarek 
tasarımlarla yenilediler. Mate-
matik dersini hem akılda kalıcı 
bir şekilde işlediler hem de el 
becerilerini geliştirdiler. 

4. Sınıf  öğrencilerimiz Fen Bilgisi Dersi kapsamında mikros-
kobun işlevini-kısımlarını yakından görmek ve mikroskopla 
inceleme yapmak için fen laboratuvarındaydılar. Arı kanadı, 
meyve sineği, yün, karınca gibi birbirinden farklı yapıları 
inceleme fırsatı bulan öğrencilerimiz canlıları ve organizma-
ları mikroskop yardımıyla gözlemlediler. 
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Eğitimde en prestijli etkinliklerden biri olan 
Birleşmiş Milletler Örnek Öğrenci Konseyine 

bu sene ROBERT MUN'da katıldık. Robert MUN 
2018 için seçilen öğrencilerimiz; Ahmet Hamdi 
Saraç, Alperen Köse, Betül Sena Kaplan ve Habiba 
Müminova coşkulu bir hazırlık sürecinin ardından 
Ürdün Büyükelçisi ve Delegeleri olarak 3-7 Nisan 
2018 tarihlerinde yapılan Birleşmiş Milletler Model 
Konferanslarına katıldılar 5 gün süren konseyde 
öğrencilerimiz dünya sorunlarını masaya yatırıp 
çözüm aradılar. Birleşmiş Milletler Örnek Öğrenci 
Konseyinde öğrencimiz Ahmet Hamdi Saraç Ürdün 
Büyükelçisi olarak açılış konuşmasını yapmasının 
ardından "Politik Kutuplaşma: Hoşgörüsüzlük dün-
yasında uyuma zorlamak" hakkında fikirlerini sundu. 
Öğrencilerimiz, ülkeler sorunlarının tartışıldığı ve bir 
çözüm arayışı kapsamında iki gün süren bu çalış-
mada okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiler. Onları 
tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

GELECEĞİN DİPLOMATLARI ÇINAR’DA YETİŞİYOR…

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE YENİ DÖNEM: KIDZWONDER 
Çınar Koleji olarak, 2017-2018 
Eğitim yılının başında hayata 

geçirdiğimiz Online ödev platformu 
“Kidzwonder” ile geniş İngilizce kü-
tüphanesi sayesinde istediğiniz bilgiye 
anında ulaşabilir, içeriğindeki yüzlerce 
eğitici ve ilgi çekici video ile keyifli 
öğrenme imkânı bulabilirsiniz. Sürekli 
güncellenen, online ve hareketli Ki-
dzwonder uygulamamız ile yabancı dil 

eğitiminde yeni bir döneme Çınar’da 
merhaba diyoruz. 
1, 2, 3 ve 4. sınıf  öğrencilerimiz bir 
dönem boyunca verilen İngilizce 
görevlerini tamamladılar. Dönem 
sonunda her sınıf  seviyesinden ilk 3 e 
giren başarılı öğrencilerimiz ödül-
lendirildiler. Tüm öğrencilerimizi 
katılımlarından ve göstermiş oldukları 
performanstan dolayı tebrik ediyoruz.
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Çınar Koleji olarak 4. sınıf  öğren-
cilerimiz için düzenlediğimiz yazar 

etkinliğimizde, çocuklar için birçok de-
ğerli eser ortaya koyan ve “Allah ömür 
verdikçe yazacağım.” diyecek kadar da 
mesleğine aşık, Yazar Şebnem Güler 

KARACAN’ı konuk ettik. 
Çocukları hem güldüren hem de güzel 
ve doğru davranışlara teşvik eden 
hikâyeleri, en yakın arkadaşı “Gülücük” 
ile birlikte anlatan Şebnem Hanım'ı 
izleyen öğrencilerimiz keyif  dolu anlar 

yaşadılar. Kukla gösterisinin ardından 
yazarımıza ait severek okudukları 
kitapları imzalatma şansı bulan öğren-
cilerimiz etkinlikten oldukça memnun 
ayrıldı. 

ŞEBNEM GÜLER KARACAN ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU

BOSNA’NIN MAZLUMLARI İÇİN “MAVİ KELEBEK”  

Bölgemizde bulunan anaokulları öğren-
cilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
tiyatro şenliğimiz son derece keyifli ve 
eğlenceli anlara sahne oldu.
Çınar Koleji Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen etkinliğimize katılan misafir 
anaokulu öğrencileri, okulumuz öğren-

cileri 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.

ÇINAR’DA TİYATRO ŞENLİĞİ

Çınar Koleji Tiyatro Kulübü öğrencileri olarak, Drama öğretmenimiz 
Zafer Aytekin Bey’in yazdığı, uyarladığı ve yönettiği, "Mavi Kelebek" 

oyunu ile yakın tarihimizde soykırıma ve zulme maruz bırakılan Bosna'nın 
mazlumlarını sahneye taşıdık. Yakın tarihimizin en karanlık sayfalarından birini 
teşkil eden Bosna Savaşı’ında (1992-1995) Uluslararası Kızılhaç Örgütü verile-
rine göre 312.000 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıpların 200.000 kadarı Boşnak 
halkına ait olup bu halk dünyanın gözü önünde sistematik bir soykırıma tabi 
tutulmuştur. Bosna ve Kosova’daki katliamlarda öldürülen sivillerin gömüldüğü 
toplu mezarların birçoğunun yeri hala bilinmiyor. 

ETKİNLİKLERGENÇ ÇINAR 79



ES
EN

YU
RT

  K
AM

PÜ
SÜ

Herkes onu takdir eder
Sevilip gönle girer
Kimde olursa eğer 
Ahlak yüce bir değer.

En güzel ahlaklı Peygamberimiz
Yolundan gidebilirsek hepimiz 
Kalmaz dünyada bir derdimiz
Kurtuluşa ereriz hepimiz.

İhtişamıyla yüzyıllara meydan okuyor Ayasofya,
Süleymaniye’den Topkapı’ya canım İstanbul.
Taşın toprağın altın, Marmara’yla parlıyor alnın.
Aşkınla yanmış Orhan Veli ve niceleri,
Neşemle hüznüm, baharımla kışımsın,
Bu kalp seni seviyor simitçinle, denizinle.
Uzaklara gidemem, senden ayrı kalamam ben,
Lalelerin, mor salkımların, boğazdaki güzelliğin
Seni seviyorum canım İstanbul!

Ey Kudüs,
Benim ilk kıblem
Gözümün nuru
Süleyman peygamberin emeği
Hz. Ömer’in emaneti
Miraç gecesinin şahidi
Ey mübarek şehir,
Tanıyamadık seni
Bilemedik kıymetini
Hem Mescid-i Aksa hem Kubbet-üs Sahra
İkisi de senindir
Ey mübarek şehir,
Selehaddin-i Eyyubi kurtarırken seni Haçlılardan
Senin o mübarek sokakların huzurla doldu.
Bir karış toprağın için kaç can sana feda ey mübarek belde!                                                    
Ama sen İslam’ın şehrisin ey Kudüs!
Ve Allah’ın izniyle öyle kalacaksın!

AHLAK REHBERİMİZ

ERGUVAN RENKLİ ŞEHİR

MAHZUN KUDÜS

MERYEM YAREN ÜRAL 
ORTAOKUL

ESENYURT KAMPÜSÜ

ELİF NAZ ÇİÇEK 
ORTAOKUL

ESENYURT KAMPÜSÜ

NECİBE ARK 
ORTAOKUL

ESENYURT KAMPÜSÜ
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Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
birimi olarak öğrencilerimizin sosyal 
gelişimlerini desteklemek ve kendile-
rini ifade etmelerine yardımcı olmak 
amacıyla yaptığımız çalışmalar devam 

ediyor. Kaan Tıraşoğlu’nun resmettiği 
Minecraft Resim Kitabı’nın tanıtımı 
ve imza gününde bir araya gelen 
öğrencilerimiz etkinliğimize büyük ilgi 
gösterdi. 

MİNECRAFT RESİM KİTABI
SEVENLERİ İLE BULUŞTU

Öğrencilerimizin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 
dersleri seçmelerine yardımcı olmak ve böylece 

onların var olan potansiyellerini en üst düzeyde ortaya 
koyabilmelerini, mutlu ve etkili bir eğitim süreci yaşama-
larını ve nihayetinde kendilerine en uygun mesleği seç-
melerine yardımcı olmak amacıyla 10. sınıf  öğrencileri-
mize yönelik “Ders Seçimi ve YKS (TYT-AYT) Sistemi” 
konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdik. Rehberlik 
öğretmenimiz Harun ŞAHİN tarafından gerçekleştirilen 
seminerde ders (alan) seçimi konusunda bilgilendirme 
(seminer) yapılarak dokümanlar dağıtıldı. Seçebilece-
ğimiz alanlar hangileridir? Bu alanlarda hangi dersler 
ağırlıklıdır? Ortak dersler hangileridir? Hangi meslekler 
hangi alandadır? TYT-AYT nedir? Seçeceğimiz alanla 
TYT-AYT’nin ilişkisi nedir? gibi sorulara yanıt arayan 
öğrencilerimiz için oldukça verimlik bir etkinlik oldu.

DERS SEÇİMİ VE YKS (TYT-AYT) SİSTEMİ

DUYGULARIMIZI
TANIYORUZ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehber-
lik Birimi olarak ilkokul öğrencileri-
mize yönelik düzenlediğimiz “duy-
gularımızı tanıyoruz” etkinliğimizi 
“İnside Out” filmini izleyerek ger-
çekleştirdik.   Her insanın duyguları 
ve hisleri vardır. Ancak bu duygu-
ları tanımlamak ve bu doğrultuda 
kararlar alarak hayata yön vermek 
son derece önemlidir. Kişiliğin, 
karakterin, mizacın ve duyguların 
gelişimi için en önemli dönem olan 
ilkokul dönemini, öğrencilerimize 
duygularını tanımalarını sağlayacak 
etkinlikler ile doldurmaya devam 
ediyoruz. “İnside Out” filmi ile 11 
yaşındaki Riley’ in duygularını tanı-
masını konu alan filmin tüm ilkokul 
öğrencilerimize de ilham olmasını 
amaçladık. Film, hem öğrenen hem 
eğlenen öğrencilerimiz için keyifli 
bir etkinlik oldu.
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23 yıllık tecrübesiyle eğitim sek-
töründe birçok ilke öncülük eden 

Çınar Koleji, öğrencilerinin üniversite 
sınavından önce deneyim kazanmaları 
için düzenlediği sınav simülasyonunun 
ikincisini İstanbul Üniversitesi Beyazıt 
Kampüsü’nde gerçekleştirdi.  Başakşe-
hir ve Esenyurt Kampüsümüzdeki 11 

ve 12. sınıf  öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleşen sınavda her şey aslına 
uygun olarak planlandı ve uygulandı. 
Sınavdan önce kendilerine verilen 
öğrenci giriş belgeleri ile sınav yerine 
gelen öğrenciler kimlik kontrolünden 
sonra kendileri için ayrılan salon ve 
sıralarda sınava girdiler. Sınav sırasında 

görevli olan Çınar Koleji öğretmenle-
ri tarafından gerçek bir sınav salonu 
havası oluşturulması için azami özen ve 
dikkat gösterildi.
Yapılan sınav simülasyonuyla öğrenciler 
sınav kaygılarını yenerken, bütün aşa-
malarıyla gerçek bir sınav ortamında 
kendilerini deneme fırsatı buldular.

GERÇEK SINAV GİBİ...

TEKNOLOJİ, YERİNDE VE YETERİNCE 

ZAMAN ÇARKLARI İŞLİYOR

Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimimiz tara-
fından ‘teknoloji, yerinde ve 
yeterince kullanıldığında güzel’ 
sözünden hareketle başlattığı-
mız “Teknolojisiz Bir Akşam” 
kampanyası ile ortaokul öğren-
cilerimiz, aileleriyle birlikte tüm 
teknolojik aletlerden uzak bir 
akşam geçirdiler. 
Rehber öğretmenlerimiz 
tarafından yapılan sunum 

sonrasında öğrencilerimize 
dağıtılan ‘Teknolojisiz Bir 
Akşam Kampanyası’ katılım 
formunu ailelerine iletmelerini 
istedik. Kampanyaya oldukça 
ilgi gösteren öğrencilerimiz ve 
velilerimiz, memnuniyetlerini 
dile getirdiler. Ayrıca teknolo-
jiye bağımlı yaşamamak adına 
düzenlenen tüm etkinlikleri de 
desteklediklerini belirttiler. 

Vaktimizi verimli kullanmanın önemini çok iyi biliyoruz. 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından 
düzenlediğimiz Zaman Çarkım etkinliği sayesinde vaktimizi 
planlıyor ve verimimizi arttırıyoruz. 2 ve 3. sınıf  öğrencile-
rimizle birlikte vaktimizi daha verimli kullanmak amacıyla 
Rehberlik Birimimiz tarafından düzenlenen Zaman Çarkım 
etkinliğinde bir araya geldik. Öğrencilerimiz bu etkinlikle 
birlikte verimli çalışmanın önemini kavrayarak planlı yaşa-
manın faydaları hakkında bilgi sahibi oldular. 
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Çınar Koleji olarak Tahincioğlu 
Basketbol 1. Ligi takımlarından 

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol 
Takımı genç oyuncularını okulumuzda 

ağırladık. Öğrencilerimizin yoğun ilgi 
gösterdiği söyleşimiz keyifli anlara sahne 
oldu. Konuklarımızı soru yağmuruna 
tutan öğrencilerimiz gösteri sonunda 

oyuncularla hatıra fotoğrafı çekilmek ve 
imza almak için birbirleriyle yarıştılar.

KONUKLARIMIZ D.İ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL TAKIMI

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Esenyurt İlçe Turnuvasında şampiyonluğa ulaşan Yıldız Basketbol Takımımız için bir kutlama da Okul 
Müdürümüz Ertuğrul TOY ve Ortaokul Müdür Yardımcımız Tuncay OKYAR’dan geldi. Pasta kesiminin 

ardından Müdürümüz Ertuğrul TOY şampiyon öğrencilerimizi tebrik ederek yeni şampiyonlukların sözünü aldı. 
Biz de şampiyon öğrencilerimizi başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz.
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Mekatronik Atölyemizin genç 
mucitleri oldukça anlamlı bir çalış-

maya  imza attılar. 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle Türk 
Bayrağı devresi yaparak proje üretmenin 
ve uygulamanın önemini bizlere bir kez 
daha kanıtladılar. Ayrıca Potansiyomet-

re kullanarak led ve DC motor devresi 
yapan 4. Sınıf  öğrencilerimiz ayarlı 
direnç kullanımını öğrendiler. Değerle-
rine sahip çıkarken milli bilinç içerisinde 
çalışmalarına devam eden öğrencilerimiz 
ortaya bir proje çıkartmanın mutluluğu-
nu yaşadılar. 

GENÇ MUCİTLER

“UÇAN PARMAKLAR”
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

BECERİKLİ ELLER

Yaşam Becerileri Merkezi 
Mekatronik Atölyemizde 
gerçekleştirdiğimiz “Uçan 
Parmaklar Klavye Yarışma-
sı” ile 6. Sınıf  öğrencilerimiz 
hünerlerini sergilediler. 
Doğru ve hızlı yazma bece-
rilerinin ölçüldüğü yarışmayı 
Hüseyin CENGİZ birinci, 

Kerem ALGUR ikinci, 
Ömer DURMUŞ üçüncü 
tamamlayarak ödüllerini 
okul müdürümüz Ertuğrul 
TOY’dan aldılar. Katılan ve 
dereceye giren tüm öğrenci-
lerimizi tebrik eder başarıla-
rının devamını dileriz.

Öğrencilerimiz Yaşam Becerileri Merkezimizde öğrenmeye 
ve öğrendiklerini uygulamaya devam ediyor. 3 ve 4. sınıf  
öğrencilerimiz bu sefer hem dikiş yaptılar hem de waffle 
pişirdiler. Önce 4. sınıflarımız dikiş makinesi üzerinde dikiş 
yapmanın inceliklerini uygulamalı olarak öğrendiler. 3. 
sınıflarımız ise kendilerine lezzetli wafflelar yaptılar. 
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ÇINAR’DA HAYAT VAR

Çınar Koleji Yaşam Becerileri 
Merkezimizde yine birbirin-

den değerli konuklarımızı ağırladık. 
Bölgemizde yer alan misafir anao-
kullarının 6 yaş grubu öğrencileri ile 
“Çınar’da Bir Gün” etkinliğinde bir 

araya geldik. Misafirlerimiz, mekat-
ronik, mutfak, çamur, masal ve hayal 
atölyelerinde eğlenirken öğrenmenin 
keyfini doyasıya yaşadılar ve Yaşam 
Becerileri Merkezinde farklı bir dene-
yim sertifikası almaya hak kazandılar.  

Etkinliğimiz öğle yemeği ile son bu-
lurken öğrencilerimizin mutlulukları 
yüzlerinden okunuyordu. Katılım-
larından dolayı tüm misafirlerimize 
teşekkür ediyoruz.
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Resmin en temel malzeme-
sini kullanarak karakalem 

çalışan öğrencilerimiz, görülmeye 
değer resimler ortaya koydular ve 
bu resimleri sergi haline getirerek 
hepimizin beğenisine sundular. 
Öğrencilerimiz yaptıkları bu çalışma 
sayesinde obje, natürmort, figür, 
peyzaj, portre çizimlerini, geomet-
rik formları, oran – orantı, hacim, 
doku, ışık, gölge-perspektif  uyumuy-
la birlikte yakalayarak kompozisyon 
oluşturmayı öğrendiler. 

KARAKALEM RESİM SERGİSİ

PASTA USTALARI 
YARIŞIYOR

Çınar’ın pasta ustaları hünerlerini, pasta 
yarışmasında sergilediler. Yaşam Becerileri 
Merkezi Mutfak Sanatları Atölyesi tarafından 
düzenlenen 9. sınıflar arası yaş pasta yarışması 
ile öğrencilerimiz, lezzet dolu bir mücadelenin 
içerisine girdiler. Birbirinden güzel ve lezzetli 
pastalar yaparak birincilik için mücadele veren 
öğrenciler, kendilerine verilen zaman içerisin-
de pastalarını kusursuz bir şekilde yapmaya 
çalıştılar. Yarışmanın kazananı ise 9-B sınıfı 2. 
grup öğrencileri oldu. 9-C sınıfı 2. grup öğren-
cileri ikinci ve 9-A sınıfı 1. grup öğrencileri ise 
üçüncü sırayı aldılar. 

TUVAL SERGİMİZ
İlkokul öğrencilerimiz yepyeni 
bir sergi ile okul koridorlarımı-

zı sanatla süslediler. Resim öğretme-
nimiz Betül ÖZTÜRK’ ün önder-
liğinde, tüm ilkokul öğrencilerimiz 
dönem içerisinde hazırladıkları 
tuvallerin üzerine sevilen karakter-

leri çizip jel mum boyalarla onları 
renklendirdiler. Okul Müdürümüz 
Ertuğrul TOY ve müdür yardımcıla-
rımızın katılımıyla açılışını gerçek-
leştirdiğimiz sergi öğretmen ve 
öğrencilerimizin beğenisine sunuldu.
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TEKSTİL TASARIM ATÖLYESİ SERGİSİ
8. ve 9. sınıf  öğrencilerimiz, Teks-
til Tasarım Atölyesi’nde öğret-

menimiz Nurdan Saraylı önderliğinde 
yaptıkları Filografileri harika bir sergi 
ile beğeniye sundular.
Filografi, ahşap zemin üzerine çakılmış 
çiviler arasından tel ya da ip geçirilerek 
belli bir örgü teknikleri kullanılarak 
çeşitli desenler meydana getirilmesi 
sanatıdır. Bu sanat Orta Doğu’da doğ-
muş batıya ve uzak doğuya yayılmıştır. 

Zorluğu sabır gerektirmesi nedeni ile 
az uygulanmakta olup bütün dünyada 
unutulmak üzeredir. 
Filografi belli örgü teknikleri kullanı-
larak hat yazıları, simetrik desenler, 
amblemler, çiçek ve çizgi film karakter-
leri panolar haline getirilebilmektedir. 
Bizde 8. ve 9. sınıf  öğrencilerimizle 
tekstil tasarım atölyesinde yaptığımız 
filografiler ile sergimizi yaptık.

DOĞAYI KEŞFEDİYORUM
Eğitim yılının sonuna gelirken 3. sınıf  öğrencilerimizle birlikte doğa gezileri yaparak yorgunluğumuzu 
atıyoruz. Bu haftaki gezimizi Köyüm At Çiftliği’ne düzenledik. Öğrencilerimiz piknik yapıp at binme 
deneyimini de yaşamayı ihmal etmediler. Hem doğayı keşfettiler hem de gönüllerince eğlendiler.
Sene sonuna yaklaştığımız şu günlerde öğrencilerimizin kas gelişimini desteklemek amacıyla At 
Çiftliğine bir gezi düzenledik. Öğrencilerimizin ata binme cesaretini artırma amacıyla yapılan bu 
geziye pikniğimizi de ekledik. Ramazan öncesi yapılan bu piknikle de oynadığımız grup oyunlarıyla da 
eğlenceli bir gün yaşadık.
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