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Editörden Serüven

Hayata farklı pencerelerden bakan, yaratıcılıklarını keşfetmiş çocuk-
lar yetiştirmeyi ilke edinen Anabilim Eğitim Kurumları, bu alana sahip 
çıkıyor ve bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Bu 
yıl ikincisi gerçekleşen Yaratıcılık Festivaline Anabilim, European Talent 
Points’e (Avrupa Üstün Yetenek Noktası)  kabul edilmenin heyecanıyla  

hazırlandı.  ÜYEP ekibinin titiz ve özverili çalışmaları sayesinde, festivalin gelenekselleşmesi 
yolunda sağlam bir adım daha atıldı. İstanbul ve civar illerden ana sınıfı ve ilkokul çocuklarını 
bir araya getiren Anabilim Yaratıcılık Festivali’nde, hayal gücüyle buluşan tasarımlar, teknolo-
jinin ışığıyla aydınlandı. Yaratıcılık Festivali’nde anne ve babalar  da en az çocukları kadar 
eğlendi. Her şey küçük bir hayal ile başladı, dönüştüğü atmosferi solumak herkes  için harika 
bir deneyimdi. 

Beraber motivasyon kahvaltısı da yaptık, yaza merhaba partisi de. Öğrencilerimizin 
performanslarıyla göz doldurduğu tiyatro gösterileri ve konserlerle, yine alkışımızın bol 
olduğu bir dönemi geride bıraktık.  Sporda en iyi olmaya çalıştık,  yüzme, jimnastik, voleybol, 
basketbol derken aldığımız derecelerle yine çok konuşulduk. Daha neler mi var dergimizin bu 
sayısında? Anabilim Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldıkları Hasalmun Konferansı, İngilizce 
öğretmenlerimizin katıldığı İngiltere’de gerçekleşen IATEFL semineri, FIT sınav heyecanı,  
Psikoloji Sempozyumu, Matematik Olimpiyatları, ilk kez gerçekleşen Bilim Oyunları Günü…   
Öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimlerine destek olan geziler, seminerler, sempoz-
yumlar, projeler detayıyla bu sayının içinde. Geleneksel Kariyer Günleri ‘nde ağırladığımız 
Prof. Dr. Ali Ergur’un altın değerindeki öğütlerini de yine bu sayı içinde bulabilirsiniz.

Uzun sözün kısası, dergimizin her sayfasında yoğun geçen ikinci eğitim öğretim döneminin 
izleri yer alıyor. Anaokullarımızdan liseye kadar öğrencilerimiz ürettiler, gezdiler, yarıştılar, 
sporda zaferden zafere koştular, sosyal sorumluluk kampanyalarına destek oldular. Tüm bun-
lar olurken de yanlarında Anabilimin çok kıymetli öğretmenleri vardı, bu dönemi verimli 
kılan öğretmenlerimize katkıları için ayrıca teşekkür ediyoruz.
 
Karne heyecanlarını paylaştığımız öğrencilerimizi, yaklaşık üç ay sürecek uzun bir tatil  bekli-
yor. Bu tatili, kendinizi geliştirmek için büyük  bir fırsat olarak görüp doğru değerlendirmekse 
sizin elinizde. Dinlenin, eğlenin, keşfedin, gezin, yenilenin...   Ders zili çaldığında enerji dolu 
bekliyoruz sizleri, iyi tatiller.

Filiz Bozkan
Editör

Anabilim Eğitim Kurumları, 14 Mayıs 
Cumartesi günü, çocuklar ve ailelerinin 
katılımıyla benzeri olmayan renkli bir 
organizasyona imza attı. 
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SAYI 22 | HAZİRAN 2016

Çanakkale Şehitleri, yarattıkları ulu destanın 
101. Yılında saygı ve minnetle anıldı.

İspanya’ya eğitim ve kültür gezisi düzenlendi.

2  Nisan Cumartesi günü 17’ncisi düzenlenen 
“AnaBilim Günü” Ataşehir Kampüsünde gerçekleşti.

Öykü Yüksel’den Türkiye İkinciliği

10 16

43

23



4 AnabilimHaber 20164 AnabilimHaber 2016

Kısa Kısa

Anabilim Anaokullarının 4-5 yaş sınıfları 
İngilizce kitaplarının kahramanı olan Mi-
nigon’ın sürpriz doğum günü partisinde 
buluştular. 

Yabancı dil eğitimini günlük yaşamın bir 
parçası haline getiren okulumuz, çocukla-
rımızın İngilizceyi bir iletişim aracı olarak 
kullanmasını sağlarken güldürmeyi ve eğ-
lendirmeyi de ihmal etmedi. Bunu yaparken 
çok çeşitli resimlerden, videolardan, çalışma 
kartlarından ve üç boyutlu kuklalardan ya-
rarlanıldı. Hikâye saatlerini, şarkıları, dans-
ları ve oyunları içine alan bu süreç, çocuk-
larımız için son derece keyifli, hem görsel 
hem işitsel hem de kinestetik bir maceraya 
dönüştü. Minigon için hazırladığımız sür-
priz doğum günü partisi, bu maceranın 
belki de en heyecan verici parçasıydı. Öğ-
rencilerimiz, bu partide çok sevdikleri kitap 
kahramanları Minigon ile gerçek hayatta 
bir araya geldiler. Birlikte İngilizce şarkılar 
söylediler, oyunlar oynadılar, dans ettiler 
ve doğum günü pastasını hep birlikte kesip 
Happy Birthday Minigon şarkısı eşliğinde 
keyifle yediler. İyi ki doğdun Minigon. 

Tiyatro insanı eğitir, eğitirken de düşündü-
rür; insanlara beraber gülmek, beraber ağla-
mak ve beraber düşünmek gibi insanca duy-
gular aşılar. Bu vesileyle Anabilim Eğitim 
Kurumlarının anaokulu öğretmenleri tara-
fından, “Dünya Tiyatro Günü” etkinlikleri 
kapsamında hazırlanan “Çöpiş ile Kıpkıp” 
adlı tiyatro oyunu miniklerimize sergilendi. 
Bütün katılımcıların keyifle izlediği tiyatro 
oyununda, salonda bulunan anaokulu öğ-
rencilerimiz de zaman zaman oyunculara 
eşlik etti. “Doğa sevgisini aşılamak” temalı 
“Çöpiş ile Kıpkıp”adlı tiyatro oyunu, yaşadı-

ğımız çevre kirliliğine karşı miniklerimize 
ve bizlere çevreyi korumanın farklı birçok 
yolu olduğunu hatırlattı.

Bir birey olarak saygılı olmayı bir er-
dem olarak görmeli ve bunu hayatı-
mızda uygulamalıyız. Yaşamın her ala-
nında saygı ve sevgi olmadan yaşamak 
mümkün değildir. Bizler de bu değeri, 
büyükanne, büyükbaba ve diğer aile 
büyüklerini sınıflarımıza davet ederek 
“Büyüklere Saygı Günü”nde keyifli bir 
etkinliğe dönüştürdük. Aile büyükleri 
için torunlarıyla vakit geçirmenin çok 

büyük bir mutluluk olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenle öğrencilerimizin büyükan-
ne ve büyükbabaları ile birlikte zaman 
geçirmeleri amacıyla “Büyüklere Saygı 
Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Öğren-
ciler aile büyükleriyle sanat çalışması 
yaptı ve hazırladıkları hediyeleri büyük-
lerine vererek kendileri için çok önemli 
olan ve keyifli geçen bu günü tamamla-
dılar. 

Minigon’un 
doğum günü 
partisi

Dünya Tiyatrolar Günü

Büyüklere Saygı Günü
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Anneler ve çocuklar birbirlerine benzer. 
Her çocuk yüreğinde annesinin izlerini ta-
şır. Onun özüyle mayalanmıştır ruhu, onun 
kokusu geçmiştir tenine, onun bakışları par-
lar gözlerinde, onun elleri can bulur kendi 
ellerinde. Anneler ve çocukları, başka hiç 
kimsenin yaşamayacağı ve yakalayamayaca-
ğı kadar güçlü, görünmez bağlarla bağlıdır 
birbirlerine; anneler ve çocukları, birdir; tek 

yürektir, tek nefestir! Anabilim Anaokulu 4-5 
yaş grubu öğrencilerimiz, 07 Mayıs Cumar-
tesi günü gerçekleştirilen “Anneler Günü” et-
kinliğimizde yaptıkları sürprizlerle bizlere ve 
ailelerine duygusal anlar yaşattılar. 
Öğrencilerimiz, anneleri için kendi elleriyle 
çizdikleri, boyadıkları çiçek resimli tuval-
leri annelerine hediye ettiler. Yıl boyunca 
hazırlandıkları modern dans, müzik ve orff 
etkinliklerinden oluşan mini gösterilerle 
ailelerini âdeta büyülediler. Etkinliğin en 
özel bölümlerinden bir tanesini de annele-
rimize, kendilerinin bilgisi olmadan, kendi 
çocukluk resimlerinden oluşan barkovizyon 
sunumu oldu. 

Gösterinin finalini tüm öğrenciler, ellerinde 
tuvalleriyle annelerine söyledikleri “Benim 
Annem Güzel Annem” şarkısı ile yaptılar. 
Anabilim ailesi olarak bir kez daha “Anne-
lerimizin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun!” di-
yoruz. 

Anneler Günü

Anaokulu öğrencilerimiz, yaz aylarına ko-
caman ve neşeli bir “merhaba” diyerek ge-
leneksel yıl sonu pikniklerini yaptılar. Po-
lonezköy’deki “Gönül Köşkü” tesislerinde 
gerçekleştirilen pikniğimizde öğrencileri-
miz okul ortamından uzaklaşıp öğretmenle-
ri ve arkadaşlarıyla çuval yarışları, ip atlama, 
körebe, yakalamaca, halat çekme, salıncakta 
sallanma gibi birçok oyunu neşeyle oynadı-
lar. Daha sonra öğrenciler, ailelerinin hazır-
ladığı piknik sepetlerindeki enfes yiyecek-
leri arkadaşlarıyla paylaştılar, gün boyunca 
da doğanın tadını çıkardılar. Pikniğimizde 
gerçekleştirilen mangal partisi  de öğrenci-
lerimiz için ayrı bir keyif oldu. 

4-5 ile 5-6 yaş grubu öğrencilerimizin katı-
lımıyla gerçekleşen pikniğimizde, farklı yaş 
grupları ve sınıflardaki öğrenciler doğal ve 
serbest bir alanda beraber zaman geçirip 
oyun oynadılar; bu sayede rengârenk bir gün 
yaşadılar. 2-3 yaş ile 3-4 yaş grubu öğrenci-
lerimiz de bütün bir yılın yorgunluğunu 
okullarımızın bahçelerinde gerçekleştirilen 
“Yıl Sonu Pikniği” ile attılar. Velilerimizin de 
katılımıyla gerçekleşen pikniğimizde öğren-
cilerimiz, ailelerine ront ve şarkılarla küçük 
bir gösteri yaptılar; piknik sepetlerindeki 
yiyecekleri keyif ve afiyetle yerken bahçele-
rinde eğlenceli oyunlar oynayarak aileleriyle 
mutlu bir gün geçirdiler.

Yaza merhaba

Düştepe Oyun Müzesi
Gezi programımız kapsamında oyun 
müzesine giden öğrencilerimiz, 20’yi aş-
kın ülkeden ve yaklaşık 150 koleksiyo-
nerden toplanan çocuk oyuncaklarının 
yer aldığı Düştepe Oyun Müzesini ke-
yifle gezdiler. Öğrencilerimiz; oyun kül-
türünü geliştiren çizgi roman, edebiyat, 

sinema ve televizyon dünyasının kahra-
manlarının da yer aldığı müzede hayal 
etmenin ve düş kurmanın heyecanını 
yaşadılar. Oyuncakların tarihini öğre-
nen ve farklı kültürlerdeki oyuncakları 
yakından tanıyan öğrenciler, girdikleri 
her odada farklı bir atmosfer yaşadılar. 
150 yıllık satranç takımı, Victoria Dö-
nemi’nin küp oyunları, 100 yıllık ilk taş 
ev inşa oyunları, ilk uzay oyunları gibi 
tarihi 1800’lere uzanan oyunları, dönme 
dolapları, bebek arabalarını, oyuncak as-
ker ve astronotları dikkatle inceleyerek 
geçmişten günümüze oyun ve oyuncak 
dünyası hakkında bilgi sahibi oldular.
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Her yıl gerçekleştirmiş olduğumuz yıl 
sonu sergimizin, “Anneler Günü”nde 
gerçekleşmesinin bizler için ayrı bir 
önemi, ayrı bir heyecanı vardı. Bu yıl 
da 07 Mayıs Cumartesi günkü sergimizi 
yine annelerimize ithaf ettik. “Anneler 
Günü Yıl Sonu Sergi”sinde 2-3 yaş grubu 
dâhil tüm yaş grubu öğrencilerimiz, ai-
leleriyle sergiyi gezdiler; onlara çalışma-
larını anlattılar. 3-4, 4-5 ve 5-6 yaş grubu 

öğrencilerimiz anneleri için hazırlamış 
oldukları tuvalleri ve anneler günü kart-
larını büyük bir mutlulukla annelerine 
hediye ettiler.

Anneler Günü Yıl Sonu Sergisi’nde, her 
öğrencimizin bireysel çalışması, 3 bo-
yutlu grup çalışmaları ve proje çalışma-
ları yer almıştır. Ailelerimiz, sergimizi 
gezerken her yaş grubu için bir sonraki 
yaşın etkinliklerini inceleyip önümüz-
deki yıl için şimdiden merak ve heyecan 
duymaya başladılar.

Yıl sonu sergisi
Anabilim ailesi olarak çocuklara olduğu gibi 
anne babalara da desteğimizi yıl boyunca 
sürdürdük. Bu desteklerin önemli bir kolu 
olan veli seminerlerinde “Uyku Eğitimi” ve 
“Playogart” seminerleri anaokullarımızda 
ilgiyle karşılandı. Uyku eğitimi semineri-
mizde “Çocuklarda Uyku Bozuklukları ve 
Bu Durumun Kişisel Gelişime Etkileri” ana 
başlık olarak tartışılırken yetersiz uykunun 
sebepleri, uykuda solunum problemleri, uy-
kuya dalma ve uykuyu sürdürmedeki zor-
luklar ile zamanında tedavi edilmeyen uyku 
problemlerinin sonuçları gibi teknik bilgilere 
de yer verildi. Playogart seminerinde, çocuk 
ile ilişkiyi oyun, sanat ve yoga ile kuvvetlen-
dirme teknikleri, yaşa uygun rahatlama ve 
farkındalık egzersizleri, ilişki odaklı çocuk 
ve ebeveyn yogası, yönlendirilmiş ve çocuk 
merkezli oyun uygulamalarıyla ilgili katılım-
cı anne ve babalara faydalı bilgiler iletildi.

Veli seminerleri

İstanbul Go Okulu ve Açı Okulları iş birliğiy-
le ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzen-
lenen 5. Açı Okulları Go Turnuvası 20 Ocak 
2016 Çarşamba günü Sarıyer’de gerçekleş-
tirildi. Çeşitli okullardan 140 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşen turnuvaya Anabilim 
Eğitim Kurumları öğrencilerinden Emir 
Akra Mengi, Ahmet Tuğra Pehlivan, Kuzey 

Ateş Kalkavan, Burak Gökbayrak, Mehmet 
Ercan, Kuzey Özmine ve Arda Çiftçi katıl-
dılar.  Turnuvada Emir Akra Mengi 4’te 4 
yaparak “Yenilmemezlik Madalyası” almaya 
hak kazanmıştır.  Kuzey Ateş Kalkavan 4’te 
3; Ahmet Tuğra Pehlivan, Burak Gökbayrak, 
Kuzey Özmine, Mehmet Ercan ve Arda Çiftçi 
ise 4’te 2’lik başarı sağlamışlardır. 

5. Açı Okulları Go Turnuvası
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Anabilim Eğitim Kurumları Ti-
yatro Kulübü tarafından aylardır 
büyük bir özveriyle hazırlanan 

“7 Kocalı Hürmüz’’ galası , 9 Haziran Per-
şembe Günü Ataşehir Kampüsünde  ger-
çekleşti. Cengiz ÇEVİK’ in yönettiği Emre 
Karaca’nın koreografisini yaptığı oyunun, 
oyuncu kadrosunu Özel Anabilim Anado-
lu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri oluş-
turdu. Eğlenceli ve yoğun prova sürecinin 
ardından,  seyircisiyle buluşan müzikalde 
öğrenciler performanslarıyla göz doldur-
du.
 
Öğrencilerimiz  bu oyunla İstanbul Bü-
yük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 
düzenlediği Genç Günler Festivali’ne, Ro-
tary Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na ve 
Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali 
ve 14. PAM Liselerarası Tiyatro Festiva-
li’ne katıldılar. Anabilim Tiyatro Kulübü 
öğrencileri tarafından yeniden hayat bu-
lan 7 Kocalı Hürmüz müzikali;  İBB Şehir 
Tiyatroları  32. Genç Günler Tomris İncer 
Liselerarası Tiyatro Festivali’nde “En İyi 
Kostüm Tasarım”, “En İyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu” ve 14. PAM Liselerarası Tiyatro 
Festivali’nde  “En İyi Kostüm”, “Profilo Juri 
Özel Ödülü” ile taçlandırıldı.

19. yüzyıl sonlarında İstanbul’ da geçen 
bu müzikli oyun, Hürmüz’ün birbirinden 
habersiz 6 kocasını idare ederken girdiği 
halleri ve işin içinden kıvrakça çıkması-
nı anlatıyor. Ancak Hürmüz bu 6 koca-
nın ardından bir başka adama daha âşık 
olarak evlenince işler karışıyor, bu oyun-
da “Hürmüz’ü Aslıgül Deliacı, Safinaz’ı 
Deniz Tankuş, Hüsrev’i Batur Ay, Bekçi 
Memo’yu Cemroz Yıldırım, Fişek Ömer’i 
Yağız Duz, Berber Hasan’ı Ege Taybars, 
Hallaç Rüstem’i Arda Akoğul, Hızır Reis’i 

Aykan Erdem, Havva’yı Eda Dide Ateş-
saçan, Kuşçu’yu Fuat Dağıstan, Rukiye’yi 
Özüm Taşan, Ayla’yı Cansın Deniz, İclal’i 
Sıla Bilgi-Lara Bulut, Aliye’yi Alara Tun-
cay, Nuriye’yi Ceren Seyhan, Kadı’yı Deniz 
Güney Özel, Tulumbacı’yı Toprak Şahin 
canlandırıyor. Anlatıcı Kızlar rolünde ise 
Lara Bulut, Sıla Bilgi, Ceren Seyhan, İdil 
Deniz, Deniz Çetin, Ece Terzioğlu, Eylül 
Deniz Atalar, Sezin Eryurt, Alara Erdem, 
Naz Kaya görev alıyor.

7 Kocalı Hürmüz
Anabilim Tiyatro Kulübü 
bu yıl Sadık ŞENDİL’ in 
unutulmaz eseri “7 Kocalı 
Hürmüz” oyununu 
sahneledi.
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Yüce Önder Atatürk’ün “Sağlam kafa sağ-
lam vücutta bulunur.” sözünü benimseyen 
Anabilim Anaokulları öğrencileri, Marmara 
Üniversitesi Spor Akademisi Bölümüne dü-
zenlenen geziyle sporcuları yakından tanıyıp 
spor dallarıyla ilgili bilgi aldılar. Mayıs ayı gezi 
programı kapsamında düzenlenen geziyle 

Marmara Üniversitesinin Spor Akademisinde 
zaman geçiren öğrencilerimiz, spor ve sporun 
önemiyle ilgili yerinde bilgiler edindiler. Aka-
demi içinde yer alan olimpik yüzme havuzu, 
atletizm sahası, masa tenisi alanı ve fitness 
salonunu dikkatle inceleyip sporcular ve an-
trenörlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak 
tecrübe etmelerini sağlamak, özgür düşün-
me yeteneğine sahip bireyler olmalarına 
katkı sağlamak amacıyla Türkan Saylan Kül-
tür Merkezine gezi düzenledik. Öğrencileri-
miz; Dinozor Müzesindeki dinozor maket-
lerini incelendi ve nesli tükenmiş dinozorlar 
hakkında bilgi sahibi oldu; dinozorları bir-
birinden ilginç ve nitelikli etkinliklerle tanı-
dılar. Dinozorlar; 65 milyon yıl önce nesil-
leri tükenmiş, geçmişe ait canlılar oldukları 
için öğrencilerimiz “Türkan Saylan Kültür 
Merkezi” içinde yer alan Dinozor Müzesin-
de dolaşmaktan büyük bir keyif aldılar.

Rahmi Koç Müzesi, Türkiye’de ulaşım, en-
düstri ve iletişim tarihine adanmış önemli ilk 
müzedir. Öğrencilerimiz, müzenin koleksi-
yonunu ilgiyle gezerken gramofon iğnesin-
den gerçek boyutlarda gemilere ve uçaklara 

kadar uzanan birbirinden farklı objeyi dik-
katle incelediler. Zeytinyağı fabrikasında zey-
tinin nasıl işlendiğini izlediler; denizaltı ve 
itfaiye arabasını yakından gördüler. Öğren-
cilerimiz, müzenin en ilginç yerlerinden biri 
olan geleneksel dükkânlarda dolaşmaktan da 
oldukça keyif aldılar. Dükkânların yer aldığı 
caddede dolaşan öğrenciler; bilimsel aletler, 
ayakkabıcı, demirci, gemi donanımı, eczane 
ve oyuncak dükkânlarını ilgiyle gezdiler.

Türkan Saylan Kültür Merkezi 
(Dinozor Müzesi) 

Rahmi Koç 
Müzesi

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi

Kısa Kısa

Tiyatro Partisi
Öğrencilerimiz partiden önce sınıflarında 
dekor, kostüm, sahne, oyun, oyuncu kavram-
larıyla ilgili sohbet ettiler. Parti anında sah-
nede görmek istedikleri oyunu ve oyuncuyu 
sahne görsellerine resmettiler ve sırasıyla 
kukla evinde istedikleri oyuncuyu konuştur-
dular. Partinin sonunda öğrenciler; maskele-
rini takarak müzik eşliğinde drama yaptılar, 
dans ederek eğlenceli bir gün geçirdiler.
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Anabilim Koşuyolu Anaokulu öğren-
cileri hem acil durumlarda neler ya-
pılması gerektiğini öğrenmek hem de 
itfaiyeciliğin bir meslek olarak önemini 
kavramak amacıyla itfaiye gezisi düzen-
lediler. İtfaiyeciler, bizleri üzerlerinde iş 
kıyafetleriyle ve güler yüzlü bir biçimde 
karşıladılar. 3- 4 yaş grubu öğrencile-
rinin katıldığı gezide, çocuklar yangın 

veya diğer acil durumlarda insanlar 
için itfaiyenin önemini kavradılar, acil 
durumlarda ne yapılması gerektiğiyle 
ilgili uzman kişilerin bilgilerinden ya-
rarlandılar. Öğrencilerimiz, itfaiye ara-
balarının içine oturup arabaların içinde 
bulunan materyalleri inceleme fırsatı 
yakaladılar. Ev görselindeki yangınları, 
maket ev üstünde söndürmeyi canlan-
dıran öğrenciler, bu etkinliği yaparken 
de çok heyecanlandılar. 

Öğrencilerimiz, bilgiyi kaynağından öğren-
mek ve bilime olan meraklarını harekete ge-
çirmek için Sancaktepe Bilim Merkezindey-
diler. Öğrencilerimiz bilim merkezinde, gök 
gözlemlerinin yapıldığı, gök cisimlerinin ve 
olaylarının incelendiği yer olan gözlemevi 
hakkında bilgi edindiler. Eskiden rasathane 
olarak adlandırılan gözlemevinin karmaşık 

aygıtlarla donatılmış ve optik, fizik, kimya 
ve elektronikteki gelişmelerden büyük ölçü-
de yararlanarak evreni giderek daha derin-
lemesine inceleyen bir araştırma merkezi 
olduğunu yerinde öğrendiler. Öğrencileri-
miz, bilim merkezi gezisiyle günlük olaylara 
bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme be-
cerilerini geliştirdiler.

Uzun ve amansız bir kışın ardından özledi-
ğimiz sıcaklara kavuştuk. Müjdeyi cemreler 
verdi. Önce havaya, sonra suya, sonra da 
toprağa düşen her cemre; hiç bitmeyecek-
miş gibi gelen kışın sona erdiği müjdesini 
getirmiştir bize. Bu da öğrencilerimiz için 
bahçede daha fazla vakit geçirmek, daha 
fazla eğlenmek ve yaz tatiline az zaman kal-
dı, demektir. Bundan daha iyi bir kutlama 
sebebi olabilir mi? Yaz mevsiminin haber-
cisi ilkbahar artık kapımızdayken öğrencile-
rimiz bu güzel mevsime hoş geldin demek 
için keyifli bir parti hazırladılar. Birbirinden 
güzel kıyafetler giyerek “İlkbahara Merhaba 
Partisi”ne hazırlanan öğrencilerimiz; yap-
tıkları danslar, söyledikleri şarkılar, oyna-
dıkları eğlenceli oyunlar ve diğer tüm akti-
vitelerle çok eğlenceli zaman geçirdiler.

Türkan Saylan Kültür Merkezi 
(Dinozor Müzesi) İtfaiye Gezisi

Sancaktepe Bilim Merkezi

İlkbahar Partisi



Tören 18 MART

Çanakkale Destanı   
101. Yılında

Gerçekleştirilen törende yaratı-
cı drama öğretmenimiz Merve 
Yavuzcan, Çanakkale Savaşı’nın 

bizler için tartışmasız önemini, “Çanakkale 
Savaşı, Türk insanının birbiriyle kenetle-

nerek tek yürek halinde bütünleşmesidir. 
Çanakkale, modern silahlarla donatılmış 
ordunun karşısında, ateş almaz tüfeklerle, 
patlamaz toplarla, yalın ayak, aç bir mide 
ile kazanılmış bir zaferdir. Mustafa Ke-
mal gibi bir büyük insanın tarih sahnesine 
çıktığı, Seyit Onbaşı’nın 215 okka gülle ile 
koca gemiyi sulara gömdüğü savaştır. O 
sene savaşta şehit oldukları için liselerin ve 
üniversitelerin çoğunun mezun veremediği 
bir ülkede, Mustafa Kemal Paşa’nın dediği 
gibi savaşmaya değil ölmeye gelmiş bir mil-

letin ortaya koyduğu ölüm kalım savaşıdır. 
Çanakkale; bir destanın adıdır, kınalı ku-
zuların yattığı yer, düşmana yol vermeyen 
surdur. Kısaca Çanakkale yaşamın ta kendi-
sidir.” sözleriyle ifade etti.

Ardından tören, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakika-
lık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla devam etti. Tarih öğretmenimiz 
Kahar Alkan; bir tarihçi gözüyle, bu ülke-
nin, bu toprakların bugünlere gelme süre-
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18 Mart Çanakkale Şehitleri, 
yarattıkları ulu destanın 
101. yılında Anabilim Eğitim 
Kurumlarında saygı ve 
minnetle anıldı.



Çanakkale Destanı   
101. Yılında
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cinde 18 Mart 1915 tarihinin ne anlam ifade 
ettiğini, yaptığı konuşmayla bizlerle paylaş-
tı. İlkokul öğrencimiz Doruk Özörmenoğ-
lu‘nun da yer aldığı, hazırlık sınıfı öğrenci-
lerimizin hazırladığı gösteride, izleyenler; 
bizi biz yapan bu savaşta şehit Türk evladı-
nın ve annelerinin yaşadığı üzüntü, sevinç 
ve haklı gururu Kınalı Hasan’ın hikâyesiyle 
derinden hissederken Türk askerinin kud-
retini, inancını ve vatan için gösterdiği eşsiz 
çabayı Seyit Ali’nin 215 okkalık mermiyi 
sırtlayışında adeta yaşadılar. Gösteri, öğ-

rencilerimizin “Çanakkale Geçilmez!” sözü 
eşliğinde, gözyaşı ve alkışlarla son buldu. 

Bu anlamlı gösterinin sonrasında çok 
önemli bir isim, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu Mustafa 
Kemal Ulusu, sahnedeki yerini aldı. O eş-
siz insanı, onunla tanışıp vakit geçirebilme 
şansına sahip olan babasından dinleyerek 
büyüyen Ulusu, değerli birikimlerini öğ-
rencilerimizle paylaştı. Bir dönemin ger-
çekliğine ışık tutan Sayın Ulusu’ya, Okul 

Müdürü Gürkan Pişkin tarafından çiçeği 
takdim edildi. Tören sonunda, bu toprak-
lar için canını hiç düşünmeden feda eden 
şehitlerimizi, sevdiklerini vatan uğruna öl-
meye uğurlayan yürekli annelerimizi, gazi-
lerimizi ve her şeyden önemlisi Türk devri-
minin başaktörü ve yapıcısı olan Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın, onların 
ortaya koyduğu eserin değerini anlamanın 
ve yapılanları nesilden nesile aktarmanın 
önemi, bir kez daha herkes tarafından kav-
ranmış oldu.
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Tören 23 NİSAN

Sevgidir çocukların dünyası... 
23 Nisan kutlu olsun!
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21 Nisan Perşembe günü, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir.” ifadesinin ışığında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve 
milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan 
edilişinin 96. yıl dönümü, Anabilim Eği-
tim Kurumları konferans salonunda büyük 
bir coşkuyla kutlandı. “Sevgidir çocukların 

dünyası” temalı tören, Ulu Önder Atatürk 
ve silah arkadaşları için saygı duruşunun ar-
dından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Törenin sunuculuğunu 5-A sınıfından 
Ece KARADENİZ ve 5-C sınıfından Çağan 
Ari AKKAYA yaptı.
 
Anabilim Eğitim Kurumlarında yönetimin 
bayram süresince öğrencilere bırakılması 
geleneği bu yıl da devam etti. Okul Müdü-
rü adına konuşmasını yapan 5-C sınıfından 
Çınar ÜNAL’ın “Ülkemizin her alanda ge-
lişme çabalarına öncülük etmemiz gerekti-
ğinin bilincindeyiz. Kendimizi her konuda 

geliştirerek öğrenmeye ve araştırmaya istek-
li, bilgiye ve yeniliklere açık, sorunlara karşı 
duyarlı, ülkesine ve ulusuna inanan bir anla-
yışa sahip nesiller olarak yetişiyoruz, yetişti-
riliyoruz. Bizlerin, üstlendiğimiz bu tarihsel 
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek 
için yılmadan çalışacağımıza; aklın ve bili-
min yol göstericiliğinden ayrılmadan ulaşa-
cağımız yeni başarılarla ülkemizi geleceğe 
taşıyacağımıza herkes inanmalıdır.” sözleri 
izleyicilerden büyük alkış aldı. Bu anlamlı 
konuşmanın ardından 4 ve 5. sınıf öğrenci-
lerinden oluşan koronun şarkılarıyla tören 
coşkusu başladı. Koro, seslendirdiği şarkı-

Anabilim Eğitim 
Kurumlarında 23 Nisan 
Coşkusu…



Sevgidir çocukların dünyası... 
23 Nisan kutlu olsun!

Ulusların hayatlarında önemli dönüm nok-
taları vardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 
son derece önemli olan dönüm noktalarından 
biri de bir ulusumuzun yeniden toparlanma, 
ayağa kalkma, yurduna ve geleceğine sahip 
çıkma kararını aldığı 23 Nisan 1920’dir. 
Bizler bu önemli günün bilinciyle, Ulu Ön-
der Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını gönül-
den gönüle, nesilden nesile taşıyarak ulusal 
egemenliğin gücünü yeniden kavrayarak bu 
güzel günü coşkuyla kutladık. Hafta boyunca 
yaptığımız etkinliklerle okulumuzu süsledik. 
Arzu eden öğrencilerimiz okula farklı ülke 
(Türkiye, İspanya, Çin, Japonya vb.) çocukla-
rını temsil eden kıyafetler giyerek veya aksesu-
arlar takarak geldiler. Öğrencilerimiz, yapılan 
şenlikte eğlenceli oyunlar oynayarak bayramı-
mızı kutladılar; okullarımızın bahçelerinde 
kurulan oyun istasyonlarındaki oyunları oy-
nayarak onlara hediye edilen bayramın tadını 
çıkarıp keyifli bir gün yaşadılar. 
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Anaokullarında 
23 Nisan 
coşkuyla 
kutlandı

larla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 
Koronun ardından gösterilen “Atatürk ve 
Çocuk” adlı barkovizyon, Atatürk’ün ço-
cuklara verdiği önemi, bir kez daha gözler 
önüne serdi.  Tören, 2, 4 ve 5. sınıf öğren-
cilerimizin içlerinden taşan mutluluğu ve 
enerjiyi yansıttıkları dans gösterileriyle 
devam etti. 7-D sınıfından Sıla YEDİ-
KARDEŞ, 6-B sınıfından Egehan LO-
Dİ’nin, 6 ve 7. sınıflardan oluşan orkestra 
ile seslendirdiği şarkılarla tören, 23 Nisan 
coşkusuna yaraşır bir tempo kazandı. Su-
nucuların “Dünyayı verelim çocuklara hiç 
değilse bir günlüğüne/ Allı pullu bir balon 

gibi verelim oynasınlar” dizelerinin ar-
dından 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizden 
oluşan bandonun salonu coşturan ritimle-
riyle tören son buldu.  

Bizler de Anabilim ailesi olarak Cumhuri-
yetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
izinde, toplumumuzun her alanındaki ile-
ri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri 
sevgiyle dolu, görev ve sorumluluklarına 
yürekten bağlı, varlıklarıyla hayatımıza 
neşe katan, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın bu anlamlı bayramını kut-
luyoruz. 



Tören SENE SONU GÖSTERİSİ
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1. sınıf öğrencileri   ile 80’ler Rüzgârı 

Anabilim Eğitim Kurumları Ataşehir 
ve Sancaktepe Kampüslerinde ger-
çekleştirilen “Hayat Bayram Olsa” 

temalı yılsonu gösterisi şölen havasında geçti. 
Öğrenci ve velileri 26 Mart Cumartesi günü 
bir araya getiren gösteride 1. sınıf öğrencileri 
sergiledikleri performanslarla öğretmenle-
rinden ve velilerinden tam not aldı. 

Yılsonu gösterisi, İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. Ardından birinci sınıf 
öğrencilerinden oluşan koronun seslendir-
diği birbirinden güzel Türk filmi şarkıları, 
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1. sınıf öğrencileri   ile 80’ler Rüzgârı 

izleyicileri 1980’li yıllarda keyifli bir yolcu-
luğa çıkardı. Minik öğrencilerin okula baş-
ladıkları ilk günden bu yana gelişimlerinin 
yer aldığı barkovizyon gösterisi ise velilere 
duygulu anlar yaşattı. Gösteri, kendilerini 
her fırsatta çok iyi ifade eden öğrencileri-
mizin İngilizce drama ve yaratıcı drama 
performanslarıyla devam etti. İngilizce 
drama gösterisinde izleyiciler, esrarengiz 
bir müzede canlanan heykellerin sohbet-
lerine tanıklık ederken yaratıcı dramayla 
kendilerini Türk sinemasında efsane hali-
ne gelen “Şaban Oğlu Şaban, Gülen Gözler, 

Selvi Boylum Al Yazmalım ve Gırgıriye” 
filmlerinin unutulmaz sahnelerinde bul-
dular. Minik öğrencilerin bale ve modern 
dans sunumları da profesyonel dansçılara 
taş çıkartacak nitelikteydi. Güzel melodiler 
eşliğinde dans eden öğrencilere ailelerinin 
de alkışlarla katılmasıyla gösterinin coşku-
su doruklara ulaştı.

Yılsonu gösterisi, minik öğrencilerin emek-
tar öğretmenlerine çiçek vermesi ile devam 
ettikten sonra tüm salonun hep birlikte söy-
lediği Anabilim Marşı ile sona erdi. Gösteri 

sonrasında öğrencilerin gösterdikleri başa-
rılı performanslar ile hayata şimdiden çok 
iyi hazırlandıklarını dile getiren İlköğretim 
Müdürü Ayşe Peker şunları söyledi: “Anabi-
lim Eğitim Kurumlarının her öğrencisi de-
ğişen dünya koşullarına uyabilen, kendisini 
ifade edebilen, görev ve sorumluluklarını 
bilen, her türlü bilgiyle donatılmış çağdaş 
bireyler olarak yetişmektedir. Yedi ay önce 
bizlere emanet edilen küçük yavrularımız, 
bugün okuyarak ilmin, aydınlığın ve nitelikli 
insan olmanın kapılarını aralamış durumda-
dırlar. Onlara bu yolda başarılar diliyorum.” 



Bilim

Anabilim adına 
yakışır bir gün yaşattı 
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AnaBilim günü Fen Bilimleri ve 
Matematik  Zümresinin ortaklaşa 
çalışmasıyla bilimin ve eğlencenin 

bir arada olduğu muhteşem bir gün halinde 
gerçekleştirildi. Fen Bilimleri ve Matematik 
Zümresi önderliğinde gönüllü öğrenciler, 
küçük birer bilim insanı gibi çalıştılar. Gün-
ler öncesinden çalışmalar yapan ve Bilim 
Günü’ne hazırlanan öğrenciler o gün büyük 
heyecan içindeydiler. Öğrendiklerini sergi-
lemek ve etkinlikleri ziyaretçiler ile uygula-
mak onlara büyük keyif verdi, katılımcıları-
mıza ise farklı bir heyecan yarattı.

500 kişiyi aşan bir katılımla gerçekleştirilen 
AnaBilim Günü’nde, velilerimiz ve öğrenci-
lerimizin merakla incelediği birçok etkinlik 
vardı. Uzay Odası, tasarımıyla ve yapılan 
anlatımlarla özellikle ana sınıfı öğrencile-
rimizin büyük ilgisini çekti. Robotik Kulü-
bünün çalışmaları günümüzün hızla gelişen 
teknolojisini gözler önüne serdi. Velilerimiz 
kendilerini refleks oyunlarını denemekten 
alıkoyamadılar. Öğrencilerimiz günün so-
nunda yorgun ama “Anabilim Günü”nün 
muhteşem ev sahipliğini yapmış olmanın 
verdiği haklı gurur ile okullarından ayrıl-
dılar.

BU RESMİ TELEFONUNUZA OKUTUNUZ

Telefonunuzdan “aurasma” aplikasyonu 
indiriniz. Kullanıcı adı ve şifre oluşturduktan 
sonra arama bölümünden Anabilim kanalını 

takip ederek resmi okutunuz.

2 Nisan Cumartesi günü 
17’ncisi düzenlenen 
“AnaBilim Günü” Ataşehir 
Kampüsünde gerçekleşti.
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Elemelerden geçen 16 okulun katılımıyla lise 
düzeyinde gerçekleştirilen organizasyonda 
lisemizi Robotik Takımı üyeleri temsil etti. 
Atölye ve yarışma, 3D yazıcıların eğitim or-
tamlarında inovatif düşünce ve tasarımı güç-
lendirecek şekilde kullanımının artırılması, 
3D yazıcıların kullanımı konusunda öğren-
cilere farklı becerilerin (tasarım, yazılım 
vb.) kazandırılması ve 3D yazıcıların sosyal 

faydaya dönük konularda kullanımının ar-
tırılması amacıyla düzenlenmişti. Alanında 
uzman kişilerden girişimcilik, 3D yazıcıların 
çalışma prensibi, 3D modellemeye giriş ders-
leri alan öğrencilerimiz, kendilerine verilen 
görev çerçevesinde iş fikirleri geliştirdiler 
ve 3D modelleme yaparak kendi ürünlerini 
oluşturdular. Okulumuzu, katıldıkları yarış-
mada başarıyla temsil eden öğrencilerimiz, 

sonraki yarışmalarda başarılarını artırarak 
devam edeceklerini, ilgilendikleri bu alanda 
hep daha üste çıkma isteğiyle çalışacaklarını 
dile getirdiler. 

Sancaktepe Kampüsünde 21 Mayıs 2016 Cu-
martesi günü gerçekleştirilen “1. Bilim Oyun-
ları Günü” adından da anlaşıldığı gibi bilimi 
ve oyun oynamayı kapsayan bir gün oldu. 
Ataşehir Kampüsümüzdeki 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencileri ve Sancaktepe bölgesindeki bazı 
devlet okullarının aynı yaş seviyesindeki öğ-
rencileri davetli oldular bu özel güne. Fen ve 
Matematik Bölümü öğretmenlerinden Arzu 
Özyürek, Yeşim Turgut ve Leyla İlhan; 4, 5, 
6. sınıf öğrencileriyle oluşturdukları gruplarla 
fen ve matematik konularını içeren değişik ta-
sarımlı orijinal oyunlar hazırladılar. Bu oyun-
ları davetlilere tanıtıp oynatarak katılanları 
hem eğlendirdiler hem bilgilendirdiler. 

3D tasarım ve proje yarışması

Bilim Oyunları 
Günü

Katıldıkları yarışmalarda gurur kaynağımız 
olan “Robot Takımı”mız “Yıldız Savaşları 
16” da... Yıldız Teknik Üniversitesinin dü-
zenlediği “Yıldız Savaşları 16” büyük çekiş-
melere sahne oldu. Takımımız “çizgi izleyen 
robot” kategorisinde yarıştı. Üniversitelerin 
de katıldığı yarışlarda yarışarak bizleri gu-
rurlandıran “Robot Takımı”mızı tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz.

Robotik 
çalışmaları
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Bilim

Anabilim Eğitim Kurumlarından on 
öğrenci, 30 Mart 2016’da Ümraniye Be-
lediyesinin öncülüğünde, İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile Ümraniye Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün 
ortaklaşa düzenlediği “Akıl Oyunla-
rı Festivali” ne katıldı. Atakent Kültür 

Merkezinde düzenlenen Akıl Oyunları 
Festivali’ne 21 ortaokuldan 272 öğrenci 
katıldı. Festivalde; Hanoi Kulesi, Reversi, 
Abalone, Katamino, Hedef 4, Mangala, 
Tangram, T Puzzle, Sudoku, Dama ve Taş 
Oyunu (9 taş) gibi 11 dalda yarışma dü-
zenlendi. Emir Akra Mengi, Ege Aydın, 

Yusuf Yıldırım, Berke Açabey, Yağmur 
Yıldırım, Lütfiye Derya Vani, Zeynep 
Kaptan, Emir Eren Uluğ, Emircan Kaya 
Eken isimli öğrencilerimizin keyifle ka-
tıldığı yarışmalarda Ege Aydın, “Hedef 4” 
oyununda birincilik madalyasını ve ku-
pasını alarak okulumuzu gururlandırdı.

7 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen ortao-
kullar arası aktif deney yarışmasına 5. sınıf-
lardan Tuğçe Kalaycı (5C), Emir Eren (5C), 
Zeynep Tekinarslan ( 5D ) 7. sınıflardan ise 
Berke Açabey (7B), Hesna Ece Yıldız (7B) 
Yiğit Odakır (7B)danışman öğretmenleri 
Caner Diler ile birlikte Arel Koleji labora-
tuvarlarında düzenlenen aktif deney yarış-

masına katılmış ve okulumuzu en iyi şekilde 
temsil etmişlerdir. Verilen yönergeler eşli-
ğinde deney düzeneği hazırlayarak bilimsel 
süreci takip edip doğru verilere ulaşan öğ-
rencilerimiz, güzel bir deneyim kazanmış 
oldular. 7. sınıf öğrencilerimiz, katıldıkları 
bu yarışmada 3. olarak bize güzel bir mut-
luluk yaşattılar. 

Ümraniye Belediyesi Akıl Oyunları Festivali

Arel Koleji ortaokullar arası 
aktif deney yarışması

Ataşehir ve Sancaktepe Kampüsü Matematik 
Takımı öğrencileri, İstek Özel Kaşgarlı Mah-
mut Ortaokulunun düzenlediği matematik 
olimpiyatlarına katıldı. 4. sınıftan 6. sınıfa 
kadar matematik takımında olan öğrencileri-
miz, farklı okullardan arkadaşlarıyla rekabet 
ettiler. Öğrencilerin bu olimpiyat yarışma-
larına katılmaları, matematikteki ilgi ve ye-
tenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkı 
sağlamakta, gelişimlerini desteklemekte ve 
bu alanda çalışmalar yapmalarını özendir-
mektedir. 20.02.2016 Cumartesi günü yapı-

lan yarışmada Anabilim Eğitim Kurumları 
Ataşehir Kampüsünden Burak Gökbayrak, 
Arman Cem Öztürk, Mehmet Ercan, Ömer 
Eren Yılmaz, Emir Eren Uluğ, Emir Akra 
Mengi, Kayra Kotan, İlhan Yiğit Şenel, Nur-
gül Kardelen Kömürcü, Diba Şafak, Emircan 
Kaya Eken, Buse Batur; Sancaktepe Kam-
püsünden Batın Çağlayan, Seyda Nur Ço-
ban, Tuna Özüdoğru, Bora Karaoğlu, Umut 
Öztekin, Sevgi Kırmızıbekmez, Beril Yıldız, 
Ceren Pekgöz, Çınar Durmuş, Nil Pelin Göre 
okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. 

Matematik Olimpiyatları
Türkiye Özel Okullar Derneği IT Birimi ta-
rafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eğitim 
Teknolojileri Platformu ETP’16, Yeditepe 
Üniversitesi’nde 3000’in üzerinde kişiyi ağır-
ladı. Özel okullarda görevli olan öğretmen, 
yönetici ya da müdürlerin kendi okullarında 
eğitim alanında kullandıkları teknolojik yön-
tem ve teknikleri tanıttıkları bu platformda 
Fen Bilimleri Zümre Başkan Yardımcısı Özge 
ÇEVİK MUMCU’ da Anabilim Eğitim Ku-
rumları olarak sınıflarımızda kullandığımız 
teknolojik yöntem ve uygulamaları “Eğlen, 
Coş; Fen Dünyasına teknoloji ile koş” adlı 
sunumunda izleyenler ile paylaştı. Sınıfla-
rımızda kullandığımız WEB 2.0 araçlarını, 
okulumuzun eğitim portalı “Anabilim Smart 
Teaching Learning Area” ASTA’yı ve dersle-
rimizde kullandığımız teknolojik gelişmeleri 
tanıttığı sunum büyük beğeni topladı.

Eğitim Teknolojileri 
Platformu’16



AnabilimHaber 2016 19

Türk Coğrafya Kurumu (TCK) ve Ulus-
lararası Coğrafya Kurumu (iGeo) tara-
fından ülkemizde düzenlenen ve bu yıl 
13’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 
Coğrafya Olimpiyatları’na katılan Ali 
Sencer Gürler, Burçe Kaya ve Nilsu Fı-
rat’tan oluşan Anabilim Koleji öğrenci-
leri, öğretmenleri Yasin Kaplan danış-
manlığında önemli bir başarıya imza 
attılar. Nilsu Fırat, üç aşamadan oluşan 
Olimpiyat Yarışlarının ilk iki aşaması 
olan Coğrafya Bilim Sınavı ile İngilizce 
Multimedia Coğrafya Sınavı’nda “Türki-
ye Derecesi” yaparak finale kaldı. Finalde 
katıldığı arazi çalışmasından da Türkiye 

12.liğiyle ayrılan Nilsu, önemli bir başarı 
elde etti. Bizi gururlandıran öğrencimiz 
Nilsu Fırat’ı çalışmalarından ve başarıla-
rından dolayı tebrik ediyor ve başarıları-
nın devamını diliyoruz.

Bu sene Anabilim Sancaktepe Kampüsümüz-
de 5.sınıf öğrencilerimizin en üretken olduğu 
dönemi yaşadık. Eyüboğlu Eğitim Kurumla-
rının her sene düzenlediği proje yarışmasına 
Fen ve Teknoloji öğretmenimiz Arzu Özyü-
rek’in önderliğinde 4 proje ile başvurduk. Bu 
projelerden birincisi 5/A sınıfından Ahmet 
Efe Karadüven ve Ekin Yıdızay’ın hazırlamış 
olduğu suyun itme gücü ile çalışan çevre dostu 
“Hidro-Kayık” adlı projeydi. 

İkinci projemizi yine 5/A sınıfından Emre 
Dikmen ve Bora Karaoğlu hazırladılar. Bu 
projemiz de çevre dostu ve ülke ekonomisi için 
önem taşıyan bir projeydi. “Aır-Power” adını 
taşıyan bu projede öğrencilerimiz, atıklardan 
araç tasarlayıp bu aracın tamamen havanın 
itme gücü ile hareket etmesini sağladılar.

Üçüncü projemiz ise 5/B sınıfından Sevgi Kır-
mızıbekmez ve Eylül Zeynep Şahin’in hazırla-
mış oldukları “Doğal Renklendirici” adlı pro-
jeydi. Öğrencilerimiz meyveli soda, meyveli 
yoğurt, meyveli süt gibi yiyeceklerde kullanı-
lan yapay renk ve tat verici maddelerin yerine 
“nar”dan elde ettikleri ekstreyi,  renklendirici 
olarak kullandılar; tat ve renk konusunda çok 
başarılı oldular. 

Son projemiz ise 5/A sınıfından Bora Acuner 
ve Alara İlkem Oruç’un hazırlamış oldukları 
“Batmayan Gemi” projemizdi. Bu projede ise 
öğrencilerimiz gemilerin içerisine, su aldığın-
da yükselip yüzebilen hafif bölmeler tasarladı-
lar. Bu bölmelerle gemi batsa bile içindekilerin 
buralara giderek ya da götürülerek kurtulma-
sını sağlamayı amaçladılar.

Projelerimizin yarışması ve sergilenmesi 28 
Mayıs 2016 Cumartesi günü Eyüboğlu Eği-
tim Kurumları Çamlıca Kampüsünde sabah 
9.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşmiştir. 
Hepsi birbiriyle yarışacak olsa bile bizim gö-
zümüzde emekleri ve çalışmalarından dolayı 
tüm gruplarımız birinci olmuştur. 

Bir diğer yarışma da İstek Vakfı Belde Okulla-
rında 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü düzenle-
nen proje yarışmasıydı. Ataşehir Kampüsü 5. 
sınıf öğrencilerimizden Neva Güçlü ve Ezgi 
Köksal’ a ait “Hayat Kurtaran Mayo” projesi ile 
katılım sağlandı. Danışman öğretmen Özge 
Çevik Mumcu ile birlikte katılan öğrencileri-
miz,  birçok okuldan katılan projeleri incele-
me fırsatı buldu, çok güzel tecrübeler edinerek 
günü tamamladılar. 

Coğrafya Olimpiyatları

Proje yarışmalarına böyle hazırlandık

4 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen ortao-
kullar arası “Mikrolab Deney Yarışması”na 2 
takım olarak katılım sağlanmıştır. 1. takım-
daki Atakan Topaloğlu (8B), Yaren Karabey 
(7B), Deniz Has (7B)ve 2. takımdaki Melisa 
Çember (8B), Emircan Kaya Eken (6C), Kar-
delen Kömürcü (6A); danışman öğretmen-
leri Caner Diler ile birlikte Marmara Koleji 
laboratuvarlarında düzenlenen yarışmada 
okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir. 
Verilen yönergeler eşliğinde deney düzeneği 
hazırlayarak bilimsel süreci takip edip doğru 
verilere ulaşan öğrencilerimiz, güzel bir de-
neyim kazanmış oldular.

Marmara Koleji 
mikrolab deney 
yarışması
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Anabilimde İngilizce 
Öğretmenlerine ELT Semineri

5 Üyep “A day in 
Karanfil Hospital” 
ile sahnede yıldız 
gibi parladı

Yabancı Dil

Anabilim Eğitim Kurumları Yabancı 
Diller Bölümü tarafından organize edi-
len, İstanbul genelindeki okullarda görev 
yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik 
“21.Yüzyıl Becerileri ve Z Jenerasyonu 
Konferansı”, 20 Şubat Cumartesi günü 
Sancaktepe Kampüsünde gerçekleştirildi. 
Katılımın yoğun olduğu seminerde açılış 
konuşmasını Sancaktepe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Özel Okullar Şube Müdürü 
Kamil Alagöz ile Sancaktepe Kampüsü 
Okul Müdürü Tuba Aksoy Pehlivan yaptı.

Oxford University Press, Longman/
Pearson, Cambridge University Press, 
Macmillan, Express Publishing, Orient 
Publishing and National Geographic’in 
katkılarıyla gerçekleşen konferansta öğ-
retmen eğitmeni Tony GURR, Z Jeneras-
yonunun öğrenme sitilleri ve teknolojinin 
bu süreçteki önemini çarpıcı örneklerle 
vurguladı; Tony GURR’un öğretmenlerle 
yaptığı paylaşımlar oldukça keyifli ve et-
kileyiciydi. Chris Sheen ise Yaratıcı Dü-
şünme, Yaratıcı Problem Çözme ve Dil 

Eğitiminin bir araya getirilmesi ve tüm 
bunların yine Z kuşağının vazgeçilmezi 
olan teknoloji ile harmanlanabileceğine 
ilişkin örnekler verdi. Teori ve pratiğin 
buluştuğu seminerde öğretmenlere bol 
kahkahalı bir o kadar da faydalı dakikalar 
yaşama fırsatı sunuldu. Emrah Akkurt ise 
teknoloji tabanlı öğrenmenin beyne di-
rekt etkilerini çarpıcı örneklerle ortaya ko-
yarken aynı zamanda kullanılması kolay 
ve keyifli internet tabanlı uygulamalarla 
öğretmenleri buluşturdu. Öğretmenlerin 
kendilerini öğrencilerinin yerine koyduğu 
seminerde, konuşmacının tüm sorularına 
cep telefonu üzerinden cevap verilmesi ve 
yine cep telefonları üzerinden şarkı beste-
lemeleri de farklı ve çarpıcı ayrıntılar ola-
rak dikkat çekti.

5. sınıf ÜYEP öğrencilerimiz, öğretmenleri 
Ebru Elmas ve Begüm Gökmen eşliğinde “A 
DAY IN KARANFİL HOSPITAL” adlı ko-
medi tiyatro oyunu ile seyircilere keyifli da-
kikalar yaşattılar. Bütün öğrencilerin, deko-
rundan kostümüne, müziğinden ışığına, tek 
tek katkıda bulundukları oyun görülmeye 
değerdi. Öğrencilerimizin detaycılığı, titiz-
liği ve mükemmeliyetçi yaklaşımları ortaya 

muhteşem bir oyunun çıkmasını sağladı. 
Oyunun hazırlık sürecinde öğrencilerimiz, 
hem çok eğlendiler hem de tiyatronun mut-
fağında olmanın keyfini sürdüler. Ortaya 
güzel bir oyun çıkarmanın yanı sıra, süreç 
boyunca edindikleri deneyimler çok değer-
liydi. Paylaşmanın, yardımlaşmanın, ekip 
çalışmasının öneminin farkındalığı da her 
şeyden kıymetliydi. 

İngilterede 
IATEFL  
semineri 
Bu yıl İngiltere Birminghamda düzenlenen 
IATEFL semineri çok ilgi gördü. Tüm dün-
ya ülkelerinden gelen 2500 katılımcı pro-
fosyonel anlamda dilin öğrenimi ve öğreti-
mi hakkında görüşlerini paylaşma imkânı 
elde etti. 

Okulumuzdan bu seminere katılan İngi-
lizce öğretmenlerimiz Hülya Salihoğlu, 
Hulya Arman ve Eda Fidan, dünyanın dört 
bir yanından katılan konferansçılarla 5 gün 
boyunca eğitim öğretim adına bilgi alışve-
rişinde bulunmanın  çok verimli olduğunu 
dile getirdiler.
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Geleceğin film yıldızları

Anabilim Anadolu Lisesi öğrencileri 
Hasalmun 2016 konferansındaydı

Anabilim Eğitim Kurumları 7. sınıf öğren-
cileri “İngilizce Kısa Film Yarışması” ile ya-
bancı dil beceri ve birikimlerini kullanabil-
dikleri kısa filmlerini izleyicilerin beğenisine 
sundular. Senaryolarını kendileri yazdıkları 

ve oyunculuk becerilerini sergiledikleri film-
lerin, yönetmen koltuğuna da kendileri otu-
rarak yeteneklerini konuşturdular. Korku, 
macera ve komedi dallarında çekilen film-
ler seyircilerde büyük hayranlık uyandırdı. 

Okulumuz “AKA Salonu”nda İngilizce öğ-
retmenlerimizden oluşan jüri ve öğrenciler-
le buluşan filmler büyük alkış topladı. Genç 
yönetmenlerimiz bu sürecin kendileri için 
eşsiz bir deneyim olduğunu, senaryo yazım 
aşamasından çekimlerin tamamlanıp mon-
tajlanmasına kadar sürecin her anından bü-
yük keyif aldıklarını dile getirdiler.

Okulumuz 10. sınıf öğrencileri, 10-14 Şu-
bat tarihleri arasında Hüseyin Avni Sö-
zen Anadolu Lisesi tarafından Acıbadem 
Üniversitesinde düzenlenen uluslararası 
Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na 
katılmışlardır. 

Konferans süresince yurt içi ve yurt dı-
şındaki çeşitli lise ve üniversitelerden ge-
len öğrencilerle Anabilimli gençlerimiz 
dünya sorunlarına çözüm önerileri üret-

mişlerdir. Bu sayede İngilizce münazara 
yapma, topluluğa hitap etme becerileri 
gelişmiş ve dünya sorunları hakkında far-
kındalıkları artmıştır. Küreselleşen dün-
yada ülkeler arası sınırların kalktığı bu 
konferansta okulumuzu temsil etmiş olan 
gençlerimizle gurur duyuyoruz. Anabi-
lim Eğitim Kurumları olarak geleceğimizi 
emanet edeceğimiz gençlerimizin daha 
nice başarılara imza atacağına yürekten 
inanıyoruz. 

FIT sınavları
Anabilim Eğitim Kurumları 6. sınıf öğren-
cileri, Alman Kültür Merkezinin hazırlamış 
olduğu sınavlara girdi ve bu sınavlarda ba-
şarılı olarak uluslararası geçerliliği olan dil 
sertifikasını almayı hak ettiler. Mayıs ayında 
düzenlenen sınavlarda öğrenciler dört aşa-
mada test edildiler. Bu sınavlar dinleme-an-
lama, okuma-anlama, konuşma ve yazma 
becerilerini ölçmek üzere hazırlanmıştır. 
Fit 1 ve Fit 2 sınavlarında Anabilim Eğitim 
Kurumları öğrencileri başarılarını kanıtla-
dılar ve bugüne kadar sayısız dereceler elde 
ettiler.
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Yabancı Dil

Anabilim ikinci kez Soleá etkinliğinde…  
Lise grubundan dört İspanyolca öğrencimiz, 
27 Mayıs Cuma günü, İstanbul’da İspanyol-
ca öğretim veren birçok okulun katılımı ile 
gerçekleştirilen Sev Amerikan Kolejindeki  
“Soleá- Juego de Pistas (Hazine Avı)” etkin-
liğine katıldılar. Öğrencilerin İspanyolcayı 
eğlenerek kullanmalarını hedefleyen bu et-
kinlikte, tüm okullar üç ya da dört öğrenci 
ile yarıştı. Etkinliğin amacı dilin, bir dersliğin 
dört duvarı içerisinde öğrenilen bir kurallar 
bütünü değil; yaşayan ve yaşanan bir ileti-
şim yolu, farklı insanlara, farklı kültürlere ve 

dünyalara kapı açan bir anahtar olduğunun 
vurgulanmasıydı. 10 adet istasyonda çeşitli 
aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte lise 
öğrencilerimiz İspanyolca bilgilerini kulla-
narak pratik etme fırsatı buldular. İstasyon 
etkinliği sonunda İspanya ve Güney Ameri-
ka’ya özgü dans ve müzik gösterilerini izleye-
rek o kültürle iç içe olma şansını yakaladılar. 
Meksika’ya özgü yiyeceklerden “quesadilla” 
ve “nacho”yu tattılar. Diğer okul öğrencileri 
ile de tanışan lise öğrencilerimiz etkinlikten 
çok zevk aldılar.

Anabilimde Toefl 
Primary heyecanı
İngilizce öğretimi konusundaki standart-
larımızı tescil etmek ve başarımızı ulusla-
rarası standartlarda belgelemek amacıyla, 
tüm dünya tarafından kabul görmüş Toefl 
Primary sınavları ilk kez uygulanmak üze-
re Anabilim Eğitim Kurumlarında gerçek-

leşti. 3. sınıf öğrencilerimize uygulanan 
Toefl Primary, öğrencilerimizin İngilizce 
dil gelişimini ayrıntılı bir şekilde görmemi-
zi sağlamasının yanında, öğrencilerimize 
uluslararası sınav deneyimi de yaşatıyor. 
Öğrencilerimiz sırasıyla dinleme ve okuma 
süreçlerinden geçirildi. Dil gelişimi açısın-
dan güçlü bir motivasyon aracı olan Toefl 
Primary sınavları, öğrencilerimizi heyecan-
landırırken onlara başarmanın keyfini de 
tattırdı. 

İngilizce drama 
izleyicileri büyüledi
İngilizce Drama Kulübü olarak aylardır yap-
tığımız çalışmalar sonucu 1. sınıfların “Oku-
ma Bayramı”nda sahnelediğimiz “Timezone 
Museum” adlı oyunumuz,  izleyiciler tara-
fından büyük beğeni topladı. Oyunumuzda; 
farklı çağlardaki medeniyetler hakkında bil-
gi toplamak isteyen meraklı miniklerimizin 
müze gezileri canlandırıldı. Müze görevlisi-
nin ikazlarına uymayan haylaz çocuklarımız, 
birdenbire canlanan heykellerle kendilerini 
bir maceranın içinde buldular ve seyircileri-
mizi de bu maceranın içine çektiler. İzlerken 
keyifli dakikalar geçiren izleyicilerimiz mi-
niklerimizin heykellerle yaptıkları dansları 
da keyifle eğlenerek izlediler. Oyunun mü-
ziklerine, küçük sanatçıların harika kostüm-
lerine ve onların İngilizce konuşmalarına 
hayran kalan velilerimiz, çocuklarını sahne-
de görmekten oldukça keyif aldılar. 
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Anabilim ikinci kez Soleá etkinliğinde…  

Anabilim Yine İspanya’da
13-17 Mayıs tarihleri arasında Sancaktepe 
ve Ataşehir Kampüslerimizden ortaokul ve 
lise öğrencilerimizle İspanya’nın en büyük 
zincir okullarından olan Gredos San Die-
go Buitrago okuluna bu yıl ikinci defa eği-
tim ve kültür gezisi düzenledik. İspanya’ da 
kaldıkları süre boyunca başkent Madrid ve 
çevresinde bulunan birçok tarihi ve kültürel 

yapıyı görme imkânı bulan 32 öğrencimiz, 
Álcazar Kalesi ve tarihi Roma su kemerle-
rini içinde barındıran Segovia kentini ya-
kından tanıdı. İspanya’nın simgelerinden 
olan ünlü Plaza Mayor Meydanı’nı, Kraliyet 
Sarayı’nı, tarihi alışveriş caddelerini ve fut-
bol deyince akıllara ilk gelen kulüplerden 
biri olan Real Madrid’in stadyumu Santiago 

Bernabéu’yu gezme fırsatı buldular. Öğren-
cilerimiz ayrıca misafir oldukları okulda İs-
panyol kültürü, yemekleri ve dansları konu-
sunda uzman eğitimcilerden dersler aldılar. 
Öğrendikleri dili ana vatanında kullanarak 
yeni arkadaşlıklar edindiler, ülkedeki kültü-
rü bizzat deneyimlediler. Öğrencilerimize 
gezileri boyunca refakat eden İspanyolca 
Öğretmenlerimiz Seda Ciğer, Öznur Özdal 
ve Hüseyin Çiçek: “Öğrencilerimiz hem eğ-
lenip hem öğrenerek keyifli bir tatil yaptılar. 
Anabilim Eğitim Kurumları olarak amacı-

mız her yıl bu tür geziler düzenleyerek 
öğrencilerimizin okulda öğrendik-

lerini gerçek ortamında pratik 
etme şansı yakalamalarıdır. 

Bu imkanı öğrencilerimi-
ze tanıyan okulumu-

za teşekkür ede-
riz.” dediler. 
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Rehberlik

Çocuk Tanıma Programı
Erken çocukluk yılları bireyin gelişimi için 
çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde bire-
yin tüm yaşam becerilerinin temelleri atılır. 
Beyin gelişimiyle ilgili yapılan araştırmalar, 
bireyin beyin gelişiminin yaşamın ilk yılla-
rında çok hızlı olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu nedenle erken çocukluk yıllarında ço-
cukların bilinçli ve doğru bir şekilde destek-
lenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. 
Çocukların gelişiminin her yönden destek-
lenmesi ve onlara gerekli yardımların sağ-
lanabilmesi ancak öğrencinin yakından ta-
nınmasıyla gerçekleşebilir. Çocuğun ilgileri, 
ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri ve öğrenme 
yöntemleri birbirinden farklı olabilir. Bun-
ları bilmek, çocuğun gelişiminin desteklen-
mesinde en önemli noktadır.

Programın Uygulanma Amacı: Anabilim 
Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen 
“Çocuk Tanıma Programı”yla 4-6 yaş gru-

bu çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal ve 
duygusal gelişim durumları ile yeteneklerini 
tanımak; genel gelişim ve yetenek durum-
larıyla ilgili güçlü ve geliştirilmesi gereken 
yanlar hakkında ipuçları elde etmek ve geli-
şim durumları, yetenekleri hakkında ailelere 
farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır. Ta-
nıma programı, beş ayrı anaokulumuzda ni-
san ayı içerisinde birbirini takip eden üç haf-
ta sonunda gruplar halinde uygulanmıştır. 

Uygulama İçeriği: Anabilim Eğitim Ku-
rumları akademik danışmanları ve eğitim-
cileri tarafından geliştirilen “Çocuk Tanıma 
Programı” temel olarak dört boyutta çocuğu 
tanımayı hedeflemiştir. Bu alanlar: motor 
alan, bilişsel alan, dil alanı ve sosyal-duy-
gusal alandır. Dört alanın her biri için alt 
beceriler belirlenmiş olup tüm uygulamalar 
bu alt becerilere odaklanmıştır. Her alanla 
ilgili belirlenmiş olan alt beceriler, program 

kapsamında yapı-
lacak uygulama-
larla gözlemlen-
miş ve gözlemler 
“Çocuk Tanıma 
Formu”na kayde-
dilmiştir. Tanıma 
formu rapor so-
nuçları, programa 
katılan ailelere bi-
reysel görüşmeyle 
aktarılmıştır.

Portfolyo Sunum 
Günü: Portfolyo, 
öğrencinin okul 
yaşantısı içinde 
öğrendiklerinden, 
ilgi ve becerile-

rinden, eğitim programında yaptığı etkin-
liklerinden oluşan; anne ve babasına kendi 
ifadesi, aklı, yüreği ve bilgisiyle sergilediği 
bir üründür. Bu bakımdan Portfolyo, öğ-
rencilerin aileleriyle birlikte çalışmalarını 
gözden geçirerek kendi gelişimleriyle ilgili 
bilinçlenmelerine katkı sağlar. Öğrencilere 
etkili bir öğrenme ortamı yaratan Portfolyo, 
öğrencilerin yaptıkları işlerle onur duyma-
larını sağlayarak öz güven ve öz saygılarını 
artırır. 

07 Mayıs Cumartesi günü anaokullarımız-
da ve kampüste 5-6 yaş grubu sınıflarımız-
da gerçekleştirdiğimiz “Portfolyo Sunum 
Günü”nde öğrencilerimiz yıl boyunca ha-
zırlamış oldukları etkinliklerini ailelerine 
sunarak hem çok mutlu oldular hem de aile-
lerini gururlandırdılar. Sınıflarda öğretmen-
lerimizle gerçekleştirdiğimiz sunum gü-
nünde öğrencilerimiz sunum dosyalarında 
bulunan etkinlikleri anlattı. Veliler etkinlik-
lerin nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin 
kullandığını; öğrencilerin kendi kendilerini 
değerlendirme becerisi kazandıklarını, çok 
yönlü düşünebildiklerini, neden-sonuç iliş-
kisi kurarak çalışmalarını aktarabildiklerini 
gördüler. Sunumların sonunda öğretmenle-
rimizin öğrencileri için yazdıkları mektup-
lar ise herkese duygulu anlar yaşattı. Aileler, 
“Portfolyo Sunum Günü Anı Defteri”ne 
etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini 
yazarak verdikleri geri bildirimlerle bizleri 
gururlandırdı. 

Öğrencilerimizin ilk sunum deneyimlerini 
aileleriyle el ele yaşadığı bu özel günde, öğ-
rencilerimizin öz güvenlerini, gelişimlerini 
ve sunum becerilerini görmek bizler için ol-
dukça gurur vericiydi. Tüm öğrencilerimizi 
yürekten kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.



AnabilimHaber 2016 25

Ailelerimizden, öğrencilerimize mektup var!

Akran RehberliğiTest çözme 
teknikleri 
sunumu

Ağustos ayından bu yana yoğun bir çalışma 
temposuyla TEOG sınavlarına hazırlanan 
öğrencilerimiz için nisan ayında gerçekle-
şen son merkezi sınavların önemi büyüktü. 
Bir yıl boyunca sarf ettikleri emeklerinin 
karşılığını almak isteyen öğrencilerimiz için 
sevdiklerini yanlarında hissetmek önem-
liydi. Bu dönemlerde hemen hemen tüm 
öğrencilerde gözlemlenen “Acaba sınav 
sonucum iyi olmazsa ailemi hayal kırıklı-
ğına uğratır mıyım?” kaygısını biraz olsun 
azaltmak amacıyla Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Birimi sınav rehberliği programı-
nın motivasyon çalışmalarından biri olan 

“mektup etkinliği” çalışmasını hazırladı. 
Bu amaçla tüm 8. sınıf öğrencilerimizin ai-
lelerinden, çocuklarına mektup yazmaları 
istendi. Mektuplar aracılığıyla çocuklara ile-
tilmek istenen mesaj ise ailelerinin çocukla-
rına duydukları sevginin ve güvenin hiçbir 
sınavla ölçülemeyecek kadar büyük olduğu 
gerçeğiydi. Tüm öğrencilerimizin mektup-
ları toplandıktan sonra 21 Nisan Perşembe 
günü bu mektuplar, öğrencilerimize dağı-
tıldı. Ailelerinden gelen mektupları okuyan 
öğrencilerimiz şaşkınlık ve mutluluğu bir 
arada yaşadılar. Velilerimize destekleri için 
teşekkür ederiz. 

Ergenlik dönemindeki öğrenciler üzerinde 
arkadaşlarının kimi zaman öğretmenle-
rinden ve ailelerinden daha etkili olduğu 
gerçeğinden hareketle “akran rehberliği” 
kapsamında “Üst Grup Buluşmaları” ger-
çekleşti.

İlk buluşma 6. sınıf öğrencileri ile TEOG 
sınavında tam puan yapan 8.sınıf öğrenci-
lerinden Alp Kaan Falakalı ve Pınar Türk-
bay’ın bu başarıyı nasıl elde etmiş oldukla-
rını ve sınava hazırlanırken nasıl bir çalışma 
sürdürdüklerini paylaştıkları sunumla ger-
çekleşti. Verimli ve düzenli çalışmanın ba-
şarıyı elde etme ve devam ettirmede çok 
önemli bir paya sahip olduğu vurgusunun 
yapıldığı söyleşi 6. sınıf öğrencilerinin soru-
larıyla interaktif bir boyut kazandı.
14 Nisan Perşembe günü ise TEOG sına-
vında tüm sorulara doğru cevap verip tam 
puan yapan öğrencilerimizle 7.sınıf öğren-
cilerinin bir araya geldiği “Üst Grup Buluş-

ması” gerçekleştirildi. TEOG’da tam puan 
yapan öğrencilerimiz sürece nasıl hazırlan-
dıklarını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
ve başarının düzenli çalışılarak elde edilebi-
leceğini anlattılar. TEOG sürecine bir adım 
daha yaklaşmış olan 7.sınıf öğrencilerimiz 
için oldukça verimli geçen bu buluşmada 
deneyimlerin paylaşılmasının öğrencileri-
miz üzerinde etkili olduğu gözlemlendi.

TEOG sınavına hazırlık sürecine 
küçük adımlarla başlayan Anabi-
lim 5 ve 6. sınıf öğrencilerine na-
sıl verimli ders çalışılır, test çöz-
me teknikleri ve stratejileri nasıl 
olmalıdır, optik form nasıl dol-
durulmalıdır, zaman planlaması 
yapmanın püf noktaları nelerdir 
gibi konuların yer aldığı sunum, 
24 Aralık Perşembe günü; 6.sınıf 
öğrencilerine ise mart ayı içe-
risinde Sancaktepe ve Ataşehir 
Kampüslerinde gerçekleştirilmiş-
tir.
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Rehberlik

Prof. Dr. Ali Ergur’dan Anabilim 
öğrencilerine altın öğütler

Motivasyon kahvaltısı

Anabilim Eğitim Kurumlarının Anabilim 
Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak 
düzenlediği geleneksel Kariyer Günleri, Ga-
latasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ali Ergur’un katılımıyla 
Ataşehir Kampüsü Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ergur konferansta; 
üniversite yaşamının meslek tercihi açısın-
dan, meslek tercihinin de gelecekteki yaşam 
biçiminin belirlenmesi açısından önemini 
vurguladı, öğrencilere “Kalbinizin götürdüğü 
yere gidin.” dedi.  Prof. Dr. Ergur, sosyoloji-
nin meslek seçiminde önemli bir yer tuttuğu-
na, temel bakış açısı belirlemek ve entelektüel 

donanım sağlamak açısından bu bilim dalı-
nın büyük önem taşıdığına değindi. Doğru 
kararlar verebilmek için, içinde bulunulan 
ortamı ve kendi yapımızı iyi tanımak ge-
rektiğini ifade eden Prof. Dr. Ergur, kariyer 
planlamasını yaparken istenilen meslekler 
konusunda derinlemesine araştırma yapma-
nın gerekliliğini ifade etti. Mesleki tercihler 
kadar sosyal yaşantımıza yön verecek değer-
lerin de önem taşıdığının altını çizen Galata-
saray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Ergur, yabancı dil bilgisinin 
kariyer açısından “Olmazsa olmaz.” değer-
lerden biri olduğunu belirtti.  Konuşmasının 

bitiminde öğrencilerden mesleki tercihlere 
ve kariyer planlamasına ilişkin soruları ya-
nıtlayan Prof. Dr. Ali Ergur, lise öğrencile-
rine altın değerinde tavsiyelerde bulundu. 
Konferansın ardından Anabilim Eğitim Ku-
rumları Ataşehir Kampüsü Lise ve Ortaokul 
Müdürü Gürkan Pişkin, Prof. Dr. Ali Ergur’a 
bir teşekkür plaketi verdi. Lise öğrencileri de 
hazırladıkları çiçeği takdim ettiler.  

Anabilim Eğitim Kurumlarının her yıl 8 ve 12. 
sınıf öğrencileri için düzenlediği geleneksel 
kahvaltı organizasyonu ikinci dönem 1 Ni-
san Cuma günü 12.sınıf öğrencileri için, 20 ve 
21 Nisan tarihlerinde de 8.sınıflar için “AKA 
Salonu”nda yapıldı. Ortaokul ve Lise Müdürü 
Gürkan Pişkin, Lise Müdür Yardımcısı Nazmi 
Ercan, Ortaokul Müdür Yardımcısı Sinem Öz-
dek, sınav grubu rehber öğretmenleri Zerrin 
Yılmaz, Zeynep Çubukçuoğlu ve zümre baş-
kanları, zümre başkan yardımcıları ve sınıf 
öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen orga-
nizasyonda amaç, öğrencilere sınav sürecin-
de yanlarında olduğumuzu hissettirmek, her 
konuda kendilerine destek olacağımızı hatır-
latmaktı. Motivasyon kahvaltısında gençler, 
hedeflerini ve okul yönetiminden beklentileri-
ni ilgililere aktarabilme fırsatı yakaladı. Genç-
lerin kendilerini ifade etmelerinin önemine 
değinen Okul Müdürü Gürkan Pişkin, bu 
organizasyonun öğrencilerin motivasyonuna 
çok büyük katkıda bulanacağını belirti.
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YGS sonuçları açıklandı, sıra LYS’ de

12. sınıf öğrencileri ilk sınav maratonunu 
geride bıraktı. 13 Mart 2016 tarihinde yapı-
lan YGS sonuçları doğrultusunda Anabilim 
öğrencileri aldıkları puanlara göre LYS’ye 
girmeye hak kazandılar. 18-26 Haziran ta-
rihleri arasında gerçekleştirilecek LYS için 
yoğun çalışma temposu devam ediyor.

Üniversiteye Nasıl Hazırlanıyorlar?
Öğrencilerin üniversite hazırlık sürecini 9. 
sınıftan itibaren okul dersleriyle eş zamanlı 
başlatan Anabilim Eğitim Kurumları, öğ-
rencilerin üniversiteye hazırlık sürecini son 
yıla sıkıştırılmış, yoğun ve yorucu bir çalış-
ma yerine birkaç yıla yayılmış bilinçli bir 
hazırlığa dönüştürerek bu uzun yolculukta 
onlara eşlik ediyor. Kesintisiz ve bütünlük 
arz eden bir çalışmayla üniversite sınavına 

hazırlanacak olan öğrencilerimizin akade-
mik yaşamına dair her şey, bilimsel bir bi-
çimde değerlendiriliyor ve öğrencilerimiz 
buna göre yönlendiriliyorlar.

Etkin ve kalıcı öğrenme metotları ile YGS 
- LYS programını okul müfredatına enteg-
re eden, öğrenciye liseye başlar başlamaz 
bu farkındalığı kazandıran ve veliyi ders-
hane yükünden kurtarmayı hedefleyen bu 
sistemimizi, LYS AKADEMIK KURULU 
yürütüyor. Lise müdürü, rehber öğretmen-
ler, zümre başkanları ve yardımcılarından 
oluşan LYS Akademik Kurulun danışmanlı-
ğında da alanında uzman kişiler bulunuyor. 
Bu sistemle öğrencilerin,  9. sınıftan başla-
yarak öğrendiği bir konunun YGS - LYS’de 
ne derece önemli olduğunun, o konudan 

kaç soru çıktığının ve bu konuyu öğrendi-
ğinde okul notunu yükseltmekle kalmayıp 
YGS- LYS’ye birkaç yıl öncesinden yatırım 
yapmaya başladığının farkındalığı sağlan-
mış oluyor. Böylece öğrenciler, üniversiteye 
hazırlık için gerekli altyapıya sahip olup test 
tekniklerini iyice kavrıyor, geçmiş konuları 
yeniden ele alıp bilgilerini taze tutabiliyor 
ve üst düzey soru çözebiliyorlar.

“Uygulama Sınavları”, “Kazanım Değerlen-
dirme Sınavları” ve “TEOG-YGS Deneme-
leri” ile her öğrencinin konu bazında eksik 
kazanımları çıkarılıyor ve öğrenciler belli 
periyotlarda “Akademik Kurul”a alınıyor ve 
bireysel takipleri yapılıyor. Okul saatleri dı-
şında bütün bir yıl boyunca salı, çarşamba, 
perşembe günleri Türkçe, matematik, fen ve 
sosyal derslerinde yapılan etüt çalışmaları, 
okul saatleri içinde yapılan bire bir çalışma-
lar ile öğrenciler eksiklerini tamamlıyor.
YGS - LYS veli toplantıları ile öğrencinin 
akademik alandaki durumu velilerle pay-
laşılıyor ve öğrencinin yararına olacak her 
durumda, velilerle birlikte hareket ediliyor. 
Öğrencilere ve velilere YGS-LYS farkında-
lık workshopları, meslek tanıtım günleri 
ve profesyonel mesleki yönlendirme çalış-
malarına da yer verilen sistemde, alanın-
da uzman kişiler tarafından “motivasyon”, 
”zaman yönetimi” gibi etkin seminerler de 
veriliyor.

Hem kurumun ilgili birimlerinin hem de 
velilerin rahatlıkla takip ettiği, öğrencilere 
ait verilerin işlendiği, İnternet tabanlı Okul 
Bilgi Sistemi (OBS) ile öğrenciler hedefleri-
ne ne kadar yaklaştıklarını gün gün izleye-
biliyor.



Organizasyon YARATICILIK FESTİVALİ

Anabilim Yaratıcılık Festivali, 
2. kez sınırları zorladı

Bu yıl 2.’si düzenlenen Yaratıcılık Festi-
vali, ünlü oyuncu Tuba ÜNSAL’ın da 
katılımıyla Anabilim Eğitim Kurum-

ları Ataşehir Kampüsünde gerçekleştirildi. 
İstanbul’dan ve çevre illerden katılan ana sı-
nıfı ve ilkokul çocuklarını bir araya getiren 
festivalde hayal gücüyle buluşan tasarımlar, 
teknolojinin ışığıyla aydınlandı. Festivale 
katılan ünlü oyuncu Tuba ÜNSAL konuşma-
sında çocukların yaratıcı dünyasına özellikle 
dikkat çekti. Buraya oyuncu kimliğiyle değil, 
iki çocuk annesi kimliğiyle geldiğini belir-
ten ÜNSAL “Yaratıcılığın benim hayatımda 
ve çocuklarımın hayatında ne kadar önemli 
olduğunu biliyorum. Ne yazık ki ülkemizde 
“yaratıcılık” eğitimin önemsenen unsurla-
rından biri değil. O yüzden bu alanı sahiple-
nen ve çocukları yaratıcılıklarını geliştirmek 
için teşvik eden Anabilim Eğitim Kurumları, 
bana ve sizlere bu deneyimi yaşattığı için çok 

şanslıyız. Çocukların atölyelerde yaptıkları 
işlere baktığımda, şahane işlerle karşılaştım. 
Bana göre, insanoğlunun gelişmesindeki en 
temel nokta yaratma kabiliyetidir. Bu se-
beple, yaratıcılığın insan hayatındaki yerini 
önemseyin ve çocuklarınızla birlikte buna 
sahip çıkın.” dedi. Konuşmasının sonunda 
çocukları sahneye davet eden Tuba ÜNSAL, 
onlarla bu güzel yetenekleri üzerine sohbet 
etti ve sahneyi, hazırladıkları performansları 
sunmaları için Anabilim 3, 4 ve 5. sınıflarda 
okuyan üstün yetenekli öğrencilere bırak-
tı. Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu 
Başkanı Serkan Kılıç’ın konuklara ve Tuba 
Ünsal’a  plaket  takdiminden sonra çocuklar, 
anne ve babalarıyla birlikte atölyelere geçti.  
Anabilim Yaratıcılık Festivali, gün boyu ya-
pılan yarışmalar ve “Maker Çocuk”, “Go”, “Il-
lustrasyon”, “Artırılmış Gerçeklik”, “Edu-tech 
Tek Modelleme”, “Maharetli Eller” , “Body 
Perküsyon” , vb. atölye çalışmalarıyla devam 
etti. Medya sponsorluğunu Power Türk’ün 

yaptığı festivalde; Intel Education katkıla-
rıyla Maker Çocuk’un yanı sıra İstanbul Go 
Okulu, Edu Stem, Ponart, Smart Tek, 4M, 
Haliç Üniversitesi, İNDİ, BİC, Mariya Coo-
kies, Marifetli Anneler, Devo Dergi ve Oyun, 
Artdeco, Balidu Parti Evi gibi sektörün öncü 
kurumlarıyla Anabilim Eğitim Kurumları 
bünyesinde çalışan eğitmenler tarafından 
hazırlanan toplam 34 atölye çalışması öğren-
cilerin ve velilerin katılımıyla hayat buldu. 

Tuba Ünsal, Anabilim Çatısı Altında Oku-
tulacak Üstün Yetenekli Bir Çocuğun Ha-
misi Oldu!
Üstün yetenekli çocukları ülkenin özel ser-
mayesi kabul eden ve destekleyen Anabilim 
Eğitim Kurumları, Tuba Ünsal’ın da deste-
ğiyle maddi durumu yeterli olmayan üstün 
yetenekli bir çocuğun tüm eğitim masrafla-
rını karşılayacak ve bu öğrenci Tuba ÜNSAL 
hamiliğinde eğitim hayatını Anabilim çatısı 
altında devam ettirecek.

28 AnabilimHaber 2016

Hayata farklı pencereler-
den bakan, yaratıcılıkları-
nı keşfetmiş çocuklar 
yetiştirmeyi ilke edinen
Anabilim Eğitim 
Kurumları, 14 Mayıs 
Cumartesi günü, çocuklar 
ve ailelerinin katılımıyla 
benzeri olmayan renkli bir 
organizasyona imza attı. 
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Anabilim Eğitim Kurumlarının eğitim sek-
törüne kazandırdığı ilklerden ve en önemli 
misyonlardan biri olan Üstün Yetenekliler 
Eğitimi Programı (ÜYEP), 2011 yılından 
beri standart ölçümlerle üstün yetenekli 
olarak tanılanmış öğrencilere farklılaştırıl-
mış ve zenginleştirilmiş eğitim ve rehberlik 
hizmeti sunuyor. Üstün yetenekli çocukla-
rın eğitiminin bir ülkenin en büyük yatırı-

mı olduğuna inanan Anabilim ÜYEP ekibi, 
onların eğitiminde farklılık ve farkındalık 
oluşturmaya çalışan ve bu çalışmasını ulu-
sal ve uluslararası platformlarda sürdürü-
lebilir bir model olarak hayata geçirmeyi 
hedefliyor. Anabilim ÜYEP ekibi, bu ba-
şarısını European Talent Points’e (Avrupa 
Üstün Yetenek Noktası) kabulü ile kanıt-
ladı. 

Anabilim Eğitim Kurumlarının Avusturya, 
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Ma-
caristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Hollan-
da, Slovakya, Slovenya, İsviçre ve Türkiye 
gibi ülkelerin yer aldığı Avrupa Üstün Ye-

tenekliler Konseyi (European Council for 
High Ability - ECHA) akreditasyonuna 
ÜYEP için yaptığı başvuru, tüm temel kri-
terleri karşılaması nedeniyle kabul edildi. 

Bu üyelik ile birlikte kurumumuz çalışma-
larını uluslararası platformlara taşımayı, 
uluslararası projeleri takip edip projelere 
katılmayı, öğrencilerimize, öğretmenleri-
mize ve velilerimize değişim programları 
sunabilmeyi amaçlamaktadır. Başta Danış-
manımız Prof. Dr. Uğur SAK olmak üzere 
Avrupa Üstün Yetenek Noktası üyesi olma 
yolunda emeği geçen tüm danışman ve öğ-
retmenlerimizi tebrik ederiz.

ÜYEP

Anabilim, ÜYEP modeli ile 
European Talent Points’e 
kabul edildi.

4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

Anabilim ÜYEP Avrupa’ya açıldı

ÜYEP Team organizasyonu ile öğren-
cilerimiz İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Ajansı’nın 2010 yılında sürdü-
rülebilir projeler çerçevesinde destek-
lediği ve halen devam eden tek projesi 
olan 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat 
Bienali’ne “Günaydın Şans” isimli gös-
teri ile katıldılar. Ortaköy Meydanı’nda 
kurulan platformda sahnelenen gösteri 
büyük ilgi gördü.

Katılımcılar ve izleyiciler için sembolik 
olarak “uyandırma servisi” başlığı altın-
da, yaşadıkları çevreye ve kendilerine 
karşı duyarlılıklarının artması hedefle-
nen festivalde, öğrencilerimiz insan ol-
manın taşıdığı erdemlere vurgu yaparak 
farkındalık yarattılar.
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ÜYEP

Anabilimden üstün yetenekli 
öğrencilere büyük destek

Keşif dünyası 
bilim ve ben

Ulusal ve uluslararası alanda yapılan tüm 
araştırmalar üstün yetenekli öğrenciler için 
zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir prog-
rama ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 
Bu sebeple kurumumuzda üstün yetenekli 
olarak tanılanmış öğrencilere bireysel ihtiyaç-
ları doğrultusunda Anabilim ÜYEP Modeli 
ile farklı bir akademik program ve rehberlik 
hizmeti sunulmaktadır. Ülkenin kalkınması 
ve geleceği için önem taşıyan üstün yetenekli 
çocukların gelişimi ve potansiyellerinin top-
lum yararına kullanılması için çalışmalarına 
devam eden kurumumuz, bu sorumluluk 
bilinci ile Anabilim Eğitim Kurumları ÜYEP 
Program Geliştirme Ekibinde bulunan ve 
alanında uzman, birbirinden değerli sınıf 
ve branş öğretmenlerinin hazırladığı ÜYEP 
kitapları, Anadolu Üniversitesi ÜYEP proje 
okulu olan Eskişehir Ticaret Borsası İlkokulu 
üstün yetenekliler destek eğitim odalarında 
okutulmaya başlanmıştır.

Ataşehir Kampüsü 3C,3D ve 4C sınıfı öğ-
rencileri Bilim ve Ben derslerinde gerçek-
leştirdikleri atölye çalışmalarında günlük 
hayatımızda her zaman karşılaşılan olayla-
rın bilim ile bağlantılarını ve sırlarını keş-
fettiler. Öğrenciler, Yaratıcı Çocuklar Der-
neğinin Henkel firması ile yapılan iş birliği 
çerçevesinde “Keşif Dünyası” adlı atölyeye 
Bilim ve Ben öğretmenleri Berna Akbez’in 
de eşliğinde 11 Nisan Pazartesi günü okulu-
muzun Fen laboratuvarında katılım sağladı-
lar. Öğrenciler bu etkinlikte çeşitli deneyler 
gerçekleştirdiler. Deneylerde araştırmaları-
nı su, limon, yumurta kabuğu gibi malze-
meler üzerinde yaptılar ve bazı maddelerin 

kimyasal özelliklerini gözlemlediler. 
Etkinlik sonucunda öğrencilerimiz kimya-
sal maddelerin özelliklerinin farkına var-

dılar, doğanın önemini kavrayıp yarınlara 
yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sür-
dürülebilirlik bilinci kazandılar. 
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IV. Anabilim Gençlik Organizasyonu

Organizasyonun temel amacı; öğrencilerin 
kişisel, sosyal gelişimini desteklemek, sos-
yo-kültürel seviyelerini üst düzeye çıkar-
mak, Türkiye’nin günümüz koşullarındaki 
“güvenlik, eğitim, kadın hakları,  dış poli-
tika, ekonomi, insan hakları, çevre, sağlık” 
sorunlarını belirlemek, farklı ülkelerle bu 
sorunları karşılaştırmak, analiz ve sentez ile 
bir sonuca ulaşıp çözüm yolları belirlemek-
tir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda dört 
gün süren organizasyonumuzun açılış ko-
nuşması, Organizasyon Başkanı Melis Uy-
gun tarafından yapılmış; ardından Haberler.

com, Haber Koordinatörü Duygu GÖKTAŞ 
tarafından gerçekleştirilmiş ve son olarak  
“Çalgıcılar Grubu” orkestra takımımız, 
coşkulu bir konserle sahnede yer almıştır. 
8 Nisan Cuma 2016’da öğrencilerimizin 
oryantasyon çalışmalarıyla başlayan süreç, 
eğlenerek öğrenilen bir yapıda ilerlemiş-
tir. Günün sonunda ise komitelerin işleyişi 
hakkında bilgiler verilerek taslak hazırlama 
sürecinin ayrıntıları hakkında görüşülmüş-
tür. 9 ve 10 Nisan 2016 Cumartesi, Pazar 
günlerinde organizasyonun komitelerle ilgi-
li taslak çalışmaları yapılmış; böylelikle öğ-
rencilerimiz uluslararası alanlardaki insani 
sorunlar üzerinde düşündürülmeye yön-
lendirilmiştir. 11 Nisan Pazartesi günü ise 
parlamenter sistemde taslakların sunumu 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda hazırla-
nan taslaklar, açık oylama sistemi ile kurula 

sunulmuş;  %51 oy çoğunluğunu sağla-
yanlar başarılı sayılmıştır. 8 komite içinde 
yapılan oylama sonucunda 6 komitemizin 
hazırladığı taslaklar, geçerli oy almış; bun-
ların basın ve sosyal medya araçları ile ilgili 
birimlere iletilmesi kararı verilmiştir. Genel 
kurul sonrası Okul Müdürümüz Sayın Gür-
kan Pişkin tarafından kapanış konuşması 
yapılmış ve sertifika töreni ile organizasyon 
sonlandırılmıştır.

Bu yoğun çalışmaların ardından organizas-
yonda yer alan delegelerin katılımıyla “gala 
yemeği” düzenlenmiştir. Ülkenin dinamik 
gücü olan gençlerimizin toplumsal sorun-
lara çözüm olabilme gayretlerini takdir 
ediyor, karanlık bir yolun sonunda parlayan 
birer ışık oldukları bilincine sahip olarak 
geleceğe gülümseyerek bakıyoruz.

Organizasyon ANABİLİM GENÇLİK ORGANİZASYONU

IV. Anabilim Gençlik 
Organizasyonu, İstanbul 
genelinde 25 farklı okulun 
katılımıyla gerçekleşti.



32 AnabilimHaber 2016

Kültür ve Sanat

I. sınıflar 
görsel sanatlar 
sergisi

Bakırdan 
heykeller

“1. Sınıflar Görsel Sanatlar Sergisi”nde tual 
üzerine akrilik boya ile hayvan portrele-
ri konu alındı. Öğrencilerimiz, rengârenk 
hayvan portreleri çizip onları renklendir-
diler. İkinci sergi çalışması olarak da melek 
sembolleri tasarladılar. Her biri, hayalindeki 
meleği goodwin sanat kili ile şekillendirip 
kendi ürününü ortaya koydu. Ürünleri asar-
ken heyecan duyduğumuz 1. Sınıflar Gör-
sel Sanatlar Sergisi, Ataşehir ve Sancaktepe 
Kampüsünde 12 Nisan’ a kadar sergilendi. 

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin gelişmesine 
öncülük eden İstanbul Modern, şehrin köklü 
ama unutulmaya yüz tutan zanaat ve el sanat-
ları geleneğini, güncel tasarım ve sanat yo-
rumlarıyla buluşturdu. 6 Mayıs Cuma günü 
4C sınıfı öğrencilerimiz, bakır malzemesinin 
tanıtılması ile başlayan atölye çalışmasına 
katıldılar. Projede, sanatçı tarafından tasar-
lanan, bakır ustası ile somutlaşan tasarımın 
incelenmesi gerçekleştirildi. Programın ikin-
ci adımında öğrenciler, bir heykel sanatçısı ile 
bir araya gelerek bakır ile bir form yaratma-
nın yollarını aradılar. 

Büyütecimdeki 
Dokular
İstanbul Modern Sanatlar, “Büyütecimdeki 
Dokular” isimli atölye çalışmasıyla öğrenci-
leri, doğanın ve dokuların doğal malzemeler 
kullanılarak araştırılması ve yorumlanması-
na odaklıyor.

02 Haziran 2016 Perşembe gününü gerçek-
leştirdiğimiz  “Yok Olmadan/Büyütecimdeki 
Dokular” atölye çalışmasına Sancaktepe 2C 
sınıfımızla katıldık. Atölyenin ilk bölümünde 
çocuklar sünger, ceviz kabuğu, kozalak, yap-
rak gibi malzemeleri büyüteçlerle incelediler, 
ardından bu malzemeleri bir yüzeye yerleş-
tirerek taradılar ve böylelikle doğanın izleri 
ve desenlerini keşfettiler. Programın ikinci 
bölümünde de, “Yok Olmadan” sergisini ge-
zerek sanatçıların çalışmalarını incelediler. 

Hayalimdeki 
Ağaç
“Hayalimdeki Ağaç” doğadan ilham alan bir 
resim atölyesi… 27 Mayıs 2016 Cuma günü 
İstanbul Modern Sanatlar Müzesinde, “Haya-
limdeki Ağaç” atölye çalışmasına Ataşehir 3. 
sınıflardan görevli öğrencilerimizle katıldık. 

Sergi gezisi ile başlayan atölye, yaşadığımız 
coğrafyanın canlı türlerinin çeşitliliği üzerine 
bir sohbet ile devam etti. Sohbet canlılar içe-
risinde, ağaçlar üzerine odaklandı,  çocuklar 
yaşadıkları bölgenin ağaçları hakkında bilgi 
topladı ve onlar için özel olarak seçilmiş fi-
danları incelediler. Atölyenin ikinci yarısın-
da, bir ağaç fidesinden yola çıkarak ağacın 
büyümüş halini hayal etti ve bunu görselleş-
tirdiler.

5, 6 ve 7. 
sınıfların 
piyano dinletisi 
Yıl boyunca piyano eğitimlerini sür-
düren 5, 6 ve 7. sınıf piyano öğren-
cileri çalışmalarını 17 Mayıs tarihin-
de okulumuz konferans salonunda 
başarıyla sundular. Öğrencilerimiz, 
bireysel performanslarını sergiledik-
leri dinletide, topluluk önünde çalma 
becerilerini geliştirdiler; sahne he-
yecanını yaşadılar. Okul idaresinin, 
ailelerinin ve arkadaşlarının izleyici 
olarak katıldığı dinletide barok, kla-
sik ve romantik dönemden çeşitli 
eserler sunan öğrencilerimiz başarılı 
bir dinletiye daha imza attılar.
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19 Nisan Salı günü öğrencilerimizle, An-
tropo’da açılışı düzenlenen 4. İstanbul Ço-
cuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne katıldık. 
2016 yılının nisan ve mayıs aylarında ger-
çekleştirilen 4. İstanbul Çocuk ve Genç-
lik Sanat Bienali’nin başlığı “Uyandırma 
Servisi, GÜNAYDIN!”dı. Bu tema çerçe-
vesinde Türkiye’den ve yurt dışından, ço-
cukların ve gençlerin farklı sanat disiplin-
lerinde (görsel sanatlar, film, dans, müzik, 
tiyatro, yeni medya…) yaratıcı ve bağım-
sız biçimde sanatsal üretimleri paylaşıldı. 
Katılımcılar ve izleyiciler için sembolik 
olarak “Uyandırma Servisi” başlığı altın-
da bir farkındalık yaratarak yaşadıkları 
çevreye ve kendilerine karşı duyarlılık-
larının artması hedeflenmiştir. Anabilim 
Okulları olarak 4 projemiz kabul görmüş 
ve sergilenmeye hak kazanmıştır: Bir Çift, 
Doğuş- Uyanış, Günaydın Çocuklar, 8.15 
Vapuru. 

Bir Çift: Öğrencilerimizden Emre Erigür, İdil 
Kurtkaya, Kuzey Özmine, Ronya Gümüşte-
kin, Tuna Aydemir, kadın ve erkeğin sabah 
uyandıkları zaman dünyaya farklı bakış açı-
larıyla baktıklarını, benzeyen benzemeyen 
noktalarıyla kilden yaptıkları bir çift heykelle 
anlattılar. Bugün ne giysem? Biraz daha uyu-
yabilsem? Hangi ayakkabıyı giysem? Çocuk-
lar? Ödemelerim? Telefon görüşmelerim vb. 

Doğuş-Uyanış: Berke Açabey, “doğumda bir 
canlının hayata uyanışını” ele aldığı projesin-
de dünya kendi ekseni etrafında dönerken her 
yeni günün canlıların yaşama uyanışları oldu-
ğu düşüncesini üç boyutlu tasarladı. 
Günaydın Çocuklar: Irmak Kayra Birlik, 
Zeynep Asi Atakızduman, Nehir Önen, 
Bora Candal, Didem Yüksek, Miray Güler 
Erdem, Dilanur Kahraman, Deniz Özşeker, 
Nazlı Serttek, Lal Derya, Barış Manço’ nun 
“Günaydın Çocuklar” şarkısını dinleyerek 

onu tuval üzerine karışık teknik kullanarak 
yorumladılar. 

8.15 Vapuru: Emre Dikmen, Bora Kara-
oğlu, Umut Öztekin, Hande Kahraman, 
Nehir Emre, Seyda Nur Çoban, tual üze-
rine karışık teknik-İllüstrasyon kullanarak 
yorumladılar 8.15 vapurunu.

23 Nisan 
sergileri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda öğrencilerimiz eserlerini sergilediler. 
Çalışmalarına duygularını yansıtan öğrenci-
lerimizin yeteneği göz doldurdu. Eserlerinde 
ağırlıklı olarak arkadaşlık, mutluluk ve barış 
temasını işleyen 2 ve 3.sınıf minik sanatçıları-
mız “mutlu balonlar” konusuyla duygularını 
yansıttılar. 4 ve 5.sınıf öğrencilerimizin sanat 
kiliyle tuvallerine yansıttıkları iki boyutlu 
hayvan figürleri de “Nuh’un gemisi” konu 
başlığıyla büyük beğeni topladı. 

Uyandırma Servisi, GÜNAYDIN
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Kültür ve Sanat

Dünya için hayallerim var

Anabilimde Dünya Sanat Gününe özel workshop

Anabilim resimde 
de yeteneğini 
konuşturdu

Ataşehir Kampüsü 3. sınıf görevli öğren-
cilerimiz, 20 Nisan Çarşamba günü İstan-
bul Modern Sanatlar Müzesinde 23 Nisan 
etkinlikleri çerçevesinde programlanan 
“Dünya için Hayallerim Var” adlı 
workshopa katıldılar. “Dün-
ya için Hayallerim Var”; 
doğa ve sürdürüle-
bilirlik, doğadaki 
türler, bu türlerin 
içinde insanın 
yeri gibi konu-
ların ele alındı-
ğı bir sohbet ile 
başladı.  Çocuk-
lar bu sohbetin 
ardından bilmece-
lerle dolu, eğlenceli 
bir serüvenle “Sanatçı ve 
Zamanı” koleksiyon sergisi ve 

“Yok Olmadan” sergisindeki sanat çalışma-
larında sorularına cevaplar aradılar. Progra-
mın ikinci adımında ise çocuklar, kendileri 
için tasarlanmış üç boyutlu kartpostalların 

içinde kendi dünyalarını tasarladı, 
geleceğin dünyasına dair 

dilek ve önerilerini re-
simlediler. Böylece 

ailelerine, arkadaş-
larına, sevdikleri 
kişilere vermek 
üzere kartlar 
tasarladılar. Ta-
sarladıkları bu 
kartlar sayesinde 

bir parçası olduk-
ları doğa hakkında 

farkındalık kazandı ve 
çevrelerinde de farkında-

lık yarattılar.

Dünya Sanat Günü, 2012 yılından beri her yıl 
nisan ayının 15’inde kutlanan, sanat etkin-
likleri düzenlenen, cadde ve sokakların sanat 
eserleri ile süslendiği bir gündür. 

Artboya firmasının sponsorluğunda, Eğit-
men Sayın Neşe Köymen’in liderliğin-
de Dünya Sanat Günü’nü düzenlediğimiz 
workshopla kutladık. 19 Nisan Salı günü Ata-
şehir Kampüsünde, 21 Nisan Perşembe günü 
Sancaktepe Kampüsünde gerçekleştirdiğimiz 
workshop, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizle ger-
çekleştirildi. Öğrencilerimiz oluklu, renkli 
mukavvadan mozaik çalışmasını yaparken 
zevk aldılar,  eğlenceli vakit geçirdiler. 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odasının dü-
zenlediği 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı nedeniyle İstanbul’daki ilköğretim okul-
ları arasında düzenlediği “Çocuk ve Gemi” 
konulu resim yarışmasına okullardan toplam 
521 resim katılmıştır. Okulumuz 4-D sınıfı 
öğrencilerinden NAZLI SERTTEK ’in ese-
ri, yarışmanın 3 ve 4. sınıflar kategorisinde,  
sergilenmeye değer bulunan 14 eser arasına 
girmiştir.

Nazlı Serttek, 24 Nisan 2016 Pazar günü saat 
13.30’da PENDORYA AVM Sergi Alanı’nda 
düzenlenen ödül törenine katılarak ödülünü 
almıştır. Sevgili Nazlı’yı tebrik ediyor, kendi-
siyle gurur duyuyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. 
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Cam sanatçıcı 
Sema Temel’le 
atölye çalışması 
Öğrencilerimiz, cam sanatçısı Sema Temel’i 
26 Şubat’ta Sancaktepe, 04 Mart’ta Ataşehir 
Görsel Sanatlar Atölyesi’nde konuk ettiler. 
Camı ısıtarak şekillendiren, aksesuar, takı ve 
heykeller tasarlayan Sema Temel, Anabilim 
öğrencilerine cam sanatını anlatarak onlara 
farklı bir bakış açısı kazandırdı. Öğrencileri-
miz, cam işleme sanatının camın şeklen iş-
lenmesi ve cam eşyanın üzerine boya ve de-
sen işlenmesi olarak iki şekilde ele alındığını 
öğrendiler. 4. sınıf öğrencilerimiz, workshop 
süresince camı ısıtıp şekillendirerek kendi 
nazar boncuklarını tasarladılar ve çalışma-
larını zevkle tamamladılar.  

Öğrenciler ebru sanatını deneyimledi
Anabilim 3. sınıf öğrencileri 18 Nisan Pa-
zartesi günü Ataşehir Kampüsünde, 20 
Nisan Çarşamba  günü Sancaktepe Kam-
püsünde, geleneksel Türk resim sanatı 
olan ebru sanatını deneyimledi. Merve 
Sözeri’nin konuk olduğu, “renklerin dansı” 
Workshop’unun sponsoru Live firmasıydı.

Geleneksel Türk Sanatlarından ebru, yo-
ğunlaştırılmış su üzerine toprak ve toz 
boyalarla resim yapma sanatıdır. Koyulaş-
tırıcı bir madde ile kıvamı artırılmış suyun 
üzerine, içine öd katılmış, suda erimeyen 
boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde mey-
dana gelen şekillerin bir kâğıda geçirilme-
siyle yapılır.

Yılsonu 
sergileri
Ortaokul ve lise öğrencilerimiz, iki ve 
üç boyutlu çalışmalarını sergiledikleri 
“Yıl Sonu Sergisi”nde ürünlerini sergi-
lemenin ve paylaşmanın mutluluğunu, 
gururunu yaşadılar. İki boyutlu çalış-
malarında akrilik boya,  metalmax, 
artdeco ve boyutlu kalemler kullanarak 
tuallerine hayat verdiler. 

5. sınıflar kedi formlarını, 6. sınıflar bu-
kalemun formlarını, 7. sınıflar ve lise 
sınıfları suretleri yaratıcılıklarını kulla-
narak stilize edip düşlerini bireysel yo-
rumlarıyla gerçekleştirdiler. 

Ortaokul öğrencilerimiz, üç boyutlu 
çalışmalarında terracota kil malzemesi-
ni kullanarak mutlu insanlar yarattılar. 
Küçük, mutlu bu insanlar onların mut-
luluklarını sembolize eden kalp, balon, 
çiçek gibi formlar tuttular. Lise öğrenci-
lerimiz de üç boyutlu çalışmalarında, tel 
ve kadın çorabı malzemeleri kullanarak 
amorf plastik formlarla heykeller yap-
tılar. Sergilerimiz 19 Mayıs haftasında 
itibaren Ataşehir ve Sancaktepe Kam-
püslerimizdeki sergi alanlarında sergi-
lenmeye başladı. 
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Kültür ve Sanat

Anabilim ilkokulu öğrencileri 
“Eğlenceli Fikirler Merkezi”nde
İstanbul Modern Sanat Müzesi, Paris’te-
ki Centre Pompidou iş birliği ve Eğitim 
Sponsoru Garanti Bankasının katkılarıyla 
hazırlanan “Eğlenceli Fikirler Merkezi” adlı 
workshopa 07 Nisan Perşembe Ataşehir  3. 
sınıfların görevli öğrencileri katıldı.

Yeni Zelandalı sanatçı Peter Robinson, 
çalışmalarında en çok konu aldığı “oyun” 
kavramından esinleniyor. Program, çocuk-
ların sevdikleri oyunlardan yola çıkmaları-
nı, yeni oyunlar geliştirmelerini, oynarken 
görsel dünyalarını güçlendirmelerini amaç-
lıyor. Seçimler yapmak, kuralları belirle-
mek, strateji geliştirmek, hedefler oluştur-
mak gibi oyun dünyasına ilişkin süreçleri 
tek tek ele alan program, tüm bu süreçleri 
sanatsal yaratıcılık ekseninde işliyor.

Programa sanatçı Peter Robinson hakkında 
bilgi edinerek başlayan çocuklar, ilk olarak 
sanatçının onlar için tasarladığı keçeden 

üretilmiş çeşitli biçimleri keşfettiler. Bu 
biçimlerin çevrelerinde gördükleri hangi 
biçimleri çağrıştırdığını, neye benzedikle-
rini, birleştiğinde nasıl yeni biçimler oluş-
turduklarını deneyimlediler. İkinci adımda 
ise çocuklar sevdikleri oyunlardan bahsetti, 
oyunların kurallarını, hedeflerini, nasıl oy-
nandıklarını paylaştılar. Bu adımın ardın-
dan Peter Robinson’un biçimleri ile nasıl 
bir oyun tasarlanabileceğini ya da bir oyu-
nun bu malzeme ile nasıl uyarlanabileceği-
ni tartıştılar.  

Programın son adımında çocukların ta-
sarladıkları oyunları, yarattıkları oyun 
alanında oynamaları ile tamamlandı. 
Böylece çocuklar, kazananı ya da kaybe-
deni olmaksızın oyun oynama, oyun alanı 
tasarlama, görselleştirme, kurallar koyma, 
hamleleri oluşturma gibi oyun dünyasına 
ilişkin unsurları sanatsal bir deneyime dö-
nüştürdüler. 

Sancaktepe 
4. sınıf konseri

Sene Sonu 
Konseri

Ataşehir ve Sancaktepe Kampüsü 4. sınıf öğ-
rencilerimiz piyano, keman, gitar, flüt, sak-
safon, Latin perküsyon ve koro branşlarında 
aldıkları eğitimin sonucunda klasik, pop ve 
Latin müzik türlerinden hazırladıkları eserle-
ri 13 Nisan Çarşamba günü Ataşehir’de saat 
17.30’da,14 Nisan Perşembe günü Sancak-
tepe’de saat 14.00’te her iki kampüsümüzün 
konferans salonlarında sergilediler.  Perfor-
manslarını sergileyen öğrencilerimiz, velile-
rinden ve izleyicilerden büyük alkış topladı.

Ataşehir ve Sancaktepe Kampüsü 5, 6 ve 7. 
sınıf öğrencilerimiz 11 Mayıs tarihinde oku-
lumuz konferans salonunda yapılan “Sene 
Sonu Konserinde”, tüm izleyicilere çaldıkları 
enstrümanlarla müzik dolu saatler yaşattılar. 
Gitar, keman, flüt-saksofon ve Latin perküs-
yon branşlarında eğitim alan öğrenciler, izle-
yenlere yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan 
örnekler sundular.

“Başarı Ödülü”
Monami’nin her yıl Türkiye çapında düzen-
lediği, “Çocuk ve Çevre” konulu Pastel Boya 
Resim Yarışması’na 3-E sınıfı öğrencilerimiz-
den Tuana Türkerden Anabilim Okulları adına 
katılarak “Başarı Ödülü” almıştır.  Sevgili  Tua-
na’yı  tebrik ediyoruz ve kendisine bundan son-
raki renkli çalışmalarında başarılar diliyoruz.
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Anabilimde fikirlerin yarışı

Türkçe-Edebiyat Zümresinin dü-
zenlediği münazara etkinliği, oku-
lumuzun 6 ve 7. sınıfları arasında 

gerçekleşti. Öğrencilerin “eleştirel ve yara-
tıcı düşünebilme yetisi kazandırmak, inan-
dırıcılık becerilerini ilerletmek, savunduk-
ları konuyu toplum önünde sunabilmek” 
gibi pek çok noktada kendilerini geliştir-
melerini sağlayan etkinlik; salondaki her-
kese heyecanlı dakikalar yaşattı. 6 Nisan’da 
gerçekleşen münazarada 6. sınıflardan A 
grubunda yarışan Nil Deniz Şentürk, Berin 

Yenal, Burcu Doğan, Deniz Simge Gökyar 
“Yabancı sözcükler, dilimizi yozlaştırır.” te-
zini savunurken B grubunda yarışan Can 
Eğin, Zeynep Kaptan, Defne Çallak, Buğra 
Emrecan Tilev “Yabancı sözcükler, dilimi-
zi zenginleştirir.”  antitezini savundular. 
Hazırladıkları röportaj, pankart, sunu ve 
savundukları konuyu yansıtan tişörtleri ile 
hem göze hem kulağa hitap eden öğrenci-
lerimizden birinciliği, “Yabancı sözcükler, 
dilimizi zenginleştirir.”  antitezi ile B grubu 
elde etti. Birinci olan grubumuz, ödüllerini 
Türkçe-Edebiyat Zümre Başkan Yardımcısı 
Selda Aktaş’ın elinden aldı.

7. sınıf öğrencilerimiz ise 13 Nisan’da oku-
lumuzun konferans salonunda kıyasıya 
mücadele ettiler. A grubunu temsil eden 
Deniz Has, Can Akan, Selin Şahin, İdil 
Güven “Biyoçeşitliliğin azalmasında insan 

faktörü etkilidir.” tezini savunurken B gru-
bunu temsil eden Nefin Zengin, Elif Eylül 
Kurt, Atahan Bayraktar, Berk Bektemur 
“Biyoçeşitliliğin azalmasında doğal faktör-
ler etkilidir.” antitezini savundular. Konuş-
malarını görseller ve sunularla destekleyen 
öğrenciler, salondaki herkeste konuyla il-
gili farkındalık yaratmayı başardılar. Jüri 
tarafından “ikna kabiliyeti, vurgu ve ton-
lama, konuya hâkimiyet, jest ve mimik” 
gibi birçok unsurun ön planda tutularak 
değerlendirilen münazarayı, “Biyoçeşitlili-
ğin azalmasında doğal faktörler etkilidir.” 
antitezini savunan B grubu kazandı. Büyük 
bir çekişmenin sonunda münazarayı kaza-
nan öğrencilerimiz, ödüllerini Ortaokul-
Lise Müdürümüz Gürkan Pişkin’in elinden 
aldılar. Yarışma sonrası kaybeden grubun 
kazanan grubu tebrik edip kutlaması, her-
kes tarafından takdir gördü.

Yarışma MÜNAZARA

Her yıl düzenlenen ve 
artık gelenekselleşen 
“Münazara” etkinliğimiz, 
bu yıl da kıran kırana 
geçti. 
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Bir zamanlar çocuk olduğunu hiç 
unutmayan, kitaplarında o çocukluğa 
yolculuklar yapan yazarımız Ayla ÇI-

NAROĞLU; saat 10.00’da Sancaktepe Kam-
püsünde, Saat 13.00’te Ataşehir Kampüsünde 
4. sınıf öğrencilerimizle bir araya geldi. 4-C 
sınıfından Tuna AYDEMİR ve 4-D sınıfın-
dan Duru Lal ARSLAN’ın yaptığı röportajın 
ardından sahneye çıkan Ayla ÇINAROĞLU, 
öğrencilere “Yazar ne kullanır, yazarın en 
önemli gereci nedir?” sorularını sorarak söy-
leşisine başladı. Öğrencilerin hayal gücü, ya-
ratıcılık, kalem, akıl, bilgi vb. cevaplarından 
sonra yazarların kullandığı en önemli şeyin 
“dil” olduğunu söyleyen Çınaroğlu, dilimizi 
çok iyi bilmemiz gerektiğini vurguladı. Dilin 
canlı, değişen, büyüyüp küçülen, sakatlanan 
ve yaralanan bir şey olduğunu belirten yazar; 
dilimizin şu anda yaralı olduğunu, ona güzel 
bakmamız gerektiğini söyleyerek bu konudaki 
üzüntülerini dile getirdi. Öğrencilerin sorula-
rına önem verdiğini söyleyen ÇINAROĞLU, 
merak ettiklerini sormaları için sözü öğrenci-
lere bıraktı. Gelen sorular üzerine küçükken 
eline ne geçerse okuduğunu ancak onu daha 
çok okumaya yönlendiren şeyin okulda ken-
disine hediye edilen bir öykü kitabı olduğunu 
paylaştı. Sait Faik’e ait bu öykü kitabının duy-
gularına seslenip yüreğine işlediğini anlatan 

yazar, bu kitabı okuduktan sonra Sait Faik’in 
tüm kitaplarını alıp okuduğunu ve bu kitap-
ların ona farklı bir bakış açısı kazandırdığını 
söyledi.  Çocuklarının kitap okumasını iste-
diğini ancak o dönemde nitelikli çocuk ki-
tapları bulamadığını belirten yazar; ülkesini, 
ülkesinin çocuklarını, Atatürk’ü sevdiğini ve 
onlara olan borcunu ödemek için de yazar 
olduğunu paylaştı. Bu ülkede bir kadın ola-
rak Atatürk sayesinde var olduğunu, Atatürk 
sayesinde meslek sahibi olabildiğini belirten 
ÇINAROĞLU;  herkesin doğduğu ülkeye 
borcu olduğunu, yapabildiği en iyi işi yaparak, 
çalışarak, başarılı ve mutlu olarak bu borcun 
ödenebileceğini belirtti. Öğrencilerin soru 
sormak için birbirleriyle yarıştıkları söyleşide 
Ayla ÇINAROĞLU, yazar olmanın hayatında 
büyük bir değişiklik yaptığını söyleyerek çe-
kingen, içine kapanık, pasif biriyken kendini 
rahatça ifade edebilen biri haline geldiğinden 
bahsetti. Hiçbir zaman “Ben yazar oldum.” 

diye gururlanmadığını dile getiren yazar, her 
zaman “Acaba beğenecekler mi?” düşüncesiy-
le hareket ettiğini, yazar olmanın sorumlulu-
ğunu taşıdığını belirtti. 

Bir öğrencimizin “Ne zaman yazmaya karar 
verdiniz, ilk defterinizi saklıyor musunuz?” 
sorusu üzerine yazar, “Küçükken ayakkabı-
larıma şiir yazardım. Yazar olamayacağımı 
zannederdim ama hep de bunun hayalini ku-
rardım.” diyerek çocuklara, hayallere tutkuyla 
sarılmanın öneminden bahsetti, öğrencile-
rimizin okudukları “Olmayan Zamanda Bir 
Ada” adlı kitap üzerine merak edilenleri anlat-
tı. Öğrencilerimize iyi dileklerini ileterek söy-
leşiyi bitirdi. Sancaktepe Kampüsünde Okul 
Müdürü Tuba Aksoy PEHLİVAN’ın elinden 
“Tema Belgesi”ni ve çiçeğini alan yazar, çinili 
alanda öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı. 
Ataşehir Kampüsünde ise İlkokul Müdürü 
Ayşe PEKER, değerli düşüncelerini çocuklar-
la paylaştığı için yazarımıza teşekkür ederek 
“Tema Belgesi”ni ve çiçeğini takdim etti. Ar-
dından konferans salonunda öğrencilerimiz 
kitaplarını imzalattılar. Öğrencilerin ilgi ve 
sevgisinden memnuniyetini dile getiren Ayla 
ÇINAROĞLU, teşekkürlerini ileterek okulu-
muzdan ayrıldı.

Söyleşi AYLA ÇINAROĞLU

Çocuk edebiyatında bir çınar: 

Ayla Çınaroğlu
Öğrencilerin soru sor-
mak için birbirleriyle 
yarıştıkları söyleşi 
oldukça keyifli geçti.
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Büyük bir ilgiyle karşılanan Feyza 
Hepçilingirler, öncelikle 7. sınıf öğ-
rencilerimizden Aslı Doğu ve Deniz 

Has ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. 
Öğrencilerimizin yönelttikleri soruları ol-
dukça başarılı bulan ve çok beğendiğini ifa-
de eden yazar, bu güzel röportajın ardından 
okulumuzun konferans salonunda kendi-
siyle ilgili sunumun ardından sahneye çıkıp 
salonda kendisini bekleyen coşkulu ortao-
kul öğrencileriyle buluştu. 7. sınıf öğrenci-
lerimizin okuduğu  “Off, Dilim!” kitabından 
yola çıkan yazar, Türkçe konusunda bizleri 

aydınlattı, fark etmediğimiz gerçeklerle 
yüzleşmemizi sağladı. Türkçenin kültürü-
müzün gelecek kuşaklara aktarılmasındaki 
önemini vurguladı. Günümüzde İngilizce-
nin önemsenip Türkçenin değersiz görüldü-
ğünü ancak her dilin kendi içinde bir değer 
taşıdığını ifade etti. Yazar; Türkçenin diğer 
dillere kıyasla çok daha eski, sağlam ve kök-
lü olduğunu; hayranlıkla bakılan İngilizce-
nin, Türkçenin geçtiği zorluklardan geçmesi 
durumunda şatafatından eser kalmayacağı-
nı belirtti. Kendine kötü davranıldığı halde 
halen dipdiri ayakta kalmayı başarabilen 
Türkçemize sahip çıkılması gerektiğini be-
lirten Hepçilingirler, öğrencilerimizin bu 
konuda görüşlerini öğrenmek için sözü on-
lara bıraktı. Böylelikle öğrencilerimizle ünlü 
yazar arasında keyifli bir sohbet başladı. 

Esprili ifadeleri ve sevecen yapısıyla öğren-
cilerimizin sevgisini kazanan Feyza Hepçi-
lingirler, konuşmasını öğrencilerimizin so-
rularına cevap vererek tamamladı. Ortaokul 
ve Lise Müdürümüz Gürkan Pişkin, öğren-
cilerimizin yazar adına diktirdikleri fidanın 
“Tema Belgesi”ni takdim etti. 

Söyleşi sonrasında öğrenci girişinde kuru-
lan stantta öğrenci ve öğretmenlerimizin 
kitaplarını imzalayan Feyza Hepçilingirler, 
“Türkçeye sahip çıkmalıyım, onu korumalı 
ve güzel kullanmalıyım.” düşüncesini öğ-
rencilerin zihnine kazıyarak okulumuzdan 
ayrıldı.

Edebiyatımızın önemli 
isimlerinden olan, öykücü 
kimliğinin yanında 
Türkçeye verdiği emekle 
de tanınan ünlü yazar 
Feyza Hepçilingirler, 
3 Mart 2016 Perşembe 
günü Anabilimlilerle 
buluştu.

Söyleşi FEYZA HEPÇİLİNGİRLER

Feyza Hepçilingirler 
ile Türkçeye dair
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Proje

Anaokulundan İlkokula 
GEMS uygulamalarımız 
Sürekli gelişen ve değişen dünyada, öğ-

rencilerin daha yenilikçi ve yaratıcı dü-
şünebilmeleri için uluslararası uygula-

nan programları takip eden ve kendi eğitim 
programlarını oluşturan Anabilim Eğitim 
Kurumlarında GEMS (Great Explorations 
in Math and Science-Fende ve Matematikte 
Büyük Buluşlar) Programı anaokullarımız 
ile ilkokul 1, 2 ve 3.sınıflarımızda uygulan-
maktadır. Öğretmenlerimiz Kamer Sağlam 
Demir ve Gökşen Akyol, GEMS Programı-
nın “2.Sınıf Matematik Programı İle İlişki-
lendirilmesi” konulu bildirilerini ve sınıf içi 
uygulamalarını USOS XV. Uluslararası Sınıf 

Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda 
katılımcılarla paylaşarak Anabilim Eğitim 
Kurumlarının tecrübelerini diğer eğitim 
çalışanlarına aktarmışlardır. Yapılan araştır-
malar öğrencilerin somut materyaller kulla-
narak sürecin içinde aktif olduğu öğrenme 
ortamlarında, öğrenme kalitesinin arttığını 
göstermektedir. Öğrenciler için fen ve ma-
tematik derslerini bir kâbus olmaktan çıka-
ran ve herkes tarafından kolay anlaşılır bir 
hâle gelmesini sağlayan GEMS, matematik 
ve fen etkinliklerini sınıf ortamında sunar 
(Barber, 1999).  MEB programlarıyla enteg-
re ederek ve yapılandırmacı yaklaşıma da-

yalı olarak hazırladığımız ve uyguladığımız 
GEMS Programının ilkokulda matematik 
derslerinin daha verimli, eğlenceli ve keyifli 
işlendiğini görmekteyiz. Aktif ve esnek bir 
program olan GEMS’i ilkokulda matematik 
dersi kazanımları ile ilişkilendirilerek mate-
matik ders saatleri içerisinde uygulamakta-
yız. GEMS aracılığıyla bir yandan matematik 
dersi kazanımlarını işleyen öğrencilerimiz 
bir yandan sorgulama becerilerini geliştir-
mektedir. Örneğin ayıcıklarla bölme etkinli-
ği yaparken hem bölme işlemine ait kavram 
ve beceri kazanırken bir yandan da ayıların 
özelliklerini habitatlarını öğrenmektedir. 
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Geleneksel olarak düzenlenen “Büyükada 
Bisiklet Turu” bu yıl 7 Mayıs 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi.

29 öğrenci ve 16 velinin katılımı ile ger-
çekleştirilen etkinliğimiz, sabah 09.00’da 
Adalar Vapur İskelesi’nde yoklama alına-
rak başladı. 30 dakikalık vapur yolculuğu 
sonunda Büyükada’da toplanılan yerde, 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Göksu Akdaş, 15 
dakikalık bisiklet kullanma eğitimi verdi. 
Eğitimin sonunda bisikletler kiralanarak 
ortalama 90 dakika sürecek olan ada turu-
na hazırlanıldı. 

Bisiklet turu, ikili kol halinde sıralanarak 
başladı.  Dik yokuşlarda zaman zaman zor-
lanan bazı öğrenci ve velilerimiz, bisiklet-

lerden inerek yokuşları yürüyerek çıkmak 
durumunda kaldılar. Havanın güzel olması, 
sık sık mola verilmesini, o güzel manzarada 
bol bol fotoğraf çekimi yapılmasını sağladı. 
Bisiklet turunun sonunda serbest yemek 
zamanı ve ada gezintisi yapıldı. Katılımcı-
lar yorgun ama keyifli bir gün geçirmenin 
mutluluğu içinde bir dahaki etkinlikte gö-
rüşmek dileğiyle vedalaşıp ayrıldılar.

Spor

Büyükada Bisiklet Turu
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Spor

Milli Eğitim Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-
nün organize ettiği İstanbul Okullar Arası 
Voleybol Turnuvası’nda Genç Kız Voleybol 
Takımımız elde ettiği başarıyla 16-19 Mart 
tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye 
Şampiyonası Grup Eleme Maçlarına katıl-
ma hakkı elde etti. 

Eleme grubundaki maçlarda grubunu bi-
rinci olarak tamamlayan Genç Kız Voleybol 
Takımımız, üst grup müsabakalarında da 
elde ettiği birincilik sonrası yarı final gru-
buna kalmayı başardı. 

Oldukça çekişmeli geçen yarı final maç-
larında takımımız, final grubuna kalmayı 
başardı.  Yapılan müsabakaların ardından 
İstanbul dördüncülüğünü elde etti. 16- 19 
Mart tarihleri arasında yapılacak “Türkiye 
Şampiyonası” grup eleme maçlarına katılma 
hakkı kazandı.

Voleybolcu genç kızlarımızdan büyük başarı

Anabilim Genç Bayan Voleybol Takımı, 
15-19 Mart tarihlerinde Konya’da yapılan 
“Okullar Arası Türkiye Voleybol Şam-
piyonası” grup maçlarında yaptığı tüm 
maçları kazanarak grubunda birinci oldu.

Alınan bu sonuçla Genç Bayan Voleybol 
Takımımız 24-27 Nisan tarihlerinde yapı-
lacak olan yarı finallere katılma hakkı da 
kazanmış oldu.

Bayan 
voleybolcularımız 
namağlup birinci
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Türkiye genelinde 45 okul ve 400 sporcu-
nun katılımıyla düzenlenen “MEB Küçükler 
Türkiye Yüzme Şampiyonası”, 8, 9, 10 Nisan 
tarihlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde 

gerçekleşti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı 
geçen şampiyonada, bayan takımımız Tür-
kiye 2.si oldu. Tüm sporcularımızı tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

“MEB Yıldızlar Yüzme Müsabakala-
rı” 15, 16, 17 Mart tarihlerinde GSİM 
Kartal Yüzme Havuzu’nda düzenlendi. 
52 okuldan 230 sporcunun katıldığı 
müsabakalarda Anabilim Eğitim Ku-
rumları 16 sporcuyla mücadele etti.  

Anabilim Eğitim Kurumları, bayan-
larda İstanbul ikincisi, erkeklerde ise 
İstanbul üçüncüsü olarak yarışmaları 
çift kupayla kapattı. Sporcularımızı ve 
antrenörlerimizi tebrik eder guruplar-
da ve finallerde başarılar dileriz.

Yüzme Türkiye 2.si küçükler

Anabilimden çifte kupa

7-8 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli ilin-
de yapılan Türkiye 2.Etap Ritmik Jimnas-
tik Şampiyonası’nda 10. sınıf öğrencimiz 
Öykü Yüksel, takımı ile birlikte “Büyükler 
Kategorisi”nde Türkiye 2’incisi olmuştur.

Öykü Yüksel’den 
Türkiye İkinciliği 



44 AnabilimHaber 2016

USOS 2016, 15. Uluslararası Sınıf 
Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu  

Sempozyum USOS 2016

Ülkemizde 1994 yılından bu yana 
farklı üniversitelerin eğitim 
fakülteleri tarafından 14 kez 

ev sahipliği yapılan, bilimsel niteliği ve 
mesleki değeri yönüyle önemli bir say-
gınlığa ulaşan 15. Uluslararası Sınıf Öğ-
retmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 
Mayıs 2016 tarihleri arasında Muğla’da 
gerçekleşti. 

Amacı sınıf öğretmenliği ve ilkokul eğiti-
mine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve 
deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan 
akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir 
araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimi 
üst düzeye çıkarmak, aralarında iş birliği ve 
eşgüdümü sağlamak, yeni bakış açıları ve 
çalışma alanları oluşturmak olan sempoz-
yumda, ÜYEP Eğitim Koordinatörü Gök-
şen Akyol ve ÜYEP Yayınlar Koordinatörü 
Kamer Sağlam Demir hazırladıkları iki bil-
diri sunumuyla Anabilim Eğitim Kurumla-
rını temsil etti.

ÜYEP Koordinatörlerimiz Gökşen Akyol 
ve Kamer Sağlam Demir “Anabilim Üyep 
Modelinin 2. sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı 
Yazma Becerileri Üzerindeki Etkisi” başlık-
lı bildiride Anabilim Eğitim Kurumlarında 
okuyan 2. sınıf öğrencilerinin sene başından 
sene sonuna kadar yaratıcı yazma becerile-
rini gözlemleyerek uygulamaların ve etkin-
liklerin öğrencilerin gelişimindeki olumlu 
etkilerini ve katkılarını yapılan çalışmaların 
bilimsel analizleri ile kanıtlayarak ortaya 
koymuştur.

Üstün yeteneklilerin eğitiminde öncü olan 
Anabilim Eğitim Kurumları, ÜYEP Prog-
ramında yaratıcı yazma dersi 1-8. sınıflar 
bütünlüğünde Türkçe programının geneline 
yayılmıştır. Böylece öğrenciler yaratıcı duy-
gu, düşünce, izlenim ve hayallerini aktar-
mak için özgürce, süreç içinde becerilerini 
geliştirmektedirler. ÜYEP Analitik Okuma 
ve Yaratıcı Yazma dersinde öğrencilerimiz 

şiir, öykü, masal, fabl, efsane türlerinde çe-
şitli metinleri okuyup analiz ederken bir 
yandan da bu metinlerin özelliklerini öğ-
renmektedir. Ardından uygulanan ÜYEP 
teknikleriyle hazırlanmış yaratıcı yazma 
çalışmalarında amacımız, öğrencilerimizin 
hayal güçlerindeki olayları konu bütünlüğü-
ne, içeriğe, yazım kuralları ve noktama işa-
retlerine dikkat ederek aktarabilmeleridir. 
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Gezi

Anabilim Ataşehir Belediyesinde
Sosyal bilgiler dersinde işleyeceğimiz yerel 
yönetimler konusunu, öğrencilerimizin ye-
rinde yaşayarak öğrenebilmeleri için Ataşe-
hir Belediyesine gezi düzenledik. Gezimize 
katılan 4-C ve 5-C sınıfı öğrencilerimiz 
konu ile ilgili merak ettikleri soruları Bele-
diye Başkan Yardımcılarına makamlarında 
sordular. Öğrencilerimizin soruları Bele-
diye Başkan Yardımcıları İlhami Yılmaz 
ile Sadık Kayhan tarafından cevaplandı. 
Öğrencilerimiz Belediye Başkan Yardımcı-
larımıza özellikle belediyelerin imar izinle-
rini nasıl verdiği, belediye başkanının nasıl 
seçildiği, başkan yardımcılarının nasıl gö-
revlendirildiği, sokaktaki ve barınaklarda-
ki hayvanlarla ilgili belediyenin ne yaptığı 
hakkında sorular yönelttiler. Gezi sonunda 

öğrencilerimiz, Başkan Yardımcılarımızın 
yaptığı açıklamalarla yerel yönetimler ve 
belediyenin faaliyetleri konusunda bilgi-
lendirildi. Yapılan ziyaretten memnuniyet 
duyduğunu belirten Başkan Yardımcısı İl-
hamı Yılmaz, tüm öğrencilerimize eğitim 

hayatlarında başarılar diledi. Yaptığımız 
gezi, Ataşehir Belediyesinin web sayfasın-
da paylaşıldı. Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcılarımız İlhami Yılmaz ile Sadık 
Kayhan’a yaptıkları bilgilendirmeler ve gü-
zel karşılama için teşekkür ederiz. 

9. sınıflarımız Kandilli Rasathanesinde
Anabilim 9. sınıf öğrencilerimiz coğrafya 
derslerinde işledikleri konuları yerinde ince-
lemek ve araştırmak amacıyla 17 Mart 2016 
tarihinde ilk defa bir rasathane görmenin he-
yecanıyla Kandilli Rasathanesi gezisine katıl-
dılar. İlk olarak Astronomi Laboratuvarında 
“Güneş Fiziği” bölümünü ziyaret eden öğren-
cilerimiz tarihi teleskopu incelediler; güneş, 
dünyamız ve evren hakkında bilgiler aldılar. 
Sonrasında “Meteoroloji” bölümünü gezdiler 
“Rasat nasıl yapılır?”, “Meteorolojik ölçüm 
aletleri nelerdir?”, “Nasıl ölçüm yapılır? “ so-
rularının cevabını arazide uygulama yaparak 
öğrendiler.  Son olarak “Yer Bilimleri” bölü-
münü ziyaret eden öğrencilerimiz, ülkemizde 
ve dünyada depremlerin oluşumu, deprem-
den korunma yolları hakkında uygulamalı 
bilgiler alarak eğitimi başarıyla tamamladılar.
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Gezi

Geçmişle günümüz 
arasında kısa bir yolculuk
Dünyanın en büyük liderlerinden olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ebedi 
liderimiz ulu önder Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ü ve Millî Mücadelenin günümüze 
yansıyan bilgi, belge ve diğer dokümanla-
rını görerek öğrenmeleri, geçmişle günü-
müz arasında bağlantı kurarak doğru ana-
lizler yapmaları ve öğrencilerimizin T.C. 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 
öğrendikleri bilgi birikimlerine katkı sağ-

lamak için 11.05.2016 tarihinde Harbiye 
Askeri Müzesinde idik. Sabah buluşma 
yerimiz olan Anabilim Ataşehir Merkez 
Kampüsümüzden hareketle Askerî Mü-
zeye girişimizi yaptık. Tarihi bir dokuya 
sahip olan müze içerisinde Türklerin Orta 
Asya’dan başlayarak tarih sahnesine çıkış-
larını gösteren belgeleri, çeşitli araç ve ge-
reçlerle ilgili edinmiş olduğumuz bilgileri 
yerinde görme fırsatı yakaladık. Özellikle 

Osmanlının son dönemleri ve Milli Mü-
cadele (Mustafa Kemal Atatürk ağırlıklı) 
ile ilgili eserleri inceledikten sonra günün 
değerlendirmesini yapıp tekrardan okulu-
muza döndük. Bu süreç içinde tarihte kısa 
bir yolculuk yapıp geçmişle gelecek ara-
sındaki bağı kurarak karşılaştırma yapma 
olanağına sahip olduk.

Anabilim “5. Sosyal Sorumluluk Çalıştayı”nda
23 Mart 2016’da “Efe TOROS, Bedirhan 
ÖZDEMİR ve Yunus Emre ŞİMŞEK” adlı 
öğrencilerimizle öğretmenimiz “Yasin KAP-
LAN” danışmanlığında; Robert Kolejinin 
başlattığı ve bu yıl Enka Okullarında düzen-
lenen Sosyal Sorumluluk Çalıştayı’nın 5.sine 
katıldık. Bu çalıştayda öğrencilerimiz, “Geri 
Dönüşüm ve Kaynakları Koruma” adlı tema 
kapsamında “E-ATIK” üzerine, “Robert 
Koleji, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, 
Enka Okulları, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Ali 
Akkanat Anadolu Lisesi, M. Turhan Sosyal 
Bilimler Lisesi ve Sezin Koleji”nden katılan 
öğrencilerle oluşturdukları komite çerçeve-
sinde gün boyu çalışarak bir proje hazırladı 
ve günün sonunda projenin sunumunu ger-
çekleştirdiler. Ayrıca önemli yazarlarımızdan 
Buket UZUNER; çalıştaya katılarak öğren-
cilerimize deneyimlerini aktardı ve kitapla-
rını imzalayarak öğrencilerimizi mutlu etti.
Çalıştaya katılan öğrencilerimiz ve danışman 

öğretmenimiz bu kapsamda bir yıl boyunca 
“E-atık Bilinçlendirme Sorumlusu” oldular. 
“E-ATIK” doğrultusunda yıl boyunca ger-
çekleştirecekleri çalışmalar için yol haritası 
belirlediler ve ilk çalışmalarını okulumuzda 
gerçekleştirdiler. Arkadaşlarını konu ile ilgili 

bilgilendirmek amacıyla bir pano hazırla-
dılar. Yapılan çalışma takvimi çerçevesinde 
bilinçlendirme hareketini sürdürme amaçlı; 
kısa filmler, e-bilgi yarışmaları, okul ziyaret-
leri ve blog oluşturma gibi çalışmaları yürüt-
meye başladılar. 
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6 ve 8. sınıflarımızla Nezahat Gökyiğit Bota-
nik Parkına, 7. sınıf öğrencilerimizle de Rah-
mi Koç Müzesine gezi düzenlendi.  6. sınıf 
öğrencilerimiz  “Bitki ve Hayvanlarda Üre-
me, Büyüme ve Gelişme” ünitesinde öğren-
dikleri bilgileri pekiştirme fırsatı yakaladı-
lar. Öğrencilerimiz bu etkinliği tabletleriyle 
birlikte gerçekleştirdiler. Hazırlanan etkinlik 
çalışma kağıtlarını tabletlerinde doldurarak 
öğretmenlerine mail yoluyla ilettiler. Tekno-
lojiyi de içine alan bir gezi olması öğrenci-
lerimizi mutlu etti. 7. sınıf öğrencilerimiz, 
Rahmi Koç Müzesindeki Enerji Atölyesi ile 
“yenilenebilir enerji kaynakları”na neden 
yönelmemiz gerektiğini, Astronomi Atölyesi 
ile de Güneş Sistemi’nin evrendeki oluşum 
sürecini daha iyi kavrama imkânı elde ettiler.  

Ayrıca öğrencilerimiz müzede sergilenen 
denizcilik koleksiyonu, bilgisayar tarihine 
ait objeler, geçmişten günümüze kullanılan 
motosiklet ve bisikletleri incelediler. Zey-
tinyağı fabrikasında zeytinyağının üretim 
aşamasını izlediler.  8. sınıf öğrencilerimiz, 
bir yıl boyunca yoğun olarak hazırlandık-

ları TEOG çalışma yorgunluğunu Nezahat 
Gökyiğit Botanik Parkını gezerek attılar.  
Gezimizde öğrencilerimiz botanik parktaki 
bitki türleri, özellikleri ve bu türlerin gelişti-
ği coğrafik bölgeler hakkında bilgi edindiler. 
Öğrencilerimiz geziler sırasında keyifli bir 
gün geçirdiler.

Psikoloji Sempozyumu
Anabilim Anadolu Lisesi olarak 26 - 27 
Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen Enka 
4. Liselerarası Psikoloji Sempozyumu’na 
katıldık. Psikolojik kavram ve olguları gün-
lük yaşam tabanında incelemek, tartışmak, 
çözüm önerileri hakkında düşünmek yo-
luyla farkındalık geliştirmenin amaçlandığı 
sempozyumda okulumuzu, 11 B sınıfından 
İlayda Deniz Tuğ, Burçe Kaya, Deniz Tan-
kuş, Zeynep Koçoğlu, Gözde İrem Zor ve 
Dorukhan Beyaztaş temsil etti. Öğrencileri-
miz; zorbalık deneyimlerinin birey üzerin-
deki etkileri, psikolojide bağlanma kuramı 
ve kişinin ilişkilerine yansıması, gençlerde 
öfke kontrolünün saptanması, duygu yöne-

timinde sanat terapisi, psikolojik açıdan ön 
yargı ve ayrımcılık olgusunun algı yöneti-
mi ve seçimlerimize etkisinin incelenmesi, 
çocuklarda ve gençlerde yaşanan psikolo-
jik travmalara ( ihmal, istismar, şiddet vb.) 
yönelik farkındalıkların ortaya çıkması ve 
baş etme yöntemlerinin incelenmesi tema-
larında çalıştılar ve hazırladıkları sunumları 
diğer katılımcı gruplarla paylaştılar. Tüm 
gün süren etkinlikte, kendi temalarıyla il-
gili uzman katılımcıların liderliğinde, or-
taya çıkan bilgi ve çözüm önerileri, bildirge 
haline getirilip tüm katılımcılarla genel bir 
oturumda paylaşıldı. Çalıştayda ortaya ko-
nulacak ortak düşünceler kitapçık haline 
dönüştürülerek Enka Lisesi aracılığıyla ilgili 
kurum, kuruluşlara, üniversitelere, dijital 
medyaya, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili 
bakanlıklara sunulacaktır.

Gittik, gördük, 
pekiştirdik 
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Gezi

Tarihte kısa bir yolculuk Bir dünya devleti olan Osmanlı İmparator-
luğu’nu daha yakından tanımak, geçmişle 
gelecek arasındaki bağı kurarak öğrencile-
rimizin tarih dersinde öğrendikleri bilgi bi-
rikimlerine katkı sağlamak, ayrıca Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son dönemdeki devlet 
yönetimini kavratmak amacıyla 10.sınıf öğ-
rencilerimiz ile 20.04.2016 tarihinde Yıldız 
Sarayı’na bir gezi gerçekleştirilmiştir.

Öğrenciler, tarihi bir dokuya sahip olan 
Yıldız Sarayı içerisinde Osmanlı devlet yö-
netimi hakkında edinmiş oldukları bilgileri 
yerinde görme fırsatı yakaladılar. Tanzimat 
sonrası toplumsal yaşamın özelliklerini, Os-
manlı idare yapısı ve siyasi yapısındaki geliş-
melerle ilgili eserleri inceledikten sonra gü-
nün değerlendirmesini yaptılar. Tarihte kısa 
bir yolculuk yapıp geçmişle bugün arasında 
karşılaştırma yapan öğrenciler tekrar okula 
döndüler. 

Haklarımızı biliyoruz, sizinle paylaşıyoruz
Öğrencilerimizde çocuk haklarına kar-
şı duyarlılık oluşturmak amacıyla çocuk 
haklarının temelinde yatan “eğitim hakkı” 
konusunda Sosyal Bilimler Zümresi olarak 
projeler üretiliyor. Bu doğrultuda, ihtiyacı 
olan anaokullarına, eğitimde fırsat eşitliği 
kapsamında yardımda bulunuluyor. Oku-
lumuzun öğrenci girişinde “Haklarımızı 
Biliyoruz, Sizinle Paylaşıyoruz” başlıklı bir 
yardım köşesi oluşturuldu. Proje öncesinde 
tüm 5. sınıf öğrencilerimizle konumuz kap-
samında çocuk haklarına yönelik özgün afiş 
çalışması yapıldı ve sınıf panolarında sergi-
lendi. 

Katta oluşturulan “Çocuk Hakları 
Köşesi”nde sorumlu öğrenciler, yardım 

topladılar. Toplanan yardımlar, oradaki 
çocuklara yazılan mektuplarla “Diyarbakır 
Üzümlü İlkokulu”na gönderildi. Yazılan 
mektuplara karşılık gelen minik kardeşleri-
nin çizdikleri resimler de öğrencileri mutlu 

etti.  “Haklarımızı Biliyoruz, Sizinle Payla-
şıyoruz” sloganı ile hareket eden Anabilim 
öğrencileri, toplum hizmeti çalışmalarında 
gösterdikleri duyarlı davranışlarla herkesi 
gururlandırdı. 






