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Editörden BİLİM YILI

1987’den bu yana Anabilim Eğitim Kurumları olarak yeni dünya düzenine uyum sağlayan, far-
kındalığı güçlü bireyleri hayata hazırlıyoruz. 33 yıllık tecrübemiz ve uzman eğitmenlerimizle her 
öğrencinin kendine özel gelişim alanlarını keşfediyoruz.  Özel müfredatımız, yetenek gelişim ve 
kişilik geliştirme programlarımızla kendine güvenli, başarılı bireyler olarak yetiştirmelerini sağlı-
yor ve onların geleceklerinde çok önemli farklar yarattığına inanıyor, sonuçlarına tanık oluyoruz. 
Öğrencilerimizin her alanda elde ettikleri başarılı sonuçlar, velilerimizden gelen geri bildirimler 
ve mezunlarımızın başarılı kariyerlerinden bizlere gönderdikleri teşekkürler doğru yolda oldu-
ğumuzun işaretleri. 
49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışmasında “Weather Station and Data Bank” adlı proje-
leriyle öğrencilerimiz geçen yıl Türkiye 2.si olmuşlardı. Bu başarının ardından bu yıl INTEL Mü-
hendislik Yarışması’nda ülkemizi temsil ettiler ve projeleriyle Amerikan Meteoroloji Dairesi’nin 
kararıyla dünya 1.si oldular. Onlarla gurur duyuyoruz.
Okulumuzun inovatif, sorgulamaktan vazgeçmeyen eğitim anlayışının sonucunda öğrencileri-
miz bu sene bilimsel araştırmalarının başarılı sonuçlarını almaya devam ettiler. TÜBİTAK’tan 
lise öğrencilerimizin de katıldıkları projelerle fizik dalında birincilik; teknolojik tasarım, psikolo-
ji ve yazılım alanlarında ikincilik ödülleri bizi gururlandırdı. Ardından ortaokul öğrencilerimiz 
Coğrafya, Tarih ve Yazılım alanında dereceler aldılar. Matematik alanında “Kanguru Matematik 
Sınavı”nda 5-6. sınıflar arasında öğrencimiz Ömer Berber Türkiye genelinde üstün başarı göste-
rerek Türkiye 8.si olmasının ardından Arel Koleji tarafından düzenlenen Aktif Deney Yarışma-
sında okulumuz öğrencileri ikincilik ve teşvik ödülleri ile başarılı sonuçlar elde etti.
Bilimsel başarıların yanı sıra sporun öğrencilerimizin hayatlarında kendine güven, centilmenlik, 
ekip olma konularında fark ettirdiklerini görmeye ve onları alkışlamaya devam ediyoruz. Spor 
alanındaki farklı branşlardaki başarıların yanında “Liseler Arası Türkiye Yüzme Şampiyona”sında 
öğrencilerimizin aldıkları dereceler yanında lise öğrencimiz Derin Hansoy’un 50 ve 100 m. Kele-
bek branşında Türkiye Şampiyonluğunu yaşamak heyecan vericiydi. 
Bu yıl da (UNESCO tarafından düzenlenen SEMEP (GÜNEY DOĞU AKDENİZ ÇEVRE PRO-
JESİ) için hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere çevre bilincini yansıtan afişleri hazırlayan 
öğrencilerimiz duyurmak istedikleri mesajları diğer katılımcı okullara büyük bir başarıyla sun-
dular, ödül yağmuruna tutulan çevreci öğrencilerimizle gururluyuz. 
Yenilenme yolculuğunda günün gerekliliklerini ve değişimlerini markamızın ilk teması olan 
logomuzu değiştirerek sembolize ettik. Değişim sürecine 2019/2020 eğitim öğretim dönemin-
de Maltepe’de açılacak kampüsümüzdeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesi öğrencilerimizi
ailemize katarken; Ataşehir’de alt yapısı ve donanımları ile Fen Teknoloji ve Anadolu Lisemizde 
öğrencilerimiz lisedeki üniversite hayatını yaşayacak. Yenişehir’de açılacak olan Anaokulumuzda 
da eğitimin temelini küçük yaşlarda Anabilim ailesinde yeşertecek miniklerimizi kucaklayacağız.

Yeni dönemde görüşmek üzere, öğrencilerimize keyifli bir tatil ve iyi okumalar dileriz.

Pınar ARSLANBAŞ
Editör

33 yıldır akılcı, yaratıcı, inovatif, 
çağdaş ve sorgulayan bireyler 
yetiştiren Anabilim Eğitim 
Kurumları ‘‘Gelecek için Fark 
Eden’’ eğitim programlarıyla yeni 
nesiller yetiştirmeye devam ediyor.
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Kurumsal

Günümüz dünyasında, değişim ve dönü-
şüm kaçınılmazdır. Kurumumuz tarafından 
yeni yatırımlarımız ve gelişen ağımızla bu 
değişim ve dönüşümün ötesine geçebilmek 
için adımlar atılmaktadır.
Yeni yatırımlarımız ve gelişen ağımızın 

sembolü olarak öğrencilerin, çalışanların 
görüşleri alınarak bir logo değişimi gerçek-
leştirilmiştir. Yapılan yeni atılımlar ve de-
ğişimler sonucunda oluşan yeni kurumsal 
kimliğimizle büyük bir aile olarak başarılara 
imza atmaya devam edeceğiz.

Yeni açılacak Anabilim Fen-Teknoloji ve 
Anadolu Lisesi bünyesinde Ataşehir’deki bi-
namız, mekatronik, genetik, FLL, maker,  fi-
zik-kimya, insansız hava aracı laboratuvar-
larının yanında birçok donanıma da sahip 
olacak. Esnek öğrenme ortamları, derslik 
düzeni ve zilsiz akışıyla öğrencilerine üni-
versite havasını hissettirecek olan eğitim 

ortamları öğrencilerine kendilerini özel his-
settirecek. Anabilim markası ülke gerçekle-
rine duyarlı, sorunlara bilimsel ve evrensel 
çözümler üreten, eğitimdeki gelişmeleri sa-
dece takip eden değil, aynı zamanda eğitime 
yön veren bir eğitim kurumu olarak önemli 
bir değer olmaya devam edecektir.

Eğitim sektöründe 30 yılı aşkın süredir sayısız öğrenci yetiştirerek başarılara imza atan Anabilim Eğitim Kurumları, 1987’den beri nitelikli 
ve özgün eğitim anlayışıyla sektöründe inovatif yaklaşımların öncüsü olmaya ve geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmeye devam etmek-
tedir. Bugün itibari ile 2500 öğrencisi ve 600 çalışanı ile eğitim sektöründe çalışmalarını sürdüren Anabilim Eğitim Kurumları, 2019- 2020 
eğitim öğretim yılında;
-Yaklaşık 1000 öğrenci kapasiteli,12 dönüm arazide Maltepe Narcity Kampüsü,
-480 öğrenci kapasiteli ileri teknoloji imkânlarına sahip Ataşehir Fen-Teknoloji ve Anadolu Lisesi,
-Soyak Yenişehir’de açılacak Yenişehir Anaokulu ile sürdürülebilir kalite anlayışı büyümeye devam etmektedir.
 

Lisedeki Üniversite Yaşamı 

Kurumsal Kimliğimiz Yenilendi

Anabilimde Yeni Atılımlar
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Anabilim Eğitim Kurumları,  33 yıldır akıl-
cı, yaratıcı, inovatif, çağdaş ve sorgulayan 
bireyler yetiştiren okullarına 2019–2020 
eğitim öğretim yılına bir yenisini ekliyor.  
Anabilim Eğitim Kurumları olarak bizler de 
öğrencilerimizin ilkokul sürecine geçişinde 
hem fiziksel şartlara uyumunu kolaylaştır-
mak hem de duygusal olarak hazır olmala-
rını sağlamak adına anaokulu sıralarından 
itibaren bütün süreçleri büyük bir titizlikle 
yürütüyoruz.  Anaokullarımızdaki İngilizce 
öğretiminde “Çift Dilli Eğitim” yöntemi ile 
3. yaştan itibaren tüm yaş gruplarında çift 
dille yabancı dil eğitimine başlayan çocuk-
larımız zaman içinde İngilizce’nin farklı bir 

dil, bir iletişim aracı olduğunu gözlemliyor 
ve hiç farkına varmadan İngilizce konuşma-
ya ve anlamaya başlıyorlar. Öğrencilerimiz 
için gerekli alt yapı ve imkanları en iyi kali-
tede düşünerek hazırladığımız 1000 metre-
kare kapalı alana sahip Yenişehir Anaoku-
lumuzda, geniş ve aydınlık sınıfları, branş 
etkinlik alanları, 200 m2 sosyal aktivite ve 
drama oyun alanları, İngilizce’yi yaşaya-
rak öğrenmelerini destekleyecek  “Living
Street” öğrenme ortamı ve iki bahçe alanı ile 
120 öğrenci kapasitesi ile gelecek için fark 
yaratacak bireyler yetiştirmeye devam edi-
yor olacağız.

Soyak Yenişehir’de Anaokulu

Anabilim Eğitim Kurumları olarak 2019-
2020 eğitim  öğretim döneminde Maltepe 
Narcity’de  bulunan 12 dönüm arazide, yak-
laşık 1000 öğrenci kapasiteli  yepyeni bina-
mızda anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrenci-
lerimiz eğitim hayatına  başlayacaktır. 
2020-2021 eğitim öğretim döneminde de 
aynı kompleks içinde konumlanacak, gerçek 
anlamda Türkiye’de bir ilk olarak nitelendi-
rilecek “Üstün Yetenekliler Kampüsü”nde 
geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirme-
ye devam edilecektir.

Maltepe Narcity’de Yepyeni Kampüs
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Bir Varoluş Destanı: 
ÇANAKKALE
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Türk milletinin imkânsızı başardığı, 
vatan sevgisini ve iman gücünü en 
üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir 

destan olan Çanakkale Zaferi’nin başkah-
ramanları, Anabilim Eğitim Kurumlarında 
“Bir Varoluş Destanı: Çanakkale” temasıyla 
104. yılında saygı, minnet ve gururla anıldı.
Anabilim Okulları Sancaktepe Kampüsün-
de günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşmasını yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
Göksu Akdaş ve Ümraniye Kampüsünde 
Tarih Öğretmeni Erdi Aksu, milletimizin 
asırları aşan varlık mücadelesiyle zamanın 
her devrinde tarih sayfalarına kendini altın 
harflerle nakşettirdiğini vurguladı. Günün 
hüznüne yakışır bir lirik dansın ardın-

dan Sancaktepe’de 7. sınıf öğrencilerinden
Mustafa Durmuş, Elif Özten ve Ümraniye 
Kampüsünde Cemroz Yıldırım, Berk Bekte-
mur’un şiirleriyle tören, izleyenlerin gönül 
teline dokunmaya devam etti. Yürekleri tit-
reten bu şiirlerin ardından Özrin Tuğrul’un 
seslendirdiği “Asker Yolu Beklerim” ve Ser-
kan Kocaoğlu’nun söylediği  “Şu Kışlanın 
Kapısına” türküleriyle izleyenler gözyaşları-
na boğuldu. Bu duygu selinden sonra sosyal 
bilgiler öğretmenlerimiz, onca yokluk içinde 
görevine dört elle sarılmış, yüreği vatan aş-
kıyla dolu, vatan uğruna oğlundan vazgeçen 
bir hekimin anısını ve daha küçük yaşlarda 
Çanakkale’nin acılarını sırtlanmış önemli 
edebiyatçılarımızın yaşadıklarını aktardı. 

Salondakiler, bu şanlı geçmişe dair pek çok 
gerçeklikle yüzleştikten sonra, çok şey borç-
lu oldukları Çanakkale kahramanlarını bir 
de “Bir Ulusun Yeniden Doğuş Destanıdır: 
Çanakkale” isimli belgeselle daha iyi anla-
ma fırsatını elde ettiler. “Çanakkale öyle bir 
yer ki yokluk varlığı yenmiştir, maneviyat 
maddiyatı yenmiştir. Ve gençler, vatan aşkı 
sömürgeciliği yenmiştir. Esaretin zincirini 
kırmıştır. Ve o gidenler, dönmemek üzere 
gidenler… O canlarını hiç düşünmeden bu 
toprağa verenler…” sözleriyle verdiğimiz 
tüm şehitlerin yoklamalarının alınması ve 
öğrencilerin arasından yükselen “Burada!” 
nidalarıyla tören sona erdi.

AnabilimHaber 20196
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18 Mart’taki bu anma törenimizin dışında 
dünyada benzeri olmayan bir zaferin soluk-
suz serüvenini anlamak, zengin bir tarih ve 

kültürel birikimi yerinde incelemek, tarihin 
yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları 
yâd etmek amacıyla okulumuz tarafından 
28-29 Mart günlerinde bir de Çanakkale 
gezisi düzenlendi. Gezimizin ilk gününde, 
Deniz Savaşları’nın olduğu bölgeye gidildi. 
Çimenlik Kalesi ve Deniz Müzesi ile Deniz 
Savaşları’nın yaşandığı Dardanos Bataryası 
ve Turgut Reis Tabyası gezildi. Öğrencile-
rimiz, bataryanın soğuk çelik tünellerini 
gezerken “Turgut Reis Fırkateyni”nden sö-
külerek getirilen onlarca ton ağırlığındaki 
topların, çam ağaçlarının gizlediği bu yük-
sek tepeye nasıl çıkarıldığını öğrendi.           
İkinci günde ise Kara Savaşları’nın yapıldı-
ğı bölge gezildi. Bu bölgede ise milli parkı 

içinde barındıran Gelibolu Yarımadası’nı ve 
bir mermi öyküsünün kahramanı Seyit On-
başı’yı dinleyerek daha iyi tanıdık. Namaz-
gâh Tabyası, Karanfil Burnu, Soğanlı Dere, 
Zafer Abidesi, Morto Koyu, Alçıtepe, Kanlı 
Dere, Anzak ile Çanakkale Savaşları’nın 
destanını yerinde inceleyerek öğrendik. 57. 
Alay Şehitliği’ni, Bomba Sırtı’nı, Kanlı Sırt’ı, 
Siper ve Lağımlar’ı, Conkbayırı’nı, Atatürk 
Anıtı’nı, Anzak Koyu’nu gezerken Çanak-
kale Savaşları’nın, Türk ordusunun büyük 
zaferi ve galibiyetiyle noktalandığını, bu bü-
yük zaferle tüm dünyanın Türk ordusunun 
gücünü ve Mustafa Kemal gibi büyük bir as-
keri dehayı tanıdığını bir kez daha anladık.

AnabilimHaber 2019 7
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Tören   1.SINIFLAR SENE SONU GÖSTERİSİ
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Özel Anabilim İlkokulu 1. sınıf öğ-
rencilerimizin sene sonu heyeca-
nı görülmeye değerdi. Ümraniye 

Kampüsünde 30 Mart ve Sancaktepe Kam-
püsünde 13 Nisan Cumartesi günleri gerçek-
leştirilen gösterilerde miniklerimiz yıl boyu 
hazırladıkları birbirinden eğlenceli ve coşku-
lu çalışmaları sergileme fırsatı buldu. 
Ümraniye Kampüsünde 4-B sınıfından Do-
ruk Kaan KAYA ve Sancaktepe Kampüsünde 
3-C sınıfından Ilgın ÇELİK’in “Benim göste-
rim nasıl olmalı?” sorusuna karşılık kurdu-
ğu hayallerinden oluşan gösterilerimiz, her 
iki kampüsümüzde de koronun birbirinden 
hareketli şarkılarıyla başladı. Koronun ya-
rattığı bu hareketlilik, öğrencilerimizin yıl 
boyu yaptığı etkinlikleri ve sınıf öğretmenle-
rini içeren capcanlı bir barkovizyonla devam 

etti. Barkovizyonla öğrencilerimizin bir yıl 
boyunca yaptığı çalışmalara tanıklık eden 
izleyenler, birbirinden yetenekli miniklerin 
ritmik jimnastik hareketleriyle oldukça spor-
tif dakikalar yaşadılar. Jimnastik gösterisinin 
ardından öğrencilerimiz, İngilizce dramada 
oyunculuk yeteneklerini konuşturarak bütün 
salonu yabancı dile olan hâkimiyetleriyle bü-
yülediler. 

Hayallerle doludizgin devam eden gösterile-
rimizde izleyenler, estetik figürlerin yer aldı-
ğı bale çalışmasıyla düşlere dalarken minik 
maymun ve penguenlerin farklılıklarımız 
üzerine oynadığı hem öğretici hem de eğlen-
dirici bir oyunla kahkahalara boğuldular. Eğ-
lenceli bu anların arkasından miniklerimizin 
hazırladığı modern dans gösterisi ile bütün 

salon hareketlendi. 
Dans gösterilerinden sonra Ümraniye Kam-
püsünde Okul Müdürü Ferah KEBABCI’nın 
ve Sancaktepe Kampüsünde Okul Müdürü 
Yasemin KARAKAN GÜLLÜ’nün yaptığı 
konuşmalarla duygusal anlar yaşandı. Duygu 
dolu bu anların ardından Okul Aile Birliği 
Başkanları tarafından sınıf öğretmenlerine, 
tüm sene verdikleri emekleri için çiçekleri 
takdim edildi. 
Çiçeklerin takdim edilmesinin devamında 
geleceğin ışığı, birbirinden değerli 1. sınıf 
öğrencilerimiz hep birlikte sahneye gele-
rek Okul Müdürü ve öğretmenleri eşliğinde 
Anabilim Marşı’nı söylediler. Gösterilerimiz, 
Anabilim Marşı eşliğinde coşkuyla ve birbi-
rinden renkli görüntülerle son buldu. 

Çocuksu Düşler

8
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1.sınıflarımızın yıl sonu gösterisiyle açılan Görsel Sanatlar Sergileri beğeniyle izlendi. Minik 
öğrenciler “Şemsiyem ve Ben”  resim çalışmasında tuval üzerine akrilik boya kullandılar, ko-
laj tekniğiyle kendi fotoğraflarını da yapıştırarak resimlerini kurguladılar. İkinci çalışmaları 
“Çiçeklerin Dansı”nda ise sanat kiliyle yaptıkları çiçeklerle sınıflarını temsil eden balerinleri 
tasarladılar; duygu, düşünce ve hayallerini keyifli dakikalar geçirerek ortaya koydular.
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Tören   23 NİSAN
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Gülüşün Güneş,
Bakışın Umuttur Çocuk

10

“Özgürlük ve bağımsızlık, benim karakte-
rimdir.” diyen Atatürk’ün tüm dünya çocuk-
larına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, Anabilim Eğitim 
Kurumlarında bu yıl da büyük bir coşkuyla 
kutlandı. 
23 Nisan Salı günü gerçekleşen “Gülüşün 
Güneş, Bakışın Umuttur Çocuk” temalı tö-
renlerimizde programın sunucuları, Üm-
raniye Kampüsünde 6-B sınıfından Dila 
Saraçoğlu, 6-D sınıfından Sonat Ceylan; 
Sancaktepe Kampüsünde ise 4-A sınıfından 
Ömer Tuna Özcelep ve 4-B sınıfından Ela 
Tatlıcı’ydı. Törenlerimiz, Ulu Önder Ata-
türk ve silah arkadaşları için bir dakikalık 
saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. İyi bir neslin iyi yetiş-
miş çocuklardan geçtiğine inanan Anabi-
limde bu yıl da çocuklar, geleneksel olarak 
yönetimi devraldı. Okul Müdürlüğü görevi-
ni devralan Ümraniye Kampüsü 4-C sınıfı 
öğrencilerinden Deva Sözen ve Sancaktepe 
Kampüsü 4-C sınıfından Eylül Deniz Yaldız, 
konuşmalarında “Bizler iyi biliyoruz ki Tür-
kiye Cumhuriyeti, başta Ulu Önder Atatürk 
olmak üzere yaşamını ülkesine adayan, yur-
dunun bağımsızlığını ve özgürlüğünü tüm 
değerlerin üzerinde tutan kahramanlarımı-

zın özverili çabaları sonucu kurulmuştur.” 
sözlerine yer verdiler. Bu etkileyici konuş-
maların sonrasında 5. sınıf öğrencilerinden 
oluşan koromuz, 23 Nisan şarkılarını büyük 
bir neşeyle seslendirdi. Koronun ardından 
dans gösterilerini sergilemek üzere 2 ve 3. 
sınıf öğrencilerimiz sahnedeki yerlerini aldı. 
Dans gösterileriyle hareketlenen törende, 2. 
sınıf öğrencileri birbirinden estetik jimnastik 
hareketleriyle izleyenlere keyifli dakikalar 
yaşattı. Bu keyifli anlar, 2. sınıf öğrencilerinin 
dünya çocuklarını ve ülkelerin özelliklerini 
vurguladıkları İngilizce drama gösterisiyle 
devam etti. 
23 Nisan coşkusu, 2. sınıf öğrencilerinin ha-
zırladığı ritim-orff çalışmasıyla melodik bir 
şekilde sürerken 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin 
danslarıyla salondaki tempo giderek arttı.
Bu tempoya yakışır bir şekilde okul bandosu-
nun çaldığı parçalarla bütün salon ayaklan-
dı. Bandoya alkışlarla eşlik eden izleyenler, 
Onuncu Yıl Marşı’nın çalması ve bandoda-
ki bir öğrencimizin Türk bayrağını açarak 
selam durması karşısında duygu dolu anlar 
yaşadı. Bu anların ardından herkes, böyle 
bir bayrama sahip olmanın verdiği gurur ve 
mutlulukla salondan ayrıldı.
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23 Nisan Bayram heyecanlarını, sevinçlerini, 
coşkularını 2. sınıf öğrencilerimiz “Benim 
Şarkım”  temalı tuval üzerine akrilik boya 
resimleri yaparak dile getirdiler. Edvard 
Munch’un ünlü tablosu “Çığlık”ı ise 3. sınıf 
öğrencilerimiz, kendi tuvalleri üzerinde yo-
rumladır. Akrilik boya kullanarak kendileri-
nin fotoğraflarını kolaj tekniğiyle birleştirdi-
ler. “Beter Böcekler” temasıyla 4. sınıflarımız 
böcekleri sıcak bir görsel anlatımla sundular, 
onların doğada yaşayan canlılara sevgilerini 
iletmelerine aracı oldular. 
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Tören   19 MAYIS

AnabilimHaber 2019

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı”nın 100. yılı Anabilim Eğitim Ku-
rumlarında büyük bir coşku ile kutlandı. 

Ümraniye ve Sancaktepe Kampüslerimiz-
de yapılan törenlerde “Genç fikirli demek, 
doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli de-
mektir.” diyen Ata’mızın yaptıklarının ve 
Türk milleti için dönüm noktası, kurtuluşun 
başlangıcı olan bugünün önemi vurgulandı. 
Törenlerimiz saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı. Ardından öğrencilerimiz, hazırla-
dıkları canlandırmayla 16 Mayıs 1919’da İs-
tanbul’dan kalkan Bandırma vapurunu, onun 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a nasıl ulaştığını ve 
o günden itibaren ülkenin kaderinin nasıl 
değiştiğini, izleyenlere bir kere daha hatırlat-
tı. Ata’nın “Doğum günüm” dediği bugünde, 
öğrencilerimiz de 19 Mayıs’ı kendi doğum 
günleri kabul ettiklerini coşkuyla haykırdılar. 

“92 yıl önce bir adam bugüne, sana seslendi. 
Geleceğin çocuğu, gelecekte doğacak çocuk, 
gelecekte yaşayacak olan genç, sana seslendi 
o mektupta. Şimdi daha iyi dinle. Bu sefer 
gerçekten hissederek, gerçekten anlayarak 
dinle.” sözlerinin ardından öğrencilerimiz, 
Atatürk’ün kendi sesinden “Gençliğe Hita-
be”yi dinlerken göğüslerini gere gere tuttuk-
ları meşalelerle onun mirasının usanmayan 
bekçileri olduklarını gösterdiler. 
“Gençliğe Hitabe”ye karşılık Anabilimin 
sporda, bilimde göz bebeği olan öğrencile-
ri hazırladıkları barkovizyonla “Gençliğin 
Ata’ya Cevabı”nı seslendirdiler. Bu gurur 
verici tablonun ardından 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerimizin hazırladıkları birbirinden 
hareketli dans gösterileriyle bayram havasına 
yakışır enerjik dakikalar yaşayan izleyenler, 
orkestranın çaldığı şarkılara da tempo tu-
tarak eşlik ettiler. 100. yıl coşkusunun dans 

ve şarkılar eşliğinde hissedildiği törenin 
sonunda, 13-19 Mayıs haftası boyunca ger-
çekleştirilen “Atatürk Spor Turnuvaları”nın 
kazananları bir madalya töreniyle ödüllerine 
kavuştu. Ödül alan öğrencilerimizin sevinci 
görülmeye değerdi. Ayrıca çok sevilen oyun-
cu Emre Karayel ve ünlü spor yazarlarımız-
dan Erman Özgür söyleşileri ile programa 
renk kattılar. Sanat ve spor üzerine konuşan 
konuklar, öğrenciler tarafından coşkuyla kar-
şılanıp alkışlandılar. 
Anabilim Eğitim Kurumları olarak bizler de 
Ata’mızın bu vatan toprakları için yaptıkları-
nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında 
yaşanan zorlukları her zaman göz önünde 
tutarak “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı”-
mızı -ülkemizin doğum gününü- gençliğimi-
zin 100. yaşını en içten saygı ve sevgilerimizle 
kutladık.

Türk Gençliği
100 Yaşında

12
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Türk Gençliği
100 Yaşında
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Geleneksel olarak düzenlenen Büyükada Bisiklet Turu bu 
yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzen-
lendi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe 
ve spora verdiği önemi pekiştiren bir etkinlik olarak 
gerçekleştirildi. Sancaktepe ve Ümraniye Kampüsünden 
5-8 ve lise öğrencileri, veliler ve beden eğitimi öğretmenleri 
ile Bostancı Vapur İskelesinde buluşuldu, 30 dakika süren 
Büyükada yolculuğuyla etkinliğe başlandı. Güzel geçen vapur 
yolculuğunun ardından öğrencilere, bisiklet turunda dik-
kat edilmesi gereken hususlar ile ilgili hatırlatmalar yapıldı, 
bisikletler kiralandı ve yaklaşık 90 dakika sürecek olan ada 
turuna başlandı. 
Öğretmenlerin kontrolünde bisiklet parkurunda sıralanan 
öğrenciler, güzel havanın keyfine varmak ve bir an önce pedal 
çevirmek için heyecanlıydılar.  Dik yokuşlarda zorlanmalarına 
ve yorulduklarında yürümeyi tercih etmelerine rağmen park-
uru yorgun ama bir o kadar keyifle tamamladılar.
Öğrencilerimiz güzel hava ve manzarayı fırsat bilerek mo-
lalarda bol bol fotoğraf çekerek keyifli bir gün geçirdiler. 
Bisiklet turunun sonunda serbest yemek zamanı verilerek ve 
ada gezintisi yapılarak etkinlik tamamlandı.  

Büyükada Bisiklet Turu
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Tören   ORTAOKUL VE LİSE MEZUNİYETİ

Duygusal anların yaşandığı ortaokul ve lise 
mezuniyetleri, 17, 18, 19 Haziran 2019 ta-
rihlerinde Sancaktepe ve Ümraniye Kam-
püslerimizde gerçekleştirildi. Ortaokul 
mezuniyet törenlerimize İstiklal Marşı ve 
saygı duruşu ile başlandı. Ardından bu özel 
gün için hazırlanan 8. sınıf öğrencileri-
nin fotoğraflarının yer aldığı barkovizyon 
gösterildi. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen 
koskoca sekiz yılı geçiren, hayatlarının hiç 
unutulmayacak bir dönemini noktalayan, 
okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile pek 
çok anısı olan öğrencilerimiz adına Sancak-
tepe’de Sevgi Kırmızıbekmez, Ümraniye’de 
ise Derya VANİİ duygu ve düşüncelerini 
dile getirdi. 8. sınıf velilerimizden Özlem
OĞUZOĞU ve Filiz KARAOĞLU, tüm ve-
liler adına bir konuşma yaparak mezuniyet 
heyecanı yaşayan tüm velilerin duygularına 
tercüman oldu.  Velilerimizin konuşmaların-
dan sonra Ortaokul Müdürlerimiz Yasemin
KARAKAN GÜLLÜ ve Özge MUMCU ko-
nuşmalarıyla günü daha da anlamlı kıldı. 
Yüce Önder Atatürk’ün gençleri olarak bu 

kurumda aldıkları değerlerle üzerlerine dü-
şen görevleri her zaman yerine getirecekle-
rinden şüphe etmediğimiz öğrencilerimiz, 
konferans salonundaki törenin bitiminden 
sonra bahçedeki kokteyle katıldı. Ve her za-
manki gibi bu güzel günün sonunda, 2018-
2019 eğitim öğretim yılı mezunları okulu 
terk ederken geride kalanlarda, onları uğur-
lamanın hüznü ve mutluluğu bir aradaydı. 
18 Haziran akşamında gerçekleştirilen lise 
mezuniyet törenine de İstiklal Marşı ve say-
gı duruşuyla başlandı. Bu törene özel olarak 
hazırlanan ve mezun olacak öğrencilerin 
büyüme serüvenlerinin şiirsel ifadeler eşli-
ğinde, görsel bir şölenle sunulduğu barko-
vizyon, pek çok veliyi gözyaşlarına boğdu. 
Zamanın ne kadar hızlı aktığını ve çocukla-
rının büyük başarılar ve kazanımlarla liseden 
mezun olduğunu gören veliler, çocuklarıyla 
gurur duydu. Öğrencilerin anons eşliğin-
de salona davet edilmesinin ardından Lise 
Müdürü Seda Zeynep AYTAÇLI günün an-
lam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. 
Sonrasında Deniz ÖZTÜRK, 12. sınıf velileri 

adına duygu ve düşüncelerini paylaştı. Lise 
Müdür Yardımcımız Zeynep ÖZCAN’nın 
dereceye giren öğrencileri açıklamasıyla 
devam eden törende, okul birincisi Ayşegül 
NARİN konuşmasını yaptı ve okul kütüğüne 
plaka çakarak okul birinciliğini ölümsüzleş-
tirdi. Bu güzel anın ardından öğretmenler, 
mezun olan öğrencilere anı diplomasını ve 
plaketlerini verdi. Flama devirteslim töreni 
ve mezuniyet yemininden sonra sunucu-
nun “Kepler havaya!” anonsuyla büyük bir 
coşku içinde keplerini fırlatan öğrenciler, 
bir yandan lise hayatına veda etmenin hüz-
nünü diğer yandan yeni bir başlangıca adım 
atmanın mutluluğunu yaşadı. Okulun bah-
çesinde gerçekleşen törenin ikinci kısmında 
mezunlar için hazırlanan mezuniyet pastası, 
öğrenciler ve öğretmenler tarafından kesildi. 
Orkestranın birbirinden güzel şarkıları ve 
kokteyl eşliğinde hoşça vakit geçiren katılım-
cılar, kapanan bir dönemin acı tatlı anılarını 
içlerinde hissederek okullarından ayrıldı. 

Yepyeni Bir Hayata
Merhaba
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SEMEP

Anabilim, Çevre Bilincini SEMEP’e Taşıdı

SEMEP BAŞARILARIMIZ:

SEMEP (Güney Doğu Akdeniz Çevre 
Projesi) UNESCO tarafından Güney 
Doğu Akdeniz ülkeleri arasında gö-

nüllülüğe dayalı bir çevre eğitimi vermeyi 
amaçlayan ve  iş birliğini esas alan bir pro-
jedir. Bu projeye her yıl gönüllü olan bir 
okul ev sahipliği yapmaktadır. Projenin ge-
nel amacı çocuklardaki çevre duyarlılığını 
ve bilincini artırmaktır. Bu amaç doğrultu-
sunda SEMEP’in belirlediği konuya uygun 
katılımcı okullar afişler hazırlamakta, çeşitli 
alanlarda projeler tasarlamaktadır. Hazırla-
nan çalışmalar belirlenen tarihlerde katılımcı 
okullara sunulmaktadır.  Öğrencilerin çevre-
ye olan duyarlılıkları çok önemli olduğu için 
SEMEP, kurumumuz tarafından önemsenen, 
benimsenen bir proje çalışmasıdır. 2012-
2013 eğitim öğretim yılında ev sahipliğini 
üstlendiğimiz bu projeye her yıl katılmakta, 
hazırladığımız projelerle dikkat çekmekte ve 
ödüllendirilmekteyiz. Özellikle bu yıl proje 
kapsamında belirlenen “Sürdürülebilir Kal-
kınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve 
Küresel Enerji Verimliliğini Artırma-TEMİZ 
ve GÜVENİLİR ENERJİ” konusuna yönelik 
afiş çalışmaları hazırlandı. Anabilim Anado-
lu Lisesi, Ümraniye ve Sancaktepe Ortaoku-
lu Sosyal Bilimler Zümresi ve Fen Bilimleri 
Zümresi olarak katıldığımız bu projede iki 
kampüsümüzde hem İngilizce hem de Türk-
çe olmak üzere projenin konusuna uygun 
iki afiş tasarlandı. Çevre bilincini yansıtan 
afişlerimizle 09 Mart 2019 Cumartesi günü 
MEV okullarında düzenlenen “SEMEP Afiş 
Günü” etkinliğine Ümraniye ve Sancakte-
pe Kampüsleri olarak katıldık. Sergi alanına 
yerleştirilen afişlerimiz oldukça ilgi gördü. 
Ayrıca her iki kampüs adına afişleri hazırla-
yan öğrencilerimiz afişlerde iletmek istedik-
leri mesajları gerek İngilizce gerekse Türkçe 
olarak konferans salonunda diğer katılımcı 
okullara büyük bir başarıyla sundular. 11 
Mayıs 2019 tarihinde yapılan büyük SEMEP 

Günü için önemli bir adım olan SEMEP Afiş 
Günü’nden öğrenciler büyük bir keyif aldılar. 
Çevre ile ilgili güzel paylaşımlarda bulunulan 
etkinlik, katılım sertifikalarının dağıtılma-
sıyla sonlandı. 

11 Mayıs’ta düzenlenen büyük proje gününe 
katılan öğrenciler, afiş günündeki başarıla-
rını Proje Gününde de sürdürdüler. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da hazırladıkları projeler 
ile ödül yağmuruna tutuldular. 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı: En İyi Dergi-“Güzellikte Bir İnci”
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı: En İyi Dergi- “Denizlerin Hayat Ağacı Mercanlar”
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı: En İyi Görsel Tasarım
                                                        En İyi Sosyal Medya
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı: En İyi Hikâye- Dergi (Ümraniye Anabilim Eğitim Kurumları)
                                                        En İyi Sosyal Medya (Ümraniye Anabilim Eğitim Kurumları)
                                                        En İyi Takım Çalışması (Sancaktepe Anabilim Eğitim Kurumları)
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı: En İyi Dergi (Anabilim Anadolu Lisesi)
                                                        En İyi Sosyal Medya (Anabilim Anadolu Lisesi)
                                                        En İyi Görsel Tasarım(Ümraniye Anabilim Ortaokulu)
                                                        En İyi Anket (Sancaktepe Ortaokulu)
                                                        En İyi Sosyal Medya(Sancaktepe Ortaokulu)
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı: En İyi Teknolojik Çalışma(Anabilim Anadolu Lisesi)
                                                        En İyi Sosyal Medya (Anabilim Anadolu Lisesi)
                                                        En Eğitici Proje(Anabilim Ümraniye Ortaokulu)
                                                        En İyi Sosyal Medya(Anabilim Ümraniye Ortaokulu)
                                                        En İyi Çevreye Duyarlılık(Anabilim Ümraniye İlkokulu)
                                                        En İyi Sosyal Medya (Anabilim Ümraniye İlkokulu)
                                                        En İyi Sanal Gerçeklik(Anabilim Sancaktepe Ortaokulu)
                                                        En İyi Sosyal Medya(Anabilim Sancaktepe Ortaokulu)
                                                        En İyi Doğayı Koruma Çalışması(Anabilim Sancaktepe İlkokulu)
                                                        En İyi Sosyal Medya (Anabilim Sancaktepe İlkokulu)
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Erasmus - MUN

Anabilim, Erasmus+
ile Barcelona’da!

BBal Mun Maltepe Üniversitesinde Gerçekleşti

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, Avrupa’daki okullarla yapılan 
yararlı uygulamaları paylaşmak, kültürel etkileşim sağlamak, İn-
gilizceye yatkınlıklarını ve meraklarını artırmak, farklı aksanları 
duyarak kendilerini geliştirmek ve yabancı dile maruz kalıp dil 
gelişimlerini destekleyerek dünya vatandaşı olmalarına katkı sağla-
mak amacıyla Erasmus projesi kapsamında yabancı dil öğretmen-
leri eşliğinde Barcelona’ya gittiler ve tüm bu uluslararası düzeydeki 
becerileri kazanma şansını elde ettiler. 

9.sınıf öğrencilerimiz 22 Şubat-25 Şubat 2019 
arası BBal MUN Maltepe Üniversitesinde 
gerçekleştirilen MUN konferansına katıldı ve 
bakış açılarını değiştirebilecek bir etkinliğe 
dâhil olarak çok önemli bir deneyim kazan-
dılar. Çünkü MUN, çok karmaşık görünen 
problemleri kısa bir süre önce tanıştığınız 
komite arkadaşlarınızla çözebileceğiniz, top-
luluk önünde konuşma korkunuzu yenebile-
ceğiniz, kendinizden çok farklı insanları tanı-
yabileceğiniz, İngilizcenizi ilerletebileceğiniz 
ve her şeyden çok keyif alabileceğiniz önemli 
bir organizasyondur. Ayrıca, bu etkinlikteki 
her katılımcı birkaç günlüğüne bir ülkenin 
temsilcisi olarak günümüzde ya da geçmişte 
küresel etki yaratmış bir problemin çözümü-
nün parçası olma şansını elde etti. 
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TÜBİTAK

Önce Türkiye’de TÜBİTAK Şampiyonluğu, 
Şimdi Amerika’da Dünya Şampiyonluğu
Eğitim sektöründe 30 yılı aşkın süredir sa-
yısız öğrenci yetiştirerek başarılara imza 
atan Anabilim Eğitim Kurumları öğrenci-
leri başarılarını Amerika’daki Mühendislik 
Yarışmasında aldıkları dünya birinciliği ile 
taçlandırdı. Anabilim Anadolu Lisesi öğ-
rencilerinden Berk BEKTEMUR ve Aslı 
DOĞU, Coğrafya Öğretmeni Yasin KAP-
LAN danışmanlığında “Weather Station 
and Data Bank” adlı projeleriyle 49. TÜBİ-
TAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması’nda 
İstanbul Asya Bölge 1.si, ardından Türkiye 
2.si olmuşlardı. Öğrenciler, bu başarının 
ardından dünyanın en elit proje yarışması 
olan INTEL Mühendislik Yarışması’nda ül-
kemizi temsil etmeleri için çağrıldılar. IN-
TEL ISEF sürecinde dünya arenasına çıkan 
öğrenciler; projeleriyle NASA ve Amerikan 
Meteoroloji Dairesi’nin dikkatini çekerek, 
bu kurumların takdirini topladılar.  17 Ma-
yıs’ta düzenlenen INTEL ISEF töreninde 
Amerikan Meteoroloji Dairesi’nin kararıyla 
Dünya 1.si olan Anabilim öğrencileri ayrıca 
Amerika’nın önde gelen pek çok orta ve yük-

seköğretim kurumundan da görüşme daveti 
aldılar. Okulun başarıları hakkında konu-
şan Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu 
Üyesi Seda Aytaçlı  “Geçen seneki başarı-
mızın ardından bu 
sene de Tübitak’tan 
Lise öğrencilerimiz 
katıldıkları proje-
lerle fizik dalında 
birincilik; teknolojik 
tasarım, psikoloji 
ve yazılım alanla-
rında 2.lik ödülleri 
ile bizi gururlandı. 
Ardından ortaokul 
öğrencilerimiz coğ-
rafya, tarih ve yazı-
lım alanında dere-
celer aldılar. Şimdi 
bir de geçen senenin 
Türkiye ikinci olan 
öğrenci ler imiz in 
Amerika’dan böyle 
üstün başarılar ve 

dünya birinciliği ile dönmeleri 33 yıldan 
beri eğitime yaptığımız yatırımların doğru 
sonuçlar verdiğini gösteriyor ve bizi teşvik 
ediyor.” dedi. 
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Gülhan GÜRSOYLAR
Ömer Eren YILMAZ
Coğrafya- İstanbul Asya Bölge 1.si- Türkiye 2.si

TARIMDA VAHŞİ SULAMAYA SON: AKILLI SULAMA OTOMASYONU

Tarım sulamalarının doğru yapılama-
ması su israfını artırmakta ve yanlış 
sulama yöntemleri beraberinde top-

rağın zarar görmesine neden olmaktadır. Ül-
kemizde tarımdaki su israfının başlıca sebebi 
çiftçilerin uyguladığı vahşi sulama yöntemi-
dir. Bu projede tarımda yaşanılan su israfı 
önlenmek istenmektedir. Bu sebeple yeni bir 
su-lama sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen 
sulama sistemi ana bilgisayar üzerinden ça-
lışmaktadır. Tarım alanı belli parsellere ayrı-
lır her parsele nem sensörleri ve su fıskiye-
leri yerleştirilir. Ana bilgisayara yetiştirilecek 

ürün için belirlenen bir alt sınır nem değeri 
girilir.  Toprağa yerleştirilen nem sensörleri 
toprağın nem değerini algılar. Bu değerleri 
kablosuz bağlantı üzerinden ana bilgi-sayara 
aktarır. Ana bilgisayar belirlenen alan üze-
rinden elde edilen nem değerini ölçer, sonra 
tarım ürünü için girilen ana değere göre o 
bölgenin kurak veya nemli olduğuna karar 
verir. Eğer ölçüm girilen nem değerinin al-
tındaysa ana bilgisayar kablolu bağlantı üze-

Gülhan GÜRSOYLAR
Kuzey Ateş KALKAVAN
Tarih- İstanbul Asya Bölge 1.si- Türkiye 4.sü

TARİH ÖĞRENİMİNDE YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZÜMLEMEK ÜZERE
BİR ÇALIŞMA: TAKVİM YAPRAKLARINDA YAŞAYAN OSMANLI TARİHİ

Tarih insanlara millet olabilme bilin-
cini veren, milletleri bir araya geti-
ren, insanlığın gelişim süreçlerini 

objektif şekilde ortaya koyan, geçmişe ışık 
tutan bir bilim dalıdır. Buna bağlı olarak da 
tarih eğitimi her dönemde önemli olmuş-
tur. Tarih öğrenciler için öğrenilmesi zor bir 
alandır. Özellikle tarih öğreniminin zorlaş-
tıran etkenlerin başında işlenen konuların 
geçmişe ait birçok kavram, olay, olgu çerçe-
vesinde kronolojik bir bağa sahip olması ve 
tarih öğreniminde izlenen yanlış öğretim 
metotlarının olduğu görülmüştür. Projede 

öğrencilerin tarih konularına olan ilgilerini 
artırmak, tarih öğrenimini kolaylaştırmak, 
öğrencilerin tarih konuları arasında krono-
lojik bağlantı kurarak tarih öğrenimini kalıcı 
hale getirmek istenmiştir. Öğrencilerin tarih 
öğreniminde ne gibi zorluklar yaşadıklarını 
görmek için öncesinde 7. sınıfta okuyan 30 
öğrenciye bir anket çalışması yapılmıştır. 
Anket sonuçlarına bakıldığında çalışmaya 
katılan öğrencilerin birçoğunun konuları 
dinlemekte zorlanma, konuları çabuk unut-
ma, konular arasında kronolojik bağlantı ku-
ramama, konuları ve tarihi terimleri anlaya-
mama gibi sorunlar yaşadıkları görülmüştür. 
Ayrıca öğrencilerin tarih konularını yazmay-
la,  okumayla değil görsel, işitsel ve teknolo-
jik ögelerle daha iyi anlayabildikleri ortaya 
çıkmıştır.  Projede anket sonuçlarından yola 
çıkılarak 7. sınıf “Kültür ve Miras” temasın-

daki tarih konularının tamamının yer aldığı 
teknolojik bir masa takvimi geliştirilmiştir. 
Takvime yerleştirilen video, animasyon ve 
belgeseller artırılmış gerçeklik uygulamasıy-
la öğrenciye ulaştırılmıştır. Hazırlanan masa 
takvimi öğrencinin birçok duyu organına 
hitap edecek nitelikte tasarlanmıştır. Hazırla-
nan masa takviminin özellikleri ve kullanım 
şekli çalışmaya katılan 30 öğrenci ile payla-
şılmıştır. Sonrasında öğrencilerin geliştirilen 
materyal hakkındaki görüşleri alınmıştır.  
Bu kısımda öğrencilerin takvim hakkındaki 
görüşlerine bakıldığında “tarih öğrenmenin 
daha eğlenceli olması, bilgilerin akılda kal-
ması, tarih öğrenmenin kolaylaşması, not-
larının yükselmesi” gibi ifadeleri kullanma-
ları geliştirilen materyalin tarih öğrenimine 
olumlu etki yaptığını göstermiştir. 

TÜBİTAK
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Selin GÖKOĞLU
Ayçin GÜZEY, Özge ÖZTÜRK
Yazılım- İstanbul Asya Bölge 1.si- Türkiye 3.sü

HAYAT KURTARAN TEKNOLOJİ

Önemli bir toplumsal sorun olan 
suda boğulma, yaralanma ya da 
ölümle sonuçlanmaktadır. Çocuk-

ların sık karşılaştığı ve ölüm ihtimali yük-
sek bir durumdur bu. Suda boğulma, sağlık 
personelinin yanı sıra, cankurtaranların, ilk 
yardım uzmanlarının ve sıradan kişilerin, 
müdahale edebildiği, yaralanma ya da ölüm-
le sonuçlanabilen bir olaydır. Boğulanları 
kurtarırken kendilerine zarar gelmemesi için 
kurtarıcıların, özel becerilere sahip olması 
gerekmektedir. Boğulma vakalarında kurta-
rıcının rolü kritiktir. Endüstri 4.0 akıllı üre-
tim devridir. Akıllı üretim sistemleri sayesin-
de toplumsal sorunlara çözüm bulunabilir. 
Akıllı üretim devrinde böyle önemli bir konu 
insana bırakılmamalıdır. Suda boğulmadan 

kurtarma olayları için robotik sistemler oluş-
turulabilir. Küresel anlamda önemli bir halk 
sağlığı problemi olan suda boğulma ülke-
mizde de oldukça fazla sayıda ölüme neden 
olan bir kaza türüdür. Yapılan araştırmalarda 
suda boğulma sonucu ölümleri önlemeye yö-
nelik çalışmaların olmadığı tespit edilmiştir. 
Projemizde Endüstri 4.0, yapay zekâ, 3D (üç 
boyutlu) yazıcılar, robotik ve biyo, nano ve 
uzay teknolojisi alanlarında çok büyük geliş-
melerin yaşandığı akıllı üretim döneminde, 
insan sağlığı ve can güvenliği için Ardunio ile 
havuzlarda güvenliğin sağlanabileceği bir sis-
tem geliştirmek istenilmiştir. Havuzların gü-
venliği yeni teknolojiler ile nasıl sağlanabilir 
diye araştırma yapılmıştır. Projede en önemli 
toplumsal sorunların başında havuzlardaki 
can güvenliğinin sağlanması ihtiyacından 
yola çıkılmıştır. Havuzların güvenliği yeni 
teknolojiler ile nasıl sağlanabilir diye araş-
tırma yapılmıştır. Sistem mekanizması için 
kaldırma sistemleri incelenmiş, makara özel 
tasarlanmış ve 3D Printer’dan basılmıştır. 
Ardunio ile kodlanan sistem çalıştırılmıştır. 

Prototipi yapılan sistemin havuzlardaki can 
güvenliği sorununa çözüm olacağı tespit 
edilmiştir. Havuzlarda insanların ölmeme-
si için yapılan bu projede uygulanan anket 
ile gerçekten çözüm ihtiyacı hissedilmiştir. 
Çünkü çok fazla kişi havuzların güvenli ol-
duğundan emin değildir. 21. yüzyılda insan 
hayatı başka bir insanın eline bırakılmamalı 
yerine teknolojik bir sistemle güvence altına 
alınmalıdır. İlk yapılan prototip için malze-
meleri birleştirip örnek çalışma yapıldığında 
önce fileden yapılan kurtarma zemini bir 
türlü havaya kaldırılamamıştır. Sonra maka-
raya ipler düzgün dolanmamıştır. Kaldırma 
sistemini çalıştırmak için farklı yöntemler 
denenmiştir. Kendi tasarımımızın ölçülerine 
uygun 3D printerdan basılan makaralar sa-
yesinde zemin havaya kaldırılmıştır. Kodla-
ma algoritması oluşturulmuş ve Ardunioda 
kodlanmıştır. Test aşamalarının sonucunda 
sistem çalışmıştır. Yapılan prototipin havuz-
larda güvenlik sorununun önüne geçeceği 
görülmüştür.  Prototip, mimarlara ve mü-
hendislere tavsiye edilmektedir.

rinden ana bilgisayara aktarır. Ana bilgisayar 
belirlenen alan üzerinden elde edilen nem 
değerini ölçer, sonra tarım ürünü için girilen 
ana değere göre o bölgenin kurak veya nemli 
olduğuna karar verir. Eğer ölçüm girilen nem 
değerinin altındaysa ana bilgisayar kablolu 
bağlantı üzerinden Arduino’ya komut verir 
ve kurak olan bölgeye giden borunun vanası 
açılır. Ardından, bölgede bulunan fıskiye su 
püskürtür. Cihaz toprağın nem ölçümüne 

bu arada devam eder. Bölge belirlenen nem 
değerine ulaşınca sistem vanayı kapatır.  Bu 
sulama sisteminde sadece nemin düştüğü 
parsel sulanır. Sistem diğer sulama sistem-
lerinde olduğu gibi bir bütün olarak değil 
bölgesel olarak nokta atışı çalışır.  Geliştirilen 
sulama siteminin toprağa sadece ürün ihti-
yacı kadar ve parsele göre su vermesiyle su 
tasarrufu dışında, toprağın tuzluluk, mineral 
kaybı yaşamasını engelleyecektir. Toprağın 

verimliliği korunacak ve sulama sisteminin 
uzaktan olmasıyla çiftçinin tarlaya gitmesi 
gerekmeyecek, sulama için iş gücü ve mazot 
kullanımını da azaltacaktır. Bu durumda çift-
çi su tasarrufu dışında iş gücü ve diğer tarım-
sal maliyetlerinden de kazanç elde edecektir. 
Çiftçi aynı zamanda bu sistemle tarlasının 
denetimi de kolaylaştıracaktır. 
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Erdem SEMİZ
Burak GÖKBAYRAK
Matematik- İstanbul Asya Bölge Finalisti

Yasin KAPLAN
Efe YILMAZ, Samih Aydın DERMAN
Teknolojik Tasarım- İstanbul Asya Bölge 2.si

ENGELSİZ PİRAMÜS

NEOSAVONİUS, HİBRİT YARI MAGLEV, E-SECURE İLE METROLARDA 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: GÖZTEPE DURAĞI ÖRNEĞİ

Öğrencilerin matematiksel kav-
ramlara ilişkin düştükleri hataları 
belirlemek ve gidermek oldukça 

önemlidir. Matematik yığılmalı bir bilim dalı 
olduğundan öğrenilen her bir kavram sonra-
ki kavram ya da kavramlar için bir basamak 
olmaktadır. Bu nedenle herhangi bir kavra-
mın öğrenilmesindeki güçlük ya da kavra-
ma ilişkin edinilmiş yanlış bilgi daha sonra 
birçok kavramın öğrenilmesinde güçlükler 
yaşanmasına, kavramların yanlış algılanma-

sına neden olabilir. Üslü ve köklü sayılar da 
öğrenci güçlüklerinin sıkça yaşandığı konu-
lardandır. Bu konular matematiğin birçok 
alanında ve başka disiplinlerde kullanılıyor 
olmasına rağmen genellikle öğrenciler tara-
fından günlük hayatla ilgisi olmayan, zor, ge-
reksiz ve karışık işlemler ve kavramlar olarak 
tanımlanmaktadır (Şenay, 2002). Bu olumsuz 
yargıların sebebi bahsedilen konuların gün-
lük hayatta sıkça kullanılmaması ve öğrenci-
lerin gözünde soyut kalmasıdır.  Bu güçlük-
ler, genellikle üslü ve köklü sayı duyusunun 
oluşmamasından ve doğal sayılar, tam sayılar 
ve rasyonel sayılarda geçerli olan tüm kural-
ların üslü ve köklü sayılara genellenebilece-

ği yanılgısından kaynaklanabilir. (Asuman 
DUATEPE,2008) Matematik deyince akla ilk 
gelen sayılar ve toplama, çıkarma, çarpma, 
bölmeden oluşan dört işlem problemleridir. 
Ancak, matematik sadece bunlarla sınırlı iş-
lem ve kavramlardan ibaret değildir. Gören 
öğrenciler arasında olduğu gibi, görme en-
gelli öğrenciler arasında da matematikte ba-
şarılı olan ve olamayan, matematiğe ilgi du-
yan duymayan öğrenciler bulunabilmektedir. 
Ancak matematiğe ilgi duyan yetenekli olan 
görme engelli öğrencilerin gelişmelerini en-
gelleyen çeşitli zorluklar vardır. Bunların en 
başında “breyl yazı”yla basılmış matematik 
kaynaklarının son derece sınırlı olması gelir. 

Teknolojik tasarım, kişilerin yete-
nekleri ve ilgi alanları kapsamında 
üç aşamada ürün üretme sürecidir. 

Düzen aşamasında konu, sorun ve amaçlar 
belirlenmiş; kurgu aşamasında çeşitli kay-
naklardan yararlanılarak veriler toplanmış; 
yapım aşamasında tasarım programları ve 
3D yazıcıyla üretim yapılmıştır. Enerji ithalat 
giderlerini azaltmak, yer üstü kaynaklarının 
elektrik üretiminde kullanılmasını sağlaya-
rak milli ekonomiyi geliştirmek ve çevreyi 
korumak projenin temel amaçlarıdır. Bu 
kapsamda yenilenebilir enerji kaynakları-
nın verimliliği artırılarak kullanım alanları 
(metro) genişletilmiş; tüm prototip (ilk ör-

nek) çalışmaları metronun Göztepe Durağı 
(İstanbul)’ndan alınan veriler dahilinde üre-
tilmiştir.Üretilen enerji sistemleri şunlardır: 
Neosavonius Rüzgâr Türbini: Metronun 
neden olduğu rüzgârdan elektrik üretmek 
amaçlanmış ve dikey eksenli rüzgâr türbin-
lerinden savonius rüzgâr türbini kullanılmış-
tır. Laboratuvar çalışmalarıyla savonius tür-
binin yeterli elektriği üretemediği görülmüş 
ve türbininin kanat sayısı sekize çıkarılmış 
ve türbinin burularak oluşturulan tahliye 
tünelleri ile türbinin elektrik üretim miktarı 
artırılmıştır. Sisteme “Neosavonius Türbin” 
adı verilmiştir. P=C*AD*V3*CP*A enerji 
verimlilik formülü ile savonius-neosavonius 
türbinleri karşılaştırılmış, neosavonius tür-
bininin daha verimli olduğu görülmüştür. 
E-Secure Silindir: Metronun durması için 
fren mekanizması kullanılmaktadır. Frenle-

me maliyelerini azaltmak ve trenin bu gücün-
den elektrik üretmek için yavaşlatıcı tekerlek 
sistemi tasarlanmıştır. Metro yavaşlarken 
bu tekerleğe sürterek elektrik üretmektedir. 
Üretilen bu sisteme “E-secure” adı verilmiş-
tir. Yarı Manyetik Levitasyon ve Hibrit Kalkış 
Desteği Ünitesi: Proje kapsamında maglev 
trenlerinin aksine sürtünmenin sürdüğü, 
manyetik levitasyon kuvvetinin trene itme 
kuvvetini sağladığı sistem üzerine yoğun-
laşılmıştır. Maglev trenlerinde ortaya çıkan 
kontrol-denge sorunlarıyla uğraşmak yerine; 
mevcut elektrik motoruyla giden trene kalkış 
esnasında manyetik itme desteği sunularak 
enerji tasarrufu yapılmıştır. Yarı levitasyon 
kavramıyla manyetik enerji ve elektrik mo-
toru birleştirilmiş, hibrit teknoloji oluşturul-
muştur. Trenin daha az motor gücüyle daha 
kısa sürede hızlanması sağlanmıştır.

TÜBİTAK
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Yasin KAPLAN
Melikşah DİPÇİN, Mehmet Emir ÜNAL
Teknolojik Tasarım-İstanbul Asya Bölge Finalisti

GÜVENLİ KARAYOLU LASTİĞİ:  RENKLİ OTOMOBİL LASTİĞİ ÖRNEĞİ

Teknolojik tasarım, günlük hayatta 
karşılaşılan sorunların çözülmesi 
amacıyla zihninde canlandırılan çö-

züm metotlarının teknolojik ürüne dönüş-
türülmesini sağlayan mühendislik temelli 
sürecin tamamıdır. Proje bu kapsam dâ-
hilinde tamamlanmıştır. Karayolu ulaşım 
araçlarında en önemli donanımlardan biri 
lastiktir. Bu nedenle otomobil lastikleri üze-
rine çalışmalar yürütülmüş, bu lastiklerin 
kullanım sınırı olduğu belirlenmiştir. Sınırın 
aşılmasıyla eskiyen lastik, frenleme mesafesi 
ve yol tutuş gibi hayati önem taşıyan özellik-
lerini büyük oranda kaybetmekte ve zaman 

zaman da sürüş esnasında parçalanmaktadır. 
Bu durum maddi ve manevi hasarlı trafik 
kazalarına yol açmaktadır. Ülkemizde lastik 
denetimlerinin yeterli düzeyde olmaması, bu 
tür olumsuz durumların önüne geçilmesine 
engel olmaktadır. Örneğin hususi otomobil 
muayenelerinin iki yılda bir yapılması ve tra-
fik polislerinin genelde lastik denetimini sık 
yapmamaları eskiyen lastiklerin tespitini en-
gellemektedir. Eskiyen lastiklerin kontrolünü 
kolaylaştırmak için güvenli, renkli otomobil 
lastiği tasarlanarak 3 boyutlu yazıcı ile ürün 
elde edilmiştir. Öncelikle lastik güvenliği için 
lastik diş derinliği ile ilgili bilgilere ulaşıl-
mıştır.  Uzman görüşmesi sonucunda lastik 
diş derinliğinin minimum 3mm, Karayolları 
Trafik Kanunu’na göre ise 1,6mm olması ge-
rektiği tespit edilmiştir. Bu iki farklı veriden 
3mm sınırının laboratuvar araştırmalarına 

dayandırılması nedeniyle proje çalışmasın-
da sınır 3mm olarak kabul edilmiştir.  Proje 
çalışması kapsamında lastiğin sırt kısmında 
değişiklikler yapılmakta olup lastiğin sırt kıs-
mı; proje çalışmasıyla lastiğin hamuruyla bü-
tünleşik bir yapıya sahip siyah, sarı ve kırmızı 
olmak üzere 3 farklı renkten oluşan 1 cm ge-
nişliğine sahip çizgi, lastiğin dişlerini kapla-
yacak şekilde lastiğin içine yerleştirilmiştir. 
Lastik dişinin üst 7-5mm’lik kısmı siyahtır, 
lastiğin iyi durumda olduğunu belirtir. Bu 
katman aşındığında altta yer alan 5-3mm 
arasında bulunan sarı çizgi belirir, lastiğin 
eskimeye başladığını gösterir. Bu katman 
eridikten sonra son 3mm’yi gösteren katman 
ortaya çıkar, lastiğin değiştirilmesi gerekti-
ğini bildirir. Bu sayede ek bir ürüne ihtiyaç 
duymadan lastiğin eskidiği bilgisi edinilmiş 
olur.

Berna ÖZKORKMAZ
Rana Karaman
Fizik-İstanbul Asya Bölge 1.si- Türkiye 4.sü

ARDUİNO DESTEKLİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ, TASARRUFLU ALETLERLE 
EVLERDE ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLANMASI

Elektrik enerjisi, gelişen teknoloji ile 
hayatımızda önemli bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Çalışmada, güneş pilleri ile 

birleşen bir sistemde güneş pillerinden elde 
edilen verimin artmasıyla, tasarruflu ev alet-
lerinin sistemle paralel çalışması ve evlerde 

enerji tasarrufu yapılması amaçlanır. Bu pro-
je ile bir güneş takip sistemi ve gelecek için 
yapılabilecek olan sistemler üzerine model 
oluşturulmuştur. Ayrıca proje için maliyet 
hesaplamalarına dikkat edilmiştir. 
Güneş takip sisteminin yapımı sırasında 
Arduino Uno, LDR sensör ve Servo motor 
kullanılmıştır. Öncelikle sistem tasarımı ya-
pılmış, kullanılacak olan panel seçilmiş ve 
mekanik bölüm hazırlanmış, ardından siste-
min devre elemanları eklenmiş, yazılım aşa-
ması tamamlanmıştır. Tasarruflu ev aletleri 

için kaynak taraması gerçekleştirilmiştir. Ev 
aletlerinin enerji harcama miktarları karşı-
laştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda 
en verimli olan ev aletleri tipi belirlenmiştir. 
En son bu iki aşama birleştirilmiş, analiz ve 
hesaplamalar yapılmıştır. Bunun sonucun-
da, çalışma boyunca amaçlanan sistemin 
uzun vadede verim getireceğine ulaşılmış-
tır. Ayrıca elektrik enerjisinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından olan güneşin elektrik 
üretmede kullanılmasının çevreye yararlı ve 
uzun ömürlü olduğu tespit edilmiştir.
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Gülhan GÜRSOYLAR
Çağrı GÜRPINAR, Ceren GÜRPINAR
Psikoloji-İstanbul Asya Bölge 2.si

TÜRKİYE’DE GÖRME ENGELLİ BİR BİREY OLARAK YAŞAMAK 

ÜZERİNE: SANAT TEMELLİ BİR ARAŞTIRMA

İnsan, sosyal bir varlık olarak sosyalleş-
meye ihtiyaç duyar. Ancak toplumda bir 
birey olarak yer edinebilmek kolay değil-

dir. Özellikle engelli bireyler, engeli olmayan 
bireylerden daha fazla zorlanarak topluma 
adapte olabilmektedirler. Engelli bireylerin 
engelleri nedeniyle toplumda dışlanmaları 
hatta aşağılanmaları onları toplumdan da so-
yutlamaktadır. Toplumun birey davranışları 
üzerindeki etkilerini incelemek için sosyal 
psikoloji alanında, görme engelli bireyler 
üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada 
görme engelli bireylerin ülkemizde görme 
engelli olma konusundaki düşüncelerini re-
simle ve resme dayalı sözel anlatımlarıyla 
ifade etmeleri istenmiştir. Buradan elde edi-
len verilerle görme engelli bireyler üzerinde 

etkili olan toplum faktörü değerlendirilecek-
tir. Elde edilen verilerden görme engelli bi-
reylerin toplumsal uyum süreçlerine yönelik 
çözüm önerileri üretilecektir. Araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden sanat temelli 
araştırma deseni kullanılmıştır. Bu araştırma 
deseni yardımıyla engelli bireylerin engel du-
rumlarının yarattığı bireysel problemler ve 
bu problemlerde toplumun etkisini ortaya 
koymak amaçlanmıştır.  Özellikle toplumun 
bireyin psikolojisi üzerindeki etkisinden 
yola çıkarak hazırlanan çalışmada görme 
engelli bireylerin yaşadıklarını ifade etmeleri 
istenmiştir. Burada görme engelli öğrencile-
re “Sizce Türkiye’de görme engelli bir birey 
olmak nedir?” sorusu sorulmuş, bu soruya 
yönelik duygu ve düşüncelerini resmetme-
leri istenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen 
veriler incelendiğinde öğrencilerin görme 
engellerinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları 

ve bu sorunlarda da toplumun etkili olduğu 
görülmüştür. Çalışmadan elde edilen veri-
lere bakıldığında görme engelli bireylerin 
en önemli sorunlarının sokakta yürüyeme-
mek, araç ve taşıtları kullanamamak, gelecek 
kaygısı duymak, görme engelli olmayı kabul 
edememek, görme engeli nedeniyle toplum-
da kabul edilmemek ve insanlardan rahatsız-
lık duymak olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma 
sonucunda toplumun görme engelli bireylere 
karşı sergilediği bazı tutum ve davranışların, 
görme engelli bireylerin topluma katılmasını 
zorlaştırdığı görülmüştür. Bunu yanısıra öğ-
rencilerimiz projelerini anlatmak üzere hem 
İstanbul Şehir Üniversitesi Bilim Şenliğine 
hem de 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Ayşe Ayçiçeği tarafından üniversitelerinde 
düzenlenecek olan Psikoloji Sempozyumuna 
davet edilmiştir. Her iki üniversitede yaşa-
dıkları deneyimi katılımcılarla paylaştılar.

Savaş YILDIZ
Tuana SÜTÇÜ, Hazal İşlek
Yazılım- İstanbul Asya Bölge 2.si

ECZANET! ŞİFANIZI KODLUYORUZ

İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı ihtiyaç 
halinde eczaneye ulaşma ve ilaçları temin 
etme noktasında sorun yaşamakta ve za-

man kaybetmektedir. Bu proje ile insanların 
bulundukları konuma en yakın eczaneyi ra-
hat bulması,  ilaçları en kolay yoldan temin 
etmesi, yaşadıkları stres ve zaman kayıpları-
nın en alt seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. 

Yaşanan sorunların önüne geçmek amacıyla 
bu projede yazılım kullanılarak Android ta-
banlı bir mobil sağlık uygulaması yapılmıştır 
ve“.apk” formatında bir demo hazırlanmıştır. 
Yapılan çalışmada, anket kullanılarak istatis-
tiksel olarak verilere ulaşılmıştır. Anket so-
nucunda insanların sorunları analiz edilerek 
uygulama geliştirilmiştir. Yapılan anketler so-
nucunda, insanların eczanelerdeki ilaç stok-
ları hakkında bilgi alabilecekleri kaynaklara 
ve ilaçlar hakkında detaylı bilgilere ulaşama-
dıkları, ilaçları temin etmekte ve eczaneye 

ulaşmakta sorun yaşadıkları, zaman zaman 
da bir ilaç için birden fazla kez eczaneye git-
mek zorunda kaldıkları kanıtlanmıştır. Bu 
durumun insanlara zaman kaybettirdiği ve 
bunun sonucunda onların strese girdikleri 
belirlenmiştir. Sonuç olarak insanların ilaç 
temin ederken sıkıntılar yaşadığı ve bu sıkın-
tıların giderilmesi için tasarladığımız mobil 
sağlık uygulamasını kullanmaya açık olduğu 
anketler ve araştırmalar ile kanıtlanarak bu 
proje yürütülmüştür.

TÜBİTAK
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Röportaj

Coğrafya Öğretmenimiz ve Proje Koordinatörümüz Yasin KAPLAN ile sohbet gerçekleştirdik.

TÜBİTAK proje çalışmalarının Anabilimdeki hikâyesi nasıl 
başladı? 

Proje çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam edecek midir? 

Eğitim-öğretim sürecinin normal müfreda-
tın yanında öğrencinin vizyonunu geliştirme 
sürecini de içine alan ve sonsuz büyüklüğe 
sahip bir sistemler bütünü olduğunu düşü-
nüyorum. Öğretmen de bu sürece rehberlik 
eden bir pusuladır.  Bu vizyonun bende filiz-

lenmesini sağlayan birçok etken 
olduysa da özellikle Zümre Baş-
kanım Melda Hatunoğlu’nun 
büyük bir etkisi oldu. Dört yıl 
önce coğrafya branşında ha-
zırladığımız projelerle yaparak 
ve yaşayarak öğrenme süreci-
ni başlattık. Bu kapsamda ilk 
TÜBİTAK projemizi tamamla-

dık. Sonra sayısını artırarak TÜBİTAK pro-
je çalışmalarımızı sürdürdük. Bu dört yıllık 
süreçte TÜBİTAK’ta danışmanlık yaptığım 
projelerde İstanbul Asya Bölge finalinde 1, 
2 ve 3.lük dereceleri aldık ve Türkiye 2.liğine 
ulaştık. Ama bu süreçte bizi en çok sevindi-

ren gelişme dünyanın en iyi projelerinin bir 
araya getirildiği INTEL Mühendislik Yarış-
ması’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazan-
mamız oldu. Bu başarılı sürecin ardından 
bireysel olarak sürdürdüğüm bu çalışmala-
rı tüm Anabilim ailesine yaymak amacıyla 
Proje Koordinatörü olarak görevlendirildim. 
Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerle birlikte 
koordineli bir biçimde çalışarak TÜBİTAK 
proje çalışmalarında okulumuza önemli bir 
yer açtık. Öyle ki bu yıl lise proje yarışması-
na 5 projeyle tek kampüsten katılan tek okul 
olduk. Benim bu hikâyenin daha nice başarı-
larla da süreceğine inancım tam.

Asıl soru da bu. Gerçekten başarılarımız ve 
projelerin niteliği tabi ki önemli. Ama sür-
dürülebilir olması daha da önemlidir. Proje 
Koordinatörlüğü olarak proje çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Hatta şu anda okulumuzun 

2021 yılına kadar hangi alandan yarışmalara 
başvuracağı bile belli. Gelecek yıl adına 10 
projemiz hem lise hem de ortaokullarımız 
adına çalışmalara başladı bile.  

Proje çalışmalarının üniversite sınavına ve yurt dışı üniversite
kabul sürecine etkileri nelerdir?

Proje çalışmalarının
eğitim-öğretim sürecine etkisi
nasıl oldu?

Proje çalışmaları ile disiplinler arası etkileşi-
mi okulumuz adına hayata geçirdik. Bu saye-
de proje öğrencileri problemlere farklı bilim 
dallarından yararlanarak çözüm üretme im-
kânı buldular. Örneğin, bir proje çalışmamı-
zın temelinde fizik, coğrafya ve matematik 
derslerindeki kazanımları aynı potada eri-
tebildik. Bu durum öğrencilerin bir konuya 
daha geniş açıyla bakabilmelerini sağladı. 
Burada şuna çok dikkat çekmek istiyorum. 
Proje öğrencilerimiz projeyle ilgili bir meslek 
seçmese bile hiçbir şey kaybetmeyiz. Mühen-
dislik temelli bir proje çalışmış doktorun ya 
da coğrafya temelli bir proje çalışmış bir hey-
keltıraşın aynı işi yapan diğer meslektaşlarına 
göre fark yaratabileceklerini düşünüyorum. 
Tüm bu kazanımların yanında aynı zamanda 
öğrencilerimiz bir akademik çalışmaya nasıl 
ulaşılacağı ve onun nasıl analiz edileceği ile 
ilgili de bilgi sahibi oldular. 

Okulumuz adına özellikle lisede temel ama-
cımız TÜBİTAK temelli ilerlemektir. Çünkü 
TÜBİTAK başarıları öğrencilerimize üniver-
site sınavı adına ek puan katkıları sunmakta-
dır. TÜBİTAK Türkiye Finali’nde derece alan 
bir öğrenci 10-20 puan arasında üniversite 
sınavında ek puan alabiliyor. Birkaç puanın 
bile sıralamada binlerce kişinin önüne geç-
me şansı verdiğini düşünürsek gerçekten 
önemli bir katkı. Ayrıca finaldeki başarılı 
öğrenciler yurt dışındaki diğer yarışmalarda
TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’yi temsil edi-
yor. Bu yarışmalarda derece alanlar ise sınav-
sız üniversiteye yerleşme imkânı buluyor. Bu 

kapsamda alınan bölgesel, ulusal ve uluslara-
rası dereceler yurt dışındaki üniversitelerin 
kabul sürecinde etkili oluyor. Örneğin Intel 
Mühendislik Yarışması’na giden öğrencile-
rimize Colby College, Furman University ve 
Washington University gibi okullar burs ve 
kabul süreci için görüşme talebinde bulun-
dular. Bu gelişmeler ülkemiz ve okulumuz 
adına gurur verici gelişmeler. Ortaokulda da 
TÜBİTAK projelerine yönelmemizin nedeni 
öğrencilerimizin lise sürecindeki TÜBİTAK 
proje yarışmasına daha hazır gelmelerini sağ-
lamaktır.



Bilim Okulu

Bilimsel süreçleri yakından takip eden Ana-
bilim Eğitim Kurumlarında veli ve öğren-
cilerin birlikte bilimsel etkinlikler yapacağı 
2 özel gün planlanır. Bunlardan biri “Üm-
raniye Kampüsü AnaBilim Günü” , 
diğeri de “Sancaktepe Kampüsü Bilim 
Oyunları Günü”dür, bunlar Fen ve Ma-
tematik Zümreleri tarafından organize edi-
lir. Ümraniye Kampüsü AnaBilim Günü’n-
de, çevrede yaşanan olaylara bilimsel açıdan 
bakılması ve bu konuda farkındalık yaratıl-
ması amacıyla bilim gününün teması “İllüz-
yon” olarak belirlendi. 27 Nisan Cumartesi 
günü yapılan etkinliğe anaokulundan liseye 
pek çok veli ve öğrenci katıldı. Fen Atölye-
lerinde çubuk ile objeler havada uçtu, optik 
illüzyon ile algının yönetilebileceği,  kum 
sarkacı ile dünyanın döndüğünün nasıl is-
patlandığı görüldü. Matematik Atölyelerin-
de imkansız geometri ile imkansız şekillerin 
ve optik illüzyonların dünyasıyla tanışıldı, 
matematik sihirbazı ile matematiğin de bir 
illüzyon olduğu düşünüldü. Anabilim Eği-
tim Kurumlarının bilimsel tarafının en üst 
noktaya taşındığı bir yıl oldu 2019 yılı. Bi-
limsel projelerde birçok başarıya imza atıldı.

TUBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda birçok 
proje dereceye girdi. Bilim Günü’nde Türki-
ye dereceleri olan bu projeler sergilendi.
Sancaktepe Anabilim Bilim Oyunları Günü 
de bilimsel çalışmalarla dolu bir gün geçir-
mek için Fen ve Matematik Zümreleri ta-
rafından düzenlendi. 18 Mayıs Cumartesi 
günü düzenlenen etkinlik, konferans salo-
nunda velilerin Kahoot Bilgi Yarışması ile 
fen ve matematik bilgilerini hatırlamasıyla 
başladı. Öğrencilerin zümre öğretmenleri-
nin önderliğinde hazırladıkları bilim içerik-
li oyunlar sergilendi. Anabilim öğrencileri,  
önceden hazırladıkları tasarımlarını Bilim 
Oyunları Günü’nde yarıştırıp eğlendiler.  
Her iki kampüste farklı günlerde düzenle-
nen bilim etkinliklerine bu yıl Bilişim Tek-   

Anabilim,  Adına Yakışır İki Gün Yaşattı

nolojileri Zümresinin de katılması ile daha 
farklı atölyeler, veli ve öğrenciyle buluştu.
Gelecekteki bilim-teknoloji öncüleri olan 
Anabilim öğrencileri, bilim insanları, tek-
noloji uzmanları gibi bulunduğu ortamı 
ve sanal dünyayı birleştirdi.  Her iki kam-
püste de bilgisayar laboratuvarında açılan 
“Immersive Learning Atölyesi”nde, sanal 
gerçeklik ortamında kurgulanan çalışmalar 
ellerinde 3d hologram olarak artırılmış ger-
çeklik teknolojisi ile canlandı. Elektrik dev-
relerinden 4 mevsim’e, Shakespear’in ünlü 
oyunu Hamlet’ten akvaryuma, matematik 
problemlerinden Güneş sistemine birbi-
rinden etkileyici çalışmaların sahnelendiği 
atölyede, Harry Poter’ın Quidditch oyunu-
nun VR ortamında izlenmesi de heyecanlıy-
dı. Öğrencilerin ThinkerCad ile yaptığı 3d 
tasarımların da sergilendiği alanda, dijital 
vatandaşlık üzerine tasarlanan “Labirent 
Oyunu” da oynandı. 5 ve 6.sınıfların bilişim 
teknolojileri ve yazılım derslerinde Scratch 
ve MS Kodu Game Lab ile geliştirdikleri 
oyunlar izlendi, ayrıca Kutu Kutu Kodlama 
atölyesinde de algoritma üzerine oyunlar 
oynandı. 
İlkokullarda yapılan STEM çalışmaları da 
bilimsel günlerin olmazsa olmazıydı. 2.sı-
nıflar “Çevrem Benden Sorulur”, 3.sınıflar 
“Kuvvetin Çekimi” konularında, günlük 
yaşam problemlerinden yola çıkarak Türk-
çe, matematik, hayat bilgisi ve fen dersleriy-
le ilişki kurarak 4 haftalık bir planlamayla 
tasarladıkları projelerini her iki kampüste 
sundular. 

AnabilimHaber 201924
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Öğrencilerimize Deney Yarışmasında
İkincilik ve Teşvik Ödülü 

Anabilim Öğrencileri Bilim Yolunda

Oyunumu Kodluyorum
Yarışması’na Katıldık 

Arel Koleji tarafından düzenlenen Aktif De-
ney Yarışması’na 16 Mart 2019 tarihinde lise 
9, 10 ve 11. sınıf, 7 Nisan 2019 tarihinde ise 6 
ve 7.sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, okul 
içinde yapılan deneysel gözlem tecrübelerin-
den yarışma sırasında yararlandılar. Farklı bir 
okulda kendilerini ifade edip diğer okuldaki 
arkadaşları ile yarışma şansı buldukları için 
heyecan duydular. Diğer öğrencilerle rekabet 

ederek hem yaratıcılıklarını ortaya koydu-
lar hem de keyifli zaman geçirdiler. Yarışma 
sonunda 11.sınıf öğrencilerimiz biyoloji ala-
nında Teşvik Ödülü, Ümraniye Kampüsü 6. 
sınıflardan Ömer Berber, Can Sağun ve Emre 
Kayra Kaya “İkincilik Ödülü”, 7.sınıflardan 
Arman Cem Öztürk, Kuzey Ateş Kalkavan ve 
Ömer Eren Yılmaz da “Teşvik Ödülü” aldılar. 

Ümraniye Kampüsü 7. sınıf öğrencilerinden 
Arda Çolak ve Ege Demir Scratch 3.0 üze-
rinde hazırladıkları kendi oyunları ile ulusal 
bir yarışma olan Oyunumu Kodluyorum 
Yarışması’na katıldılar. Nisan 2019 tarihinde 
katıldıkları yarışmaya hazırlanırken yaratıcı-
lıklarını ve kodlama bilgilerini birleştirerek 
özgün bir ürün elde ettiler. “Pixel Savaşları” 
adlı oyunu online platformda herkesle pay-
laştılar, güzel bir deneyim yaşadılar.

11 Mayıs Cumartesi günü Eyüboğlu Eğitim 
Kurumları tarafından düzenlenen 23 farklı 
okulun katıldığı proje yarışmasına Sancak-
tepe Kampüsü 4B sınıfı öğrencilerimiz Emir 
İsmail Sönmez ve Arda Bilik “Annelerin işi 
artık çok kolay”, 4B sınıfından Cansu Özen 
ve Zeynep Ceren İşbilen isimli öğrencile-

rimiz “Temiz enerjiye şemsiye aç”, 6B sını-
fından Rabia Nur Sağlam isimli öğrencimiz 
“Kendi havanı kendin temizle” ve Ümraniye 
Kampüsü 5D sınıfından Ali Yiğit Coşkun, 
Kemal Efe Aynacı “Engelsiz Yaşam” isimli 
projeleriyle katıldılar. Tüm öğrencilerimiz, 
sahip oldukları bilgileri ve yaptıkları proje-
leri günlük yaşamlarına yansıtarak sunum 
yapmanın, edindikleri bilgi ve bulguları 
başkalarıyla paylaşmanın ve ürettiklerini 
sergileyebilmenin heyecan verici bir ortama 
tanık olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Çocuk İstanbul 
Enerji Programı: 
Enerjiye Yolculuk 
Etkinliğine Katıldık
4. sınıf öğrencileri ile enerji kaynakları ve 
enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluş-
turmak amacıyla düzenlenen gezi, 28, 29, 30 
Mayıs tarihlerinde Santral İstanbul’da gerçek-
leşti. Enerji kaynaklarının tasarruflu kullanı-
mının öneminin aktarıldığı etkinlikte, fen bi-
limleri dersine ait “İnsan ve Çevre” ünitesinin 
kazanımlarını edinen öğrenciler, yıllar boyu 
sürecek bir bilinçle okula döndüler.
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Merak Ettiklerimizin Peşinden Cern’e Gittik 

Albert Einstein, “Merakınızın pe-
şinden gidin. Benim özel bir ye-
teneğim yok. Yalnızca tutkulu bir 

meraklıyım” der. Fen Bilimleri Zümresi tara-
fından 24-28 Şubat tarihleri arasında düzen-
lenen “Bilimsel Avrupa Gezisi” doğrultusun-
da, ortaokul ve lise öğrencileriyle İsviçre ve 
Fransa’da birçok bilim merkezi ziyaret edildi. 
Geçmişten günümüze bilim alanında yapılan 
çalışmaları yerinde görmek, öğrencilerin ka-
falarında oluşan soruların yanıtlarını bilim 
adamlarından dinlemelerini sağlamak ve zi-
hinlerinde geleceğe dair fikirler oluşturmak 
amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, me-
rak etmenin ve hayal kurmanın bir sınırının 
olmadığını fark ettiler, başarmak için çok ça-
lışmanın önemini hissettiler.
Öğretmen ve öğrenciler, CERN’de yapılan 
çalışmaları, projeleri yürüten bilim insanla-
rından dinlediler. İlk atom altı parçacık hız-
landırıcısı olan Synchrocyclotoron’u yerinde 
gözlemleyip çalışma prensibi hakkında bilgi 
aldılar. CERN’in en önemli bölümü kabul 
edilen, yer altına inşa edilmiş ve uzunluğu 
27 km olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısının 
(LHC) olduğu bölümde, farklı deneyler için 
tasarlanmış detektörlerden (ATLAS, CMS, 
ALICE veLHCb.) biri olan ATLAS detek-
törünün kontrol odasını ziyaret edip nasıl 
çalıştığını öğrendiler. CERN çatısı altında 
bulunan onlarca binada, dünyanın 80 ülke-
sinden gelen yaklaşık 8000 kadar fizikçi ve 
mühendis ile vakit geçirmenin ayrıcalığını 
yaşadılar. Merak ettikleri soruları CERN’ 
de çalışan Türk bilim insanlarına sorma ve 
CERN yerleşkesini gezme fırsatı buldular. 
CERN’ in amacını, yapısını ve yapılan bi-
limsel çalışmaları dinlediler. Öğle yemeğini, 
orada çalışmakta olan binlerce bilim insanı 
ile birlikte CERN içerisindeki restoranda 
yediler. Başta A.Einstein ve M. Curie olmak 
üzere Nobel Ödüllü bilim insanlarının, çalış-
ma yaptıkları laboratuvarlarda, kendi el yazı-

larıyla yazdıkları bilimsel yazıları inceleyen 
öğrenciler, kültürel geziler ile de ülkelerin 
tarihini ve dokusunu yerinde görerek öğren-
diler. Sırasıyla Bern şehir turu, Albert Eins-
tein Müzesi, Montö şehir turu, Leman Gölü, 
Freddie Mercury Müzesi, Lozan şehir turu, 
Lozan Antlaşması’nın imzalandığı L`HO-
TEL BEAU RIVAGE` oteli, Cenevre şehir 
turu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, Pa-
ris şehir turu, Eyfel Kulesi, Disneyland Paris, 
Louvre Müzesi ve Curie Müzesini gezdiler. 
Bazı öğrencilerimizin bu geziyle ilgili düşün-
celeri ise şöyle: “Ben 10B sınıfından Öykü 
Yaylalı, buraya gelmeden önce fizik ve kimya 
hakkında bu kadar derin bilgilere sahip de-
ğildim. Proton ve nötronun, neden çekirdek-
teki en küçük parçacık olmadığını bir kez de 
CERN’de yapılan deneyleri gözlemleyerek ve 
bilim insanlarını dinleyerek öğrendim. Kim-
yanın ve fiziğin derinliklerindeki parçacıkla-
rın günlük hayatla ne kadar yakından ilişkili 
olduğunu artık daha iyi anlıyorum. Mesela
sandalyeye oturduğumda neden içinden geç-

mediğimi mikro düzeyde öğrendim. Ayrıca 
Alp Dağları’nın manzarası harika.” 
“Ben 11A sınıfından Uras Erkan. CERN’e ge-
lince bugüne kadar duyduğum birçok soyut 
fizik ve kimya kanununu, somut olarak dene-
yimleme fırsatını yakaladım. Fiziğin evrende 
ve dünyadaki işleyişini gözlemledim. Aslında 
bilim ve günlük hayatın çok da ayrı şeyler 
olmadığını fark ettim. Şu an, burada ayakta 
duruyor oluşumun, fen ile ilgili olan atomik 
düzeydeki ilişkisini bilim insanlarından din-
ledim. Kuantum fiziği ve kuantum kimyası-
nın özel laboratuvarlarına girmek çok heye-
can vericiydi.”
“Ben 11A sınıfından Işıktan Tanış. CERN 
gezisinde evrenin nasıl işlediğini öğrenme 
şansına eriştim. Öğrendiğim şeyler perspek-
tifimi daha geniş bir aşamaya taşıdı. Burada, 
fizik ve kimya derslerinde öğrendiğim soyut 
formülleri, somut bir şekilde gerçek bilgilere 
dönüştürmenin heyecanını yaşadım. Bu sa-
yede de fen bakış açımın çok daha ileri bir 
seviyeye ulaştığını düşünüyorum.”

Bilim Okulu
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Darüşşafaka Liseler Arası 3D Yazıcı Atölyesi ve 
Yarışması Etkinliğine Katıldık 
Darüşşafaka Liseler Arası 3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması’nın amacı, bilimsel 
ve teknolojik gelişmenin önemli bir unsuru olan 3D yazıcıların okullara uyar-
lanmasının ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılma-
sını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve 3D yazıcılar ile öğrenciler 
arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını sağlamaktır. Robotik 
Tasarım Takımı öğrencilerimizin katıldığı atölye çalışması 16 -17 Mart’ta, 
Tasarım-Proje Yarışması ise 23 Mart’ta Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında 
gerçekleşti. 3D yazıcıların hayatın her noktasındaki kullanımının anlatıldığı 
etkinlikten, Autodesk® Fusion 360 CAD/CAM yazılımını ve uygulamalarını 
kavrayarak okulumuza döndüler. Günlük hayatta karşılaşılan birçok olayın 
teknolojik açıklamalarının uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldığı yarış-
mada hem çalışmaları hem de projeleri ile öğrenciler 21. yüzyıl becerileri ile 
donatılmış bilimsel düşünceye sahip, üretken, yaratıcı, yenilikçi, lider bireyler 
olarak yetiştirildiklerini göstermiş oldular. 

Anabilim Uzay Kampında
Uzay Kampı Türkiye, dünyada üçüncü; 
Türkiye, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa ve 
Batı/Orta Asya’da bulunan tek uzay kam-
pıdır. Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay 
Kampı Türkiye, gençleri bilim, matematik 
ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için 
motive etmeye odaklanmıştır. Hem çocuk-
lar hem de yetişkinler uzayla ilgili interaktif 

simülasyonların kullanıldığı dinamik ve 
eğlenceli bir ortamda; iletişim, takım çalış-
ması ve liderlik alanlarında bu kampta eği-
tim alırlar. Fen Bilimleri müfredatında uzay 
ve uzay ile ilgili çalışmaların gelişimi çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle Fen 
Bilimleri Zümresi olarak 25-27 Mayıs 2019 
tarihleri arasında Sancaktepe ve Ümraniye 

Kampüslerinden toplam 46 öğrenci ve 3 öğ-
retmen ile İzmir Uzay Kampı’na gittik. Prog-
ramın amacı, öğrencilere uzayda yaşama ve 
çalışma hissini veren simülatörler kullanma 
imkânı sunarak kalıcı öğrenme sağlamaktı. 
Anabilim öğrencileri artık uzaya gitmenin 
8,5 dakika, gerçek bir uçuş görevinin ise yıl-
larca sürdüğünü çok iyi bilmektedir.

Olimpiyat Takımlarımız Çalışmalarına Önümüzdeki Yıl da Devam Edecek
Lise ve ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK Ulu-
sal Bilim Olimpiyatları’nda derece aldıkla-
rında üniversiteye girerken ek puan almakta 
ya da uluslararası bir derece elde ettiklerin-
de diledikleri üniversite ve bölüme sınavsız 
geçiş hakkı kazanmaktadırlar. Öğrencilerin 
bu hakları elde etmelerini sağlamak, çalış-
malarını yönlendirmek, bilim alanında genç 
beyinleri keşfetmek ve iyi birer bilim insa-
nı olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla 
“Olimpiyat Takımları” oluşturuldu. Orta-
okulda matematik ve bilgisayar olimpiyatları 

için 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan bir 
grup öğrenci ile 09 Ocak Çarşamba günü İs-
tanbul Bilim Olimpiyatları takımının lideri 
ve Anabilim Matematik Bilgisayar Olimpi-
yat Danışmanı Murat Yoğurtçu ile çalışma-
lar başlatıldı.  Matematik Olimpiyat Takımı,  
çalışmalarına Murat Yoğurtçu ile düzenli 
olarak devam ederken Bilgisayar Olimpiyat 
Takımı çalışmalarını okulumuz kodlama ve 
bilişim öğretmenleri ile sürdürdü. Anabili-
min 8 ve 9. sınıflarından seçilen öğrencileri 
ise Biyoloji Olimpiyatları için ilk derslerini 02 

Ocak Çarşamba günü Biyoloji Olimpiyatları 
Danışman Öğretmeni Tuncay Tursun’dan al-
dılar. Olimpiyat çalışmalarında yolun çok 
daha başında olan öğrencilerin temel hedefi 
istedikleri üniversitenin bölümüne sınavsız 
girebilmek ve iyi bir olimpiyatçı olmak. Bu 
zorlu maratondaki tüm öğrencilerimiz 30 
Nisan 2019 tarihinde İstanbul Bilim Olimpi-
yatları, 4 Mayıs 2019 tarihinde ise 27.TÜBİ-
TAK Ulusal Bilim Olimpiyatları sınavlarında 
kendi alanlarında okulumuzu temsil ettiler. 
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Bilişim Teknolojileri

Anaokulundan Liseye Kodlama 
Anaokulundan liseye belirli bir bütünlük çer-
çevesinde ele aldığımız “Bilişim Teknolojileri 
ve Kodlama” derslerimizde dolu dolu geçen 1 
yılı geride bıraktık. Özellikle anaokullarında 
algoritma kavramı en temel düzeyde farklı et-
kinlikler ile oyunlaştırılarak işlendi. Her hafta 
farklı bir problem üzerine düşünülüp çözüm 
basamakları oluşturulurken akış diyagram-
ları ile problem çözümüne ait algoritma ge-
liştirildi. Koşul yapısı ve döngüler konusuna 
da kendi yaş seviyelerine uygun etkinlikler ile 
giriş yapıldı. Bilgisayarın donanım birimleri 
konusunda 1.sınıf öğrencileri ile bilgileri pe-
kiştirmek için “Bilgi Oyunu” oynandı. İnter-
netin hayatımızdaki yeri, dijital ortamlarda 
güvenliğin sağlanması konuları 2.sınıflarımız 
ile işlendi.  Bilişim teknolojileri ve kodlama 
derslerinde 3.sınıflar ile akış diyagramları ve 
algoritmaların senaryoları,  “Dinozorlar” ko-
nusunda tasarlandı. Verilen senaryolardaki 
problemleri çözen çocuklar Sevimli Dino ka-
rakterini programlayarak algoritmalar oluş-
turdular, akış diyagramlarında gösterdiler. 
Scratch Programı ile tanışan 3.sınıflar kendi 
hesap makinalarını oluşturup “Gezegenler ve 
Hayalet Oyunları”nı tasarladılar. 4.sınıfları-
mız ise Scratch programında eğlenceli oyun-
lar tasarladılar. Kendi hesap makinelerini 
yaptılar. Zamana karşı çarpım tablosu soran 
sevimli karakterlerini programlayıp puan ka-

zandılar. 21.yüzyıl için geliştirilmiş icat kiti 
olarak tanımlanan “Make+key =makey”den 
üretilen “makey makey” kitleri ile piyano ça-
lıp Mario oyunu oynadılar. 
Verilen senaryolara göre Scratch ile “Papa-
ğan Besleme” ve “Hayalet Avcısı” oyunlarını 
tasarlayan 5.sınıflar buradan kazandıkları 
tecrübe ile kendi senaryolarını yazarak kendi 
oyunlarını kodladılar. 
6.sınıflarımız 3B boyutlu ortamda, 3B ka-
rakterler kullanarak oyun tasarlamayı ve 
programlamayı kolay hale getiren Microsoft 
tarafından geliştirilmiş görsel bir programla-
ma dili olan MS Kodu Game Lab ile kendi 
oyun evrenlerini tasarladılar, karakterlere 
komutlar verdiler ve kendi oyun senaryola-
rını kurguladılar. Seçilen projelerin “Bilim 
Günü”nde katılımcılar tarafından oynanması 
mutluluk vericiydi. 
Oyun programlamanın ardından Android 
uygulama geliştirmeye MIT App Inventor 
programı ile 6.sınıflarımız adım attı. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafın-
dan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin desteği ile hayata geçirilmiş bir proje 
olan Bilgeiş platformunda MIT App Inventor 
programını çevrimiçi ders olarak aldı, dersi 
başarı ile tamamlayanlar da sertifikalarına 
ulaştılar. Kodris platformu üzerinden Phy-
ton ile programlamaya giriş yapan 9. sınıf 

Fen Teknoloji Lisesi ve 
Anadolu Lisesi öğrencile-
ri, Scratch uygulaması ile 
tanıştılar. Kullanılan prog-
ramlama aracı ne olursa 
olsun,  programlamanın 
temellerinin öğrencilerin 
düşünme becerilerinde 
yer etmesi hedeflendiği 
için 10.sınıfta da Mobil 
Programlamaya ve Veri 
Bilimi dünyasına giriş ya-
pılacaktır.

İnternet Yaşamdır

Ülkemizde 1998 yılından itibaren 12 Nisan’ı 
içeren 2 hafta İnternet Haftası olarak kutlan-
maktadır. İnternet’in 1993 yılında ülkemiz-
de ilk defa kullanılmaya başlamasından bu-
güne kadar kat ettiğimiz bilgi toplumu olma 
yolunda en büyük pay, kuşkusuz ki 2017 
yılında aramızdan ayrılan Doç. Dr. Mustafa 
Akgül’ündür. Akgül, yaşamı boyunca ülke-
mizde özgür bir internet ortamı oluşturul-
ması adına varını yoğunu ortaya koymuş bir 
internet gönüllüsüdür. İnternetin anayasal 
bir hak olduğunu savunan, bu konuda pek 
çok sivil toplum örgütünde sorumluluk alan 
ve belki de “internet vatandaşlığı” kavramı-
nı ilk kez kullanan Akgül, ülkemizde “İnter-
netin Babası” olarak bilinmektedir.
Okulumuzda İnternet Haftası’nda “Ülke-
mizde İnternetin Tarihçesi” konulu “Mus-
tafa Akgül’ü Anma Etkinliği” düzenlendi. 
10 Nisan tarihinde Türkiye’nin gelişim, de-
ğişim kapısını bizlere açan Mustafa Akgül 
Hoca’mıza 9. sınıf Fen ve Teknoloji Lisesi ve 
Anadolu Lisesi öğrencileri, şükran ve min-
net dolu paylaşımlar ile #internetyaşamdır# 
diyerek duyarlılıklarını gösterdiler. 



AnabilimHaber 2019 29

Birincisi 2018 yılında yapılan TEKNOFEST 
İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali, Türkiye’nin millî teknoloji hamle-
sini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir 
topluma dönüşmesini temel hedefi olarak 
benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum 
ve firmalarının destekleriyle düzenlenmek-
tedir. Teknofest 2018 kapsamında düzenle-
nen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması 
“eğitim” kategorisinde Eğitim Teknolojileri 
Müdürü İdiye ÖKTEN’in “Herkese Eğitim” 

projesi ile 3’üncülük aldı. 17-22 Eylül 2019 
tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’n-
da yapılacak olan Teknofest 2019 için hız 
kesmeden çalışmalarına başlayan Anabilim 
öğrencileri 5 proje ile elemeleri geçti.  Rıd-
van Çolakoğlu danışmanlığındaki Kodlama 
Takımı, “YerBul” projesi ile “ulaşım” kate-
gorisinde; Savaş Yıldız danışmanlığındaki 
Lerzan Soydan, Duru Dora “Hive Control” 
projeleri ile “çevre” kategorisinde; İdiye Ök-
ten danışmanlığındaki Ayçin Güzey “Do-
ğanın Şemsiyesi” , “Örümcek” , “Sil-Süpür” 
projeleri ile finallere bir adım daha yaklaşan 
öğrenci ve danışmanlarımız oldu.

Liseliler Yeni Okullarını VR Gözlükleriyle
Gezmeye Başladı
Anabilim Eğitim Kurumları, 480 öğrenci 
kapasiteli, ileri teknoloji imkânlarına sahip 
Fen-Teknoloji ve Anadolu Lisesini 2019-
2020 eğitim öğretim dö-
nemine yetiştirmek için 
titizlikle çalışıyor. İleri 
teknolojinin her detayda 
hissedildiği sıra dışı mima-
risi, öğrencilere sunduğu 
esnek öğrenme ortamları 
ve derslik düzeninin ya-
nında zilsiz eğitim akışıyla 

öğrencilerin kendilerini çok özel hissetme-
lerinin amaçlandığı Anabilim Fen-Teknoloji 
ve Anadolu Lisesinde öğrenciler, üniversite 

havasını yaşayabilecek-
ler. Bu teknolojik düzeyi 
bugünden görebilmeleri 
için öğrencilere VR göz-
lükleri ile 3D ortamında 
okulun içinde dolaşma, 
okulun tüm alanlarını 
şimdiden keşfetme ola-
nağı sunuluyor. 

Geleceğin bilim-teknoloji öncüleri olan 
Anabilim öğrencileri, sanal dünya ile gerçek 
dünyayı avuçlarında Hologram öğrenme 
nesneleri ile birleştirmekte, bunun sonucun-
da öğrenme de duyulardan gelen heyecan ile 
sürükleyici bir ortamda gerçekleşmektedir. 
Literatüre “Immersive Learning” olarak gi-
ren öğrenme süreci, bilgisayar laboratuvarın-
da “Sihirli Küpler” ile uygulanmaktadır. 

İspanya Ulusal Ajansına resmi başvuru-
su mart ayında yapılan, İspanya, Portekiz 
ve İtalyan ortaklı “Walking Through The 
Memory With Immersive Technologies” 
projesine yürütmekte olduğumuz çalışma-
lar sebebi ile davet edildik. Artırılmış sanal 
gerçeklik ve yapay zekâ kullanımı yoluyla 
ülkelerin maddi ve manevi mirasının ince-
lenmesi, korunması, değerlendirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik proje tabanlı 
öğrenmelerin gerçekleştirilmesi hedeflenen 
2 senelik projenin kabulü ile ortaokul öğren-
cileri ile farklı hareketlilikler planlanacaktır. 
Bilişim Teknolojileri Zümresi tarafından yü-
rütülen projede yer alan Anabilim Erasmus 
Koordinatörü Derya Erol Dirlen “Senelerdir 
lisede yürütmekte olduğumuz projelere, or-
taokulun da katılması bizlere ayrı bir heye-
can ve mutluluk verdi.” diyerek memnuniye-
tini dile getirdi.  

Hologram Öğrenme
Nesneleri

Erasmus + 

Anabilim Öğrencilerine ODTÜ Rektörü İmzalı Sertifika
Dünyadaki üniversite sıralamalarında ül-
kemizi ön sıralarda temsil eden, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ),  dünya ça-
pında Oxford, Yale, MIT vb. üniversitelerin 
yaptığı projeler gibi ücretsiz eğitim projesi 
geliştirdi. Robotik programlamadan lider-
liğe, üç boyutlu modellemeden kişisel stres 
yönetimine, drone kullanımından vitrin 
tasarımına kadar pek çok dersin yer aldığı 

Bilgeiş portalından 6.sınıflarımız bilişim 
teknolojileri ve yazılım dersi kapsamında 
MIT APP Inventor ile Mobil Programla-
ma kursunu aldılar. Her öğrencinin kendi 
bireysel öğrenme hızında ilerlediği kursu 
başarı ile tamamlayarak ODTÜ Rektörü 
imzalı ilk sertifikayı, Ümraniye Kampüsü 
6D sınıfından Poyraz Turanlı aldı. 

Teknofest’te Elemeleri Geçtik
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“Talent Talk’’ Panelinde Buluştuk
Üstün yetenekli çocukların eğitimine 
yön veren eğitimciler ve üstün yete-
nekli çocukların ebeveynleri 30 Mart 
2019 tarihinde “Talent Talk” panelin-
de buluştu.
Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlı-
ların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Uğur SAK, Marmara Üni-
versitesi akademisyeni Yrd. Doç. Dr. 
Oktay AYDIN ve Dr. Bahar Eriş’in 
katılımıyla gerçekleştirilen panel, ka-
tılımcılar tarafından ilgiliyle dinlen-
di. Üstün yetenekli çocukların eğitim 
süreçlerinin konuşulduğu panelde;  
“Üstün yetenekli çocukların eğitim ihtiyaçla-

rı nelerdir ve okul tercihleri nasıl olmalıdır? 
Üstün yetenekli çocuklardan akademik ve 

sınav başarısı beklentisi ne olmalıdır? 
Üstün yetenekli çocukların okul orta-
mında yaşadığı sosyal-duygusal so-
runlar nelerdir ve çözümüne yönelik 
neler yapılabilir?” gibi birçok sorunun 
cevabı tartışıldı. Tüm katılımcılar, ke-
yifle dinledikleri panelde üstün yete-
nekli çocukların eğitim süreçleriyle 
ilgili birçok konuda farkındalık ka-
zandılar.  Üstün yetenekli çocukların 
eğitimine yön veren Anabilim Eğitim 
Kurumları bundan sonraki yıllarda 
da farklı konularla “Talent Talk” pa-
nelinde eğitimciler ve ebeveynleri bu-

luşturmaya devam edecektir. 

ÜYEP

Öğrencimiz Asia-Pacific Forum’a Katılıyor 

Farklı ülkelerdeki üstün yetenekli 
öğrencilerin birbirlerini tanıma, 
birbirleriyle iş birliği içinde ça-

lışma ve yeteneklerini kullanmalarını 
sağlamak amacıyla Ulusal Tayvan Nor-
mal Üniversitesi (NTNU) Tayvan Eği-
tim Bakanlığı ile 6-11 Temmuz 2019 
tarihlerinde “The 2019 Asia-Pacific 
Forum for Science Talented (APFst)” 
düzenleyecektir. 16 farklı ülkeden 13-
16 yaş aralığındaki üstün yetenekli öğ-
rencilerin katıldığı organizasyonun bu 
seneki teması “Gelecek Bilim Adamları İçin 
Liderlik Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Bu 
tema kapsamında öğrenciler, çok uluslu ta-

kımlara ayrılıp bilimsel ve teknolojik tabanlı 
projeler üretecekler. Daha sonra her takım 
ürettikleri projeyi akademisyenlerden oluşan 

jüri ekibine sunacaktır. Seçilen en iyi 
proje organizasyondaki yürütücü ekip 
tarafından ödüllendirilecektir. Katılım-
cı öğrenciler aynı zamanda organizas-
yondaki gezi, kültürel gösteriler ve par-
tilerde farklı ülkelerdeki yaşıtlarıyla bir 
araya gelip keyifle vakit geçireceklerdir. 
Türkiye’den sadece Anabilim Eğitim 
Kurumları ve Anadolu Üniversitesi 
ÜYEP öğrencilerinin katılabildiği or-
ganizasyonda bu sene okulumuzu 7C 
sınıfından Ömer Eren Yılmaz temsil 

edecektir. Organizasyona katılan tüm öğren-
ci, öğretmen ve akademisyenlere şimdiden 
verimli bir süreç diliyoruz. 

“Taba Kavram Gelişimi” tekniği kullanı-
larak yapılan derste öğreniciler, hak ve öz-
gürlüklerin kullanıldığı durumlara yönelik 
çok sayıda fikir ürettiler. Ürettikleri fikir-
leri benzerliklerine ya da ilişkilerine göre 

gruplandırdılar. Oluşturdukları gruplara 
da uygun isimler ürettiler.  Grupları daha 
kapsamlı gruplar altında sınıflandırdılar 
ve bu sınıflandırmayı neden yaptıklarını 
gerekçeleriyle açıkladılar. Öğrencilerin bu 

etkinlikte hak ve özgürlükler konusunda 
farkındalıkları arttığı gibi konuya ilişkin 
genelleme yaparak yaratıcılıklarını da kul-
landılar.

2.Sınıf Öğrencileri Evren ve Yaşam Dersinde “Hak ve Özgürlükler” Etkinliği Gerçekleştirdiler 
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3.Sınıf Öğrencileri Analitik Okuma ve Yaratıcı
Yazma Dersinde “Bir Parça Kağıt ve Dünya
Etkinliği Gerçekleştirdiler 

2.Sınıf Öğrencileri Matematik
Dünyası Dersinde “Alışveriş Aracı”
Etkinliği Gerçekleştirdiler 

Öğrencilerimiz “Bir Parça Kâğıt ve Dünya” etkinliğinden önce ormanda bir ağaç 
olduklarını, sonra kesildiklerini ve kâğıt olduklarını hayal ettiler. Hayallerinde 
geçirdikleri süreyi anlatan analojik bir şiir veya hikâye yazdılar. Daha sonra “Bir 
Parça Kâğıt ve Dünya” hikâyesinde ele alınan sorunun bir parçası olmaya yo-
ğunlaşarak kâğıdın kullanımına ilişkin fikir ürettiler. Kâğıdın geri dönüşümü ol-
madığında ortaya çıkabilecek sonuçları öngörerek kâğıdın hayatıyla ilgili kişisel 
analojiler ürettiler. 

Öğrenciler etkinlik sırasında paranın varlığı ve yoklu-
ğunda yaşanabilecekler üzerinde düşünerek birbirine zıt 
düşünceler ileri sürdüler. Bu zıt düşünceleri kullanarak 
metafor içeren sembolik analojiler ürettiler.  Daha sonra 
öğrencilerimiz “Özellik Listeleme” yöntemini ve yaratıcı 
düşüncelerini kullanarak özgün banknotlarını oluşturdu-
lar.

ÜYEP Workshop Çalışmalarımız  
1, 2 ve 3.sınıf Üstün Yetenekliler Eğitim 
Programı’ndaki öğrencilerin velileri ÜYEP 
Workshop çalışmalarında bir araya geldi. 
Üstün yetenekliler eğitim programının 
felsefesinin bilinmesi, okulda yapılan ça-
lışmaların anlaşılması, programın verimli 
uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması için ÜYEP velilerinin de süreci 
bilmesi ve bunu anlamış olması son de-
rece önemlidir. Bu amaçla 16 Şubat 2019 
tarihinde 1, 2 ve 3.sınıflardaki üstün yete-

nekli öğrencilerimizin velilerinin katıldığı 
“ÜYEP Workshop”  etkinliği düzenlendi.  
Bu etkinlikte ÜYEP programında yer alan 
matematik dünyası, analitik okuma ve ya-
ratıcı yazma, bilim ve ben, evren ve yaşam 
derslerinde yapılan etkinliklerden bazıları 
velilerimiz ile yapıldı. Yapılan etkinliklerde 
üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde 
etkililiği bilimsel araştırmalarla sınanan 
öğretim tekniklerinden Scamper, Morfo-
lojik Sentez, Taba Nedenler, Taba Kavram 

Gelişimi ve Taba Etkiler kullanıldı. Her ve-
limiz belirlenen zaman diliminde öğrencisi 
olduğu sınıf seviyesinde yapılan dört farklı 
dersin etkinliğine katıldı. Etkinlik sonunda 
velilerimiz, yaratıcılıklarını kullanarak or-
taya koydukları ürünleri değerlendirme ve 
öğrencilerin çalışmalarıyla kendi yaptık-
ları çalışmaları karşılaştırma şansı buldu, 
ÜYEP öğretmenleri rehberliğinde keyifli 
ve verimli bir süreç deneyimlediler. 
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ÜYEP’in öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünebilme becerilerine önemli katkısı olduğunu biliyorum, bir öğretmen olarak bunu oğlum Emir Akra Mengi’de 
bire bir gözlemleyebiliyorum. Bu becerilerin geliştirilmesinde öğrencilerin çabasının yanı sıra, uzun yıllardır üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik 
çalışan Prof. Uğur Sak yönetiminde öğretmenlerimize düzenli bir şekilde verilen hizmet içi eğitimin ve bu süreçte hazırlanan özgün materyallerin önemli bir 
katkısı olduğunu düşünüyorum.  Verilen hizmet içi eğitimin öğretmenlerimiz için de bir “okul” niteliğinde olduğu kanısındayım. Programdan diğer öğren-
cilerin de hazırlanan materyaller aracılığıyla yararlanabilmesi ayrı bir güzellik, umuyorum ki bu sistem aynı ciddiyetle daha da gelişerek yıllarca devam eder. 

Saygılarımla
Bünyamin MENGİ

Günümüz dünyasında eğitimin önemini yadsımak, dünyanın düz olduğunu iddia etmek kadar saçma olur. Ülkelerin kalkınmasındaki en büyük faktör, aka-
demik olarak iyi yetişmiş insanların üretim, bilim ve sanat konularında fikir ve eser üretmeleridir. Ancak katma değer üreten nesillere sahip ülkeler, dünyayı 
değiştirebilirler.Üstün Yetenekliler Eğitim Programı (ÜYEP) normalden farklı potansiyele sahip gençlerin, standart eğitim modelinin içinde kaybolmaması ve 
öğrenmeye olan açlıklarının doyurulabilmesi açısından oldukça yeterli bir programdır. Bu programa dâhil öğrenciler, akademik açıdan üst düzey bir eğitim 
alırken geliştirilmiş ders içerikleri ile bilim, felsefe ve sanat alanlarında donanımlı birer birey olarak yetişmekteler. En önemlisi bu özel çocuklar, standart ve 
monoton eğitim sisteminin içinde dinamik ve sorgulayan özelliklerini koruyabilmekteler. Çocuğu, 8 senedir ÜYEP bünyesinde eğitim alan bir veli olarak prog-
ramın yararına inanıyor, başta Prof. Dr. Uğur SAK olmak üzere, Anabilim çatısı altında bu programa emek vermiş tüm eğitim kadrosuna teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla
Nefi ÜLKEN

2010-2011 Eğitim-öğretim yılında danışman Prof. Dr. Uğur Sak ve 26 kişilik bir öğretmen ekibiyle hazırlık çalışmalarına başlayan Anabilim Üstün 
Yetenekliler Eğitim Programı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk sınıfını açarak hayata geçmişti. 1. sınıftan 8.sınıfa kadar birçok üstün yetenekli 
öğrenciye özel eğitim imkânı sunan Anabilim Üstün Yetenekliler Eğitim Programı’nın ilk öğrencileri 2018-2019 eğitim yılında mezun oluyor. Bu 
programdan mezun olan öğrencilerimiz ve velilerimizin duygu ve düşüncelerini yazdığı mektupları Anabilim ailesi olarak sizlerle gururla paylaşıyoruz. 

Üstün Yetenekliler Eğitim Programı (ÜYEP) İlk Mezunlarını Veriyor

Veli ve Öğrenci Gözüyle ÜYEP

ÜYEP, ilk başta anlayamasam da sonradan değerini anladığım bir programdı. Farklı kitaplarımız vardı ve bu kitaplar eğlenceliydi. Ayrıca bazı konuları ek 
olarak öğrendiğimizden, gelecek senelerde çok rahat anladık. Bize temel attılar desek doğru olur. Nasıl oldu bilmiyorum ama 8 sene boyunca sınıfımla hiç 
sorun yaşamadım, adeta efsane bir takım oluşturdular. Öğretmenler desek onları da sevdim. Bu program bana çok şey kattı diyebilirim. Bunları yazarken 
tereddüt etmedim çünkü yazdıklarımı inanarak yazdım. Eğer ÜYEP olmayan bir okulda okusaydım belki de çok sevdiğim arkadaşlarımı, öğretmenlerimi asla 
tanıyamazdım, bu kadar bilgim olmazdı. Lafı uzatmadan şöyle söyleyeyim. Bu programdaki son senem ve bana bu programın bana kattıklarını hayatımın her 
evresinde düşünmeden edemeyeceğim.          Emir Eren Uluğ / 8-C

Bu okula ilk geldiğimde özel bir sınıfta olduğumu fark ettim, ÜYEP uygulayan okulumuzun şimdi gerçekten nasıl çalıştığını ve neyi amaçladığını görebiliyo-
rum. Eğlenceli ve tabii ki sıkıcı gelen çalışmalar da var bize verdikleri ÜYEP kitaplarında.  Mesela benim ve muhtemelen diğer arkadaşlarımın en çok sevdiği 
çalışma, yazma yani kompozisyon çalışması çünkü bize serbestlik veriyor. Aynı zamanda belirli bir konudan veya hikâyeden anladığımızı çok daha açık bir 
şekilde anlatmamızı sağlıyor. Bu okula ilk geldiğimde özel bir sınıfta olduğumu fark ettim. ÜYEP uygulayan okulumuzun eğitimini, bize sağlananları ve neyi 
amaçladıklarını şimdi daha iyi görebiliyorum. ÜYEP kitaplarında bize verdikleri birbirinden farklı çalışmalar var.  Mesela benim ve muhtemelen diğer arka-
daşlarımın en çok sevdiği çalışma, yazma yani kompozisyon çalışması çünkü bize serbestlik veriyor. Aynı zamanda belirli bir konudan veya hikâyeden anla-
dığımızı çok daha açık bir şekilde anlatmamızı sağlıyor. ÜYEP bir konu üzerinde en yüksek verimliliği ortaya çıkaran bir sistem. Bu programda neden farklı 
yöntem ve teknikler kullanıyoruz? Çünkü insanlar farklı şekillerde öğrenir. Ve böylece ÜYEP eğitimin verimliliğini arttırırken eğlenceli hale getiriyor.Bir konu 
hakkında düşündüklerimizi önemsiyor, içimizdeki potansiyelin dışarı çıkarılmasını sağlıyor. Ve ÜYEP bunu uygulamayı biliyor.
                                     Atilla Öztürk / 8-C
ÜYEP’in bana kattıklarını bir yazıya dökmem biraz güç fakat etkilerini hayatımda gerçekten hissediyorum. Duygularımızın gelişmesini, soru sormamızı, ana-
litik düşünme becerilerimizin gelişmesini sağladı. Yaratıcı yazma ile edindiklerimizi özgürce yazarak eğlendik. Bilim ve Ben dersinde yaptığımız deneyler bunu 
anlamamızı ve ekstra bilgilere ulaşmamızı sağladı. Matematik Dünyası kitabında yaptığımız etkinlikler zor olsa da ileri düzey bilgileri öğrenmemizi ve biraz da 
olsa onları anlayabilmemizi sağladı.                Ece Su Akçay / 8-C

ÜYEP
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Sosyal Bilimler

Eko Okullar

Yaşanabilir bir dünya oluşturabilmek 
için çevrenin temiz tutulması, var 
olan kaynakların bilinçli şekilde 

kullanılması hayati bir önem taşımaktadır. 
Bu doğrultuda Ümraniye ve Sancaktepe 
Kampüsünde Eko Okul çalışmaları doğrul-
tusunda seçilen “enerji” konusunda iki yıldır 
öğrencilerle güzel çalışmalar yapıldı. Ülke-
mizde var olan enerji kaynaklarının bilinçli 
tüketimi ve bu kaynakların önemi konu-
sunda farkındalık oluşturmak için ilkokul 
öğrencilerinden oluşan Eko-Tim kuruldu. 
Eko-Tim öğrencileri,  belirlenen Eko Okul 
sloganını gerek sınıflarda gerekse de yemek-
hanede yaptıkları çalışmalarla tüm okulda 
duyurdular. Her ay sınıflarda enerji tüketi-
mine en uygun davranan sınıflar, Enerji Av-
cıları olarak belirlendi ve her ayın son cuma 
günü törende ilan edildi.  
Öğrencilerimizin kullanımına açık olan 

alanlara çeşitli hatırlatma kartları yerleştiril-
di. Bu kartları yerleştirmekteki amaç, elektrik 
ve su gibi kaynakların bilinçli şekilde kulla-
nılmasını, boşuna tüketilmemesini öğrenci-
lere hatırlatmaktı. Öğrencilerimiz bu konuda 
sınıflarında her ay eylem planında belirlenen 
etkinlikler doğrultusunda sunum yaptı ve 
tüm okulda bir farkındalık yarattılar. 
Eko-Tim öğrencileriyle sınıf kuralları oluş-
turuldu ve tüm öğrencilerin bu kurallara uy-
gun davranmaları sağlandı. Bu kurallar “Sı-
nıfımızdaki projeksiyon aleti ders bittiğinde 
kapatılır, ısıtıcılar açıkken pencereler açık 
olmaz, ders bitiminde öğretmenimize bilgi-
sayarı kapatmasını hatırlatırız, sınıfımızdaki 
kitaplık temiz ve düzenlidir, çantalarımızı 
masamızın kenarına asarız, teneffüste sınıf-
tan çıkarken ışıkları kapatırız, giysilerimizi 
her zaman giysi dolabına asarız, çöplerimizi 
çöp kutusuna atarız, masalarımızın üstünü 
temiz tutarız.” gibi enerji kullanımına ve çev-
re temizliğine, düzenine önem veren kural-
lardı.
Öğrenciler, sadece enerji konusunda değil, 
geri dönüşüm konusunda da bilinçlendiril-
meye çalışıldı. Sınıflarda ve okulun katların-
da bulunan geri dönüşüm kutuları sayesinde 
de onlarda çevre duyarlılığı oluşturulmaya 
çalışıldı. 

Kandilli 
Rasathanesi Gezisi
9. sınıf öğrencilerimizin coğrafya dersinde iş-
ledikleri “İklim Bilgisi” ünitesinin kazanım-
larını pekiştirmek ve 10.sınıfta işleyecekleri 
“Deprem” konusunda onlara ön bilgilendir-
me yapmak amacıyla “Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi”ne gidildi.  
Sosyal Bilimler Zümresinin yaptığı bu ge-
ziyle öğrencilerin, depremi daha detaylı öğ-
renmesi, deprem öncesinde, sonrasında ve 
esnasında yapılması gerekenleri simülasyon 
dahilinde kavraması sağlandı. Ayrıca iklim 
elemanlarının nasıl takip edildiği ve hava 
tahminleri yapılırken nasıl kullanıldığı konu-
sunda da bilgi sahibi oldular, aynı zamanda 
da keyifli bir gün geçirdiler. 

6. Sınıflar Arkeoloji Gezisindeydi
Sosyal Bilimler Zümresinin 6. sınıflar için 
düzenlediği İstanbul Arkeoloji Müzesi gezisi 
24.04.2019 ve 26.04.2019 tarihlerinde Ümra-
niye Kampüsü için; 30 Nisan 2019 tarihinde 
de Sancaktepe Kampüsü için gerçekleştirildi. 
Bu geziyle öğrencilerin 5 ve 6.sınıfta sosyal 
bilgiler dersinde gördükleri tarih konularını 
daha yakından takip etmeleri sağlandı. Mü-
zede çocuklar İlkçağ Anadolu uygarlıkların-
dan, Helen kültüründen, Roma ve Bizans 
İmparatorluğu’ndan ve Osmanlı Devleti’n-

den kalma eserleri bire bir görme ve incele-
me şansı buldular. Özellikle Mısır uygarlı-
ğından kalma mumyalar, Hititler’den kalma 
dünyanın ilk yazılı antlaşması olan Kadeş 
Antlaşması, İyon-Yunan heykelleri ve Mezo-
potamya’dan kalan tarihi miras, öğrencilerin 
bir hayli ilgisini çekti. Müzenin ana binası, 
Şark Eserleri ve Çinili Köşk gezildikten sonra 
öğrenciler Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nde 
yemek yiyerek geziyi tamamladılar.  
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Anabilimli Gençler Tarihin İzlerini Sürdüler
25.04.2019 tarihinde 10. sınıf öğrencileri-
mizle “Tarihi Yarımada” gezisi gerçekleştiril-
di. İlk durak, İstanbul Arkeoloji Müzesiydi. 
Anadolu’nun binlerce yıllık tarihi eserleri 
dışında yurt dışından getirilmiş mumyaların 
da sergilendiği bu antik müze, öğrencileri-
mize unutulmaz bir deneyim yaşattı. Sonra 
Osmanlı Sultanı II. Mehmet tarafından yaz-
lık saray olarak yaptırılan Çinili Köşk ziyaret 
edildi. Bu tarihi binanın daha önce arkeo-
loji müzesi olarak kullanıldığını da öğrendi 
öğrenciler. Son durak ise Eski Şark Eserleri 
Müzesi oldu. Gezinin ikinci durağı tarihi 
Yerebatan Sarnıcı’ydı. Sarnıç’ta yer alan Me-
dusa’nın efsanevi hikâyesi öğrencileri çok 
etkiledi. Sonrasında öğrenciler, Romalılar 
Dönemi’nde en büyük yarışlara sahne olmuş 
ünlü At Meydanı yani hipodromun üzerinde 
yürümenin tadına vardılar. Bu meydanda yer 
alan Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Milyon Taşı ve 
Alman Çeşmesi ziyaret edildi. Bir sonraki zi-

yaret yeri, iki dinin buluşma 
noktası olan Ayasofya Müze-
siydi. Burada müzenin tarihi 
geçmişi hakkında bilgi alındı 
ve gezinin diğer duraklarına 
geçildi. Gezimizin üçüncü 
durağı ise Topkapı Sarayı’ydı. 
Önce Babü’s Selam’ın hemen 
önünde bulunan III. Ahmet 
Çeşmesi’ne gidildi, sonra Ba-
bü’s Selam’a gelindi. Vaktiyle 
bu kapıdan sadece padişahla-
rın at üzerinde geçtiği bilgisi 
öğrencileri heyecanlandırdı. 
Ardından ikinci kapı olan Bab-ı Hümayun’a 
varıldı. Burada paylaşılan bilgilerden son-
ra Darphane ve Aya İrini Kilisesi hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Sonra sarayın dışına 
çıkılarak Soğuk Çeşme Sokağı’na adını veren 
çeşme ve saray duvarına bitişik inşa edilen, 
günümüzde ise restoran ve otel olarak kul-

lanılan birbirinden güzel evler seyredildi. Ve 
sokaktan ayrılıp Gülhane Parkı’nın önüne 
gelinerek son durağa varılmış oldu. Uzun, 
yorucu bir o kadar keyifli olan zamanda yol-
culuğun ardından öğrencilerimizle Tarihi 
Sultan Ahmet köftecisinde yemek molası ve-
rildi,  Edebiyat Kıraathanesinde kahve ve tatlı 
keyfiyle gezimiz tamamlandı. 

Öğrencilerimizden “Psikoloji
Sempozyumu”nda Başarılı Sunum
Psikolojik kavram ve olguları günlük yaşam 
tabanında incelemek, tartışmak ve onların 
çözüm önerileri hakkında düşünerek farkın-
dalık geliştirmenin amaçlandığı 22-23 Şu-
bat tarihlerinde düzenlenen Enka 7. Liseler 
Arası Psikoloji Sempozyumu’na 11 A, B, C 
sınıflarından Buse Yeşil, Işıktan Tanış, Sude 
Nil Özbek, Pelin Bakan, Pelinsu Ünver, Ser-
hat Biroğlu, Yağız Topçu, Elif Naz Atılgan, 
Sinemis Özel, Melisa Öksüz, Selin Derman 
ve Beril Gökberk katıldılar ve çalışmalarıyla 
Anabilim Anadolu Lisesini temsil ettiler. Öğ-
rencilerimiz; “kişilerin şiddete eğilimlerinde 
çevresel ve genetik faktörler, siber sosyalleş-
menin birey üzerindeki psikolojik baskısı, 
benlik algısı ve sosyal medya kullanımı ara-

sındaki ilişki, yaş ve zaman algısının değişi-
mi, akran zorbalığı, ön yargıların tutum ve 
davranışlarımıza etkisi, bitki ve hayvanların 
insan psikolojisine etkileri, duygusal olgun-
luğa sahip olmayan ebeveynlerin kişilik geli-
şimine etkisi, pazarlama tekniklerinin insan 
psikolojisine etkisi, travmaların kuşaktan ku-
şağa aktarılması” temalarında hazırladıkları 
sunumları diğer katılımcı gruplarla paylaştı-
lar. Tüm gün süren etkinlikte kendi temala-
rıyla ilgili uzman katılımcıların liderliğinde 
ortaya çıkan bilgi ve çözüm önerileri bildirge 
haline getirilip tüm katılımcılarla genel bir 
oturumda paylaşıldı. 

5. Sınıflarla İstanbul 
Kültür Gezisindeydik
5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersin-
de işledikleri “Kültür ve Miras” ve “Küresel 
Bağlantılar” ünitesinin kazanımlarını pekiş-
tirmek, onların ülkemizde bulunan doğal ve 
tarihi mekânları daha yakından tanıyabilme-
lerini sağlamak için Ataşehir ve Sancaktepe 
Kampüsü olarak Miniatürk’e gidildi. Sosyal 
Bilimler Zümresinin yaptığı bu geziyle öğ-
rencilerin gidebilecekleri ya da gidemeye-
cekleri mekânları görebilmeleri; ülkemizin 
eşsiz tarihini, doğal güzelliklerini yakından 
tanımaları sağlandı. “Bir milletin sahip ol-
duğu doğal ve tarihi güzellikler o milletin en 
önemli değeridir.” anlayışından yola çıkılan 
bu gezide öğrenciler oldukça keyifli vakit ge-
çirdi; ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel de-
ğerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. 

Sosyal Bilimler
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Matematik

Anabilim Öğrencileri ‘‘Akıl Oyunları 
Festivali’’nde 

Her yıl ödülle döndüğümüz Ümraniye Be-
lediyesi Akıl Oyunları Festivali’ne Anabilim 
Eğitim Kurumları öğrencileri bu yıl da ka-
tılım gösterdiler. 5-6 Mart 2019 tarihlerin-
de Ümraniye Belediyesinin öncülüğünde, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ümraniye  

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür-
lüğünün ortaklaşa düzenlediği “5. Akıl 
Oyunları Festivali”ne katılan öğrencile-
rimiz hem eğlenerek öğrendiler hem de 
oyunlarda mantık yürüterek hızlı karar 
verebilme kabiliyetlerini geliştirdiler.
Akıl Oyunları Festivali kapsamında Ha-
noi Kulesi, Reversi, Abalone, Katamino, 
Hedef 4, Mangala,  Sudoku, Dama ve 
Taş oyunu (9 Taş) gibi 8 dalda yapılan 
yarışmalara ortaokuldan 7, ilkokuldan 4 
öğrencimiz katıldı. İrem Tokat,  Arman 

Cem Öztürk,  Kuzey Ateş Kalkavan, Arda 
Çiftçi, Kayra Sivrikaya, Umut Altıntaş, Zey-
nep Bilge, Ali Noyan Okumuş, Deniz Barış 
Arslan, Emre Ülker, Evren Üner, yarışırken 
eğlendiler, güzel bir deneyim kazandılar ve 
bu festivalde iyi bir performans gösterdiler. 

4.Sınıf Öğrencileri

Türkiye İş Bankası

Müzesinde

3. Matematik Her Yerde Foto Afiş Yarışması

Ümraniye ve Sancaktepe Kampüsü 4.sınıf 
öğrencileri, İş Bankası Müzesini heyecan-
la gezdiler. Müzenin tarihi odalarında bir 
bankanın kuruluş öyküsünü dinlediler, gör-
seller ve tarihi nesnelerle bu öyküye tanıklık 
ettiler. Bir bankanın sadece banka olarak 
hizmet vermediğini, toplumsal değişimle-
re katkısı ve etkisi de olduğunu anladılar. 
Geçmişten günümüze paranın gelişimini ve 
geçirdiği safhaları sevimli kahraman Robo-
tiş’in anlatımıyla 3 boyutlu filmde merakla 
izleyen öğrenciler, filmin ardından farklı 
para tasarımlarını ve paranın üzerindeki 
sembollerin anlamlarını öğrenip kendi pa-
ralarını tasarladılar.
Farklı para tasarımları, paranın özellikleri 
ve gerçek-sahte para ayrımı konularına yö-
nelik bu genel kültür atölyesinde öğrenciler, 
unutulmayacak bir müze günü geçirdiler.

Matematik becerilerini farkında olarak ya 
da olmayarak günlük hayatımızda birçok 
durumda kullanıyoruz.  Matematik Zümresi 
tarafından, farkında olmadan kullandığımız 
matematiksel durumları keşfetmek, gerçek 
dünya ile sıkı bir bağ kurmamızı sağlamaya 
yardımcı olmak için Matematik Her Yerde 
Foto Afiş Yarışması’nın 3.sü gerçekleştirildi.
Öğrencilerin kendilerini çevreleyen ve her 
gün kullandıkları matematiği keşfetmeleri-
ni sağlamayı amaçlayan bu yarışmaya 5-12.
sınıf öğrencilerinden 35 fotoğraf başvurusu 
oldu. Jürinin değerlendirmesi sonucunda 
9-C sınıfından Belenay Cemre Dimdik, Sab-
riye Deniz Bağra, 9-A sınıfından Melikşah 
Dipçin,10-C sınıfından Alp Fadıllıoğlu ve 
7-C sınıfından İlber Adalı’nın fotoğrafları 
ilk 5’e seçildi. 22-26 Nisan arası yapılan in-
ternet oylaması sonucunda da yarışmanın 
birincisi İlber Adalı oldu ve birincilik ödülü 

kendisine 20. AnaBilim Günü’nde verildi.
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COSPACES ile
Matematik
Uygulamaları

3. Japonya İstanbul Başkonsolosluğu 
Çocuk Go Turnuvası

Kanada Waterloo Üniversitesi Pascal 
ve Cayley Matematik Yarışması’nda 
Üstünlük Sertifikası

Alanında yepyeni bir uygulama aracı olan 
360 derece görsel ve oyunlar yaratabildiği-
niz 2018 yılının en iyi 25 teknoloji uygu-
lamasından olan “cospaces” ile derslerin 
kazanımlarına uygun senaryolar hazırlana-
biliyor. Ümraniye ve Sancaktepe Kampüsle-
ri ile eş güdümlü olarak 4.sınıf seviyesinde 
matematik dersinde öğrencilerin öğrendik-
lerini pekiştirmesi için yaparak, yaşayarak 
ve eğlenerek bu sanal ortamı deneyimle-
meleri sağlandı. Öğrenciler kendi yaratmış 
oldukları sahnelerde sanal gerçeklik göz-
lüklerini takarak hem kendi dünyalarında 
dolaştılar hem de kendilerinin hayal edip 
yazdığı matematik problemlerini çözme im-
kânı buldular. Ayrıca öğrencilerden oyun-
laştırılmış görsellerin kullanıldığı senaryo-
daki zaman ölçüleri ile ilgili problem içeren 
görevleri öğrencilerin yerine getirmeleri is-
tendi. Böylelikle zaman ölçüleri konusu da 
tekrar edilmiş oldu. 
Öğrencilerden alınan geri bildirimler çok 
güzeldi. Bu şekilde hem yaratıcılıklarını ar-
tıran hem akılda kalıcılığı sağlayan hem de 
eğlenirken öğrenilen keyifli bir matematik 
dersi yapılmış oldu.

İstanbul Go Okulunun Japon Başkonsolos-
luğu sponsorluğunda Balta Limanı Japon 
Bahçesi’nde düzenlediği 3.Çocuk Go Tur-
nuvası 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü ya-
pıldı. Go Turnuvası’nda üçer kişilik takım-
lar halinde karşı karşıya gelen, dayanışma, 
rekabet, konsantrasyon ve centilmenlik gibi 
değerleri bire bir yaşayarak bunları dene-

yimleme ve kendilerini geliştirme fırsatı 
bulan Go Takımı öğrencilerimizden Melisa 
Çetin, Elif Türkay, Sonat Ceylan, Sezgin Bu-
rak, Ceylin İsaoğlu, Alper Altun, Efe Ercan, 
Onat Kaan Yücel bu turnuvaya katıldılar. 
Çeşitli okullardan yaklaşık 100 kişinin ka-
tıldığı bu turnuvada bizleri başarıyla temsil 
edip keyifli, güzel zaman geçirdiler. 

Kanada Waterloo Üniversitesi Matematik 
ve Bilgisayar Bölümü tarafından her yıl şu-
bat ayı içerisinde düzenlenen ve farklı yaş 
gruplarına hitap eden Pascal, Cayley mate-
matik testleri 2019’da tüm dünyadan katılan 
okullar ile aynı günde Anabilim Lisesinde 
de uygulandı. İngilizce olarak matematik 
becerilerini ölçen, öğrencilerin kendileri-
ni diğer ülkelerdeki öğrencilerle kıyaslama 
fırsatı bulduğu bu yarışmaya 9.sınıflardan 3, 
10.sınıflardan 2 öğrencimiz katıldı. 

9.sınıflardan katılan öğrencilerimiz Efe 
Yılmaz, Duru Dora, Lerzan Soydan Pascal 
sınavında başarı yönünden %25’lik dilime 
girdikleri için Üstünlük Sertifikası aldılar, 
aynı zamanda Efe Yılmaz 150 puan üzerin-
den 124, Kaan Hopanoğlu 150 puan üze-
rinden 97 puan alarak madalya almaya da 
hak kazandı. 10.sınıflardan Cayley sınavına 
katılan Kaan Hopanoğlu ve Selin Akçay da 
katılım sertifikası aldılar.

Matematik
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Anabilim Dünya Pi Günü Etkinlikleri

Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı’nda 
Öğrencimiz Türkiye 8.si Oldu

“14 Mart Dünya Pi Günü” ortaokul öğren-
cilerimizin katılımlarıyla Ümraniye ve San-
caktepe Kampüslerde etkinliklerle kutlandı. 
Pi Günü bir çemberin çevresinin çapına bö-
lünmesiyle elde edilen ünlü matematik sabiti 
Pi’nin önemini vurgulamak için 1988’den beri 
özel bir gün olarak kabul edildi. Pi sayısının 
yaklaşık değeri 3.14 olduğu için her yıl 3.ayın 
14’ünde tüm dünyada bugün matematikçiler 
tarafından kutlanır. Çemberin çevresinin ve 
alanının hesaplanması başta olmak üzere Pi 
sayısının matematik, geometri ve fizik gibi 
bilimlerdeki önemine dikkat çekmeyi, mate-
matiğin sürprizlerle dolu dünyasını keşfettir-
meyi amaçlayan Matematik Zümresi, keyifli, 
eğlenceli ve öğretici aktiviteler düzenledi. 
Tüm ortaokul öğrencileri Pi sayısının tarihiy-
le ilgili araştırmalar yapıp pano hazırladılar. 

Matematik derslerinde Pi sayısını anlatan bir 
sunum izlediler. 7. sınıf öğrencileri, 4. sınıf 
öğrencilerine Pi Günü’nü ve bunun önemi-
ni anlatan bir sunum yaptılar. 5. ve 6. sınıf 
öğrencilerimiz ise farkındalığı artırmak için 
Pi Günü ile ilgili kapılarını süslediler, Pi Gü-
nü’nde giymek üzere matematik ders saatin-
de kendi Pi tişörtlerini tasarladılar. 
Pi Günü Kapı Süsleme Yarışması sınıflar ta-
rafından yoğun ilgiyle karşılandı. Müdür 
Yardımcısı, Matematik Ortaokul Zümre 
Başkan Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Züm-
re Başkanından oluşan jüri tarafından hem 
matematiksel hem görsel olarak sınıf kapıları 
değerlendirildi ve Ümraniye Kampüsünden 
5-A ve 6-D ile Sancaktepe Kampüsünden 
5-A ve 6-F sınıfları en iyi kapı süsleyen sınıf-
lar olarak seçildiler. 

Başkanlığını,  Uluslararası Matematik 
Olimpiyatları’nda (IMO) sekreterlik 
görevi de yapan, Prof. Gregor Do-

linar’ın üstlendiği derneğin tüm dünyada 
matematiği sevdirmek amacıyla düzenlediği, 
60’tan fazla ülkede 6 milyondan fazla öğren-
ciyle yapılan ünlü matematik sınavı Kan-
guru’ya Ümraniye ve Sancaktepe Kampüsü 
4, 5, 6, 7, 8. sınıf ile liseden 9, 10 ve 11.sınıf 
öğrencilerimizle katıldık. 17 Mart’ta yapılan 
sınava katılan öğrencilerimizden Ümraniye 
Kampüsü 9B’den Efe Yılmaz, 8-C’den Selin 
Öztürk, Efe Orhan Orhansoy, Kayra Kotan, 
6B’den Kuzey Sağır, 6C’den Faruk Efe ipek, 
Ömer Berber, Aslı Ceren Şenel, 6D’den Can 
Sagun, 6F’den Eren Yüksel, 4C’den Emre Ku-
zey Akpınar, Ali Noyan Okumuş;  Sancakte-

pe 6C’den Mustafa Efe Çelik, 6A’dan Didem 
Erdem, 4C’den Emir Harun Sünbül, Rüzgâr 
Öztürk, Yusuf Deniz Boztepe 4 Mayıs’ta ya-
pılacak final sınavına girmeye hak kazandı-
lar.  Final sınavında ise 6C sınıfından Ömer 
Berber, Kanguru Matematik Final Sınavı’nda 
üstün başarı göstererek Türkiye genelinde 
ilk 10’a girdi 26 Mayıs Pazar günü Boğaziçi 
Üniversitesinde yapılan ödül töreninde öğ-
renicimiz Ömer Berber, Türkiye 8.si oldu. 
Okul Müdürlerimiz ile Matematik Zümre 
Başkanı Özge İpek, yarışmaya katılan öğ-
rencilere Kanguru Sertifikalarını verirlerken 
başarılarından dolayı öğrencilerimizi, değerli 
katkılarından dolayı da ders ve takım öğret-
menlerini tebrik ettiler.
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Sanalı Gerçekle Buluşturan
Türkçe Dersleri

Sanal gerçeklik platformu, hayatımızın her 
alanında iç içe olduğumuz bilgisayar ortamı-
nı gerçeklik duygusuyla yaşamamızı sağla-
maktadır. Yaşayarak öğrenmenin öneminin 
ve kalıcılığının tartışmasız olduğu eğitim 
alanında, son yıllarda büyük adımlar atıl-
maktadır. “Cospaces” de öğrencilerin sanal 
gerçeklikle konuları daha kolay ve etkili ola-
rak öğrenebilmelerini sağlayan yeni bir web2 
aracıdır.“Cospaces” ile üç boyutlu görseller 
oluşturulup oyunlar yaratılabilir, derslerin 
kazanımlarına uygun senaryolar hazırlanabi-
lir ve bu senaryolar sanal ortamda “Blockly” 
aracı ile kodlanarak kayıt altına alınabilir. 
“VR” gözlükleriyle de “Cospaces”, eğitimde 
etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu uygulama 
Türkçe Zümresi tarafından hem Sancaktepe 
hem Ümraniye Kampüslerinde birinci dö-
nem 7. sınıf, ikinci dönem ise 6 ve 7. sınıf 
seviyelerinde kullanıldı. Cospaces sayesinde 
6. sınıflarda “Sıfatlar Köyü” oluşturulurken 

7. sınıflarda ilk dönem “Fiiller Parkı”, 
ikinci dönem ise “Yazım Kuralları 
Ormanı” tasarlandı. 
Pekiştirilmek üzere uygulama için 
seçilen konular, öğretmenler tarafın-
dan işlendikten sonra öğrencilerin 
yaparak, yaşayarak ve eğlenerek bu 
sanal ortamı deneyimlemeleri sağ-
landı. Öğrencilere, Cospace’in nasıl 
bir uygulama olduğu, kaç hafta süre-
ceği ve uygulamadaki amaçlar anla-
tıldı. Hangi konuyu sanal gerçeklikle 
sunacakları hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Laboratuvardaki ilk derste 
Eğitim Teknolojileri Müdürü İdiye 
Ökten’in tanıtımıyla Cospace ders-
lerimize başlandı. Sonraki derslerde 
öğrenciler, verilen senaryolara hayal 
dünyalarını da yansıtarak yönergelere 

uygun biçimde kendi gerçekliklerini oluştur-
dular. Toplam 5 hafta süren bu çalışmalarda 
öğrenciler; birbirlerine fikir vererek, yardım-
laşarak, eğlenerek ve heyecanla konuları pe-
kiştirdiler. Son derste ise “VR” gözlüklerini 
kullanarak kendi oluşturdukları sanal ger-
çeklik ortamını yaşadılar. Türkçe dersini ha-
yatın içine katan, yaratıcılığa katkı sağlayan 
Cospace dersleri sayesinde öğrenciler, sınıf 
ortamı dışında ve teknoloji ile iç içe olma-
nın keyfini yaşadılar. Daha önce kodlamayı 
deneyimlemiş ya da kodlamayla ilk kez kar-
şılaşmış öğrenciler de derse istekle katıldılar. 
Öğretmen, derste anlatıcı olmaktan çıktı ve 
sadece bir yönlendirici konumuna geldi. 
Böylece öğrenciler, tamamen kendi ürünleri-
ni ortaya koymanın hazzını yaşadılar. 
Yapılan çalışmaların ardından öğrencilerin 
bir sonraki Cospace dersi hakkında sorular 
sorması, bu uygulamanın amaca ne kadar 
hizmet ettiğini göstermiş oldu. 

“Güncelle… Masal
Yarışması”ndan
Mansiyon Ödülüyle
Döndük
Saint Michel Lisesinin bu yıl ikincisini dü-
zenlediği liseler arası “Güncelle… Masal 
Yarışması” bir masalın ya da halk hikâ-
yesinin günümüze uyarlanması üzerine 
kurulmuştu. Yarışmacılar seçtikleri bir 
masalı ya da halk hikâyesini günümüze ya 
da geleceğe uyarlayacak, orijinal metnin 
karakterlerini, kurgusunu ve sonunu iste-
dikleri gibi değiştirebileceklerdi. 
Anabilim Eğitim Kurumları adına 10-B sı-
nıfından Berk Alaattin Bektemur ve 11-A 
sınıfından Melis Nur Mutlu’nun eserleriy-
le katıldığımız yarışmada 57 eser birbiriy-
le yarıştı. Berk Alaattin Bektemur’un “Te-
pegöz’ün Kendini Yok Etmesi” adlı eseri 
mansiyon ödülü aldı ve ödül alan diğer 
eserlerle birlikte kitap hâlinde basılmaya 
değer görüldü.  

Türkçe - Edebiyat
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Bizden Biri, Türk Edebiyatının Efsanesi Yaşar KEMAL

Çok Yönlü Yazar Hamit Annak Anabilimde

İyi ki bu dünyadan yüreği sevgi dolu, in-
sanlar savaşa düşman olsun diye kitaplar 
yazmış bir Yaşar Kemal geçti. İyi ki eser-

leriyle Anadolu’nun ve özellikle Çukurova 
yöresinin sesi oldu, iyi ki dönemin toplumsal 
gerçekliğini çok iyi yansıtan eserleri ve düze-
ne başkaldıran roman karakterleri yarattı. İyi 
ki bizim sömüren, sömürülen, zengin yoksul 
kavramları üzerinde düşünme-
mizi sağladı. İyi ki yaşadığı coğ-
rafyaya ve toplumsal değerlere 
sıkı sıkı tutundu, bizim de tutun-
mamızı sağladı. İyi ki sanatını 
halktan ayırmadı ve sanatında 
insan değerlerinden uzaklaşma-
dı. İyi ki yaşanan olumsuzluklar-
la mücadele edilip en iyi olunabi-
leceğini bize gösterdi. 
Küçük yaşlarda halk edebiyatı-
na ilgi duyup saz çalmaya, türkü 
söylemeye ve destanlar anlatma-
ya başlayan; gözleme dayanan 
eserlerinde konularını Çukurova insanları-
nın ekonomik sıkıntılar ve güç doğa koşulla-
rındaki savaşımını insan-doğa-çevre ilişkisi 
içerisinde ele alan; şiirsel üslubu ve olağanüs-
tü düş gücü ile modern romanı epik anlatım 
biçimleriyle buluşturan; 40 dile çevrilen İnce 
Memed romanıyla dünyaca tanınan; kurdu-
ğu imge,  kullandığı dil, yarattığı mit dünyası 

ile kendine özgü bir dil oluşturup    “düşle 
gerçeği, doğayla insanı iç içe” veren Yaşar Ke-
mal, Türk edebiyatının ölümsüz bir yazarıdır. 

İstedik ki bu ölümsüz yazarı Anabilim Eği-
tim Kurumları öğrencileri de yakından ta-
nısın, eserlerini okuyup onun anlatılarına 
tanıklık etsin. Bu doğrultuda büyük ustayı 

anmak için düzenlediğimiz “Bizden Biri: 
Yaşar Kemal” etkinliğinde okul içinde yapı-
lanları ve öğrencilerimizin hazırladığı küçük 
oyunumuzu sergiledik. Etkinliğimiz, Yaşar 
Kemal’in çocukluktan yazarlığının son dö-
nemlerine dek verdiği hayat mücadelesini 
anlatan, onun edebiyatımızdaki yerini ve 
önemini vurgulayan bir barkovizyonla baş-

ladı.  Anabilim Lisesi öğrencilerimizin Yaşar 
Kemal’in eserlerinden ve hayatından esin-
lenerek hazırladığı kısa oyunla devam etti. 
Etkinliğimiz 4, 5 ve 6. sınıflarımızın Yaşar 
Kemal’i tanımalarını sağlamak için yazarla 
ilgili derste yaptığımız çalışmaları içeren vi-
deo görüntüleri ile sürdü.  Sonrasında, Yaşar 
Kemal’in halk öykücülüğünden yola çıkarak 

sözlü gelenekte yaşayan Köroğ-
lu, Karacaoğlan, Alageyik öykü-
lerini kendine özgü bir üslupla 
anlattığı “Üç Anadolu Efsane-
si”ni okuyan öğrencilerimizden 
Yiğit Batuk’un hazırladığı “Üç 
Anadolu Efsanesi: Fragman”ı 
izlendi.  

Bizleri hazırladığımız etkinlikte 
yalnız bırakmayan Yaşar Kemal 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Se-
miha BABAN GÖKÇELİ, pla-

ketini Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Eğitimci 
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu’nun elinden 
alırken etkinlikle ilgili duygularını bizlerle 
paylaştı. Yaşar Kemal’in özgürlük, eşitlik, in-
san ve doğa sevgisini, düşüncelerini, edebiyat 
birikimini dinlemenin ve büyük ustayı anla-
maya çalışmanın verdiği mutlulukla etkinli-
ğimiz sona erdi.  

Anabilim Eğitim Kurumları Sancaktepe ve 
Ümraniye Kampüsü, 6 Mart Çarşamba günü 
çocuklara beynin bölümlerini ve görevleri-
ni, heyecan verici bir macera içinde anlatan, 
Türkçe yazılmış ilk kaynağın sahibi Hamit 
Annak’ı ağırladı. Kendisiyle ilgili sunumun 
ardından sahneye çıkan Hamit Annak, öğ-
rencilerimizi selamlayarak söyleşisine başla-
dı. “Beyin bizim için nedir?” sorusunu sordu 

ve beynimizden günde ortalama 70 bin dü-
şüncenin geçtiğini vurgulayarak öğrencileri-
mizin dikkatini çekti. İnsanın davranışlarını 
yöneten, denetleyen, duyum ve bilinç merke-
zi olan “beyin”le ilgili yazılmış çok az kaynak 
olduğunu belirten yazar, “Aklınızı Başınıza 
Alın” kitabını bu sebeple yazdığını aktardı. 
Beyinle ilgili onlarca bilimsel kaynak oldu-
ğunu ancak çocukların dikkatini çekebilecek 

bir eser olmadığı için bu önemli organı anlat-
mak istediğini söyledi. Okuduğu uluslararası 
makaleler, izlediği belgeseller ve alanında uz-
man tıp doktorlarından edindiği bilgilerden 
yararlandığını söyleyen Hamit Annak, yakla-
şık bir yılın sonunda kitabını çocuklarla bu-
luşturduğunu belirtti. Kitaplarını oluşturur-
ken “samimiyet” ve “inandırıcılık”ı oldukça 
önemsediğini ve kitap seçimi yaparken de 
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Atatürk ve Türkçeye Sevdalı Yazar Sevgi Özel

Anabilim Eğitim Kurumları, edebi-
yatımızın ünlü ismi Sevgi Özel’i 
ağırladı. Sancaktepe ve Ümraniye 

Kampüslerinde 5. sınıf öğrencilerimizle bir 
araya gelen yazar, kendisiyle ilgili sunumun 
ardından söyleşisine başladı. Sahneye çıkıp 
konuşmak yerine öğrencilerin arasında ol-
mayı tercih eden Sevgi Özel, çocukları ya-
kından görmek, onların gözlerinin içine bak-
mak ve onlara dokunmak istediğini belirtti.
Öğrencilerimiz için Ankara’dan İstanbul’a 
gelen yazar, çocuklarla samimi bir şekilde 
gerçekleştirdiği söyleşisinde öğrencilere “Siz 
kimsiniz?” sorusunu yöneltti. Bu soruyla öğ-
rencilerin beyin fırtınası yapmasını sağlayan 
Sevgi Özel, “Sizler Atatürk’ün bizlere emanet 

ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarısı-
nız.” diyerek salondaki herkesi “yurttaşlık” 
kavramı üzerine düşündürdü. Yurttaş olma-
nın en önemli görevinin Atatürk devrimle-
rini bilmek ve anlamak olduğunu belirten 
Özel, bu kavramı çocuklara aktarabilmek 
ve birikimlerini cumhuriyet yurttaşlarıyla 
paylaşmak adına “Barış Takımı” serisini ka-
leme aldığını dile getirdi. “Ben, sizin bilgili 
ve birikimli aynı zamanda mutlu ve başarılı 
olmanızı istiyorum. Kitaplarımı, geçmişte 
neler olduğunu bilmeniz için yazdım. Cum-
huriyetin önemini bilmekten vazgeçmeyin.” 
tavsiyelerinde bulundu. 

Dil çalışmalarıyla da bilinen Sevgi Özel, 
bazı televizyon programlarında Türkçenin 
yanlış kullanıldığını belirterek sitemlerini 
dile getirdi. Öğrencilere “Öğretmenlerini-
ze çok soru sorun, sorularınızın cevaplarını 
almadan sınıftan çıkmayın.” diyerek soru 
sormanın yeni fikirler ve yorumlar için ge-
rekli olduğunu belirten yazar, sorularımızın 

muhatabı olan öğretmenlerimizin de çok de-
ğerli olduğunu söyledi. Onlara hitap ederken 
“hoca” sözcüğü yerine “öğretmen” sözcü-
ğünü kullanmamız gerektiğini vurguladı ve 
“öğretmen” sözcüğünün ayrı bir müzikalite-
sinin olduğunu ifade etti.
Oldukça keyifli geçen söyleşinin ardından 
öğrencilerimiz, yazara kitaplarını imzalattı. 
Küçük okurların yansıttığı enerjiyle tazelen-
diğini ifade eden Sevgi Özel, bir dahaki bu-
luşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Bil-
gi ve birikimlerini içtenlikle paylaşan Sevgi 
Özel’e Ümraniye Kampüsü Ortaokul Türkçe 
Zümre Başkan Yardımcısı Nergiz İlimen, te-
şekkürlerimizi ifade eden çiçeği takdim etti. 
Zaten çiçeklerin arasında olduğunu söyle-
yerek çocuklara sevgisini dile getiren Sevgi 
Özel, 5-A sınıfından Ezgi Songur ve Ela Er-
doğan’ın yönelttiği röportaj sorularına cevap 
verdi. Soruları çok beğendiğini dile getiren 
yazar, birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu 
ifade ederek okulumuzdan ayrıldı.

bu özelliklere dikkat ettiğini ifade etti. Öğ-
rencimizin “Ne tür kitaplar okumayı tercih 
ediyorsunuz?” sorusuna yönelik belgesel, 
film, kitap gibi tüm çalışmaları takip etme-
ye çalıştığını çünkü hiç beklenmedik yerden 
edinilen bilginin bir ilham kaynağına dö-
nüştüğünü belirtti. Kitapların yanı sıra okul 
öncesi çocuklar için temizlik alışkanlığı ve 
doğayı koruma bilinci geliştirmek amacıyla 
oluşturduğu bilgisayar oyunundan bahsetti. 
Öğrencilerimiz daha önce bir macera kita-

bında rastlamadıkları 
beyin sapı, beyincik, 
oksibital lob, pe-
rietal lob, temporal 
lob, frontal lob gibi 
beynin bölümleri-
nin özelliklerini hem 
şaşkınlıkla dinlediler 
hem de bunların gö-

revlerini öğrendiler. Özellikle öğrenmenin 
beyinde başladığı ama bu öğrendiğimiz dav-
ranışları beyincik sayesinde devam ettirdiği-
mizi belirterek bu duruma bisiklete binmek, 
araba kullanmak, dans etmek gibi öğren-
cilerimizin de ilgilenebilecekleri örnekler 
verdi.  Ayrıca “Beyin ihtiyacı olan bilgiyi al-
maya yönelik çalışır ve sadece ihtiyacı olanı 
algılar.” sözünü çeşitli fotoğraflar kullanarak 
öğrencilerimiz üzerinde denedi. Öğrenci-
lerimiz gösterilen fotoğraflara odaklanarak 

fotoğraflardaki şekilleri tanımaya çalıştılar. 
Hem eğlenceli hem de şaşırtıcı bir deney-
di bu onlar için. Daha sonra öğrencilerimiz 
“Aklınızı Başınıza Alın” kitabı ve yazar hak-
kında Hamit Annak’a sorularını yönelttiler. 
Bu sorular arasında: “Eğer bir kitabınız filme 
uyarlansaydı siz bu filmi yönetmek mi yoksa 
filmde oyuncu mu olmak isterdiniz?” soru-
su dikkat çekiciydi. Yazarımız “Aslında en 
çok yönetmek isterim ama hem oyuncu hem 
yönetmen olmayı daha çok isterim.” diye 
cevap verdi. Bu güzel söyleşinin ardından 
konferans salonunda öğrencilerin kitaplarını 
imzalayan yazar, sonrasında da 6.sınıf öğren-
cilerinden Begüm Özengin ve Elif Türkay’la 
bir röportaj gerçekleştirdi. İmza dergisinde 
yayımlanacak olan bu röportajı çok merak 
ettiğini belirten yazar, yine böyle keyifli bir 
ortamda buluşmak dileğinde bulunarak oku-
lumuzdan ayrıldı.

Türkçe - Edebiyat
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Türkçeni Doğru Kullan
Türkçenin önemini kavratmak, öğ-

rencilerin doğru Türkçe ile iletişim 
kurmalarını sağlamak ve öğrenciler-

de bu anlamda farkındalık oluşturmak adı-
na Ümraniye ve Sancaktepe Kampüslerinde 
Türkçe Zümresinin 7. sınıf öğrencileriyle 
yürüttüğü “Türkçenin Doğru Kullanımı” adlı 
toplum hizmeti çalışması hazırlıkları, bu yıl 
da okulun ilk günlerinden başladı.  Etkinli-
ğin tüm yıla yayılması doğrultusunda 4. sı-
nıflar “Türkçenin doğru kullanımı” ile ilgili 
sloganların olduğu tişört tasarımı yaptılar sı-
nıflarında ve bunları iki gün boyunca okulda 
giydiler. 5. sınıflar “Türkçesini Bulalım” ya-
rışmasını sınıf içinde yapıp sınıflarını temsil 
edecek en iyi grubu belirlediler.  5. sınıfların 
her şubesinden belirlenen bu gruplar da 28 
Mayıs Salı günü konferans salonunda birbir-
leriyle yarıştılar. 6. sınıf öğrencileri, “Türkçe-
nin doğru kullanımı” konulu kendi bulduk-

ları sloganlarla resfebe oluşturma çalışması 
yaptılar. Oluşturdukları bu resfebelerle şubat 
sonunda panolar hazırladılar. 7. sınıf öğren-
cileri ise tüm yıl Türkçenin yanlış kullanımı 
ile ilgili farkındalık oluşturmak için uğraş-
tılar. Bir bölümü, yabancı 
dillerden oluşan isimleri 
tercih etmiş iş yeri sahipleri 
ile dükkân isimlerinde ne-
den yabancı isimleri kullanıp 
Türkçeyi tercih etmedikleri-
ne ilişkin röportaj yaptılar ve 
bunları etkinlik gününde gös-
terilmek üzere barkovizyona 
dönüştürdüler. Bir bölümü 
kendi aralarında bir orkestra 
oluşturarak Türkçenin doğru 
kullanımına yönelik sözler yazıp hazırladık-
ları “Ele Dile Karşı” adlı şarkıyı etkinlik günü 
seslendirdiler. Bir bölümü de kendi yazdıkla-

rı skeçleri 28 Mayıs günü yapılan etkinlikte 
sahnelediler. Geleneksel Türk tiyatrosundan 
ve günümüz gençliğinin konuşma ve dav-
ranışlarından yararlanan öğrenciler, hazır-
ladıkları skeçlerde dilin doğru kullanılması 

gerektiğine, kullanılmazsa kişinin yanlış an-
laşıldığı gibi kimi zaman da gülünç durumla-
ra düşebileceğine dikkat çektiler. 

5. Sınıflarla Dilimize Yerleşen Yabancı Sözcüklerin 
Türkçe Karşılıklarını Bulduk
Sosyal bir varlık olan biz insanlar çevre-
mizdekilerle iletişim içindeyiz. Kendimizi 
doğru anlatmak ve karşımızdakini doğru 
anlamak, algılamak ve analiz etmek için 
Türkçeyi doğru kullanmamız gerekir. Kimi 
zaman bilip önemsemediğimizden kimi za-
man havalı sanarak özenti duyduğumuzdan 
kimi zaman da bilim dili sandığımızdan 
kullandığımız yabancı sözcükler, konuş-
ma dilimize iyice girmiş durumda. Hatta 
öyle girip yerleşmiş ki neredeyse yabancı 
sözcükleri biliyor ama Türkçe karşılıkları-
nı bilmiyoruz. Dilimizin doğru ve bilinçli 
bir şekilde kullanılmasını, çocuklarda dil 
bilinci oluşturulmasını sağlamak ve bu ko-
nuda farkındalık oluşturmak için Ümraniye 
ve Sancaktepe Kampüsü 5.sınıf öğrencileri 

arasında Türkçe Edebiyat Zümresi “Türk-
çesini Bulalım” isimli bir sözcük yarışması 
düzenledi.  Turnuva şeklinde gerçekleşen 
yarışmada önce her sınıfta dört grup oluş-
turuldu ve öğrencilere günlük yaşamda sık-
ça kullanılan yabancı sözcükler gösterildi. 
Öğrencilerden, bu sözcük-
lerin Türkçe karşılıklarını 
bulmaları istendi. Mayıs 
ayının ilk haftası yapılan 
yarışmada, gruplar kıya-
sıya mücadele etti ve her 
sınıftan bir grup belirlendi. 
Rekabet duygusu ve kazan-
ma isteğinin öğrencilerin 
gözlerinden okunabildiği 
yarışmada eğlenceli anlar 

yaşandı. Sınıflarında birinci olan gruplar 
28 Mayıs Salı günü konferans salonunda 
yapılan “Türkçeyi Doğru Kullan” dil etkin-
liğinde yarıştılar.  Gruplar yarışırken sınıf 
arkadaşları da onlara izleyici olarak destek 
verdiler. 
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Münazara; herhangi bir konuda 
farklı görüşlerin mantık yürüt-
me, tezler, olaylar ve istatistikî 

bilgilerle savunulması, karşıt görüşlere anti 
tezler geliştirilmesidir. Münazaranın önce-
likli amacının katılımcılara güncel konuları 
çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlen-
direbilme yeteneğini kazandırıp tartışma 
kültürünü artırmak olduğu söylenebilir. Bu-
nun yanı sıra münazaracıların seri düşünüp 
fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önün-
de ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri de 
hedeflenir. Yıllar önce fikir alışverişi olarak 
gerçekleştirilen ve bire bir de yapılabilen 
münazaralar günümüzde daha çeşitli ve çok 
yönlü hâlde bir topluluk önünde yarışma 
halinde yapılmaktadır. Türkçe ve Edebiyat 
Zümresi önderliğinde 6 ve 7. sınıflar Ümra-
niye ve Sancaktepe Kampüslerinde müna-
zara yarışması için bir araya geldi. Her sene 
olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ilk hafta-
sında yapılan etkinlik kapsamında münaza-
ra konuları belirlenerek birbirinden çekiş-
meli ve eğlenceli bir yarışmaya imza atıldı. 
Tez ve antitez olarak iki farklı gruba ayrılan 
öğrenciler, savunma metinlerini hazırlar-
ken öğretmenlerinin rehberliğinde prova-

larını yaparak metinlerinin son şekillerini 
verdiler. “Kırsal alanda kurulan yaşam, in-
sana mutluluk getirir./Şehirlerde kurulan 
yaşam, insana mutluluk getirir.” isimli konu 
6. sınıflar için belirlenirken “Şimdiki çocuk-
lar, çocukluklarını doyasıya yaşamaktadır./
Şimdiki çocuklar, çocukluklarını doyasıya 
yaşayamamaktadır.” isimli konu da 7. sınıf-
lar için belirlendi. Öğrenci ve öğretmenler 
arasında yer yer yaşanan tatlı çekişmeler 
yarışmaya renk kattı. Münazara yarışmaları, 
bir yandan öğrencilerin kişilik gelişimlerini 
desteklerken diğer taraftan öğrencilerin ke-
yifli zaman geçirmelerini sağladı. Ümraniye 
Kampüsünde “Kırsal alanda kurulan yaşam, 
insana mutluluk getirir.” tezini savunan A 
grubundaki Dila Sa-
raçoğlu, Naz Öncü, Ece 
Akalın ve Begüm Özen-
gin; Sancaktepe Kam-
püsünde de yine bu tezi 
savunan B grubundaki 
Çağan Uysal, Rabia Nur 
Sağlam, Didem Erdem, 
Zeynep Duru Dişli mü-
nazarayı kazandılar.
7. sınıflardan Ümraniye 

Kampüsünde ‘‘Şimdiki çocuklar, çocukluk-
larını doyasıya yaşayamamaktadır.’’ tezini 
savunan B grubundaki Ömer Eren Yılmaz, 
İrem Tokat, Ayşenaz Tanyeri, Eren Dağde-
viren; Sancaktepe Kampüsünde ise ‘‘Şimdiki 
çocuklar, çocukluklarını doyasıya yaşamak-
tadır.’’ tezini savunan B grubundaki Nico-
letta Arabiano, Elif Özten, Azra Tunçsiper, 
Özgür Dörtyön birinci oldular. Kazanma-
nın mutluluğunu yaşayan öğrencilerimiz 
bir dahaki sefere yine böyle bir mutluluk 
yaşama dileğiyle, kaybetmenin hüznünü 
yaşayan öğrencilerimiz ise bir dahaki sefere 
daha iyi hazırlanıp böyle bir hüznü yaşama-
ma dileğiyle ayrıldılar konferans salonun-
dan. 

5. Sınıflar “Bil Bul”da Yarışıyor
Türkçe-Edebiyat Zümresi tarafından Üm-
raniye ve Sancaktepe Kampüslerinde dü-
zenlenen “Bil Bul Yarışması”nın birincisi, 
5. sınıflar ile nisan ayının ikinci haftasında 
gerçekleştirildi. Verilen bilgileri analiz etme, 
süreci doğru yönetme ve yerinde kararlar 
verebilme yeteneklerini ön plana çıkaran Bil 
Bul Yarışması, öğrenciler arasında büyük bir 
heyecan yarattı. Sarı, yeşil, turuncu ve mor 
olarak dört gruba ayrılan öğrenciler; sene 
başından bu yana görmüş oldukları konu ka-
zanımlarını kapsayan 20 soruluk bir yarışma 

ile kendilerini değerlendirme imkânı buldu. 
Takım olabilmenin bilincine varan gruplar, 
yarışma sırasında heyecanlı dakikalar yaşa-
manın yanı sıra yarışma boyunca tatlı bir re-
kabet ile performanslarını 
ortaya koydular. Yirmi so-
runun sonunda eşitlik elde 
eden gruplar yedek sorular-
la heyecanı en üst düzeyde 
yaşadılar. Kazanan gruplar 
sevinirken diğer grup-
lar “Bil Bul Yarışması”nın 

ikincisinde başarılı olacaklarına söz verdiler. 
Öğrenciler, bu sayede öğrenirken eğlenme-
nin keyfini çıkardıkları verimli bir ders saati 
geçirdiler. 

Düşünceler Özgürce ve Etkili Bir Biçimde Savunuldu

Türkçe - Edebiyat
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3. Sınıflar “Talent Show”da Haydi, Zumba
İle Coşmaya

4. Sınıflar İngilizce Doğa Kampında

Seslendirdik, Eğlendik

3. sınıfların heyecanla ve severek bekledikle-
ri “Anabilim Talent Show” etkinliği geniş bir 
katılımla gerçekleşti. 
İngilizce Zümresinin küçük sınıflarda yaşa-
yarak ve eğlenerek öğrenme ilkesinden yola 
çıkarak gerçekleştirdiği Talent Show,  hem 
öğrencilere hem de seyircilere keyifli anlar 

yaşattı. Öğrenciler, İngilizceyi aktif şekilde 
kullanarak izleyicileri kendilerine hayran 
bıraktılar. Seyircilerin bu coşkulu katılımı 
bizleri de çok memnun etti. Katılan tüm 
öğrencilerimiz “Talent Show” sertifikası ile 
ödüllendirildi. 

İngilizce öğretmenleriyle “Zumba” etkin-
liğinde buluşan 3-4 yaş grubu öğrencileri, 
İngilizce yönergeler eşliğinde dans ederken 
keyifli dakikalar geçirdiler. İngilizceyi ha-
yatın tüm alanlarında kullanmayı öğrenen 
öğrenciler, İngilizce öğretmenlerinin verdiği 
yönergelere uyarak dans ederken mutluluk-
ları gözlerinden okunuyordu. Minik minik 
adımlarla sevdikleri şarkılar eşliğinde zumba 
yaparak unutulmaz bir etkinlik gerçekleştir-
diler. 

İstanbulkamp-Şile’de, öğrencilerimizin ders 
dışında farklı bir ortamda, eğlenerek İngiliz-
ceyi aktif kullanabilmeleri amacıyla, “İngi-
lizce Doğa Kampı” düzenlendi. İngilizcenin 
okul dışında da yaşatılmasının hedeflendiği 
kampta, 4.sınıf öğrencileri Survivor oyu-
nundan, yengeç doğa yürüyüşüne, kamp 
ateşinden interaktif atölyelere katılarak keyif-
li ve bir o kadar da verimli vakit geçirdiler. 
Minik kampçılarımız sabah sporu ile güne 
başladı, “Hazine Avı” oyununda avlanarak 
ve müzik eşliğinde dans ederek çok eğlen-
diler. Türkçe konuşmanın izin verilmedi-

ği kamp programında, tüm kurallar 
öğrencilerin İngilizce konuşmalarını 
teşvik edici ödüllerle zenginleştirildi. 
Bu da öğrencilerimizi motive ederek 
kampın amacına ulaşmasını sağladı. 
Öğrencilerimizin 3 gün boyunca İn-
gilizce pratik yapmalarının yanında, 
kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, 
yataklarını toplama, kamp programı 
saatlerine uyma, arkadaşları ile ortak alan-
ları kullanma gibi becerilerini kazanmaları 
da hedeflendi. Öğrencilerimiz bu kamp ile 
doğal ortamda birbirleri ve öğretmenleri ile 

sosyalleşerek, eğlenerek ve öğrenerek verimli 
vakit geçirdiler. Ayrıca kampa günübirlik ka-
tılan 3.sınıf öğrencilerimiz de önümüzdeki 
sene içerisinde nasıl bir kamp hayatı geçire-
cekleri hakkında fikir sahibi oldular.

Okulumuz 4. sınıf öğrencileri “Dublaj Festi-
vali” etkinliğinde seçtikleri film karelerine ve 
fragmanlara sözler yazarak karakterleri ses-
lendirip canlandırdılar. Onlar seslendirirken 
biz de film ve animasyon karakterlerini on-
ların sesinden dinledik, izledik ve çok eğlen-
dik. Minion’lardan, Sponge Bob’a; Lego’dan 
Mickey Mouse’a kadar birçok karakteri ses-
lendiren öğrenciler, İngilizceye olan hâkimi-
yetlerini gösterip rol yeteneklerini de başarılı 
bir şekilde kullandılar.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 3. ve 4. sınıf 
öğrencileri tarafından izlenen bu etkinlik, 
öğrenci ve öğretmenler tarafından çok be-
ğenildi. Jüri üyelerinin birinci seçmek konu-
sunda oldukça zorlandığı gözlemlendi.

5 ve 6. sınıflarda da çekişmeli bir şekilde ger-
çekleştirilen Dubbing Fest’in  (Dublaj Fes-
tivali) başarısı izleyicilerde hayranlık uyan-
dırdı. Takımlar halinde yarışan öğrenciler, 
hazırlık aşamalarında bile oldukça keyifli 
dakikalar geçirdi ve hayatlarında unutamaya-
cakları bir tecrübe edinme şansı yakaladılar. 
Festival süresince ekranda izlediğimiz film 
karakterlerine ses veren öğrenciler, hem İn-
gilizce telaffuzları hem tonlamaları ile bizlere 
profesyonel dublaj sanatçılarını aratmadan 
keyifli anlar yaşattılar. Salonda bu festivale 
tanık olan tüm ortaokul öğrencileri ve öğ-
retmenleri önümüzdeki sene 5,6 ve 7. sınıflar 
arasında yapılacak olan Dublaj Festivali’ni 
dört gözle beklediklerini ilettiler.
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Anneler Günü’nde Duygulu
Anlar Yaşandı

Ortaokul ve Lise Öğrencilerimizden Paylaşmaya
Değer Fikirler “TEDX Anabilim”de

Anaokulu ile Aile 
Günü

Creative Story 
Writing  

Anaokulu 5-6 yaş öğrencilerimiz, Anneler 
Günü’nü anneleriyle kutlamanın keyfini ya-
şadılar. Anaokullarında “Anneler Günü” et-
kinliği hem İngilizce hem de Türkçe olarak 
hazırlanan şarkılar, danslar ve sunumlarla 
coşkulu bir şekilde kutlandı. Öğrenciler İngi-
lizce hazırladıkları sunumlarıyla göz doldur-
du, izleyicilere keyifli anlar yaşattılar. Etkinlik 
sonunda kendi yaptıkları küçük sürprizleri 

annelerine verirken oldukça duygusal anlar 
yaşandı.  Etkinliğin ardından, öğrencilerin 
yıl boyunca hazırlamış olduğu çalışmalar 
sergilendi ve  okulun minik ressamları  aile-
leriyle, eserlerinin bulunduğu sergiyi gezme-
nin keyfini yaşadılar. Gün sonunda portfolyo 
sunumlarını da yaparak  bu özel ve anlamlı 
günü  keyifle ve gururla bitirdiler. 

TED, “paylaşmaya değer fikirler” anlayışıy-
la, kişiler ve organizasyonların TED benzeri 
kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için 
TEDX’i yaratmıştır. TEDX ismindeki “X” 
bağımsız organize edilen TED etkinlikleri 
anlamına gelmektedir. Bu 
konferansın amacı, farklı 
alanlarda araştırma yapan 
öğrencilerin bilgi alışveri-
şine zemin oluşturmaktır. 
Teknolojiden eğlenceye pek 
çok konuyu bünyesinde 
barındıran ve 10-14 Mayıs 
2019 tarihlerinde hem Üm-
raniye hem de Sancaktepe 
Kampüslerinde 5,6,7 ve 8. 
sınıf öğrencilerinin katılımı 
ile “TEDX Anabilim” adlı 
etkinlik düzenlendi. Konuş-
macıların öğrencilerden se-
çildiği etkinlikte, öğrenciler 
ilgi duyup bilgi sahibi oldukları konularda, 
İngilizce olarak konuştular. Öğrencilerin İn-
gilizce gelişimine katkıda bulunmayı, onların 
yaratıcı ve ilginç fikirlerini paylaşmayı, onla-
ra öz güveni kazandırmayı amaçlayan etkin-

lik hedefine ulaşmış oldu.
Farklı alanlarda ileri derecede bilgi sahibi 
olan bazı 9, 10 ve 11.sınıf öğrencileri de bil-
gi alışverişine zemin oluşturmak için pay-
laşmaya değer gördükleri fikirlerini TEDX 

YOUTH etkinliği kapsamında 24 Nisan 2019 
tarihinde konferans salonunda diğer öğren-
cilere sundular. Öğrenciler, hem İngilizcele-
rini hem vizyonlarını geliştirme şansı elde 
ettiler. 

Velilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen 3-4 
yaş “Aile Günü” etkinliğinde İngilizce ve 
Türkçe olarak hazırlanan çok keyifli bir prog-
ram gerçekleştirildi. Programda hem velile-
rimize hem de öğrencilerimize güzel vakit 
geçirten eğlenceli şarkılar ve dans gösterileri 
bulunmaktaydı. Öğrencilerin başarılı per-
formansı sayesinde çok güzel anlar yaşayan 
veliler, gösteri bitiminde mutlu bir şekilde 
okuldan ayrıldılar.

Öğrenciler İngilizce yaratıcı hikâye yazma 
becerilerini geliştirmek, duygu ve düşüncele-
rini en uygun kelimelerle ifade etme yetisini 
artırmak amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü 
Anadolu Lisesi tarafından her yıl düzenlenen 
İstanbul Liseler Arası Yaratıcı Hikâye Yazma 
Yarışması’na katıldılar. 
12 Nisan 2019 tarihinde de 10. sınıflardan 
Selin Akçay ve İdil Pirebaş Creative Story 
Writing Yarışması’na katıldılar. 

Videonu Çek, 
Sesini Duyur
Raıse Your Voıce etkinliğinde ortaokul 
öğrencileri “My Dream School” konu-
sunda video çekerek bununla ilgili fikir-
lerini paylaştılar, sosyal medyada sesleri-
ni duyurdular.  Sosyal medyada yapılan 
heyecan verici oylama sonucunda birin-
ci seçilen öğrenci,
hayallerini
gerçekleştirmiş oldu. 

Yabancı Dil
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10 ve 11.Sınıf Öğrencileri İngilizce
Quız Show’da 
Yarıştılar
10 ve 11. sınıf öğrencileri İngilizce Bölümü-
nün düzenlediği Quız Show-İngilizce Genel 
Kültür ve Bilgi Yarışması’na katıldılar. İn-
gilizce bilgilerini kullanarak toplum içinde 
kendilerini ifade edebilme, doğru ve hızlı 
karar verebilme, doğru bilgiyi seçebilme ve 
centilmence rekabet edebilme becerilerini 
geliştirirken hem öğrendi hem eğlendiler.  
Yarışmayı kazanan gruplar, İngilizce kitap 
ödüllerini almaya hak kazandılar. Spelling Bee 

Yarışması

Treasure Hunt 

Öğrencilerin dört gözle beklediği 
“Treasure Hunt” oyunu büyük bir 
heyecan ile oynandı. Sancaktepe ve 

Ümraniye Kampüslerinde miniklerimiz bir 
hazine avına çıktı. Öğrenciler, 2. dönem her 
hafta verilen görevleri yerine getirerek anah-
tar kazandılar ve onları biriktirdiler. Anahtar 
sayısı tam olan öğrenciler oyuna katılma şan-
sı elde ettiler. Okulun çeşitli yerlerine yerleş-
tirilmiş olan ipuçlarını takip ederek hazineye 
ulaştılar. Hazine sandığının içinde ise onları 
çok mutlu edecek ufak sürprizler vardı. 

Yabancı Diller Bölümü tarafından hem Üm-
raniye hem de Sancaktepe Kampüslerinde 

gerçekleştirilen “Debate” etkinliğinde öğren-
ciler, heyecan ve rekabet dolu anlar yaşadılar. 

Bir gelenek haline gelen “Debate” etkinli-
ğinde, 7. sınıf öğrencileri fikirlerini kıyasıya 
yarıştırarak seyircilere keyifli anlar yaşattılar. 
Etkinliğin ardından, yarışan öğrenciler katı-
lım sertifikalarını alırken kazanan grup kupa 
ile ödüllendirildi.

2.sınıflar arasında gerçekleştirilen Spelling 
Bee Yarışması büyük bir coşkuyla karşılandı. 
Öğrencilerin kelime bilgisini genişletmeyi, 
telaffuz hatalarını azaltmayı ve en önemlisi 
onlara öz güven kazandırmayı hedefleyen 
yarışmada, öğrenciler hazırlanan listedeki 
kelimeleri, akıcı bir şekilde harf harf kodla-
dılar ve oldukça eğlenceli vakit geçirdiler. Ya-
rışmanın hem öğretici hem eğlenceli olması 
öğrencilerimizin fazlasıyla ilgisini çekti. Ya-
rışmaya katılan öğrencilerimizi kutlar, başa-
rılarının devamını dileriz.

Fil Joey Sahnede 
Anaokulu 4-5/ 5-6 yaş ve İlkokul 1-4 öğren-
cileri 26 Nisan Cuma günü İngilizce tiyatro 
izlemek için Ümraniye Kampüsü konferans 
salonunda bir araya geldiler. Ailesini bulma-
ya çalışan Joey adında çok sevimli bir fille 
tanıştılar. İnteraktif olarak oynanan İngilizce 

oyunda,  öğrenciler ailesini bulma konusun-
da sevimli fil Joey’e destek oldular. Keyifle 
geçirdikleri günün sonunda anaokulu öğ-
rencileri fil maskelerini tasarlayarak İngilizce 
anlayıp konuşabilmenin farkındalığını bir 
kez daha yaşadılar.
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Schatzsuche-
Busqueda del 
Tesoro 
4. sınıflarımız Almanca ve İspanyolca ders-
lerinde “Hazine Avı” etkinliği ile eğlenceli 
bir şekilde dil becerilerini gösterme fırsatı 
yakaladılar. Her iki kampüsümüzde yapılan 
etkinliklerde şimdiye kadar ikinci yabancı 
dil derslerinde öğrendikleri konular ile il-
gili öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan 
yönergeleri takip edip ipuçlarını bulmaya, 
soruları anlayıp onları yanıtlamaya çalıştılar. 
Etkinlikler okul bahçesi, katlar, sınıflar ve kü-
tüphane gibi bina içerisindeki farklı alanlar-
da gerçekleşti. Birbirleri ile kıyasıya yarışan 
gruplardan soruları en kısa sürede doğru ya-
nıtlayan öğrencilere madalyaları verildi.

“Deutsch-Duell” 5. Sınıf Kampüsler
Arası Almanca Bilgi Yarışması

“Europarallye” 10. Sınıf Almanca Öğrencileri
İle Beyoğlu’nda Avrupa İzleri

Liseler Arası Almanca Okuma Yarışması 1.si Anabilimden

Almanca Zümresi tarafından hazırlanan 
‘’Deutsch-Duell’’ bilgi yarışması 5. sınıf 
öğrencilerimize büyük heyecan yaşattı.                                                                                                                                         
Almanca dersini ilginç ve öğretici kılmak 
adına Ümraniye ve Sancaktepe Kampüsleri 
5. sınıf öğrencileri “Deutsch-Duell” de buluş-
tu. İki ayrı gruptan oluşan yarışmacılar; “Fle-
ißige Bienen” (Çalışkan Arılar) ve “Schlaue 
Füchse” (Kurnaz Tilkiler) adı altında kıyasıya 
yarıştılar. Gruplara dönem başından itiba-
ren işlenen Almanca konularından sorular 

yöneltildi. Zorlu sorulara karşı kıyasıya yarı-
şan gruplardan bir puan fark ile Sancaktepe 
Kampüsünde “Fleißige Bienen” (Çalışkan 
Arılar) birinci oldu. Katılan tüm öğrenci-
lerimize katılım belgesi, birinci gelen gruba 
da küçük hediyeler verildi. Yarışma boyunca 
takımlar sınıf arkadaşları tarafından coşkuy-
la desteklendiler. “Deutsch-Duell” sayesinde 
öğrenciler, eğlenceli bir şekilde Almanca bil-
gilerini tazeleme ve kampüsler arasında kay-
naşma fırsatı buldular.

Almanca 10.sınıf öğrencileri Alman 
Kültür Merkezinin düzenlemiş 
olduğu “Europarallye / İstanbul 

Beyoğlu’nda Avrupa İzleri” etkinliğine katıl-
dılar. Beyoğlu caddelerinde (Taksim-Tünel 
arası) “Avrupai İzler”e yönelik ilginç sorular-
dan oluşan keşif turunda, öğrenciler birbirle-
ri ile kıyasıya yarışırken keyifli zaman geçir-
diler. Keşif turunun başlangıç ve bitiş noktası 
Goethe-Institut olan etkinlikte öğrenciler, 

toplam 16 Avrupai noktaya ilişkin soruların 
olabildiğince fazlasını iki saat içinde, yanıtla-
maya çalıştılar. Tur bitiminde en fazla soruyu 
yanıtlamış olan ilk üç grup harika hediyeler-
le ödüllendirildi. Diğer katılımcıları da ufak 
sürprizler ile karşılaştılar. Bu etkinlik saye-
sinde 10. sınıf öğrencilerimiz ikinci yabancı 
dil olarak öğrendikleri Almancayı okul dışın-
da kullanma heyecanı yaşadılar.

Lise öğrencilerinin ikinci yabancı dile ilgile-
rini çekmek, öğrenme etkinliklerini pekiştir-
mek, okullar arası başarı standartlarını yük-
seltmek, girişimci bir ruhla yarışmaya teşvik 
etmek amacıyla bu yıl 01.03.2019 tarihinde 
düzenlenen XIII. Chamisso Liseler Arası 
Almanca Okuma Yarışması’nın 1. si 11. sınıf 
öğrencisi Eren Batu Seçkin olmuştur. Yarış-
ma esnasında diğer öğrencileri eleyen öğ-
rencimiz, izleyiciler ve jüri tarafından büyük 

övgü almıştır. 9. sınıfta ilk defa Anabilimde 
ikinci yabancı dil dersinde Almanca öğren-
meye başlayan Eren Batu Seçkin, jüriden te-
laffuz, dile hâkim olma ve okuma becerisi ile 
ilgili büyük övgüler aldı, onun kısa sürede 2. 
yabancı dilde elde etmiş olduğu başarı hay-
ranlık uyandırdı.
Yakaladığı başarı ile okulumuz Almanca öğ-
rencilerini cesaretlendirip bu gibi yarışmala-
ra katılma konusunda onlara örnek oldu. 

Yabancı Dil
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8. Sınıf Öğrencilerimiz

Goethe Enstitüsünde

Birbirleri İle Yarıştı

Pascua- Ostern Şenliğimiz

Almanca Dersinde Video Yarışması

Almanca dersini ilginç, öğretici ve hızlı bir 
keşif turuyla birleştirmek amacıyla 8. sınıf 
öğrencilerimiz öğretmenleri ile Alman Kül-
tür Merkezi tarafından hazırlanan   “İstanbul 
Beyoğlu’nda Alman İzleri-Stadtrallye” etkin-
liğine katıldılar. Etkinliğin birinci bölümde 
öğrencilerimiz Alman Kültür Merkezinin 
kütüphanesinde Alman çalışanlar tarafından 
verilen yönergeler doğrultusunda istenilen 
görevleri yerine getirdiler. İkinci bölüm-
de yine enstitü içerisinde çeşitli katlardaki 
ofisleri ziyaret edip merkez hakkında bilgi 
edindi, oradaki Alman çalışanlarla konuş-
ma imkânı buldular. Üçüncü ve en eğlenceli 
olan bölümde ise Beyoğlu’nda, başlangıç ve 
bitiş noktası Goethe Enstitüsü olan küçük 
bir keşif turuna çıktılar. Beyoğlu sokakların-
da (Galatasaray’dan Tünel’e kadar) geçen ve 
“Alman izlerine” ilişkin ilginç sorular içeren 
keşif turu ve bununla bağlantılı olarak enstitü 
ve enstitü kütüphanesinin gezdirilerek tanı-
tılması Goethe Enstitüsünün ve öğretmen-
lerimizin sorumluluğunda gerçekleştirildi. 
Yüksek hızlarının ve sezgi güçlerinin kanıtı 
olarak başarılı olan grubumuz güzel arma-
ğanlarla ödüllendirildi. 

3. sınıf öğrencilerimiz, İspanyolca ve Alman-
ca derslerinde öğrendikleri dilin kültürü olan 
etkinliğimizi; diğer bir deyişle “ilkbaharın 
gelişini” eğlenceli aktivitelerle kutladılar.  Her 
iki kampüsümüzde düzenlediğimiz etkin-
liklerde öğrencilerimiz, geleneksel paskal-
ya yumurtalarını gönüllerince boyadılar ve 
süslediler. Boyanmış yumurtalar öğretmen-
lerimiz tarafından okul bahçesinde saklandı 

ve öğrencilerimiz kendi yumurtalarını bul-
maya çalıştılar. Yumurtaları bulduklarında 
miniklerimizin yüzlerinde beliren mutluluk 
görülmeye değerdi. Engelli parkurda yu-
murta taşıma turnuvası ve top oyunları gibi 
birbirinden eğlenceli etkinliklerle bahçede 
arkadaşlıklarını pekiştirdiler. Yapılan etkinlik 
sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri dilin 
kültürünü de tanıma fırsatı buldular. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin 
farklı kültürler arasında bağlantı kurmaları 
ve öğrendikleri Alman-
ca dil bilgilerini kulla-
narak duygu ve düşün-
celerini ifade etmelerini 
sağlayan 7. sınıf öğren-
cilerine yönelik “Alman-
ca Kısa Video Yarışma-
sı” düzenlendi. Bu yıl 
öğrencilerimiz ünite ko-
nularına göre seçtikleri 
konu ile ilgili videolar 
hazırladılar.  Hazırlanan 
videolar “dil bilgisi, te-
laffuz, konu bütünlüğü” 
gibi kriterlere göre her iki kampüs öğretmen-
lerimizden oluşan jüri tarafından değerlen-

dirilerek en iyi video seçildi. Bu yıl birinci 
seçilen öğrencimiz Ümraniye Kampüsünden 

İlber Adalı, ikinci Ömer 
Eren Yılmaz ve üçüncü 
Sancaktepe Kampüsün-
den Ahmet Emre Ersoy 
oldu. Öğrencilerimize 
başarı belgeleri ve kü-
çük hediyeler verildi. 
Yarışma sonucunda 
öğrenciler hem bilgile-
rini ve yaratıcılıklarını 
sergileme imkânı bul-
dular hem de Almanca 
öğrenirken keyifli bir 
projenin içinde buluna-

rak yabancı dilde video hazırlama deneyimi 
kazandılar. 
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Almanca Serbest Konuşma, Sunum Etkinliği

Almanca Başarımızı Uluslararası Geçerli Olan
Sertifikalar İle Belgelendiriyoruz

İspanyolca Yazışıyoruz 

27  Nisan Cumartesi  günü düzenlenen Mini 
Pecha Kucha Liseler Arası Modern Diller 
Sunum Yarışması’nda  10. sınıf öğrencileri 
Almanca sunum yeteneklerini sergilediler. 
Okulumuz 10. sınıf öğrencisi Can Akan’ın 
hazırladığı “Jugendliche und Freizeit” adlı 
sunum, izleyiciler tarafından büyük keyifle 
izlendi. Öğrencimizin lise arkadaşları arasın-

da yapmış olduğu “gençlerin boş zamanları-
nı değerlendirme şekli” konulu ilgili anket 
sonuçlarını ve önerilerini Almanca olarak 
sunma biçimi, gerek telaffuz gerek sunum 
yeteneği açısından takdir topladı. Hedef 
dilde kendi seçtiği konularda  3,5 dakikalık 
sunumlar yapan öğrencimizi  kutluyor, ba-
şarılarının devamını diliyoruz.

Ortaokul ve lise öğrencileri, ikinci yabancı 
dil olarak öğrendikleri Almancadaki başarı-
larını her yıl olduğu gibi bu yılda 17 Mayıs ta-
rihinde yapılan TELC sınavına katılarak bel-
gelendirme imkânı buldular. Her iki kampüs 
öğrencilerimiz yaş gurupları ve seviyelere 
göre Telc Junior, Start Deutsch A1, Telc Schu-
le A2-B1 sınavlarına girip uluslararası geçerli 

olan dil sertifikasını almak için dil becerileri-
ni sergilediler. Üniversiteler, şirketler ve dev-
let kurumları tarafından uluslararası alanda 
tanınan TELC Almanca sınavına bu yıl da 
ilgi büyüktü. Das Akademie /İzmir tarafın-
dan okulumuza gelen sınav heyeti, öğrenci-
lerimizi seviyelerine göre 4 temel beceriye 
göre “dinleme, okuma, yazma ve konuşma” 

olarak değerlendirdiler. Öğrencilerimiz katıl-
mış oldukları bu sınavla öğrendikleri ikinci 
yabancı dil Almanca başarılarını sertifika ile 
taçlandırma fırsatı yakaladılar. Almanca A1/ 
A2 dil sertifika sınavlarında bugüne kadar 
sayısız başarı elde eden Almanca öğrencile-
ri bu yıl B1 seviyesine katılıp hedeflerini bir 
adım daha ileriye taşıdılar. 

5.sınıf öğrencilerimiz şimdiye dek edindik-
leri ikinci yabancı dil bilgileriyle kendi hikâ-
yelerini yazdılar. Önce nasıl hikâye yazabile-
ceklerini öğrendiler, sonra hikayelerinin her 
aşamasını adım adım hayal ederek ve özenle 
kurgulayarak İspanyolca dilinde kağıda dök-
tüler. İlk aşamada sınıf içinde bir elemeden 
geçen hikâyeler, daha sonra sınıflar arası 
yarışarak kampüs birincisi belirlendi. Son 
aşamamızda Ümraniye ve Sancaktepe kam-
püsleri birincilerimizin hikâyelerini oylama-
yı herkese açık yaparak interaktif ortamda 
okuyuculara sunduk. Tüm elemeleri geçerek 
İspanyolca hikaye yarışmamızı kazanan öğ-
rencimize İspanyolca hikâye kitabı ödülümü-
zü takdim ettik. 

4.sınıf İspanyolca öğren-
cileri arasında ilk dönem 
başlatılan mektup arka-
daşlığı ikinci dönemde de 
keyifle sürdürüldü. Kam-
püsler arası gönderilen 
mektuplarla her öğrenci 
kendine yeni bir arkadaş 
edindi. Aralarındaki ileti-
şim dilinin İspanyolca ol-
ması, kendilerini en doğ-
ru şekilde ifade edebilmek 
için heveslenmelerini 
sağladı. Dil öğrenmenin içselleştirildiği bu 
etkinlikte, öğrenciler yüksek motivasyonla 
mektuplar hazırladılar. Kendilerine arkadaş-

larından gelen mektupları da heyecanla ve 
sevinç çığlıklarıyla açtılar. Bizler de onların 
mutluluğuyla gururlandık.

Yabancı Dil
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İspanyolca Bilgimizi Yarıştırdık

Anabilim Geleneksel SOLEÁ
Festivali’nde  

İspanyolca Birinci
Dil Öğrencileri
Mezun Oluyor

Her yıl düzenlenen İspanyolca Bilgi Yarışma-
sı etkinliği bu sene de 6. sınıf öğrencileriyle 
gerçekleştirildi. Her şubeyi temsil edecek 
olan yarışmacılar sınıflardaki ön eleme tur-
larıyla belirlendi. Ardından konferans salo-
nunda düzenlenen finalde her şube kendi 
yarışmacısıyla diğer sınıflara karşı kıyasıya 
yarıştı. Sene boyunca öğrenilen konulardan 
seçilen kimi zaman zorlayıcı, kimi zaman 

dikkat gerektiren sorular neticesinde 6-D sı-
nıfını temsilen yarışan öğrencilerimiz Deniz 
Başak, Can Sağun ve Sonat Ceylan yarışmayı 
birinci olarak tamamladılar. Belirlenen süre 
zarfında İspanyolca bilgilerini hızlı ve aktif 
bir şekilde kullanan yarışmacılarımızı sınıf 
arkadaşları son soruya kadar heyecanla des-
tekledi. Etkinlikten tüm öğrenciler büyük 
keyif aldılar.

Anabilim Anadolu lisesinden 3 İspanyol-
ca öğrencisiyle Sev Amerikan Koleji’nde bu 
yıl beşincisi gerçekleştirilen ve İstanbul’da 
İspanyolca öğretim veren birçok okulun 
katıldığı “Soleá –  İspanyolca Festivali”ne 
katıldık. Çeşitli özel okullardan gelen öğ-
rencilerin İspanyolca konuştuğu, anekdotlar 
paylaşabileceği ve İspanyolca konuşulan kül-
türe yaklaşıldığı şenlikli bir atmosfer yaratı-
lan festivalde öğrencilerimiz, İspanyol dilini 
kullandıkları farklı istasyonlarda tasarlanan 
bilgi yarışmasında da yarışma fırsatı buldu-
lar. Diğer okul öğrencileri ile tanışan ve eski 
arkadaşları ile de tekrar görüşme fırsatı bulan 
lise öğrencileri, etkinlikten çok zevk aldılar.

İngilizce dışında geleceğin 10 dili arasında 
ilk sırada bulunan İspanyolca, 21 ülkede 400 
milyon kişi tarafından ana dil olarak konu-
şuluyor. Araştırmalar jeopolitik, ekonomik 
ve kültürel değişimler göz önüne alındığında 
gelecek yıllarda yıldızı en çok parlayacak dilin 
İspanyolca olduğunu ortaya koyuyor. Anabi-
lim Eğitim Kurumları, öğrencilerini gelece-
ğin şartlarına hazırlayan, eğitimde lider ro-
lünü üstlenen bir kurum olarak 2010 yılında 
İspanyolca adına ülkemizdeki en büyük adı-
mı attı ve İspanya Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Türkiye’de ilk defa İspanyolcanın 1.yabancı 
dil olarak okutulmasına yönelik bir anlaşma 
imzaladı. Bu işnbirliği ile İspanya Hükümeti 
eğitim materyalleri ve kaynak desteğinin yanı 
sıra İspanyol öğretmenleri okulumuza ataya-
rak bizzat yapılanmanın içinde bulundu. İs-
panya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim 
Ataşeleri, okulumuzu sık sık ziyaret ederek 
işleyen süreci değerlendirdi. 2011 yılında il-
kokul birinci sınıfta İspanyolcayı ilk yaban-
cı dil olarak tercih eden öğrenciler, bu sene 
8.sınıftan mezun oluyor. İspanyolcayı B1-B2 
düzeyinde akıcı şekilde konuşan öğrenciler, 
dildeki başarılarını DELE sertifikalarıyla taç-
landırdılar. Öğrenciler, İspanyolcayı yoğun 
ders saatleriyle ilk yabancı dil olarak öğre-
nirken 3.sınıfta ikinci yabancı dil olarak da 
İngilizce ile tanıştılar. 8.sınıfın sonunda İngi-
lizceyi de en az İspanyolca kadar iyi öğren-
diler, akıcı derecede konuşup anlaşabildikleri 
iki yabancı dil ile yollarına devam ediyorlar.  
Anabilim Eğitim Kurumları olarak 9 yıl önce 
Türkiye’de ilk ve tek okul olarak çıktığımız 
bu yolda, öğrencilerimizi dünya insanı ola-
rak yetiştirmenin gayretiyle, kendimize olan 
inancımızla yürüdük. Seneler sonra öğren-
cilerimizi mezun ederken başarı öykümüzü 
yazmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
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Eğitim, Bilim Araştırma Merkezi (EBAM)

Öğrencileri değişen dünyaya hazırlamak
için neler yapıyorsunuz?

EBAM çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?

EBAM’ın bünyesinde ne gibi çalışmalar yapıldı, neler planlanıyor?

30 yılı aşkın kurum geçmişimizden aldığımız güçle, alanında uzman kadromuzla beraber öğ-
rencilerimize ihtiyacı olacak tüm unsurları içeren eğitim programı sunuyoruz. Her öğrencinin 
ayrı birey olduğunu unutmadan onların yeteneklerini, yetilerini geliştirebilecekleri ortamlar 
hazırlıyoruz ve en önemlisi de söylediğimiz her şeyi yapıyoruz, yaptığımız her şeyi de yazı-
yoruz. Eğitim sektöründe örnek olacak uygulamalara öncelik ederek öğrencilerimizin viz-
yonlarını geliştirmeyi hedef ediniyoruz. Bence iletişim, adaptasyon ve inovasyon 21. yüzyılda 
bireylerin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana yapısını oluşturuyor. Teknoloji hızla gelişiyor ve 
hayatımızda çok yer kaplıyor. Teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltıyor ve iletişimin, üretimin 

hızını artırıyor. İşte tam bu noktada değişen bu dengelere en hızlı uyum sağlayanların başarılı olacağını düşünüyoruz. Uyum sağlayabilmek 
de iletişimde başarılı olmanız ile mümkün. Ayrıca bilgiye ulaşabileceğimiz kaynaklar çok fazla. Bu kaynakların arasından doğru bilgiye ulaş-
mak ise teknoloji ve bilgi okuryazarlığından geçiyor. Yenidünyada sürekli üretmeniz ve bu değişime ayak uydurmanız bekleniyor. İnovasyon 
becerileri de geleceğin bireylerinin sahip olması gereken olmazsa olmaz yeteneği olacak. Öğrencilere tüm bunları kazandırmak için kurumun 
yöneticilerinin, öğretmenlerinin bu bakışa sahip olması çok önemli. Bu nedenle de öğretmen eğitimleri bizim için olmazsa olmazlardan. Bunun 
yanı sıra en önemli projemiz EBAM’ı (Eğitim Bilim ve Araştırma Merkezi) hayata geçirdik. 

Gelecekle birlikte değişen dünyada bireylerin ihtiyaç duyacağı girişimcilik, yaratıcılık, eleştirel 
düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, liderlik 
gibi 21. yüzyıl becerilerinin öğrenciler tarafından içselleştirilmesi için eğitim kurumlarının 
programları içinde yer alması gerekiyor. Konuyla ilgili Anabilim Eğitim Kurumları’nda neler 
yapılıyor öğrenmek için İcra Kurulu üyemiz Sayın Seda Zeynep AYTAÇLI ile sohbet ettik.

EBAM, öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmak amacıyla Anabilim Eğitim Kurumlarının bir alt markası olarak kuruldu. EBAM hem iç 
paydaşları hem de dış paydaşlarıyla ortak iş birlikleri yapmayı ve bu iş birliklerinin sonucunda topluma fayda üretmeyi hedefliyor. 

Bu hedef doğrultusunda öğrencilerde;
Özellikle lise öğrencileri odak noktasında olmasına karşın daha küçük gruplara da yönelik çalışmaları ve programları sürdürüyoruz. 

Öğrencilerimizin duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla her kademede sosyal sorumluluk projeleri planlandı ve başarıyla 
uygulandı. İlgisi, merakı olan tüm öğrenciler farklı proje çalışmalarına yönlendirilerek (SEMEP, TUBİTAK, Eco School vb.) araştırmalar yap-
maları ve bilgi üretme becerilerinin gelişimi sağlandı. Lise öğrencilerimiz,  sektörün bilinen okullarının yer aldığı 250’yi aşkın öğrenci grubu 
ile 7. Anabilim Gençlik Organizasyonunu gerçekleştirdiler. Organizasyonun tamamını öğrencilerin yaptığı bu platformda ülkeye ait sorunlar 
tartışılarak meclise sunulacak önergeler hazırlandı. Öğrencilerimiz nasıl bir lise hayal ettikleri ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
İnovasyon Kampı, Fintek bunlar yapılanların sadece belli başlı örnekleri. Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen İnovasyon Kampı 
10 farklı okuldan 10’ar öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 11 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Fintek İnovasyon Kampına Lise öğrencile-
rimizle katıldık. Hafta sonu bir gün süren etkinlikte öğrencilerimiz, sponsor kurum tarafından belirlenen soruna çözüm önerisi üreterek jüri 
üyelerine sundular. 
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Öğrencileri değişen dünyaya hazırlamak
için neler yapıyorsunuz?

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında girişimcilik çalışmalarını, GençBizz Vakfı ile iş birliği yaparak lisede başlatacağız. Bu vakfın sorumlulu-
ğunda “Girişimcilik Programı” ile lise öğrencilerimiz, iş dünyası gönüllüleri mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde; kendi küçük 
ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kuracak, gerçek ürün / hizmet üreterek satış yapacak, ulusal ve uluslararası fuarlara katılacak, program 
sonunda şirketlerini tasfiye ederek finansal okur yazarlığı ve şirket yönetimini tecrübe edecekler.
 
Bunun yanı sıra yeni lisemizde, öğrencilerimizin fikirlerini rahatlıkla tartışabilecekleri, üretim yapabilecekleri “Fikir Atölyesi”ni hayata geçi-
receğiz. Düzenleyeceğimiz “Start Up Weekend” organizasyonuyla girişimcilik, inovasyon konusunda tüm lise öğrencileri arasında farkındalık 
yaratacağız.
 
Anabilim Okulları olarak gençlerimizi hayata ve değişen dünyaya hazır ve yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
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Ana Sınıflarımızın Mezuniyet Coşkusu

Portfolyo Sunum Günümüz

İlkokula Adım Adım 

Anabilim 5-6 yaş grubu öğrencileri, 
ilkokula hazırlık yolculuklarını 1 
Haziran Cumartesi günü Ümraniye 

ve Sancaktepe Kampüslerinde gerçekleştiri-
len mezuniyet gösterileri ile tamamladılar. 
Geçmişten bugüne müzikaller koreografisi 
ile hazırlanan gösteride öğrenciler sahnede 
minik birer yıldıza dönüştüler. Fame ve High 
School müzikalleri alıntıları ile anne ve baba-
larını nostaljik bir yolculuğa çıkaran öğrenci-
ler, Grease müzikali ile de eğlenceyi doruk-
lara taşıdılar. Yıl boyunca büyük bir emek ve 
özenle hazırladıkları gösterilerini ailelerine 

sunmanın heyecanı öğrencilerin yüzlerine 
yansımıştı. Branş öğretmenleri ile hazırladık-
ları modern dans gösterileri, büyük bir coşku 
ile söyledikleri şarkılar ve ABK şovları büyük 
beğeni topladılar. Velilerin yoğun ilgi ve katı-
lımı ile gerçekleşen gösterinin sonunda dip-
loma töreninde de duygusal anlar yaşandı. 
Minik adımlarla başladıkları anaokulundan, 
ilkokula geçişlerine tanık olunan seremoni 
hem velilerimiz hem de bizler için bir gurur 
tablosuydu. Geri sayımla kepler, coşkuyla fır-
latıldı ve mezun olmanın mutluluğu ailelerle 
paylaşıldı. 

Portfolyo öğrencinin, okul yaşantısı içinde 
öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden, eği-
tim programında yer alan etkinliklerinden 
oluşan, anne-babasına kendi ifadesi, aklı, 
yüreği ve bilgisiyle sunduğu ya da sergilediği 
bir süreçtir. Portfolyosunu ailesiyle birlikte 
gözden geçiren çocuğun neler başardığını 
görmesi, öz güvenini ve öz saygısını artırır, 
etkin çalışmalar yapması için güdülenmesi 
sağlanır ve bireysel stili belirginleşir.
11 Mayıs ve 18 Mayıs Cumartesi günü ana-
okullarımızda ve 5-6 yaş sınıflarımızda ger-
çekleştirdiğimiz Portfolyo Sunum Günü’nde 
öğrenciler, yıl boyunca hazırlamış oldukları 
etkinliklerini ailelerine sunarak hem ken-

dileri çok mutlu oldular hem de ailelerini 
gururlandırdılar. Sunum dosyalarında bu-
lunan etkinlikleri anlatırken öğrencilerin 
etkinliği nasıl yaptıkları, hangi malzemeyi 
kullandıkları, kendi kendilerini değerlendir-
me becerisini nasıl kazandıkları, çok yönlü 
düşünebildikleri, neden-sonuç ilişkisi kura-
rak çalışmalarını aktarabildikleri ailelerimiz 
tarafından da gözlemlendi. 
Sunumların sonunda öğretmenlerin öğren-
ciler için yazdıkları mektuplar ise duygulu 
anlar yaşattı. Ailelerimiz de “Portfolyo Su-
num Günü Anı Defterine” etkinlik hakkında 
duygu ve düşüncelerini yazarak verdikleri 
geri bildirim ile bizleri gururlandırdılar. 

Okul olgunluğu; çocuğun fiziksel, zihinsel, 
sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli 
bir düzeye gelmesi, okulda kendisinden bek-
lenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirme-
ye hazır olmasıdır. Bu süre zarfında çocuğun 
gelişim alanlarında öncelikle aile, sonra eği-
tim kurumlarında aldığı eğitimle destek-
lenmesi hazırbulunuşluk düzeyini olumlu 
yönde etkiler. Anabilim Eğitim Kurumları,  
öğrencilerin ilkokul sürecine geçişişinde hem 
fiziksel şartlara uyumunu kolaylaştırmak 
hem de onların duygusal olarak hazır olma-
larını sağlamak adına  “İlkokula Adım Adım” 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışma ile 
öğrenciler, haftanın bir gününü kampüslerde 
geçirerek ilkokul ortamı ile tanışmakta öğret-
men liderliği olmadan teneffüs ortamlarında 
bağımsız oyunlar oynamakta ve sosyal be-
cerilerini yaşayarak öğrenme ortamlarında 
deneyimlemektedirler. Sınıf öğretmenleri ile 
başlangıcını yaptıkları okuma yazma çalış-
malarını ilkokul öğretmenleri ile birlikte sınıf 
ortamlarında pekiştiren öğrenciler için ilko-
kul sıralarında olmak aynı zamanda büyük 
bir motivasyon kaynağıdır. Eğlenceli bilim 
derslerinde atölye ortamlarına ait materyal-
lerin tanıması, deneyler yapılması ve ulaşılan 
sonuçlarla sorulara cevap bulunması imkânı 
bulunmaktadır. Görsel sanatlar etkinliklerin-
de malzemeleri kullanmayı öğrenmekte, öğ-
rendikleri tekniklerle kendilerini keşfetmek-
tedirler. Tüm bunlara bağlı olarak ilkokul 
ortamlarında uyguladıkları çalışmalar onlar 
için de keyifli bir deneyime dönüşmektedir.  

Anaokulu



AnabilimHaber 2019 53

27 Mart “Dünya Tiyatrolar Günü” anaokulla-
rımızda öğretmenlerin ve öğrencilerin katılı-
mıyla gerçekleşti. Tiyatro salonu konseptinde 
hazırlanan çok amaçlı salonların kapısında 
öğrenciler sıraya girip biletleri-
ni gösterip salona girmeye hak 
kazandılar. Salonda sürpriz bir 
tiyatro oyununda sınıf öğret-
menlerini karşılarında buldu-
lar. Öğretmenlerini sahnede 
ağustos böceği, karınca, tavşan 
ve kaplumbağa olarak gören öğ-
renciler hem çok şaşırdılar hem 

de çok eğlendiler.  Tiyatro sonrasında da şar-
kılar ve danslar eşliğinde son derece keyifli 
vakit geçiren öğrenciler, masal gibi bir gün 
geçirdiler.  

Büyüklere Saygı Günü
Mart ayında gerçekleştirilen en güzel etkin-
liklerden biri kuşkusuz “Bü-
yüklere Saygı Günü”ydü.  
Yaşamın her alanında saygı 
ve sevgi olmadan yaşamak 
mümkün değildir. Bu ne-
denle büyükanne ve büyük-
babalar ile diğer aile büyük-
leri sınıflara davet edilerek 
“Büyüklere Saygı Günü”nde 
keyifli bir etkinlik yapıl-
dı. Büyükanne ve büyük-
babaların karşısına hazırlanan sürprizlerle 
çıkmak öğrencilerin ilk sahne deneyimini 
oluşturdu. Birlikte yapılan danslarla, sanat 

etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle onlarla bir-

likte olmanın mutluluğu yaşandı. Büyükanne 
ve büyükbabalara daveti kabul edip geldikleri 
için teşekkür edildi. 

Geziler

Sancaktepe Bilim Merkezi

İtfaiye Gezisi

Petshop

Can Geyran
Deniz Kabukları Müzesi

Göztepe Oyuncak Müzesi

Anaokulu öğrencilerinin yaşayarak öğrenme 
süreci, her ay eğitim programındaki temalar 
doğrultusunda yapılan geziler ile desteklen-
di. 3-4, 4-5 ve 5-6 yaş öğrencileri bu geziler 
ile farklı deneyimler yaşadı.

Bilimsel gözlemler yapabilme güçleri, bilime 
karşı ilgileri artırıldı ve deney yaptırarak me-
rak duyguları daha da geliştirildi.

Acil durumlarda aranacak numaraları öğ-
renip bunu yaşama geçirme becerileri des-
teklendi. İtfaiyecilerin sadece yangınlarda 
yardımcı olmadıkları, onları ne zaman ara-
mamız gerektiği ve daha birçok konuda on-
lara bilgi verildi

“Ben ve hayvanlar” temasında sevimli dostla-
rımız ve onların doktorları ile tanışılıp minik 
dostlarımız hakkında neleri sevdikleri, neler 
yedikleri gibi birçok şey öğrenildi.

Çevreyi Koruma Haftası kapsamında öğren-
ciler çeşit çeşit deniz canlıları ile tanışma fır-
satı buldular. Doğayı koruma, ve kirletmeme 
gerektiği, anaokullarında yapılan “Sıfır Atık” 
projesinin dünyamız için ne kadar önemli ol-
duğu öğrenildi. 

Geçmişten günümüze oyuncakların gözlem-
lendiği oyuncak müzesinde keyifli anlar ge-
çirildi.

2018/19 eğitim öğretim döneminin sonuna 
yaklaşıldığı şu günlerde çocuklarının okulda 
neler yaptığını merak eden ailelerimize, 3-4 
yaş grubu öğrencilerimizin etkinliklerinden 
oluşan bir programı izletip onları okulda ke-
yifli bir sunumla ağırladık. Öğrenciler, anne 
babalarına hem Türkçe hem de İngilizce 
şarkılar söylediler; ritim çalışması sunumu 

yaptılar ve dans ettiler. Anne babalar bu özel 
günde çocuklarının eğlenerek öğrendiğini 
izleyip duygu dolu anlar yaşadılar. Haziran 
ayına denk gelen bu etkinlikte babalar da 
unutulmadı. Okul girişine onlar için “Benim 
babam bir kahraman” yazılı pano hazırlandı. 
Etkinlik sonunda anneler de babalar da evle-
rine mutlu döndüler. 
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Yaza Merhaba Pikniği
Anaokulu öğrencileri, yaz aylarına kocaman 
ve neşeli bir “merhaba” diyerek geleneksel 
yıl sonu pikniklerini yaptılar. Okul ortamın-
dan uzaklaşarak Polonezköy “Gönül Köşkü” 
tesislerinde gerçekleştirilen piknikte öğren-
ciler,  öğretmenleri ve arkadaşlarıyla çuval 
yarışları yaptılar; ip atlama, körebe, yakala-
maca, halat çekme, salıncakta sallanma gibi 
birçok oyunu neşeyle oynadılar. Ailelerinin 
piknik sepetlerine hazırladıkları enfes yiye-
cekleri arkadaşlarıyla paylaşıp gün boyun-
ca oyun oynadılar,  bir şeyler atıştırdılar ve 

doğanın tadını çıkardılar. Piknikte gerçek-
leştirilen mangal partisi  de öğrencilerimiz 
için ayrı bir lezzet oldu. 4-5 ve 5-6 yaş grubu 
öğrencilerinin katıldığı piknikte, doğal bir 
ortamda birlikte oyun oynandı ve paylaşım-
larda bulunularak zengin, rengârenk bir gün 
yaşandı.  Küçük yaş grubu öğrencilerimiz de 
bütün yılın yorgunluğunu okulların bahçe-
lerinde gerçekleştirilen “Yıl Sonu Pikniği” 
ile attılar. Piknik sepetlerindeki yiyecekleri 
keyifle ve afiyetle yiyip eğlenceli oyunlar oy-
nadılar. 

Anaokullarında yabancı dil eğitimi, 
öğrencilerin kendi konuştukları 
ana dili dışında başka bir yaban-

cı dilin ve kültürün varlığını fark etmeleri 
ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilginin 
oluşturulmasıyla başlamaktadır. Böylece ya-
bancı dil öğrenilirken başka kültürlerin ve 
yaşam biçimlerinin farkındalığı da oluşmak-
tadır. İki dili aynı anda edinebilmek küçük 
yaşta kazanılan bir yetidir. Bu yaşlarda edi-
nilen yabancı dil eğitimi, bellekte uzun süreli 
yer alır ve kalıcı olur. Dilin ana dil gibi öğ-
renilebilmesinin dönemi, 3-7 yaşları arasıdır.  

3-7 yaş döneminde dil öğrenimi doğal bir 
süreçtir. Bu süreç öğrenmenin en yoğun ol-
duğu ve yeteneklerin çok hızlı bir şekilde 
gelişip biçimlendiği bir dönemdir. Çift dilli 
eğitim programları hazırlarken temel kriter 
çocukların merak duygularını geliştirmek ve 
onlara öğrenme heyecanı yaşatmaktır. Güçlü 
bir teorik alt yapıya sahip olan çift dilli eğitim 
sisteminin amacı, öğrencilerin yaratıcı, inte-
raktif öğrenme ortamlarında dil becerilerini 
geliştirmek ve kavramları Türkçe-İngilizce 
öğrenerek bütünsel olarak algılamalarını 
sağlamak; dinleme, anlama, konuşma bece-

rilerini eşit seviyede yürütmektir. İngilizce 
eğitiminde kelimeler, kavramlar, günlük ha-
yatta sık kullanılan basit cümleler, oyunlar, 
şarkılar, yarışmalar ve değişik faaliyetlerle 
desteklenerek, yaşayarak kavratılmaktadır.  
Programımızda, hikâye, drama ve değişik 
materyallerin seslerinden oluşan ritim ça-
lışmaları ile zenginleştirilerek çocukların 
yabancı dili öğrenmesini pekiştirici bir süreç 
yaşamaları, doğal öğrenme ortamlarında ya-
bancı dili, yaşayarak keşfetmeleri sağlanmak-
tadır.
 

Bir çocuğun, hayatın içinde hem başarılı 
hem de mutlu olmasının en önemli belirle-
yicisi ders başarısından daha çok “kişilik de-
ğerleri ve becerileri”dir.  Yrd. Doç. Dr. Oktay 
Aydın ve Anabilim Eğitim Kurumları psiko-
lojik danışmanları tarafından yaratıcı dra-
ma teknikleri ile bu doğrultuda hazırlanan 
program, anaokullarımızda 4-5 ve 5-6 yaş 

öğrencilerimize uygulanmaktadır. Program, 
anaokulundan liseye kadar her sınıf düzeyin-
de öğrencilerin temel kişilik değerlerini geliş-
tirmenin yanı sıra, kişisel yaşam becerilerini 
zenginleştirmelerine de yardımcı olmaktadır. 
Rehber öğretmenler tarafından uygulanan 
etkinliklerde; akran ilişkileri, temel iletişim 
becerileri, kendini tanıma, öz denetim gibi 
birçok alanda yaşayarak öğrenme ortamları 
hazırlanmaktadır. Her ders bitiminde öğren-
cilerin sundukları çözümler, yaratıcılıkları ve 
hayal dünyalarının yansımalarıyla kendileri-

ni keşfetmeleri ve kendi sosyal ortamlarında 
yer edinmeleri sağlanmaktadır. 

Anaokulu
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Branş Öğretmen
Toplantısı
Öğrencileri gelişim alanları üzerinden takip 
eden; onların yeteneklerini, ilgilerini keş-
feden eğitim anlayışı ile Anabilim Eğitim 
Kurumları geleceğe doğru emin adımlarla 
devam ediyor. Sınıf ve branş öğretmenleri-
nin, öğrencileri tüm sene gözlemleyerek yap-
tıkları profesyonel değerlendirmeler veliler 
ile yapılan branş öğretmenleri toplantısında 
paylaşıldı. Bu özel toplantıda müzikten yüz-
meye, danstan ABK’ye, satrançtan İngilizce-
ye, KGP’den okuma yazma, görsel sanatlar ve 
eğlenceli bilime dek tüm branş öğretmenle-
ri, velilere öğrencilerimizin gelecekleri için 
önemli bilgiler aktardılar.  

100. Gün Etkinlikleri

Masallarla 1 Gün

Mutfak Etkinlikleri
Öğretmenleriyle ve arka-
daşlarıyla tanıştıkları ilk 
günün heyecanını dün gibi 
hatırlayan öğrenciler, okul-
ların açıldığı günden başla-
yarak 1’den 100’e kadar say-
dılar ve okulun 100. gününü 
“100. Gün Partisi”nde renkli 
kostüm, yarışma  ve  çeşitli 
oyunlarla kutladılar. Oku-
lun çeşitli yerlerine saklan-
mış olan 1’den 100’ e kadar 
olan rakamları buldular. 
5-6 yaş grubu öğrencileri, 
evlerinden getirmiş oldukları 100 adet stic-
ker, 100 parçalı lego vb. materyalleri  10, 27, 
85….. sayarken 3-4 yaş grubu öğrencileri 
de onlarla birlikte o heyecanı yaşadılar. 100. 

Gün Partisi için özenle hazırlanan öğrenciler, 
100. Gün taçları ve maskeleri ile katıldıkları 
partide öğretmenleri ve arkadaşları ile birbi-
rinden keyifli oyunlar oynadılar.

Bu yıl ilki düzenle-
nen “Masallarla 1 
Gün” etkinliğinde 
öğrenciler “Bir var-
mış, bir yokmuş, 
evvel zaman içinde, 
kalbur zaman için-
de…” diye başlayan 
cümlelerle masalla-
rın tadına vardılar, 
öğretmenlerimiz de 
nostaljik bir yolculu-
ğa çıktılar. Ümraniye 
Kampüsünde dü-
zenlenen etkinlikte 
öğrenciler daha salona girerken onları kır-
mızı başlıklı kız, pamuk prenses gibi masal 
kahramanları karşıladı. Öğrenciler masalları 
izlerken zaman zaman Bremen mızıkacı-
larındaki horoz, zaman zaman da çalışkan 

bir karınca olup aktif bir biçimde masalla-
ra dâhil oldular. Birkaç masalı izledikten ve 
dinledikten sonra şarkılar eşliğinde sahnede 
masal kahramanları ile dans ettiler ve çok 
eğlendiler.

Mutfak etkinlikleri ile çocuklar temel kav-
ramları öğrenir, yaratıcı düşünme yetilerini 
geliştirir, zaman planlama becerileri gelişir, 
sorunlar karşısında yaratıcı çözümler ürete-
bilir ve olumlu benlik algısı geliştirirler (öz 
güven, öz saygı, öz yeterlilik vb.). Sosyal ve 
öz bakım alanlarına yönelik beceriler kazanır 
ve yaşama daha iyi, daha güçlü hazırlanırlar. 
Öğrencilerin tüm bu gelişim alanlarını des-
teklemek için mutfak etkinlikleri her yaş gru-
bunun eğitim programında yer almaktadır.   
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İlkokul

İlkokulda Yapılan Sınıf İçi Etkinlikler – Geziler – Projeler  

1. sınıf öğrencilerimiz kesirler konusunu 
Gems çalışmalarıyla öğrendi. Bağımsız öğ-
renen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiş-
mesini destekleyen Gems çalışmalarıyla ma-
tematik derslerimiz daha eğlenceli, öğrenme 
daha kalıcı oldu.

Anabilim İlkokulu, eğitim felsefisini “Yapılandırmacı Yaklaşım”dan hareketle “bilgi, kavram, beceri, değer ve davranış” ögelerine dayandırmak-
tadır. Uygulanan eğitim programı, öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını dikkate alarak tasarlanmış ve temelinde farklılaştırılmış öğretime yer 
verilmiştir. Farklılaştırılmış öğretim süreçleri “Çoklu Zekâ” ve “Öğrenme Stilleri” teorileriyle desteklenmiştir.

Tahmin edildi, ölçüldü, değerlendirildi. 3. 
sınıf öğrencileri matematik dersinde kütle-
lerini tahmin ettikleri nesnelerin gerçek öl-
çümlerini yaptı, sonra tahminlerinin doğru-
luğunu kontrol etti.

1.sınıf öğrencileri, Atatürk Haftası’nda Ata-
türk’ü, Atatürk’ün ailesini, öğrenim hayatını 
ve yaptıklarını öğrendi. Öğrencilerimiz öğ-
rendiklerini film şeridine aktardı.

2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz hikâye küplerini 
kullanarak kendi hikayelerini  oluşturdular. 
Hikâye küpleri yuvarlandı ve üzerindeki re-
simleri kullanarak yaratıcı yazma görsel oku-
ma çalışmaları yapıldı.

Tüm sınıflarda sene başında seçilen kitaplar,  
kütüphane saatinde okundu. Kitaplarla ilgili 
belirlenen etkinlikler tamamlandı.

3.sınıf öğrencilerimiz kültürel miras öge-
lerini araştırıp bilgi edindi. Gelenek ve 
görenekler, yemek, giyim kuşam, müzik, 
halk oyunları gibi unsurların kültürel mi-
rasımızı oluşturduğu anlatılıp drama der-
sinde günlük yaşamdan örnekler sunuldu.

Yaparak yaşayarak öğrenmeye devam 
edildi. 2. sınıflarımız paylaştırmanın an-
lamını ve bölme işleminin gerekliliğini 
uygulama yaparak öğrendi.
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Güdümlü okuma doğrultusunda parça parça 
okunulan “Beyoğlu Macerası” kitabı oku-
tulmadan önce, kitap kapağındaki görseller 
inceletilerek kitapta nelerin anlatılmış ola-
bileceğine dair fikirler üretildi. Kitapla ilgili 
merak duygusu uyandırdıktan sonra okuma-
ya başlandı. Okuma esnasında, bilgi avcıla-
rının kim olduğu, şifre korsanlarının amacı, 
bilgi avcılarının kimlere benzeyebileceği, 
kitapta gizlenmiş şifrelerin çözümü, harita 
üzerinde tarihi yerlerin ve görsellerinin in-
celenmesi gibi süreçlere yer verildi. Kitaptaki 
şifreleri çözerken 3.sınıf öğrencileri de ma-
ceraya dâhil oldu. Orienteering etkinliği ile 
uygulama yapıldı. Öğrenciler gruplara ayrılıp 
her gruba bir sembol ve renk belirlendi. Öğ-
rencilerden kendilerine verilen şifrelere ait 
yerlerin neresi olabileceğini düşünüp orada 
gizlenen zarfları bulmalarını istendi. Öğren-
ciler, verilen şifreleri çözerek ilgili birimden 
anahtar harflerin bulunduğu zarfları bulma-
ya çalıştılar. Tüm zarfları topladıktan sonra 
içlerinden çıkan harfleri bir araya getirip ta-
mamlayan gruplar, anahtar harflerle oluştu-
rulmuş gizli kelimeyi bulmak için çabalarken 
eğlenceli ve coşkulu dakikalar yaşadılar. Et-
kinlikte grup çalışmasının, grup içi iletişimin 
ve paylaşımın önemine dikkat çekildi. Süreç, 
tüm grupların şifreleri çözmesiyle tamam-
landı. Okuma sonrasında ise bilgi avcıları 
rozetleri hazırlandı.

“Boyanmış taşla kitap resimlenir mi?” soru-
suna 2. sınıf öğrencileri boyadıkları taşlarla 
yanıt verdiler. Nilay Yılmaz’ın “Dalgalarla 
Dans Eden Kurbağalar” kitabını okudu ve 
taş boyama etkinliği yaptılar. Kitabın kahra-
manları Zeno ve Mondo’nun doğa ile birlikte 
nefes alma, doğanın bir parçası olma yolunda 
girdikleri maceralı yolculuğa eşlik eden öğ-
renciler, önce hayal ettiler sonra da getirmiş 
oldukları taşlara hayallerini çizip boyadılar.

3.sınıf öğrencileri, Sancaktepe Bilim 
Merkezi gezisinde Jura Devri’nde yaşa-
mış olan etçil dinazorlardan Dilophosa-
urus’u tanıdı. Van De Graff jenaratörü ile 
elektron geçişini gözlemledi. Elektriğin 
üretimini, elektriğin hayatımızdaki yeri-
ni, helezyonun oluşumunu, makaraların 
kaldırma gücünü, hava basıncının cisim-
lere etkisini deneyimleyerek öğrendiler. 
Planeteryuma geçip küçük bir astronomi 
eğitimi aldıktan sonra belgesel film gös-
terimiyle astronomi ve uzay ile ilgili me-
rak ettiklerine yanıt buldular.

3.sınıf öğrencileri, nisan ayı kitabı olarak 
Albert Einstein kitabını okudu. Öğrenciler 
kitabı, canlanan kitap etkinliği ile değerlen-
dirdiler. Albert Einstein’ı ayrıntılı bir şekilde 
tanımakla kalmadı ayrıca afişler, pankartlar 
ile 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin de bilgi sahibi 
olmasını sağladılar. Bir yandan Albert Eins-
tein’ın yaptığı çalışmalarla bilime sunduğu 
katkıları öğrenirken bir yandan da aynı tarih-
lerde dünyada ve bizim ülkemizde meydana 
gelen önemli gelişmeleri araştırdılar. Sınıf-
larda afiş çalışmaları yaptılar, ders araların-
da koridorlarda kostüm giyerek birer Albert 
Einstein oldular, pankartlarla sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Sunumları dinleyen öğren-
ciler Albert Einstein olan arkadaşlarından 
önemli bilgiler edinirken hem sunum yapan 
öğrenciler hem de dinleyen öğrenciler vakit-
lerini oldukça verimli geçirdiler. 

1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin stratejik dü-
şünme becerilerini geliştirmek ve eğlence-
li vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 
iki haftada bir yapılan akıl oyunları ders-
lerine öğrenciler istekle katıldılar. Trax, 
Katamino, Çin Daması, Rubik Race, Aba-
lone gibi pek çok oyunu hem derste hem 
de boş zamanlarında oynayarak ileriyi 
görme; planlama ve mantıksal düşünme 
becerilerini geliştirdiler. 
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Okuyoruz, yazıyoruz… Büyük bir heyecanla 
okula gelen 1.sınıf öğrencileri öğretmenleriy-
le ve arkadaşlarıyla fotoğraf çekilip gösterile-
ri için hazırlandı. Öğrenciler; koro, drama, 
bale, jimnastik ve İngilizce alanlarında gös-
terdikleri performanslarla göz doldurdular. 
Yaparak yaşayarak öğrenen minikler dönem 
sonu gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar 
yaşattılar.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matema-
tik alanlarının birlikte ele alındığı eğiti-
min bir bütünlük içinde verildiği STEM 
projeleri tamamlandı. 1.sınıfların “Benim 
Eşsiz Yuvam”, 2.sınıfların “Çevrem Ben-
den Sorulur”, 3.sınıfların “Kuvvetin Çeki-
mi” konularındaki projeler verilen prob-
lem durumundan yola çıkarak iş birliğiyle 
çalışarak tamamlandı. Bilim Günü’nde de 
sergiledi. STEM projeleriyle öğrenciler, iş 
birliği içinde çalışabilen, problem çözme 
odaklı düşünebilen, olaylara farklı bakış 
açıları ile yaklaşabilen, öz güven sahibi, 
üreten, sorgulayan ve yaratıcı düşünebi-
len bireyler haline geldiler. 

1,2 ve 3. sınıflarda her sabah rutin olarak uy-
gulanan, öğrencinin kendi kontrolünü yap-
masını sağlayan “Hatasız İşlem-5 Dakika”nın 
öğrencilerin dört işlem becerilerini her geçen 
gün geliştirdiği gözlemlendi.

Tasarruf avcıları iş başındaydı. Eko Okul 
çalışmaları doğrultusunda 2 ve 3. sınıfla-
rımızdan oluşan Enerji Avcıları, “Aydınlık 
bir gelecek tasarrufla gelecek.”, “Enerjini 
koru, dünyanı koru.” sloganları ile okul 
ve çevre bilinçlendirmesi kapsamında 
yürüyüş yaptılar. “22 Mart Dünya Su Gü-
nü”nde farkındalığı artırmak adına tüm 
okul öğrencileri mavi giyindi. Eko Tim 
öğrencileri suyun yaşamımızda önemini 
vurgulayan videolar izletilmesini sağladı.  
Sınıf kapılarına asılan su damlalarına suyu 
tasarruflu kullanma ile ilgili sloganlar ya-
zıldı. Yazılan sloganlar sınıf panolarında 
sergilendi.

“Ben ve Çevrem” teması doğrultusunda 3.sı-
nıflar, doğal çevrenin canlılar için öneminin 
farkına varıp yapay çevrede nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini paylaştılar. Kendi yapay 
çevrelerini tasarladılar.

Kendi tohumlarımızı ektik.
“Doğada Hayat” teması kapsamında 3.sı-
nıflarımız meyve ve sebzelerin yetişme 
koşullarını araştırdı. Kendi tohumlarını 
eken öğrenciler, onların gerekli koşullarda 
büyümelerini gözlemlediler.

Deneylerle keşfediliyor. “Vur Patlasın Üfle 
Oynasın” deneyi ile işitme duyusunu kulla-
narak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması 
ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımda 
bulunuldu.

İlkokul
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Rehberlik

11. Sınıflarımızın
Üniversite Gezilerinden

Anabilim Kariye Günleri kapsamın-
da 16 Nisan Salı günü Bilgi Üniver-
sitesi,  19 Nisan Cuma günü İstan-

bul Teknik Üniversitesi, 29 Nisan Pazartesi 
günü Özyeğin Üniversitesine, 11.  sınıf öğ-
rencilerimize yönelik geziler düzenlendi. 
Öğretmenlerimiz eşliğinde düzenlenen ge-
ziye toplam 55 öğrenci olmak üzere tüm 11. 
sınıf öğrencileri katıldı. Üniversite tanıtım 
gezilerinin öğrencilerin kariyer planlarını 
yapmalarında yardımcı ve seçimlerinde yol 
gösterici olduğuna, aynı zamanda üniversite 
kültürü, olanakları, bölümleri, öğrenci yaşa-
mı vb. konularda yerinde bilgiler edinmenin 
öğrencilerimizin motivasyonlarını artırdı-
ğına, bakış açılarını daha da genişlettiğine 
inanıyoruz. Amacımız üniversite sınavına 
hazırlanan 11. sınıf öğrencilerimizin, he-
deflerini netleştirmelerinde,  istedikleri ve 
hedefledikleri üniversiteleri yerinde ziyaret 
etmelerini ve üniversite ortamını gözlem-
leyebilmelerinde, tanıtım biriminde görevli 
üniversite öğrencilerinden bilgi almalarında 
yardımcı olmak;  motivasyonlarını artırma-
yı, meslekler hakkında öğretim üyelerinden, 
üniversite ve üniversitedeki yaşam hakkında 
bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu  amaçla  
düzenlenen  üniversite gezilerinde, öğretim 
görevlileri ve uzmanları tarafından üniversi-
telerin kampüs olanakları, giriş ve burs ola-
nakları hakkında bilgi verildi ve üniversite-
nin genel tanıtımı  yapıldı. Ayrıca öğrenciler  
merak ettikleri konularla ilgili soruları sor-
ma imkânı buldular. Daha sonra üniversi-
tenin fiziki yapısının öğrencilere tanıtılması 
amacıyla bir kampüs turu da düzenlendi.

Ümraniye ve Sancaktepe Kampüsü 8. sınıf 
öğrencileri, LGS’ye az bir süre kala 12,13, 14 
Nisan tarihlerinde “Durusu Club Hotel”de 
enerji depoladılar. 
Üç günlük kampın ilk günü öğrenciler, kamp 
oryantasyonunu tamamlayıp Türk-
çe, matematik, inkılâp tarihi ve fen 
bilimleri derslerinden soru çözerek 
denemelerine son sürat başladılar. 
Alanında uzman öğretmenler eşli-
ğinde verimli geçen üç günlük yoğun 
programda, ortalama 1000 soru çö-
zen öğrenciler, birçok kaynağı gözden 
geçirip eksiklerini kapatma fırsatını 
yakaladılar. Programın yoğunluğuna 
rağmen enerjileri yüksek olan öğren-
ciler, çalışmalarına “Mangal Partisi” 

ile kısa bir mola verip günün yorgunluğunu 
üzerlerinden attılar, birbirleriyle ve öğret-
menleriyle keyifli vakit geçirdiler. Verimli ge-
çen kamp programı, “Hayvan Müzesi” ziya-
retiyle son buldu. Dönüşte memnuniyetleri 
ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrenci-
ler, hazırlık kampı sayesinde LGS’nin başarılı 
geçeceğine daha çok inandılar. 

Öğretim Üyesi Dr. Yavuz SAMUR 11 Mart 
Pazartesi günü “Çocuklarda Teknoloji Kulla-
nımı Nasıl Yönetilmeli?” konulu seminer ile 
tüm ilkokul ve ortaokul velileri ile buluştu. 
Anne-babaların çocuk ile olan iletişiminin 
önemine dikkat çeken Samur, çocukla kaliteli 
vakit geçirmenin ve onun dilinden konuş-
manın gerekliliğini aktardı. Samur, çocuğun 
teknoloji ile geçirdiği vakitlerin nedenlerini 
araştırıp önlem almanın, teknolojiyi yasak-
lamak yerine teknolojiyi sınırlandırmanın 
doğru olduğunu belirterek anne-babalara çe-
şitli önerilerde bulundu. 

Çocuk ve Teknoloji Üzerine  

08 Nisan ve 16 Nisan’da Ümraniye ve Sancak-
tepe Kampüslerinde akademisyen, gazeteci, 
spor spikeri ve yazar Emre Tilev, “Farkında-
lık ve Hedef Belirleme” konuları ile ilgili ola-
rak ortaokul ve lise öğrencilerimizle buluştu. 
Söyleşide hedef belirlemenin önemi, bireysel 
farkındalık konularına değinen Tilev öğren-
cilere kendi yaşamından örnekler de sunarak 
yaşamda doğru bakış açısı ve yönlendirme-
nin etkilerini çarpıcı örneklerle öğrencileri-
mize aktardı. Değerli bilgilerini öğrencileri-
mizle paylaşan Emre Tilev’e teşekkür ederiz. 
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Grup Müdahale Programı İle Öğrencilerin
Gelişimleri Destekleniyor
Grup müdahale programları, belirli reh-
berlik kazanımlarının ele alınarak her yıl 
2. dönemde rehber öğretmenler tarafından 
ihtiyacı olan öğrencilere oturumlar şeklin-
de uyguladığı grup çalışmalarıdır. Yaklaşık 
8 hafta boyunca devam eder. Oturumlara 
başlamadan önce amaca yönelik konular be-
lirlenir ve bu şekilde gruplar oluşturulur. Be-
lirlenen konulara yönelik uygun materyaller 
yardımı ile her hafta farklı aktiviteler ve ça-
lışmalar yapılarak rehberlik kazanımları işle-
nir. Öğrencilerin, ekip çalışmalarına katılım 
göstererek iş birliği ve paylaşım becerilerinin 
geliştirilmesi, farklı fikirlere karşı hoşgörülü 
olma, iletişim kurma gibi alanlarının pekiş-
tirilmesi amaçlanır. Anaokulu kademesin-
de öfke kontrolüne yönelik grup müdahale 
programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin 
öfke duygusunu tanıması, nedenini anlaya-
bilmesi ve kontrol becerilerini geliştirmesi 
hedeflenmekte, bunlara yönelik grup oyun-
ları ve aktivite çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
çalışmalarla farkındalık oluşturulması ve dü-
şüncelerin davranışa dönüştürülmesi amaç-
lanmaktadır. İlkokul kademesinde öz güven 
gelişimine yönelik grup müdahale programı 
uygulanmaktadır.  Öğrencilerin aktif rol ala-
bileceği durumlarda girişken tavır gösterme 
becerisi geliştirebilmeleri, bir gruba liderlik 

etmeleri, kendilerini grup içinde ifade etme-
leri sağlanmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda 
öğrenciler neler başardıkları, neler başarmak 
istedikleri ve amacına ulaşmasına yardımcı 
olacak kime ve neye gereksinim duydukları 
konusunda tanımlamalar yapma konusunda 
cesaretlendirilmektedirler. Öğrencilere yeni 
girilen ya da yabancı kişilerin olduğu ortam-
larda kendilerini ifade etme, fikir söyleme, 
iletişim becerilerini pekiştirme, hata toleransı 
edinme gibi alanlara yönelik grup çalışmaları 
yapılmaktadır.  Ortaokul kademesinde sınav 
kaygısına yönelik grup müdahale programı 
uygulanmaktadır. Öğrencilerin, sınav kaygısı 
ile başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. LGS hazırlığı sürecindeki 
öğrencilerin karşısına çıkan çoktan seçmeli 
ya da yazılı sınavlar; başarılı olma, kendile-
rini ispat etme ve çalışmalarının karşılığını 
alma gibi konularda onların zaman zaman 
kaygı duymalarına neden olabilmektedir. Bu 
nedenle kaygı ile baş etme konusunda güçlük 
çeken öğrenciler ile haftalık oturumlar ya-
pıldı ve onların sınava dair olumsuz düşün-
celerini değiştirme amaçlı grup çalışmaları 
düzenlendi. Çeşitli envanterler kullanılarak 
kaygı düzeyleri ölçüldü ve kaygılarına yöne-
lik farklı bakış açıları kazanmaları sağlandı.

Sınav Grubu Öğrencilerimize
Motivasyon Dopingi

Sınava sayılı günler kala öğrencileri-
mize, Psikolojik Danışmanlık ve Reh-
berlik Birimi tarafından heyecan ve 

endişelerinin en yüksek düzeye çıktığı bu 
dönemde sürpriz bir etkinlik düzenlendi. 
Öğrencilerimizin ailelerinden çocuklarına 
bir mektup yazmaları, bu mektuplarda sı-
navdan veya başarıdan bahsetmeden sadece 
onlara olan duygularını içlerinden geldiği 
gibi aktarmaları istendi.  Bu etkinlikte öğren-
cilerimizin bu zorlu sınav yılında ailelerinin 
desteğini alarak motive olmaları amaçlandı. 
Sonrasında öğrenciler bir araya getirilerek 
onlara ailelerinin yazdığı mektuplar dağıtıl-
dı.  Mektupları okuyan öğrenciler duygusal 
anlar yaşadı, mutluluklarını ifade ettiler.  Bu 
anlar öğrencilerimiz için hem unutulmaz bir 
anı hem de büyük bir motivasyon oldu. Bu-
nun dışında okul yönetimi tarafından 12 ve 
8. sınıf öğrencilerine motivasyon kahvaltıları 
düzenlendi, onların biraz olsun farklı bir or-
tamda sohbet etmeleri ve rahatlamaları sağ-
landı. Nisan ayından başlayarak da öğrenci-
ler okula siyah kot pantolon ve okul tişörtleri 
ile gelerek mezun olacak öğrenci olmanın 
farkını yaşadılar. Sınava girdikleri gün de öğ-
rencilerin sınav sonrasındaki heyecanlarını 
anı anına paylaşmak, onlarla birlikte olmak, 
sorulan soruları birlikte cevaplayıp değerlen-
dirmek ve hep beraber eğlenmek amacıyla 
onlara “Pizza Partisi” düzenlendi.

Ümraniye ve Sancaktepe Kampüslerimizdeki 
ortaokul öğrencilerimize, ergenlik dönemi 
içerisinde yaşayacakları fiziksel ve psikolo-
jik farklılıklar, ergenlik döneminde yaşanı-
lan süreçler hakkında seminer düzenlendi. 
Seminer Psikolojik Danışman Beyhan Öz-
par tarafından Sancaktepe Kampüsümüzde 
15.02.2019 tarihinde, Ümraniye Kampüsü-
müzde 06.05.2019 tarihinde verildi. Seminer-

de, kızlar ve erkekler olmak üzere iki gruba 
ayrılan öğrencilerin yaş gelişim özelliklerine 
uygun olarak ergenlik sürecinde vücutların-
da meydana gelen değişimlere ve bunların 
psikolojilerine etkisi üzerinde duruldu. 
Öğrencilerimizin sağlıklı bir ergenlik süreci 
yaşamaları, bedenlerini tanımaları, sağlıklı 
bir cinsel gelişim öyküsü oluşturmaları adına 
uzman kişilerden ve hangi kaynaktan bilgi 

edinecekleri aktarıldı.

 

Rehberlik
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Etkinlik

Pek çok insan, hayatta sahip olduk-
larından şikâyet eder ama bunu de-
ğiştirmek için bir şey yapmaz. Her 

gün memnuniyetsizliklerini gösterirler ama 
harekete geçmezler. “Etrafınızdaki şeylerden 
mutsuzsanız, harekete geçmeli ve asla dur-
mamalısınız.” Bu sözden yola çıkarak Ana-
bilim öğrencileri, ilk defa 2012-2013 eğitim 
öğretim yılı içerisinde sadece 60 öğrencinin 
katılımıyla hayata geçirdikleri 2018-2019 
eğitim öğretim yılında ulusal bir foruma dö-
nüşerek İstanbul ve Türkiye genelindeki lise 
gruplarını kapsayan büyük bir organizasyo-
na ev sahipliği yaptılar. 
VII. si düzenlenen Anabilim Gençlik Orga-
nizasyonu, Türkiye ve İstanbul genelinde 35 

farklı okuldan 260 öğrencinin katılımıyla 12-
15 Nisan 2019 tarihleri arasında Ümraniye 
Kampüsünde gerçekleştirildi. 
Dört günlük süren organizasyonun ilk gü-
nünde komitelere savunacakları konular 
hakkında ön bilgilendirme yapıldı. İkinci 
gün eğitimci yazar, TV Programcısı Sayın 
Ece Karaboncuk’un konuşmacı olarak katıl-
dığı tören, İcra Kurulu Üyesi Seda Kılıç Ay-
taçlı’nın açılış konuşması ile başladı, Konfe-
rans Başkanı Poyraz Tütüncü’nün konuşması 
ile devam etti. Okul orkestramızın renklen-
dirdiği açılış töreninden sonra tüm komite-
ler taslak çalışmalarına başladı. Üçüncü gün 
sorunların temeline inilerek çözüm önerileri 
geliştirildi. Dördüncü gün ise parlamenter 

sistemde oylama usulüyle taslakların geçer-
liliği hakkında sunumlar yapıldı. Anabilim 
Gençlik Organizasyonu’nda Türkiye ve dün-
yadaki farklı olaylara, yarının gençliğinin ba-
kış açısıyla bakıldı, sorunlar tespit edilmeye 
çalışıldı ve bu sorunlara (ekonomi, dış işleri, 
ekonomi, güvenlik, sağlık, insan hakları…) 
yeni çözüm önerileri getirilerek bir umut ışı-
ğı aranmaya çaba harcandı.  
Ortaya konulan çözüm önerilerinin basın ve 
sosyal medya araçları kullanılarak ilgili bi-
rimlere iletilmesi, gençliğin yaşanan sorun-
lara ışık tutması niteliğinde küçük bir adım 
olacaktır. Ayrıca öğrencilerin şimdiden bu 
bilinç ile yetiştirilmesi, geleceğimize ekilen 
bir umut tohumudur.

Liseliler ‘‘VII. Anabilim Gençlik 
Organizasyonu’’nda Buluştu
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Yetenek Geliştirme Programı

Anabilim Tiyatro Topluluğu, Dev Kadrosuyla 

“İstanbul Efendisi” Müzikalinde İzleyenleri Büyüledi

Anabilim Eğitim Kurumları, tama-
mı kendi öğrencilerinden oluşan 
Anadolu Lisesi Müzikal Tiyatro 

Topluluğu ile öğrencilerinin sahne önün-
de ve arkasında sorumluluk almalarına, öz 
güven kazanmalarına, ekip çalışmasının ru-
hunu kavramalarına önem vermekte, sanata 
ve sanatçılara verdiği desteği daima sürdür-
mektedir.
Bu doğrultuda yıllardır çalışmalarını sür-
düren Anabilim Eğitim Kurumları Ana-
dolu Lisesi Müzikal Tiyatro Topluluğu, 
Türkiye’nin en çok izlenen müzikalleri olan 
“Hisseli Harikalar Kumpanyası”, “Yedi Ko-
calı Hürmüz”, “Gırgıriye”, “Lüküs Hayat” ve 
“İstanbul Efendisi” oyunlarını sahneleyerek 
her yıl harikalar yarattılar. 
Bu sene ise Musahipzade Celal’in 1914 yı-
lında kaleme aldığı, bestesi Melih Kibar’a 
ait olan iki perdelik eğlenceli oyun “İstan-
bul Efendisi”, Özel Anabilim Anadolu Lisesi 

Müzikal Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin 
profesyonellere taş çıkartan performansla-
rıyla, 13 Haziran Perşembe gecesi yeniden 
hayat buldu. Müzikal Tiyatro Topluluğu 
öğrencileri tarafından sahnelenen ve ade-
ta izleyenlerin renkli bir gece yaşamalarını 
sağlayan “İstanbul Efendisi” müzikalinde 
Osmanlı’nın çok kültürlü yaşantısının izle-
rini taşıyan ve İstanbul folklorundan örnek-
leri çağdaş bir anlatımla sergileyen oyun; 
izleyenlerine danslı, müzikli, eğlenceli ve 
rengârenk bir gece yaşattı. Geniş oyuncu 
kadrosu, birbirinden ilgi çeken dekor ve 
kostümleriyle de büyük beğeni toplayan 
oyunda, Lale Devri sonrasında dönemin 
toplumsal yapısı, sosyal ilişkileri ve yozlaşan 
değerleri hiciv yoluyla anlatıldı. Sanat dün-
yasından isimlerin de katıldığı muhteşem 
gecede müzikali büyük bir hayranlıkla izle-
yen tiyatro severler oyunun sonunda genç 
oyuncuları ayakta alkışladılar. 

Ödüller
Yedi Kocalı Hürmüz
“4. Liseler Arası Tiyatro Festivali”nde 
“En İyi Kadın Oyuncu”, “Gelecek Vaat 
Eden Oyuncu Ödülü”, “En İyi Yönet-
men Ödülü”, “En İyi Oyun Ödülü”, 
“En İyi Dekor Tasarımı Ödülü”, “En 
İyi Kostüm Tasarımı Ödülü”. İBB Şehir 
Tiyatroları  32. Genç Günler Tomris 
İncer Liselerarası Tiyatro Festivali’nde 
“En İyi Kostüm Tasarım”, “En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu” 14. PAM 
Liselerarası Tiyatro Festivali’nde  “En 
İyi Kostüm”, “Profilo Jüri Özel Ödülü”
Gırgıriye
PAM Liselerarası Tiyatro Festivali’nde  
“PAM Özel Ödülü”
Lüküs Hayat
“34. Genç Günler Ergün Işıldar Lise-
ler Arası Tiyatro Festivali”nde Cemroz 
Yıldırım, “Rıza” karakteriyle “En İyi 
Erkek Oyuncu Ödülü”
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4. Sınıfların İlk Konserim Heyecanı 5, 6 ve 7. Sınıfların
Piyano Dinletisi

Sene Sonu Konserleri

Yetenek Geliştirme Programı doğ-
rultusunda ilk üç yıl müzik eği-
timi alan 4.sınıf öğrencileri sene 

başında branşlarını seçerek enstrüman 
eğitimlerini almaya başladılar. Ümraniye 
ve Sancaktepe Kampüsü 4. sınıf öğrencile-
rimiz piyano, keman, gitar, flüt, saksafon, 
Latin perküsyon ve koro branşlarında al-

dıkları eğitimin sonucunda klasik, pop 
ve Latin müzik türlerinden hazırladıkları 
eserleri 6 Mayıs’ta Sancaktepe Kampüsün-
de, 9 Mayıs’ta Ümraniye Kampüsü konfe-
rans salonunda sergilediler. Bu yıl başla-
dıkları enstrümanlardaki performansları 
ile velilerinden ve izleyicilerden büyük al-
kış topladılar.

Yıl boyunca piyano eğitimlerini sürdüren 5, 
6 ve 7. sınıf piyano öğrencileri çalışmaları-
nı 22 Mayıs tarihinde Ümraniye Kampüsü 
konferans salonunda başarıyla sundular. Öğ-
rencilerimiz bireysel performanslarını sergi-
leyerek topluluk önünde çalma becerilerini 
geliştirerek sahne heyecanını yaşadılar. Okul 
idaresinin, ailelerinin ve arkadaşlarının izle-
yici olarak katıldığı dinletide barok, klasik ve 
romantik dönemden çeşitli eserler sunan öğ-
rencilerimiz başarılı bir dinletiye daha imza 
attı.

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz eğitim gördük-
leri enstrümanlardaki performanslarını kon-
ser ile taçlandırdılar. Etkinlikler 14-21 ve 22 
Mayıs tarihlerinde Sancaktepe Kampüsünde, 
30 Mayıs tarihinde ise Ümraniye Kampü-
sünde gerçekleşti. Sancaktepe Kampüsünde 
piyano, keman, gitar, flüt ve saksafon; Üm-

raniye Kampüsünde ise keman, gitar, flüt, 
saksafon ve Latin perküsyon branşlarında 
performanslarını sergilediler. Bu sene 7. sı-
nıflardan oluşan okul orkestrası izleyiciler-
den büyük alkış aldı. Ümraniye Kampüsünde 
5. sınıflardan oluşan koro, orkestra ile birlikte 
eserleri seslendirdi.
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Dünya
Sanat Günü 

Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık 

Ekslibris Sanatı

Dünya Sanat Günü, International As-
sociations of Art (IAA)’ın iş birliği 
ile 15 Nisan’da düzenlendi. 2011’de 

Guadalajara/Meksika’da gerçekleşen IAA/In-
ternational Associations of Art Genel Kurul 
Toplantısı’nda Türkiye temsilcisi UPSD Baş-
kanı Bedri Baykam’ın sunumunun ardından, 
UPSD/Uluslararası Plastik Sanatlar Derne-
ğinin önerisi üzerine, Leonardo da Vinci’nin 
doğum günü olan 15 Nisan’ın, Dünya Sanat 
Günü / World Art Day (WAD) olarak sap-
tanması oy birliği ile kabul edilmişti. Dünya 
Sanat Günü, sadece IAA üyesi ülkelerde de-
ğil, tüm dünyadaki sanatçı ve sanatseverlerin 
kutlaması amacıyla önerildi ve kabul edildi. 
Sanat için çok önemli olan bugünün yaratıl-
masındaki amaç, sanatın her yaş ve her ırk-
tan, tüm toplum için önemini vurgulamaktı.
Biz de Dünya Sanat Günü’nü Ponart firma-
sının sponsorluğunda Eğitmen Neşe Köy-
men tarafından düzenlenen workshopa, 6, 
7. sınıflardan görevli öğrencilerimizle 09 Ni-
san’da Sancaktepe Kampüsünde, 10 Nisan’da 
da Ümraniye Kampüsünde bir sanat etkin-
liğiyle kutladık. Hazırlanan 100x50x50 cm 
ve 50X50X50 cm boyutlarında küp prizma  
şeklindeki  ahşap iskelet, workshop sırasında 
öğrencilerimizin asetat üzerine folia kağıt-
larla  yaptığı resimlerle kaplanarak lambader 
yapıldı.

İstanbul genelinde, İstanbul Tabip Odası, 
ilköğretim öğrencilerinin sağlık alanına il-
gilerini çekmek, sağlıkla ilgili duygu ve dü-
şüncelerini çeşitli yayın organları vasıtasıyla 
hekimlere ve topluma iletmek amacıyla “Ço-
cuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık” konulu 
resim yarışması düzenledi. Bu yarışmaya 
katılan Anabilim Ümraniye Kampüsü 4B sı-
nıfı öğrencisi Yavuz Emre Şimşek 3, 4. Sınıf-
lar Kategorisinde Mansiyon  ödülü kazandı. 
Öğrencimize başarı belgesi ve ödülü İstanbul 
Tabip Odasında düzenlenen 14 Mart Tıp 
Haftası Resim Sergisi açılış töreninde verildi. 

13 Şubat Çarşamba 
2019 tarihinde Nişan-
taşı Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi  Prof. 
Hasip Pektaş,  ekslibris  
sanatı  konusunda 9. ve 
10. sınıf görsel sanatlar 
öğrencilerine ve görsel 
sanatlar öğretmenleri-
ne, “Ekslibris Sanatı” 
konulu seminer verdi.  
Öğrenciler, bu semi-
nerin sonrasında gör-
sel sanatlar dersinde 
uygulamalı olarak kendi özgün çalışmalarını 
gerçekleştirdiler. Ekslibris, kitapseverlerin ki-
taplarının iç kapağına yapıştırdıkları, üzerin-
de adlarının ve değişik konularda resimlerin 
yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlardır. 
Bir yerde kitabın kartviziti ya da tapusudur. 
Kitabın sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı 
ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda 
uyarır. Ekslibris, yer aldığı kitabın değil ki-
tap sahibinin bir göstergesidir; kitap ile kitap 
sahibi arasındaki bir bağdır. Sözcük olarak 
“…’nın kitaplığından” veya “…’nın kütüpha-

nesine ait” anlamına gelir. Latinceden gelen 
“Exlibris” olarak yazılan ve İngilizce karşılığı 
“Bookplate” olan ekslibris, önemli bir iletişim 
aracıdır. Bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına 
karşın, estetik kaygılarla yapılan özgün yapıt-
lardır. Sanatı, insanın elleri arasına, kitapların 
içine kadar getirir, onun büyüleyici sıcaklığı-
nı hissettirir. Uzun bir geçmişe sahip bu sanat 
dalı, aynı zamanda yapıldığı dönemin kültü-
rel özellikleri günümüze taşır. Sanatçı, tasa-
rımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında 
bir köprü görevini yerine getirir. 
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6 ve 7. sınıf görevli öğrencileri, RİCH firması 
sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Eğit-
men Yonca Özdoğan Özer ile zevkli dakika-
lar geçirdiler.  28 Mayıs Salı günü Sancakte-
pe Kampüsünde, 29 Mayıs Çarşamba günü 
Ümraniye Kampüsünde gerçekleşen etkin-
likte öğrenciler, çalışmalarını neon boyalarla, 
adına kara tahta dediğimiz, siyahın yanında 
farklı renklerin de kullanılacağı tahta boyala-
rı ile duralit üzerine tasarladılar.

Obje Renklendirmeyle
Porselen Kupalar

XIII. Şener Özler Çocuk Ve Mimarlık
Resim Yarışması Sonuçlandı

XXI. Eyüboğlu Aktif
Resim Yarışması

Hinduizm ve Budizm’de evrenin yapısını 
simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon 
amacı ile kullanılan sembollere mandala 
denmektedir. Kırk bin yıl ön-
cesine dayanan “mandala”, ya-
şama çekilmek istenen şeyleri 
elde etmek amacıyla mağara 
duvarlarına çizilen daire içine 
alınmış resimlerde görülmüş-
tür. Mandala desenleri insan-
ların hayatlarında dileklerinin 
ve arzularının gerçekleşmesi 
için yaptıkları manyetik çekim 
gücü olduğuna inanılan şekil-
lerdir. Dolayısıyla tüm manda-

la desenleri dairesel bir form içindedir. Daire, 
bütünlüğü simgeler, bir ucu sonsuza, diğeri 
de bedenimiz ve aklımıza kadar uzanır. Bir 
başka deyişle sözlü iletişimin olmadığı dö-
nemlerde yapılan dua sanatıdır. Steadtler fir-
masının sponsorluğunda düzenlenen work-
shopa her iki kampüsün 2. sınıf öğrencileri 
06, 07, 08, 09, 10 Mayıs tarihlerinde katıldılar. 
Kendi yaş seviyelerine uygun mandalalarını 
keyifle renklendirdiler.

Beşinci sınıf öğrencileri, obje renklendirmey-
le porselen kupalarını özgün tasarımlarıyla 
kişiselleştirdiler. Sponsorumuz BİC firması 
kupalarını ve özel porselen kalemleri getire-
rek etkinliği eğitmenleriyle birlikte 27, 29, 31 
Mayıs tarihlerinde her iki kampüsümüzde 5. 
sınıf öğrencilerine gerçekleştirdiler. Öğrenci-
ler, çalışmalarını, özgün kupalarını kullanma 
heyecanı ile sonlandırdılar.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesinin düzenlediği 
“Kent Sakinleri” temalı bu yıl XIII. 

düzenlenen “Şener Özler Çocuk ve Mimar-
lık Resim Yarışması” sonuçlandı. Yarışmaya 
Türkiye çapında 25 şehirden toplam 1353 
eser katıldı. 1353 resimden 90 ödül ve 91 ser-
gileme olmak üzere toplam 181 eser seçildi. 
Sancaktepe Kampüsünden 6A sınıfında Der-
ya Birsu İnan’nın eseri ödül alırken yine 6A 
sınıfından Azra Erdoğan’ın eseri  sergilenme-
ye  değer görüldü. 26 Nisan2019 Cuma günü 
saat 14.00’te Karaköy TMMOB Mimarlar 
Odası binasında düzenlenen sergi açılışı ve 
ödül törenine öğrenciler, öğretmen ve velile-
riyle katıldılar. 

XXI. Eyüboğlu Aktif Resim Yarışması’nda 
farklı kategorilerde, Ümraniye ve Sancaktepe 
Kampüsünden katılan öğrenciler okulumuzu 
başarıyla temsil ettiler. İstanbul genelinde, bu 
yıl XXI.si düzenlenen Eyüboğlu Aktif Resim 
Yarışması’nda Anabilim Ümraniye Kampü-
sü 7D sınıfından Defne Su Ceylan  7,8. sınıf 
kategorisinde 2. lik ödülünü, 16 Ocak 2019 
Çarşamba günü saat 16.00’da Eyüboğlu kon-
ferans salonunda düzenlenen törende aldı. 

Mandala ile
Renklendik,
Renklendirdik
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Ayşe Demirsoylu ile Temel Sanat Eğitimi 

İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar

Doğu Akdeniz Üniversitesi / Tuhaf Tasarımlar Video Yarışması

Temel sanat eğitimi çizgi, form, 
mekân, renk, üç boyutlu yapı, 
görsel algılama ve inceleme ile 

ilgilenir. Temel sanat eğitiminin önemi 
ve amacı, duygularımızı ve düşünceleri-
mizi sanatın farklı alanlarını kullanarak 
ortaya çıkartmak ve onları paylaşmaktır, 
görsel tasarımın esaslarına dayanarak 
öğrencileri yetiştirmektir. 4. sınıftan iti-
baren başlayan temel sanat eğitimi çalış-
malarını pekiştirmek için sanatçı Ayşe 
Demirsoylu ile 4. sınıflarımıza 8-14 Ni-

san haftası Ümraniye Kampüsünde, 15- 
21 Haftası Sancaktepe Kampüsünde bir 
workshop düzenlendi. Sanatçı Ayşe De-
mirsoylu çalışmalarını resim kâğıdı üze-
rine sulu boya, kuru boya, pastel boya, 
simli boya, roller live değişik kalemler 
ve tema olarak İstanbul, balık, kedi, 
baykuş, kelebek vb. figürler kullanarak 
yorumladı. 4. sınıf öğrencileri Ayşe De-
mirsoylu’nun çalışmasını izleme şansı 
yakaladılar, sonrasında kendi özgün ça-
lışmalarını yaptılar.

9 ve 10. sınıf görsel sanatlar öğrencileri 19 
Nisan Cuma günü İstanbul Modern Sanat-
larda düzenlenen, farklı kültürlere ait dokü-
manların üsluplarını, hikâyelerini, üretim 
tekniklerini birbirleriyle ilişkiye geçiren ve 
bunların arasında yeni bağlar kurulmasına 
aracılık eden sergiyi rehber eşliğinde gezdi-
ler. Sergi “İplikten Çözülenler”, tekstil mal-
zemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı 
olarak kullanan ve tekstil aracılığıyla küresel 

anlatıların peşine düşen 25 çağdaş sanatçının 
nesne, resim, yerleştirme ve videolardan olu-
şan çalışmalarını bir araya getirdi. Sergi, Gü-
ney Amerika’daki And Dağları’nda yaşayan 
halkların quipu geleneğinden, Arjantin’in 
Wichi topluluğunun dokuma tekniklerine; 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun unutulmaya 
yüz tutan yazmacılık geleneğini canlandırıp 
tekrar hayata geçirme hikâyesinden, Burhan 
Doğançay’ın Aubusson halı dokuma atölye-

lerinde gerçekleştirdiği duvar halılarına ka-
dar birçok farklı hikâyeyi birbirine bağladı. 
Sergide, alanında birbiriyle ilişkiye geçen 
sanatsal pozisyonlar bir araya getirilip tekstil 
malzemesinin ifade aracı olarak çeşitliliği in-
celendi ve kumaşın sadece bir kumaş olma-
nın ötesindeki tarihsel, toplumsal ve kültürel 
anlamları sorgulandı. 

“Doğu Akdeniz Üniversitesinin 9. Uluslara-
rası Tasarım Haftası”nda lise öğrencilerine 
yönelik düzenlediği Tasarımda Tuhaflıklar/
Tuhaf Tasarımlar başlıklı video yarışmasına 
katılan, 11A sınıfından Yiğit Batuk birin-
cilik ödülüne layık görüldü. 09 Mayıs 2019 
tarihinde Mimarlık Fakültesinde düzenlenen 
ödül töreninde öğrencimiz ödülünü aldı. 

Yetenek Gelişim Programı
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da orta-
öğretim öğrencilerimiz yıl içinde 
görsel sanatlar derslerinde hazırla-

dıkları iki ve üç boyutlu çalışmalarını sergi-
lediler. Yıl sonu sergilerinde öğrencilerimiz, 
iki ve üç boyutlu çalışmalarını paylaşmanın 
hazzını ve gururunu yaşadılar.

5. sınıflar öğrencileri “Kelebek Etkisi” tema-
sıyla tuval üzerine akrilik boya kullanarak ve 
kolaj tekniğiyle kelebeklere, doğada yaşayan 
canlılara sevgilerini ilettiler. “Neşeli Palyaço-
lar” ile de light kil ile boyutlandırdıkları tasa-
rımlarını sergilediler.
6. sınıf öğrencilerimiz tuval üzerine yaptıkla-
rı rengârenk ağaçlarla “Gökkuşağı Ormanla-
rı”nı oluşturdular. Üç boyutlu çalışmalarında 
da killerini hayal dünyalarında “Karadam-
lar”ını tekrar yarattılar.

7. sınıflar sokaktaki insanları  “renkle yürü” 
temasıyla tuval üzerine taşıdılar. Akrilik bo-
yayla renklendirdikleri çok farklı ayaklarla 
bize toplumu anlattılar. “Çiçek Kokusu” adını 
verdiğimiz üç boyutlu çalışmalarında killeri-

ni telden oluşturdukları iskeletlerin üzerini 
sıvayarak insan figürleri oluşturdular, goo-
dwin sanat killeriyle çiçeklerini tasarladılar.  
Sergilerimiz 19 Mayıs haftasında itibaren 
Ümraniye ve Sancaktepe Kampüslerindeki 
sergi alanlarında sergilenmeye başladı. 

Yaratıcı Tasarım Sergisi
Yaratıcı Tasarım Projeleri,  her türlü materyalin bir sanat eserine dönüşebileceği düşün-
cesinden yola çıkılarak planlandı. İki ve üç boyutlu tasarım çalışmaları, öğrencilerimizin 
hayal güçlerine, yaratıcı düşüncelerine boyut kazandırırken aynı zaman da renk, desen, 
biçim, forma dönüştürmekle farklı bakış açılarını bir araya getirerek tasarlandı.
1.Sınıfların projesi “Kimanonun Ruhu”
2.Sınıfların projesi “Power Of Love”
3.Sınıfların projesi “Transpersonal”
4.Sınıfların projesi “Dremowel”
5.Sınıfların projesi “Grand Family”
6.Sınıfların projesi “Dimensions-Boyutlar Arası”
7.Sınıfların projesi “Dimensions-Boyutlar Arası” 

Yıl Sonu Sergileri
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Doğada Bir Gün Geçirdik  
“Doğada Bir Gün” etkinliği, öğren-
cilerin yıl içindeki çalışmalarını des-
tekleyici, interaktif bir etkinliktir. Bu 
etkinlik; emniyetli, fiziksel şartları 
oluşturulmuş mekânlarda, konuları 
besleyen kurguda, düzenek ve araç ge-
reç kullanımı açısından zengin, doğa 
koşullarına ve bilincine uygun, organi-
zasyon ve içerik açısından donanımlı, 
alternatif bir eğitici oyun programıdır.  
Bu etkinlik Sancaktepe ve Ümraniye 
Kampüsü ilköğretim öğrencilerinin 

10-12 Haziran tarihinde yo-
ğun katılımıyla gerçekleştirildi. 
Öğrencilerimiz deneyerek ve 
yaşayarak öğrenmeyi, kendi sı-
nırlarını bilme, takım halinde 
çalışabilme, rekabet edebilme, 
öz güven ve cesaret geliştirme, 
risk alabilme, odaklanma gibi 
yeteneklerini geliştirmelerinin 
yanı sıra, eğlence, heyecan, ad-
renalin ve başarabilmenin vermiş ol-
duğu hazzı da yaşadılar.  Ayrıca yürü-

yüş parkurunda, hayvanat bahçesinde 
keyifli bir gün geçirdiler. 

Öğrencilerimizin, beden 
eğitimi derslerinde yapmış 
olduğu çalışmaları uygula-
ma ortamı buldukları bir 
organizasyon olan sınıflar 
arası turnuvalar, öz güven, 
paylaşma, birlikte hareket 
edebilme gibi becerilerin 
gelişimine destek olmanın 
yanı sıra arkadaşlarına tri-
bünden destek veren öğ-

renciler için de spor yapmaya teşvik 
eden bir organizasyon olma özelliği 
taşımaktadır.  Beden Eğitimi Bölü-
mü tarafından yapılan sınıflar arası 
turnuvalar, bu sene de öğrencileri-
mizin yoğun katılımları ile gerçek-
leştirildi. İlkokul, ortaokul ve lise 
sınıfları arasında organize edilen 
turnuvalar sonunda kazanan sınıflar 
kupa ile ödüllendirildiler.  

Edirne ilimizde düzenlenen 
“Liseler Arası Türkiye Yüzme 
Şampiyona”sına 35 okuldan 350 

sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 28 - 
29 Mart tarihlerinde düzenlenen şam-
piyonada takım halinde Türkiye 4. sü 

olarak  kupayı okulumuza kazandıran 
sporcularımızı ayrıca ferdi olarak  50 
ve 100 m. Kelebek branşında Türki-
ye Şampiyonu olan sporcumuz Derin 
Hansoy’u kutlar, başarılarının devamı-
nı dileriz.

Sınıflar Arası Turnuvalarda Heyecan Dorukta 

Öğrencimiz Kelebek Yüzme
Branşında Türkiye Şampiyonu

Yetenek Gelişim Programı
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Yetenekleri Keşfediyoruz, Geliştiriyoruz, Hazırlıyoruz  

Yaz Okulumuz

YPG (Yetenek Geliştirme Programı) ile 
öğrencilerin yetenekleri, anaokulundan 
liseye bilimsel verilere dayalı olarak keş-
fediliyor, geliştiriliyor, izleniyor. Beden-
sel/kinestetik yetenekler, müziksel/işitsel 
yetenekler, görsel yetenekler olmak üzere 
üç alanda anaokulundan itibaren yapılan 
değerlendirmeler sonucu öğrenciler, ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda 4. sınıftan 
başlayan branşlaşma çalışmalarında uygun 
branşlara yönlendiriliyorlar. 10. sınıfın so-

nuna kadar devam eden bu branşlaşma ça-
lışmaları sayesinde Anabilimli her öğrenci 
okulundan bir enstrüman ve bir spor bran-
şına hakim olarak mezun oluyor.
2018-2019 eğitim öğretim yılında takım 
sporlarında yüzme, voleybol, basketbol, te-
nis branşlarında; bireysel olarak da jimnas-
tik, okçuluk, tekvando ve modern pentat-
lon branşlarında, il ve ilçe müsabakalarına, 
minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerin-
de katılım sağlandı.

Anabilim Eğitim Kurumları 2019 Yaz Okulu, 
17 Haziran’da başlayacak. 2 dönem halin-
de yapılacak yaz okulu, zengin içeriği, mo-
dern tesisleri, branşlarında uzman antrenör 
ve eğitmenleriyle dikkat çekiyor. Eğlenceli 
bilim, kodlama, yaratıcı drama, İngilizce, 
müzik, görsel sanatlar, basketbol, tenis ve 
yüzme branşlarında, çocuklarımızın fizik-
sel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, 
sosyal ve sportif becerilerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Ümraniye ve Sancaktepe 
Kampüslerinde 7-12 yaş grubu çocuklar için, 
dörder haftalık dönemler halinde düzenle-
nen yaz okulu programı birinci dönem 17 
Haziran-12 Temmuz, ikinci dönem 16 Tem-
muz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 

Anaokulu öğrencilerimizin yaz tatillerinde 
dinlenirken eğlenmeleri, spor ve sanat dal-
larındaki becerilerini geliştirmeleri amacıyla 
3-6 yaş gruplarına uygun olarak planlanan 
Yaz Okulu, Çekmeköy Anaokulunda orga-
nize edilmiştir.  Programın birinci dönemi 
01 Temmuz 2018-26 Temmuz 2018 
tarihleri arasında 4 hafta, ikinci dö-
nemi 29 Temmuz 2018-23 Ağustos 
2018 tarihleri arasında 3 hafta olarak 
uygulanacaktır.  Doğal çim bahçe, 
oyun alanları, çocuk yüzme havuzu 
ve sınıf aktiviteleriyle yaz tatili öğ-
renciler için rengârenk geçmektedir. 
Yüzme, jimnastik, güzel sanatlar, 
İngilizce gibi öğrencilerin hareketli 
ve neşeli katılımlarının sağlandığı 
etkinliklerde öğrenciler güzel zaman 

geçirip çok eğlenmektedirler. Her hafta bir-
birinden farklı yarışmaların yapıldığı, oyun-
ların oynandığı etkinliklerle bütün bir yılın 
yorgunluğu atılmakta, yaz boyunca havuzda 
hem yüzmeyi hem de su oyunları ile keyifli 
vakit geçirmeyi öğrenmektedirler. 

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SPORTİF BAŞARILAR

BRANŞ KATEGORİ TAKIM / BİREYSEL DERECE YER KADEME KAMPÜS

YÜZME GENÇ ERKEK DERİN HANSOY 50-100m. Kelebek TÜRKİYE 1.LİĞİ EDİRNE LİSE ÜMRANİYE

TENİS YILDIZ ERKEK TAKIM İSTANBUL 3.LÜĞÜ İSTANBUL ORTAOKUL ÜMRANİYE

AEROBİK CİMNASTİK YILDIZ KIZ DİLA ÜNAL İSTANBUL 1.LİĞİ İSTANBUL ORTAOKUL ÜMRANİYE

YÜZME YILDIZ ERKEK YİĞİT ÖNAL İSTANBUL 2.Sİ İSTANBUL ORTAOKUL ÜMRANİYE

YÜZME YILDIZ ERKEK TAN EREN KIRKYILDIZ İSTANBUL 4.SÜ İSTANBUL ORTAOKUL ÜMRANİYE

YÜZME YILDIZ KIZ SULİN ZEHRA YEŞİLYURT İSTANBUL 3.LÜĞÜ İSTANBUL ORTAOKUL ÜMRANİYE

YÜZME GENÇ ERKEK TAKIM TÜRKİYE 4.SÜ EDİRNE LİSE ÜMRANİYE

BİATLON KÜÇÜK ERKEK BERK EFE ATAMER İSTANBUL 3.LÜĞÜ İSTANBUL ORTAOKUL ÜMRANİYE
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Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan öğrenciler, hiçbir ayrım yapmadan ihtiyacı olan tüm canlılara yardım 
eli uzatmayı hedefledi.  

Anabilimliler Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yer Aldılar

Sevdiğin Kadar Paylaşırsın, Paylaştığın Kadar Değerlisin 

Paylaşırken Fark Eder 

Şehirler Arası Sevgi Köprüsü: Kitabım Senin 

Sokak hayvanları için başlatılan Ataşe-
hir Hayvan Barınağı yardım kampan-
yasına veliler de öğrenciler de büyük 

ilgi gösterdi. Çocuklara hayvan sevgisini 
aşılamak ve barınaktaki hayvanların ihtiyaç-
larına cevap verebilmek, önemli bir sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştirmek ve en 
önemlisi, hayvan almak isteyenlerin pets-
hoplardan değil barınaklardan hayvan sahip-
lenmelerinin neden önemli olduğunu öğren-

cilerin görmeleri için düzenlenen bu projede 
tüm öğrenciler çalıştı.  
Toplanılan malzemeler öğrencilerle birlikte 
Ataşehir Hayvan Barınağına teslim edildi. 
Öğrenciler, hem hayvanlar ile vakit geçirdi 
hem barınak çalışanlarından önemli ve ya-
rarlı bilgiler öğrendi. Böylelikle hayvan sev-
gisi ve yardımlaşmanın önemini kavradılar, 
barınaktaki sevimli dostlarımıza yardım et-
menin mutluluğunu yaşadılar.

“Paylaşırken fark eder.” anlayışıyla ilk kez bu 
sene lösemili çocuk hastalar için destek kam-
panyası düzenlendi. Sosyal sorumluluk öğ-
rencilerinin öncülüğünde gerçekleşen kam-
panyaya okuldaki tüm öğrenciler aktif olarak 
destek verdi. Öğrenciler, kendilerinden başka 
hayatlar olduğunu, paylaşarak çoğalacakları-
nı, destek olarak yüceleceklerini, farkında-
lıklarının geliştiği bir çalışma içerisinde yer 
almanın mutluluğunu yaşadılar. Böylelikle 
çağın hastalığı olan lösemi hakkında farkın-
dalık yaratıldı ve öğrencilerin topluma du-
yarlılıkla hizmet etmeleri sağlandı.  

Öğrencilerimiz Cerrahpaşa 
Çocuk Onkoloji Bölümünde 
kaç hasta olduğunu, onların 
yaşlarını, ilgi alanlarını öğre-
nerek onlara hediyeler belir-
lediler. 8 öğrenci ve 2 öğret-
men hediyelerle Cerrahpaşa’ya 
giderek bunları teslim etti ve 
ziyaretleriyle lösemili çocuk 
hastalara moral verdiler. Birim 
doktorlarından bu tip hastalık-
lar hakkında bilgi aldılar. 

Okulumuzda “Şehirler Arası Sevgi Köprüsü: 
Kitabım Senin” adlı bir sosyal sorumluluk 
projesi başlatıldı.  Proje kapsamında Ağrı Tu-
tak Sultan Alparslan Ortaokulu kardeş okul 
seçildi ve o okulda kütüphane kurulması için 
çalışmalara başlandı. İlkokuldan liseye kadar 
tüm öğrenciler okudukları sevdikleri kitap-

ları getirerek, okulumuzda oluşturulan kitap 
köşelerine bıraktı ve kitapların çığ gibi büyü-
mesini sağladı. Kitapların seviyelerine göre 
paketlenerek Okul Aile Birliği yardımıyla 
kardeş okullara teslim edilmesi sağlandı. Öğ-
renciler, Anadolu’da “Anabilim Kütüphanesi” 
oluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.



AnabilimHaber 2019 71

Haklarımızı Biliyoruz,
Sizinle Paylaşıyoruz 

Down Sendromlularla Bilimsel Oyunlar  

Sosyal Bilimler Zümresi, öğrencilerde çocuk 
haklarına karşı duyarlılık oluşturmak için 
ihtiyacı olan okullara, eğitimde fırsat eşitliği 
sağlanması doğrultusunda yardımda bulun-
du. Okulun Öğrenci Girişinde “Haklarımızı 
Biliyoruz, Sizinle Paylaşıyoruz” başlıklı bir 
yardım köşesi oluşturuldu. Proje öncesinde 
tüm 5. sınıf öğrencileriyle çocuk hakları-
na yönelik özgün afiş çalışması yapıldı ve 
bunlar sınıf panolarında sergilendi. Katlar-
da oluşturulan “Çocuk Hakları Köşesi”nde 

sorumlu öğrencilerimiz yardımları topladı-
lar. Toplanan yardımlar öğrencilerin minik 
kardeşlerine yazdıkları mektuplarla Türkan 
Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Diyar-
bakır Üçkuyu İlkokuluna gönderildi. Yazılan 
mektuplara karşılık minik kardeşlerinin çizip 
gönderdikleri resimler öğrencileri mutlu etti. 
“Haklarımızı Biliyoruz, Sizinle Paylaşıyoruz” 
sloganı ile hareket eden Anabilim öğrencileri 
toplum hizmeti çalışmalarında duyarlı dav-
ranışları ile bizleri gururlandırdı. 

21 Mart haftası her iki kampüsümüzde de 
Down Sendromlular Derneği tarafından 
“Hayatımda Sıradan Bir Hafta” adı altında 
öğrencilerimize seminer verildi. Down send-
romlu bir birey ve dernek başkanı tarafından 
verilen eğitim sayesinde öğrencilerimizde 
down sendromlular ile ilgili farkındalık oluş-
tu. Bu eğitim sonrasında 18 Mayıs Cumarte-
si günü yapılan Sancaktepe Bilim Oyunları 
Günü’nde,  down sendromlu 5 birey aileleri 
eşliğinde ve dernekten bir yetkili ile bu özel 

günümüzdeki oyunlara katıldılar.  Daha önce 
down sendromlu birey görmemiş ve onlarla 
tanışmamış öğrencilerimiz vardı. Bu öğren-
ciler down sendromlu bireylere karşı nasıl 
davranmaları gerektiği konusunda fikir sahi-
bi oldular. Sabırla onların oyunlarını bitirme-
sini beklediler. Etkinliğimiz, öğrencilerimiz 
ile down sendromlu bireylerin etkileşimde 
bulunması adına farkındalık oluşumunu sağ-
ladı. Aileleri de onlar gibi çok mutlu oldular, 
bu paylaşım için teşekkür ettiler.
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Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği Her Zaman Yanımızda 

Okul ve aile arasındaki bütünleşmeyi 
gerçekleştirmek, veli ve öğretmen-
ler arasındaki iş birliğini sağlamak 

amacıyla kurulan Okul Aile Birliği, ilk gün-
den beri özveriyle çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Anabilim Eğitim Kurumları Okul Aile 
Birliği, 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalış-
maları velilerin katıldığı kurul seçimleri ile 
başladı.  Başkan ve üyelerin seçiminin ardın-
dan bir yıl sürecek olan çalışmalara başlandı. 
Birçok konuda köprü görevi üstlenen ve gö-
nüllü yapılan işler sonunda, birçok kişi kalp-
leri güzel bu insanlar tarafından mutlu edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda getirilen 
Atatürk temalı ürünlerle öğrencilerin coşku-
suna eşlik edildi.

Okulda görevli emektarlara alınan hediyeler, 
onlar için düzenlenen Yılbaşı Partisi’nde da-
ğıtıldı.

Emektar öğretmenlerimiz adına Türkiye 
Down Sendromu Derneğine bağış yapıldı. 
Kermeslerden elde edilen gelirlerle yapılan 
bu bağış, Down Sendromlu çocukları olan 
ailelere eğitim desteği olarak gönderildi.

Lise öğrencilerinin her yıl düzenlediği ve 
başka okullardan öğrencilerin ağırlandığı 
Anabilim Gençlik Organizasyonu’na öğrenci 
tişörtleri yaptırılarak destek verildi. Organi-
zasyonun açılış töreninde Okul Aile Birliği 

için hazırlanan okul kurucusu, yönetici ve 
öğretmenlerinin imzalarının olduğu çerçeve 
hatıra olarak kendilerine verildi. 

Okul Aile Birliğinin, yapacağı etkinlikler 
için gelir elde ettiği Yılbaşı ve Anneler Günü 
Kermeslerinde değerli velilerimiz tüm gün 
kermese ev sahipliği yaptı ve öğrencilerle 
ilgilendiler. Geliri, Okul Aile Birliğine kalan 
stant kiralamaları organize edildi.
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“Tüm çocuklar bizim.” anlayışıyla yardım 
çalışmalarına hızla devam eden Okul Aile 
Birliği, parkı olmayan bölge anaokullarından 
birinin parkının yapımına destek verdi. 

Down Sendromu Derneği ile çalışmalar, yıl 
içinde de devam etti. 4-8. sınıf öğrencilerinde 
farkındalık yaratmak amacıyla  sendromlu 
bir öğrencinin okula gelip hayatını ve yaşa-
dıklarını anlatması sağlandı. 

Uzman Efsun Sertoğlu, tüm velilerin katıla-
bileceği, çocuk ve ergenlerde cinsel gelişimin 
desteklenmesi konusunda seminer vermesi 
için davet edildi. 

Emeğini, kalbiyle birlikte tüm çocuklara harcamak için heyecan duyan Anabilim Eğitim Ku-
rumlarının değerli Okul Aile Birliği üyeleri güzel çalışmalarına devam edecektir.

Geçen yıllarda da Okul Aile Birliği tarafından ısıtma sistemleri yapılan, çalışan, şiddet görmüş 
kadınların çocuklarına destek veren Atlas Yardım Derneğinin anaokulu çocukları ikindi kah-
valtısına götürüldü. 
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