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Petek Yetke (10B)



karşınızda
ünlü bir

editör olabilir

imza

“Okulumuz öğrencilerinin yazdıkları denemelerin ve çeşitli yazı faaliyetlerinin 
yer aldığı ve yılda bir kez mayıs aylarında yayımlanan edebiyat dergisi ‘İmza’, 

emin olun ki benim gibi yaşadıklarını çevresindeki insanlarla paylaşmak yerine 
kâğıtlara anlatanlar için keyifli, bir o kadar da yararlı bir çalışma. Geçtiğimiz 

senelerde bu dergide sadece yazılarımla yer alıyordum ancak bu sene ‘Öğrenci 
Temsilcisi’ unvanıyla bir derginin oluşum sürecini de gözlemleyebiliyorum. 

Böylece geleceğim için de kendime temel oluşturabiliyorum. Yazı yazdığımda 
aldığım haz, yazılarımın yayımlanması sonucu nasıl bir keyfe dönüşüyor, sizler 

tahmin edin. Unutmayın, küçük bir okul dergisi aslında gelecek nesiller için 
büyük editörler ve yazarlar yetiştiriyor olabilir.”
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Lara Nisa Genç (10B)



kazanımları
hayatın her

alanında

mun (model birleşmiş milletler)

25

“Genç Öngörü, yaşları 18’in altındaki Türk öğrenciler tarafından kurulmuş Birleşmiş 
Milletler onaylı bir dernektir. Amacı; Model Birleşmiş Milletler(MUN) organizasyonunun 

ulaşamadığı Türkiye’deki tüm illerde eğitim gören öğrencilere fikirlerini dile getirebileceği 
bir eşit fırsatlar platformu sunmaktır. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 

destekleniyor. Yabancı dilde eğitim veren pek çok kurumda olduğu gibi bizim kurumumuz-
da da gerçekleştirilen İngilizce Münazara Etkinliği ‘MUN’, öğrencilere toplum içinde özgürce 

ve özgüvenli bir şekilde konuşma yeteneği kazandırma, sosyalleşme imkânı sağlama gibi 
birçok kazanıma hizmet eden bir etkinlik. Bu etkinlikte yer almanın kişisel gelişimimize 

pek çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Evet, MUN’da yer aldığım için çok mutluyum, 
üstüne üstlük bu etkinliğin kazandırdıklarının sadece okul hayatımda değil hayatımın her 

aşamasında bana yardımcı olacağına inanıyorum.” 



















































Burçe Kaya (9B)



branşlaşma çalışmaları

ilgimiz ve
yeteneklerimiz 

karşılığını buluyor
“Lise hazırlık sınıfından itibaren müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar 

derslerinde başlayan branşlaşma çalışmaları, bizlere ilgimize ve yeteneğimize 
göre alanımızı seçme şansı veriyor. Liseden mezun olurken bir spor dalına 
hakim olmak, bir enstrüman çalabilmek ve kültür-sanat alanında alt yapı 

sahibi olabilmek bizim için iyi değerlendirilmesi gereken büyük bir şans. Ben 
arkadaşlarım, özellikle spor branşlarında gerekli başarıyı gösterebildiğimiz 

taktirde Anabilim Spor Kulübü’ne girebileceğimizi veya diğer tüm alanlarda 
yeteneklerimizi okul çalışmalarında sergileyebileceğimizi biliyoruz.”
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Son 5 Yıla Göre LYS Sonuçları
Öğrenci Yerleşim Gra�ği

ISF Dünya Şampiyonası yüzme branşı genç kızlar Dünya İkinciliği, 2013

Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Şampiyonası, İkincilik Kupası, 2013

İstanbul Boks Şampiyonası, 80 kilo klasmanında İstanbul Şampiyonluğu, 2013

Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Türkiye Şampiyonluğu, 2013

İl Voleybol Turnuvası, İstanbul Üçüncülüğü, 2013

Gençler Masa Tenisi Turnuvası, İlçe İkinciliği, 2013

Türkiye Jimnastik Federasyonu, tek bayanlar kategorisi Türkiye İkinciliği, 2013

Senkronize Yüzme Şampiyonası Türkiye İkinciliği, 2012

Türkiye Okçuluk Şampiyonası Türkiye Rekoru ve Şampiyonluğu, 2012

Voleybol genç bayanlar Türkiye Dokuzunculuğu, 2012 

Yüzme Şampiyonası karışık ve sırtüstünde iki Türkiye rekoru, 2012

Genç Bayanlar Yüzme Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye İkinciliği, 2012

Genç Bayanlar Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 6 altın madalya, 2012

SPOR

BAŞARILAR

2012 LYS’de %92

ile gerçek başarı

oranları

... ve daha fazlası için
www.anabilim.k12.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Trinity College London GESE sınavlarında 122 distinction (A), 7  pass with merit 
(B) ve 1 pass(C )  2012
Trinity College London GESE sınavlarında 85 distinction (A), 19  pass with 
merit(B) ve 1 pass(C)  2011

İstanbul genelinde Cambridge sınavlarında birincilik  2009-2010

İstanbul genelinde Cambridge sınavlarında birincilik  2008-2009 

YABANCI DİL

Uluslararası Gençlik Ödülleri (UGO) projesinde 25 öğrenci ile bronz madalya, 2012

SEMEP’te En İyi Uygulama Ödülü, 2012

SEMEP’te En İyi 2. Uygulama Ödülü, 2011

Eko Okul olarak Yeşil Bayrak Ödülü, 2011

KÜLTÜR SANAT

Yüzdesel dağılım Yerleşen öğrenci Sayısı: 92

Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerimizin %65’i farklı oranlarda başarı bursu ile yerleşmişlerdir.
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