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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMIMIZI OKULUMUZDA VE 
CSO’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ GÖRKEMLİ 
TÖRENLERLE KUTLADIK

Günümüz Türkiye’si-
nin biçimlenmesine 
temel olan Atatürk öğ-
retilerinde çocuklara 
“gelecek” olarak güve-
nilmiş, ulusal birliğimi-
zi güçlendireceklerine 
inanıldığından onlara 
“23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bay-
ramı” armağan edil-
miştir. 

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla 
Okulları olarak bizler de içselleştir-
diğimiz Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı,  her yıl olduğu gibi bu 
yıl da büyük bir coşku ile kutladık. 
Yeniden doğuşumuzun 99. yılın-
da Atatürk çocukları olmanın gu-
rurunu yaşayarak Anaokulundan 
Liseye kadar birbirinden anlamlı 
gösterileri okulumuzda ve CSO’da 
sergiledik.

Törenimizi onurlandıran Milli Eği-
tim önceki Bakanlarından Sayın 
Hikmet ULUĞBAY ve eşleri,  Üni-
versitemizin Kurucusu ve Yönetim 
Üst Kurulu Başkanımız Prof. Dr. 
Sayın Mehmet HABERAL, Üniversi-
temiz Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın 

Şakir KALELİ ve eşleri, Rektörümüz 
Prof. Dr. Sayın Ali HABERAL, bir 
önceki Rektörümüz Prof. Dr. Sayın 
Kenan ARAZ, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Sayın Abdulkadir VAROĞ-
LU, Üniversitemiz Genel Sekreteri 
Dr. Sayın Hayri ÖZTÜRK, Kurucu 
Temsilcimiz ve Genel Müdürümüz 
Sayın Hilal ERDİNÇ, Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Sadegül 
Akbaba ALTUN, yöneticilerimiz, 
Okul Aile Birliklerimizin Başkan-
ları ve üyeleri, Mezunlar Derneği 
Başkanımız Sayın Taşkın TAHMAZ, 
öğretmenlerimiz ve çok sayıda ve-
limiz coşkumuza ortak oldular.
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EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
Bu yıl, ‘‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’’nın 99’ uncu yılıydı. Bu demek oluyor ki doksan dokuz senedir bu ül-
kenin çocukları olarak bizler, dünyadaki diğer çocuklara göre çok daha şanslıyız çünkü bizlere adanmış, dünyada benzeri 
bulunmayan çok özel bir bayramımız var. 

Umutsuzluğun hâkim olduğu düşman işgalindeki Anadolu’ya hayat vermek için 23 Nisan 1920’de, ulus egemenliğine 
dayanan Cumhuriyet’imizin ilk adımı atılmıştır. Bu adım, gelecek güzel günlerin işareti olarak Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından ulusal egemenliğimize sahip çıkacak ve gelecek nesillere taşıyacak çocuklara armağan edilmiştir.

Diğer yandan 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının bu topraklarda esareti kabul 
etmeyeceğinin de sembolü olarak tarihe geçmiştir. Çünkü yüzyıllar boyunca üzerinde yaşadığı topraklara emek veren 
Türk insanı, hem bağlı olduğu yurdundan hem de bu topraklardaki haklarından vazgeçmemeyi dilemiştir. Temel görevi 
bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde; demokratik, laik, sosyal hukuk 
devletini geliştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımak amacıyla yürütülen tüm çalışmalar, doksan dokuz 
yıldır hepsi bir zamanlar bu vatanın çocukları olan milletin vekilleri tarafından yerine getirilmektedir.

Dünün çocukları, bugünün gençleri olan bizler ulusumuzun en değerli varlığı; barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin 
temsili, egemenliğimizin güvencesi, aydınlığa pencere misali bu güne her koşulda sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet’imizin 
kurucusu Atatürk’ün izinde, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız bir vatan için hepimiz çok çalışmalıyız. Ülkemizi daha 
aydınlık günlere taşırken Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mirası akıl ve bilim her zaman rehberimiz olacaktır. Başta 
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, egemenliğimizi borçlu olduğumuz tüm vatan evlatlarını sevgi, 
saygı ve minnetle anıyoruz.

Çınar Tümer TAŞÇI FL9B

Okuldaki törenimiz, sabah saat 
09.30’da Atatürk ve Türk büyükleri-
ne saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başladı. Anaokulu Müdürümüz Sa-
yın Melda EVREN’in tüm çocukları 
kucaklayan açılış konuşmalarının 
ardından, Anaokulu ve İlkokul öğ-
rencilerimizin el ele, gönül gönüle 
sundukları gösteriler görülmeye 
değerdi. İlkokul Müdürümüz Sa-
yın Ferda BİLGEN ve kendisinden 
kürsüyü devralan dördüncü sınıf 
öğrencimiz İpek AYDEMİR ise Ata-
türk ilkelerinden ödün vermeyen 
söylemleriyle Kurum Kültürümü-
zün özünde birleştiler. Anaokulu 
dört yaş grubu öğrencilerimizin 
dansları,  dördüncü sınıflar step 
takımının gösterisi, dördüncü sı-
nıf öğrencimiz Tuna HAVUR ve 
partneri Deniz BAKIRCI’nın Latin 
dansları, birinci sınıf öğrencimiz 
Azra BAĞCI’nın ritmik jimnastik 
gösterisi ve Muammer Sun Çocuk 
Koromuz konuklarımız tarafından 
ayakta alkışlandı. Minikler Bando-
muz ise seslendirdikleri eserlerle 
profesyonelliğe adım attılar. Anao-

kulu dört yaş grubu ile diğer tüm 
grupların finalde oluşturdukları 
“Bayrak Tablosu” ise tek kelimeyle 
muhteşemdi.

Törenimizin ikinci bölümü, saat 
19.30’da Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası salonunda gerçek-
leştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan şenliğimizin açış 
konuşmalarında Genel Müdürü-
müz Sayın Hilal ERDİNÇ; “sevgi ve 
kardeşlik tohumlarının atıldığı 23 
Nisan’ın tüm dünyaya hoşgörü, ba-
rış ve mutluluk getirmesi” dilekleri-
nin ardından ulusal egemenliğimi-
zin doğum gününü onurlandıran 
başta Üniversitemiz Kurucusu Prof. 
Dr. Sayın Mehmet HABERAL olmak 
üzere tüm konuklarımıza teşek-
kür etti. Daha sonra kürsüye gelen 
Üniversitemiz Kurucusu ve Yöne-
tim Üst Kurulu Başkanımız, çağdaş 
uygarlık düzeyini aşma yolunda 
emek veren yönetici, öğretmen ve 
velilerimize teşekkür ettiler; tüm 
çocukların bayramını kutladılar. 
Okul Bandomuzun profesyonel-

ce sergiledikleri eserlerin ardın-
dan Anaokulumuz beş yaş grubu 
ile dört, beş ve altıncı sınıflardan 
oluşan bale grubumuz danslarıy-
la adeta büyülediler. Solo piyano 
dinletileri, beş ve altıncı sınıflardan 
oluşan step- aerobik takımı, ikinci 
ve üçüncü sınıflardan oluşan ritim 
grubu, keman ve flüt orkestraları 
ve Türkiye Birincisi olan Yıldızlar 
Step-Aerobik takımımız ayakta 
alkışlandı. Ortaokul show korosu 
ile Lise ritim grubunun ardından 
sahne alan Lise öğrencimiz Dolu-
nay ÇAŞKURLU ve sevgili babası-
nın solo dinletileri gönüllerde hoş 
bir seda bıraktı. Halk oyunları ve 
senkronize dans gruplarının olağa-
nüstü performansları coşkumuzu 
artırırken İlkokul ikinci ve üçüncü 
sınıflarımızın hazırladıkları drama 
gösterisi gözlerimizi yaşarttı.

Tüm çocukların bayramını yürek-
ten kutlar, coşkumuza ortak olan 
değerli konuklarımıza teşekkür 
ederiz.
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23 NİSAN’IN ANLAMI
23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM, bu anlamı ile ulusal egemenlik adımlarından birini tamamlamış ve halkın yönetim-
de söz sahibi olması sağlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ise meclis açılışının olduğu bu günü hem ulusal bayram hem de 
geleceğin gerçek temeli çocuklara armağan ederek Cumhuriyet’in geleceğini sağlam bir şekilde tutmak için adım atmış-
tır. Her Türk vatandaşının içindeki özgürlük ruhu ve ulusal bağımsızlık kararlılığının bir yansıması olarak bu günü ayrıca 
Ulusal Egemenlik Bayramı olarak da kutlarız.

23 Nisan gününde tüm dünyadan misafir çocuklar ağırlarız ve dünyaya misafirperverliğimizi gösteririz. Bu bayramın 
insanlara verdiği barış mesajı, mesajların en büyüğüdür. Zaten bütün çocukların bir araya geldiklerinde, aralarındaki 
sevgiyi, alış verişi, barışı simgeleyen en önemli görüntüdür bu. Bu anlamlı günde tüm çocukların kalplerinin aynı heye-
can ve duygularla çarpması çok gurur vericidir. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 
Güç milletin elindedir.”Türk milletinin istediği zaman aşamayacağı zorluk, engel yoktur. Bizler Atatürk çocukları olarak, 
Ata’mızın söylediği gibi “Yurtta sulh, cihanda sulh...” ilkesiyle vatanımızı sonuna kadar korumalıyız. Devletimizin dünya 
devletleriyle rekabet edebilmesi için çok çalışmalıyız.

Ben bir çocuk olarak bu bayramı kutlamaktan çok mutluyum ve Büyük Önder Atatürk’e sonsuz bir sevgi duyuyor, ona 
teşekkür ediyorum.

İrem GÜNEY 7-A

23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklara armağan edilmesi, Atatürk’ün çocukları çok sevdiğinin ve 
önemsediğinin en güzel ifadesidir. Tıpkı, “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız. 
Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.” sözüyle çocukların iyi işler başaracağına dair tam inancını gösterdiği gibi…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı artık yalnız Türk çocuklarının değil, bütün dünya çocuklarının bayramıdır. 
Her yıl ülkemize dünyanın birçok yerinden gelen çocuklar ile kutlamalar yapılır. Ülkemize gelen konuklarımız sayesinde 
farklı kültürlerle tanışır, dünyanın dört bir tarafı ile dostluk bağı kurarız.

O gün, bir günlüğüne devlet kademesindeki makamlar çocuklara bırakılır. Sembolik de olsa yönetim kademeleri çocuk-
ların olur. Belki bir gün, o çocuklar yıllar önce oturduğu koltukta olacak ve orayı daha da ileriye taşıyacaktır. Belki de Tür-
kiye’de bayrama katılmış çocuklar, ileride dünya barışı adına eski dostluklardan yola çıkarak önemli adımlar atacaktır.

Biz Türk çocukları olarak çok şanslıyız. Çünkü Atatürk gibi bir liderimiz var. Hiçbir devlet büyüğünün yapmadığını yapa-
rak biz çocuklara bir bayram armağan etti. Hepimiz bu günün değerini bilmeliyiz ve 23 Nisanları coşkuyla kutlamalıyız.

Pınar Berra ARI 5-B
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23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI
İnsanın küçük yaşlardan itibaren hissetmek istediği en önemli duygudur sevgi. Çoğumuz sevmeyi abartırız ama konu 23 
Nisan olunca kelimeler yetersiz kalır sevgimizi anlatmaya çünkü bu güzel ve özel bayramın coşkusu bambaşka! 

Çocuklara gelecekte ne olmak istediği sorulduğunda içlerinden biri şu cevabı vermiş: Büyümek ve iyi işler başarmak. 
Aslında çocuktan cevap olarak bir meslek adı söylemesi beklendiği için bu cevap karşısında şaşırılmış ama cevabın gü-
zelliği karşısında bir o kadar da mutlu olunmuş. Her meslek aslında bir amaçla kurulur; o da, insanlara yardım etmektir. 
İnsanlar, hep çocukken koyar kafasına başarmak istediklerini. Kendine ümitsiz bakanların bazıları başaramaz yapmak 
istediklerini. Ata’mız, bize bu bayramı hediye etmiş. Bu bayramı sadece biz Türk çocuklarına değil tüm dünya ülkelerine 
armağan etmiştir. Bugün, hem çocuk bayramı hem de TBMM’nin açıldığı gün olması bakımından çok önemlidir. Atatürk, 
bu günü “Çocuk Bayramı” olarak adlandırmış çünkü onun çocuklara olan sevgisi her şeyin üstündeymiş. 

Bugün, her 23 Nisan’da dünyanın dört bir yanından bir araya gelen çocuklarla birlik ve beraberlik duygusu içerisinde kut-
lamalar yapılır; oyunlar oynanır, şiirler okunur, devlet kademesindeki birçok birimin yönetimi bir günlüğüne çocuklara 
bırakılır. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır 23 Nisan. Mustafa Kemal, birçok alanda yaptığı yenilikleri ve ileri gö-
rüşlülüğünü, bu bayramı çocuklara armağan ederek bir kez daha göstermiş; geleceğimiz olan çocuklara sadece onlara 
ait olan bu günü armağan etmiştir.

Ege EKİCİ 7-B

BUGÜN BAYRAM
23 Nisan geldi. Türk bayrakları dalga dalga sallandı. 
Bugün bayram!  Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı! 

23 Nisan 1920 günü Atatürk, Ankara’ da Türkiye Bü-
yük Millet Meclisini açtı. Egemenliğin ilk adımı atıldı. 
“23 Nisan” bizim bayramımız. Egemenliğimizi kutla-
dığımız bu günü Atatürk çocuklara armağan etti. Biz 
de onun bu armağanına sahip çıkıyoruz. Tüm dünya 
çocuklarıyla birlikte her yıl bayramımızı  kutluyoruz.

23 Nisan Bayramı herkese kutlu olsun!

Mahmut Aras YILDIRIM 3-B

23 NİSAN
Atatürk ve arkadaşları, bizlere bu güzel yurdu ve Cumhuriye-
ti bırakabilmek için çok mücadele etmiştir. 23 Nisan Ata’mızın 
bize armağanı ve emanetidir çünkü o yurdumuz için bizlere çok 
güvenmiştir. Aynı zamanda 23 Nisan uluslararası bir bayramdır.  

Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlarız. Her 23 Nisan’da tüm 
kalpler birleşir. Çocuklar coşar; eğlenir, güler. Ben de 23 Nisan’ı 
heyecanla beklerim. Bayramda bayraklar dalgalanır. Çocukları 
bu kadar düşünen Ata’mıza bir daha hayran kalırız. 

23 Nisanlarda çarpar kalbimiz hasretle, minnetle ve kendimize 
söz veririz: “Emanetine sahip çıkacağız.” diye…

Öykü PINAR 3-D
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DÜNYA ÇOCUKLARINA BİR ARMAĞAN
Atatürk’tür bu armağanı veren, bizi coşkuyla sevindiren. Çocuklar yeryüzündeki en değerli varlıktı onun gözünde, gelece-
ğin emanetçileriydi onlar.

Tüm çiçeklerin açtığı, hayvanların uyandığı, güneşin ufuktan doğduğu ve baharla gelen biz Atatürk çocuklarının gülüp 
oynadığı bu bahar mevsiminde çok güzel bir gün var. O da 23 NİSAN...

Atatürk, sadece biz Türk çocuklarına değil dünya çocuklarına kendilerini özel hissetmelerini sağlayan özel bir armağan 
bıraktı. Bu bayram dünya çocuklarının katılmasıyla her yıl sevgi bahçesini andıran bir şölene dönüşmektedir. Atalarımızın 
kanlarını ve canlarını ortaya koyarak kazandıkları zaferler sonucu bize hediye edilen bu günün değerini bilmeli ve onu 
layıkıyla kutlamalıyız. 

 Atatürk, biz çocuklara güçlü bir devlet bırakmıştır. Bu, çocuklara bırakılan en değerli hazinedir. Mustafa Kemal ve arka-
daşları, Türk milleti ile birlikte birçok zorluğa katlanarak bu ülkeyi kurtarmışlardır. Bunun sonucunda ise bize bu bayramı 
armağan olarak bırakmışlardır.

Bu günü yaşatmak biz çocukların görevidir. Bunun için her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en güzel 
şekilde kutlamalıyız. Hepimizin bayramı kutlu ve mutlu olsun. 

Meryem DEMİR  7-D

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI
Çocukluk; en masum olduğumuz, başarıyı tatmak istediğimiz, insanlarla iyi ilişkiler kurmak ve toplum içinde yer edinme-
ye çabaladığımız bir büyüme sürecedir. Büyüklerimizin bayramlarda hazırladığımız törenleri izleyerek emeğimizi takdir 
etmelerini isteriz. Çünkü bunu sergileyebilmek için bize sunulmuş çok özel bir bayramdır 23 Nisan. Kıymeti paha biçilemez 
olan ve sadece bize özel olan bu bayramın, her yıl ülkemize gelen çocuklarla kutlanması en büyük mutluluk kaynağımız-
dır.

“Çocuklar geleceğin büyükleri!” düşüncesi çok önemlidir. Eğer çocukken düzgün yetiştirilmez ve mutlu olmazsak büyü-
düğümüzde de asık suratlı, katı ve düz biri oluruz. Oysa mutlu ve kendimizden memnun olursak, hayattaki güzellikleri 
kaçırmayan bireyler oluruz.

Savaş döneminde bile Atatürk, bizi mutlu edebilecek bütün yeniliklere ulaşmaya ve onları uygulamaya çalıştı. Bayram-
larla mutlu etti bizi. Günümüzde ise teknoloji tek mutluluk kaynağımız. Oysa okumaya, araştırmaya, incelemeye de vakit 
ayırırsak daha anlamlı olmaz mı? 

23 Nisan gibi Atatürk’ten miras kalan bir değerimizin yerini hiçbir şey tutamaz. Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 
23 Nisan Çocuk Bayramı’mızı Ata’mıza borçluyuz. Bu kadar güzel ve özel bir günün kıymetini bilmeli ve bayramımızı her 
yıl büyük bir coşkuyla kutlamalıyız. 

Yiğit PEKTAŞ 7-A
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI
TBMM’nin 23 Nisan 1920 yılında kuruluşu; 1921 yılında “23 Nisan Milli Bay-
ramı”, 1935 yılında “Hâkimiyet-i Milliye Bayramı”, 1927 yılında “Çocuk Bay-
ramı” ve 1981 yılında ise bugün bildiğimiz hâliyle yani “Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara olan sevgi ve saygısını bilmeyen yok-
tur. Ulu Önder, çocuklara çok değer verir ve onları, canını dişine takarak sa-
vaştığı vatanının geleceği olarak görürdü. Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara 
hediye etmesini, onun çocuk sevgisinin ne kadar yüce olduğuna örnek ola-
rak gösterebiliriz. 

Çocuklara daha güzel bir hediye verilemezdi sanırım. Çocuklar da bunun 
farkındaydı. Bu yüzden tüm dünya çocukları bu güzel bayramı şenliklerle, 
törenlerle ve coşkuyla kutladılar ve hâlâ da kutlamaya devam ediyorlar. 
Yabancı ülkelerden gelen çocuklar bu bayrama kendi kültürlerinden göste-
rilerle katılıyorlar. Her yıl ortalama kırkın üzerinde ülkeden Türkiye’ye gelen 
pek çok çocuk var. Bu çocuklar bazen Türk ailelerin evlerinde misafir olarak 
kalmaktalar. 

Bütün bunlarla beraber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ço-
cuklara hediye edilen ilk ve tek millî bayramdır. Ayrıca şimdiye kadar dünya 
çocuklarına bir bayram hediye eden tek ülkenin Türkiye olmasının yanın-
da, bu bayramı dünyadaki diğer çocuklara da; dinine, ırkına, diline ve ten 
rengine bakmadan hediye eden tek ülke yine Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türki-
ye’deki okullarda öğretmenler, öğrencilere 23 Nisan ve Atatürk bilincini, ço-
cukların yaşlarına göre boyamalar, şiirler, kompozisyonlar gibi etkinliklerle 
aşılamaya çalışırlar.

Türkiye’nin en güzel bayramı olan 23 Nisan ülkemiz için büyük bir değerdir. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Defne ÖZ 7-B

KİM BİLEBİLİRDİ?
Kim bilebilirdi?

Halkın yazgısının sadece birinin ağzın-
dan çıkan söze bağlı olduğunu,

Tüm yetki ve iradenin yalnızca bir elde 
toplandığını,

Halkın değil fikrini dile getirmek, ses 
çıkartmaktan dahi korktuğu o günlerde

Cesur, ileri görüşlü bir önderin daha fazla 
dayanamayıp

Egemenliğin tüm halka ait olması gerek-
tiğini anlayıp

Yurttaşlara da artık bir söz hakkı tanıyıp 
her şeyi değiştireceğini

Kim bilebilirdi ki?

Kimse tahmin edemezdi belki
Nihayetinde egemenliğin halka ait 

olacağını
Herkesin umduğunu, arzuladığını bula-

cağını
Tüm milletin elinde sonsuza dek kalaca-

ğını

Hayatımızı etkileyecek bir kararı
Halktan başka kim verebilir?

Ata’m bize böyle yüce bir miras bırakmış
İnsan başka ne isteyebilir?

Yiğit NARTER FL 10A 
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ULUSAL EGEMENLİK
Vatanımızda halk egemenliğinin başlamasıyla Cumhuriyet’e ilk adım atıldı. İnsanlar artık söz hakkına sahipti. Bu olay 
bir bayramla coşku içinde kutlanmaya başlandı.

Aslında bu bayramın diğer özelliği çocuklara ait olmasıydı. Türk çocukları ve dünya çocukları bu bayramın sahipleriydi. 
Atatürk’ün dediği gibi “Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.” sözü ile emanet edildi çocuklara.

Dünya barışı tüm insanlık için önemlidir. Barış, kardeşlik, dostluk ve paylaşmak tüm insanların gayreti ile anlam kazan-
maktadır. Bu bayramla tüm dünya çocukları el ele vererek Atatürk’e teşekkür ediyorlar.

Irmak SÜZEN 4-B

23 NİSAN
Coşkuludur çocuklar,

Bugün bize bayram var.
Coşar bütün çocuklar,

Çünkü 23 Nisan.

Tüm dünya çocuklarının 
Hepsi de bizi izler.

İnci gibi parıldarız adeta.
Çünkü 23 Nisan.

Tüm çocuklar oyunda, 
Mutlulukla, gururla.

Geleceğe bakıyor.
Çünkü 23 Nisan.

Uzay UÇAK 3-C

23 NİSAN
23 Nisan kutlansın.
Çocuklar toplansın

Nerelerden?
Oradan, buradan, her 

yerden…

Afrika’dan, Brazilya’dan, 
Kolombiya’dan…

Birlik olsunlar,
Kardeşliği kutlasınlar,

Çocuklar barışı yüceltsinler.

Sarp BÜYÜKTOPÇU 3-D

23 NİSAN
İlan etti Cumhuriyet’i,
Çocukları düşünmeyi,

Unutmadı sevmeyi,
Armağan etti geleceği.

Her 23 Nisan’da,
Coştu bütün Ankara.
Türkiye doldu konuk-

larla,
Bu şiir armağandır 

Ata’ma.

Arda TEKİN 3-A

23 NİSAN
99 yıl önce

Ata’m bizi düşünmüş
Meclisi kurmuş

Bu mutlu günü bize 
armağan etmiş.

Türk çocuğu mutlu olsun
Tüm kalbi neşe dolsun
Tüm dünyayla birlikte

Bu mutlu gün armağan 
olsun.

Ekin Deniz TEKİN 3-A
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BİZİM DİLİMİZDEN 23 NİSAN… 
23 Nisan 1920’de Atatürk Ankara’ya geldi ve Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. 

Kurtuluş Savaşı Meclis’ten yönetildi (Defne Kent).

Meclisin açılmasıyla Cumhuriyet’in temeli atılmış oldu (Melis Bakır).

Atatürk çok çaba sarf etti. Bu topraklarda biz onun sayesinde, rahatça 
yaşıyoruz (Efe Erürer).

Türkiye’nin ilk millî bayramı oldu bu bayram (Cem Çınar Arer).

Çocukları çok seven Atatürk: “Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.” 
dedi (Ecrin Demir).

Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı olarak 
bizlere armağan etti (Mina Derin Şenel).

Bu bayram bize verilmeseydi çocuklara bu kadar ilgi gösterilmezdi 
(Gökşin Deniz Özkan).

Atatürk, çocuk bayramında Türk Ocağı binalarını, Halkevini ve 
Gazi Orman Çiftliği’ni çocuk şenlikleri için ayırmıştır (Rale Mergen).

Atatürk “Ben Çocuk Haftasını, çocuklara hürmet edilmesini sağlamak için 
meydana getirdim.” dedi (Rüzgar Acımert).

“Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.” diyen Atatürk, ilk ve tek 
çocuk bayramına sahip olmamızı sağladı (İpek Özmaden).

23 Nisan’da dünyadaki farklı ülkelerden çocuklar gelip ülkemizde eğleni-
yorlar (Emre Aslanağa).

Konuk çocuklar kendi ülkelerine özel gösterilerini yaparlar 
(Ekin Boyacıoğlu). 

Şenliğimize gelen çocukların dini, ırkı, ten rengi farklıydı. İşte bayram buy-
du (Belinay Şule Bal).

Uzaklardan gelen çocuklarla bayram kutlarız, onları evlerimizde ağırlarız 
(Zeynep Sayan).

23 Nisan’da çocuklar dünyaya hakim olur (Deniz Kaya).

Bu bayramda şenlikler kurulur, bütün çocuklar mutlu olur (Kaan Uçak).

Bu bayram çok yönlüdür (Andaç Ege Öztürk)…

Ve bütün dünyanın bayramıdır (Ece Koçak).

Bize bu meclisi kuran, bize bu vatandaşlığı veren, bize bu dünyayı gösteren 
sensin Atatürk (Ömer Kağan Doğruer).

Türkiye Atatürk’e çok şey borçlu (Tuna Havur).

Her 23 Nisan’da ay yıldızlı bayrağımızı sallayıp bu güzel günü kutluyoruz 
(Emir Polat).

Atatürk’e teşekkür ederiz (Tuna Karahüseyinoğlu).                                         

4-D SINFI ÖĞRENCİLERİ

A’DAN Z’YE ANLAT…
 Acaba hiç düşündünüz mü,

Bu yurt nasıl kurtuldu?

Cevap tabi ki Atatürk

Çağdaşlığa tam ihtiyacımız olduğun-
da

Doğrudan Atatürk geldi.

“Eğer çıkıp gitmezseniz,

Feda ederiz kendimizi

Güç de olsa alırız vatanımızı,’’ dedi.

Hemen dediğini yaptı

Israrla savundu vatanını,

İlle de adaleti sağlayacaktı.

Jet hızında çalıştı,

Kavuştuk bağımsızlığa.

Lağvetti Mondros Anlaşması’nı,

Milletimizi korudu.

Nesiller için TBMM’yi kurdu

Onun sayesinde adalet ve demokrasi 
geldi.

Özgürlüğümüz sağlandı.

Pek huzurlu oldu ülke

Reisi Cumhur Atatürk sayesinde.

Sonunda önemli bir karar aldı

Şükürler olsun ki Cumhuriyet’i kurdu.

Türkiye’nin yönetim biçimi buydu.

Ulusumuz mutluydu.

Ülkemiz huzurluydu.

Vatanımız bütündü.

Yeni bir yönetim başlıyordu Türkiye’de

Zaten Ata’mın isteği de buydu.

4-A SINIFI ÖĞRENCİLERİ
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Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2. Öğret-
menler Arası Ses Yarışması” finali, 10 Nisan 2019 tarihinde okulumuzda 
gerçekleştirildi.
Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya SEL-
ÇUK’un eşleri Rana SELÇUK, Çanka-
ya Kaymakamı Sayın Hüdayar Mete 
BUHARA,  Ankara İl Millî Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Sayın Abdurrahman 
TÜLÜCE, Çankaya İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Sayın Mustafa ÖZEL, Ma-
mak İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın 
Rahmi GÜNEY, Gölbaşı İlçe Millî 
Eğitim Müdürü Sayın Hayrettin 
BALCI, Kurucu Temsilcimiz ve Ge-
nel Müdürümüz Sayın Hilal ERDİNÇ 
ve Çankaya İlçe Millî Eğitim Şube 
Müdürleri “Öğretmenler Arası Ses 
Yarışması Final” programını onur-
landırdılar.

Sunuculuğunu TRT spikeri Adem 
KARABEY’in yaptığı yarışmada; 
Ankara Radyosu Sanatçıları Turhan 
ÖGE, Nurten DEMİRKOL, ve Kazım 
SEZER’den oluşan jüri üyeleri yer 
aldı.

Yarışmada, Ankara’nın dokuz 
merkez ilçesinden finale kalan 10 
finalist öğretmen eserlerini seslen-
dirdi. Yarışmanın birincisi Yenima-
halle Özel Zafer Koleji Matematik 
Öğretmeni Emre KUCAM, ikincisi 
Çankaya Halk Eğitim Merkezi Mü-
zik Öğretmeni Gürkan AVŞAR oldu. 
Üçüncülüğü ise Altındağ Yusuf Has 
Hacip Ortaokulu Müzik Öğretmeni 

Ebru FİDAN ile Müzik Öğretmeni-
miz Özgür Nazım YAŞAR paylaştılar.

Dereceye giren öğretmenlere 
ödüllerini Millî Eğitim Bakanımızın 
Sayın eşleri, Çankaya Kaymakamı 
Sayın Hüdayar Mete BUHARA, Ku-
rucu Temsilcimiz ve Genel Müdü-
rümüz Sayın Hilal ERDİNÇ verirken; 
jüri üyelerine katkılarından dolayı 
hediyelerini Çankaya İlçe Millî Eği-
tim Müdürü Sayın Mustafa ÖZEL 
takdim ettiler.

ÖĞRETMENLER ARASI TÜRK SANAT 
MÜZİĞİ SES YARIŞMASI FİNALİ 
OKULUMUZDA YAPILDI
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OKUL AİLE BİRLİKLERİMİZ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN “BAHAR KONSERİ” 
MUHTEŞEMDİ
17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 19.30’da okulumuzda gerçekleştiri-
len, Okul Aile Birliklerimizin ortaklaşa düzenlediği “Bahar Konseri”nde, 
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Ailesi olarak bir araya geldik.
Kurucu Temsilcimiz ve Genel Müdü-
rümüz Sayın Hilal Erdinç, Okul Aile 
Birliklerimizin sayın başkan ve üye-
leri, okul müdürlerimiz, öğretmen-
lerimiz, çalışanlarımız ve değerli 
velilerimizle; 23 Nisan Çocuk Bay-
ramı öncesinde, her bahar yürekleri 
yeniden ve güçlenerek filizlenen 
çocuklarımızı birlikte kucakladık.

İlkokul- Ortaokul Okul Aile Birliği 
Başkanımız Sayın N. Cansu GÜN-
DÜZ ve Lise Okul Aile Birliği Baş-
kanımız Sayın Canip SEVİNÇ açılış 
konuşmalarında, içten tutumları ve 
iş birliğine dayalı çalışmalarından 
dolayı Okul Yönetimimize, velileri-

mize, müzik öğretmenlerimize ve 
konsere katkı sağlayan sanatçıları-
mıza teşekkür ettiler.

Müzik öğretmenlerimiz Ali Bilgin, 
Ebru TANBOĞA, Eray ÇAKIR, Güner 
AKPINAR ve Elif EBEPERİ’nin profes-
yonel dinletilerinin ardından, Lise 
öğrencimiz Dolunay CAŞKURLU ve 
sevgili babası Sayın Eren CAŞKURLU 
birlikte okudukları türkülerle yürek-
lere dokundular. Başkent Üniversi-
tesinden Sayın Görkem GEZGİN ve 
Murat GÜRMEN, tango gösterileri 
ile müzik ve dansın estetik büyü-
sünü sergilediler. Koro şefliğinin 
yanı sıra ses ve kanun sanatçı olarak 

gönüllere yer eden Sayın Coşkun 
AÇIKGÖZ ve saz arkadaşları, seslen-
dirdikleri Türk Sanat Müziğinin seç-
kin eserleri ile kulaklarımızda hoş 
bir seda bıraktılar. Konser sonunda 
Genel Müdürümüz Sayın Hilal ER-
DİNÇ;  Okul Aile Birliklerinin sayın 
üyelerine, sanatçılarımıza, müzik 
öğretmenlerimize ve katılan tüm 
konuklara teşekkürlerini ifade etti-
ler; gecenin anısına plaket ve katı-
lım sertifikalarını takdim ettiler.

Katılımları ile bizleri onurlandıran 
tüm konuklarımıza, sanatçılarımıza 
ve müzik öğretmenlerimize teşek-
kür ederiz. 
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OKUL – AİLE BİRLİĞİMİZİN DÜZENLEDİĞİ 
“GIDA KAYNAKLI GÜNCEL KAYGILAR” 
SEMİNERİNE KATILDIK
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak, 18 
Nisan 2019 Perşembe günü, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Sa-
yın Aziz EKŞİ’yi okul –aile iş birliğimizin desteği ile “Gıda Kaynaklı Güncel 
Kaygılar” adlı sunumunu yapmak üzere okulumuzda ağırladık.
Değerli hocamız, sunumuna sağlıklı bir yaşam için neler yapmamız gerektiğiyle başlarken en uygun yaşam 
için egzersizin, kaliteli uykunun ve hayata pozitif bakmanın önemini dile getirdi. “Basın ve medya aracılığıyla 
birçok asılsız bilgi öğretiliyor.” diyen Sayın EKŞİ, buralardan edinilen bilgilerin araştırılması gerektiğini, aksi tak-
dirde sentezlenmeyen bilginin yanlış uygulamalar sonucu sağlıksız bir yaşama neden olabileceğinden söz etti.

Dengeli beslenme adına enerji kaynaklarının, temel besin ögelerinin, bioaktif bileşenlerin oranlı alınmasın-
dan söz eden hocamız, günlük hayatımızda beslenmeyle ilgili kuşku duyduğumuz bazı durumlara da açıklık 
getirdi. Hormon, GDO, kutu içecekler, obezite gibi kavramları açıklayan Sayın EKŞİ, bu kavramlarla ilgili olan 
maddelerin ölçülü ve denetimli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Bize bu değerli konukla tanışma fırsatı verdiği için Okul Aile Birliğimize saygılarımızı sunuyor, değerli hocamız 
Prof. Dr. Aziz EKŞİ’ye paylaşımları için teşekkür ediyoruz.
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol ile ülkemizde “Beslenme Dostu 
Okullar Programı” başlatılmıştır. 2018 – 2019 Eğitim 
Öğretim Yılında kabul edilen “Beslenme Dostu Okul 
Projesi” ile de okullarımızda sağlıklı beslenme konu-
sunda duyarlılığın artırılması ve okul sağlığının daha 
iyi düzeylere çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak; 18 Nisan 2019 Perşem-
be günü 17.30 – 18.30 saatleri arasında Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Sayın Perihan ARSLAN velilerimize ve öğ-
retmenlerimize “Sağlıklı Beslenme” konusunda bilgi 
vermiştir.

Öğrencilerimize yönelik sağlıklı beslenme konusu, 
ileri bir tarihte Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimizle 
de uzmanımız tarafından paylaşılacaktır.

Prof. Dr. Sayın Perihan Arslan’a teşekkür ederiz.

TEKNOLOJİNİN DOĞRU VE GÜVENLİ 
KULLANIMI KONULU SEMİNERİ 
SAYIN VALİT ASLANKOL VERDİ

Çocuklarımızı; güvenli teknoloji kullanımı hakkında 
bilinçlendirmek, teknoloji kullanımında karşılaşılabi-
lecek tehdit ve tehlikelere karşı hazırlamak amacıyla;         
06 Nisan 2019 Cumartesi günü okulumuz konferans 
salonunda velilerimize yönelik bir seminer düzenlen-
di. NLP uzmanı ve siber güvenlik eğitmeni Sayın Valit 
ASLANKOL tarafından verilen seminere İlkokul – Or-
taokul velilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı.

Yaşamımızda büyük kolaylıklar sağlayan teknolojinin 
kullanımında gerekli olan güvenlik önlemlerini açık-
layan konuğumuz, sanal ortamda bizleri bekleyen 
riskler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Yanlış kullanım 
nedeniyle karşılaşacağımız sorunları ve çözüm öneri-
lerini farklı örneklerle açıkladı.

Değerli konuğumuz Sayın Valit ASLANKOL’a ve katı-
lım sağlayan velilerimize teşekkür ederiz. 

“SAĞLIKLI BESLENME” KONULU 
SEMİNERİMİZ, VELİLERİMİZDEN 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
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“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BEŞİNCİ MESLEK 
TANITIM FUARI” OKULUMUZDA YAPILDI
Okullarımızda aldığımız eğitim-
le geleceğe güvenle ve emin 
adımlarla ilerlerken, seçeceğimiz 
alanlar ve mesleklerimiz ile ilgili 
etkili ve doğru bilgi edinmemiz 
amacıyla; Başkent Üniversitesi 
ve Okullarımız iş birliği ile okulu-
muzda “Üniversite ve  Meslek Ta-
nıtım Fuarı”  düzenlendi.

Gün boyunca farklı meslek grup-
larından uzman ve yetkin isimleri 
okulumuzda ağırlayarak meslek 
tercihlerimizde dikkat etmemiz 
gereken konular ve hayallerimi-
zi süsleyen meslekler hakkında 
detaylı bilgi alma şansına sahip 
olduk. Böylece,  ilgi duyup yönel-
meyi düşündüğümüz mesleklerin 
bilinmeyen yönlerini keşfederek 
meslekleri daha yakından tanıma 
fırsatı bulduk. Edindiğimiz bilgi-
lerle farklı bakış açılarına sahip 
olduk, meslek ve bölüm seçimine 
ilişkin seçeneklerimizi artırdık.

Konferans salonumuzda bilgilen-
dirici toplantılar devam ederken 
okulumuzun giriş katı fuaye ala-
nında oluşturulan tanıtım stant-
larını da gün içerisinde öğret-
menlerimizin eşliğinde gezerek 
Üniversitemizin tüm fakülteleri 
ile ilgili öğretim üyelerimizden 
bilgi aldık.

Fuarımız, Başkent Üniversitesini 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın 
Nermin ÖZGÜLBAŞ’ın konuşması 
ile başladı. Okulumuz Fen Lise-
si Öğrencileri Zeynep YAYLA ve 
Göktürk SAĞIR’ın şiir dinletisinin 
ardından sunumlara geçtik.

Meslek tanıtım etkinlikleri 
kapsamında, ilk oturumda Tıp 
Fakültesinden Doç. Dr. Sayın 
Tolga AYDOS’u, Diş Hekimliği 
Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi 
Sayın Hande PAMUKÇU’yu, Mole-
küler Biyoloji alanında Prof. Dr. Sa-
yın Özlem DARCANSOY İŞERİ’yi, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 
alanındaki sunumuyla Dr. Öğre-
tim Üyesi Sayın Selda GÜNEY’i ve 
Mimarlık alanındaki sunumlarıyla 
Dr. Öğretim Üyesi Sayın Ece Kum-
kale AÇIKÖZ’ü dinledik.

Yemek arası sonrası başlayan ikin-
ci oturumda, Fen Lisesi öğrenci-
miz Elif Banu BİÇER’in seslendir-
diği şiirle keyifli dakikalar geçirdik. 
Ardından Hukuk alanında Doç. Dr. 
Sayın Mehmet Emin AKGÜL’ün, 
Psikoloji alanında Dr. Öğretim 
Üyesi Sayın Canay DOĞULU’nun 
ve Siyaset Bilimi alanında Prof. Dr. 
Sayın Şebnem OĞUZ’un sunum-
larını dinleme fırsatı bulduk.

Gün boyunca, geleceğimizi be-
lirleyen adımları atarken daha bi-
linçli olmamızı sağlayan Üniver-
sitemiz yönetimine, tüm öğretim 
üyelerine ve tanıtım ofisi perso-
neline teşekkür ederiz.



İletişim Bülteni 15Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

11. VE 12. SINIFLAR OLARAK 
“SERBEST DALIŞ” ADLI 
HEDEF BELİRLEME SEMİNERİNDEYDİK
11. ve 12.sınıf öğrencileri olarak SEBİT Eğitim ve Bilgi Kuru-
mu’ndan Eğitim Uzmanı Sayın Ulaş Kızıltuğ ile 09 ve 16 Ni-
san’da okulumuzda bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen 
sunumda hem eğlendik hem de bilgilendik.

Bu keyifli sunumla geleceğe yönelik hedeflerimizin ne olduğu, 
bu hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini paylaş-
tık. Hedeflerin yanı sıra bu hedeflere ulaşmak için harcanan 
vakitte hayata dair hangi kaygıları taşıdığımızı sorguladık. Hiç 
kaygı taşımamanın veya çok kaygılı olmanın zararlarına de-
ğindik. Sınavına girecek olan bizlerin, sınava yönelik tutarlı ça-
lışmalar yapmamız; belirlediğimiz hedeflere ilerlerken sahip 
olduğumuz yetenek ve imkânları doğru kullanmamız gerekti-
ği üzerinde durduk. Sağlığımızı korumak ve performansımızı 
daha verimli kullanabilmek için aşırı stresli durumlarda kendi-
mizi nasıl kontrol edebileceğimizi, doğru nefes alma teknikle-
rinden birkaç tanesine değinerek öğrenmeye çalıştık.

Bu güzel sunumları için Eğitim Uzmanı Sayın Kızıltuğ’a teşek-
kür ederiz.

LİSELİLER OLARAK  İNGİLİZCE MÜNAZARA 
(DEBATE SHOW) YAPTIK

Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 9. sı-
nıf arkadaşlarımız, 19 Nisan 2019 
Cuma günü okulumuz konferans 
salonunda İngilizce bir münazara 
(Debate Show) gerçekleştirdiler. 
Dörder kişiden oluşan münazara 
grupları “Grup Shirato” ve “Grup 
Rimo” adları ile karşımızdalardı.  

Sunuculuğunu ve yöneticiliğini 
FL 9-B sınıfından Can SARI’nın üst-
lendiğini münazaranın konusu, 
“Hard work or Talent” yani “Başarı 
için çok çalışmak mı yoksa yete-
nek mi daha önemli rol oynar?” 
idi.Grup Shirato üyeleri; Elif Banu 
BİÇER, Simge AKÇAY, Deniz KAYA 
ve Öykü Çevren ÇELEBİ başarıda 
çok çalışmanın daha önemli bir rol 
oynadığını savunurken Grup Rimo 
üyeleri Ali Deniz SÖZER, Aybars 
Buğra AKSOY, Kerem GÜÇ ve Çınar 
Tümer TAŞÇI yeteneğin başarıyı 
oluşturan en temel faktör olduğu-
nu kanıtlamaya çalıştılar.

Her iki grupta da görev alan ar-
kadaşlarımız gerek hazırladıkları 
sunumlarla  gerekse birbirlerine 
yönelttikleri sorular ve yaptıkla-
rı savunmalarla münazarayı son 
derece canlı ve başarılı bir şekilde 
yürüttüler. Münazarayı kazanan 
Grup Shirato, çok çalışmanın ba-
şarı için önemini bizlere bir kez 
daha hatırlattı. Sunumlarını yapan 
arkadaşlarımızın İngilizceyi akıcı 
ve doğru bir şekilde kullanmaları 
dikkat çekerken hem akademik 
hem de günlük hayatta dili etkin 
bir şekilde kullanmanın ne denli 
önemli olduğunu da gördük.

Arkadaşlarımıza rehberlik eden 
İngilizce öğretmenlerimiz Sayın 
Oya YÜKSEL ve Ayşe PURABBAS 
KOOHİ’ye ve münazarada görev 
alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor, başka dil etkinliklerinde 
görüşmeyi diliyoruz.
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22. ÇANKAYA OKULLAR ARASI TİYATRO 
ŞENLİĞİ’NE KATILAN ANAOKULU VE 
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİMİZ, OYUNLARINI 
BÜYÜK BİR BAŞARIYLA SERGİLEDİLER
Anaokulumuz 5 yaş tiyatro grubu, 22. Çankaya Okullar Arası Tiyatro Şen-
liği kapsamında “Şarkıyla Sallanan Salıncak” adlı oyunu sergiledi. Oyunu, 
Drama öğretmenimiz Füsun GENÇAY yönetti. Oyunun şarkılarını müzik 
öğretmenimiz Güner AKPINAR uyarladı, çaldı ve söyledi. Oyunumuzun 
danslarını Beden Eğitimi öğretmenimiz Gamze YILDIZHAN yaptı. Deko-
rumuzu ise resim öğretmenimiz Aysel ÖZEN hazırladı. Ayrıca Anaokulu 
5 yaş öğrencilerimiz, yaptıkları ağaç dekorları ile arkadaşlarına sahnede 
katkı sağladılar.
Oyunumuzu; Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden gelen Oyun İzleme 
Komitesi, konuk okullardan gelen öğrenciler velilerimizle birlikte büyük 
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Okulumuz 3. sınıf seçmeli drama dersi öğrencilerimiz ise, “22. Çankaya 
Okullar Arası Tiyatro Şenliği” kapsamında “Alright Peter Pan ” adlı oyunu, 
12 Nisan Cuma günü sergilediler. 

Drama öğretmenimiz Selin TÜMER ile İngilizce öğretmenimiz Abdul-Sa-
med IDDISAH’ın yönettiği oyun, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

“Oyun İzleme Komitesi” tarafından değerlendirildi.

Öğrencilerimizin öğretmenleriyle birlikte yazdıkları oyun, değerlendir-
me komitesi ve diğer  izleyenlerden tam not aldı. 

Öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi yürekten kutlarız.

bir beğeniyle izlediler. Tiyatro grubu öğrencilerimiz, sahnede âdete bir 
yıldız gibi parladılar. Tiyatro şenliğine katılan en küçük oyuncular olarak 
doğal ve sevimli halleriyle çok alkış aldılar.
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“Oxford University Press Türkiye” tarafından, öğrencilerin okuma alış-
kanlığı kazanabilmeleri ve İngilizce seviyelerini daha iyi bir düzeye geti-
rebilmeleri için başlatılan “The Oxford Big Read” (Geniş Kapsamlı Oku-
ma) yarışmasına Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu Lisesi ve 
Fen Lisesi adına 11 arkadaşımız katıldı.  Üç arkadaşımız, 433 katılımcı 
arasından ilk 10’a girerek “Türkiye Finalisti” olmaya hak kazandılar.
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve Türkiye çapında gerçekleştirilen yarışmada, her sınıf düzeyi için ayrı katego-
rilerde projeler oluşturuldu ve projeler jüri tarafından değerlendirilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

9.sınıf öğrencilerinin yarışma kategorisi, İngilizce bir hikâye kitabı okumak ve o hikâyedeki en beğendikleri 
sahneyi çizimlerle ve konuşma balonlarıyla yeniden canlandırmaktı.

10.sınıf öğrencilerinin yarışma kategorisi ise okudukları hikâye ile ilgili bir gazete haberi hazırlamaktı. Her 
sınıftan en fazla beş projenin katılabileceği yarışmada, arkadaşlarımız hem seçtikleri bölümü anlatan kısa 
bir hikâye yazdılar, çizim yaptılar hem de neden o bölümü seçtiklerini açıklayan bir paragraf yazarak gazete 
haberini hazırladılar. Ön hazırlık, tasarım ve tüm çalışmaların İngilizce olarak planlanıp uygulandığı ve oku-
dukları İngilizce hikâyeyi bir ürüne dönüştürerek kalıcılığın sağlandığı proje yarışmasında arkadaşlarımız 
akademik anlamda da kendilerini geliştirme olanağı buldular.

Lise İngilizce öğretmenimiz Oya YÜKSEL tarafından yürütülen bu yarışmaya katılan her arkadaşımız katılım 
sertifikası almaya hak kazandı. İlk 10’a girerek, “Türkiye Finalisti” olan üç arkadaşımız ise hem “Bölge Finalis-
ti” sertifikası hem de isimlerinin yazılı olduğu “The Oxford Big Read” madalyası aldılar.

Arkadaşlarımıza sertifika ve madalyaları Okul Müdürümüz Sayın Mehmet SAĞLAM tarafından takdim edil-
di. Yarışmaya katılan ve finalist olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, öğretmenimize teşekkür ediyoruz.

ANADOLU VE FEN LİSEMİZİN 
“OXFORD BIG READ” BAŞARISI
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“VEFA MUN” KONFERANSINA KATILDIK

Etkinliğe katılan arkadaşlarımız; Rüzgâr KARAKOÇ, Mustafa Kemal ÖZ, Boran Ata TÜRKDEMİR, Göktürk SAĞIR, 
Alara HASALTUNTAŞ,  Doğa KORKEM, Batuhan ODMAN, Neşe Sude SABAN, Zeynep DOĞRUYOL, Ada Naz FİLİZ, 
Dolunay CAŞKURLU, Murat Ali ALEMDAR, İpek ASLAN ve Gül Deniz SUGÜNEŞ “DISEC, SOCHUM, CELAC, JCC 
ve Historical Trusteeship Council” gibi çeşitli komitelerde görev alarak ülkeleri en güzel şekilde temsil ettiler. 
“CELAC” özel komitesinden Coşkun Rüzgâr KARAKOÇ , “SOCHUM” komitesinden Boran Ata TÜRKDEMİR ve Ali 
Murat ALEMDAR “Honourable Mention” ödülünü aldılar.“CELAC” özel komitesinden Zeynep DOĞRUYOL ve 
“SOCHUM” komitesinden Doğa KORKEM  “Outstanding Delegate” ödülünü ve “JCC” Özel komitesinden Gök-
türk SAĞIR “Best Delegate” ödülünü almaya hak kazandılar.

Model Birleşmiş Milletler konferansında arkadaşlarımız yeni ve güzel arkadaşlıklar kurup sorunları çözerken 
barışçıl yollar arama becerisi de kazandılar. Ayrıca,  tüm dünyayı ilgilendiren sosyal sorunlar hakkında bilgi edi-
nerek siyasi ve sosyal alanlarda daha fazla birikim sahibi olma şansını yakaladılar. Her şeyden önemlisi yabancı 
kaynaklardan edindikleri bu bilgi ve birikimi, İngilizce konuşup düşünüp yine İngilizce dile getirdiler.

Katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, daha farklı ve güzel paylaşımlarla dolu yeni konferanslarda yeniden 
buluşmayı diliyoruz.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Model Birleşmiş Mil-
letler Kulübü 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, 12-15 Nisan 2019 tarihleri arasında ger-
çekleşen  “Vefa Lisesi Model United Nations” konferansına katıldılar.  Öğrencilerimiz 
üçüncü kez katıldıkları konferansta kulüp danışman öğretmenimiz Sayın Ersan MA-
VİLİ rehberliğinde çalışmalarını tamamlayarak okulumuzu başarıyla temsil ettiler.   
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Fantastik- gerçekçi diye tanımlanabilecek öykü ve romanların usta kale-
mi Nazlı ERAY,  25 Nisan 2019 Perşembe günü öğrencilerimizle buluştu.
Behçet NECATİGİL’in “Gerçekle gerçeküstü arasında köp-
rü…” ifadesiyle tanımladığı ünlü yazar Sayın Nazlı ERAY;  
“Yazar olmak nedir?”, “Nasıl yazar olunur?” soruları çer-
çevesinde biçimlendirdiği sohbetinde, yazar olma sü-
recinde kitap okuma ile ilgili ailesinin verdiği desteğin 
önemini vurguladı. “Bir kitap bir yaşamdır.” ,“Her kitap bir 
yolculuğun parçasıdır.”,  “Çok okuyun ve mutlaka yazın.”, 
“Çünkü bir kelime ile başlayan yazma eylemi bir gün bir 
kitap olabilir.” ana başlıkları ise öğrencilerimizin merak 
ettiklerine yazarımız tarafından verilen cevapların odağı 
oldu.

Okulumuzda ağırlamaktan keyif aldığımız değerli yazarı-
mıza ve Okul Aile Birliğimize teşekkür ederiz.

FANTASTİK ROMANIN USTA KALEMİ 
NAZLI ERAY’I OKULUMUZDA AĞIRLADIK
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“Kütüphaneler Haftası” etkinlikleri kap-
samında, birinci sınıf öğrencilerimizin 
okumuş oldukları “Poşetto” adlı kitabın 
yazarı, aynı zamanda haber spikerliği 
de yapmış olan Sayın Ceren KERİMOĞ-
LU’nu,  02 Nisan 2019 Salı günü okulu-
muzda ağırladık.
Oyuncak mağazasından alınan bir poşetin “geri dönüşüm” 
yolculuğunun irdelendiği söyleşide, öğrencilerimiz; bu 
önemli ve güncel konu hakkındaki görüşlerini ifade ettiler, 
sordukları sorularla birer çevre dostu olduklarını kanıtladılar.

Bu güzel söyleşide kitaplarını da imzalayan yazarımıza te-
şekkür ederiz.

YAZAR CEREN KERİMOĞLU BİRİNCİ SINIF 
ÖĞRENCİLERİMİZLE OKULUMUZDA BULUŞTU

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın 
ödüllü kalemi Sayın Miyase SERT-
BARUT, 11 Nisan 2019 Perşembe 
günü İlkokul 3. sınıf öğrencileri-
mizle okulumuzda buluştu.
Keyifle okunan “Kaçak Köpek Biber” kitabına 
ilişkin gerçekleşen söyleşide öğrencilerimiz, 
yazarımızı yakından tanıma fırsatı buldular. 
Hayatın tüm renklerini yansıtan maceraları ile 
gönüllere taht kuran sevimli kahramanımızla 
hayal dünyalarında gezindiler. Yazarımıza il-
ginç sorular sorarak kendilerini sıcak bir söyle-
şinin içinde bulan öğrencilerimiz, ileriye doğru 
adım atmak için cesaretli olmayı vurgulayan 
kitap için yazarımıza teşekkür ettiler.

Söyleşi sonunda öğrencilerin kitaplarını da 
imzalayan değerli yazarımıza bizler de teşek-
kür ederiz.

YAZAR MİYASE SERTBARUT’U AĞIRLADIK
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“Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.” diyor ünlü bir yazar. 
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Ortaokulu öğrencileri de birer “kitap 
kurdu” olarak okumayı zevk haline getirdiler. 09 Nisan 2019 Salı günü, 
okudukları kitaplarla ilgili paylaşımı okulumuz konferans salonunda 
gerçekleştirdiler.

KİTAP OKUDULAR, HAYAL ETTİLER; 
OKUDUKLARIYLA FARK YARATTILAR

“Okuyorum – Anlatıyorum” adı altında düzenlenen etkinlikte 5, 6 ve 7.sınıf öğrencileri, birbirinden güzel ve il-
ginç kitapları diğer arkadaşlarına tanıttılar. Slaytlarla zenginleştirdikleri sunumlarda; olay, yer, zaman ögelerini 
canlandırıp kitap kahramanlarını yaşattılar. Ayrıca kitapların yazarları ile ilgili bilgileri paylaştılar.

Her öğrencinin özenle hazırlandığı tanıtım keyifle izlendi. Öğretmenlerimizden oluşan jürinin değerlendirmesi 
sonucunda, analitik düşünmeye yönelik becerilerini ortaya koyan öğrencilerimizin hepsi jürimizden tam not 
aldılar.

Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerini yürekten kutlarız.
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DÜNYA HİTİT GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE 
KATILDIK
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anadolu Lisesi 9 ve 11.sınıf, Fen Lisesi 
9. sınıf öğrencileri olarak 17 Nisan 2019 tarihinde Türk Japon Vakfı’nda 
düzenlenen “Dünya Hitit Günü” etkinliklerine katıldık.
Etkinlik boyunca ebru atölyesinde, alanında uzman hocaların eşliğinde ebru çalışmaları gerçekleştirdik.  Baskı 
atölyesinde, yanımızda götürdüğümüz giysilere “Hitit motifleri” baskıları yaptık. Resim atölyesinde, Hitit re-
simleri çizdik. Çömlekçi çarkı atölyesinde, Hitit dönemine ait tarihi vazoları inceleme fırsatı yakaladık. Dijital 
Hattuşa gezisi etkinliğinde, Hitit arabası ile tüm Hitit şehirlerini sanal ortamda gezerek harika bir deneyim ya-
şadık. Uygulamalı arkeolojik kazı çalışması etkinliğinde; tarihi eserlerin toprak altından nasıl çıkarıldığını, nasıl 
temizlendiğini bizzat kendimiz yaparak öğrendik.

Tarih derslerinde öğrendiğimiz Hitit Uygarlığı ile ilgili atölye çalışmaları hem çok eğlenceli hem de çok bilgi-
lendiriciydi.

Etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan ve bizleri bu özel güne davet eden Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Alper BİLAN’a ve bizlere eşlik eden öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
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OTİZM BİR EKSİLİKLİK DEĞİL, 
FARKLILIKTIR
Otizm, iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrar-
layan davranışlarla ortaya çıkan bir farklılık olup otizme; her çeşit top-
lumda, ayrı coğrafyalarda ve ırkta rastlanabilmektedir.
Öğrencimiz, 5-D sınıfından Ahsen Ece Şen, proje çalışması kapsamında okulumuza komşu olan “Nimet Dr. 
Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Merkezi”ne ziyaret-
te bulundu. Burada eğitim gören çocukların ihtiyaçları 
hakkında aileleri ve öğretmenleri ile görüştükten sonra, 
en önemli beklentinin “otizmli çocukların diğer çocuklarla 
kaynaşması” olduğunu belirledi.

Okulumuzda, toplum hizmeti kapsamında yürütülen pro-
jeye iki yenisi daha eklenerek konu hakkındaki çalışmalar 
genişletildi. Konferans salonumuzda, “Otistik Çocuklar 
Haftası”na rastlayan 03 Nisan 2019 Çarşamba günü, Ni-
met Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 
eğitim gören çocuklara yer verildi. Öğrenciler, söyledikleri 
birbirinden güzel şarkılarla salonda bulunan herkesi duy-
gulandırdılar.

Öğrencilerimize ve konuk öğrencilerimizin ailelerine su-
nulan etkinlik, hayatın paylaşılınca daha yaşanılabilir kı-
lındığına anlamlı bir örnek oldu. Paylaşım, sevgi, saygı ve 
sabır gibi insani değerler gönülleri birleştirdi.
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ŞİİR DİNLETİLERİMİZDE ÜNLÜ 
ŞAİRLERİMİZLE TANIŞTIK

3. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ, MTA- TABİAT TARİHİ 
MÜZESİ İLE ENERJİ PARKINI GEZDİLER
İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz “Canlılar Dünyasına Yolcu-
luk” ve “Elektrik” üniteleri kapsamında, 30 Nisan 2019 Salı 
günü “MTA Tabiat Tarihi Müzesi ve Enerji Parkı” gezisini 
gerçekleştirdiler. 

Doğanın ve insanlığın milyonlarca yıllık tarihine ev sahip-
liği yapan müzede öğrencilerimiz, ülkemizin ve dünyanın 
çeşitli yerlerinden hayvan ve bitki türleri, fosil, mineral, ka-
yaç ve maden örneklerini bir araştırmacı gibi incelediler. 
Enerji Parkı’nda ise farklı enerji türleri ve enerji üretim şe-
killeri hakkında gözlemler yaptılar.

Öğretmenleri eşliğinde geziyi tamamlayan öğrenciler, 
müzede inceleyip gözlemlediklerini sınıflarında değerlen-
dirdiler. 

Okulumuzda öğrencilerimizin bilimle olduğu kadar sporla,  sanatla, edebiyatla da iç içe olmaları için yaşamın 
her alanına yönelik etkinlikler yapmayı çok önemsiyoruz. İşte bu kapsamda 2. sınıf öğrencilerimizi şiirin ahenk-
li dünyasıyla tanıştırdık. 

Öğrencilerimiz sınıfça hazırladıkları,  “Anadil, Çocuk ve Bahar”  temalı şiirlerini 10 Ocak 2019 tarihinde sınıfıyla 
başlayarak 2A, 21 Şubat’ta 2C, 20 Mart’ta 2D ve 28 Mart’ta 2B olmak üzere velilerine sundular. Coşkuyla geçen 
şiir dinletilerimizde öğrencilerimiz hem değerli şairlerimizi tanıdılar hem de şiir okumanın keyfine vardılar. 
Velilerimiz ise çocuklarımızın bu anlamlı sunumunda duygu dolu anlar yaşadılar.

Küçük yaşta dilimizin zenginliklerini keşfetme çabası içinde olmaları ve gösterdikleri başarılı performanslar 
için öğrencilerimizi kutluyoruz.
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*03-04 Nisan 2019 tarihlerinde ‘’Ankara İtfaiyesi” ne bir gezi düzenledik. Yangına karşı önlemler ve yangın du-
rumunda yapılması gerekenlerle ilgili edindiğimiz bilgilerin dışında, kurtarma köpeği ile gerçekleştirilen tat-
bikatı izledik.

*2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle okulumuzda yürütmekte olduğumuz öğretmenlerimize ilişkin ‘’Bir-
likte Kitap Okuma’’ programı, Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile Okul Ön-
cesi Öğretmenliği Programı öğretim görevlilerinin ve Okuma Kültürü Derneği yetkililerinin desteği ile tamam-
landı.  06 Nisan 2019 Cumartesi günü, Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Görevlisi 
Dr. Sayın Hicran ÇETİN GÜNDÜZ tarafından velilerimize de aktarıldı.      

*08 Nisan 2019 Pazartesi günü okulumuzda “Tiyatro Tempo” tarafından hazırlanan ‘’Gezgin Mantar’’ adlı oyun 
izlendi. Oyunda, çocukların kendilerini oyunun bir parçası olarak hissetmeleri sağlandı ve hayal gücünün öne-
mi paylaşıldı. 

*16 Nisan 2019 Salı günü Anaokulumuz beş yaş tiyatro grubu, “22. Çankaya Okullar Arası Tiyatro Şenliği” kap-
samında “Şarkıyla Sallanan Salıncak” adlı oyunu sergiledi. Oyunumuzu; velilerimiz, Çankaya İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğünden gelen Oyun İzleme Komitesi ve konuk okullardan gelen öğrenciler beğeniyle izlediler.

*23 Nisan 2019 Salı günü ‘’Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’’ törenimize, üç ve dört yaş grubu öğrencilerimiz 
dans gösterileri ile renk kattılar.  Aynı günün akşamı CSO Konser Salonunda yapılan şenlikte ise beş yaş grubu 
öğrencilerimiz dansları ile nefes kestiler.

*25 Nisan 2019 Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütmekte olduğu ‘’Sıfır Atık Projesi’’ kapsa-
mında öğrenci, öğretmen ve personelimize farkındalık eğitimi verildi.

*26 Nisan Cuma günü Anaokulumuzda ‘’23 Nisan Çocuk Şenliği’’ yapıldı. Öğrencilerimiz, kendilerini mutlu his-
settikleri kıyafet ve kostümlerle günün keyfini çıkardılar.

ANAOKULU ETKİNLİKLERİMİZ
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3-D sınıfı öğrencimiz Canda GÜNDÜZ, 2-D sınıfı öğ-
rencimiz Deniz TUĞCU ve 2-A Sınıfı öğrencimiz Kutsal 
Tan ÖZTÜRK  6-9 yaş kategorisinde; 6-C sınıfı öğrenci-
miz Can SAMSA ise 10-13 yaş kategorisinde “Sergile-
me Ödülü”ne layık görülmüşlerdir.

Aynı yarışmada 3-C sınıfı öğrencimiz Elif Nehir ÇOLAK 
“Web Sitesi Oylama Birincisi” olmuştur.

Öğrencilerimizi yürekten kutlarız.

GÖRSEL SANATLAR 
ETKİNLİKLERİMİZ
• Anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerimizle” ilkbahar” 

konulu çalışmalar tamamlanmış olup, seramik çalış-
malarına devam edilmektedir.

• İlkokul 2 ve 3. sınıfların seçmeli derslerinde üç boyut-
lu tasarım çalışmaları yapılmaktadır. 

• 6, 7 ve 8. sınıfların Seçmeli Atölye derslerinde 6.sınıf-
larımızla linol baskı, silgi baskı; 7. sınıflarımızla flogra-
fi; 8.sınıflarımızla ise taş boyama çalışmaları sürdürül-
mektedir. 

• Görsel Sanatlar derslerinde; “Pınar, Bic, Lets, Taurus, 
Gratis” firmaları tarafından  düzenlenmiş olan resim 
yarışmalarına öğrenci eserleri gönderilmiştir. 

• Çankaya Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Tiyatro 
Şenliği”nde oyunlara yönelik sahne dekorları hazır-
lanmıştır.

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kap-
samında her kademeye özel yapılan çalışmalar ilgili 
panolarda sergilenmiş, konferans ve spor salonları ile 
CSO Bayram Töreni için hazırlanmıştır. 

• 7. sınıflarla, “Küçük Prens” kitabının ilk bölümü ile ilgili 
tasarım çalışması; “enerji dönüşümü” konusu ile bağ-
lantılı rüzgâr tribünü tasarım çalışması; geri dönüşüm 
ve sıfır atık projesi kapsamında ise kâğıt tabak tasarım 
çalışması yapılmıştır. Çevre Bakanlığı “Sıfır Atık Projesi” 
yarışmasına hazırlık çalışmaları da sürdürülmektedir.

• Taurus AVM tarafından düzenlenen “Sıfır Atık ve Çev-
re” konulu “23 Nisan Resim Yarışması” nda;
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MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ

• 16 Nisan 2019 Salı günü okulumuzda gerçek-
leştirilen “Anaokulu Tiyatro Gösterisi”nde, “Şarkı 
ile Sallanan Salıncak”  oyununun zümremiz ta-
rafından uyarlanan müzikleri, sergilenen oyunla 
bütünleşmesi bakımından jürinin beğenisini ka-
zandı. 

• 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Okul Aile Birlik-
lerimiz tarafından düzenlenen “Bahar Konseri” 
nde; müzik öğretmenlerimiz Ali BİLGİN, Ebru 
TANBOĞA, Eray ÇAKIR, Güner AKPINAR ve Elif 
EBEPERİ’nin sunduğu dinleti izleyenlerin de ka-
tılımıyla coşkuyla tamamlandı.

• 23 Nisan 2019 Salı günü okulumuz spor salonun-
da gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı törenlerinde Muammer Sun 
Minikler Koromuz, birbirinden güzel şarkılarıyla 
programa renk kattı.  

• 23 Nisan 2019 tarihinde CSO’da gerçekleştirilen 
“23 Nisan Şenliği”nde Okul Bandomuz ve Koro-
muzun yanı sıra keman ve flüt grupları, seslen-
dirdikleri eserlerle profesyonelliği hak ettiklerini 
kanıtladılar.
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SPORTİF BAŞARILARIMIZ
*Türkiye Okul Sporları Federasyo-
nu tarafından 02-06 Nisan 2019 
tarihlerinde İzmir’de düzenle-
nen “Okul Sporları Tenis Gençler 
Türkiye Şampiyonluğu” müsaba-
kalarında;  Fen Lisesi 10.sınıf öğ-
rencimiz Nil ATİLLA, Anadolu Li-
sesi 11.sınıf öğrencilerimiz Çağla 
YAVUZ ve Ayşe Gül DUMANKAYA, 
Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencile-
rimiz Selin ÖVÜNÇ ve Ekin ERÇE-
TİN’ den oluşan Tenis Genç Kız 
Takımımız “Türkiye Üçüncüsü” 
olmuştur.

*02-04 Nisan 2019 tarihlerin-
de Ankara’da düzenlenen “Okul 
Sporları Yüzme İl Birinciliği Mü-
sabakaları”nda; 6-A sınıfı öğren-
cimiz Tuna Mert TABAKOĞLU 50 
metre sırtüstünde “Ankara Birin-
cisi” , 50 metre kelebekte “Ankara 
İkincisi” olmayı başarmıştır.

*25 Nisan 2019 tarihinde Anka-
ra’da düzenlenen “Okullar Arası 
Artistik Jimnastik İl Yarışmaları”-
na katılan birinci sınıf öğrencimiz 
Mira AKÇAY okulumuzu başarıyla 
temsil etmiştir.

*16-24 Nisan 2019 tarihlerinde 
Gökhan Dönmez Spor Akade-
misinin düzenlediği “Uluslararası 
Tenis Turnuvası”nda beşinci sınıf 
öğrencimiz Nil SÖZEN 9 yaş çift-
ler kategorisinde “Birinci”, tek ba-
yan kategorisinde ise “Üçüncü” 
olmuştur.

*27 Nisan 2019 tarihinde Sivas’ 
ta düzenlenen “Okullar Arası Yıl-
dızlar Oryantiring Grup Birinci-
liği” nde okulumuz Yıldız Erkek 
Takımı “Grup Üçüncüsü” olmuş-
tur. Takımımız 18 Mayıs 2019 
tarihinde Rize Çamlıhemşin’de 
yapılacak olan Türkiye Birinciliği 

müsabakalarına katılmaya hak 
kazanmıştır.

*Ankara Anadolu Balkan Spor 
Kulübünün düzenlediği “23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı U-12 Futbol Turnuvası” 
nda, 3-B sınıfı öğrencimiz Aras 
YILDIRIM takımıyla “Üçüncü” 
olmuştur. Öğrencimiz, “Öztek 
Teknoloji U-9 Ligi Etimesgutgü-
cü-Çubukspor Müsabakası”nda 
“Maçın Oyuncusu Ödülü” ne layık 
görülmüştür.

*27-28 Nisan 2019 tarihlerinde 
Bursa’da düzenlenen “Modern 
Pentatlon (Okul Biatlonu)  Türki-
ye Şampiyonası” nda Fen Lisesi 
10 C Sınıfı öğrencimiz Nil Eylül 
Göcek “Birinci” olmuştur.

Öğrencilerimizi kutluyor, başarı-
larının devamını diliyoruz.




