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Sivas Kongresi’nden sonra gü-
venlik bakımından uygun bir ça-
lışma merkezi planlayan Atatürk, 
27 Aralık 1919’da Temsil Heyeti ile 
birlikte Ankara’ya gelerek çalış-
maları buradan yürüttü. Dikmen 
sırtlarında seğmenlerin gösterile-
ri ile karşılanan Atatürk ve arka-
daşları, bundan sonraki süreçte 
milletiyle tek yürek olup kurtu-
luş mücadelesini başlattı. Büyük 
bir zaferle sonuçlanan bu müca-
deleden bugüne kadar Ankara, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
olarak “doğru seçim” olduğunu 
milletimize ve dünyaya kanıtladı.

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz, 27 
Aralık 2019 Cuma günü, “Ata-
türk’ün Ankara’ya Gelişinin 100.
Yılı” ile ilgili hazırladıkları prog-
ramı tüm okula sundular. Günün 
anlam ve önemini içeren konuş-
ma ve şiirler, arkadaşları tara-
fından coşkuyla izlendi. Ankara 
şiirleri ve şarkıları, hoş bir seda 
olarak kurum kültürümüzdeki ye-
rini aldı.

Ankara’nın geçmişi tarih öncesi çağlara kadar uzanır. Tarihinin en büyük 
gerçek hikayesi ise Atatürk’le başlar. “Anadolu en büyük hazinemizdir.” 
diyen Atatürk, Ankara adının tüm dünyada duyulmasını sağlamıştır.

BİR GÜNEŞ DOĞARKEN
Bundan tam yüz yıl önce 27 Aralık 1919’da ilk kez bağrına bastı onu Ankara-
lılar, ilk kez canlı canlı gördüler onu. Ankaralıların “Kızılca Günü” dedikleri 
bu günde atlı ve yaya seğmenlerle karşılandı Ata’mız. Birinci Dünya Sava-
şı sonrasında Osmanlı yenilgiye uğradı ve yurdun dört bir yanına yayılan 
düşmanlar tarafından birçok şehrimiz işgal edildi. Ata’mız 19 Mayıs 1919 
tarihinde Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nın temellerini atmaya çalış-
tı. Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlendikten sonra şehirlere telgraf 
gönderilmesini sağlayarak halkın kendilerine bir temsilci seçmesini istedi. 
Tabi ki seçilen temsilciler için bir toplanma alanı gerekliydi. Ankaralılar 
Ankara’ya davet ettiler Ata’mızı ve temsilcilerini. 27 Aralık günü Dikmen 
sırtlarından Ankara’ya geldi Ata’mız.

Peki neden Ankara? Bu ilimiz coğrafi konum bakımından Türkiye’nin tam 
orta kısmında yer alıyordu. Tüm cephelere eşit uzaklıktaydı. Ayrıca An-
karalılarla karşılaşma Atatürk’ü çok duygulandırmış ve şaşırtmıştı. Bunun 
üzerine Atatürk, “Merhaba Efendiler! Niye zahmet ettiniz de beni karşı-
lamaya geldiniz?” diye sormuştur. Onun etrafında çember olan Seğmen-
ler hep bir ağızdan “Uğrunda ölmeye, millet yolunda kanımızı akıtmaya 
geldik Paşa’m!” diye cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Büyük Önder: 
“Fikrinizde sabit misiniz?” diye yeniden sorduğunda seğmenler büyük bir 
kararlılıkla “Ant olsun!” diye haykırmışlardır. Bu olay Mustafa Kemal’in An-
kara’yı gönlünde oturtmasına sebep olmuştur.

“Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır.” 
diyen sevgili Ata’m! Ankara, her zaman Türkiye’nin kalbi ve Cumhuriyeti-
mizin başkenti olarak kalacaktır. Bizler de aynı inançla başkentimize sahip 
çıkıyoruz.

Melodi Nil ERGÜN 7-C
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ANKARA SENİNLE BİÇİMLENDİ ATA’M
“Ankara’nın dardır yolu, düşman aldı sağı solu” nidalarına karşılıksız kalmadı Ata’m.19 Mayıs’ta başlayan kurtuluş 
yolculuğu uzun bir süre devam etti. Samsun, Erzurum, Sivas, Amasya önemli duraklardı ancak yol uzun ve yoru-
cuydu.  

 Kongreler yapılıp millet bilinçlendirildi, yurdunu seven insanlar bu çağrıya cevap verdiler. Kurtuluşa giden yol 
Ankara’da şekillenecekti.

 Ankara o gün çok heyecanlıydı, yaşanan kötü günler geçecekti. Bu umutla Mustafa Kemal bekleniyordu. 27 Aralık 
1919’da Ankara yollarında Mustafa Kemal’i seğmenler karşıladı.

 Bekleyiş sona erdi, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Ankara’ya geldiler. Bu olay sadece Ankara’nın değil Türki-
ye’nin bayramı oldu. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı.

Şimdi bizim nidalarımız “Bize doğru yolu gösterdin Ata’m! Bu yol hep aydınlık olacak.” diye çıkıyor Ata’m.

Ege ÇETİN 7-A

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ
 Atatürk’ün Ankara’ya geldiği tarih 27 Aralık 1919’dur. Atatürk’ün Ankara’ya geliş sebebi nedir ve bu geliş bizim 
için  neden bu kadar önemlidir?

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın en iyi Ankara’dan idare edilebileceği kararını verdi. Tüm cephelere eşit uzaklıkta oldu-
ğu için Ankara, yönetim noktası olarak biçilmiş kaftandı. Bu sebeple Atatürk ve silah arkadaşları, 27 Aralık 1919’da 
saat 14.00 civarlarında Dikmen sırtlarından Ankara’ya giriş yaptılar. Atatürk Ankara’ya geldiğinde davullarla, zur-
nalarla karşılandı. Bu coşku Ata’mızı eminim ki çok duygulandırdı. Çünkü kurtuluş mücadelesinin planlı yürütül-
mesi ve kazanılmasında Ankara önemliydi.  

Atatürk’ün  Ankara’ya gelişinin tam 100. yılı oldu. Sanki hiç gitmemiş gibi her yıl bu olayı çoşkuyla  kutluyoruz. 
“Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır.” diyen Ata’m: Ankaralıların da gönlünde 
senin yerin bambaşkadır. Hepimiz 100 yıl once yarattığın Millî Mücadele ruhunu koruyacağımıza söz veriyoruz.

Jessica BOTTEMLEY 7-A
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BAŞKENT ANKARA
Ankara sıradan bir şehir değildir. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok kişiyi kendine hay-
ran bırakmıştır. Bununla da kalmayıp Atatürk’ü tam yüz yıl önce konuk etmiş ve daha sonrasında uzun süre ona 
ev sahipliği yapmıştır.

Bir Ankaralı olarak Atatürk’ün Ankara’ya gelmesinin 100. yılına girecek olmamız beni hem duygulandırıyor hem 
de gururlandırıyor. Atatürk’ün Ankara’ya gelmesinin sebepleri de az değildir. Konum olarak Türkiye’nin yönetilebi-
leceği en iyi yer Ankara’ydı. Ayrıca cephelere eşit uzaklıkta ve diğer yerlere göre güvenliği daha iyiydi. Bunun yanı 
sıra Ankara halkı, Atatürk’ü büyük bir heyecan içerisinde büyük kutlamalar ile karşılamıştı. Bana kalırsa Atatürk’ün 
Ankara’ya geldiği zamanki halkın coşkusu, ileride TBMM’nin Ankara’da kurulması ve daha sonra da başkent olma-
sında büyük rol oynamıştır.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi 100 yıl önce de günümüzde de büyük coşku ve heyecanla kutlanmıştır ve kutlanmaya 
devam edecektir.

Duru Ece AYVA 7-C

BAŞÖĞRETMENİMİZ ATATÜRK 
Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde aldığı “Başöğretmen” unvanı, bugün de aynı şekilde devam ediyor. Çünkü 
Başöğretmenimiz Atatürk, her zaman olduğu gibi şimdi de bizlere yol göstermeyi sürdürüyor.

Öğretmenlerimiz de öyle… Anaokulundan üniversiteyi bitirip meslek sahibi olana kadar hep yanımızdalar. Bize 
her an, her şeyi öğretmeye hazırlar. Hepimizin iyi bireyler olmamızı, hoşgörülü davranmamızı, vatanımızı sevme-
mizi ve saygılı yurttaşlar olmamızı isterler.

Farklı derslere göre öğretmenlerimiz vardır. Bu öğretmenlerimiz Türkçe, İngilizce, matematik, müzik ya da sanat 
dersleri verirler. Kendi alanları ile ilgili tüm bilgileri bizlere öğretirler. Bir de sınıf öğretmenimiz vardır. Ben, ilkokul 
öğretmenimle tanıştığımda çok mutlu olmuştum. Önce okuma yazma öğrendim, daha sonra matematik prob-
lemlerini çözdüm. Öğretmenim hepsini öyle güzel öğretti ki… 

Şimdi Ankara’da yaşıyorum ve dördüncü sınıftayım. Bu sınıfa kadar bana kattıkları için başta Atatürk olmak üzere 
tüm öğretmenlerime teşekkür ederim.

  Elif ÖRNEK 4-D

HİSSETTİĞİM DUYGU
Bilgi sende
İlgi sende

Şefkat sende 
Güven sende öğretmenim.

Sorularıma cevap
Meraklarıma ışık

Hissettiğim duygu
Sendedir öğretmenim.

Başöğretmenimiz Atatürk
Bilgiyle kurtardı yurdu

Sevgiyle bir olmayı
Türkiye ona borçlu.

 Canda GÜNDÜZ  4-D

MİLLÎ MÜCADELE VE ANKARA
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaş-
ması ile Anadolu toprakları işgallere açık hâle gelmişti. Bir şekilde bu 
işgaller durdurulmalıydı. 

Millî mücadele ruhunu taşıyan Mustafa Kemal, direnişi başlatmak üze-
re öncelikle Samsun’a çıktı. Anadolu’nun çeşitli bölgelerini gezdikten 
sonra 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi. Ankara halkı tarafından 
büyük bir coşku ile karşılandı. 

Mustafa Kemal Ankara’da çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra, bu-
ranın millî mücadeleyi takip etme konusunda en uygun yer olduğuna 
karar verdi. Çünkü Ankara memleketin her bölgesine eşit uzaklıktaydı. 
Ayrıca işgal kuvvetleri henüz burada etkili değildi. Tüm bunları dikkate 
alan Mustafa Kemal mücadele için Ankara’yı merkez olarak seçti. Daha 
sonra TBMM’nin kurulması, millî ordunun mücadeleye hazır hâle getiril-
mesi sağlandı ve Ankara başkent olarak ilan edildi.

27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankaralılarla bütünleştiği gündür. Aradan 100 
yıl geçse de bütünlüğümüz asla bozulmayacak ATA’M!

DENİZ DİLOĞLU 7-A
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YENİ YILI COŞKUYLA KARŞILADIK
Yeni bir yıla daha girdik. Aslında hepimiz için yeni umutları barındıran 
yepyeni başlangıçlardır yeni yıl. Yeni yıl dileklerimize geçen yıllara te-
şekkür ederek başlarsak ve geçmişten öğrendiklerimizle geleceğimizi 
biçimlendirmeyi düşlersek kazançlarımız daha çok olur.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anaokulu ve İlkokulu olarak bizler 
de 25-27 Aralık tarihlerinde okulumuzda, yeni yıl dileklerimizi şarkılar 
ve danslarla ifade etmek için bir araya geldik. Müzik, dans ve spor et-
kinlikleri ile renklenen günümüzde, gönlümüzce eğlenmenin yanı sıra 
arkadaşlarımızla kaynaşma fırsatı bulduk. Sevgi, barış, sağlık, mutluluk 
ve başarı dileklerimizi; Kurucu Temsilcimiz ve Genel Müdürümüz Sa-
yın Hilal Erdinç, Okul Müdürlerimiz Melda Evren-Ferda Bilgen ve öğret-
menlerimizle birlikte kestiğimiz pastayla tatlandırdık.

Yeni yılda yüzümüzden gülücükler, yüreğimizden sevgi eksik olmasın.
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GÜLÜMSEMEYİ UNUTMA
“Yeni yıl” kavramı hemen herkes için yeni umutlar, yeni hayaller, yeni başarılar gibi birçok güzel unsuru içinde 
barındırır.

Bir yıl biterken herkesin gözünün önünden geçer yaşadıkları. Bakarsın ki birçok iyi olay yaşamış, birçok şeye sahip 
olmuşsundur o güzel yılda. Belki de aradığın mutluluğu bulmuş, umutlarını gerçekleştirmişsindir. Yıllardır aradığın 
o küçük tebessüm işte o biten yılda gelip yüzüne yerleşmiştir. Hatta bir daha hiç gitmeyecektir. 

İşte yeni yılda hayallerinin peşinden başladığın yolculukta da mutlu olacaksındır. Yeni yılla birlikte şansın belki de 
artacaktır. 

Yeni yıl tüm güzellikleriyle kapıda… Kapıyı aç ona ama gülümsemeyi unutma.

İpek KÜÇÜK  5-B

YENİ YIL
2020 yılına girmemize çok az kaldı. Bu yüzden daha şimdiden yeni yıl için hazırlıklar başladı. Bizim evde daha 
değil ama ben yine de dileklerimi yazmaya başlayacağım. 

Okulla ilgili çok bir şey yazmayacağım. Çünkü bence okulum çok güzel ve okulumdan çok memnunum. Bu arada 
ben sadece okulla ilgili, 2020 yılında herkesin notlarının yüksek olmasını diliyorum. Kitaplığımın daha dolu ol-
masını istediğim için de daha çok kitabımın olmasını diliyorum. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum, özellikle de 
romanlara bayılıyorum. 

Ailemin ve sevdiklerimin sağlıklı olmasını diliyorum. Tabi ki yeni yılın herkes için mutlu ve huzurlu geçmesini de 
diliyorum. Aslında bütün dileklerimi yazsam bitmez ama şu anda en çok istediklerim bunlar… 

Umarım bu yazıyı okuyan herkesin yeni yılda dilekleri gerçek olur.

Deniz TÜRKOĞLU 6-A
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YENİ YIL, YENİ UMUTLAR
Yeni yıl geldiğinde hepimizin umutları canlanır. Yılbaşı 
gecesinde bu umutların gerçekleşmesini dileriz. Umutla-
rımızın gerçekleşmesi elbette bizi mutlu eder ve yeni yıla 
coşkulu başlarız.

Yeni yıla başlarken kendimizi olumsuz düşüncelerden 
temizlemeli ve yeni bir hayata başlar gibi başlamalıyız. 
Olumlu düşüncelerin hayata katkıları çok fazladır. Mese-
la, yeni yılda kırgınlıklarımızı unutup herkesle barışırsak 
daha mutlu olmaz mıyız? Belki de yeni yıl, arkadaşları-
mızla geçireceğimiz güzel günlerin habercisi olacaktır.

Bizler yeni yıl için yılbaşı ağacı kuruyor, ailemizle ve ar-
kadaşlarımızla yemek yiyor; hediyeler alıyor, hediyeler 
veriyoruz.  Bu da bizi mutlu ediyor. Benim yeni yıldaki di-
leklerim daha çalışkan olmak ve daha çok kitap okumak.

Sonuç olarak yeni yıl dilekleriyle, eğlenceleriyle ve her şe-
yiyle bizi mutlu ediyor. Umutlarımız da yeni yılı süslüyor. 
Yeni yılda herkesin dileklerinin gerçekleşmesini diliyorum.

Melis BAKIR 5-D

HOŞ GELDİN YENİ YIL!
Her yılın 31 Aralık günü gece yarısı saat 00.00’da bir 
yıl sona erer, yeni bir yıl başlar.  Yeni yıl çok açık ve 
berrak gelir insana. İnsan yeniliklere doğru yol alma-
ya başlar. Dünyanın farklı yerlerinde farklı duygular 
yaşanır.

Avustralya’da “01 Ocak” yaz mevsimine denk gelir. 
Bu nedenle genelde denize girilerek plajda kutlanır 
yeni yıl. Renkli görüntülerle ve eğlencelerle kutla-
malar yapılır.  Japonya’da ise “01 Ocak” günü ge-
leneksel kıyafetler giyilerek vefat etmiş akrabaların 
mezarları ziyaret edilir. Mezarların kenarlarına dilek-
ler yazılır. Başka ülkelerde dilekler şarkılar ve dans-
larla ifade edilebilir. Önemli olan yaşadıklarımızdan 
ders alıp yaşayacaklarımızın daha hatasız olması 
için uğraşmaktır.

Herkesin yeni yılı dilediği gibi geçsin. Elbette sağlık, 
mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olması önemli.

İrem ÖZTÜRK 6-B

YEPYENİ BİR YIL
Koskocaman bir yıl bitiyor, yepyeni bir yıl geliyor. 2019 yılında beni mutlu eden çok şey oldu. Ailem sağlıklıydı ve 
yanımdaydı. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim. Okuma yazmayı öğrendim. Okuduğum kitaplardan hayali arka-
daşlar edindim. Parmaklarım uzadığı için daha hızlı piyano çalmaya başladım.

2019 yılında çevremle ilgili beni üzen şeyler oldu. Sigara içen insanları, hayvanlara zarar verenleri, okula gideme-
yen çocukları gördükçe üzüldüm. Orman yangınları, küresel ısınma ve savaşlar da beni çok üzdü. 2020 yılı için 
birçok dileğim var. Ailemle yeni yerleri gezmek, arkadaşlarımla güzel vakit geçirmek birinci dileğim. Daha çok 
kitap okumak, daha güzel yazılar yazmak, müziğe devam etmek istiyorum. Dünyada ormanların yanmamasını, 
ağaçların çoğalmasını, savaşların olmamasını diliyorum. Sevgi dolu bir 2020 bekliyorum.

Ferit Kaan Kaya 2-C
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YENİ YIL, YENİ HEDEFLER
Yeni yıla girerken herkesin içini bir heyecan kaplar. 
Çünkü yeni yıla girmek demek, geçmişteki olum-
suzlukları unutup yeniden bir sayfa açmak demek-
tir.

Yeni yıldan pek çok şey isteyebiliriz. Belki sağlık ve 
huzur, belki de barış isteyenimiz olacaktır. Ancak 
bence yeni yıla girdiğimizde öncelikle geride bırak-
tığımız yıla bakıp “Neler yaptık?” diye gözden geçir-
meliyiz. Yoksa önceki yılda yaptığımız hataları tek-
rarlarız ve yeni girdiğimiz yılın hiçbir anlamı kalmaz. 

Ayrıca yeni yılda hepimiz kendimiz adına yeni karar-
lar almalıyız ve kendimize yeni hedefler koymalıyız. 
Örneğin, “Daha çok çalışacağım, daha iyi bir insan 
olacağım” gibi. 

Yeni bir yıla girerken yapılan kutlamalar ve alınan 
hediyeler de sevindirir insanları. İnsanlar ailelerini 
ziyaret edip birlikte yeni bir yıla girince ve birbirleri-
ne hediye alınca karşılıklı olarak içlerinde büyük bir 
mutluluk hissederler. Yeni başlangıçlar yeni umut-
larla zenginleşir.

Her ne olursa olun yeni yıl, yeni umutların yeşermesi 
anlamına gelmektedir. Her insan yeni yıldan mutlu-
luk, huzur, sağlık ve barış ister. Bu dileklerinin ger-
çekleşmesi için elinden geleni yapmak da önemlidir.

Umut Devrim GÖK 6-D

YENİ YILIN GETİRDİKLERİ
Dünya yeni yılı bekliyor. Bütün sokaklar süslü, insanlar 
neşe içinde! 

Aslında pek de öyle değil. Çoğu insan bunlarla ilgilen-
miyor. Hatta bazıları yeni yıla girdiğimizin farkında bile 
değil. Bunun nedeni, bir işle meşgul olurken mutsuzluk 
ya da bir endişe yaşanması… Çünkü, her yıl büyüyor, 
yaşlanıyoruz ve belki istemediğimiz bir şeye yaklaşıyo-
ruz. Her yıl zamanımız azalıyor ve bu konuda yapılabi-
lecek hiçbir şey yok. 

Bu durum insanları üç gruba ayırıyor; birinci grup, du-
rumu çok fazla kabullenip umutsuzlukla hiçbir şey yap-
mayanlar. Bu olay depresyon olarak da adlandırılabilir. 
İkinci grup ise ellerinde olan tüm değerli zamanı ya-
şamlarını uzatmaya harcayanlar. Bu kesim yaşlandığın-
da acaba zamanlarını boş mu geçirmiş olacaklar?

Gelelim üçüncü gruba… Bu grup hayatını dolu dolu ya-
şayanlardan, daima kendini geliştirmeye çalışanlardan; 
istediğini yapanlardan ve başkaları ne der kaygısı ya-
şamayanlardan oluşuyor. Çünkü onlar yaşlandıklarında 
biriktirdikleri bu iyi anıları hatırlayıp yaşamlarını mutlu 
sürdüreceklerden…

Bu gruplardan istediğinizi seçebilirsiniz, fakat dikkatli 
olun; insan bir kez seçim yaptığında bu seçimden dö-
nülmesi çok zor olur. 

Zahide Kayra Erol 6-B

ON, DOKUZ, SEKİZ…
Yeni bir yıla hoş geldin demek yeni planlara, yeni hedeflere, yeni umutlara hoş geldin demek değil midir? Geride 
bıraktığımız yılı iyisiyle kötüsüyle hatırlamak ve yaşanılan iyi şeylere bir gülümseme bırakıp kötüler için de yeni 
dersler almak değil midir? En önemlisi de öğrendiklerimizle birlikte bir yaş daha büyümek değil midir?

Her yeni yıla girerken saat gece on ikiyi gösterdiğinde ondan sıfıra kadar geri sayarız. İşte, saate bakarak sayılan 
o büyülü zamanda içimizden bir sürü dileğin gerçekleşmesini isteriz. O kısacık zamanda aklımıza gelen olmasını 
istediğimiz şeyler birbirine karışır. Özlediğimiz bir arkadaşımızı görmek,  almak istediğimiz bir oyuncak, bitirmek 
istediğimiz bir proje, kazanmak istediğimiz bir yarışma, başarmak istediğimiz bir sınav, gitmek istediğimiz bir 
yer, tanışmak istediğimiz bir ünlü ve daha pek çok dilek dileriz. Sahip olduğumuz şeyler ise nedense hiç aklımıza 
gelmez. 

Dilek dileyebilecek kadar düşünebilen bir beynimizin olduğunu, annemizin özenle hazırladığı sofradaki yemekleri 
yiyebilecek kadar sağlıklı bir vücudumuzun olduğunu, bu soğuk yılbaşı gecesinde uyuyabileceğimiz sıcacık bir 
yatağımız olduğunu hiç düşünmeyiz. 

Benim en büyük dileğim, sahip olduğum tüm güzel şeylerin benden hiç ayrılmaması olacak. Yılbaşı gecesi, saat 
gece on ikiye yaklaşırken ondan sıfıra kadar geri sayacağım. O kısacık sürede, her zaman sağlıklı olmayı, düşü-
nebilen bir beynimin olmasını, sıcacık yuvamda ailemle birlikte olmayı ve kimsenin bilmesini istemediğim ama 
olmasını daima hayal ettiğim başka pek çok dileği de dileyeceğim. Çünkü dilekler biterse umutlar da biter. 

Gökçe KAYMAKCI 6-D
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ÜYESİ OLDUĞUMUZ ANKARA EĞİTİM 
PLATFORMU TARAFINDAN DÜZENLENEN 
“21. YÜZYIL BECERİLERİ VE TASARIM 
BECERİ ATÖLYELERİ KONFERANSI”NA 
KATILDIK

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ve OECD Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı’nın (PISA) Eğitim Direktörü Sayın Andreas 
Schleicher’in konuşmacı olduğu “21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Be-
ceri Atölyeleri Konferansı”na katıldık.



İletişim Bülteni 9Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

Konferansa Genel Müdürümüz 
Sayın Hilal Erdinç, Okul Müdür-
lerimiz ve bir grup öğretmenimiz 
katıldı. “21. Yüzyıl Becerileri ve 
Tasarım Beceri Atölyeleri Konfe-
ransı“nın açılışında bir konuşma 
yapan Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Ziya Selçuk, tasarım beceri atöl-
yelerinin, eğitim sistemindeki pa-
radigmal değişikliğin en büyük 
araçlarından biri olduğunu ifa-
de etti. Selçuk, “Tasarım beceri 
atölyeleri neden önemli? Çünkü 
sadece belirli sınavlarda, belirli 
seçenekleri işaretleyen kimlikle-
re dönüştürmek, bir çocuğun bü-
tünsel olarak gelişimini maalesef 
engelliyor. Ancak bizim hayattan, 
hayatın bizden beklentisi, çocuk-
larımızın tam çocuk olması. Duy-
gusuyla, düşüncesiyle, eylemiyle 

çocuğun her yönden gelişmesi. 
Sadece soru çözmemesi aynı 
zamanda sorun çözmesi.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Konferansta, PISA Direktörü 
Sayın Andres Schleicher de bir 
konuşma yaptı.  Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Prog-
ramı (PISA) Direktörü Andreas 
Schleicher, “Türkiye’de 2018’de 
öğrenciler, öğrenme sonuçları 
alanında gerçekten iyi sonuçlar 
elde etti. Ayrıca, Türkiye daha 
fazla çocuğu eğitme alanında da 
başarılı oldu. Dünyaya daha fazla 
çocuğun daha iyi eğitilebileceği-
ni gösterdi.” dedi.

Schleicher, eğitim konusunda 
yaptığı etkileyici ilerlemelerden 
ötürü Türkiye’ye teşekkür ederek 

“Öğretmenleri de tebrik etmek is-
tiyorum, çünkü eğitim gerçekten 
sınıfta olan şeyle alakalı.” ifade-
sini kullandı.

Schleicher, öğrencilerin okuma 
becerilerine ilişkin: “Biz öğren-
cilerin bilgiyi kitaptan almasıyla 
ilgilenmiyoruz. Bilgiyi üretebile-
cek şekilde kullanmalarını istiyo-
ruz. Öğrenciler, bu bilgiyi bir bi-
lim adamı gibi düşünebiliyor mu, 
soru sorabiliyor mu? Biz bununla 
ilgileniyoruz.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Sel-
çuk’un konuşmasının ardından, 
tasarım beceri atölyelerinden 
örneklerin sunulduğu, okulumuz 
standının da yer aldığı sergi ge-
zildi.
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ULUSLARARASI ANKARA MARKA 
BULUŞMALARINDA ÜNİVERSİTEMİZ 
KURUCUSU PROF. DR. SAYIN MEHMET 
HABERAL ÖDÜL ALDILAR
Ankara Ticaret Odasının bu yıl dör-
düncü kez düzenlediği “Uluslarara-
sı Ankara Marka Buluşmaları”, ATO 
Congresium’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en kapsamlı marka etkinliğinde; üniver-
sitelerden yeni girişimlere, şirketlerden kamu kurum 
ve kuruluşlarına, sanatçılardan sivil toplum örgütle-
rine kadar geniş bir yelpazede çok sayıda “marka” 
yerini aldı.

Ülkemizi dünyada tıp alanında markalaştıran Baş-
kent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 
Başkanımız, Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal “Uluslararası Plat-
formda Ülkemizi Tıp Alanında Başarıyla Temsil 
Etme Ödülü” aldı.

Etkinliğe Üniversitemiz ve Özel Ayşeabla Okulları 
olarak stant hazırlayarak katılım sağladık. 11 ve 12. sı-
nıf öğrencilerimiz de etkinliği ziyaret ederek tanıtım 
stantlarını gezdiler. Markaları daha yakından tanıma 
fırsatı bulan öğrencilerimiz, markaya dönüşen “fikir 
öyküleri” hakkında da bilgi edindiler.
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Bizler, Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak Ata’mızın ma-
nevi huzuruna geleneksel ziyaretimizi yaparken “Sizi anlıyor ve gönlü-
müzde yaşatıyoruz” diyerek tek yürek olduk.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL 
AYŞEABLA OKULLARI AİLESİ OLARAK 
GELENEKSEL ANITKABİR ZİYARETİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Bizler, Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları olarak Ata’mı-
zın manevî huzuruna geleneksel 
ziyaretimizi yaparken “Sizi anlı-
yor ve öğretilerinizi uyguluyoruz.”  
gerçeğinin gururunu bir kez daha 
“tek yürek” hissettik.

Anaokulumuzdan liseye kadar 
tüm öğrencilerimizle, Kurucu 
Temsilcimiz ve Genel Müdürümüz 
Sayın Hilal Erdinç başta olmak 
üzere yöneticilerimiz, öğretmen-

lerimiz ve Okul Aile Birliğimizin 
değerli üyeleri ile Ata’mızın mo-
zolesine çelenk koyup saygı duru-
şunda bulunduk.

Genel Müdürümüz Sayın Hilal Er-
dinç “Anıtkabir Özel Defteri” ni 
imzaladı. Deftere “Yüce Ata’m! 
Başöğretmenimizdin, her şeyi 
senden öğrendik. Öğretmen ol-
duk, şimdi öğrencilerimize öğre-
tiyoruz: Cumhuriyeti, devrimleri-
ni ve ilkelerini… Seni yaşatıyoruz 

gönlümüzde, her zaman ışığında 
yürüyeceğiz. Başkent Üniversite-
si Özel Ayşeabla Okulları” ifade-
lerini yazarak Kurumumuz adına 
imzaladı. Geleneksel ziyaretimizi 
kalıcı kılan toplu fotoğrafımızda 
yüreklerimiz,  “ATATÜRK’ÜN KEN-
DİSİYİZ” anlayışında birleşti.

Rahat uyu Ata’m! İlke ve devrim-
lerinizi her zaman ve her koşulda 
yaşatmayı gururla sürdüreceğiz.
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Okul Aile Birliklerimiz tarafından düzenlenen “Ailede ve Okulda Kali-
teli İletişim” konusundaki söyleşi, 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 
18.00’de okulumuzda gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Sayın Üstün Dökmen’in konuk olduğu söyleşiye; 24. Dönem İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bal-
bay, Genel Müdürümüz Sayın Hilal Erdinç, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, Okul Aile Birliği üyelerimiz ve 
çok sayıda velimiz katıldılar. Bilimsel kitapları ve makalelerinin yanı sıra şiir kitapları, romanları ve tiyatro 
eserleri bulunan Prof. Dr Sayın Üstün Dökmen, kaliteli iletişim konusunu hayatın içinden seçtiği örneklerle 
biçimlendirdi. Türk dilinin ahengini vurgulayan ünlü psikolog, diline ve tarihine sahip çıkmayan toplumların 
varlığını sürdüremeyeceğini, geçmişe bağlı kalmadan geleceği yapılandırmanın mümkün olmadığını vurgu-
ladı. “Adalet, nezaket, hayat enerjisi” anahtar sözcüklerinin kaliteli iletişimdeki önemine de değinen Sayın 
Dökmen, yaşama karşı sağlam duruşun sırları olarak nitelendirdiği değerleri konuklarla paylaştı.

Söyleşi tamamlandığında, hayata karşı farkındalığı artıran paylaşımları için Genel Müdürümüz Sayın Hilal 
Erdinç değerli konuğumuza teşekkürlerini ilettiler. Anaokulu- İlkokul- Ortaokul Okul Aile Birliği Başkanımız 
Sayın Gülşah Balbay ile birlikte, günün anısına özel bir belgeyi kendilerine takdim ettiler.

Paylaşımları için değerli konuğumuz Prof. Dr. Sayın Üstün Dökmen’e, Okul Aile Birliklerimizin değerli baş-
kan ve üyelerine, tüm konuklarımıza teşekkür ederiz.

AKADEMİSYEN, PSİKOLOG VE YAZAR 
PROF. DR. SAYIN ÜSTÜN DÖKMEN 
“AİLEDE VE OKULDA KALİTELİ İLETİŞİM” 
SÖYLEŞİSİ İLE OKULUMUZDAYDI



İletişim Bülteni 13Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

“KURTULUŞTAN KURULUŞA” KONULU 
KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi,  kuruluşunun ikinci yıl dönümü nedeniyle “Kurtuluştan 
Kuruluşa” konulu ödüllü kompozisyon yarışması düzenledi. 
31 Ekim’de başvuruların sona er-
diği yarışma, lise ve üniversite 
öğrencilerine yönelik olmak üzere 
iki ayrı kategoriden oluşmaktaydı. 
Başkent Üniversitesi Özel Ayşe-
abla Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 
9 ve 10. sınıf öğrencileri olarak 173 
çalışma ile bu yarışmaya katıldık.

Kompozisyon yarışması sonuçla-
rı, 02 Aralık 2019 günü web sitesi 
üzerinden açıklandı ve dereceye 
girenler 05 Aralık 2019 Perşembe 
günü düzenlenen törenle ödül-
lendirildiler. Biz de ödül töreninde 
dereceye giren arkadaşlarımızı 
desteklemek üzere onların yanın-

da yerlerimizi aldık. Merkez Müdü-
rü Prof. Dr. Sayın Seçil Akgün’ün 
merkez, merkezin çalışmaları ve 
gençliğin bu çalışmalarda yer al-
masındaki önemini vurgulayan 
konuşmasının ardından Genel 
Müdürümüz Sayın Hilal Erdinç, 
öğrencilerimize böylesine önemli 
bir konuda araştırma fırsatı ve-
rildiği için merkez yöneticilerine 
teşekkür etti. Günün onur konuğu 
Sayın Özden İnönü Toker de “Evi-
mizdeki Tarih” konulu sohbetiyle 
bizi geçmişe götürdü.

Yarışma sonuçlarına göre FL9B 
sınıfından Mustafa Turgut Yaba-

noğlu “Kurtuluş Yolunda” adlı 
kompozisyonuyla birinci, AL 10B 
sınıfından Elif Su Aslanbaş “17’nin 
Hikâyesi” adlı kompozisyonuyla 
ikinci ve AL 9A sınıfından Göksu 
Erkan “Kurtuluştan Kuruluşa” adlı 
kompozisyonuyla üçüncü oldu-
lar. Ayrıca arkadaşlarımızdan Naz 
Erkoca, Bengisu Cıvdı ve Anuar 
Fuat Durkut’a da “Teşekkür Bel-
gesi” verildi.

Dereceye giren ve ödüllerini alan 
arkadaşlarımızı kutluyor, başarıla-
rının devamını diliyoruz.
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Günümüzde sık karşılaşılan, çocuk ve gençlerdeki beslenme alışkan-
lıkları ve buna bağlı olarak yaşanan diyabet sorunlarına ilişkin Başkent 
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sayın İrem 
Olcay Eminsoy tarafından 19 Aralık 2019 Perşembe günü öğrenci, öğ-
retmen ve velilerimize “Gençliğin Beslenme Alışkanlıkları ve Diyabet” 
konulu seminer verildi.
İki ayrı oturumda gerçekleştirilen seminerde değerli uzmanımız; doğru ve sağlıklı beslenme, kahvaltının 
önemi, beslenme ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışları örneklerle açıkladı. Zamansızlık, iş stresi ve yorucu 
hayat tarzı ile değişen beslenme şekillerini örneklerle anlatan konuğumuz, sporu yaşam biçimine dönüş-
türmenin gereğini belirtti.

Beslenme alışkanlıklarının yanı sıra diyabet hastalığı üzerinde de duran Sayın EMİNSOY “tip 1 ve tip 2 
diyabet” konusunu nedenleriyle birlikte açıkladı. Sağlıklı bir yaşam sürdürmede konu ile ilgili farkındalık 
kazanmanın önemini vurguladı.

Değerli konuğumuz Dr. Sayın İrem Olcay Eminsoy’a paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz.

“GENÇLİĞİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI 
VE DİYABET” KONUSUNU UZMANIMIZDAN 
DİNLEDİK
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Kurum Doktorumuz Sayın Gökhan 
Eminsoy, 17 Aralık 2019 Salı günü 
ilkokul öğrencilerimize “Kişisel 
Bakım – Hijyen ve Sağlıklı Yaşam 
– Düzenli Uyku” konularında eği-
tim verdi.
Sağlıklı yaşam için kişisel bakım ve hijyenin temel 
olduğunu vurgulayan doktorumuz, bilinçli beslen-
me ve düzenli uykunun da yaşamsal önem taşı-
dığının altını çizdi. Hastalıklardan korunma yolları 
ile ilgili örnekler veren doktorumuz, bu bilgilerin 
ancak yaşama aktarıldığında anlam kazanacağını 
ifade etti.

Karşılıklı soru cevaplarla konuyu daha da pekişti-
ren doktorumuz Sayın Gökhan Eminsoy’a, değerli 
paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz.

KURUM DOKTORUMUZ SAYIN GÖKHAN 
EMİNSOY “HİJYEN VE SAĞLIKLI YAŞAM” 
KONUSUNU ÖĞRENCİLERİMİZLE PAYLAŞTI

TRAFİKTE YOLCU VE YAYA GÜVENLİĞİ
Çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli ve güvenli yaşama-
sı Kurum olarak önceliğimizdir. Trafik ortamları da 
önemli yaşam alanlarından biridir ve bu sebeple 
“Trafikte Yolcu ve Yaya Güvenliği” konusunun gün-
demde tutulması öğrencilerimiz için önemli görül-
mektedir.

İlkokul öğrencilerimiz “Trafikte Yolcu ve Yaya Gü-
venliği” konusu ile ilgili, iki ayrı oturum olmak üze-
re yeni bir eğitim aldılar. 13 Aralık 2019 Cuma günü 
Trafik Güvenliği Eğitmeni Komiser Sayın Murat 
Kalın, eğlenceli slayt ve filmlerle zenginleştirdiği 
sunumuyla, öğrenci ve öğretmenlerimizi de aktif 
kılarak etkileşimli bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaya 
ya da araçta uyulması gereken kuralların önemine, 
etkili ve eğlenceli etkinliklerle dikkat çekti.

Değerli konuğumuza keyifli sunumları için teşek-
kür ederiz.
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EUROSIAMUN 2019 KONFERANSINA KATILDIK
28 Kasım – 01 Aralık 2019 tarih-
lerinde Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi Model Birleşmiş Milletler 
kulübü öğrencilerimiz; Gül De-
niz Sugüneş, Doğa Korkem, Coş-
kun Rüzgâr Karakoç, Boran Ata 
Türkdemir, Elif Banu Biçer, Buket 
Baysal, Kerem Güç, Zeynep Yayla, 
Çınar Tümer Taşcı, Mustafa Tolga 
Ermiş, Ümit Yılmaz, Şimal Naz 
Kantar, Selin Güney, Cahit Emre 
Kazancı ve Duru Aydın ile Model 
Birleşmiş Milletler Derneği tara-
fından düzenlenen 16-25 yaş arası 
yaklaşık 500 katılımcının yer aldı-
ğı EUROSIAMUN 19 konferansına 
katıldık.

Dört gün süren konferansta;  kü-
resel sorunları ele alarak yaptığı-
mız yapıcı tartışmalarla ve sun-
duğumuz özgün fikirlerle diğer 
katılımcı ve hakemleri etkilemeyi 
başardık. 

Akademik düzeyde hazırladığımız 
çalışma kitapçıklarını çözümleye-
rek dahil olduğumuz komiteler-
de, sunulan çözüm genelgeleri-
ne önemli ölçüde katkı sağladık. 
Konferans sonunda küresel far-
kındalığımızın gelişmesinin yanı 
sıra; uluslararası diplomasi dili 
olan İngilizceyi çok daha etkin 
kullanmayı öğrendik.

Konferans sonunda, etkinliğe ka-
tılan tüm arkadaşlarımız katılım 
sertifikası almaya hak kazanırken 
Fen Lisesi 11 /A sınıfından arkada-
şımız Coşkun Rüzgâr Karakoç ve 
Anadolu Lisesi 11 / B sınıfından ar-
kadaşımız Doğa Korkem komite-
lerinde sergiledikleri başarılarıyla  
“Öne Çıkan Delege” ödülünü al-
maya hak kazanarak okulumuzu 
gururlandırdılar.

Öğretmenlerimize ve arkadaşları-
mıza teşekkür ederiz.
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ÖĞRENCİLERİMİZ, VİYOLONSELİN ZENGİN 
TINILARIYLA İŞİTSEL FARKLILIĞI YAŞADILAR
5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü okulumuzda, 
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Sayın Şebnem Yıldırım Orhan ve CSO emekli sanatçısı 
Sayın Şinasi Çilden’in destekleriyle, “Müzik Bölümü Çello Öğrencileri” 
nin hazırladığı konseri izlediler.
İnsan seslerinin türlerini içinde barındıran viyolonselin, diğer söylenişiyle çellonun ses motiflerini ilgiyle 
dinleyen öğrencilerimiz, bu çalgının diğer yaylı çalgılardan farkını teorik anlamda da öğrendiler. İnsan ses-
lerinin erişemeyeceği tınıların zenginliği ile farklı bir gün yaşadılar.

Bu güzel konser için emek veren değerli sanatçılara ve müzik bölümü çello öğrencilerine teşekkür ederiz.

ADIYAMAN’DA YAŞAYAN ARKADAŞLARIMIZLA 
YENİ YIL MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞTIK
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anaokulu Ailesi olarak; 
Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı İlkokulu, Gedikli 
Köyü İlkokulu, Aşağı Karakuyu Köyü İlkokulu ve Aşağı Na-
sırlı Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören anaokulu öğrencisi 
arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı, kitaplarımızı ve onların 
ihtiyacı olabilecek kırtasiye malzemelerini paylaştık. 28 koli 
olarak yolladığımız hediyelerimiz kardeşlerimizi çok sevin-
dirdi.

Arkadaşlarımızın fotoğraflarını bizimle paylaşan ve hedi-
yelerimizin onlara ulaşmasını sağlayan Yukarı Nasırlı Köyü 
İlkokulu Rehber Öğretmeni Ahmet Küçük Öğretmenimize 
çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızın yeni bir yıla mutlu 
girmelerini sağladığımız için biz de çok mutluyuz.

EUROSIAMUN 2019 KONFERANSINA KATILDIK
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ANAOKULU OLARAK “MEŞE PALAMUDU 
TÜPLEME EĞİTİMİ” ALDIK
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anaokulu öğrencileri olarak Tema 
Gönüllüsü Eğitmenler ile “Meşe Ağacı Arkadaşım Olur musun?” isim-
li sunumu izleyerek meşe palamutlarının ekosistemdeki yerini ve TE-
MA’nın kuruluş öyküsünü öğrendik. 

Doğa ve toprağın önemini bir kez daha hatırladık. TEMA’nın ağaçlan-
dırma ve yeşillendirme projeleri, meşe ağacı ve özellikleri, toprak ve 
toprağın içerisindeki canlılar hakkında bilgiler edindik.
TEMA gönüllüsü misafirlerimizle birlikte Kurtuluş Parkından topladığımız palamutları “Meşe Palamudu 
Tüpleme” eğitimi alarak kendi hazırladığımız saksılarımıza diktik. Meşe palamudu tüpleme eğitimi sırasın-
da eğlenceli vakit geçirdik.

Ekimini gerçekleştirdiğimiz palamut tohumlarının Mart ayına kadar bakımını ve sulamasını yaparak fidan 
haline gelmelerini sağlayacağız. Yetiştirdiğimiz fidanlar daha sonra dikim alanlarında toprakla buluşacaklar.

Ayrıca okulumuzun tüm öğretmenleri TEMA gönüllüsü olarak sertifikalarını ve kartlarını aldılar. TEMA yet-
kilileri bu katılımdan ve iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan dolayı Anaokulu Müdürümüz 
Melda Evren’e “Teşekkür Mektubu” verdiler.

Biz “Minik TEMA”lılar bu keyifli etkinlik için TEMA yetkililerine teşekkür ediyoruz.
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• 09 Aralık 2019 Pazartesi günü “Demokrasi ve İnsan Hak-
ları Haftası” kapsamında yaptığımız oylamada, “Yeni Yıl 
Partisi” yapmayı kararlaştırdık. Yeni yıl partimizi, 27 Ara-
lık 2019 Cuma günü hep birlikte coşkuyla gerçekleştir-
dik.

• 12 ve 13 Aralık 2019 günleri 5 yaş grubu olarak TBMM 
serasında farklı bir gün geçirdik. Seranın ne olduğunu 
öğrenip bitkilerin hangi koşullarda büyüdüğünü göz-
lemledik.

• 17 Aralık 2019 Salı günü Anaokulumuzda, ailelerimizle 
birlikte hazırladığımız yerli ürünleri paylaşarak “Tutum, 
Yatırım ve Türk Malları” haftasını kutladık. 

• Öğrencilerimiz “Masal Anlatma” etkinliği kapsamında, 
26 Aralık 2019 Perşembe günü konuk ettiğimiz Türkçe 
Öğretmenimiz Sayın Necla Yılmaz’dan yeni bir masal 
öğrendiler. Akıllı olmanın değil “akılcı” olmanın hayatı-
mıza değer kattığını günlük yaşamdan verdikleri örnek-
lerle çözdüler.

• “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”nda öğrencilerimize kumbaralar yolladık. Onlar da tutumlu ol-
duklarını kanıtlayan birikmiş paralarıyla, 09 Ocak 2020 Perşembe günü okulumuzda açılan kitap sergi-
sinden arzu ettikleri kitapları aldılar.

•  Anaokulu öğrencileri olarak 15 Ocak 2020 Çarşamba günü “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filmini izlemek 
için sinemaya gittik; fantastik macera filmini keyifle izledik.

ANAOKULU ETKİNLİKLERİMİZ
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MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ
• Anadolu ve Fen Lisesi 9. sınıf öğrencilerimiz, 28 Kasım 2019 Perşembe günü “Cumhurbaşkanlığı Sen-

foni Orkestrası”nın genel provasını izlediler. Geleneksel olarak her yıl izledikleri orkestranın Michael 
Wendeberg şefliğinde seslendirilen eserlerini büyük bir beğeni ile dinlediler.

• 25 Aralık 2019 Çarşamba günkü yeni yılı karşılama 
etkinliklerinde tüm öğrencilerimiz, okul orkestra-
mız eşliğinde söyledikleri yeni yıl şarkıları ile keyif-
li saatler yaşadılar. Bir yeni yıl seremonisi şeklinde 
gelenekleşen koridor şenliğinde gönüllerince eğ-
lendiler.

• Bandomuz, “27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Ge-
lişi”ni kutlamak amacıyla spor salonunda Ankara 
marşlarını seslendirdi. Öğrenci ve öğretmenle-
rimizin marşlara bir ağızdan katılmasıyla büyük 
coşku yaşandı.

• 31 Aralık 2019 Salı günü Minikler Bandomuz tara-
fından İlkokul galeri boşluğunda verilen konserde, 
minik müzisyenlerin performansı izleyenlerin be-
ğenisini kazandı. 

• 17 Ocak 2020 Cuma günü Okul Bandomuzun ver-
diği “Yarı Yıl Kapanış Konseri” ile öğrencilerimiz, 
bir dönemi keyifle tamamladılar.
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GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİKLERİMİZ
• Anaokulu öğrencilerimizle “Deniz Altı Canlıları” 

konusu tamamlanmış, “Ressamlar” konusu ile 
ilgili hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

• Görsel Sanatlar dersinde 1. sınıflarla figür, oran- 
orantı ve portre çalışmaları incelenmiş, karışık 
teknik (pastel boya/gazlı kalem) ile “ figür ta-
mamlama” çalışmaları yapılmıştır. 

• 2. sınıf öğrencilerimizle Görsel Sanatlar dersin-
de “Kandinsky ve Sihirli Halkalar” incelenmiş; 
öğrencilerin zihinsel ve bilişsel gelişimlerinin 
yanı sıra el-kol koordinasyonu sağlamalarına 
zemin hazırlanmıştır.

• 5 ve 6. sınıf Görsel Sanatlar dersi öğrencileri ile 
perspektif ve üç boyutlu küp çalışmaları yapıl-
mıştır.

• 8. sınıf Seçmeli Görsel Sanatlar dersinde ko-
laj çalışmaları tamamlanmıştır. Tasarım-Sanat  
Seçmeli dersinde ise öğrencilerimiz kendi ay-
dınlatma gereçlerini tasarlamış ve ürünlerini ta-
mamlamışlardır. 

• Resim yarışmalarında 7. sınıf öğrencilerimizden 
Defne Akkus, LIONS Kulübü’nün “Barışa Yol-
culuk” konulu poster yarışmasında “Mansiyon” 
ödülü almış; 3. sınıflarımızdan Defne Yurtsuzoğ-
lu’nun resmi ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
“Hayalimdeki Kumbara” konulu yarışmasında 
sergiye katılma hakkı kazanmıştır.

• Teknoloji-Tasarım dersinde 7. sınıflarla “Tasarım 
Süreci ve Tanıtım” öğrenme alanı kapsamında 
inovatif ürün tasarımı çalışmaları yapılmaktadır. 
8.sınıflarda ise “Görsel İletişim Tasarımı” konulu 
çalışmalara devam edilmektedir. 

• Görsel Sanatlar Zümresi Danışmanı Prof. Dr. 
Sayın Serap Buyurgan tarafından öğretmenleri-
mize “Sanat Eğitiminin Bireyler Üzerindeki Öne-
mi” konulu seminer verilmiştir. 
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SPORTİF BAŞARILARIMIZ

• Aralık ayı içinde 4.sınıflar ara-
sında düzenlediğimiz futbol 
turnuvasını tamamladık. Mü-
sabakalarda mücadele etmeyi, 
paylaşmayı, kazanma ve kay-
betme duygularını bir arada 
yaşayan öğrencilerimizin, coş-
kulu ve keyifli vakit geçirdikleri 
turnuvanın sonucunda 4-B sınıfı 
şampiyon oldu.

• 05 Aralık 2019 tarihinde, An-
kara’ da düzenlenen “Okullar 
Arası Atletizm İl Birinciliği Kros 
Yarışmaları”na katılan Fen Lise-
si 9. sınıf öğrencimiz Ayşa Asya 
Tuzcuoğulları “Ankara Birincisi” 
oldu.

• Gençlik Spor İl Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen “Okullar 
Arası Voleybol Turnuvası”na 
katılan Yıldız Kız Voleybol Takı-
mımız,  Şehit Hakan Kabil Orta-
okuluna 2-1,Özel Şener Çakmak 
Ortaokuluna 2-0 galip gelerek 
bir üst tura çıkmayı başardı.

• Gençlik Spor İl Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen “Okullar 
Arası Basketbol Müsabakaları”-

na katılan Yıldız Erkek Basket-
bol Takımımız, Özel Yükselen 
Ortaokuluna 75-61, Ankara Üni-
versitesi Geliştirme Vakfı Okul-
larına 53-42, İhsan Doğramacı 
Vakfı Ortaokuluna karşı 93-42 
galip gelerek eleme maçlarına 
katılmayı garantiledi. 

• Atatürk’ ün Ankara’ ya Gelişi 
nedeniyle düzenlenen “Ankara 
Oryantiring İl Birinciliği Müsa-
bakaları”nda yarışlara katılan 
Ortaokul ve Anadolu ve Fen Li-
sesi öğrencilerimiz, çok başarılı 
sonuçlar elde ettiler. 600 spor-
cunun katılımıyla gerçekleştiri-
len müsabakalarda;

Orkunt Tek E18 kategorisinde 
“Ankara Birincisi”, 
Arda Dede E18 kategorisinde 
“Ankara Dördüncüsü”, 
Barkın Doğrusöz E16 kategori-
sinde “Ankara İkincisi”,
Ayşa Asya Tuzcuoğulları K16 ka-
tegorisinde “Ankara Birincisi”, 
Altar Tuzcuoğulları E14 katego-
risinde “Ankara Birincisi”, 

Barış SARICA E14 kategorisinde 
Ankara İkincisi oldu.

• 03 Ocak 2020 tarihinde Kay-
seri Erciyes’te yapılan “Ankara 
Okullar Arası Kayaklı Koşu İl Bi-
rinciliği Yarışması” nda; Fen Li-
sesi 9-B Sınıfı öğrencimiz Ayşa 
Asya Tuzcuoğulları, Lise Genç B 
Kategorisinde, paten ve klasik 
dalda “Birinci” , Ortaokul 8-F sı-
nıfı öğrencimiz Altar Ilgaz Tuz-
cuoğulları ise Ortaokul Yıldızlar 
Kategorisinde, paten ve klasik 
dalda “İkinci” oldu.

• 8 Ocak 2020 tarihinde Sam-
sun’da gerçekleşen  “Okullar 
Arası Kros Grup Yarışmaları” 
nda; Fen Lisesi 9-B sınıfı öğ-
rencimiz Ayşa Asya Tuzcuoğul-
ları, Lise Genç B kategorisinde, 
3000 metrede “İkinci” olarak 
Türkiye Şampiyonası’na gitme-
ye hak kazandı.

Tüm öğrencilerimizi yürekten 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.


