
Özel Maltepe Gökyüzü E¤itim Kurumlar›
taraf›ndan her y›l geleneksel hale getiri-
len vizyon projemiz “Futsal Turnuva-
s›”n›n bu y›l 8.si düzenlendi. ∂ 12’DE

8. GELENEKSEL FUTSAL 
TURNUVALARIMIZ 

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›n›n düzenle-
mifl oldu¤u Geleneksel 10. Gökyüzü fiiir
Okuma Yar›flmas› Finali, 21.05.2015 ta-
rihinde gerçeklefltirildi. ∂ 5’DE

GELENEKSEL 10. GÖKYÜZÜ
fi‹‹R OKUMA YARIfiMASI

GÖKYÜZÜ 
5. GELENEKSEL 
RES‹M 
YARIfiMASIAVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDEK‹ COMENIUS

YOLCULU⁄UMUZ HIZLA VE GURURLA DEVAM ED‹YOR
Özel Maltepe Gökyüzü ‹lkokulu koordinatörlü¤ünde; ‹spanya, ‹ngiltere, Almanya, Fransa,
Danimarka ve ‹talya’dan ortak okullar›n yer ald›¤› “Let’s Meet to Know Each Other
through Our Great Cultures” adl› Avrupa Birli¤i Comenius Projemiz’in 6. Toplant›s›
14-20 Mart 2015 tarihleri aras›nda, Danimarka’n›n Ans flehrinde bulunan “Ans Skole”
adl› ortak okulumuzda gerçeklefltirildi. ∂ 44’’DDEE

Y›l: 5     Say›: 10     Haziran 2015

E¤itim - Kültür - Sanat Gazetesi
GÖKYÜZÜ

∂ 3’DE

GÖKYÜZÜ YETENEK ARAfiTIRMA MERKEZ‹ 
TARAFINDAN ‘ÇOCUKTAK‹ YETENE⁄‹ KEfiFETMEK’
KONULU PANEL DÜZENLEND‹.

21 fiubat 2015 Cumartesi günü Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde “Çocuktaki Ye-
tene¤i Keflfet” konulu panel düzenlendi.

Aç›l›fl konuflmas›nda kurucumuz say›n Dr.
Hüseyin Emin Öztürk “Genç bir nüfus
kayna¤›na sahip ülkemizin e¤itim siste-
minde ciddi bir reforma ihtiyaç oldu¤u-
nu” ifade etti. Çocuklar›m›z› anlayan ve kav-
rayan, onlar›n f›tratlar›na uygun, yetenekleri-

ne göre e¤itilen bir e¤itim anlay›fl›na
ihtiyac›m›z oldu¤a dikkat çekti. 

Panel’in aç›l›fl konuflmas›nda Mal-
tepe ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Faik
Kaptan “e¤itimde çocu¤un f›trat
e¤itiminin çok önemli oldu¤unu”
vurgulad›. Konuflmas›nda Say›n
KAPTAN, bunun bir an evvel gerçek-
leflmesi gerekti¤ini söyledi. ∂ 6’DA

Gökyüzü Koleji, ‹stanbul çap›nda
Anaokullar› 5-6 yafl grubu ö¤ren-
cilerine düzenledi¤i resim yar›fl-
mas›n›n beflincisini 28.03.2015
Cumartesi günü Merkez Kam-
püste gerçeklefltirdi. ∂ 3’DE
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‹NSAN VE L‹SAN
Hiçbir varl›k yokken söz vard›. Söz bütün varl›¤›n bafllan-

g›c›d›r. “Ol” sözü gere¤ince alemler meydana gelmifltir.
“Ben sizin Rabbiniz de¤il miyim?” sorusuna “Evet sen
bizim Rabbimizsin” cevab›n› veren insano¤lu, ilk önce
söze muhatap olmufltur. Söz de bir kitapt›r. 

‹nsan› di¤er canl›lardan ay›ran en büyük özellik konuflma-
s›d›r. A¤›z içerisinde bulunan dil dedi¤imiz organ di¤er can-
l›larda da mevcut olmas›na ra¤men onlar›n konuflma yete-
nekleri yoktur. Allah konuflma yetene¤ini insanlara vermifltir.
Eflyaya isim verme yetene¤i de yine insana mahsustur.

‹nsan konuflmas›yla kendini ele verir. “Konufl ki seni gö-
rebileyim” sözü bunu ne güzel ifade ediyor. Sosyal hayat›-
m›zdaki davran›fllar›m›z kadar sözlerimiz de kiflili¤imizin bir
parças›d›r. Sözün güzel olabilmesi için düflüncelerin berrak,
kalbin de ar› ve duru olas› gerekir. Kirli kaptan temiz su içi-
lemez. Kalbi yarat›c›n›n uygun gördü¤ü duygularla besle-
meli, uygun görmedi¤i duygulardan uzak tutmal›d›r. Lisan›-
m›z›n güzel olmas›n›n en temel flart› kalbin ve zihnin temiz
olmas›d›r. Lisan›m›z kalbimizin kap›s›d›r. Kalpte ne varsa li-
san kap›s›ndan ç›kan da odur. Yusuf Has Hacib “Vücudun
güzelli¤i yüz, yüzün güzelli¤i gözdür. Ama as›l olan
insanda sözdür” diyor. 

A¤z›m›zdan ç›kan heceler, kelimeler kalbimizin ve zihnimi-
zin izdivac›ndan do¤ar. Zihnen ve kalben eksik kurulan
cümleler arzu edilen maksad› sa¤layamaz. Kelimeler kalp-
ten ç›kar, zihnin süzgecinden geçerek muhataba ulafl›rsa
etkili olur. “Kalpten ç›kan, kalbe girer” sözü bofl yere
söylenmemifltir.

‹nsan, a¤z›na giren yiyecekleri seçti¤i gibi, a¤z›ndan ç›kan
kelimelere de dikkat etmelidir. Yanl›fl yenilen yiyecekler nas›l
vücuda zarar veriyorsa, yanl›fl kullan›lan kelimeler de insana
hayat› zehir edebilir. 

Yunus Emre ne güzel söylemifl;
“Söz ola kese savafl›, söz ola kestire bafl›,
Söz ola a¤›l› afl›, bal ile ya¤ ede bir söz” 

Baz› zamanlar, kalpte ve zihinde güzel fleyler olsa da, li-
san kap›s›n›n kilitli olmas› bu güzellikleri görmemize imkan
vermiyor. Dil kap›s›n›n kilidi, konuflma anahtar› ile aç›l›r. Ma-
alesef bu günkü gençlik bu anahtar› kullanmakta güçlük
çekiyor. Gündelik hayat›m›zda karfl›laflt›¤›m›z gençlerden
pek ço¤u iyi okullardan mezun olup, de¤iflik meslek sahibi
olsalar da kendilerini ve düflüncelerini rahatl›kla ifade ede-
bildikleri söylenemez. Gençlerin güzel Türkçemizi iyi kulla-
nabilmesi için ona hakim olmalar› gerekir. Bunun yolu da
güzel yaz›lm›fl edebi eserleri çok okumaktan geçiyor. Unut-
mayal›m ki, insan›n ufku konufltu¤u kelimeler kadard›r.

Okullar›m›z›n yaz tatiline girdi¤i flu günlerde ö¤rencilerimi-
zin bol bol edebiyat›m›z›n temel klasiklerini okumalar›n› tav-
siye ediyorum. Biliyorum, ezbere dayal› ders kitaplar›ndan
s›k›lm›fllard›r. Ancak bu kitaplarla iliflkileri kesecekleri anla-
m›na gelmez. Onlar için en güzel dinlenme baflka kitaplar›
okumakla olacakt›r. 

Bütün okuyucular›m›za sa¤l›kl› ve mutlu tatiller…

Kurucu - Genel Müdür

h.emin@gokyuzukoleji.com.tr

Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK

BAfiYAZI

Marmara Yemek Salonunda
bafllayan törende, Kurucu

Genel Müdürümüz Say›n Dr.
Hüseyin Emin Öztürk günün
anlam ve önemini belirten ko-
nuflmas›n› yapt›ktan sonra ku-
rumuyla ayn› yaflta olan o¤lu
Necip Faz›l ÖZTÜRK’ü mezun
etmenin heyecan›n› konuklarla
paylaflt›. Bu anlaml› buluflma
okulun bahçesinde görkemli
bir flölene dönüfltü. Mezun
olan ö¤rencilerimize beratlar›
verildikten sonra dereceye gi-
ren Gökyüzü Koleji birincisi Elif
Ece EKfii ve Gökyüzü Fen Li-
sesi birincisi Ezgi Ümran TO-
RAMAN ‘a plaketleri takdim
edildi. Ard›ndan ö¤rencilerimiz

mezuniyet kütü¤üne isimlerini
çakt›lar. Mezuniyet pastas›n›n
kesilmesinin ard›ndan konfeti

ve lav makinesi eflli¤inde kep-
ler havaya f›rlat›larak programa
son verildi.

Gökyüzü E¤itim Kurumlar› 2014-2015 y›l› mezunlar›n› görkemli bir törenle u¤urlad›.

Eskiflehir Zübeyde Han›m
Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen törende konuflan Tür-
kiye Çevre E¤itim Vakf› Yö-
netim Kurulu Baflkan› R›za
Tevfik Ekipmen, Eko-Okul
Program›n›n 1995 y›l›ndan
bu yana uyguland›¤›n›, ulus-
lararas› alanda 56 ülkede ve
2014-2015 e¤itim-ö¤retim
y›l› sonunda ülkemizde de
595 okulda uyguland›¤›n›
söyledi ve Yeflil Bayrakl›
okul say›s›n›n 409’a ulaflt›¤›-
n› belirtti. Dünya Eylem Gü-
nü Uluslararas› Müzik Vide-
osu Yar›flmas›’nda Dünya

2’incisi olan Adalet ‹lkoku-
lu’na ve yeflil bayrak ödülü-
ne hak kazanan okullara
ödülleri törenle verildi. 

Eme¤i geçen tüm yöneti-
ci, ö¤retmen ve ö¤rencileri-
mizi kutluyor, baflar›lar›n›n
devam›n› diliyoruz.

Eko-Okullar kapsam›nda Türkiye’den “yeflil bayrak ödülü” alan 216 okul
aras›nda ‹stanbul’dan Özel Gökyüzü ‹lkokulu, Özel Maltepe Gökyüzü Ana-
okulu, Özel Adatepe Gökyüzü Anaokulu olarak yeflil bayrak kazanman›n
gururunu yaflad›k.

Yeflil Bayrak Ödüllerini Ald›k

E⁄‹T‹M
KURUMLARI
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GÖKYÜZÜ 
5. GELENEK-
SEL RES‹M 
YARIfiMASI

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›n›n yeni anaokulu olan Pendik Gökyüzü
Anaokulu 15 Nisan 2015 Çarflamba günü resmi aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi.

Aç›l›fla Pendik Belediye Baflkan Yar-
d›mc›lar› Vahap Do¤an, ‹zzet Öztop,
Ramazan Öztürk, Pendik ‹lçe Milli E¤i-
tim Müdürü Coflkun Otluo¤lu, flube
müdürü Hüseyin Tokgöz, Özel okul
kurucu ve yöneticileri ile resmi okul
müdürleri kat›ld›lar.

Gökyüzü E¤itim Kurumlar› Kurucusu
ve Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Hüse-
yin Emin Öztürk aç›l›fl konuflmas›nda;
“Gökyüzü Anaokullar›n› yayg›nlafl-
t›rmay› düflünüyoruz. Buras› müs-
takil açt›¤›m›z üçüncü anaokulu-
muz. Özellikle Pendik Anaokulu-
muz Montessori ve Reggio Emilla
gibi alternatif e¤itim metotlar› ko-
nusunda Amerika’da e¤itim alm›fl
uzman e¤itim kadrosunun görev
ald›¤› bir okulumuz. Okulun fiziki
yap›s› da bu e¤itim anlay›fl›na uy-
gun tasarlanm›fl. Çocu¤u merkeze
alan temel yaklafl›m› ile Pendik

Anaokulumuz Pendik ilçemizde
kendinden söz ettirecek bir ana-
okulu olacakt›r” dedi.

Mutlu bir çocuklu¤u esas alan Pen-
dik Gökyüzü Anaokulunda “Çocuk
mutlu olunca ayaklar› yerden kesi-
lir, onun yeri Gökyüzü” slogan› ile
yola ç›k›lm›fl. Modern binas›, farkl› e¤i-
tim materyalleri ile dikkat çekiyor. Okul
koordinatörü Sümeyye Ulu; alternatif
e¤itim metodu uygulad›klar›n›, do¤al
beslenmeye, ekolojik malzeme kullan-

maya özen gösterdiklerini, çevreye du-
yarl›, yetenekleri keflfedilen mutlu bir
çocuklu¤u hedef ald›klar›n› ifade etti.

Yüzme, spor, nefleli aritmetik, ak›l
oyunlar›, satranç, drama, yabanc› ö¤-
retmenlerden ingilizce, orf, görsel sa-
natlar, de¤erler e¤itimi, fen ve do¤a,
güzel konuflma, tasar›m, mutfak et-
kinlikleri ve el becerileri dersleriyle
Pendik Gökyüzü Anaokulu her çocu-
¤un hayalini süsleyen örnek bir
anaokulu.

Gökyüzü Koleji, ‹stanbul ça-
p›nda Anaokullar› 5-6 yafl gru-
bu ö¤rencilerine düzenledi¤i
resim yar›flmas›n›n beflincisini
28.03.2015 Cumartesi günü
Merkez Kampüste gerçeklefl-
tirdi. Yo¤un bir kat›l›m›n oldu¤u
resim yar›flmas›n›n konusu ya-
r›flmaya kat›lan ö¤renciler tara-
f›ndan yar›flma günü kura çe-
kilerek belirlendi. Yap›lan yar›fl-
mada ö¤renciler müzik eflli¤in-
de ve ö¤retmenlerin rehberli-
¤inde resim çizerken okulun
konferans salonunda velilerimi-
ze 1. S›n›fa haz›rl›k semineri
verildi. ‘Hayvanlar Benim
Dostum’ konulu yar›flmada
minik yüreklerimiz birbirleri ile
yar›flt›lar. Program öncesinde
Gökyüzü Koleji E¤itim – Ö¤re-
tim Koordinatörü Kemal SARI:
Okul öncesi ö¤rencilerine re-
sim yapmay› sevdirebilmek ve
bu beceriyi gelifltirebilmelerin-
de onlar› destekleyerek, kabili-
yetlerini sergilemeleri için bir
ortam haz›rlad›k dedi.

Heyecan›n dorukta oldu¤u
yar›flmada kat›lan her çocu¤u-
muza madalya ve hediyelerin
verildi¤i yar›flman›n sonuçlar›
11 Nisan 2015 Cumartesi gü-
nü www.gokyuzu.com.tr Web
adresinden duyurulacakt›r. Ya-
r›flma ödülleri 10 Haziran 2015
Çarflamba günü Esenkent
kampus ündeki Gökyüzü fien-
li¤inde verilecektir.
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Özel Pendik Gökyüzü Ana-
okulu olarak çocuklar›m›z›n
gözlem ve deneyimlerini ar-
t›rmak amaçl› biber domates
ekimi yap›ld›.

Çocuklar kukla gösterisini
izlerken çok e¤lendiler.
Gösteri sayesinde çocuklar
biliflsel ve sosyal anlamda
geliflim gösterdiler.

Gökyüzü Pendik anaokulu-
muzda montessori ile gün-
lük yaflam becerilerini uygu-
luyoruz.

Gökyüzü Pendik Anaokulu
dünya tiyatrolar haftas›n›
büyük bir coflku ile
kutlad›k.

Fen ve do¤a etkinli¤imizde
yanarda¤ deneyini yapt›k ve
gözlemledik.

ret etti¤i, 1167’de kurulan, kelime an-
lam› “Tüccar Liman›” olan ve üze-
rinde birçok kanal bulunan baflkent
Kopenhag’›n en ünlü yerlerine geziler
düzenledi: Amalienborg Meydan›,
Kraliyet Tiyatrosu, Frederiksberg Sa-
ray›, Opera Binas›, Rosenborg Kalesi,
Tivoli Bahçeleri, Kastellet Citadellet
Frederikshavn Kalesi, Küçük Deniz
K›z› Heykeli, Frederiks Kilisesi. 

Hem ‹spanya, Almanya, Fransa, ‹n-

Bu önemli toplant›da okulumuzu
temsil eden Gökyüzü E¤itim Ku-
rumlar› E¤itim-Ö¤retim Koordina-
törümüz Kemal SARI ve Yabanc›
Diller Bölüm Baflkan›m›z Zekeriya
AYAZ bir hafta boyunca, projenin
y›ll›k program› çerçevesinde ö¤-
rencilerimizin haz›rlam›fl oldu¤u
“K›z Kulesi” hikayesini ve resim-
lerini ortaklar›m›zla paylaflt›lar, on-
lar›n ürünlerinin (geleneksel hikaye-
ler) de¤erlendirmesini yapt›lar, her
ortak okulun “Arkadafll›k” hak-
k›nda yazm›fl oldu¤u flark›y› söyle-
diler, bir sonraki ziyaretin ayr›nt›lar›-
na karar verdiler, 4-B s›n›f›nda
Türkçe dersi anlatt›lar, ortak okulu-
muzdaki de¤iflik derslere kat›ld›lar,
idarecilerle-ö¤retmenlerle-ö¤renci-
lerle tan›flt›lar, onlara okulumuzu-
ülkemizi tan›tt›lar ve okulumuzla-
kültürümüzle ilgili çeflitli hediyeler
verdiler. 

Proje grubumuz, öncelikle dün-
yaca ünlü “Enerji Müzesi”ni ziya-
ret etti ve hem geçmiflte hem de
günümüzde kullan›lan enerji veren
cihazlar› inceledi. Daha sonra,
“Silkeborg” flehrini ve Danimar-
kal› ünlü ressam “Asger Jorn”un
eserlerinin sergilendi¤i “Jorn Mü-
zesi”ni gezme f›rsat› buldu. Son
olarak da, her y›l dünyan›n dört bir
yan›ndan yüz binlerce insan›n ziya-

giltere, ‹talya’dan gelen hem de
Danimarka’da bizi misafir eden
Avrupal› ortaklar›m›za karfl›, “oku-
lumuzu ve dünyaca ünlü Türk
kültürümüzü” en iyi flekilde tem-
sil etti¤imiz için çok mutluyuz ve
gururluyuz. Bu önemli projede yer
alan tüm idarecilerimize, ö¤ret-
menlerimize, velilerimize ve ö¤ren-
cilerimize çok teflekkür ediyor, ba-
flar›l› projelerimizin devam etmesini
diliyoruz.

Özel Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi 9.
S›n›f ö¤rencileri, 27-28-29 May›s
2015 tarihlerinde seminer salonunda
çok e¤lenceli bir konuflma etkinli¤i
yapt›. “Speed Meeting” ad› verilen
bu konuflma etkinli¤inde, ö¤rencile-
rimiz 40 dakika boyunca, birbirleriyle
“Arkadafll›k, Aile, Ev Hayat›,
Sporlar, fiehirler, Gezilecek Yer-
ler, Tatiller, Yiyecekler, Al›flverifl,
Kitaplar, Okul, Dersler, Hobiler”
hakk›nda sohbet etti. ‹ngilizce konu-
flabilmek için çok önemli olan, ö¤-
rencilerimizin severek kat›ld›¤› bu
e¤lenceli ve ö¤retici etkinli¤i haz›rla-
yan ‹ngilizce Ö¤retmenlerimize çok
teflekkür ediyor, ö¤rencilerimizin ba-
flar›l› performanslar›n›n devam et-
mesini diliyoruz.

‹‹nnggiilliizzccee
ssoohhbbeett
eeddeerrkkeenn
ççookk
ee¤¤lleennddiikk

Özel Maltepe Gökyüzü ‹lkokulu koordinatörlü¤ünde; ‹spanya, ‹ngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka
ve ‹talya’dan ortak okullar›n yer ald›¤› “Let’s Meet to Know Each Other through Our Gre-
at Cultures” adl› Avrupa Birli¤i Comenius Projemiz’in 6. Toplant›s› 14-20 Mart 2015 tarihleri ara-
s›nda, Danimarka’n›n Ans flehrinde bulunan “Ans Skole” adl› ortak okulumuzda gerçeklefltirildi.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDEK‹ COMENIUS
YOLCULU⁄UMUZ HIZLA VE GURURLA DEVAM ED‹YOR

ÖÖZZEELL  PPEENNDD‹‹KK  GGÖÖKKYYÜÜZZÜÜ AANNAAOOKKUULLUU
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Özel Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi 9-
A, 9-FL, 10-A, 10-B ve 10-FL s›n›fla-
r›n›n ö¤rencileri, ‹ngilizce Dersi 2.
Dönem Performans Ödevi olarak, 4-
8 May›s 2015 tarihleri aras›nda, ünlü
icatlar, dünyadaki en güzel ülkeler,
ünlü insanlar, ülkelerin ünlü yemekleri
ve kendilerinin icat etti¤i bulufllar
hakk›nda çok güzel sunumlar yapt›.
Ö¤rencilerimiz bu e¤lenceli etkinlik
sayesinde, hem ‹ngilizce konuflmala-
r›n› ve dinlemelerini gelifltirdi, hem de
sunumlar sayesinde birçok yeni bilgi
ö¤rendi. Bu bilgileri özveriyle araflt›-
ran ve sunumlar› haz›rlayan, arka-
dafllar›na özgüvenle sunan baflar›l›
ö¤rencilerimizi tebrik ediyor, onlara
her zaman her konuda rehberlik
eden ‹ngilizce Ö¤retmenlerimize çok
teflekkür ediyoruz.

Hem ingilizce
sunumlar 
yapt›k, 
hem de birçok
yeni bilgi
ö¤rendik

TÜKETEN DE⁄‹L,
PROJE ÜRETEN
Ö⁄RENC‹LER‹M‹Z

Gökyüzü Kolej ve Fen Lisemizden 17
ö¤rencimiz Duygu E¤itim Merkezi ve Fen
Bölüm Baflkan› Gülsenem A⁄AÇ’›n koor-
dinatörlü¤ünde kat›ld›klar› Türk K›z›lay Mal-
tepe fiubesinin Evsel At›k ve Ayr›flma Fikir
Proje yar›flmas›nda projeye kat›l›mlar›ndan
dolay› madalya ald›lar. 

Türk K›z›lay’› ve Çevre Bakanl›¤› iflbirli¤i
ile yap›lan fikir yar›flmas›nda okulumuz
ad›na teflekkür plaketini Kolej-Fen Lisesi
Müdürümüz Gürkan ÜNVER ald›.

SSIINNIIFFIIMM  BBÜÜYYÜÜDDÜÜ PPRROOJJEESS‹‹

Gençlik Spor ‹l Müdürlü¤ü ‹stanbul ili
ortaokullar aras› düzenlemifl oldu¤u fut-
sal turnuvas›nda Özel Maltepe Gökyüzü
Ortaokulu futsal tak›m› turnuvay› baflar›l›

bir sonuçla neticelendirmifltir. 8 gruba
ayr›lan ‹stanbul ilinde 4. Grupta yer alan
tak›m›m›z 36 tak›m›n bulundu¤u grubu
flampiyon tamamlayarak ‹stanbul ilinde

en iyi 8 tak›m aras›na kalmay› baflar-
m›flt›r. Sonras›nda yap›lan son 8 finalin-
de 276 tak›m›n kat›ld›¤› turnuvada, ‹s-
tanbul 5.si olan futsal tak›m›m›z bizleri
gururland›rm›fl, oynam›fl oldu¤u hiçbir

müsabakada kart görmeyerek fair-play
ruhu ad›na bir kez daha örnek okul ol-

may› baflarm›flt›r. Oynad›¤› futbolla gele-
cek y›llar ad›na yetenekli oyuncular›yla

umut vermifltir.

‹STANBUL ‹L‹
FUTSAL

TAKIMIMIZIN
BAfiARISI

Yar› finalde ilk 10’a kalan ö¤renciler
ayn› fliirleriyle tekrar yar›flt›lar. Yusuf
Ziya AYDIN baflkanl›¤›nda oluflturulan
jürimizde di¤er isimler Dr. Hüseyin
Emin ÖZTÜRK, Ahmet EFE, Bestami
YAZGAN ve Yusuf DURSUN idi. Jüri-
miz, yar›flan ö¤rencileri, duygu aktar-
ma, Türkçeyi ak›c› kullanma, beden
dili, sahne duruflu, telaffuz, vurgu ve

tonlama kriterlerine göre de¤erlendir-
diler. Yar›flma sonucuna göre 1.’lik
alan ö¤renci “Yine Bir Bayram Daha
Sensiz Anne” fliiriyle Mahir ‹z Orta-
okulundan Mihrimah Sultan ÇAK-
MAK, 2.’lik alan ö¤renci “Atiyi Ka-
ranl›k Görerek Azmi B›rakmak” fli-
iriyle Osmangazi ‹mam-Hatip Orta-
okulundan Ayflegül KOÇAK ve 3.’lük
alan ö¤renci “Bu Bayram Da Gele-
medim Anne” fliiriyle Abdurrahman-
gazi Ortaokulundan Meltem ALTEK‹N
oldu. Kazanan ö¤rencilerimizin ödül-
leri Gökyüzü fienli¤inde verilecektir.
Ö¤rencilerimizi baflar›lar›ndan ötürü
tebrik ediyoruz ve programda eme¤i
geçen herkese teflekkürlerimizi
sunuyoruz.

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›n›n düzenlemifl oldu¤u Ge-
leneksel 10. Gökyüzü fiiir Okuma Yar›flmas› Finali,
21.05.2015 tarihinde gerçeklefltirildi.

GELENEKSEL 10. GÖKYÜZÜ
fi‹‹R OKUMA YARIfiMASI

Özel Maltepe Gökyüzü E¤itim Kurumlar›n-
da her sene yap›lan vizyon projemiz ‘S›n›-
f›m Büyüdü’ projesi bu sene de amac›na
uygun bir flekilde gerçeklefltirilmifltir.

Özel Maltepe Gökyüzü E¤itim
Kurumlar›nda her sene yap›lan viz-

yon projemiz ‘S›n›f›m Büyüdü’ projesi
bu sene de amac›na uygun bir flekilde
gerçeklefltirilmifltir. Okulumuzda ana
s›n›flar›nda okuyan ö¤rencilerimiz 1.s›-
n›flar›m›zda, 4.s›n›flar›nda okuyan ö¤-
rencilerimiz de 5.s›n›flar›m›zda ders
görmüfllerdir. Bir günlük olarak planla-
nan bu özel proje de ö¤rencilerimizin
gelece¤e yönelik hayalleri, mutluluklar›
ve heyecanlar› görülmeye de¤erdi.
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GÖKYÜZÜ YETENEK ARAfiTIRMA MERKEZ‹ TARAFINDAN 
‘ÇOCUKTAK‹ YETENE⁄‹ KEfiFETMEK’ KONULU PANEL DÜZENLEND‹.

nek ve ilgi alanlar›na göre aç›lan atölyeler-
de ö¤rencilerimiz yeteneklerini keflfetmeye
ve kendilerini gelifltirmeye devam ediyorlar.
Spor, drama, bilimsel proje, resim, müzik,
ak›l oyunlar› olmak üzere alt› atölyemiz bu-
lunmaktad›r. 

MÜZ‹K ATÖLYES‹

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›, “Yetenek
Araflt›rma Merkezi” haftasonu müzik ve
piyano kurslar›m›zda pek çok yetenekli
ö¤rencimiz sene boyunca özel olarak e¤i-
tim ald› ve kendini gelifltirdiler. Bu ö¤renci-
lerimiz sene boyunca birçok farkl› etkinlik-
te sahne ald›lar ve her y›l yap›lan Gökyüzü
fienli¤inde de sahne alacaklar.

Müzik ö¤renimi genel olarak beynin iki
lobunu birden gelifltirir. Müzik ö¤renimi sa-
yesinde çocuklarda hem özgüven hem de
sanatsal bak›fl aç›lar› geliflir. Bu ba¤lamda,
hedefimiz ö¤rencilerdeki el-göz koordinas-
yonunu gelifltirmek, çabuk odaklanmay›,
konsantrasyon yetene¤ini ve dikkatini art-
t›rmakt›r. Ayn› zamanda ruhsal geliflimleri-
ne katk› sa¤layarak haf›zalar›n›n ve alg›la-
ma yeteneklerini gelifltirmektir. Biz de Ye-
tenek Araflt›rma Merkezimizin açm›fl oldu-
¤u kurslarda ö¤rencilerimize piyano ve ri-

tim dersleri vermekteyiz. Kurslar›m›zda bir-
çok yetenekli ö¤rencimiz her geçen gün
nota okuma, ritim tutma ve piyano çalma
yeteneklerini gelifltirmektedirler. Müzik
atölyeleri sayesinde kursa kat›lan ö¤renci-
lerin hem müzik yeteneklerini, hem ders
baflar›lar›n› art›rmay› ve kiflisel geliflimlerine
olumlu etki de bulunmay› hedeflemekteyiz. 

Maltepe Gökyüzü E¤itim Kurumlar›’n›n
açm›fl oldu¤u “Yetenek Araflt›rma Mer-
kezi” nin, 21 fiubat 2015 tarihinde Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirdi¤i
panelde Gökyüzü’nün yetenekli y›ld›zlar›
sahne ald›lar. ‹lkokul ve Ortaokuldan seçilen
ö¤renciler gitar, piyano ve ney eflli¤inde din-
leyicilere birbirinden güzel flark›lar çald›lar. 

Gökyüzü E¤itim Kurumlar›, “Yete-
nek Araflt›rma Merkezi” haftasonu
müzik ve piyano kurslar›m›zda pek çok
yetenekli ö¤rencimiz sene boyunca
özel olarak e¤itim ald› ve kendini gelifl-
tirdiler. Bu ö¤rencilerimiz sene boyun-
ca birçok farkl› etkinlikte sahne ald›lar
ve her y›l yap›lan Gökyüzü fienli¤inde
de sahne alacaklar.

SPOR ATÖLYES‹

Yetenek Araflt›rma Merkezi’mizin
Spor Atölyelerinde ö¤rencilerimizin ye-
teneklerini keflfediyor ve gelifltirmeleri-
ne olanak sa¤l›yoruz. Tüm sporlar›n
temeli olan jimnastik branfl›, okul ön-
cesi tüm çocuklar›n en az iki y›l e¤itim
almalar› gereken en temel spor dal›d›r.
Özellikle okul öncesi dönemdeki ço-
cuklar›n hareketlili¤e ba¤l› olarak kas
ve kemik yap›lar›n›n güçlenmesi, sinir –
kas koordinasyonu, sürat, kuvvet yap›-
lar›nda geliflme sa¤lanmas›, çok
önemlidir. Çocu¤un fiziksel geliflimine
en uygun etkinliklerle buluflmas›na ola-
nak yarat›r, kendine güven duygusu
kazand›r›r, benlik alg›s›n›n geliflmesine
olumlu katk› sa¤lar, grupla birlikte ha-
reket edebilme becerisini gelifltirir, dik-
katini gelifltirir, otokontrol kazand›r›r,
yeni alanlarda beceriler kazanma ko-
nusunda ilgi ve istek oluflturur. 

Yetenek Araflt›rma Merkezi bünye-
sindeki Spor Atölyemizde, çocuklar›n
temel spor e¤itimini jimnastikle verip,
motorsal özelliklerine göre uyarlanm›fl
ve çocuklar›n hangi branfla yatk›nl›¤›-
n›n oldu¤unu performans testleri ile öl-
çerek spor branfllar›na yönlendirmeler
yapmaktay›z.

21 fiubat 2015 Cumartesi günü Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde ““ÇÇooccuukkttaakkii  YYeettee--
nnee¤¤ii  KKeeflflffeett””  konulu panel düzenlendi.

Aç›l›fl konuflmas›nda kurucumuz say›n
Dr. Hüseyin Emin Öztürk “Genç bir nü-
fus kayna¤›na sahip ülkemizin e¤i-
tim sisteminde ciddi bir reforma ihti-
yaç oldu¤unu” ifade etti. Çocuklar›m›z›
anlayan ve kavrayan, onlar›n f›tratlar›na
uygun, yeteneklerine göre e¤itilen bir
e¤itim anlay›fl›na ihtiyac›m›z oldu¤a dik-
kat çekti. 

Panel’in aç›l›fl konuflmas›nda Maltepe
‹lçe Milli E¤itim Müdürü Faik Kaptan
“e¤itimde çocu¤un f›trat e¤itiminin
çok önemli oldu¤unu” vurgulad›. Ko-
nuflmas›nda Say›n KAPTAN, bunun bir an
evvel gerçekleflmesi gerekti¤ini söyledi.

Panel’de ilk konuflmay› yapan Marma-
ra Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Oktay AYDIN “Davran›fl de¤ifltirme
olarak yap›lan e¤itimin klasik tan›m›,
karfl›s›ndaki insan› de¤ifltirmeye ta-
lip bir tan›mlamad›r. Oysaki e¤itim
insan›n do¤as›na sayg› duyan bir
bafllang›ç noktas› ile f›trat› tan›ma,
keflfetme ve anlamay› sa¤lamal›d›r.”
dedi. 

Hemen sonra sözü alan E¤itimci-Yazar
Aykut Açkalmaz “Çocuklar›n erken
yafllardaki merak ve ö¤renme istek-
lerinin, hayal kurma becerilerinin yafl
ilerledikçe köreltildi¤ini, bunun ço-
cu¤un yeteneklerinin keflfedilmesin-
de önemli bir engel oldu¤una” dikkat
çekti. 

Panel de son olarak Usturlab Atölye
Kurucusu Sümeyye Ceylan ve Zeynep
Handan Aydo¤an “orman kaflif atölye-
leri ile çocuklar›n do¤ay› keflfederek
ve e¤lenceli bir flekilde e¤itim alma
imkan› bulduklar›n›” söyledi. 

E¤itim öncüsü olan okulumuz, anne-
baba ve e¤itim camias› için bir güzel pa-
nel daha düzenledi. Selahattin Kocaas-
lan’›n sunumu ile bafllayan, Maltepe ‹lçe
Milli E¤itim Müdürü Faik Kaptan, Özel
E¤itim Kurumlar›ndan Sorumlu fiube
Müdürü ‹smail Kaya, Hizmet ‹çi E¤itim-
den Sorumlu fiube Müdürü Muzaffer
Do¤an, ve çok say›da okul müdürleri,
ö¤retmenleri ve anne-baban›n dinleyici
olarak kat›ld›¤› panelin sonunda, pane-
listlere çiçek ve plaket takdim etti. 

Atölyelerimiz 
Tüm H›z›yla 
Devam Ediyor!!!!

2014-2015 y›l› Gök-Yam Atölyeleri-
miz Aral›k ay›ndan bu yana tüm h›z›yla
devam ediyor. Ö¤rencilerimizin yete-
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AKIL OYUNLARI 
ATÖLYES‹

Ö¤renciler;
∑ Uzun araflt›rmalar sonucunda etkisi

kan›tlanm›fl teknikleri, kolayca ö¤renebile-
cekler.

∑ Listeleri, say›lar›, verileri haf›zalar›na al-
may› ve bu becerileri hayatlar›na uygula-
may› ö¤renecekler. 

∑ Yafllar› ne olursa olsun zihinsel yete-
neklerini keflfederek haf›zalar›n›n zindeli¤ini
koruyabilecekler.

∑ Çal›flt›klar› dersleri veya sunum yapa-
caklar› konular› Power Point kullanmak ye-
rine, Haf›za Haritalar›n› kullanarak unutma-
dan ve ak›c› bir flekilde ö¤renebilecek ve
baflkalar›na anlatabilecekler. 

∑ Günlük yaflant›lar›ndaki önemli bilgileri,
not almaya ihtiyaç duymadan haf›zalar›nda
tutabilecekler.

∑ Haf›za becerilerini s›navlarda, mülakat-
larda, toplant›larda ve sosyal ortamlarda
daha baflar›l› olmak için kullanabilecekler.

Zihin Haritalar› ile Ö¤renme Becerilerinin
bir araya gelmesi bilginin, beynimiz ile
uyum içinde olmas›n› ve bu sayede bilgileri
çok iyi ve çok rahat ö¤renmemizi, daha
sonra da çok kolay hat›rlamam›z› ve aktar-
mam›z› sa¤lar. 

Betimleme, renkler ve görsel-uzamsal
düzenleri kullanan Zihin Haritalar› Tekni¤i-
nin, not alma ve ezberleme gibi geleneksel
çal›flma tekniklerinden çok daha fazla ak›l-
da kald›¤› bilimsel olarak kan›tlanm›flt›r. Bir
zihin haritas›nda bilgi, beynin iflleyifl flekli
gibi yap›lan›r. Yani bir merkezden etrafa
yay›l›r, oysaki di¤er yöntemlerde bilgi, alt
alta dizilmifltir. Yani fazlas›yla düz ve mo-
notondur. 

Bir zihin haritas› sizin düflüncelerinizi ke-
limenin tam anlam›yla haritalar, iliflkiler ve
ba¤lant›lar kurarak yeni düflünceler ortaya

koyman›z› sa¤lar. Sizin fikirlerinizi, kapal›
bir kutu olan beyninizden al›p, görünür bir
hale getirir.

‹flte bütün bu konularda atölyemiz ö¤-
rencilerimize katk› sa¤lam›flt›r.

RES‹M ATÖLYES‹

Yetenek Araflt›rma Merkezi’mizin Resim
Atölyelerinde ö¤rencilerimizin yeteneklerini
keflfediyor ve gelifltirmelerine olanak sa¤l›-
yoruz. Yarat›c› sanatsal çal›flmalar yaparak
hayal güçlerini gelifltiriyor, yarat›c›, üretici
ve özgün olmalar›n› sa¤l›yor, resim sanat›
ve sanat tarihi e¤itimi veriyoruz.

Resim, genel anlamda, bireyin iç dünya-
s›n›n ka¤›t üzerine aktar›lm›fl biçimi ve zi-
hinsel geliflim göstergesidir. Ö¤renci kendi
iç dünyas›n›, görsel sanatlar dersinde, öz-
gürce ka¤›da çizerek, boyayarak, keserek,
yap›flt›rarak istedi¤i malzeme ve istedi¤i
boyutta yans›t›r. Bunu yaparken de zihnini
kullan›r, düflünür, karar verir ve uygular. Bu

flekilde hem ö¤renir, hem de kendisini ifa-
de eder.

Sanat, bireyin duygusal d›flavurumunun,
kendisini tan›mas›n›n, kiflili¤inin gelifl-
mesinin ve sosyalleflmesinin en önemli
arac›d›r. Çocuklar›n yarat›c›l›k yönlerini
gelifltirir. Çocuklar›n çevre ile gözlemlerini,
izlenimlerini, duygular›n›, düflüncelerini
ifade edebilme yetene¤ini kazand›r›r. 

Yetenek Araflt›rma Merkezi bünyesindeki
Görsel Sanatlar Atölyemiz olarak; ö¤ren-
cilerimizin bu yönde geliflimlerini destek-
leyerek, resim yeteneklerini gelifltiriyor ve
bir eser ortaya koymalar›n› sa¤l›yoruz.

Merkezimizin 21 fiubat 2015 Cumartesi
günü Türkan Saylan Kültür Merkezin’de
yapm›fl oldu¤u ‘Çocukta Yetene¤in
Keflfi’ panelinde yetenekli ö¤rencilerimizin
resim ve ebru sanat› eserlerini sergiledik. 

B‹L‹MSEL PROJE 
ATÖLYES‹

Troby Robot E¤itimi:

Ö¤rencilerimizin bilim ve teknoloji
konusunda h›zla geliflen dünyaya ayak uy-
durabilmeleri için teknolojiyi uygulayarak ve
yaparak ö¤renmeleri en verimli yoldur.
Robot teknolojisi, teknolojinin farkl› alanlar›n›
bar›nd›rd›¤›ndan, disiplinler aras› bir konu
olarak teknoloji e¤itiminde öne ç›kan bir
konsept olarak görülmektedir. Troby robot
e¤itimi ö¤rencilere zor, anlafl›lmaz ve uzak
görünen konular› e¤lenceli, yarat›c›l›klar›n›

DRAMA ATÖLYES‹

Oyunun, çocu¤un dünyas›nda top-
lumsallaflma ve kiflilik geliflimi aç›s›ndan
önemli bir yeri vard›r. E¤er, oyun s›ra-
s›nda çocu¤u izlerseniz çocu¤un dav-
ran›fllar›ndan birçok özelli¤ini anlayabi-
lirsiniz. Bu sebepten oyun drama da
yer al›r. Çocuk nas›l oyun oynarken bü-
tün performans›n› sergiliyorsa dramay›
da oyun olarak alg›lad›¤› için bütün
enerjisini harcayabiliyor. 

Atölyemizde, drama yönteminin ba-
flar›s› da draman›n oyun haline getiril-
mifl e¤itim olmas›ndan;

∑ Öncelikle ö¤rencinin kendini tan›-
mas›n› sa¤lar. 

∑ Kendinde bulunan özelliklerle bafl-
kalar›n› karfl›laflt›rabilmeyi sa¤lar.

∑ Baflkalar› ile benzerliklerini keflfet-
mesini sa¤lar.

∑ Kendinde gelifltirmek istedi¤i yanla-
r›yla ilgilenmesini, kendini elefltirebilme-
sini sa¤lar. 

∑ Kendini ifade etmede gerek duydu-
¤u kaynaklara ulaflma gereklili¤ini fark
ettirir.

∑ Bilgiye ulaflmaya ve onu kullanma-
ya istekli duruma gelir. 

∑ Kendini ifade etmede güven kaza-
n›r. 

∑ Farkl› olay ve durumlarla ilgili dene-
yim kazand›r›r.

∑ Çocu¤un elefltirel düflünme yete-
ne¤inin geliflmesine katk›da bulunur.
Böylece çocukta olay, olgu ve kavram-
lar› bir mant›k süzgecinden geçirme ye-
tene¤i oluflur ve kendisine sunulan her
fleyi oldu¤u gibi kabullenmeden araflt›r›-
c› olmaya yönelir.

Ayr›ca drama atölyemizde yap›lan et-
kinlerde ele al›nan konular›n içeri¤i bak›-
m›ndan çocukta ahlaki, milli ve manevi
de¤erlerin geliflmesi sa¤lanmaktad›r.

öne ç›karan ve motivasyonu yüksek bir
formatta sunar, düflünmelerini ve üret-
melerini, inovatif projeler yapmalar›n› 

Troby Robot E¤itimi, teknolojiyi
sadece kullanan, tüketen de¤il, üreten
bireyler olma yolunda önemli bir ad›m-
d›r.

Yetenek Araflt›rma Merkezi bünyesin-
de haftada iki saat olmak üzere sürdür-
dü¤ümüz Troby Robot E¤itimi, ö¤ren-
cilere robot teknolojisinin içeri¤inde
bulunan mekanik, elektronik ve yaz›l›m
becerilerini kazand›rarak, mant›klar›n›,
düflünme, ve problem çözme kabiliyet-
lerini gelifltirecek ve onlar›n proje üret-
me, sistem oluflturma ve hayallerini ger-
çe¤e dönüfltürme kapasitelerini art›rarak
özgüvenlerini pekifltirmekteler. Ö¤ren-
ciler kendi robot malzemelerini al›p
tasarlayarak ve ürettiler, hem okulda
hem de evde ç›lg›n projelerini hayata
geçirerek, proje yar›flmalar›na kat›lm›fl-
lard›r.

SEN ÖZEL YETENEKL‹
ÇOCUK

fiansl› m›s›n… fianss›z m›?
Ne flansl›s›n… Ne flansl›…
Bulursan seni anlayabileni

Anlafl›labilirsen e¤er
De¤erlendirebilirsen SEN

E¤er SEN…
Gerçekten SEN olabilirsen…

Sen Özel Çocuk… 
Özel yetenekli genç…

Ne flansl›s›n… Ne flansl›…
Ufkunu anlayabilirler

Anlatamad›klar›n› biraz düflünebilirlerse
Ve seni dinleyebilirlerse…

Gerekmez çok emek
Emek zaten SEN demek
Seni SEN yapmak demek

Seni kendine b›rakmak gerek

Çocuklar
Geçmifltir... Bugündür... Gelecektir

Çocuklar
Gençliktir... Yetiflkinliktir

Çocuklar
Ulaflamazsan›z… Kapanan kap›lard›r…

Çocuklar
Ulaflabilirseniz… Ard›na kadar aç›l›p

Sonsuzlu¤a ulaflan ayd›nl›klard›r.

Prof. Dr. 
Necati BAYKOÇ DÖNMEZ
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DEPREM HAFTASI ETK‹NL‹KLER‹

29 EK‹M COfiKUSU

Deprem haftas› etkinlikleri kapsam›nda okulumuza deprem simülatörü arac›
geldi. Çocuklarla gruplar halinde simülatör arac›na bindik. Önce bizim için ha-
z›rlanan simülatör slayt›n› izledik. Daha sonra canl› bir deprem an›n› yaflayarak
yapmam›z gerekenleri tatbik ederek ö¤renik.

DÜNYA GÖZ HASTANES‹ GEZ‹M‹Z

DEN‹Z KABUKLARI MÜZES‹N‹ GEZD‹K
Ö¤rencilerimizin do¤a ve tabiat› tan›malar› amac›yla Kartal'da bulunan Can Ge-
reyan Deniz kabuklar› müzesine geziye gittik. Binden fazla deniz kabu¤u çeflidi
bulunan müzede çocuklar›n ilgisini çekti. Deniz Kabuklar› tarihçesini anlatan
yar›m saatlik film gösterimi yap›ld› ö¤rencilerimiz Deniz Kabuklar› müzesinde
hem do¤a sevgisini hem deniz kabuklar› ile ilgili birçok bilinmeyen ö¤renmifl ol-
dular. Biz müzeye gidiyoruz hem e¤leniyor hem ö¤reniyoruz.

Maltepe Anaokulumuz ve Dünya Göz Hastanesi iflbirli¤i ile hastaneye ziyarette bu-
lunduk. Öncelikle göz hastal›klar›n›n erken teflhisin önemi vurguland›, daha sonra
ö¤rencilerimize göz taramas› yap›ld›. Sonuçlar velilerimize rapor halinde sunuldu.

Özel Maltepe Gökyüzü Anaokulu olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›n›
coflkuyla kutlad›k. Geçmiflten gelece¤e hiçbir zaman pes etmeyen türk
milletinin yoksullara ra¤men zafer basamaklar›n› t›rman›fl›n›n aktar›ld›¤›
Cumhuriyet Bayram› törenimiz okulumuzun spor salonunda e¤itim koordi-
natörü Kemal Sar›, müdür arkadafllar›m›z, ö¤retmenlerimiz ve ö¤rencileri-
mizin kat›l›m›yla gerçekleflti. Programda ö¤renciler fliirler flark›lar söyleye-
rek coflkuyla kutlad›. 5 yafl C s›n›f›n›n draramas› heyecan izlendi. Tüm ö¤-
rencilerimizi performanslar›ndan dolay› kutluyoruz.

ELMA fiEKER‹ ETK‹NL‹⁄‹
Mart ay›nda çocuklar›m›zla birlikte
‘elma flekeri’ deneyi yapt›k. Kendi
ellerimizle elma flekerlerini boyayarak
haz›rlad›lar. Daha sonra yapt›klar› el-
ma flekerlerini afiyetle yediler.

Maltepe Anaokulu ö¤rencilerimizle birlikte yo¤urt yapma deneyi yapt›k.
Hem e¤lendik, hem yedik, hem ö¤rendik. E¤itici verimli bir gün geçirdik.
Çocuklar›m›zla yo¤urtun yo¤urt olma  aflamalar›n› gözlemledik. ‹ki hafta
sonrada  yapt›¤›m›z yo¤urtu afiyetle yedik.

FERMANTOSYON DENEY‹

KAPALI
LUNAPARK 
ETK‹NL‹⁄‹M‹Z
7 May›s Perflembe günü Türkan

Saylan Kültür Merkezinin kapal› lu-

napark›na Maltepe Anaokulu 4-5

yafl çocuklar› ile birlikte gezi yap›l-

d›. Gezimizde çocuklar doyas›ya

e¤lendi, hoflça vakit geçirdiler. 
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EE¤¤lleenncceellii
PPiikknniikk

Özel Maltepe Gökyüzü anaokulu
olarak çocuklar›m›z ve ö¤retmenleri-
mizle birlikte Maltepe sahil park pik-

ni¤e gidildi¤i. E¤lenceli bir gün ge-
çirdik. Yaz›n gelmesiyle birlikte yeflil-
likler aras›nda keyifli oyunlar oynar-
ken yemeklerimiz de afiyetle yedik.

E¤lenceli bir gün geçirdik.

Maltepe Anaokulu kütüphane gezi-
sinde 4-5 yafl s›n›f› ö¤rencilerimizle

birlikte Kartal Belediyesinin kütüpha-
nesine gezi düzenledik. Çocuklar›-

n›zla birlikte farkl› farkl› kitaplar gör-
dük bu kitaplar› bir süre inceleyip

bakt›ktan sonra 3 boyutlu kitab› ö¤-
retmenimiz taraf›ndan dinledik. Farkl›

kitaplar görseller ö¤renmifl olduk.

Kütüphane
Gezisi

Miniatürk
Gezisi
Okul Öncesi dönemden itibaren
çocuklara müzelerle tan›flt›rmak
onlar› daha objektif daha sa¤l›kl›
ve çok yönlü düflünen, duyu or-
ganlar›n›n tümüne daha aktif kul-
lanabilen alg›lamalar› daha h›zl›,
hayal güçleri daha s›cakl›klar› da-
ha genifl inceleyen soran araflt›-
ran bireyler olmalar› aç›s›ndan
tart›fl›lmaz yararlar sa¤lad›¤›n› bil-
di¤imiz için Maltepe Anaokulu
ö¤rencilerimiz 4-5 yafl grubu ile
Beyo¤lu'nda bulunan Miniatürk
gezisi gerçeklefltirdik, unutulmaz
farkl› bir gün geçirdik.

fiiirler, flark›lar, jimnastik gösterileri, halk oyunlar›, ve flirinler gösterilerinin yer
ald›¤› tören büyük be¤eni ile izlenildi. 18 Nisan Cumartesi günü 11:00-12:00
saatleri aras›nda yap›lan gösteride birbirinden renkli ve göz al›c› kostümleri ile
dikkat çeken ö¤rencilerimiz bayram›n coflkusunu doyas›ya yaflad›lar. Gös-
terilerini ailelerine sergilemenin mutlulu¤unu yaflad›lar.

Özel Maltepe gökyüzü Anaokulu ö¤rencileri-
miz taraf›ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve
Çocuk Bayram› coflkuyla kutland›.

Gökyüzünde
23 N‹SAN COfiKUSU

Do¤a sevgisi ve çevremizi koruyal›m
adl› tiyatro oyununu kuklalar›n dilinden
izleme f›rsat› bulduk. Çocuklar büyük
bir heyecanla ve ilgiyle izlediler. Bu
güzel oyunlar› için kendilerine
teflekkür ediyoruz.

Okulumuza gelen Gülen Çocuklar Kukla
Tiyatrosunu misafir ettik.

KUKLA T‹YATROSU
Pastane Gezisi
Çocuklar›m›za birlikte velimizin organize
etti¤i Beyaz F›r›n pastanesi e¤itim gezisi
düzenledik. Çocuklar›n ustalar›n elinden
pasta yap›m› nas›l oldu¤unu görme flans›-
n› edindiler. Ayr›ca yap›lan çikotalar›n tad›-
na bakarak e¤lenceli ve e¤itici bir gezi
gerçekleflmifl olduk. Katk›lardan dolay› ve-
limiz Rasim Beye çok teflekkür ediyoruz.

Yerli mal›
yurdun mal›
Gökyüzünün minik y›ld›zlar› ile tutumlu ol-
man›n ve yerli mal› kullanman›n önemini
kavramak amac›yla Tutum, Yat›r›m ve Türk
mallar› haftas› kutland›. Büyük bir coflku ile
fliirlerini okuyup, meyve taçlar›n› yap›p taç-
lar›n› bafl›na takt›k. Evden getirdi¤imiz yi-
yeceklerimizle, muhteflem bir masa haz›r-
lay›p, arkadafllar›m›z› s›n›f›m›za davet ettik.
Yerli mal›n› anlatan flark› ve fliir eflli¤inde
getirdi¤imiz yiyecekleri hep birlikte afiyetle
yedik.

Okulumuz 4-5 yafl s›n›flar› olarak sosyal
etkinlikler kapsam›nda Türkan Saylan Kül-
tür Merkezine tiyatroya gittik. Kültür Mer-
kezinde sinema öncesi dinazor müzesinde
mini bir tur att›k daha sonra tiyatro oyunu
izleyerek keyifli bir gün geçirdik.

Tiyatro Günleri
Orman haftas› projesi kapsam›nda Tema

Vakf› misafirlerimizi a¤›rlad›k. Maltepe Ana-
okulu bahçemizde çocuklarla birlikte bitki-
leri inceledik. Hepimiz kendi tohumlar›m›z›
ektik. Orman ve bitkiler hakk›nda birçok bil-
gi ö¤rendik. Keyifli bir gün geçirdik. 

Misafirlerimizi a¤›rlad›k
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1-D s›n›f› olarak topra¤›m›z› ekime
haz›rlad›k. Tohumlar›m›z› ektik ve

ilk cansular›n› verdik. Heyecanla
günyüzüne ç›kacaklar› günü bekledik.
Birkaç gün sonra da so¤anlar›m›z›
keyifle yedik. Hem e¤lendik hem de
yaparak yaflayarak ö¤renmenin
yan›nda emek olmadan, yemek ola-
mayaca¤›n› anlad›k.

1/D S›n›f›n›n
Toprak Anayla

Tan›flmas›

2-B s›n›f› olarak ö¤rencilerimizle her
hafta bir gün, okulumuzun kütüp-

hanesinde okuma saati yap›yoruz. Ki-
tap okuyarak okumam›z› ve zihnimizi
gelifltirirken kütüphane de nas›l dav-
ranmam›z gerekti¤ini de ö¤renmifl
oluyoruz. Okulumuzun kütüphanesini
çok seviyoruz.

KÜTÜPHANE

SAAT‹M‹Z

2-B s›n›f› olarak canl›lar› daha

yak›ndan tan›ma f›rsat› bulduk.

Ö¤rencimiz s›n›f›m›za misafir olarak

kedisini getirdi. Hem ö¤rendiler, hem

de minik kediyle oynayarak e¤lenceli

dakikalar geçirdiler.

CANLILARI
YAKINDAN
TANIYORUZ

2-D s›n›f› olarak suyun

yaflam›m›zdaki önemini anlatan bir

etkinlik yapt›k. Canl›lar›n susuz

yaflayamayaca¤›n› görsellerle belirttik.

Ayr›ca suyun önemini anlatan slogan-

lar›m›z› su damlac›klar›na yazarak

etkinliklerimizi tamamlad›k ve

panomuza ast›k. Etkinli¤imizi gerçek-

lefltirirken hem e¤lendik hem de el

becerilerimizi gelifltirdik.

SUYUN
ÖNEM‹ 
PANOLARIMIZDAÇOCUK 

BAYRAMIMIZ

1.C s›n›f› olarak ‹stanbul akvaryum

gezisi yaparak keyifli vakitler

geçirdik. Deniz canl›lar›n›n dünyas›n›

yak›ndan keflfettik. Çocuklar›n, en

çok vatozlar›n gülen yüzleri ilgilerini

çekti. Gün sonunda yorgun, fakat bir

o kadarda mutlu okulumuza döndük.

AKVARYUM
GEZ‹M‹Z

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram› ile ilgili bir etkinlik

yapt›k. Günün anlam ve önemini anla-
tan görseller yaparak ve fliirler
yazarak bunlar› panomuzu olufltur-
duk. Etkinli¤i yaparken yarat›c› yönler-
imizin geliflti¤ini fark ettik.

2-A s›n›f› olarak Anneler Günü ile il-

gili etkinlik yapt›k. Annelerimiz için

kalpler haz›rlad›k ve içine annelerimiz-

le alakal› duygular›m›z› yazd›k. Etkinli-

¤imizi tamamlay›p panomuza ast›k.

Çal›flmalar›m›z› yaparken çok e¤len-

dik ve iyi bir ifl ç›kard›¤›m›z için ken-

dimizle gurur duyduk.

ANNELER
GÜNÜMÜZ
KUTLU OLSUN

Okulumuzun mini mini birleri 10 Ma-

y›s’ta konferans salonunda yap›lan

Okuma Bayram›’n› ailelerine sunman›n he-

yecan›n› yaflad›lar. Ö¤rencilerimiz yo¤un

bir flekilde haz›rl›k yaparak ailelerine olduk-

ça güzel çal›flmalar sundular. Birbirinden

güzel flark›lar, fliirler, skeçler, monologlarla

ailelerine keyifli dakikalar yaflatt›lar. Aileleri-

ni bazen a¤latt› bazen de güldürmeyi ba-

flard›lar. Küçük ö¤rencilerimiz boylar›nda

büyük ifller baflarman›n gururunu yaflad›-

lar. Ayn› zamanda en de¤erli varl›¤›m›z

olan annelerinin Anneler Gününü de kutla-

yan ö¤rencilerimiz ailelerine unutulmaya-

cak anlar yaflatt›lar.

1. SINIFLARIN

OKUMA 
BAYRAMI 
HEYECANI



11www.gokyuzu.com.tr GGÖÖKKYYÜÜZZÜÜ E⁄‹T‹M
KURUMLARI

AANNAA  BB
SSIINNIIFFIIMMIIZZIINN
DD‹‹fifi  TTAARRAAMMAASSII

Okulumuza Tema Vakf›’ndan gelen

misafirimiz bize do¤a, çevre kurallar›,

do¤ada hangi canl›lar oldu¤unu, çevrem-

izdeki canl›lara nas›l davranmam›z ve

bakmam›z gerekti¤i konusunda bilgi

verdiler. Çeflitli dergilerden ve afifllerden

resimler gösterdiler ve çocuklar›m›z›n

sorular›n› cevaplad›lar.

TEMA VAKFI ANASINIFLARIMIZDA

DEPREM 
S‹MÜLASYONU

Anas›n›flar› olarak s›n›flar›m›zda ço-
cuklar›m›za depremle ve do¤al afetler-
le ilgili film izletildi. Okulumuza gerçek
bir ev düzene¤i haz›rlanm›fl olarak ge-

len simülasyon arac›na çocuklar›m›z
s›ra ile bindiler ve deprem tatbikat›n›

gerçeklefltirdiler.  Bu etkinlik ile çocuk-
lar›m›z do¤al afetlerden korunma ve

tedbir alma yollar›n› ö¤rendiler.

Okulumuza Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan gelen difl doktorlar› taraf›ndan difllerimiz
kontrol edildi. Difl say›mlar›m›z yap›ld›. Difllerimizin neden çürüdü¤ü, ne
zaman ve nas›l f›rçalamam›z gerekti¤i konusunda bilgi verildi. Son olarak
da difllerimize florür uygulamas› yap›ld›.

23 N‹SAN
ÇOCUK BAYRAMIMIZ

Ana C s›n›f› olarak Mustafa
Kemal Atatürk’ün biz çocuk-
lara arma¤an etti¤i 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram›’n› coflku ile kutlad›k.
S›n›f›m›z›, koridorumuzu Türk
bayraklar› ve balonlar ile
süsledik. Okulumuzun
bahçesinde di¤er s›n›flardaki
a¤abeylerimizin ve
ablalar›m›z›n gösterilerini
büyük bir heyecan ve mer-
akla izledik.
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Judocular›m›z›n Madalya heyecan›

29 Mart 2015 tarihinde Fatih Spor Kompleksinde düzenlenen Çanakkale Zaferinin 100.
Y›l›n› Anma ‹stanbul Judo turnuvas›nda üç sporcumuz baflar›s›yla bizleri gururland›rm›fl-
t›r. ‹stanbul geneli çeflitli okul ve spor kulüplerinin kat›l›m›yla 200 sporcunun mücadele
etti¤i turnuvada maçlar akflam saat 21:00 a kadar sürmüfl ve çekiflmeli geçmifltir. Maç-
lar› izlemeye gelen Cumhurbaflkan›n›n o¤lu Bilal Erdo¤an ile resim çektiren çocuklar›m›z
mehter marfl› gösterileri ile e¤lenceli vakit geçirerek günü sonland›rm›fllard›r.

DERECELER‹M‹Z: 6A SARA KIRKINCIO⁄LU 2.nci - 6A MERT KILIÇ 3.cü - 3C ARDA
ORHAN ‹MREK 3.cü

Özel Maltepe Gökyüzü E¤itim Kurum-
lar› taraf›ndan her y›l geleneksel hale ge-
tirilen vizyon projemiz “Futsal Turnu-
vas›”n›n bu y›l 8.si düzenlendi.  32 oku-
lun kat›l›m gösterdi¤i organizasyon, ne-
fes kesen müsabakalara sahne oldu. 4-
11 May›s tarihleri aras›nda oynanan 32
müsabaka sonucunda yap›lan final ma-
ç›nda, Gökyüzü E¤itim Kurumu 8.Gele-

neksel Futsal Turnuvas› flampiyonu, Or-
hangazi ‹mam Hatip Ortaokulunu 8-2 l›k
skorla gecen Celal Avflar Ortaokulu ol-
du. Final müsabakas›n› kaybeden Or-
hangazi ‹mam Hatip Ortaokulu ikinci,
Muhsine Zeynep Ortaokulu ise turnuvay›
üçüncü tamamlayarak dereceye girdi.

Turnuvaya kat›lan tüm tak›mlar› tebrik
eder, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

ORTAOKULLAR ARASI 
‹STANBUL JUDO
fiAMP‹YONASI
Özel Maltepe Gökyüzü Or-
taokulu, Judo Kulübü spor-
cular›ndan olan, ö¤rencimiz
Keremcan Tanr›verdi, orta-
okullar aras› ‹stanbul flampi-
yonas›nda okulumuzu tem-
sil ederek, rakipleri aras›nda
3. olmufltur. 23.02.2015 ta-
rihinde Sultanbeyli Kapal›

Spor Salonu’nda gerçekle-
flen, ortaokullar aras› judo il
flampiyonas›nda 42 kg’da
mücadele eden Keremcan
Tanr›verdi 3. lük kürsüsüne
ç›kmaya hak kazanm›flt›r.
Ö¤rencimizi tebrik eder ve
baflar›lar›n›n devam›n› diler-
iz.

Oryantring
Yar›flmas›nda

1. Olduk
Özel Maltepe Gökyüzü Orta-
okulu olarak 3 Mart Yahfli Ya-
flam Günü kapsam›nda Dar›ca
Hayvanat Bahçesinde düzenle-
nen Özel okullar aras› ‹l oryant-
ring yar›fllar›nda 1. Olan Ö¤ren-
cilerimizi tebrik ediyoruz.

ÇANAKKALE ZAFER‹N‹N 100. YILINI ANMA ‹STANBUL JUDO TURNUVASI

8. GELENEKSEL FUTSAL 
TURNUVALARIMIZ 

Programda Lise Müdürü Gür-
kan ÜNVER’in aç›l›fl konuflmas›,
11. s›n›f ö¤rencilerimizin yapm›fl
oldu¤u oratoryo, 9. s›n›f ö¤renci-
lerimizin okudu¤u flehit mektup-
lar›, yazm›fl oldu¤u kompozis-
yonla ilçede  ikincilik alan ö¤ren-
cimizin okudu¤u kompozisyonu
ve ba¤lama eflli¤inde 10. s›n›f
ö¤rencilerimizin seslendirdi¤i tür-
kü hepimize duygu yüklü daki-
kalar yaflatt›. Program sonunda
Kurucu Genel Müdürümüz fiair
ve Yazar Dr. Hüseyin Emin ÖZ-
TÜRK, yazm›fl oldu¤u Çanakka-
le ile ilgili fliirini ö¤rencilerimize
okudular.  Çanakkale Zaferimizi
onurla ve aziz flehitlerimizi de
derin bir sayg›yla and›k. Prog-
ramda eme¤i geçen Tarih Ö¤ret-
meni Nurullah KAYA’ya, Edebi-
yat Ö¤retmeni Sebahat KARA-
MAN GÖL’e, Edebiyat Ö¤retme-
ni Büflra KAPTAN’a ve Matema-
tik Ö¤retmeni Bünyamin KO-
YUN’a teflekkür ediyoruz.

Gökyüzü Koleji-Fen
Lisesi ö¤rencileriyle bir-
likte 18 Mart Çarflamba
günü okulumuz konfer-
ans salonunda program
yap›ld›.

18 MART 
ÇANAKKALE 
ZAFER‹ VE 
fiEH‹TLER‹ 
ANMA
PROGRAMI
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Sudoku’nda 
‹stanbul
2.li¤i
‹stanbul genelinde yap›lan 6. Sudoku ya-
r›flmas›nda Özel Maltepe Gökyüzü Orta-
okulu ö¤rencileri tak›m halinde 2. oldular.
Bilsem’in düzenlemifl oldu¤u ve Türk Be-
yin Tak›m› ile Üsküdar Belediyesinin spon-
sorlu¤undaki yar›flmada 48 0kul ve 150
ö¤renci aras›ndan okulunuz ö¤rencileri ilk
etaptaki tak›m çal›flmas›yla çok iyi bir per-
formans sergileyerek ‹stanbul 2.si oldular.
Daha sonra yap›lan bireysel yar›flmalarda
ise ö¤rencimiz Elif Gökçe Beflkese ‹stan-
bul 4.sü oldu. Sudokunun birçok çeflidinin
uyguland›¤› ve birbirinden farkl› Sudokula-
r›n yap›ld›¤› yar›flmada tak›m çal›flmas›n›n
önemi bir kez daha ön plana ç›kt›. Yar›fl-
mada okulumuz ö¤rencileri yapt›klar› gö-
rev paylafl›m›nda birbirlerini tamamlamalar›
ve tak›m ruhuyla hareket etmeleri göz dol-
durdu. Geçen y›l 3. oldu¤umuz yar›flmada
bu y›l 2. olan ve gelecek vaad eden ö¤-
rencilerimizle nice yar›flmalarda baflar›lar
lde edece¤imize inan›yoruz.

KÜTÜPHANELER HAFTASI ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Türkçe zümresi olarak 6. s›n›f ö¤rencileri ile “Kütüphane Haftas›” etkinlikleri kapsam›n-
da 23 Mart 2015 Sal› günü Pendik Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’ne gezi düzenledik. Kütüphanenin tüm bölümleri ö¤ren-
cilerimiz taraf›ndan büyük bir dikkatle gezildi. Görevliler taraf›ndan halk kütüphanesinin arfliv niteli¤i ö¤rencilerimize ayr›nt›l›
bir biçimde anlat›ld›. Ayr›ca okul bahçesinde kitap okuma günleri düzenlendi.

MATEMAT‹K
PROJELER‹M‹Z
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu

Matematik dersi bünyesinde
ö¤rencilerin kas›m ay›ndan nisan
ay›na kadar proje kapsam›nda
yapm›fl olduklar› çal›flmalar okulu-

muzun ortaokul bölümünde
sergilendi. Ö¤rencilerin kendi
emekleriyle yapt›¤› ödevler sergiyi
ziyaret eden ö¤renci ve ö¤retmen-
ler taraf›ndan oldukça be¤enildi.

BBiirr  kkeelliimmee
bbiirr  iiflfllleemm

yyaarr››flflmmaamm››zz
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu
Matematik zümresinin haz›rlam›fl
oldu¤u “Bir Kelime Bir ‹fllem”

yar›flmas› heyecan› her s›n›fta ayr›
ayr› hissedilmeye devam etti.

Ö¤rencilerin heyecanla bekledi¤i
yar›flma da kat›l›m bir hayli

yo¤undu. Sonunda küçük sürpriz-
lerin oldu¤u yar›flma ile ö¤renciler

hem e¤lenip hem de birbirleri ile
rekabet etme imkân› buldular.

Çanakkale 
fiehitlerine 

Mektup Yazma 
Yar›flmas›nda 

‹lçe 
Üçüncülü¤ü

Maltepe ‹lçe Milli E¤itim 
Müdürlü¤ünün düzenlemifl 

oldu¤u “100. y›l›nda Çanakkale
fiehitleri” konulu mektup yazma

yar›flmas›nda 6/B s›n›f›ndan 
ö¤rencimiz Simay Baflaran 

ilçe üçüncüsü olmufltur. 
Ö¤rencimizi tebrik eder,

baflar›lar›n›n devam›n› 
dileriz.
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KUTLU DO⁄UM PROGRAMI
Gökyüzü Koleji DKAB zümresi olarak düzenledi¤imiz Kutlu Do¤um progra-
m›m›zda; çizgilerle hadisler sunumu, naat okumalar›, oratorya ve okul ilahi
korosu gösterilerine yer verildi. Ayr›ca “Kutlu Do¤um Haftas›” münasebe-
tiyle düzenlenen salavat yar›flmas›, Peygamberimize gül kokulu mektup ya-
r›flmas›, fliir yar›flmas›nda dereceye giren ö¤renciler ile Kur’an-› Kerim’e ge-
çen ö¤renciler ödüllendirildi.

»

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu ö¤rencilerinin kat›ld›¤› DKAB zümresinin
düzenledi¤i “Eyüp Sultan Camii ve Bahariye Mevlevihanesi” gezisi 7.
S›n›f ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçekleflti. Ö¤rencilerimiz; Osmanl› mimarisi-
nin en önemli örneklerinden biri olan Eyüp Sultan Camiini ziyaret ederek ta-
rihi hakk›nda bilgi edindiler. Anlat›lanlar› birebir gözlemleme imkân› bulan ö¤-
renciler Bahariye Mevlevihanesine giderek Mevlevihanenin tarihi ve Mevlevi
törenleri hakk›nda bilgi ald›lar.

»
Mevlevihane ve Eyüp Sultan Camii Gezisi

Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiy-
le okulumuzda pek çok etkinlik
gerçeklefltirdik. Salavat yar›flmam›z
düzenlenmifltir ve 4/C s›n›f› birinci
olmufltur. Salavat A¤ac›m›z getiri-
len salavatlarla çiçek açm›fl, renk-
lenmifltir. “Peygamberimi Sevi-
yorum” bilekliklerini okulumuz ö¤-
rencilerine hediye ettik.

Kur’an-› Kerim’i yüzünden okuma
yar›flmas› düzenlenip birincilerimiz
6/C s›n›f›ndan Kerem Ery›lmaz ve
7/A s›n›f›ndan Fatmanur Filiz ol-
mufltur. Anaokulu ö¤rencilerimizle
okulumuz bahçesine “Gül Fidesi”
dikimini gerçeklefltirdik. Kur’an- ›
Kerim’e geçen ö¤rencilerimize bel-
gelerini takdim ettik. Panomuzu
Kutlu Do¤um Haftas›na uygun gör-
sellerle haz›rlad›k. Ayr›ca “Kutlu
Do¤um Haftas›” münasebetiyle
düzenlenen Salavat yar›flmas›,

Peygamberimize gül kokulu mek-
tup yar›flmas›, fliir yar›flmas›nda de-
receye giren ö¤renciler ile Kur’an-›
Kerim’e geçen ö¤rencilerimizi okul
program›m›zda ödüllendirdik.

“Hedefimiz, yar›nlar›m›z›n teminat› olan çocuklar›m›z› en iyi flekilde gelece¤e haz›rlamakt›r.”
best zaman etkinliklerinde
ise ö¤retmenleri eflli¤inde
çeflitli aktivitelere kat›larak
moral depolad›lar.    

Akademik baflar›n›n
yan›nda evlerinden ayr›

geçirilen

bu zaman diliminde ö¤ren-
cilerimizin kazand›¤› birey-
sel sorumluluk ve arkadafl-
lar›yla gelifltirdikleri sosyal
paylafl›mlar da kamp›m›z›n
di¤er kazan›mlar› aras›nda
yer ald›.

Her e¤itim döneminde,
s›nava girecek olan ö¤ren-
cilere yönelik çal›flma
kamplar› organize eden
Özel Maltepe Gökyüzü Or-
taokulu, bu y›lki kamplar›n›
18-23 Ocak / 29 Mart- 3
Nisan tarihleri aras›nda Ya-
lova ‹hlas Armutlu Tatil Kö-
yü’nde gerçeklefltirdi. 

Ö¤rencilerimiz, haz›rlanan
ders program›na göre farkl›
branfllarda TEOG uygula-
malar›na kat›larak, hem
eksik olduklar› konular› gi-
derme, hem de okulda
gördükleri konular› tekrar
etme flans› buldular. Dene-
me s›nav› periyodunda ise

zaman› iyi kullanmay› ö¤re-
nen ve denemelerde çöze-
medikleri sorular› ö¤ret-
menleri ile de¤erlendirme
f›rsat› bulan ö¤rencilerimiz,
sorular› dikkatli okuman›n
önemini de kavrad›lar. Gün
boyunca planlanm›fl olan

program sonucunda ö¤-
rencilerimizin do¤ru cevap
oranlar›nda bir hayli art›fl
gözlenmifltir. Çal›flmadan
sa¤lanan verim, ö¤renci-
ler kadar velileri de
memnun etmifltir.
Ö¤rencilerimiz ser-

Kutlu Do¤um 
Haftas› Etkinli¤i

ÇALIfiMA KAMPIMIZ
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5. S›n›flar Aras› Maket Yar›flmas›nda Dereceler Belli Oldu.
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Görsel Sanatlar Zümre Baflkan› Türkan De-
niz önderli¤inde, Mini Miniatürk Maket Projesi düzenlendi. Maket yar›flmas›n-
da dereceye giren ö¤rencilerimiz 1. Yusuf Kutur ve Yasin Göksel Karayel (Sul-
tanahmet Camii), 2. Berkay Çullu (K›z Kulesi), 3. Emir Miraç ‹slamo¤lu (Ça-
nakkale fiehitli¤i) olmufltur. Ortaokul 5. S›n›flar aras›nda yap›lan maket yar›fl-
mas›na 30 ö¤rencimiz kat›lm›flt›r. Eme¤i geçen bütün ö¤rencilerimize teflek-
kür ederiz.

Mini Miniatürk
Maket Projesi

18 Mart Şehitleri

Anma Günü ve

Çanakkale

Zaferi
“fiu bo¤az harbi nedir? Var m› ki dün-
yada efli? En kesif ordular›n yükleni-
yor dördü befli”

Bir hilal u¤runa say›s›z günefllerin batt›¤›,
yüz binlerce vatan evlad›n›n birer birer top-
ra¤a düfltü¤ü Çanakkale. Yedi düvele
“Çanakkale Geçilmez!“ dedirten bir bü-
yük destan.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 18 Mart
Sal› günü Çanakkale Zaferinin 100. Y›ldö-
nümünü ve ‹stiklal Marfl›m›z›n kabul edilifli-
ni kutlamak için bir program haz›rlad›. Ça-
nakkale’nin ruhunu yaflama ve yaflatma
ad›na okulumuzun Türkçe zümresinin or-
taokul ö¤rencilerimiz ile haz›rlay›p sundu¤u
programa ö¤rencilerimizle birlikte velileri-
miz de kat›ld›. Programda günün anlam ve
öneminin anlat›ld›¤› bir video gösterimi ya-
p›ld›ktan sonra ö¤rencilerimizin haz›rlad›¤›
tiyatrolar ve oratoryolar sunuldu. Program
sonunda Mehmet Akif Ersoy’un fliirleri ko-
nulu fliir okuma yar›flmas›nda dereceye gi-
ren ö¤rencilere Denetim ve Planlama Ko-
ordinatörümüz Say›n Baki Kesik ve Tan›t›m
ve Pazarlama Koordinatörümüz Say›n fia-
dan Çil taraf›ndan ödülleri verildi. Heye-
can, coflku duygular›n›n yan›nda gözyaflla-
r›n› tutamayan izleyicilerin alk›fllar›yla haz›r-
lanan program sona erdi.

DOLMABAHÇE 
SARAYI VE

ORTAKÖY 
GEZ‹M‹Z

Özel Maltepe Gökyüzü
Türkçe zümresi olarak

Ortaokulu 8. S›n›f ö¤ren-
cilerimiz ile 03 Mart 2015

tarihinde Dolmabahçe
Saray›’ndayd›k. 

Saray›n üçte ikisini oluflturan “Harem”
bölümünü kapsayan gezimizde, Mustafa

Kemal Atatürk’ün çal›flma odas›n›, banyo-
sunu, hayata gözlerini yumdu¤u odas›, ar-
d›ndan Türk Tarih Kongresi ve Türk Dil Ku-
rultaylar›n›n topland›¤› Muayede Salonu'nu
gezdik. Dönemin mimari ve dekoratif özel-
liklerini yans›tmas› nedeni ile Muayede Sa-

lonu ö¤rencilerimizde sayg› ve hayranl›k
uyand›rd›. Gezimizin sonunda Ortaköy

Meydan›nda kumpir yiyerek ve  ö¤rencile-
rimizle birer yorgunluk çay› içtikten sonra

geziyi sonland›rd›k.

dirdi. Daha sonra 3. S›n›f ö¤renci-
lerimiz okuduklar› hikayelerin bafl
kahramanlar›n› canland›rarak flark›-
lar› söylendi. 3/ A s›n›f› ö¤rencile-
rinden Taha Erdem Dalk›ran “Puss
in Boots’’ adl› flark›y›, 3/B s›n›f›
ö¤rencilerinden Haktan Sönmez
ve Ayflenur Çelik “Hansel and
Gretel’’ adl› flark›y›, 3/C s›n›f› ö¤-
rencilerinden ‹brahim Köse “The
New Patches for Old Ones’’,
3/D s›n›f› ö¤rencilerinden Ahmet
Bu¤ra Elbafl “Wolf and The Litt-
le Kids’’ adl› flark›y›, 3/E s›n›f› ö¤-
rencilerinden Eda Nur Çelik “Cin-
derella’’ adl› flark›y› söyledi. 3. S›-
n›flar›n flark›lar›ndan sonra 4/ C s›-
n›f› ö¤rencilerimiz “The Cracow
Dragon’’ oyunu ile karfl›m›za ç›k-
t›lar. Oyunlar› sonlan›rken Bar›fl
Manço’nun görüntüleri eflli¤inde
“Nick the Chopper” flark›s› din-
lendi. Gösterimi bitiminde tüm ö¤-
rencilerimiz koro eflli¤inde “If
you’re happy’’ flark›s›n› ve “Gök-
yüzü Marfl›’’n› seslendirdiler.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu
‹ngilizce zümresi olarak Geleneksel
‹ngilizce Gecelerinin ilki 07 Nisan
2015 Sal› saat 18:30’da ilkokul
ö¤rencilerimizin gerçeklefltirdi¤i ‹n-

gilizce tiyatro gösterileri ve flark›lar› ve-
lilerimize sunulmufltur. Gösteride ilk
önce 4/A s›n›f›n›n “The Frog Prin-
cess’’ adl› oyunu oynand›. Ard›ndan
2. S›n›f ö¤rencilerimiz “At The Cir-

cus’’ adl› flark›y› seslendirildi. Palyaço
k›yafetleri göz doldurdu. 4/B s›n›f› ö¤-
rencilerimizin oyunu olan “A Mirror, A
Carpet & A Lemon’’ adl› tiyatral gös-
teride Arap k›yafetleri sahneyi renklen-

İlkokul İngilizce Gecesi
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Gökyüzü 
Pendik

Anaokulu 
olarak 

Psikolog 
Beyza Yaflar
velilerimize ve

tüm kat›l›mc›lara
“çocuk 

e¤itiminde
evde kriz 
yönetimi”
konulu bir 

seminer verdi.

Gökyüzü
Pendik

Anaokulu 
ve Usturlab -

Haftasonu
Bilim Atölyesini
gerçeklefltirdik. 

Kat›l›mc›
çocuklar›m›z›n

e¤lenerek
ö¤rendikleri

keyifli bir
aktivite

yafland›.

Gökyüzü Pendik Anaokulu olarak 15 tatil boyunca
k›fl atölyesi kapsam›nda çicek tasar›m›, moda
tasar›m›, capcake tasar›m› ve sanat atölyesi
çal›flmalar› kat›l›mc›lar›m›z ile gerçeklefltirildi.

Gökyüzü Pendik
Anaokulu yo¤un
pro¤ram› ile yaz

okuluna haz›r.

Gökyüzü Pendik Anaokulu
olarak y›lsonu gösterimizi ö¤-

rencilerimizi yormadan ve daha
da e¤lenceli bir hale getirebil-

mek için sinema konsepti ile ta-
sarlay›p sunum yapt›k. Sinema-
m›z›n ad› kay›p bal›k memo, ö¤-
rencilerimizin oynad›¤› keyifli ve
e¤lenceli bir sunum oldu. Sine-
ma aras›nda ise ‹ngilizce flark›,
müzikler ve rontlar›nda yer al-

d›¤› müzik flöleni sunuldu.

GÖKYÜZÜ
PEND‹K

ANAOKULU
S‹NEMA

GÖSTER‹S‹

Savafl s›ras›nda
yaflan›lan zorluklar
hat›rlat›ld› yiyecek
bulamad›klar›nda

neler yedikleri
hakk›nda k›sa bir

sohbet edildi 
ve flehitlerimiz 

yad edildi.

Gökyüzü Pendik Anaokulu olarak Çanakkale hafta-
s›nda mutfak etkinli¤inde atalar›m›z›n yaflad›klar›n›
an›msamak ad›na bu¤day salatas› yap›ld›.

MUTFAK ETK‹NL‹⁄‹M‹Z
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Yapt›¤›m›z etkinlikle annelerimize sadece
bir gün de¤il de her gün onu sevdi¤imizi
hissettirmemiz gerekti¤ini anlad›k. Tüm
fedakâr annelerimizin günleri kutlu olsun.

Programda çocuklar›m›z haz›rlad›klar›
birbirinden renkli gösterilerini s›rayla sun-
dular. Program›m›zda çocuklar›m›z, mo-
dern dans, halk oyunlar›, oratoryo, jim-
nastik, judo gösterileri yap›p, fliirler oku-
yup, solo piyano, ney ve kemençe çala-
rak yeteneklerini sergileme f›rsat› buldular.
Dostluk, kardefllik ve sevginin doyas›ya
yafland›¤› bu anlaml› günde, velilerimiz de
çocuklar›m›z›n heyecan›na ortak oldular.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin aç›lmas›yla, milletimizin egemenlik hakk›n›
elde etti¤i bu günü büyük bir coflkuyla kutlad›k. Sabah saat 10.00’da
‹stiklal Marfl›m›zla bafllayan program›m›z saat 12.00’a kadar devam etti.

AANNNNEELLEERR‹‹MM‹‹ZZEE  
HHEEDD‹‹YYEELLEERR  YYAAPPTTIIKK

DÜNYAMIZI
TANIYORUZ

Okulumuz 4.s›n›f ö¤rencileri
fen ve teknoloji dersinde ‘Ge-
zegenimiz Dünya’ ünitesi ile il-
gili olarak Dünya’m›z› daha ya-
k›ndan tan›ma imkân› buldular.
Dünya modelinde karalar› ve
denizleri incelediler. Dünya yü-
zeyinin 4/3’ünün sularla kapl›
oldu¤unu ö¤rendiler. Dünya’m›z›
küre modelinden incelerken Ek-
vatoru ve Dünya’n›n befl de¤iflik
katmandan olufltu¤unun fark›na
vard›lar. Konuyla ilgili s›n›f içi et-
kinlikler yapt›lar.

YEfi‹L BAYRAK ‹Ç‹N EL ELE

23 N‹SAN ULUSAL EGEMENL‹K VE
ÇOCUK BAYRAMI PROGRAMIMIZ

Eko-Okullar program› için son iki
y›ld›r okulumuzda ‘SU HAYATTIR’,
‘DAMLAYA DAMLAYA YOK
OLUR’ sloganlar›yla ‘SU’ konusunu
ifllendi. ‹ki y›ld›r ö¤rencilerimizin ve
ö¤retmenlerimizin duyarl› bir flekilde
iflledi¤i bu konuyu, 3-C s›n›f› da

“Çevre Dostuyuz” etkinli¤iyle des-
tekledi.

‹ki y›lda bir denetleme sonucu veri-
len yeflil bayrak ödülünü, kurumumuz
daha önceki dönemlerde de ‘Geri
Dönüflüm’ ve ‘Enerji’ konular›n› ifl-
leyerek iki kez almaya hak kazanm›flt›r.

11.05.2015 Pazartesi günü Özel Maltepe
Gökyüzü ‹lkokulu, Eko-Okullar Projesi kapsam›n-
da bu y›l da yeflil bayrak almak üzere denetlendi.

4.SINIFLAR 

TRAFİK 

DERSİNDE
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 4. S›n›f
ö¤rencilerimizle, yaya ve yolcu olarak uy-

malar› gereken kurallar›n kazand›r›lmas› ve
"güvenlik" olgusunun yaflamlar›nda yer

etmesi amac›yla s›n›flar›m›zda etkinlik yap-
t›k. Bu dersi ifllerken olabildi¤ince görsel,
aç›k, anlafl›l›r bir flekilde olmas›na dikkat
ettik. 4. s›n›f Trafik Güvenli¤i ve ‹lkyard›m

dersi kapsam›nda yap›lan bu çal›flmam›z-
da ö¤rencilerimiz kendi yapt›klar› materyal-

lerle e¤lenceli ve keyifli bir gün geçirdiler.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 4. S›n›f ö¤-
rencilerimiz ile annelerimizin Anneler Günü için
sürpriz hediyeler yapt›k.
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Coflkuyla Kutlad›k‘ ’

ÇEVRE B‹L‹NC‹

EYLEM 
YAPIYORUZ

Ö¤rencilerimizle beraber okulumuzun
bahçesinde çevre konulu pankartlar
haz›rlad›k. Çevre bilincini çocuklara

MEYVE
SALATASI
YAPIYORUZ

Çocuklarla birlikte meyve salatas›
yapt›k. Hem paylaflmay› ö¤rendik hem
e¤lendik. ANNELER GÜNÜ

SÜRPR‹ZLER‹M‹Z
Ö¤rencilerimizle birlikte, en de-

¤erli varl›klar›m›z annelerimiz

için çeflitli sürprizler haz›rlad›k.

fieker hamuru ile haz›rlad›¤›m›z

kurabiyelerimiz, el bask›lar›m›-

z›n oldu¤u duygu yüklü fliirimiz

ve çiçeklerimiz annelerimiz için

küçük ama anlaml› hediyeler ol-

du.

Ö¤rencilerimizle beraber uçurtma tarihi-
ni ö¤renip kendi uçurtmam›z› tasarlayarak
e¤lenceli vakit geçirdik.

UÇURTMA
GÜZES‹N‹
GEZ‹YORUZ

ADATEPE ANAOKULU Ö⁄RENC‹LER‹ 23 N‹SAN ULUSAL EGEMENL‹K VE ÇOCUK BAYRAMINI ÇOfiKUYLA
KUTLADILAR. HAZIRLADIKLARI GÖSTER‹LER‹ A‹LELER‹NE SERG‹LED‹LER VE BOL ALKIfi ALDILAR.
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Ö¤rencilerimizin müzeler haftas› için
açt›klar› Oyuncak Müzesi çok ilgi
gördü. Etkinli¤imiz sayesinde çocuk-
lar anne ve babalar›n›n oynad›klar›
oyuncaklar ile ilgili bilgi sahibi oldu-
lar. Eskiden oynanan oyuncaklar ve
flimdiki dönemde oynanan oyuncak-
lar aras›ndaki farklar› gördüler.

Ö¤rencilerimizle birlikte Halis
Kurtça Kültür Merkezinde izledi¤i-
miz ‘Yavru Aslan’ oyunu ile ço-
cuklar çok e¤lendiler.

‘YAVRU
ASLAN’
müzikalini
izliyoruz

Gökyüzü E¤itim Kurumlar› Adatepe Anaokulu Oyuncak Müzesini açt›. P‹KN‹⁄‹M‹Z
ÇOK KEY‹FL‹
GEÇT‹OYUNCAK MÜZEM‹Z

Ö¤rencilerimizle birlikte Miniatürk gezisine gittik. Ülkemizin eserle-
rinin küçük boyutlar›n› inceledik. Keyifli ve e¤lenceli vakit geçirdik.

Miniatürk Gezisi‘ ’

Çocuklarla gelen bahar› selamla-
d›. Temiz havan›n tad›n› ç›kard›lar.
Çok keyifli oyunlar ve yar›flmalar
ile güzel bir gün geçirdik.
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Çocuklar›m›z›n paylaflma, merhamet, fe-
dakarl›k, kanaat, tevazu ve bunun gibi da-
ha birçok olumlu duygular›n› art›rmalar› ve
yaflam deneyimi kazanmalar› için “Destek
Market Projesi” ile buluflturduk.

Bu proje, Maltepe Kaymakaml›¤› ile G›da
Bankac›l›¤› ve Temel ‹htiyaçlar Derne¤i or-
takl›¤›nda “Gönüllü Destek Program›”
çerçevesinde bafllat›lm›fl “Destek Mar-
ket” projesidir. Proje esas olarak; ‹htiyaç
sahiplerinin g›da, giyim, temizlik ürünleri
gibi temel ihtiyaçlar›na düzenli ve insan
onuruna yak›fl›r flekilde ulaflabilmelerini
sa¤lamay› amaçlam›flt›r. 

Konu ile ilgili ö¤rencilerimize Maltepe
Kaymakaml›¤› Proje Ekibinden Yusuf AN-
D‹Ç ve G›da Bankac›l›¤›n’dan Selen Gök-
deniz taraf›ndan bir sunum yap›ld›. Daha
sonra projede görev almak isteyen ö¤ren-
cilerimiz, ailelerinden getirdikleri muvafa-
katnameler ile Destek Market’te yar›m gün
çal›flma imkan› sa¤land›. 

Lise ve ortaokul ö¤rencilerimizden 50
ö¤renci, Destek Market’te anket doldur-

ma, paketleme, kasa, raf düzenleme
v.b. ifllerde Market Yöneticisine yar-
d›mc› olmufllard›r.

Projede gönüllü olarak yer alan ö¤-
rencilerimizin deneyimleri ile oldukça
duygulu bir zaman dilimi geçirmeleri,
böylesine sosyal bir projede yer al-
maktan ve yaflayarak sahada edindik-
leri bu k›sa tecrübeden duyduklar›
memnuniyet oldukça anlaml›.

Merkez olarak, ö¤rencilerimizi bir sosyal
projede daha buluflturman›n
mutlulu¤unu hep birlikte yaflad›k.

Destek Market

Bu hayallere ümitler serpifltirilmifl, ümitler-
le, çabalar birleflmifl, heyecan ve coflkular›n›
kablar›na s›¤d›ramam›fl. Samimi ve kararl›
ad›mlarla biz ö¤renciler için sorumluluk his-
sedilmifl ve “Duygular›n Ritmi, Mutlulu-
¤un Ritmidir” diye yola ç›kan merkezimiz,
bizler ad›na düzenledi¤i Gökyüzü I. Duygu
E¤itimi Ö¤renci Panelini 29 May›s 2015 Cu-
ma günü gerçeklefltirmifltir.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan E¤itim ve Ö¤re-
tim Koordinatörü Kemal SARI, “‹nsan vü-
cudunun ço¤u sudan müteflekkildir.
Suya en iyi hitap eden fley duygudur.
Rabbim bize duygular›m›zla hitap etme-
yi, kalbi ön planda tutmay› nasip etmifl.

‹slam kültüründe ak›l rehberdir. As›l ifl
kalptedir. Duygunun ritmidir kalp. Sev-
di¤imiz birini görünce, korktu¤umuz za-
man kalbimiz p›t p›t atar. Bugün Duygu
E¤itim Merkezimizin düzenledi¤i Gök-
yüzü I.Duygu E¤itim Ö¤renci Paneli, on-
lar›n duygu e¤itimi konusunda yeni
ufuklar açmaya vesile olacakt›r. Bu pa-
nelin bir sonras›nda tamam› ile ö¤renci-
lerden oluflan bir panel olmas›n› arzu
ediyorum ve bunu hakk› ile yapaca¤›n›-
za eminim.” dedi.

Panel de modaratör Lise Kolej-Fen Müdü-
rü Gürkan ÜNVER kapan›fl konuflmas›nda
“Beyninizin düflünce unsurlar›n› kalbini-
zin vicdani unsurlar›ndan üstün tutarak
göstermifl oldu¤unuz yaklafl›mlar sade-

ce insana de¤il yeryüzündeki tüm canl›-
lara zarar veren bir eyleme dönüflür.
Vicdani unsurlar ile sentezlenen bir dü-
flünce sistemi ise insani yaklafl›m›n ve
insan olman›n do¤as›n› ortaya ç›kar›r ki
iflte o zaman insanlara ve yeryüzündeki
tüm canl›lara tepeden de¤il ayn› hiza-
dan bakars›n›z.” fleklinde ifade etti.

Duygu E¤itim Merkezi Sorumlusu Aysun
KURT; son y›llarda nöropsikolojideki hayran-
l›k uyand›racak kefliflerden birisi olan duygu-
lar›m›z›n fiziksel bir varl›¤›n›n oldu¤unun bilin-
mesi ile, olumlu ve olumsuz duygular›m›z›n
beynimizde oluflturdu¤u kimyasallar ve bun-
lar›n hayat›m›z› nas›l etkiledi¤i ve Duygusal
Zeka (EQ)’n›n insan›n baflar›s›ndaki önemi,
üzerinde durmufltur.

Rehberlik Bölüm Baflkan› Naciye YAKU-
PO⁄LU; Kendimizi ifade etmede ve iletiflim
kurmada duygular›m›z›n çok önemli oldu¤u-
nu, özellikle öfke duygusunun insana enerji
veren, kifliyi tehlikelerden koruyan ve do¤al
bir duygu oldu¤unu, burada önemli olan›n
öfkelenmemek de¤il; öfke duygusunu kont-
rollü yaflaman›n öneminden, öfkemizi nas›l
kontrol alt›na almam›z ile ilgili; bast›rma - sa-

kinlefltirme - ifade etme yöntemlerinden’
bahsetti. 

Ortaokul Rehber Zeynep KORKMAZ ko-
nuflmas›nda; insan›n kendini duygular›n› ta-
n›mas›n›n onu harekete geçirmesinde (moti-
vasyon) ne denli önemli oldu¤u, duygular›n
bulafl›c› özelli¤i, aç›¤a vurulan duygular›n
çevremizdeki herkesi etkiledi¤i, olumlu duy-
gular›nda ayn› flekilde bulafl›c› oldu¤undan
bu tür duygular›m›z› art›rmam›z›n hepimizi
mutlu edece¤ini söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmeni Ah-
met AKDA⁄ ise konuflmas›nda; f›trat›n in-
san yarat›l›fl›ndan gelen bir özellik oldu¤u,
bir canl›n›n f›trat›n›n olmas› onu bir amaç ile
gönderilmesi anlam›na geldi¤i, f›trata uygun
davran›fllar sergilenirse bunun hay›r, aksi
halde bunun fler oldu¤u, fler’in kayna¤›n›n
ise f›trat d›fl› davran›fllar oldu¤unu ifade et-
mifltir. 

Gökyüzü I.Duygu Ö¤renci Panelinde yö-
neticilerimiz, ö¤retmen ve biz ö¤renciler
duygu e¤itimi konusunda akademik bir pa-
nelle de olman›n heyecan ve coflkusunu
hep birlikte yaflad›k. 

Gökyüzü ailesinin Sayg›de¤er
Yönetici ve Ö¤retmenlerince, ö¤ren-
cilerin gelece¤ine hayaller ekilmifl.

‘DUYGULARIN R‹TM‹
MUTLULU⁄UN R‹TM‹D‹R’
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‹LK ATÖLYEM‹Z!!

Kanaatkâr ve var olan imkan-
lar›n içerisinde mutlu olan ço-
cuklar için “fiükür Atölyesi”
açm›flt›r. 

Bu y›l ilk olan atölye çal›flma-
m›z› pilot bir uygulama ile sade-
ce 4. S›n›f ö¤rencilerimize yö-
nelik gerçeklefltirilmifltir. 

Ö¤rencilerimizin flükür gün-
lüklerini tutmalar› konusunda
onlar› destekleyen S›n›f Ö¤ret-
menlerimiz ve Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Bölüm Baflkan
Yard›mc›m›z ve aileler “Bugün
Nelere fiükretmem Gere-
kir?” konusunda onlara rehber
olmufltur.

Çocuklar›m›z›n flükretmeyi bil-
meleri ve bunu yaflamlar›n›n bir
parças› haline getirerek mut-
luluklar›n› art›rmalar›nda bir
ad›m oldu, atölyemiz.

Gökyüzü Duygu E¤itim
Merkezi pilot bir çal›flma
olarak ilk atölyesini açt›.

Duygu E¤itim Merkezi So-
rumlumuz Aysun KURT
programa Sevgili Peygam-
berimizin yoklu¤unda,
O’nun hasretli¤inde bir Kut-
lu Do¤um Program›n›n,
O’nu anlama konusunda
bizlere vesile olmas›n› te-
menni ederek bafllad›. 

Program›n bafllang›c›nda
yer alan Esenkent Merkez
Camii ‹mam Hatibi Say›n
Hasan YILDIZ Hocam›z›n
Kur’an-› Kerim ziyafeti biz-
leri huzura celbetti.

Gökyüzü E¤itim Kurumla-
r›n›n Kurucusu Say›n Genel
Müdürümüz Dr. Hüseyin
Emin ÖZTÜRK Hocam›z
hofl geldin konuflmas›nda

efendimize duyulan özlemle
ilgili okudu¤u fliir, duygu ve
düflünce ifadeleri gecemize

anlam katt›.

Müzik Ö¤retmenimiz Gül-

peri fien Hocam›z, yöneti-
mindeki 7.s›n›f Gökyüzü ‹la-
hileri Korosu ve enstürman
çalan misafir sanatç›lar›m›z
musikiden esinsilerle prog-
ram›m›z› renklendirdi.

Duygu E¤itim Merkezimi-
zin düzenlemifl oldu¤u Kut-
lu Do¤um Program›m›zda
ilahiyatç› ve yazar olan k›y-
metli konu¤umuz Prof. Dr.
Mahmut ÇAMD‹B‹ “Pey-

gamber Efendimiz ve Ço-
cuk Sevgisi” konulu konfe-
rans›n› verdi. 

Konferans›yla efendimizi
daha yak›ndan tan›mam›za
vesile olan, Peygamber
Efendimizin çocuklar› ne
denli sevdi¤i üzerine vurgu
yapan sayg›de¤er konu¤u-
muz Prof. Dr. Mahmut
ÇAMD‹B‹’ye ve kat›lan tüm
ö¤retmen, veli ve misafirle-
rimize çok teflekkür ederiz.

Gökyüzü Ailesi olarak
“Yine O’nun Hasretli¤iyle”
bir kutlu do¤um program›
daha geçirmenin heyecan
ve onurunu hep birlikte
paylaflt›k.

18 Nisan 2015 Cumartesi günü saatler 18:30 gösterirken, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muham-
med (S.A.V) ‘in Kutlu Do¤umunun 1444. y›l›nda, O’nun yoklu¤unda, O’nun hasretli¤iyle, yine
bir kutlu do¤umu daha kutlamak için bir araya geldik.

KKUUTTLLUU  DDOO⁄⁄UUMMYine O’nun
hasretli¤inde bir

Türkiye’de ilk olan merkezimiz, 11-15 May›s 2015 tarihleri aras›nda çocuklar›m›z›n mutlu ve baflar›-
l› olmalar›, gerekli duygusal niteliklere yani Duygusal Zeka’ya (EQ) sahip olabilmeleri ve onlar›n duygular›n›n
profosyonel ve derinlemesine e¤itimi için h›zland›r›lm›fl “Ö¤renci Duygu E¤itim Program›n›” uygulad›.

Rehber ö¤retmenlerimizle gerçek-
lefltirilen “Duygular›n Tan›t›lmas›”,
“Kendini Tan›ma” ve “Öfke Kont-
rolü” konu bafll›klar› yer alan progra-
m›n içeri¤inde, merkezimiz taraf›ndan
gelifltirilen Duygu E¤ilim Ölçekleri ve
Duygu E¤ilim Karnelerinde yer alan
hedef duygu ö¤elerimizi destekleyici
ve aç›klay›c› olmas› özenle belirlendi.

Ö⁄RENC‹ DUYGU
E⁄‹T‹M MERKEZ‹

Gökyüzünün Y›ld›zlar›n›n
“Paylaflman›n Kitab›n› Ya-
zal›m” kitap kampanyam›zla
sadece kitaplar›m›z› de¤il
duygular›m›z› da paylaflt›k.
Kitaplar›m›z› paylaflt›¤›m›z
okullardan gelen yaklafl›k 30

mektuba, yaklafl›k 120 ö¤-
rencimizin yazd›¤› mektuplar›
adreslere postalad›k. Süslen-
mifl el yap›m› zarflar, duygu
yüklü mektuplar, paylaflarak
artan sevgiler. Vesile olan
herkese çok teflekkürler.

DUYGULARIMIZI DA MEKTUP ‹LE GÖNDERD‹K!
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16 Nisan 2015 Perflembe ve 5 May›s
2015 Sal› tarihlerinde konferans salo-
nunda, 9. ve 10. s›n›f ö¤rencilerimizin
kat›l›m›yla “‹ngilizce Tabu Yar›flmala-
r›” düzenledik. Yasak kelimeleri kullan-
madan, gruptaki di¤er ö¤rencilere, bir-
çok ‹ngilizce kelimeyi belirli bir süre için-
de anlatmaya çal›flmak hiç de kolay de-
¤ildi. Ancak, ö¤rencilerimiz her zaman
oldu¤u gibi ellerinden gelenin en iyisini
yapt› ve hem e¤lenceli hem de çekifl-
meli mücadeleler ortaya ç›kard›. 9. s›n›f
ö¤rencilerimizin kat›ld›¤› yar›flmay› “280
puan” alan Muhammed Emin Koda-
man, Mert Türko¤lu, fievval Nazire Be-
dir, Umutcan Sürücü ve Ömer Furkan
Efendio¤lu; 10. s›n›f ö¤rencilerimizin ka-
t›ld›¤› yar›flmay› “240 puan” alan Dide
Su Sürücü, Ceyda Genç, Ayfle Gülben
Özalp ve Tu¤çe Kayhan kazand›. fiam-
piyon ö¤rencilerimizi baflar›l› perfor-
manslar›ndan dolay› tebrik ediyor, bu
e¤lenceli ve ö¤retici etkinli¤i haz›rlayan
‹ngilizce ö¤retmenlerimize çok teflekkür
ediyoruz.

KOLEJ-FEN L‹SES‹ Ö⁄RENC‹LER‹M‹Z

“AVRUPA VE AVRUPA B‹RL‹⁄‹”
Özel Maltepe Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesi ö¤rencilerimiz, 12 May›s 2015 Sal›
günü konferans salonunda, 9 May›s Avrupa Günü dolay›s›yla haz›rlanan “Avru-
pa ve Avrupa Birli¤i” konulu ‹ngilizce Bilgi Yar›flmas› için topland›. Önceden
belirlenen iki grup sahnedeki yerlerini ald›. Ö¤rencilerimizin, “Avrupa ve Avru-
pa Birli¤i” (ülkeler, baflkentler, sinema, müzik, spor, moda, sanat, endüstri,
ünlü insanlar) konular›nda hem genel kültürlerini ölçmek hem de onlara yeni bil-
giler kazand›rmak için sorulan 20 soru sonunda “190 puan” alan Ahmet Fur-
kan Ülker, Bera Bayrakçeken, Tu¤çe Kayhan, Muhammed Emin Kodaman ve
Mert Türko¤lu yar›flmay› kazand›. fiampiyon ö¤rencilerimizi baflar›l› performans-
lar›ndan dolay› tebrik ediyor, bu e¤lenceli ve ö¤retici etkinli¤i haz›rlayan ‹ngiliz-
ce, Almanca ve ‹spanyolca ö¤retmenlerimize çok teflekkür ediyoruz.

SA‹D GÜRSOY ‹LE
“BAfiARIYA DO⁄RU” SEM‹NER‹

Almanca ö¤retmenimiz Nurdide YILDI-
RIM’›n dan›flmanl›¤›nda gerçekleflen etkinli-
¤imizde; Ortaokul, Kolej ve Fen Lisesi ö¤-
rencilerimiz Almanya’ya özgü markalar›n ve
Almanya’n›n tan›t›m›n› yapan panolar haz›r-
lad›. Bu görselli¤in yan› s›ra, Alman mutfa¤›-
na has lezzetler mideleri flenlendirdi. Ö¤ret-
menimize ve eme¤i geçen tüm ö¤rencileri-
mize teflekkür ediyor, bir sonraki “Alman
Günü” etkinli¤inde görüflmeyi diliyoruz.

Bu sene okulumuzda ilk defa yap›lan “Alman Günü” etkinli¤i, renkli
görüntülere sahne oldu ve eflsiz lezzetlere kap› açt›.

Alman Günü;
YAPARAK YAfiAYARAK Ö⁄RENME

Kolej-Fen Lisesi ö¤rencilerimiz-
den fiule Dikmen, Tu¤çe Özde-
niz, Umutcan Sürücü, Sena Ka-
ya, Feyza Yi¤it, Yasemin Tüven
ve Merve Teke; Alman Goethe
Enstitüsü’nde düzenlenen ve 4
farkl› aflamadan (dinleme / oku-
ma / yazma / konuflma) oluflan
s›nava girerek Almanca seviyele-
rini gösteren ve Uluslararas› ge-
çerlili¤i olan “FIT Sertifikas›”n› al-
maya hak kazand›lar.

Almanca ö¤retmenimiz Nurdide
Y›ld›r›m’la birlikte haftalarca etüt
yapan ve büyük çaba sarf eden
ö¤rencilerimizin daha nice
baflar›lar›n› görmek ister, ö¤ret-
menimize emeklerinden dolay›
teflekkür ederiz. 

ALMANCA FIT SINAVI’NDA

BAfiARILI OLAN
Ö⁄RENC‹LER‹M‹Z‹
TEBR‹K
ED‹YORUZ

‹NG‹L‹ZCE TABU OYNARKEN

HEM YARIfiTIK HEM
DE ÇOK E⁄LEND‹K!

Kolej ve Fen Lisesi Rehber Ö¤retmeni
Naciye YAKUPO⁄LU’nun organize edip
okulumuza davet etti¤i Bilgi Üniversitesi
E¤itim Dan›flman› ve Sabah Gazetesi
Yazar› Sait GÜRSOY “Baflar›ya Do¤-
ru” adl› semineriyle okulumuzdayd›. 

LYS  öncesi ö¤rencilerimize yap›lan
sunum ile baflar›l› olman›n yollar›, neden
üniversite, meslek seçiminde dikkat
edilmesi gereken noktalar, konusunda
amaca yönelik bilgiler verildi. Özellikle
“mesle¤iniz sizi seçmesin, siz mes-
le¤inizi seçin” cümlesi çok dikkat çe-

kiciydi. Seçilen mesle¤in kendilerini ba-
flar›ya götürmesi için yap›lmas› gereken-
ler konusunda da bilgi paylafl›m›nda bu-
lunuldu. Ö¤rencilerimize hedefleri konu-
sunda de¤iflik bak›fl aç›lar› kazand›r›l-
mas› da seminerin etkili olmas›n› sa¤la-
d›. 

Said GÜRSOY’un ak›c›, samimi, bir dil
kullanmas› da ö¤rencilerimiz üzerinde
etkili olup ö¤renci sorular› ve cevaplar›
ile de seminer sona erdi.

Ö¤rencilerin yo¤un ilgi ile izledi¤i se-
miner baflar› ile sonuçland›.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇL‹K VE SPOR
BAYRAMI PROGRAMI
Gökyüzü Koleji ve Fen Lisesinde 19 May›s Sal› gü-
nü konferans salonumuzda kutlama yap›ld›.
Programda günün anlam ve öneminden bahsedildikten sonra ö¤rencilerimiz, fliir, kom-
posizyon okuma ve oratoryo etkinliklerini gerçeklefltirdiler. Böylece milli bayram›m›z›n
önemine ve Atatürk’ün gençli¤e verdi¤i öneme de¤inilmifl oldu.
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‹Ç‹M‹ZDEK‹ L‹DER
‹nsan›n sevdi¤i ifli yapmas›, yapt›¤› ifli sevme-

si, kendini de¤erli hissetmesi. Eski al›flkanl›klar-
dan kurtulmas›, zihin haritalar›n› de¤ifltirmesi,
yeni ifl modellerine haz›rlanmas›, yeni yollar kefl-
fetmesi ve uygulamas›, çözümlere yönelmesi,
iflte iflin s›rr› ve efsunu tam burada.

“Yeni yönetim tarz›na haz›r ol, de¤iflimin
stresini tan›, de¤iflimin stresini yönet.”

Prof. Dr. Acar Baltafl 

“Ayn› dili konuflanlar de¤il, ayn› duygular›
paylaflanlar anlaflabilir’’

Hz. Mevlana

“Liderler, insanlara cesaret verirler. Yal-
n›zca insandaki cesareti aç›¤a ç›kar›rlar.”

Alevis Carel

Bu dünyada bir insan olabilirsin, ama bir insan
için bir dünya olabilirsin. Milletler bireylerden
oluflur. Nitelikli bireylerden oluflan toplumlar; he-
def belirleyen, duygusal fark›ndal›k oluflturan,
ça¤› yakalayan, hayat standartlar› yüksek, ken-
dini ve toplumu tan›yan, de¤erlerini gelifltiren,
insanl›k ad›na üretken, gelecek ad›na ümit ve-
ren, hayelleri olan milletlerdir.

Milletlerin hayat›, gençlerine verdikleri, e¤itim
ile çok yak›ndan ilgilidir. Ça¤dafl bir kurum orta-
m›, lider yöneticilerle mümkündür. Okul yönetici-
lerinin iyi bir lider ve özellikle de ö¤retim ve e¤i-
tim lideri olmas› gerekir.

Ne yaz›k ki günümüzde liderlikten çok yöneti-
cilik yap›lmaktad›r. 

E¤itim ve Ö¤retim Lideri;

• De¤iflim stratejisi planlar,
• Amaçlar, hedefler, etkinlikler ile eyleme 

geçirme gücünü oluflturur,
• Ö¤renme iklimini oluflturur,
• Kurumu temsil eder,
• Kurumunda de¤er oluflturur,
• Problemleri çözer, motive eder,
• E¤itimin, denetimin, örgütün ve 

yönetimin lideridir.

Toplumlar›n kalk›nm›fll›k düzeyi, e¤itim ve e¤i-
tilmifl insan say›s› ile do¤ru orant›l›d›r. Çocu¤a
verilen e¤itimle gelifltirdi¤i davran›fllar aras›nda
s›k› bir iliflki oldu¤u bildi¤imiz bir gerçektir. 

“‹nsan k›y›y› gözden kaybetmeye raz› ol-
madan, yeni topraklar keflfedemez”  

A. Gide

Özetin özeti:

• ‹yimser olmak,
• Motivasyonunu yüksek tutmak,
• Duygular›n› kontrol etmek,
• Hatalardan ders almak,
• Öfkeyi yönetmek,
• Ekibinle çal›flmak,
• Sosyal çevreyle iflbirli¤i yapmak,
• Araflt›rma ruhunda olmak,
• Düflünme yetene¤i kazanmak,
• Problem çözmek ve karar vermek.
• De¤iflim ve geliflim fikrinde olmak. 

“Baflar›l› insanlar sürekli hareket halinde-
dirler’’

C. Hilton

‹nsan isterse ve coflkuyla yaparsa bunlar
“KÜÇÜK fiEYLER’’ diyorum.

Genel Müdür Yard›mc›s›

Baki KES‹K

YORUM
Divan Edebiyat›
Müzesi Gezimiz

24 fiubat 2015 Sal› günü
Gökyüzü Koleji ve Fen Li-
sesi 10. s›n›f ö¤rencilerimiz-
le Beyo¤lu’nda Divan Ede-
biyat› Müzesini ziyarete git-
tik. Ö¤rencilerimiz burada
mesnevi türünü, tarikatlere
ait çeflitli eflyalar›, Mevlevi-
lik’i, o döneme ait dil özel-
liklerini yak›ndan tan›d›lar ve
böylece zengin bir edebiyat
alan›m›z› ihtiva eden Divan
Edebiyat›’n›n baz› özellikle-
rini yak›ndan tan›ma f›rsat›n›
buldular.
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“1915’ten Bu Yana Ça-
nakkale’nin Onurlu Yü-
zü” konulu kompozisyon,
fliir ve resim yar›flmas›nda
kompozisyon alan›nda 9 FL
s›n›f›ndan Edanur KARA-
MUK adl› ö¤rencimiz, ilçede
2. oldu. Maltepe Orhangazi
Anadolu ‹mam Hatip Lise-
sinde düzenlenen ödül töre-
nine Kaymakam Necip
ÇAKMAK, Maltepe Beledi-
ye Baflkan› Ali KILIÇ ve ‹lçe
Milli E¤itim Müdürü Faik
KAPTAN kat›ld›lar. Kay-
makam Necip ÇAKMAK’tan
ödülünü alan ö¤rencimiz
okulumuzu onurland›rd›.

Kandilli Rasathanesinde ilk olarak
meteoroloji mühendisli¤i bölümünü zi-
yaret ettik. Burada yetkili kiflilerden ha-
va tahminleri yap›l›rken kullan›lan aletler
hakk›nda bilgi ald›k ve kullan›m flekille-
rini inceledik.

‹kinci olarak Günefl Fizi¤i bölümünde
Türkiye’nin ilk ve en eski Günefl telesko-
pu ile Günefl ve Dünya’n›n hareketini iz-
ledik. Üniversite görevlisinden ayr›nt›l› bil-
gi ald›k. 

Son olarak da depremle ilgili birimi zi-
yaret ettik. Deprem ve tsunami ile ilgili
bilgi ald›k. Ayr›ca deprem an›n› simülas-
yonla yaflad›k.

Kolej ve Fen Lisesindeki 9. ve 10. s›n›f ö¤rencilerimiz-
le birlikte 06.05.2015 tarihinde Bo¤aziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesine gittik.

KAND‹LL‹ RASATHANES‹ Z‹YARET‹M‹Z




