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ENDÜLÜS’E YOLCULUK

Okulumuz, ISAR Göç, Kalıp, Yargı ve Irk-
çılık adlı projemiz kapsamında, İspan-

ya’nın Asturias-Cangas Del Narcea kasabasın-
daki  ‘IES Cangas Del Narcea’ okuluna ikinci 
haraketlilik gezisini gerçekleştirmiştir. 6 ortak 
ülkeden oluşan ve iki yıl devam edecek olan 
projenin 2016 yılı içindeki son hareketliliği olan 
İspanya gezimiz oldukça başarılı geçmiştir. 

Proje koordinatörü lise Yabancı Diller Bölüm 
Başkanı Pınar Türkoğlu ve İngilizce öğretme-
ni Sema Yazgan 
denetiminde 10 
Fen sınıfı öğrenci-
lerimizden Müslüm 
Furkan Özmen, 
Yakuphan Eruygun, 
Salih Ateşoğulları 
ve Mehmet Mert 
Tezcan’ı projenin 
katılımcı öğrencileri 
olarak seçtik. 

Duygu Eğitim Merkezimizin 
bu yıl üçüncüsünü düzen-
lediği Profesyonel Anne & 
Baba Eğitimi Seminerini 28 
Mart 2016 Pazartesi günü 
gerçekleştirdik.Duygu Eğitim Merkezimiz,  ana 

sınıfı öğrencilerimize yönelik   
18-24 Mart Büyüklere Saygı 
Haftası çerçevesinde  planladığı 
“Benim Dedem, Ninem Bitanem 
Etkinliği”ni 30 Mart 2016  Çar-
şamba günü gerçekleştirdi.

MALTEPE’NİN YILDIZLARI

AVRUPA’DA PARLAYAN “GÖKYÜZÜ”NÜN YILDIZLARI

Maltepe İlçesinde 16.05.2016’da düzenlenen 
Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar Badminton Tur-
nuvası’na katılan okulumuz finallere kalarak 
1. oldu. Ayça KANTAR, Sara KIRKINCIOĞLU, 
Rabia TÜRKMEN, Şimal KANGALLI’dan olu-
şan okul takımımız 2 Haziranda Türkan Saylan 
Kültür Merkezi’nde  düzenlenen kupa töreninde 
ödüllerini aldılar. Öğrencilerimizi tebrik eder ve 
başarılarının devamını dileriz.

18-20 Şubat 2016 tarihleri ara-
sında Belek’te düzenlenen ve 
35 ülkeden 750 sporcunun 
katıldığı Kulüplerarası Avrupa 
Taekwondo Şampiyonası’nda 
Milli Takım forması ile mücade-
le eden ve Milli Takım Antrenö-
rü Serkan UZUNÇAVDAR ile 
tatamiye çıkan “Özel Maltepe 
Gökyüzü Koleji”  öğrencimiz 
Muhammed Talha AYDOĞAN, 
73 kg “Genç Erkekler Katego-
ri”sinde Avrupa Şampiyonu ol-
muş ve Altın Madalya kazana-
rak şanlı bayrağımızı göndere 
çektirmiştir.

Gökyüzünün Yıldızları Muhammed Talha AYDOĞAN 
“Gençler Avrupa Şampiyonu” Sude Yaren UZUN-
ÇAVDAR’da “Minikler Avrupa Şampiyonu” Oldu.

Nezaket ve Zarafet İçin Mahremiyet Eğitimi

Dedem, Ninem Bitanem

MONTESSORİ ÇALIŞMALARIMIZİLK HAMLE ZEYNEP’TEN

EN ANLAMLI BAYRAM

  Okullarımızda aktif bir şekilde uygu-
lanmaya başlanan Montessori alternatif 
eğitim modeli ile öğrencilerimize günlük 
yaşam becerilerini ka-
zandırmaya çalışmak-
tayız. Okul ortamında 
yaptığımız etkinlikler 
zamanla günlük hayat-
larında da eğlenerek 
uygulamaya başla-
dıkları birer davranışa 
dönüşmeye başladı.

  Okulumuz 
öğrencilerinden 
Zeynep ÖLMEZ 
katıldığı Özel Bah-
çesehir Okulları  
ilk Hamle Satranç 
Şenliği Turnuvasın-
da 3 turda 3 tam 
puanla 122 sporcu 
arasından ilk 10 ‘a 
girme başarısını 
göstermiştir.

Okuyup yazabilmek için  bir yıl 
boyunca birinci sınıflar olarak  çok 
çalıştık çok uğraştık. Çok emek 
harcadık, çok sabrettik. Biliyorduk 
ki bu uğraşların sonunda en büyük 
hayalimiz olan okumayı yazmayı 
öğrenecektik.

Okul müdürlüklerimizin işbirliği ile 

6 Mayıs 2016 Cuma günü Gökyüzülü 

yıldızlarımızın anneleri ile “Anneler 

Günü Programı’nda” bir araya geldik.

En Değerlimiz Annelerimiz
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DİL YARASI

Hiçbir şey yokken söz vardı. O söz sözlerin en güze-
liydi ve Hz. Adem’e isimleri öğretti. Yaradan, insanoğ-
lunu farklı ırklara, farklı dillere ayırarak tanışmalarını, 
kaynaşmalarını arzu etti. İnsan başlangıçta annesin-
den öğrendiği anadiliyle nesneleri isimlendirir ve var-
lık alemini adlandırır. Bu onun diğer insanlarla sosyal 
ilişkiye geçmesinin ilk adımıdır. Duygularını, düşün-
celerini bu lisanla aktarır. Zamanla belki birkaç lisana 
da hâkim olur. Marifet; insan kaç lisan bilirse bilsin, o 
lisanı en güzel kelimelerle ifade etmesidir. Çünkü, “İn-
san, dili arkasında gizlidir”.  Atalarımız, “İnsan, yüzü ile 
karşılanır;  sözü ile uğurlanır.” demişlerdir. 

Hz. Mevlana, “Vücudun güzelliği yüzü, yüzün gü-
zelliği gözü; insanın özünü yansıtan ise sözüdür.” 
buyuruyor. Bir başka düşünür ise, “Konuş ki seni 
görebileyim.” diyor. Gündelik hayatımızı gözümüzün 
önüne getirdiğimizde kırgınlık ve dargınlıkların te-
mel sebebinin, dilin açtığı yaralar olduğunu görürüz. 
Çoğu zaman da dil yarası kılıç yarasından daha de-
rin izler bırakır insan ruhunda. Hayatımız içerisindeki 
sosyal, idari ve ekonomik küçük sorunların dil yüzün-
den ne denli büyük sorunlara dönüştüğüne de şahit 
olmuşuzdur. Bazen bu sorunlar zorlukla giderilmiştir. 
Onun içindir ki Peygamber Efendimiz, “Ya hayır söy-
le, ya sus.” buyurarak sosyal ilişkilerimizde dilimize 
kılavuzluk etmiştir. Ünlü düşünür Konfüçyüs ise, “İkti-
dara gelsem işe ilk önce dili düzeltmekle başlardım.” 
demiştir.

İnsanlar hangi makam ve mevkide olursa olsunlar 
sosyal ilişkilerini iyi ve güzel yürütebilmeleri için ko-
nuşmalarına dikkat etmelidirler.  Güzel Türkçemizde-
ki kibar, naif, hoş kelimeleri kullanarak insanların gö-
nül kapıları aralanmalıdır. Gönle giren bir sözün tesiri 
hiç beklenmedik şekilde insanları etkiler ve hayatının 
akışına yön verir. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” 
diye boşa dememişler. 

Beşeri, adam yapan dilidir. Bir Azeri atasözünde 
denildiği gibi :

“Adam var, adamların nakşıdır. 
Adam var, merkep ondan yahşidir. 
Adam var, söyletirsen dür döker, 
Adam var, söyletmezsen yahşidir.”
Çoğu zaman insanın çektikleri dili belasıdır. Hz. Ali 

Efendimiz, “Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi mut-
luluğa götürdüğü gibi felakete de götürebilir.” buyur-
maktadır. Küskünlüklerin, dargınlıkların temelinde 
hep dil yarası vardır. Bir türkünün nakaratında geçtiği 
gibi “Dilim, dilim sebebini bileyim, hakim ol da savcı ol 
da ben cezamı çekeyim.” desek de dil yarasının açtı-
ğı cezayı verecek ne bir savcı ne bir hakim bulabiliriz. 

Yoğun ve yorucu bir eğitim dönemi geçiren öğren-
cilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve bütün 
okuyucularımızın güzel sözler konuşup güzel sözler 
işittikleri, dil yaralanmalarından uzak, huzurlu bir yaz 
tatili geçirmesi dileğiyle…

Mutlu tatiller…

İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal ilişkilerini dil 
vasıtasıyla yürütür. Dil (lisan), fertlerin duygu ve 
düşüncelerini anlatmak ve birbirleriyle anlaşmak 
maksadıyla kullandıkları sesli ve bazen yazılı gör-
seller sistemidir. Kısaca dil, insanların birbirleriyle 
anlaşmalarını sağlayan sözlü ve yazılı vasıtadır. 

Dillerin nasıl ve ne şekilde doğduğu, geliştiği 
ve değiştiği hakkında ortaya birçok nazariye, hi-
potez, görüş ortaya konmuştur. Biz bu konulara 
girmek istemiyoruz. Konumuzun odak noktası o 
dilin iyi ve güzel maksatla kullanılmasıdır.

GELENEKSEL HALE 
GELEN OKULİSTİK 
BAŞARILARIMIZ
Okulistik sınavları ayda bir uyguladığımız ve 
senelerdir kendimizi kontrol ettiğimiz,  nice başarılara 
adımızı yazdırdığımız bir sınav haline gelmiştir. Bu 
yıl 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda uyguladığımız sınavlarda 
öğrencilerimizin başarıları her ay gittikçe artmaktadır. 
Okulumuz öğrenciler geçmiş yıllarda tüm Türkiye genelinde 
uygulanan bu sınavlarda birincilikler kazanmış, hatta kimi zaman 
6-7 birinciliği de okulumuz öğrencileri kendi aralarında paylaşmışdır. 
Bu yıl da yapılan sınavlarda aynı başarı devam etmiştir. 5.sınıf 
öğrencimiz Bilal Emin ÖZDEMİR Türkiye birincisi olmuştur. 

AVRUPA’DA PARLAYAN 
“GÖKYÜZÜ”NÜN YILDIZLARI

Gökyüzünün Yıldızları Mu-
hammed Talha AYDOĞAN 
“Gençler Avrupa Şampiyonu” 
Sude Yaren UZUNÇAVDAR’da 
“Minikler Avrupa Şampiyonu” 
Oldu.

18-20 Şubat 2016 tarihleri ara-
sında Belek’te düzenlenen ve 35 
ülkeden 750 sporcunun katıldığı 
Kulüplerarası Avrupa Taekwondo 
Şampiyonası’nda Milli Takım for-
ması ile mücadele eden ve Milli 
Takım Antrenörü Serkan UZUN-
ÇAVDAR ile tatamiye çıkan “Özel 
Maltepe Gökyüzü Koleji”  öğren-
cimiz Muhammed Talha AYDO-
ĞAN, 73 kg “Genç Erkekler Ka-
tegori”sinde Avrupa Şampiyonu 
olmuş ve Altın Madalya kazana-
rak şanlı bayrağımızı göndere 
çektirmiştir.

21-22  Şubat 2016 tarihleri ara-
sında Belek’te düzenlenen ve 15 
ülkeden gelen 250 sporcunun ka-
tıldığı Minikler Avrupa Taekwondo 
Şampiyona’nda da Milli Takım 
Antrenörü Serkan Uzunçavdar 
ile tatamiye çıkan “Özel Maltepe 
Gökyüzü Koleji” öğrencimiz Sude 
Yaren UZUNÇAVDAR, +57 kg 
“Minik Bayanlar Kategorisi”nde 
Avrupa Şampiyonu olmuş ve Al-
tın Madalya kazanarak şanlı bay-
rağımızı göndere çektirmiştir. 

Spor hayatı başarılar ve şam-
piyonluklar ile dolu olan okulumu-
zun gururu olmaya devam eden 
M. Talha AYDOĞAN duygularını: 
“Avrupa Şampiyonluğumu Cen-
net Vatan Türkiye  için hayatını 
feda eden kahraman şehitlerimi-
ze hediye ediyorum.”  diye dile 
getirdi. Kariyerine Avrupa Şampi-
yonluğu ile başlayan SudeYaren 
UZUNÇAVDAR adlı öğrencimiz 
de önümüzdeki yıllarda şampi-
yonlukların en büyük adayı oldu-
ğunu ispat etti. 

Aydoğan ve Uzunçavdar “Bize 
sağladığı destek ve imkanlar 
için okulumuzun kurucusu  Dr. 
Hüseyin Emin ÖZTÜRK hoca-
mıza, okul müdürümüz  Gürkan 
ÜNVER’e, müdür yardımcımız 
Serhat ÖZÇELİK’e, tüm öğret-
menlerimize ve arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Öğrencimiz M.Talha AYDO-
ĞAN: “MEB Gençler Şampiyona-
sı’nda okulumuzu temsil ettikten 
sonra Hollanda-Eindhoven’da ve 
Almanya-Bonn’da  yapılacak olan 
Open Şampiyonası’na katılaca-
ğını belirterek  Türk Milli Takımı 
ile  hedefinin 2016 Kasım ayında 
Kanada’da yapılacak olan Dünya 
Şampiyonası’nda okulumuza ve 
ülkemize Dünya Şampiyonluğu 
getirmek olduğunu söyledi.” Biz 
de Türkiye ve Avrupa Şampiyonu 
milli sporcu öğrencimize sonsuz 
başarılar diliyoruz. 



3

Okulumuz, ISAR Göç, Kalıp, 
Yargı ve Irkçılık adlı projemiz 
kapsamında, İspanya’nın Asturi-
as- Cangas Del Narcea kasaba-
sındaki  ‘IES Cangas Del Narcea’ 
okuluna ikinci haraketlilik gezisini 
gerçekleştirmiştir. 6 ortak ülkeden 
oluşan ve iki yıl devam edecek 
olan projenin 2016 yılı içindeki 
son hareketliliği olan İspanya ge-
zimiz oldukça başarılı geçmiştir. 

Proje koordinatörü lise Yabancı 
Diller Bölüm Başkanı Pınar Tür-
koğlu ve İngilizce öğretmeni Sema 
Yazgan denetiminde 10 Fen sınıfı 
öğrencilerimizden Müslüm Furkan 
Özmen, Yakuphan Eruygun, Salih 
Ateşoğulları ve Mehmet Mert Tez-
can’ı projenin katılımcı öğrencileri 
olarak seçtik. 

İspanya’nın kuzeyinde, Atlas 
Okyanusu’na yakın bir bölgede bu-
lunan proje ortağı ev sahibi okulu-
muz öğrencileri, velileriyle beraber 
buluşma noktasında hazır bulunup 
öğrencilerimizi karşıladılar. Progra-
mın ilk gününde okul tanıtıldı. Öğ-
renciler İspanya eğitim sistemiyle 
tanışıp okuldaki İngi-
lizce derslerine 
katıldı. Te-
mel İs-

panyolca ifadelerin öğretildiği kısa 
bir sunumun ardından önceki ha-
reketliliğimiz olan Portekiz gezisi 
sırasında çekilmiş videoyu izledik. 
Bu hareketliliğin konusu olan ti-
yatro gösterilerinin ilk ayağını İtal-
ya’dan gelen öğrenciler sahneledi. 
Her ülke öğrencisinde olduğu gibi 
İtalyan öğrencilerin sergiledikleri 
oyun da interaktif olarak gerçekleşti 
ve oyuna diğer ülke öğrencileri gibi 
bizim öğrencilerimiz de katılım gös-
terdi. Ardından hep birlikte bölgenin 
turizm müdürlüğüne gidildi. Bir reh-
ber eşliğinde Cangas Del Narcea 
gezildi. Tarihi binaları ve kültürü 
hakkında bilgi verildi. 

Ertesi gün yapılan gezide 100 
km uzaklıktaki Oviedo şehrine git-
tik. Orada yerel göçmenlik bürosu 
olan ACCEM’i ziyaret ettik. Ora-
daki yetkililer bizlere ülkelerindeki 
göçmenleri ve onlara nasıl yar-
dımcı olduklarını anlattı. Onlara 
barınma, yiyecek, iş, dil öğrenme 
ve hukuki haklar konusunda nasıl 
destek sağladıkları bilgisini verdiler. 

Öğrenci ve öğret-
menlere 

yapılan bu çalışmalarla ilgili bro-
şürler dağıtıldı. Daha sonra şehirde 
turistik ve kültürel amaçlı geziye 
devam ettik. Aynı gün oranın yerel 
festivali kutlanmaktaydı. Öğrenci 
ve öğretmenler olarak sokaklarda 
yapılan folklor gösterilerini ve yerel 
eğlenceleri izleme şansımız oldu. 
Tarihi bir şehir olduğu için birçok 
tarihi bina gezdik. 

Ardından başka bir şehir olan 
Gijon’a gittik. Atlantik okyanusu kı-
yısında kurulmuş olan şehir doğal 
ve tarihi güzellikleri ile öğrencile-
rimize ve öğretmenlerimize güzel 
anlar yaşattı. Orada öğlen yemeği 
yendi ve dönüş yoluna başlandı. 
Gezinin ardından öğrenciler kaldık-
ları evlere dağıldı.

Sonraki gün proje dâhilinde İs-
panya’ya gelen 5 ülke öğrencileri, 
misafiri olduğumuz okuldaki göç-
men öğrencilerle tanıştırıldı. Göç-
men öğrenciler, burada yaşarken 
çektikleri zorlukları ve burada olma-
nın artılarını tek tek aktardı. Oturum 

soru cevap şeklinde devam etti. 
Daha sonra İspanya, Letonya ve 
Portekiz ekipleri hazırlamış oldukla-
rı etkileşimli tiyatro oyunlarını sergi-
ledi. Daha sonra Cangas Del Nar-
cea kasabasının yakınında olan ve 
doğa yapısı ve yerel evleri ile çok ilgi 
çeken bir köye gezi yapıldı. Okulda 
buluşulduktan sonra hemen tiyat-
ro oyunları çalışmalarınabaşlandı. 
Türkiye ve Yunanistan’dan gelen 
öğrenciler kendi ülkelerinde hazır-
ladıkları oyunları sundular. Türk öğ-
rencilerimiz yaratıcılıklarıyla ve akı-
cı İngilizceleriyle oldukça ilgi çekti. 
Diğer öğrencileri de oyuna davet 
edip onların duygu ve düşüncelerini 
aldılar. Ayrımcılık, göçmenlerin düş-
tüğü durum ve ırkçılık konularını 
konu alan oyunlar ve dramalar çok 
ilgi gördü. Ardından her hareketli-
likte yapılan bir etkinlik olarak, her 
katılımcı ülkeden bir öğrenci seçil-
di ve toplamda 6 ogrencı bir araya 
gelip İspanya başbakanına mektup 
yazdılar. İki öğretmen eşliğinde ya-

zılan mektupta mülteci ve göçmen 
sorunu için çözüm bulunup daha 
barışçıl bir dünyada yaşam isteği 
dile getirildi ve mültecilere daha uy-
gun ve elverişli olanaklar sunulma-
sı için dileklerinde bulunuldu. Bütün 
bu etkinlik boyunca orada bulunan 
yerel televizyon ekibi hem yapılan 
çalışmaları filme aldı hem de etkin-
lik sonrası öğrenci ve öğretmenlerin 
bir kısmıyla röportajlar yaptı.

Günün geri kalanında Cangas 
Del Narcea belediye binasına ziya-
ret yaptık. Oranın belediye başkanı 
katılımcıları orada görmekten mutlu 
olduğunu ve proje konusu olangöç-
menlikle ve onların sorunlarınla ilgili 
olmasından duyduğu memnuniyeti-
ni belirtip hassasiyetini dile getirdi.  
Ardından tüm öğrencilere ve öğret-
menlere ufak birer hediye verildi. 

Hareketliliğin son gününde öğ-
renciler gruplara ayrılıp hep birlikte 
5 adet tiyatro oyunu oluşturdular ve 
oyunların diyaloglarına karar verdi-
ler. Kısa provalar yapıp hazırlıkları-
nı tamamlayan öğrencilerçok güzel 
birsahne performansı sergilediler. 
Etkinliğin sonunda proje katılım-
cısı tüm öğretmen ve öğrencilerle 
okulun bilgisayar dersliğine gidildi 
ve oradaprojenin bu haraketliliği ile 
ilgili anket dolduruldu. Genel olarak 
değerlendirme yapıldı ve öğrenci 
ve öğretmenler yazılı olarak 20’şer 
soruya cevap verdiler. Etkinlikler 
ev sahibi İspanyol öğrenciler ve 
müzik öğretmelerinin eşliğinde ve-
rilen konserle sona erdi. Okuldaki 
etkinliklerin sona erdiği son günün 
akşamında tüm öğrenciler ve öğret-
menler şehir meydanında buluşup, 
Cangas Del Narcea’ nın bando-
sunu dinleyip folklor ekibinin yerel 
danslarını izledi. Hareketlilik proje-
ye katılan tüm öğrenci,öğretmenler 
ve ev sahibi ailelerin birlikte akşam 
yemeği yemesiyle sona erdi.

 Sonraki sabah Türk ekibi Can-
gas Del Narcea kasabasından 
Oviedo’ya gidip oradan tren ile 
Madrid havaalanına gidip Türki-
ye’ye döndük. 

GÖKYÜZÜNDEN ENDÜLÜS’E



TÜY TOP BAŞARIMIZ 

Maltepe ilçesinde 16.05.2016 tarihinde 
düzenlenen Liseler Arası Genç Kızlar Badminton Turnuvası’na katılan 
okulumuz takımı 3. olmuştur. Rekabet ve dostluk ortamında gerçekleşen 
turnuvada bu başarıyı kazanan okul takımı öğrencilerimizi (9FL Rabia Şevval AYDIN, 
10B NURCAN ŞAHİN, 10B Elif MAHMUTÇEPOĞLU, 11B Tuğçe KANTAR, 
11FL Senanur BERK) tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

Maltepe ilçesinde 16.05.2016’da düzenlenen Ortao-
kullar Arası Yıldız Kızlar Badminton Turnuvası’na katılan 
okulumuz finallere kalarak 1. oldu. Ayça Kantar, Sara Kır-
kıncıoğlu, Rabia Türkmen, Şimal kangallı’dan oluşan okul 
takımımız 2 Haziranda Türkan Saylan Kültür Merkezinde  
düzenlenecek olan kupa töreninde ödüllendirilecektir. Öğ-
rencilerimizi tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

MALTEPE’NİN YILDIZLARI

9. GÖKYÜZÜ GELENEKSEL FUTSAL TURNUVASI
Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim Kurumları tara-

fından her yıl geleneksel hale getirilen vizyon pro-
jemiz futsal turnuvasını gerçekleştirdik.

Resmi ve özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri 
arasında  kardeşlik ve centilmenlik duygularını 
geliştirmek, öğrencide mevcut olan enerjiyi spor 
alanlarına aktarmak, okullarımız arasında birlik 
ve bütünlüğe katkıda bulunmak amacıyla bu yıl                 
‘‘9. Futsal Turnuvası’’ düzenlendik.

 23 okulun katılım gösterdiği organizasyon-
da nefes kesen müsabakalara sahne oldu.2-9 
Mayıs tarihleri arasında oynanan 23 müsabaka 
sonucunda yapılan final maçında 9. Gökyüzü 
Geleneksel Futsal Turnuvası Şampiyonu Adil Er-
dem Beyazıt’ı 4-3 lük skorla geçen Evliya Çelebi 
Ortaokulu oldu.Hasan Şaadoğlu Ortaokulu ise 
turnuvayı 3. tamamladı.Turnuvaya katılan tüm 
takımları tebrik eder, başarıların devamını dileriz.
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TAEKWONDO DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Maltepe’mizin başarılı milli spor-

cuları Muhammed Talha Aydoğan 68 
kilo olmasına rağmen bir üst kategori 
olan 73 kiloda mücadele etti. Bir çok 
sporcunun bir alt kiloya girmek için 
kilo verse de Muhammed Talha’nın 
kendisi ve hocasının emeklerine gü-
venerek bu kararı aldı.

Geçen Yıl Hollanda’da 68 kiloda 
2. Olan Muhammed Talha Al-
manya’da 73 kiloda ilk tur-
da Belçikalı ikinci turda 
Yunan rakibini nakavt 
ederek çeyrek finale 
yükseldi. Kendisinden 
30 cm uzun olan 2 met-
re 5 cm olan Rus spor-
cuya 11-10 yenildi. Ve 
rakibi 1. oldu. Rus sporcuyu 
tek zorlayan Muhammed Talha 
oldu. Zoru başaran sporcumuzu teb-
rik ediyoruz.

Bir diğer milli sporcumuz Dila-
ra Arslan’da Milli Antrenör Serkan 
Uzunçavdar’ın isteği üzerine sıklet-
değişti. Geçen ay Turkish Openda 68 

kilo bayanlarda final oynayan Dilara 
Arslan burada 2. olarak madalyasını 
kazandı. Almanya’da ise Dilara’da 
hocasının isteği ile ağır sıklette yarı-
şarak bu sıklette de başarılı oldu.

Dilara, önce ev sahibi Alman spor-
cuyu 2. Turda Hollandalı sporcuyu 
yenerek yarı finale çıktı.Yarı finalde 
kendinden yaş olarakta büyük olan 

Fransız Solene Avoulette ile 
karşılaştı nefes kesen mü-

cadele 8/8 berabere bite-
rek musabaka 4. raunda 
uzandı.  Fransız sporcu 
ile karşılıklı kombinelere 
giren Dilara Fransız spor-

cunun yaşı, kilosu ve fizik 
gücüyle 4. rauntta altın vu-

ruşta elenerek Dünya kupa-
sında 3. oldu.
Şampiyona ile ilgili açıklama ya-

pan milli takım antrenörü Serkan 
Uzunçavdar;

“Sporcularım Dünya Kupası Şam-
piyonası’nda ilçemizi ve ülkemizi 
başarı ile temsil etti. Sporcularım 

bu büyük müsabakada bir üst siklet-
de kendilerini daha iyi gördü. Kendi 
sıkletlerimizde madalyaları aldığımız 
gibi bir üst sıkletde de rakiplerimizi 
zorlayarak ülkemize madalya kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşıyorum. 
Ayrıca Dünya Başkanlık kupasında 
Türk Milli Takımımız Rusya’nın ar-
dından genel klasmanda 2. Olma 
başarısı göstermiştir.Bizlere destek-
lerini esirgemeyen başta Gökyüzü 
koleji kurucusu Dr. Hüseyin Emin 
Öztürk Hocamıza İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Destek Hizmeteleri 
Daire Başkan’ı Osman Savaş Bey’e 
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve spor 
il müdürü İbrahim İlhami Koç Bey’e 
Maltepe’nin İbrahim Kösoğlu 
abisine teşekkür etmeyi borç 
biliyorum diyerek inşallah 
2020 Tokyo olimpiyatlarında 
ilimize, ilçemize madalya ge-
tireceğiz.” dedi.

Gökyüzü Eğitim Kurumla-
rı olarak öğrencilerimizi teb-
rik ederiz.
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GÖKYÜZÜNDE 4. HAMARAT ELLER COŞKUSU
Gökyüzü Eğitim Kurumları velilerinin yemek hünerlerinin sergilendiği 4. Hamarat Eller 

Yemek Yarışmasını, 9 Mart Çarşamba günü okulumuzun Marmara Yemek  Salonu’nda yaptık.
 Kırka yakın velimizin ka-

tıldığı yarışmada yemek-
ler,  Geleneksel Tatlar, 
Zeytinyağlılar ve 
Tatlılar olmak üze-
re üç kategoride 
değerlendirdik. 
4.Hamarat Eller 
Yemek Yarışma-
sı’nın jüri baş-
kanlığını Ayşem 
Eker ve Eyüp Kemal 
Sevinç yaparken jüri 
üyeliklerini de ilkokul/or-
taokul Okul Aile Birliği baş-
kanları Mehtap Kamber, Safiye Öz-
türk, okul aile birliği üyesi Saliha 
Demir ve Duygu Eğitim Mer-
kezi sorumlumuz Aysun Kurt 
gerçekleştirdi. Programda 
açılış konuşmasını yapan  
genel müdür yardımcımız  
Ali Sedat Aslan bu yarışma 
vesileyle de velilerimizin 8 
Mart Kadınlar Günü’nü kut-
ladı.

Ayrıca jüri değerlendirmesi 
sırasında  konferans salonunda 
psikolog Berrin Göncü Işıkoğlu, ve-
lilerimize “Şefkat Kahramanı Kadınlar” 
konulu güzel ve anlamlı bir seminer verdi.

Değerlendirme sırasında jüri başkanları Ayşem Eker 
ve Eyüp Kemal Sevinç seçim yapmakta oldukça zorlan-
dıklarını, her yemeğin ayrı ayrı çok özenilmiş olduğunu 
dile getirdi. Yarışmaya katılan tüm velilerimize katılım 
belgesi, jüri üyelerine de şiltleri ve hediyeleri verdik.      

Yarışmada dereceye girenler:
Zeytinyağlılar dalında;

1. Kuru Patlıcan Dolmasıyla Ayşe Kaçar,
2. Mardin Usulü Dolmasıyla  Aynur Demir,
3. Enginar Dolmasıyla Dilek Yağız Madenoğlu oldu.

Geleneksel Lezzetler dalında;
1. Çiğ Köfteyle Arzu Bedir,
2. Karışık Dolmayla Gönül Avşar,
3. El Açma Börekle Ümmü Yıldırım oldu.

Tatlılar dalında;
1. Elmalı Kekle Dilek Yeliz Madenoğlu,
2. Kestaneli İncir Dolmasıyla Aysel Tırpan,
3. Kozalak Tatlısıyla Arzu Yeğen oldu.
Yarışma sonunda sergilenen, sunumu birbirinden gü-

zel adeta bir yemek bahçesini andıran bu yiyecekler okul 
aile birliğimizin üyeleri tarafından geliri yardım amaçlı et-
kinliklerde kullanılmak üzere satışa sunuldu.

Gökyüzü Eğitim Kurum-
ları Anaokulları Arası 6. Re-
sim Şenliği Yarışması’nda 
ilk 3’e giren eserler belli 
oldu. Derece yapan öğren-
ciler sırasıyla şöyledir;

1. Yusuf Arda SAĞIR
2. Hatice Dilay ŞEN
3. Alara GÖRGE
Çocuklarımıza bundan sonraki 
eğitim ve sanat hayatında 
başarılar dileriz.

GELECEĞİN 
RESSAMLARI
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ANNELERİMİZ İÇİN
Annelerimiz için hazırlanan se-

ramik çalışmaları çocuklarımızın 
sanat etkinlikleri ile buluştu. Bu 
çalışmada çocuklar,  farklı bir   mal-
zeme  ile  ürüne dönüşmek üzere 
çizim ve desenlemelerini yaptılar. 
Farklı özellikteki boyalarla çalıştılar. 
Çalışma sonrası yapılan boyama-

nın aynen kalmadığı, fırınlanarak 
sabitlenme   ve verniklenme  işlem-
leri hakkında bilgiye ulaştılar. Ken-
di yaptıkları çalışmanın bir ürüne 
dönüşmesi ve hediye olarak sunul-
ması için gerekli çalışmayı etkinlik 
olarak uyguladılar. Bireysel olarak 
annelerine takdim ettiler.

Bahçe Etkinliğimiz 
Bahçe etkinlikleri çocuğun doğa sevgisi, inceleme ve  gözlem yetenek-lerini desteklerken açık hava etkinlikleri bakımından da rahatlamasını, hareket gelişimini ve duygusal gelişimini olum-lu yönde etkileyerek eğitim ve gelişim sürecine katkı sağlamaktadır. Biz de anaokulumuzda  öğrencilerimizle bera-ber bahçemizde yaşayan tavuklarımızın ,  kaplumbağamızın , ördek yavrularımı-zın ve doğal süreçte var olan canlıların (karınca gibi) yaşamı hakkında  gözlem yapma imkanı sağlamış olduk. 

Geliştirdiğimiz eğitim materyalleri ile matematiği eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarımız matematik-sel ve düşünsel beceri-lerini bu etkinliklerle ge-liştirme fırsatı buluyorlar. Pratik düşünme,hızlı işlem yeteneği, çoklu faaliyet koordinasyonu ve başarma duygusuna bağlı özgüven gelişimi  Eğlenceli Aritmetik etkinlikleriyle gerçekleş-mektedir. Kimi zaman çizilmiş kumaşlarla, kimi zaman sayı çubukları ile , kimi zaman mermer zemin üzerine şekiller çalışarak veya yerde boncuk-şekil çalışmasıyla eğlen-meyi beceriyle buluşturduk.

KÜÇÜK BİLİMCİLER
Bilim Atölyesi etkinlikle-

rinde tohumlar ektik, fideler 
diktik. Tohumların canlan-
masını fidelerin büyümesini, 
aralarındaki farklılıkları göz-
lemledik. Kaplumbağanın 
nasıl hareket ettiğini   ve bes-
lendiğini inceledik, tavukla-

rın, horozun, ördek yavru-
larının günlük yaşamlarını 
doğal ortamlarında izleyerek 
yaşamlarındaki özellikleri 
karşılaştırarak öğrendik. Be-
sinler hazırlayıp  kavramları 
öğrendik, yaparak yaşayarak 
beceri ve davranış geliştirdik

BİZİM BAYRAMIMIZ
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı  programı-
mızı Tanıtım Pazarlama Koor-
dinatörlüğü ile işbirliği yaparak 
Yenişehir’de düzenledik. Prog-
ram içeriğinde okulumuzda ya-
pılan Reggio, Montessori atölye 
çalışmaları, Quilling çalışması, 
çocuklar için oyun parkurunda  
animasyonlar gerçekleştirdik. 

AİLEMİZLE 
BİRLİKTEYİZ

Aile Katılımı Çalış-
maları farklı kazanımları 
desteklemektedir. 

Aile Katılımı Etkinliği 
çocuklara anne veya ba-
basının yaptığı etkinlik 
vasıtasıyla duygusal bir 
haz oluşturmaktadır. 

Farklı kişilerin etkinlik-
lerine konu olan alanlar-
da yeni deneyimler orta-
ya konmakta ve çeşitlilik 
sağlanmaktadır.

Bazı meslek grupları 
mesleği yapan kişiler va-
sıtasıyla kaynak kişiden 
etkinlik yoluyla aktarıla-
rak bu konuda farkında-
lık oluşturulmaktadır.

Aile- öğretmen-okul 
işbirliği sağlanmakta ve 
iletişimin niteliği arttırıl-
maktadır.

 El sanatları dersin-
de farklı materyaller 
kullanmak ve onlardan 
yeni bir şeyler yapmak 
çok hoşumuza gidiyor.  
Yırtmak, yapıştırmak, 
kesmek, yuvarlamak 
çok hoşumuza gidiyor. 
El sanatları yaptıkça 
yeni şeyler öğreniyor 
ve yaratıcılığımızı ge-
liştiriyoruz.

Değerler Eğitimi etkin-
liğimizde evrensel, milli ve 
manevi değerlerimizi etkin-
liklerle kavrıyoruz. Duygu 
Eğitim Merkezi ile işbirliği 
içinde belirlenen çerçe-
vede,  ahlaki değerlerimiz  
hakkında  farkındalık ge-
liştiriyoruz. Erdemli olmayı 
destekliyoruz.

   EĞLENCELİ ARİTMETİK

DEĞERLİYİZ

KÜÇÜK SANATKARLAR
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Geri dönüşüm etkinliklerimiz pazartesi günleri 
proje çalışması olarak uygulanmaktadır. Etkinli-
ğin amacı, kullandığımız ürünlerden, eşyalardan 
kalan kullanılmayan ürünlerin de değerlendiri-
lebileceği, bir sanat çalışmasında veya bir ürün 
geliştirmede kullanılabileceği bilincinin oluşturul-
masıdır. Aynı zamanda atıkların ayrıştırılması 
konusunda farkındalık oluşturmak, çevre bilinci 
oluşturmak etkinliğin hedeflerindendir. Çağımı-
zın kavramı olan  İnovasyon  çalışmalarının, 
tasarım çalışmalarının altyapısını bu etkinlikler-
le oluşturmak mümkündür. Biz de bu amaçlarla 
okulumuzda bu etkinliği keyifle yürütmekteyiz. 

Deniz kabukları müzesi’nde farklı ülke denizlerinden elde edilen deniz can-
lılarını ve kabuklarını görerek inceledik. Kütüphaneler haftasında kütüphane 

gezisi yaparak, kütüphanenin fiziksel koşulları ve özellikleri, işlevi, kütüphane-
de yaşam koşulları, kurallar hakkında deneyim ve beceri kazandık. Kelebek 

Çiftliği gezimiz ile ; Kelebeklerin yaşam döngüsü, uzun bir yolculuğa tahammül 
etme becerisi, Kelebek Serası içerisinde kurulmuş düzen ve döngü ile birlikte 

yaşayan diğer canlıların işbirliği konularında gözlem yoluyla deneyim ve beceri 
kazanımı desteklenmiştir.

14 Mart Tıp Haftası “Doktorlar ve 
Sağlık” konulu resim yarışmasında 
Öğrencimiz Ayşegül CENGİZ  resim 
çalışması mansiyon ödülü ile ödüllen-
dirilmiştir. 

14 MART TIP HAFTASI 
“DOKTORLAR VE SAĞLIK” 
KONULU RESİM YARIŞMASI

CANLILAR VE BİZ

Mutfak Atölyesi çalışmaları da Montes-
sori Eğitim Modelinin felsefesine uygun 

etkinliklerdir. Çocuk bes-
lenme ve yaşam arasın-
daki bağlantıyı bularak 
sağlıklı beslenme ve sağ-
lıklı yaşam ilişkisine göre 
davranış geliştirmeye 
başlamalıdır. Bu davranı-
şın kazanılması ve alış-
kanlığa dönüşmesi için 
farklı mutfak atölye etkin-
likleri oyun temelli olarak 
uygulanmaktadır.

Montessori etkinliklerinde ku-
rumsal olarak kullandığımız temel 
felsefe temel yaşam becerilerinin 
geliştirilmesidir. Bu becerilerin ge-
liştirilmesi için bu beceri adımları-
nın etkinliklere yerleştirilmesi ve 
etkinlik ve oyun merkezli olarak 
beceri gelişiminin desteklenme-
sidir. Özellikle el becerileri, el göz 
koordinasyonları ve organlarımız-
daki işbirliği ve koordinasyon çalış-
maları doğrudan zihinsel gelişime 
katkı sağlamakta, bunlar davranış 
ve alışkanlığa dönüşmektedir. 

Müzik dersinde de-
ğişik müzik aletlerini 
ve notaları tanıyoruz. 
Hem eğlenip  hem de 
öğreniyoruz. Müzik 
ile bütün yorgunlu-
ğumuzu atabiliyoruz. 
Yeni şarkılar öğren-
dikçe heyecanlanı-
yoruz.

SAĞLIKLI BEDENLER

MÜZİK RUHUN GIDASI

Spor yaparken çok eğleniyoruz. Jimnastiği oyunlarla daha 
keyifli bir şekilde uyguluyoruz. Jimnastik sayesinde takla atmak, 
koşmak, zıplamak çok daha eğlenceli ve kolay oluyor. Çok daha 
kolay denge de durabiliyoruz.

GÖRSEL SANATLAR

KÜÇÜK AŞÇILAR MUTFAKTA

HER ŞEY YENİDEN

Görsel sanatlar etkinliklerinde uygulanan 
kolaj çalışmaları, boyama çalışmaları, kil, se-
ramik çalışmaları v.b. etkinlikler farklı yönler-
den gelişimi desteklemektedir. Her yöntemin 
kullanılan farklı çeşitlilikteki malzemeleri ile 
çocuk araç gereç ve malzemenin özellikleri-
ni öğrenmekte, test etmekte, farklı şekillerde 
kullanma becerisine imkan bulmaktadır. Bu 
alanda artık materyaller geri dönüşüme hiz-
met ederek kullanılmakta, doğal ürünlerin 
kullanımına ağırlık verilmekte ve yaratıcılığın 
desteklenmesi ön planda ele alınmaktadır.

    MONTESSORİ 
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İSKİ’de görevli olarak çalışan velimiz Vuslat  Atalay Ha-
nım’ın katkıları ile yaptığımız seminerde  çocuklarımıza 
suyun önemi, su tasarrufunda yapılması gereken önemli 
noktalar, yapılan hatalar videolu gösterim şeklinde ço-

cuklarımıza anlatıldı. Suyun hayatımızdaki önemi 
ve değerini çocuklarımızla birlikte bir kez daha 

anladık. Bu keyifli seminer için sevgili ve-
limiz  Vuslat Atalay  Hanım’a çok te-

şekkür ederiz.

ÇANAKKALE BİR 
SEYİTTİR

GERİ DÖNÜŞÜM 
VAR OLUŞUMDUR

MONTESSORİ YAKLAŞIMI
Anaokullarımızda uygulanan eğitim model-

lerinden biri olan montessori yaklaşımı; çocuk-
ların gündelik yaşam becerilerine haiz olma, 
kendine yetebilme durumu anlamına gelir. Öğ-
renme ancak çocuğun kendi kendine yaptığı 
etkinlikler sonucu gerçekleşir. Okulumuzda uy-
gulanan bu yaklaşım ile çocuklarımıza günlük 
yaşam becerileri etkinlikleri, duyu eğitimi etkin-
likleri, matematik eğitimi etkinlikleri uygulanır. 
Çocuklarımız oyun yonarken deneme yanılma 
yöntemi ile kendini geliştirme imkanı bulur. 

SINIFIM BÜYÜDÜ

MİNİK TEMA PROGRAMI

SUYUMA SAHİP ÇIKIYORUM

Geri dönüşüm ha-
yatımızın tekrar var 
oluşumu anlamına 
geliyor. Çocuklarımız 
çevrelerine bu farkın-
dalık ile bakıyorlar. 
Kimi zaman bir pro-
je, kimi zaman ise bir 
atölye çalışması ile 
farkındalığını arttırı-
yorlar. 6 Nisanda  ço-
cuklarımızla birlikte 
gidilen Botanik Parkı 
gezisinde dal, yaprak, 
kozalak, taş vs.  top-
ladığımız materyalleri 
sınıfımızda atölye ça-
lışması ile birleştirerek  
canlılar temamıza uy-
gun kış evleri yaptık ve 
okul girişimizi bunlar ile 
süsledik.

Peygamber efendimizin 
doğum haftası sebebi ile 
13 Nisan Çarşamba günü 
kolejimizde velilerimiz için 
hazırlanan Kutlu Doğum 
Programımızı yoğun ka-
tılım ile gerçekleştirdik. 
Çocuklarımız ve velilerimi-

zin heyecanı görülmeye 
değerdi. Peygamber efen-
dimizin hayatını anlatan 
slayt gösterimi, sonrasın-
da 40 Hadis okunması ve 
Kur’an’a geçiş töreni ile 
güzel bir program dinletisi 
gerçekleştirdik.

Anaokullarımızın katılımı ile gerçekleşen sınıfım büyüdü etkinliğini bu yıl 20 Nisanda 
gerçekleştirdik. Gün boyunca 6 yaş olmanın verdiği sorumluluk ve başarma duygularını ço-
cuklarımıza tattırdık. Keyifli bir gün geçiren çocuklarımız gün sonunda onlar için hazırlanan 
sürpriz hediyeler ve okul çantalarını alarak etkinliği tamamlamış oldular.

Duygu Eğitim Merkezimizin çalışmalar ile 
bu yıl Maltepe Anaokulu olarak Tema Vakfı-
nın ‘Minik Tema’ isimli programına dahil ol-

muş bulunmaktayız. Program okul öncesin-
de açık havada geçirilen zamanın artması, 
doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğa 

ile uyumlu yaşamaya çalışan bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. 

Anaokulumuz olarak seçilmiş 12 konu üze-
rinde her sınıfımız üstüne düşen görevlerini 

yerine getirmiş, okulumuzu da bu 
konularda bilinçlendirmiştir.  

Çocuklarımızdan çok güzel geri 
bildirimler aldık. Çalışmalarımız 

yıl boyunca devam 
edecektir.

Mutfak 
atölyesi
Tüm yaş gruplarımızın 

en keyif aldıkları alanlar-
dan biride mutfak atölyesi 
etkinlikleridir. Minik elleri 
ile önlüklerini giymiş minik par-
makları ve hayal güçleri ile iş ba-
şındalar. Önce kendileri için daha 
sonrada arkadaşları için yiyecek-
ler hazırlamakta adeta birer aşçı 
gibi çalıştılar. Yapılan etkinlikler 
sonrasında büyük bir zevkle hazır-
ladıkları ürünleri yediler.

EN KUTLU DOĞUM

Her yıl olduğu 
gibi bu yılda 14-
20 Mart  haftala-
rını Çanakkale 
Zaferi Haftası 
olarak kutladık. 

Büyük bir dire-
nişle ‘Çanakkale 
geçilmez’ sözünü 
tarihe altın harf-
lerle yazdıran aziz 
şehitlerimizi yapılan 
etkinliklerle izlenen 
videolarla andık. 
Hafta boyunca mi-
nik yüreklerimizle  
hikayeler, dramalar 
projeler ile Çanak-
kale destanımızı 
yüreğimizde yaşa-
maya çalıştık.

İHH Vakfı işbirliği ile okulumuzun ilk olarak bu yıl yaptığı 
proje kapsamında Maltepe Anaokulu velileri olarak 2 ye-
tim öğrencinin yıl boyu eğitim masrafları karşılanmış oldu. 
Merhamet ve erdemli davranışların unutulduğu bir dünya-
da proje ile dünyanın dört bir yanındaki insanlarla dayanış-
ma içinde olmak, tanımadığı çocuklara yardım etmek için 
gönüllü olan velilerimize yüreklerinin  saygı duymaktayız.
Gökyüzü Eğitim Kurumları ve Duygu Eğitim Merkezi işbirliği 
çerçevesinde başlattığımız sosyal-sorumluluk projelerimiz 
kapsamında bu yıl kitap,oyuncak,kıyafet kampanyası yapıl-
dı. Velilerimizin yoğun ilgisi ile oluşan sonuç taktire şayandı. 
Tırlarla  ihtiyaç sahiplerine gönderilen eşyalar için tüm velile-
rimize gönül birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

VELİLERİN İLGİSİ TAKDİRE ŞAYANDI



Okullarımızda uygulan-
makta olan ‘Reggio Emmilia’ yaklaşımında 

çocuk bir kişiliktir. Eğitim sürecinde çocukların yapamaya-
caklarına değil, yapabileceklerine yönelim desteklenmek-

tedir. Eğitim modelinde çevre üçüncü öğretmendir. Hayal 
güçlerini destekleyen bu eğitim yaklaşımında ormandan 
topladığımız çeşitli materyalleri okulumuzun bahçesinde 
bir araya getirerek, hayvan  dostlarımıza böcek otelleri 

inşa ettik. Hep birlikte oluştu-
rulan bu atölye çalışmasını bahçede ya-
parken çok keyif aldık. Her gün bahçede otelimizin 
misafirlerine bakıyoruz. 
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Bilginin yaşamla bütün-
leşerek yaşanmasına yar-
dımda bulunan fen ve bilim 
etkinliklerinde çocuklar ya-
şayarak öğrenmenin tadına 
vardık.Fen ve Bilim Atölyesi 
kapsamında bu hafta yanar-
dağları inceledik. Volkanik 
özellikleri akıllı tahtalarda in-
celedik. Sonrasında bahçe-
mizde yanardağ oluşturup 
patlattık. Çok heyecanlı ve 
keyifli bir deney oldu.

02 Mart Çarşamba günü 
çocuklarımız ile birlikte ‘Can 
Geryan Deniz Kabukları 
Müzesine’ gittik. Çocukları-
mızın çok ilgisini çeken bu 
gezide ülkemizden ve farkı 
ülkelerden getiren deniz ka-
bukları sergilendi. 

HAVUZDA 
EĞLENCE

MASALCI AMCAMIZ

RUHUN GIDASI 
MÜZİK

REGGİO EMMİLİA

Maltepe Anaokulu olarak 
eğlenceli matematik atölye-
sinde yaparak yaşayarak 
öğrenmeleri hedef alınmıştır. 
Çok farklı materyaller kulla-
nılarak matematiği eğlenceli 
hale getirmek matematiği 

sevdirmek ve deneme ya-
nılma yöntemleri ile keşfet-
melerine yardımcı olmak en 
büyük amacımızdır. Çocuk-
larımızda keşfederek öğren-
me yöntemi ile kalıcı öğren-
melerini sağlıyoruz.

Satranç eğitimi okulları-
mızda 5-6 yaş grubu öğrenci-
lerimizin katılımı ile yapılmak-
tadır. Satranç branşı dersimiz 
salı günleri okulumuzda ço-
cuklarımızla uygulanmak-
tadır. Satranç eğitimi ile ço-
cuklarımızın konsantrasyon 
becerileri, muhakeme yapma, 
matematik ve problem çözme 
becerileri desteklenir. Hafıza 
ve mantıksal düşünce güç-
lenir. Çocuklarımız satranç 
eğitimi ile birlikte davranışla-
rının sonuçlarını tahmin etme 
becerisi, başarma duygusu 
gelişir. Tüm bu beceriler aka-
demik ve yaşamsal alanda 
öğrencilerimize deneyim ka-
zandırmış olacaktır.

Ulu önder Atatürk’ün tüm dünya çouklarına 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nı okulumuzda 22 Nisan günü şenlik 

ve panayır şeklinde kutladık. Çocuklarımız bir 
tarafta anneleri ile yarışmalar yaparken, bir tarafta 

da atölye etkinlikleri ile keyifli bir gün 
geçirdiler. Gün boyunca eğlen-

celi şarkılar söyledik, oyunlar 
oynadık yarışmalar 

yaptık. Biz çocuklara 
armağan 

edilen bu 
bayramı 

doya sıya 
kutladık.

Gökyüzü Eğitim Kurumları ana 
kampüsümüzde yer alan yarı olimpik 
kapalı yüzme havuzumuzda her hafta 
pazartesi günü anaokulu öğrencileri-
mizi  yüzme etkinliği ile buluşturduk. 
Yüzme hocaları ve sınıf öğretmenleri-
miz eşliğinde önce ısınma hareketleri 
yapılarak başlayan 
derslerimiz daha 
sonra öğrenci-
lerimizin  birebir 
özelliklerine göre 
oluşturulan prog-
rama göre yüzme 
etkinliği gerçekleş-
mektedir.

Oyunun çocuğun dünyasında 
toplumsallaşma ve kişilik gelişi-
mi açısından önemli bir yeri var-
dır. Çocuk nasıl oyun oynarken 
bütün performansını sergiliyorsa 
dramayı da oyun olarak algıladığı 
için bütün enerjisini harcayabili-
yor. Drama atölyemizde yapılan 
etkinliklerde ele alınan konuların 
içeriği bakımından çocukta ahla-
ki, milli ve manevi değerlerin ge-
lişmesi sağlanmaktadır. Masalcı 
amcamızın her hafta farklı konu-
lar ve teknikler ile bezediği drama 
atölyesi dersi çocukların ilgi ile 
izlediği derslerin en başında gelir.

Müzik öğrenimi genel olarak beynin 
iki lobunu birden geliştirir. Müzik öğre-
nimi sayesinde hem özgüven hem 
de sanatsal bakış açıları gelişir. Bu 
bağlamda hedefimiz öğrencilerdeki 
el-göz koordinasyonunu geliştirmek, 
müziği sevdirmek , odaklanma ve 
konsantrasyon yeteneğini ve dikkatini 
arttırmaktır. Aynı zamanda amacımız  
öğrencilerimizin ruhsal gelişimlerine 
katkı sağlayarak hafızalarını ve algı-
lama yeteneklerini geliştirmektir.  Mü-
zik dersi ve ritim araçları çocukta ritim 
duygusunun gelişmesine, kulak eğiti-
mine yardımcı olur.

BİZİM BAYRAMIMIZ

EĞLENCELİ MATEMATİK 
ATÖLYESİ

FEN VE BİLİM ATÖLYESİ

GEZİ GÖZLEM ETKİNLİKLERİMİZ

SATRANÇ 
EĞİTİMİ
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BİZ DE ÇOCUK OLDUK

ŞİMDİ BAHÇE  ZAMANI

ONLAR EN GÜZEL 
HEDİYELERE LAYIK

BULUTLARI 
GÖZLEMLİYORUM

HAYATI DEĞERLİ 
KILMAK 

MASAL  ATÖLYESİ

Adatepe Anaokulu öğrencileri olarak 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mı’nı coşku ile kutladık. Günler öncesinden 
okulumuzu Türk bayrakları ile süsledik.23 

Nisan geldiğinde bir ilk olarak öğrencilerimiz 
ile spor salonumuzda ailelerimizle birlikte 

eğlenceli yarışmalar düzenleyip, oyunlar oy-
nadık. Bahçemizde oluşturduğumuz çeşitli 
atölye çalışmaları ile velilerimizin çocukları 
ile etkinlikler yapmalarına olanak sağladık. 

Velilerimiz ve öğrencilerimizle doyasıya 
eğlendik. 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı adına yakışır 

şekilde okulumuzda 
kutladık.

En sevdiğimiz zaman, 
bahçe zamanı etkinlik-
leri. Okul bahçemizde 
oynadığımız oyunlarla 
enerjimizi atarak keyifli, 
eğlenceli zamanlar ge-
çirdik. Kimi zaman ikindi 
kahvaltımızı piknik şek-
linde bahçemizde yaptık 
kimi zaman sınıf içi faa-
liyetlerimizi bahçemize 
taşıdık. Temiz hava bol 
güneş sağlıklı yaşam 
sloganımız oldu.

Beden eğitimi ders-
lerimizde hem büyük 
kaslarımızın hem küçük 
kaslarımızın gelişimi-
ni sağlayan türlü türlü 
oyunlar oynadık. Sıramı-
zı beklemeyi birbirimize 
saygı duymayı eğlenir-
ken öğrendik.  

Her yıl mayıs ayının ilk pa-
zar günü kutlanan Anneler 
Günü’nü bizler de yaptığımız 
etkinliklerle büyük bir coşku 
ile kutladık. Seramik atölye-
mizde annelerimiz için sürpriz 
nihaleler hazırladık. Kimimiz ni-
halelere el izini bıraktı kimimiz 
annemizin resmini çizdi. Anne-
ler gününde el emeği göz nuru 
yaptığımız tüm faaliyetlerimizi 
ve sürpriz hediyelerimizi büyük 
bir heyecan içinde annelerimi-
ze hediye ettik. Biz diyoruz ki: 
“ Bizim için her gün Anneler 
Günü. Ve onlar her zaman en 
güzel hediyelere layık.”

Adatepe 5 yaş öğrencileri-
mizle sınıf öğretmenleri Özlem 
Akalın okulumuzun bahçesinde 
bulutları gözlemledi. Öğrencile-
re hava olayları hakkında görüş 
bildirdi. Gökyüzünde gördükleri-
ni hepsi tek tek anlattı. Bulutları 
çeşitli nesnelere benzetenlerimiz 
oldu. Keyifli bir etkinlik ardından 
sınıflara geri döndük.

 Her ay belirlediğimiz sevgi, 
saygı, paylaşım gibi konularımızı 
Babaanne öğretmenimizin oku-
duğu farklı farklı hikayeler ile pe-
kiştirdik, içselleştirdik. Hayatımız 
boyunca kullanacağımız manevi 
değerlerin çekirdeklerini şimdi-
den oluşturduk. 

Adatepe Anaokulumuzda öğ-
rencilerimizin hayal dünyasını 
geliştirmek ve onlara yeni bilgiler 
öğretmek amacıyla her hafta ma-
sal saati düzenledik.

Masalcı amcamızla her hafta 
farklı masal diyarlarına yolculuk 
ettik. Bazen gemi olduk bazen 
bulut bazen de upuzun burunlu 
bir fil olduk. Çok eğlendik çok 
güldük bir de baktık bir sürü yeni 
bilgiler öğrendik. Masalcı am-
camızın pelerini altında yine her 
hafta farklı yolculuklara yelken 
açmaya devam edeceğiz.

SAĞLAM KAFA SAĞLAM VÜCUTTA

DUYGULARI EĞİTTİK
  Adatepe Anaokulumuzda öğrencileri-

mizin duygusal eğitimine katkı sağlamak 
amacıyla öğrencilerimize duygu eğitimi 

dersleri yaptık. Bu yıl ilk olarak 5 yaş 
gruplarımızda okul psikoloğumuz eşliğin-

de duygu eğitimi derslerimizi başlattık. 
Duygu eğitimi derslerimizde öğrencileri-
miz duıygularını keşfedebilmeyi öğrenir-
ken farklı etkinlikler ile nasıl duygularını 

yönetebileceklerini öğrendiler. Öğret-
menimizin okuduğu duygu 
eğitim seti hikayelerimiz ile 

yapılan etkinlikleri pekiştirdik.

1,2,3 derken sayı saymak bizim işi-
miz oldu. Akıllı tahtamızda yaptığımız 
sayı çalışmaları ile öğrenmede kalıcılı-
ğı sağlarken, öğrencilerimizin de dikkat 
sürelerini uzattık. Hem eğlendiler hem 
öğrendiler.

EĞLENCELİ ARİTMETİK



11

BİZ EKO OKULUZ
İki yıldır okulumuzda uygulanan eko okul 

programımız sonuçlanmış ve yeşil bayrağı-
mızı almış olduk. Bu sene su konusu ile eko 
okul programımıza devam etmekteyiz. Öğ-
retmenlerimizin öğrencilerimiz ile her ay dü-
zenli olarak hazırladığı  eko okul panoları ile 
doğa ve çevreye karşı daha bilinçl bir nesil 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz 
ile yaptığımız eko okul projelerimiz ilgi çekici 
ve öğrencilerimizin severek katıldığı etkinlik-
ler olmaktadır. 

Gökyüzü Adatepe öğrencileri olarak Peygamber Efendimizin doğumunu büyük bir çoşkuyla kutladık. 
Bu sene bir ilk olarak kutlu doğum programımızı tüm anaokullarımızın 5 yaş grupları hazırladı. İlahilerin 
coşkuyla söylendiği, hadislerin okunduğu bir program oldu. Tüm veliler öğrencilerimizi ayakta alkışladı-
lar. Keyifle geçen günün sonunda gösterdiğimiz başarıdan dolayı hediyeler almaya hak kazandık.

 Öğrenmenin en iyi yolu deneyerek 
ve yaparak öğrenmedir. Bilim atölyesi 
derslerimizde yaptığımız deneyler sa-
yesinde daha kalıcı bir eğitim sağladık. 
Öğrencilerimize etkinlikleri uygulama 
fırsat verdiğimiz atölye derslerimizde 
öğrencilerimiz de büyük bir keyifle atöl-
ye derslerine katıldılar. 

Önce sayıları sonra renkleri sonra sırayla tüm kavramla-
rı öğrendik. Akıllı tahta yardımıyla işitsel olarak öğrendikleri-
mizi görsel olarak pekiştirdik. Oynadığımız 
İngilizce oyunlar, resimli kartlar ve dinlemeye 
doyamadığımız hikayeler ise en çok 
hoşumuza giden etkinlikler oldu.

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİMİZ
İNGİLİZCE DERSLERİMİZ

BİLİM
 ATÖLYESİ 

(FEN VE DOĞA)

EY NEBİ!
SELAM OLSUN SANA EY ALLAH’IN RASÜLÜ
SELAM OLSUN SANA EY ALLAH’IN HABİBİ

Okullarımızda aktif bir şekilde 
uygulanmaya başlanan Montes-
sori alternatif eğitim modeli ile 
öğrencilerimize günlük yaşam 
becerilerini kazandırmaya çalış-
maktayız. Okul ortamında yaptı-
ğımız etkinlikler zamanla günlük 
hayatlarında da aktif ve eğlene-
rek uygulamaya başladıkları birer 
davranışa dönüşmeye başladı.

Kek, kurabiye yap-
makla kalmadık meyve 
ve sebze salataları yap-
mayı denedik. Hatta 
yoğurt mayaladık ayran 
yaptık. Hepsinin sağlık 
için ne kadar faydalı 
olduğunu öğrenirken 
nasıl yapıldıklarını da 
deneyerek öğrendik ve 
tatbik ettik. Artık bizler 
de minik birer aşçı sa-
yılırız.   

 Müzik dersle-
rimizde yeni yeni 
şarkılar öğrenirken, 
orf derslerimizde de 
ellerimizi ayakları-
mızı çırparak nasıl 
ritimler oluşturabildi-
ğimizi de öğrendik. 
Hem eğlendik hem 
kulağımızı geliştirdik 
hem yepyeni şarkılar 
öğrendik. 

Küçük kaslarımızı harekete geçiren, el becerilerimizi geliştiren 
görsel sanatlar derslerimizde yaptığımız etkinlikler  öğrencilerimi-
zin severek katıldıkları etkinliklerdir. Öğrencilerimizin ilgi alanları-
na göre oluşturulan farklı ortamlarda farklı malzemeler kullanarak 
yaptıkları görsel sanatlar etkinlikleri öğrencilerimizin keyifle geçir-
dikleri zamanları oluşturmaktadır.

MONTESSORİ ÇALIŞMALARIMIZ

MUTFAK ATÖLYESİ MÜZİK VE BİZ



KELEBEKLERİN 
GİZEMLİ DÜNYASINDA 
BİR YOLCULUK

EN ANLAMLI BAYRAM

 Okulumuzun birinci sınıf 
öğretmenleri Buket Çelik, Ya-
semin Karakaya, Mehmet Ali 
Şenduryıldız ve Kemal Ayar gö-
zetiminde Beykoz Kelebek Çift-
liğine gezi düzenledik. Dersleri-
mizde öğrendiğimiz ve günlük 
yaşantımızda gördüğümüz  ke-
lebeklerin ilginç  dünyasının 
her aşamasını gözlemledik. Bir 
kelebeğin yumurtadan kelebe-
ğe dönüşme adımlarını canlı 
olarak inceleme fırsatı bulduk. 
Kelebeklerin başkalaşım geçi-
ren canlılardan olduğunu göz-
lemleyerek öğrendik. Bu da 
yetmedi papağanları, iguanaları 
da ziyaret ettik. Hem hayvanla-
rın bu güzel dünyasını keşfettik 
hem de harika zaman geçirdik.

Çocukların hayatında oyunun çok önemli 
bir yeri olduğu, uçurtma yapmanın ve uçur-
manın da çocukların çok sevdiği  eğlenceli 
bir oyun olduğu düşüncesi ile   öğrenci-
lerin  “Uçurtma”  ile  ilgili bilgi almalarını, 
uçurtmanın nasıl yapıldığını öğrenmelerini, 
dünyanın farklı bölgelerine ait uçurtma ko-
leksiyonunu görmelerini, eğlenceli vakit ge-
çirmelerini sağlamak için  2. Sınıf zümre öğ-
retmenleri olarak  Uçurtma Müzesine bir gezi 
düzenledik.  Öğrencilerimizle birlikte, Uçurt-

ma Müzesi 
gezisinde 
uçurtma -
nın nasıl 
yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığı-
nı, uçururken nelere dikkat edilmesi gerekti-
ğini öğrendik. Atölye çalışmasında uçurtma 
yaptık. Dünyanın dört bir yanından getirilen 
rengarenk ve ilginç figürlü uçurtmaları gör-
me fırsatını elde ettik. Eğlenceli vakit geçir-
dik.

Okuyup yazabilmek için  bir 
yıl boyunca birinci sınıflar ola-
rak  çok çalıştık çok uğraştık. 
Çok emek harcadık, çok sabret-
tik. Biliyorduk ki bu uğraşıların 
sonunda en büyük hayalimiz 
olan okumayı yazmayı öğrene-
cektik. Büyük bir sabırsızlıkla 
beklediğimiz o gün artık geldi 
ve biz  emeklerimizin karşılığını 
aldık. Hepimiz okumayı ve yaz-
mayı aynı zamanda da hesap 
yapmayı öğrendik. Bu mutlu 
günümüzde, genel müdürümüz 
Dr. Hüseyin Emin Öztürk, okul 
müdürümüz Ali Sedat Aslan  
müdür yardımcımız, öğretmen-
lerimiz ve velilerimiz  bu güzel 
günümüzü bizimle kutladılar. 
Yıl boyunca hazırlandığımız 
şiirlerle, dramalarla, şarkılarla, 
folklör ve dans gösterileri ile 
coştuk eğlendik. Her birimiz 
hem heyecanlandık hem de bu 
güzel günün keyfini çıkardık.
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İLKOKULA GEÇMENİN MUTLULUĞU
Özel Gökyüzü Koleji anasınıfı öğrenci-

lerinin 1. sınıfa geçişleri coşkuyla kutlandı. 
       Heyecanın, sabrın ve mutluluğun bir arada 
yaşandığı hazırlık sürecinden sonra değerli öğ-
retmenlerimizin sunumuyla miniklerimiz perfor-
manslarını sergilediler. İtina ve emekle hazırlanan 
halk oyunları, koro, orff, İngilizce drama, jimnas-
tik ve step gösterilerinde alkışlar hiç eksilmedi. 
Çok heyecanlı oldukları gözlerden kaçmayan 
minik yıldızların mutluluğu görülmeye değerdi. 
      Küçük adımların bir kademe daha yükselişini 
ifade eden beraat belgeleri öğretmenleri tarafından 
alkışlar eşliğinde öğrencilere verildi.  Gurur verici bu 
tablo, keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

Öğrencilerin doğayla olan kucaklaşması gö-
rülmeye değerdi. 2. Sınıf öğrencileri olarak 18 Mayıs 
Çarşamba günü “Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi” ge-

zisinde eğlencenin ,  spor ve oksijenin bol olduğu bir gün 
geçirdik. Doğanın kucağında bilmediğimiz  birçok bitki çe-
şidinin varlığına, dokunarak ve gözlemleyerek tanık olduk. 

Eğlenmenin yanında edindiğimiz  bilgilerle 
keyifli bir gün geçirdik.

DOĞANIN KUCAĞINDA BİR GÜN

ATIKLARDAN DENEYLER YAPTIK
Derslerimizde atıklar ve çeşitlerini öğre-

nirken çok ilginç bilgiler karşımıza çıktı. Or-
ganik olarak adlandırılan sebze, meyve gibi 
atıkların doğada kısa sürede toprağa karı-
şarak kaybolduğunu ve gübre etkisi yaparak 
toprağı zenginleştirdiğini öğrendik. Plastik 
türünde olan atıkların doğada uzun süre 
kaldığını ve çevre kirliliğine neden olduğunu 
anladığımızda deney yaparak bu durumu 

gözlemlemeye karar verdik. Okulumuzun 
bahçesinde açtığımız iki çukurdan birine 
meyve kabukları ve kış sebzeleri artıkları; 
diğer çukura da naylon  poşet ve plastikten 
yapılan nesneler koyarak gömdük ve  yirmi 
gün sonra gömülen naylonların etkilenmedi-
ğini , sebze artıklarının ise çürümeye başla-
dığını  gözlemledik. Böylece yaparak yaşa-
yarak ders işlemenin tadına vardık. 

UÇURTMALARI ZİYARET ETTİK
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Vaktinde, dinlediğimiz masal-
ların kahramanları o çok uzak ül-
kelerde değil de tonton ninemin 
benim tatlı uykulara yolcu eder-
ken anlattığı sıcacık yüreğinde 
yaşıyormuş meğer. Bembeyaz 
saçlı pamuk dedemin cebime 
koyduğu şekerlerin tadı, şimdi-
lerde marketlerden alınan  hiçbir 
şekerde bulunmazmış. Bir farklı 
tadı olurmuş  hepsinin, o hür-
metli büyüklerinin ellerinden.

Annem akşam evde anla-
tınca yarın okula anneannen 
ve dedenle güzel bir geziye gi-
deceğimi o an bayram sevinci 
oldu kalbimde. Hem heyecanlı 
hem de mutluydum. Arkadaş-
larımla ve öğretmenimle onları 
tanıştırmak ve hep birlikte eğ-
lenceli bir gün geçirmekti se-
bebi. O sabah her sabah gibi 
mutlu uyandım. Koşar adım 
okula gittim. 

3. SINIFLAR KİDZANİA’DA

AĞIRLIK ÖLÇÜLERİNI ÖĞRENDİK

DOĞAL VE BEŞERİ 
UNSURLARI İNCELEDİK

DOLAŞIM 
SİSTEMİMİZ

4. Sınıf öğrencileri olarak, 
İstanbul’un Mini Türkiye Parkı 
ve Haliç semtinin incisi Rahmi 
M. Koç Müzesini ziyaret etme 
imkanı bulduk.  İki ayrı güzelliği 
bir arada yaşadık. 

Bu gezi ile  yeni bilgiler ve 
deneyimler kazandık.Türki-
ye’deki çeşitli yapıtların 60.000 
metrekarelik  dünyanın en ge-
niş alanına  kurulduğu minya-
tür parktan oldukça etkilendik. 
Minyatür maketler  sayesinde  
adeta oralara   gitmiş gibi olduk. 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde ise 
ayrı bir heyecan yaşadık. 1994 
yılında sergiye açılan Eski Has-
köy Tersanesi, Haliç’in kuzey 
yakasında Rahmi M. Koç tara-

fından res-
tore edilerek 
hizmete açı-
lan müzede 
çeşitli koleksi-
yonlar sergi-
lenmektedir. 
Müze; Tarihi 
Lengerhane 
Müzesi, Ta-
rihi Hasköy 
Tersanesi ve 
Açık Hava 
Sergileme Alanı olmak üzere  
üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Her bölümde ayrı özel koleksi-
yon parçaları sergilenmektedir. 
Bu müze bize geçmişten günü-
müze olan gelişmeleri, değişim-

leri  somut olarak göstermiştir. 
Bu gezimizden büyük keyif 
aldık ve güzel deneyimler elde 
ettik. “Hiçbir şey seyahat etmek 
kadar zekayı geliştirmez! ‘’ sö-
zünü bir kez daha yaşayarak 
tecrübe ettik.

Anasınıfları olarak hayvan 
sevgimizi pekiştirmek ve güzel 
bir gün geçirmek amacıyla 14 
Nisan Perşembe günü  at çiftli-
ğine gezi düzenledik.

Çok sevdiğimiz atları ya-
kından göreceğimizi , atların 
yaşadığı yerlere gidip onları 
besleyeceğimizi, atlara bine-
ceğimizi öğrenince çok heye-
canlandık. Çiftlikteki  hayvan-
ları gördük ve  açık havada 
piknik yapıp oyunlar oynadık. 
Atlara binerken hepimiz çok 
heyecanlıydık. Çoğumuz ilk 
ata binme deneyimini bu gezi-
de gerçekleştirdi.  “Hayvanlar 
ve Hayvan Sevgisi” dersimizi 
gezimiz sayesinde hiç unut-
mayacağız.

“Eskiden haberleşmenin tadı bile bir başkay-
dı” der büyüklerimiz. Bunu yaşamak ve sevdik-

lerimize geçmişi hatırlatmak amacıyla 3. sınıf 
öğrencileri olarak PTT’ye gittik. Onlara olan 
duygularımızı mektup yazarak dile getirdik. 

Büyük bir hevesle yazdığımız mektupları-
mızı PTT’ye giderek kendimiz gönder-
dik. İlk kez postaya mektup vermenin 

heyecanını yaşadık. Mektup yaz-
manın ve göndermenin ne kadar 

güzel olduğunu hissettik.

3. sınıf zümre öğretmenlerimiz  Mih-
re Zülfikaroğlu, Songül Osmanağaoğlu, 
Necla Kibar ve Elif Özdemir Karataş 
gözetiminde Kidzaniadaydık. Yoğun 
ders temposuna ara vererek biraz da 
eğlendik. Yeni yeni meslekler edindik. 
Her birimiz çalıştık, kazandık. Hem 
para biriktirdik, hem de kazandıklarımı-
zı harcadık. Eğlenirken aynı zamanda 
para kazanmanın kolay olmadığını ve 
çalışırken ne kadar dikkatli olmamız 
gerektiğini öğrendik. Hem meslekle-
ri öğrendk  hem de tutumlu olmanın 
önemini kavradık.

Sosyal Bilgiler dersinde 4.sınıflar 
olarak, doğal unsurların doğada ken-
diliğinden bulunan unsurlar olduğunu, 
beşeri unsurların ise insanlar tarafın-
dan yapılan unsurlar olduğunu öğren-
dik. Konuyla ilgili örnekler verdik, gör-
sel sunumlardan yararlandık. Konuyu  
kavradıktan sonra öğrendiklerimizi 
pekiştirmek amacıyla doğal ve beşeri 
unsurlarla ilgili panomuzu hazırladık. 
Kartondan evler, arabalar, ağaçlar, 
köprüler vb. hazırlarken yaptığımız 
bu çalışmalara farklı bir gözle baktı-
ğımızı hissettik. Artık evleri arabaları  
birer beşeri unsur olarak görmeye 
başladık. 

Fen bilimleri dersimizde vücudu-
muzla ilgili bilgiler öğrenirken öğret-
menimizle dolaşım sistemi yapı ve 
organlarını kendi çizgilerimizle oluştur-
duk. Canlılarda besin ve oksijenin tüm 
hücrelere ulaşmasını sağlayan sistem 
olan damarlarımızı barajlara, kanımızı 
barajlardan akan sulara benzeterek 
canlandırmalar yaptık. Hazırladığımız 
çizimlerimizi sergileyerek birbirimizin 
çalışmalarını da inceleme fırsatı bul-
duk. Hem eğlenceli eğlenceli bir ders 
işledik hem de konumuzu güzelce 
kavradık.

3. SINIFLAR VE PTT ETKİNLİĞİ

İSTANBUL’DA TÜRKİYEYİ GEZDİK

BENİM DEDEM 
BENİM NİNEM

ATLARI
ZİYARET ETTİK

Matematik dersinde ağırlık ölçü-
lerini işlerken yaparak yaşayarak 
öğrenmenin önemini bir kez daha 
anladık. 3. Sınıf zümre öğretmenleri-
miz ile terazi kullanarak  getirdiğimiz 
nesnelerin ağırlıklarını ölçtük. Kendi-
miz ölçümler yaparak ağırlıklar arası 
karşılaştırmalar yaptık. Böylece ders 
içerisinde hem çok eğlendik hem de 
yeni bilgilerimizi verimli bir şekilde 
öğrendik.

Bir öğrencim diyor ki : “Hayatımda ki en değerli var-
lıkları annemi ve babamı büyüten , bana canım torunum 
diye seslenen kıymetli büyüklerimin günüydü bugün.”
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    GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARINDA 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Kutlama programının açılışını 
Gökyüzü Eğitim Kurumları Genel Mü-
dür Yardımcısı Ali Sedat Aslan, günün 
anlam ve önemini ifade eden konuş-
ması ile yaptı. Velilerin büyük oranda 
katılımı ile gerçekleşen bayram kut-
lamasında öğrenciler adeta gökyü-
zünde parlayan yıldızlar gibi özverili 
çalışmalarını konuklara sergilediler. 
Öğrencilerin seslendirdiği birbirinden 
coşkulu şarkılar ve yapmış oldukları 
danslar, konukların bayram coşkusu-
nun daha da artmasında etkili oldu. 
Kurtuluş Savaşı’nın zorluklarını ve 
Türk Milletinin zaferini anlatan drama 
gösterisi ile izleyenlere duygu dolu 
anlar yaşatan öğrenciler, izleyenler-
den büyük alkış aldı. Türkiye’nin yedi 
bölgesinden de bir örnekle sergilenen 
halk oyunları gösterisi büyük beğeni 
topladı. Aynı zamanda şiir okuyan öğ-
rencilerimiz de bayram sevincini izle-
yenlerle paylaştılar.

Nice mutlu, çoşkulu bayramlar kut-
lamak dileğiyle.

Gökyüzü Eğitim Kurumlarında 
4. sınıflar zümresinin organize 
etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
yaptıkları birbirinden güzel 
etkinlikler ile büyük 
bir coşkuyla 
kutladık. 
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YGS DEĞERLENDİRMESİ 
YENİ AKİT GAZETESİNDE

“Doğa ve Çevre Eğitim” Programı çerçeve-
sinde Tema Vakfı işbirliği ile tüm okulumuzda 
ekolojik okur -yazarlık kazanımlarını gerçekleş-
tirdik.

Çevre dostu Gökyüzünün  Yıldızları……
 Minik tema etkinliğimizde birer ‘’doğa kaşifi’ 

‘olarak büyüteçlerimizle çevre incelemesi yap-
tık .Belirlediğimiz alanlarda gördüğümüz renga-
renk çiçekleri ,birbirinden farklı taşları, yemyeşil 
çimenleri gözlemledik. Meraklı doğa kaşifleri-
miz bir yandan temiz havayı teneffüs ederken  
gördükleri  canlılara zarar vermeden incelerken 
çok keyif aldılar. 

İlkokul müdürlüğümüz işbirliği 
ve  görsel sanatlar öğretmenimiz 
Türkan DENİZ’in katkıları ile 1.,2.,3. 
ve 4. sınıflarımızın her kademesinde 
“Merhamet” duygularını beslemek 
için “Çizgilerle Merhamet” konulu 
yarışma düzenledik.

Çocukların duygularını ifade ede-
bilmelerinin en özgür seçimlerinden 
biri olan resim çizimleri ile “Merha-
met” konusunu hayal dünyalarına 
taşımak, onları düşündürmek ve çiz-
gilerle hayallerinin hayat bulmasını 
sağlamak istedik.

Birbirinden güzel resimler arasın-
da dereceye giren her kademedeki 
üç öğrencimizin ödüllerini “Kutlu 
Doğum Öğrenci Programında” ver-
dik.

“Başarılı” ama bir o kadar da 
“Merhametli” olmaları bizim önceli-
ğimiz oldu.

“Canım Anneme Mektup”
İlkokulumuzda değerler  eğitimi kapsa-
mında “anne sevgisi” konusu “Canım 
Anneme Mektup” etkinliğimiz ile tüm 
okulda gerçekleştirdik. Anneler Günü 
öncesinde yapılan etkinliğimiz küçük file 
keseciklerle annelerimize  gönderdik.
En Değerlimiz Annelerimiz
 “Sev” Yapıştır
Sevdiklerimizi kalbimize yapıştırdık. Kal-
bimiz meğer ne çok şey alıyormuş!
“Hoşgörü”Gözlüklerimizi Taktık!
Hoşgörü gözlüklerimiz ile çevremize, 
sevdiklerimize ve arkadaşlarımıza daha 
hoş bakabilmeyi öğrendik.
Sevimli İnsan Kimlerdir?
Sevimli bir insanda olan özellikleri öğre-
nerek daha sevimli  olalım dedik. 
“Adalet” Terazimizi Tarttık!

Adaletli ve  tutarlı olmak için duygu tera-
zilerimizi tarttık. 
İlkokul müdürlüğümüzün resmi ders 
müfredatı olarak bu yıl uygulamaya baş-
ladığı Duygusal ve Sosyal Gelişim Dersi-
mizde; 
Ekim-Kasım ayında İletişim, Kasım-Ara-
lık ayında Kendini Tanıma ve Kabul, Ara-
lık-Şubat aylarında Duyguları Anlama, 
Mart - Nisan ayında Düşünce ve Duygu 
Yönetimi’ne, Nisan -Mayıs ayında ise So-
run Çözümünü işledik. 
İlkokul rehber öğretmenimiz Ahsen Tur-
gutlu ve sınıf öğretmenlerimizce verilen 
eğitimlerde öğrencilerimize “Duygu Eği-
timleri” adına önemli katkılarda bulunduk.
Duygu Tabağımızdan Kareler….
Balık Kılçığı Etkinliğimiz…
Renklerle Duygularımız….

ÇİZGİLERDEKİ  “MERHAMET”

DEĞERLERİ ÖĞRETİYOR, DUYGULARI EĞİTİYORUZ

EKOLOJİK OKUR-YAZAR OLDUK!..

Dereceye giren öğrencilerimiz;
1.SINIFLAR;      

     2.SINIFLAR
Birinci; Salih Emre Çağ – 1/A    

     Birinci; Berkay Akaçay – 2/D
İkinci  ; Ceylin Öngel – 1/A     

     İkinci;   Yağmur Balçıkaran – 2/A
Üçüncü; Azra Dede – 1/A    

     Üçüncü; Belinay Akarçay – 2/A

3.SINIFLAR
Birinci; Begüm Kuşat – 3/A
İkinci;  Elvin Niron – 3/A
Üçüncü; Ediz Gültekin – 3/D 

4.SINIFLAR
Birinci ; İsmail Hakkı Akın – 4/B
İkinci    ; Zehra Akdere – 4/E
Üçüncü; Ali Can Dalgıç – 4/C

 “BİR SINIRI OLMAYANIN, 
HİÇ SINIRI OLMAZ”

Duygu Eğitimi Merkezi olarak 
gençlerimize birçok kavramın tüke-
tildiği bir yüzyılda onlara kavramları 
hatırlatma ve düşündürme konu-
sunda bir kapı aralamak istedik. 

Lise müdürlüğümüz işbirliği ile 
öğrencilerimize yönelik Firuzan Çe-
tin’in farklı sunumu ile “Gençlik ve 
Kavramlar” konulu seminer verdik.

Şuurlu bir genç olabilmek için 
kavramları daha yakından tanıma-
nın önemine değinilen programda 
gençlerin hedeflerini konuştuk.

“Bir Genç, kendini tanırsa ken-
dini bilir; kendini bilen haddini bilir. 
Gencin hedef piramidinin olması, 
başarı için zorluklara katlanması, 
onu mutlaka başarıya götürür. Gay-
ret yoksa başarı yoktur.  Bir sınırı 
olmayanın hiç sınırı olmaz. İnsanı 
bitiren ya hiç olmasınlarıdır, ya da 
hiç bitmesinleridir. Müslüman niçin-
siz yaşayamaz, her niçinin bir içini 
vardır.” kavramları ile gençlerimizi 
buluşturduk.
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GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI  
Özel Maltepe Gökyüzü Fen Lisesi olarak 2015 yılı-
nın mart ayında Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve 
spor alanındaki hibe programı olan Erasmus+ Ulus-
lararası Proje Ortaklığına yapmış olduğumuz başvu-
ru eylül 2015 te Ulusal Ajans tarafından kabul edildi.

Projenin 6 ülkeortağı olup, katılımcı 
ülkeler Yunanistan, İspanya, Portekiz, 
İtalya, Letonya ve Türkiye’dir. Ortağı ol-
duğumuz projenin koordinatörü olan 
Yunanistan’ın Corfu ( Korfu) adasındaki 
3o GenikoLykeioKerkyras Okulu’nda ger-
çekleşen tanışma toplantısının ardından, 
ilk hareketlilik gezisi Portekiz’in Gaia şeh-
rindeki ‘Agrupamento deEscolas de Car-
valhos’,  okulunda gerçekleştirildi.

MİSAFİRPERVERLER
KA219_014035_3 Nolu proje kapsa-

mında gerçekleşen Portekiz gezisi,  pro-
jenin Türkiye koordinatörü olan Pınar Tür-
koğlu (Yabancı Diller Bölüm Başkanı) ve 
İngilizce Öğretmeni Sema Yazğan kontro-
lünde, 11 Fen sınıfından Bera Bayrakçe-
ken, Tuğçe Kayhan ve Feyzanur Kayadibi 
ile 10 Fen sınıfından Umutcan Sürücü’nün 
katılımıyla gerçekleşmiştir. 10-16 Nisan 
arasında gerçekleşen gezi süresince öğ-
rencilerimiz ve öğretmenlerimiz, diğer ülke 
öğrenci ve öğretmenleri ve ev sahibi aile-
lerle hem sosyal-kültürel hem de akade-
mik anlamda birçok değer kazandılar ve 
oldukça hoş vakit geçirdiler. 

SORUNLAR HAKKINDA 15 SORU
Portekiz’e vardığımızda ev sahibi aile-

ler bizleri otel önünde karşılayıp hem öğ-
retmenlerle tanışıp sohbet ettiler hem de 
yanlarında kalacak olan öğrencileri alıp 
evlere dağıldılar. Programın ilk gününde 
ise okul içinde çeşitli etkinlikler yapılarak 
hem Portekiz eğitim sistemi tanıtıldı hem 
de projemizin konuları hakkında atölye 
çalışmaları yapıldı. Buna göre, öğrencileri-
miz diğer bütün ülke misafir öğrencileri ile 
beraber sınıflara girip derslere katıldılar. 
Öğretmenlerin tanıştığı ve okulun gezil-
diği tanışma toplantısının ardından, proje 
dahilindeki bütün öğretmen ve öğrenciler 
konferans salonunda toplandılar. Öğrenci 
ve öğretmenlerin katıldığı çalışmada da-
ğıtılan sorular cevaplandı.  Ortak gelecek 
beklentileri, dünyanın şu anda karşı karşı-
ya olduğu en büyük sorunlar, ileride karşı-
laşacağımız en ciddi sorunlar ve benzeri 
konuları içeren 15 soruya verilen ortak ce-
vaplar seçildi ve sunuldu.  Bu çalışma hem 
öğrencilerin birbirlerini daha iyi tanımaları 
ve anlamaları, hem de evrensel konular-
la ilgili ortak duygu ve düşüncelerini ifade 
etmeleri anlamında etkili bir çalışma oldu. 
Öğlen yemeğinin ardından okul rehber 
öğretmeni eşliğinde etkileşimli oyunlar ile 
önceki çalışmanın değerlendirilmesi yapıl-
dı. Her grup ortak noktalar hakkında görüş 
bildirdi.  

BASMAKALIP DÜŞÜNCELER
Bir sonraki gün olan 12 Nisan’da okul 

içi aktivitelere video çekimi hazırlıkları ile 
devam edildi. Her guruptan her öğrenci 
seçmiş olduğu cümleleri tahta panolara 
yazarak göç, kalıp yargı ve ırkçılıkla ilgi-
li cümleler seçti. Ardından Portekiz’deki 
göçmenler ve sorunları hakkında çalışan 
bir grubun 2 üyesi bir konuşma yapıp,  
basmakalıp düşünce ile ilgili bir anket ça-
lışması yaptı. Göç, kalıp yargı ve ırkçılıkla 
ilgili kategorilerde olası bir durumla karşı-
laşırlarsa ne hissedip nasıl davranacakla-
rı hakkında konuşan öğrenciler, etkinliğin 
ilerleyen saatlerinde, basmakalıp düşün-
cenin ne kadar yaygın ve yanlış olabilece-
ği konusunda ne kadar az farkındalıkları 
olduğunu anladıklarına karar verdiler.
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GÖKYÜZÜ’NÜN YILDIZLARI  PORTEKİZ’DE PARLADI
Eylül 2015 tarihinden itibaren, Fen Lisesi müdü-
rü Gürkan ÜNVER’in desteği ile ‘’Immigrattion, 
StereotypesandRacism’’ (Göç, Kalıp Yargı ve 
Irkçılık)  konulu projemiz için başladığımız ça-
lışmalar bütün hızıyla devam etmektedir.

Öğle yemeğinin ardından Belediye Sarayı’na 
bir gezi düzenlendi. Bu gezide belediye başkanı-
nın düzenlediği resepsiyona katılan öğrenciler ve 
öğretmenler, başkanla tanışma fırsatı buldular ve 
karşılıklı hediyeler verildi. Portekiz’in tanıtım video-
sunun da yapıldığı resepsiyonda, belediye başkanı 
projenin önemini vurguladı. Özellikle göç ve sığın-
macılar konusuna değinilen konuşmada, yapılan 
çalışmalar değerlendirildi. Bol bol resim ve video 
çekiminin gerçekleştiği resepsiyon,  hem yerel hem 
ulusal basında yer aldı. Gökyüzü Fen Lisesi öğren-
cilerinin Portekiz basınında çıkan haberlerin yıldızı 
olması da bizleri ayrıca mutlu etti. 

TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILAR
Resepsiyonun ardından Portekiz ekibinin dü-

zenlediği gezi kapsamında Douro Nehri üzerinde 
anlatımlı tekne gezisi yapıldı ve Porto’nun tarihi 
yerleri gösterildi.

13 Nisan sabahı Portekiz’in kuzeyine doğru, 
tarihi yerlere düzenlenen gezide öğrenciler her 
ülkeden değişik bir öğrenci ile yan yana oturtulup 
birbirlerini tanımak için çeşitli sorular sordular. Bu 
sayede öğrencilerin bolca İngilizce pratik yapma 
fırsatları oldu.

14 Nisan günü okul kütüphanesinde, önceden 
hazırlıkları yapılmış olan video çekimleri gerçekleş-
tirildi. Daha sonra öğrenciler ülkelerindeki göçmen-
lik yasalarını slaytlar eşliğinde sundular. Bu sunum 
sırasında Türkiye’nin son dönemde karşı karşıya 
kaldığı sığınmacılarla ilgili yaşananlar ve gelişme-
lerle ilgili öğrencilerimiz Tuğçe ve Bera’ya sorular 
yöneltildi. Türkiye’nin jeopolitik konumu dolayısıyla 
savaştan kaçarak ülkemize sığınan milyonlarca in-
sanın durumu özellikle söz konusu edildi ve konu 
fazlasıyla ilgi çekti. Daha sonra her ülkeden seçi-
len birer öğrenci temsilcisi, Portekiz başbakanına 
yollanmak üzere ortak bir mektup yazıp Avrupa 
ve dünya ülkelerinin göçmenlere ve sığınmacılara 
yönelik politikaları hakkında önerilerde bulundular. 
Öğlen yemeğinin ardından Portekiz’de yasayan 
göçmen bir kaç aile davet edildi ve konferans salo-
nunda göçmenlikle ilgili kendi deneyimlerini anlattı-
lar. Sonrasında öğrencilerin kendilerine yönelttikleri 
soruları cevapladılar. Bu aktivite öğrencilerin göç-
menlerin yaşadıkları sorunları canlı olarak görüp, 
durumu daha net görmeleri için bir fırsat oldu.Daha 
sonra sergi için hazırlık yapan öğrenciler kullana-
cakları fotoğrafların altına koymak istedikleri söz ve 
şiirlere karar verdiler. 

EL YAPIMI SERAMİKLER
15 Nisan Cuma günü okulda buluşan bütün 

öğrenci ve öğretmenler sergi açılışına katıldılar. 
Portekizli öğrencilerin şarkılar söylediği gösterinin 
ardından yapılan haraketlilik hakkında hazırlanmış 
bir anket dolduruldu. Daha sonra Portekizli öğren-
cilerin özel olarak hazırlamış oldukları el yapımı 
seramikler öğretmen ve öğrencilere takdim edildi. 
Haraketlilik katılım belgelerinin verilmesinin ardın-
dan akşam yemeği saatine kadar serbest kalan 
öğrenciler ailelerle vakit geçirdiler. Toplantının bitiş 
kutlaması Portekizli ailelerin yapmış oldukları ye-
meklerin okulda servis edilmesiyle yapıldı.

Bu hareketlilik öğrencilerimize öncelikle ülke-
mizde yaşanan sorunları ve alınan önlemleri med-
ya dışında kanallar yoluyla öğrenmeleri, öğren-
dikleri bilgileri İngilizce olarak başka milletlerden 
yaşıtlarına aktarmaları, başka ülkelerde konuyla il-
gili olanları, farklı bakış açılarını ve yaklaşımları ta-
nımaları için gerçek bir fırsat oldu. Bunun yanında, 
yurt dışına çıkma, başka kültürleri ve gelenekleri 
tanıma, yabancısı oldukları ortamlarda kendilerine 
bakabilme, kendilerini koruma ve eğlenebilme ve 
kendilerini başka bir dilde ifade edebilme anla-
mında da oldukça yararlı oldu. Öğrencilerimize bu 
etkinlikte yardımcı olan okulmMüdürümüz sayın 
Gürkan Ünver başta olmak üzere, İngilizce züm-
resine ve Gökyüzü eğitim Kurumları’nın bütün çalı-
şanlarına teşekkür ederiz.
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Okulumuzun konferans salonunda 
20 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 
18:30’da “Yine Senin için Bir Araya 
Geldik Ya RESULULLAH!”
Duygu Eğitim Merkezi Sorumlumuz 
Aysun KURT, Sezai KARAKOÇ’un
“Konsun yine pervazlara
 Güvercinler;
“Hû hû” lara karışsın
Âminler...
Mübârek akşamdır;
Gelin ey Fâtiha’lar, Yâ-sin’ler!       di-
zeleri ile seslenerek Kutlu Doğum 
Programını başlattı.
Programda, Gökyüzü Eğitim Kurum-
larımızın Kurucusu Genel Müdü-

rümüz Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK 
“Hoşgeldiniz” konuşmasını yaptı.
Duygu Eğitim Merkezimiz Kutlu Do-
ğum Programına özel konuk olarak 
Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet 
Emin AY’ı misafir etti. AY, o güzel 
anlatımı ile bizlere “Merhamet Pey-
gamberi Efendimizi” tanıttı. Gece, 
O’na olan özlemimize, hasretliğimize 
su serpti adeta.
Müzik Öğretmenimiz Gülperi Şen 
Hocamız, ortaokul öğrencilerimiz 
ve misafir sanatçılarımız ilahileriyle 
programı taçlandırdılar. Koromuz  
konuğumuzun da seslendirdiği 
“Güllerin Efendisi” ilahisini okuyarak 

eseri Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’a 
hediye ettiler.
Programımızın sonunda konuğu-
muza hediyesini Maltepe İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü İsmail Altan 
ve Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin 
Emin ÖZTÜRK verdi.
Güzel Peygamberimizi her yıl daha 
daha yakından tanımamıza vesile 
olan Gökyüzünün gelenekselleşen 
programlarından Kutlu Doğum Prog-
ramımızda bu yıl  kıymetli konuğu 
Prof.Dr. Mehmet Emin Ay ile, katılan 
tüm veli, öğretmen ve misafirlerimiz 
güzel bir geceyi ihya etmenin mutlu-
luğunu yaşadı.

İlkokul öğrencilerimizin 
peygamber sevgisini dolu 

dolu yaşamaları, O’nun 
güzel ahlâkını örnek al-
maları  için   mart ve ni-
san ayı içerisinde Kutlu 

Doğum Etkinlikleri planlandık.
Mart ayı içerisinde 1.,2.,3. ve 

4. sınıflarımızda “Çizgilerle Mer-
hamet” resim yarışması düzen-
leyerek Görsel Sanatlar dersimiz 
içerisinde konu başlığı olarak be-

lirlediğimiz “Merhamet” konusu-
nu işledik.

Yine mart ayı içerisinde 
4.sınıflarımız Maltepe İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün başlat-
tığı 23 Mart 2016’da  Maltepe 
ilçesindeki  tüm okullarda ya-
pılan “Canım Peygamberimi 
Okuyorum” kitap sınavına ha-
zırlanıldı. Amacımız sınava 
hazırlanmalarını sağlamakla 
birlikte, Peygamber Efendi-
mizin hayatını öğrenmeleri 

olmuştur. Bu doğrultuda yoğun bir 

Siyer bilgisi paylaşıldı, kendileri-
nin sınava ön hazırlık yapmalarını 
sağladık.

11 Nisan 2016 Pazartesi günü 
ilkokul öğrencilerimizin katıldığı 
“Canım Peygamberime Mektup” 
etkinliği ve Değerler Eğitimi züm-
remizin hazırlamış olduğu “Sala-
vat” etkinliği gerçekleştirdik.

Mart ve nisan ayındaki etkinlik-
lerden sonra son olarak 25 Nisan 
2016 Pazartesi günü saat 14:00-
16:00 arası ilkokul Kutlu Doğum 
Programı yaptık. Program önce-
sinde öğrenci ve öğretmenlerimi-
ze “Canım Peygamberim” rozet-
leri dağıttık.

 Geniş katılımlı öğrenci perfor-
mansları ile hazırlanan program, 
değerler eğitimi öğretmenlerimiz 
Betül TARLA, Esma TİRYAKİ, 
Emir BENZER, Halime KARA-
KUŞ’un katkıları ve Müzik Öğret-
menimiz Begüm AYYÜCE yöneti-
mindeki 1.sınıflarımızın korosu ile 
coşkulu bir şekilde kutladık.

EY KUTLU NEBi! 
NE ÇOK ÖZLEDiK SENi

CANIM PEYGAMBERİM
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Duygu Eğitim Merkezimiz,  ana sınıfı öğrencilerimize yönelik   18-24 Mart Büyüklere 
Saygı Haftası çerçevesinde  plan- ladığı “Benim Dedem, Ninem Bitanem 
Etkinliği”ni 30 Mart 2016  Çar- şamba günü gerçekleştirdi.

Sadece  dedeler, annean- neler ve babaannelerin katıldığı et-
kinlik, sabah saat 09:00’da sınıflarda “Benim Dedem, Ninem 
Bitanem Hoşgeldiniz” et- kinliği ile başladı.  Daha sonra 
görsel sanatlar öğretme- nimiz Türkan DENİZ’in ve sınıf 
öğretmenlerimizin katkıları ile dede ve nineleriyle çekilmiş 
fotoğraflardan oluşan fo- toğraf sergimizin açılışını yaptık.

Etkinliğimiz, Maltepe sa- hilinde beden eğitimi öğretmen-
lerimiz Haldun Kaan ÖZÇİĞ- DEM, Özlem AKKUŞ, Merve SÖK-
MENspor etkinlikleri ve piknik şeklinde devam etti.

Okul müdürlüklerimizin işbirliği ile 6 Ma-
yıs 2016 Cuma günü Gökyüzülü yıldızla-
rımızın anneleri ile “Anneler Günü 
Programı’nda” bir araya geldik. 

Elleri öpülesi anneleri-
mizin biraz duygulu ama 
daha çok keyifli bir gün 
geçirebilmeleri için il-
kokul öğrenci perfor-
manslarının yer aldığı 
Anneler Günü progra-
mında müzik öğretmeni-
miz Begüm AYYÜCE yö-

netimindeki 3. sınıflarımızın korosu; drama 
öğretmenimiz Levent SANCAR ve küçük 

drama sanatçılarımız 2-C sınıfından  Elif 
Naz KEMALOĞLU ve Meva Su KA-

RAHAN’ın rol aldıkları skeçleri 
programa renk kattı.

Gökyüzülü annelerimiz, 
müzik öğretmenimiz Gülperi 
ŞEN hocamız ve misafir sa-
natçılarımız eşliğinde“Türk 
Sanat Müziği Dinletisi” ile gü-

zel bir gün geçirmeleri bizleri 
de mutlu etti.

“Bir elin nesi var, çok elin sesi var” 
Gökyüzü Ailesi olarak kıyafet, oyun-
cak ve kitaplarımızı topladık ve ihtiyaç 
sahibi olan Suriyeli mülteciler ve Mar-
din Toki İlkokulu  ile paylaştık. 
Duygu Eğitim Merkezimizin koordi-
ne ettiği , anaokul, ilkokul, ortaokul 
ve lise müdürlüklerimizin işbirliği ile 
saygıdeğer veli ve öğrencilerimizin 
paylaştıkları yardımların çokluğu biz-
leri duygulandırdı. Bu anlamlı birlikte-
likte Okul Aile Birliğimizin çok değerli 
katkıları bu çalışmaların nihayete 
ulaşması açısından çok kıymetliydi.  
50’ye yakın kıyafet kolisi, 10’a yakın 
oyuncak ve 3 koli kitap Sultanbeyli 
Belediyesi Suriyeli Mülteciler Derne-
ğine teslim ettiki. Toplana yardımların 
bir kısmı da Mardin Toki İlkokulumuza 
ise kargo ile gönderdik.

Anaokul, ortaokul ve lise öğrenci-
lerimize ilkokulumuzun yıldızları da 
katılarak, yetim kardeşlerimizin sayı-
sını artırdık. 

24 yetim kardeşimiz Türkiye’den 
ve kilometrelerce uzaklıktaki Bangla-
deş, Etiyopya, Afrika-Zimbabve, Su-
riye, Afrika-Burkina Faso, Sri Lanka, 
Endonazya, Afrika-Tanzanya, Azer-
beycan, Arnavutluk’tan. Yetim kar-
deşlerimize kucak açan öğrencileri-
miz kendilerini onların yerine koyarak 
kalpten gelen yardımları ile onların 
yanında oldular. Artık her sınıfın bir 
yetim kardeşi var ve o yetim kardeş-
leri artık tanıyorlar. Resimlerinden ve 
kimliklerinden haberdarlar.

25 Nisan 2016 günü İlkokul Kutlu 
Doğum Öğrenci programımıza İHH 
İnsani Yardım Vakfının 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
çerçevesinde ülkemize konuk olarak 
getirdiği yetim kardeşlerimizi okulu-
muzda misafir ettik. Kendilerine tüm 
öğrencilerimiz adına Okul Aile Birliği-
miz tarafından “Osmanlı Arması” he-
diye ettik.

Sevgili öğrencilerimizin yüce gö-
nüllülükleri hiç bitmesin ki; Bütün 
Dünya Kardeş Olsun, Hayat Bayram 
Olsun.

Program açılışında konuşan Duy-
gu Eğitim Merkezi sorumlumuz Aysun 
KURT: En iyi psikoloğun anne ve baba, 
en iyi tedavi merkezinin aile olduğu düşü-
nülerek eğitimli anne babaların çoğunluk-
ta olduğu bu kuşakta tüm çabamız  her 
annenin bir okul, her ailenin bir üniversite 
ve her okulun bir bilim merkezi olması 
içindir.” dedi.

Program konuğumuz Pedagog Dr. 
Adem GÜNEŞ, “Nezaket ve Zarafet İçin 
Mahremiyet Eğitimi” konusu ile çocuk eği-
timine ilişkin önemli nüanslara temas etti.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik 
KAPTAN ve İlçe Milli Eğitim Şube Mü-
dürü İsmail ALTAN’ın iştirak ettiği se-
miner programımıza çok sayıda veli-
mizin katılması bizleri onurlandırdı.

Seminere katılan velilerimize Milli 
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Katı-
lım Sertifikası” verdik.

Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin 
Emin ÖZTÜRK, program sonunda 
Adem GÜNEŞ’e teşekkür ederek pla-
ket ve çiçek takdim etti.

Duygu Eğitim Merkezimizin bu yıl üçüncüsünü dü-
zenlediği Profesyonel Anne & Baba Eğitimi Semi-

nerini 28 Mart 2016 Pazartesi günü gerçekleştirdik.

BENİM DEDEM, NİNEM BİTANEM

EN DEĞERLİMİZ ANNELERİMİZ

ACILAR
PAYLAŞTIKÇA 

AZALIR

YETİM KARDEŞİM: 
“NEŞE GETİRDİM SANA” 

NEZAKET VE ZARAFET İÇİN 
MAHREMİYET EĞİTİMİ

İlkokulumuzda Kur’an-ı Kerim öğreni-
mini hızlandırmak için Maltepe Osman-
gazi Kız  İmam Hatip Lisesi işbirliği ile 14 
Mart 2016 Pazartesi günü Maltepe İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünden onay aldığı-
mız  “Kur’an-ı Kerim Kardeşliği” projesini 
14 Mart-14 Nisan 2016 tarih aralığında  
gerçekleştirdik. 

https://gokyuzu.k12net.com adresin-
den de bilgisini paylaştığımızbu proje ile 
ikinci dönem itibariyle öğrencilerimizin 
Kur’an-ı Kerim’i okumaya geçmeleri, 
Kur’an-ı Kerim okumaları hızlandırmaları, 
okuyan öğrencilerimizin ise Fatiha ve Ya-
sin-i Şerif Surelerini tecvidli okumalarını 
hedefledik.

Değerler Eğitimi öğretmenlerimizle 
birlikte usta öğretici olarak beş tane imam 
hatip lisesi son sınıf öğrencimizin iştirak 
ettiği derslerde her bir öğrencimizin ders 
talimi alınarak Kur’an-ı Kerim’i okumaya 
başlamaları hızlandı. Mayıs ayı itibariyle 
129 öğrencimiz Kur’an-ı  Kerim okumaya 
başlamış oldu.

KUR’AN-I KERİM 
KARDEŞLİĞİ
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BİLGİLERİMİZ 
YARIŞSIN

7A/B sınıfı öğrencileri Türkçe bil-
gilerini konuşturdu. Tüm grup üyele-
rinin aktif katılımıyla gerçekleştirilen 
bilgi yarışmamızda hem kıyasıya 
yarışmanın hem de yarışırken keyif 
almanın verdiği mutlulukla sorulara 
cevap veren öğrencilerimiz güzel sa-
atler geçirdi. Tatlı 
rekabeti artıran 
minik ödüller de 
yarışmamıza renk 
kattı. Yarışmanın 
sonunda her grup 
yeni şeyler öğ-
renmenin ve ekip 
olarak bir şeyler 
yapmış olmanın 
tadına vardı.

Maltepe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Müftülü-

ğünün düzenlemiş olduğu “Canım Pey-
gamberimin Hayatını Okuyorum Projesi” 
kapsamında çocuklarımıza kitaplar dağıtık. 

Kitaplarını okuyan çocuklarımız ilk aşama 
sınavına katılmış, ilk üçe giren öğrenci-
lerimiz ise ikinci aşama sınavına girmeye 
hak kazanmıştır.  Bu sınavda ise ilkokulda 
Hasan Eren Kavak adlı öğrencimiz 5. , or-

taokulda ise Ayça Sena Kayhan adlı öğren-
cimiz 9. olmuştur. İlçe tarafından düzenle-
nen törende öğrencilerimize ödülleri takdim 
edilmiştir. Gökyüzü Eğitim Kurumları olarak 
da öğrencilerimizi tebrik edip ödüllendirdik.

DÜNYAMIZ VE SU

CANIM PEYGAMBERİM’İN HAYATINI OKUYORUM

Sayısal Bilimler zümresi 
olarak ortaokul 7. sınıflara Bi-
lişim Haftası etkinliği olarak 
bilinçli bilgisayar kullanımı ile 
ilgili bir seminer verdik. Öğ-
rencilerimizin son zamanlarda 
bilgisayar, telefon, tablet ve 
oyun bağımlılığının zararlarını 
anlattık. Yaptığımız ankette 
öğrencilerimiz kendilerini test 
ederek içinde bulundukları 
durumlarını görmüş oldular. 
Bilinçlenme adına yaptığımız 
bu seminerde karşılaştıkları 
akademik zorlukların aslında 
kendi çabalarıyla aşabilecekle-
rini gördüler. Umarız bu bilinci 
etraflarına yayarak Kelebek 
etkisi oluştururlar. Biz sadece 
bilinç konusunda bir tohum 
attık bunu da öğrencilerimizin 
geliştireceğine ve yayacağına 
inanıyoruz.

Düzenlediğimiz etkinlikte; Susuzluk 
ne demek? Suyun canlılar için önemi 
nedir? Canlılar suyu nerelerde ve ni-
çin kullanırlar? gibi soruları cevapladık. 
Tüm dünya ve ülkemizde mevcut kulla-
nılan su rezervlerini, bunların daha ne 
kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini 
tartıştık. Bu konularda acil neler yapıl-
ması gerektiğini sorgulayarak farkında-
lığımızı arttırdık.

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı  için-
de gerçekleşmiş bir muharebedir. I. Dünya 
Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında 
yapılan Çanakkale Savaşı, Gelibolu Yarıma-
dası’nda gerçekleşmiştir ve Osmanlı Devleti 
ile İtilaf Devletleri çarpışmıştır. Gelibolu Yarı-
madası’nın konumu itibarıyla savaş karada 
ve denizde sürdürülmüştür. İtilaf Devletleri 
Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul üzerinde 
bazı amaçlara sahipti. Bu amaçlar boğazların 
denetimini ele geçirmek ve bu şekilde Rusya 
ile sağlıklı bir ticaret yapmaktır. Ayrıca Alman-
ya müttefiki olan Osmanlı Devleti’ni savaş 
dışında bırakarak savaşı kazanmak istemek-
tedirler. Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak 
Çanakkale Boğazı’na giren İngiliz savaş ge-
mileri 18 Mart 1915’te Nusret mayın gemisi 
aracılı ile döşenen mayınlara çarparak denize 
gömülmüştür. Tüm çabaların sonucunda düş-
manı yenen Mustafa Kemal çok önemli başa-
rılar elde etmiştir. Tüm bu saldırılarda başa-
rısız olan İtilaf Devletleri geri çekilmiştir ve iki 
tarafta da büyük kayıplar verilmiştir.

Dünya tarihine geçen Çanakkale zaferi-
ni okulumuzda öğrencilerimizle kutladık. 18 
Mart günü gerçekleştirdiğimiz  Çanakkale 
şehitlerimizi iliklerimize kadar hissettik. Ça-
nakkale Zaferi’ni öğrencilerimizin muhteşem 
tiyatro gösterisiyle zaferimiz büyük bir coş-
kuyla kutladık. 

Hayat bir tiyatro sahnesi. Yüklendi-
ğimiz rolü oynarız. Dünya Tiyatro Gü-
nü’nde öğrencilerimizle birlikte tiyatro 
tarihine yolculuk ettik. Günümüzü 
Türk tiyatrosunda önemli bir yeri olan 
Hacivat ve Karagöz gölge oyununu iz-
leyerek etkinliğimizi tamamladık. Türk 
tarihine de bir yolculuk gerçekleştirdik.

Okulumuzun matematik dersleri artık 
sıkılmadan, eğlenerek ve öğrenerek ge-
çiyor. Matematiğin zor bir ders olduğu ve 
öğrencilerin konuları kavramada zorlan-
dığı herkesin malumudur. Okulumuzda 
matematik derslerinin zorluğunu etkinlik-
ler yaparak aşıyoruz. Çeşitli materyaller 
kullanarak ve ders içinde farklı yöntemler 
uygulayarak yapmış olduğumuz etkinlik-
lerde öğrencilerimizin yaparak-yaşaya-
rak ve eğlenerek öğrendiklerini görmek-
teyiz. Bazen bir pul bazen bir birim küp 
bazen de bir balon kullanarak günlük 
hayata uyarlayarak işlediğimiz dersle-
rimizde öğrencilerimizden gelen “ Bu 
öğrendiklerimizi günlük hayatta nerede 
kullanacağız ki? “ sorularına da cevap 
vermiş oluyoruz. Yaptığımız yöntemlerle 
dersin daha etkin, öğrenmeyi kalıcı ve 
uzun süreli olmasını sağlıyoruz.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu Sayısal Bilimler zümresi 
olarak her yıl olduğu gibi bu yılda akıl oyunları kulübü olarak birçok 
oyunu ve çalışmayı öğrencilerimize tanıttık. Başta akıl oyunları ola-
rak kâğıt ve materyal oyunları diye ikiye ayırmıştık. Kâğıt oyunların-
dan Su doku, Kare Karalamaca ve Mantık oyunları oynanışının ve 
oyunların çeşitlerinin tanıtımınıyaptık. Kolay,  orta ve zor seviyede 
oyunlar oynattık.  Materyal oyunlarından iseTangram ( t-tangram, 

klasiktangram),  Metal Zincir Oyunları, Digit, Mangala ve Solo 
Test oyunlarının tanıtımı ve oynanmasını yapıtık.  Öğrencile-

rimiz her bir oyunla alakalı genel bilgi sahibi olmakla birlikte 
oyunları çok iyi derecede oynadıkları görüldü. 3 boyutlu 

düşünme, akıl yürütme ve strateji yeteneklerini geliştiren 
bu oyunların öğrencilerimizin okul derslerinde de 

başarıyı sağladıkları görüldü.

GÖKYÜZÜ’NDE AKIL OYUNLARI

BİLGİSAYAR BİZİ 
KULLANMIYOR!!
BİZ  BİLİNÇLİ 
BİLGİSAYAR 
KULLANIYORUZ.

İlkokulda: 
1. Hasan Eren Kavak(4-A) 
2.Salih Vıcıl(4-D) 
3.Elif Kutay Andiç
Ortaokulda: 
1-Ertuğrul Akay (6-A) 
2-Ayça Sena Kayhan(8-A) 
3-Enes Adıgüzel (5-B)
Lisede: 
1.Tuğçe Kayhan 
2. Zehranur Yılmaz 
3. Feyzanur Kayadibi 
     Sena Kaya

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

ETKİN DERS 
ETKİNLİKLİ DERS

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

İlk üçe giren 
öğrencilerimiz:
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Duru ELT ve OYD-Net yayıncılığın ortak ola-
rak düzenlediği, İstanbul’dan 50 okulun İngilizce 
öğretmenlerinin katıldığı, 29 Nisan-1 Mayıs tarih-
leri arasında Karadağ’ın Budva kentinde gerçekle-
şen TOEFL ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME SEMİ-
NERİ‘ne okulumuzdan Yabancı Diller Zümre Başkanı 
Nilüfer GÜVEN ve İngilizce öğretmeni Güzin SACİ-
HAN katılmıştır. Seminerden yeni ve yararlı bilgilerle 
dönen öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıllarda İngilizce 
adına okulumuzda TOEFL sınavlarını daha sistemli bir 
biçimde uygulanmasının yararlı olacağı konusunda fikir 
birliğine varmışlardır.

Ortaokul olarak Fen Bilimleri dersinde TEMA(Türkiye 
Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) rehber öğretmen, 
öğrencilerimizde doğa ile buluşma, günlük hayattaki ter-
cihlerimizi sorgulama ve sürdürülebilir, katılımcı kararlar 
alma konularında farkındalık yaratma amacıyla bir yol 
göstermiştir. Bu kapsamda, güneş fırını yapımı, erozyonu 
gözlemleyelim, kuş yuvası yapımı gibi etkinlikleri yapıla-
rak öğrenciler bilinçli hale getirilmiştir. 

SAĞLIK HAFTASI
KUTLANDI

TOEFL ÖĞRETMEN 
BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİ-BUDVA

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 
TEMA EĞİTİMİNE KATKI

SINIFIN İÇINDEN DOĞANIN 
KUCAĞINA UZANAN KEŞIF ARZUSU

KUTLU DOĞUM HAFTASI 
COŞKUYLA KUTLANDI

7-13 Nisan tarihleri arasın-
da kutlanan ‘’Sağlık Haftası’’ 
nedeniyle velimiz DR. TUNCAY 
YILMAZER öğrencilerin sağlıklı 
yaşamaları konusunda bilinç-
lendirilmesi, hastalanmadan 
önce gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiği üzerinde durdu. Sağlıklı 
yaşayabilmek için temizliğe önem 
verilmeli, düzenli uyumalı, vücu-
dumuzun ihtiyacı olan besinleri 
tüketmeli,  düzenli spor yapma-
lıyız gibi birçok konu hakkında 
öğrencileri bilinçlendirdi.

Merak duygusu insanlığın 
ilerlemesindeki en önemli 
etkenlerdendir. Öğrencilerimiz-
deki merak duygusunu açığa 
çıkarmak adına; Newton’un 
renk çarkında ışığın davranış-
larını gözlemledik. Robotların 
programlanarak emirleri nasıl 
dinlediğini keşfettik. Bunların 
yanında bahçedeki bitkile-
rin hücrelerindeki kloroplastı 
inceledik. Limonun nasıl pile 
dönüştüğünü araştırdık. 

Hz. Peygamberin doğumunun yıl dönümü mü-
nasebetiyle her yıl büyük bir coşkuyla idrak edi-
len “Kutlu Doğum Haftası” heyecanı okulumuz-
da yaşandı. Hz. Peygamber’in 1445. Doğum 
günü Gökyüzü Koleji öğrencileri tarafından 
büyük bir coşkuya neden oldu.

Kutlu Doğum Haftası, peygamberimiz 
Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum gü-
nünü kutlamak amacıyla her yıl 14-20 
Nisan arasında kutlanır. İnsanlığın kur-
tuluşu için gönderilen son ve en büyük 
peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kame-
ri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12.ge-
cesi doğmuştur. Milâdî takvime göre 
ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine 
rastlamaktadır. Bu mübarek geceye 
“Mevlid Kandili” denir.

İnsanlığın her zaman ve mekân-
da Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği 
ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata 
geçirilmiş şekli olan onun sünnetine 
ihtiyacı vardır. O’nu örnek almak, 
Kur’an’a uymaktır. 

Bizde bu bağlamda okulumuzda 
“ Kutlu Doğum Haftasını “ kutladık. 
Bu güzel programımızda “ Gökyü-
zü Koleji “ öğrencilerinin katılımıyla 
çeşitli gösteriler ve kutlamalarda 
bulunduk. Öğretmenlerimizin de 
katılımıyla gerçekleşen programı-
mız öğrencilerimiz tarafından ilgiyle 
ve coşkusuyla karşılandı. Program-
da emeği geçen öğretmenlerimize 
ve okul idaresine teşekkür ederiz.

GÖRSEL SANATLAR VE BİZ
Görsel Sanatlar Kulübünde, görsel sanat-

ların dallarını ve farklı tekniklerini öğrenerek 
yaratıcılıklarını ,düşünsel açılımlarını, ifade 
biçimlerini geliştirmek;  sanat akımlarını, dö-
nem sanatçılarını ve eserlerini öğrenmek, 
eğlenerek sanat yapmak esastır.

Öğrencilerimiz temel sanat bilgilerini, 
resim sanatının inceliklerini alarak ve uygu-
layarak yaratıcı yönleri ve görsel hafızaları 
geliştirmekte, öğrenciler kendi iç dünyalarını 
bu sayede yansıtmaktadır.

Türkçe- Sosyal Din Kültürü Zümresi, 5. sınıf öğrenci-
leriyle “Turizm Haftası” kapsamında bir proje daha ger-
çekleştirdik. Sosyal Bilgiler öğretmenlerimizin gelenek-
sel hale getirdikleri proje; yine renkli, coşkulu bir şölene 
dönüştü. Anadolu kültürümüze ait farklı tatların yer al-

dığı bu etkinlikte öğrencilerimiz, bütün bölgelerimiz 
hakkında bilgilerini tazeleme fırsatı yakaladılar. 

Aynı zamanda bölgelerle ilgili kültürel fark-
ları, lezzetleri tanıyıp tanıttılar. Ka-

radeniz bölgesini tanıtan öğrencilerimiz, 

lahana çorbası, mısır ekmeği, lahana dolmasını, İç Ana-
dolu bölgemizi tanıtan öğrencilerimiz, nohut yemeğini, 
Kayseri mantısını, Konya’nın etli ekmeğini, Ege bölgesi-
ni tanıtan öğrencilerimiz, börülce salatasını, zeytini, İn-
ciri, Zeytinyağlı dolmayı ve diğer bölgelerimizdeki daha 
nice nefis lezzetleri tanıttılar.  Geleneksel hale getirdi-
ğimiz projeyi etkinliklerle gerçekleştiren öğren-
cilerimiz, uygulamalı olarak öğrendiklerini 
pekiştirme fırsatı yakaladılar.

MEMLEKETİMİN TADI
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Bilişim dünyası temel-
de bilgisayar ve bilgisayar 
yazılımlarının insanların 
ihtiyaçlarına göre düzen-
lendiği dünyadır. Okulumuz 
öğrencilerinin hazırladığı 
programda öğrencilerimizi 
Bilişim ve Teknoloji Haftası 
hakkında bilgilendirdik.

Yaşadığımız dünyada 
varlığımızı sürdürebilmek için 
bilgi ve bilgiyi kullanmaya 

ihtiyacımız vardır. Bilişim 
bize bilgi dünyası ile teknoloji 
dünyası arasındaki köprüyü 
kurarak günlük hayatımızı 
kolaylaştırır. İşte tüm bu 
nedenlerden dolayı her yıl 
8-13 Mart Bilişim ve Teknoloji 
haftası olarak kutlanır. Biz de 
bu haftada öğrencilerimizi bu 
alanda bilinçlendirmek adına 
bu programı hazırlayıp bilinç 
oluşturmak istedik.

2016-2017 GÖKYÜZÜN DE 
YGS-LYS ÇALIŞMALARIMIZ

EDEBİYAT EKRANDA

EVİMİZDEKİ 
SUYUN HİKAYESİ

Özel Gökyüzü Koleji -Fen Lisesi reh-
ber öğretmeni Naciye YAKUPOĞLU ta-
rafından organize edilen “Bilinçli Aile ve 
Başarılı Çocuk ” seminerine 9.Sınıf Veli-
leri davet edildi.

Velilerimize, ergenlik dönemi özel-
liklerinden bahsedildi. Ergenlik döne-
minde çocuklarımızla sağlıklı iletişimin 
nasıl kurulması gerektiği hakkında bilgi 
verildi. 9.sınıfın öneminden bahsedildi. 
TEOG sonrası çocuklarımızdaki olum-
suz davranışlarda veliye düşen görevler 
anlatıldı. 9.sınıfın Türkiye genelinde ba-
şarısı en düşük grup olduğu slaytla ve 
istatistiklerle velilere sunuldu. Sunumda 
9. sınıftaki başarısızlık nedenleri ve ön-
lemleri velilerle paylaşıldı. Velilerimizle 
sohbet havasında geçen sunumda, ve-
liler yaşadıkları sorunda tek başlarına 
olmadıklarını gördüler.

Dünya Avrupa Günü 
tüm Dünya’da 9 Mayıs ta-
rihinde kutlanmaktadır. Biz-
ler de Gökyüzü Koleji- Fen 
Lisesi Yabancı Diller Züm-
resi olarak tüm öğrencileri-
mizle beraber bu günü oku-
lumuzda kutladık.Özellikle 
bugüne mahsus öğrenci-
lerimizin hepsine beyaz 
tişört giyip tişörtün 
üstüne, verilen tema 
ile ilgili cümleler ya-
zıp o gün serbest 
kıyafetle gelmelerini 
istedik. Öğrencile-
rimizin tişörtlerine 
yazdıkları cümleleri 
ve tişörtler için ver-
diği emeği takdir 
ettik. Konferans sa-
lonumuzda gerçek-
leştirdiğimiz etkinlik beş 
bölümden oluştu ve olduk-
ça eğlenceli geçti. İlk olarak 
Erasmus+ projesiyle Porte-
kiz’e giden öğrencilerimiz 
edindikleri deneyimlerini 
arkadaşlarıyla bir slayt eşli-
ğinde paylaştılar. Ardından 
İspanyolca ve Almanca öğ-
retmenlerimizin hazırladığı 
bilgi yarışmasında öğren-

ciler İspanyolca ve Alman-
ca sorulara cevap verdiler 
ve birinci seçilen öğren-
cilerimiz Asude Ünüvar, 
Nurcan Şahin, Muhammet 
Emin Kodaman ve Aybike 
Keskin’e hediyeleri takdim 
ettik. Ardından 9A – 9B 
ve 10 fen sınıfından bazı 
öğrencilerin Almanca ve 

İspanyolca hocalarımızla 
hazırladıkları tiyatro skeci 
öğrencileri eğlendirdi. Öğ-
rencimiz Umutcan Sürücü 
özellikle “Eşofmanlı Şevket 
Hoca”tiplemesi ile herkesi 
güldürdü. Sonrasında öğ-
rencilerimiz Tuğçe Kantar 
ve Mine Ulusinan, Almanca 
ve İngilizce iki şarkıyı gitar 
eşliğinde çalıp söylediler. 

Son olarak İngilizce kelime-
leri cümle yapma yarışması 
yaptık. Öğrencilere karton-
lar üzerinde karışık kelime-
ler verildi ve bu kelimelerle 
doğru cümleler kurmaları 
istendi. Kıyasıya geçen 
yarışmada 16 öğrenci hem 
eğlendi hem de İngilizce 
etkinlik yapmış oldu. Ardın-

dan bu yarışmayı 
kazanan sekiz 
öğrencimize mü-
dürümüz Gürkan 
Ünver madal-
yalarını verdi.
Neşeli geçen kut-
lamalara emeği 
geçen özellikle 
Almanca öğret-
menimiz Sevgi 
Ekici, İspanyolca 

öğretmenimiz Tuğba Çal-
gın Baykal, İngilizce öğ-
retmenimiz Sema Yazğan 
ve Yabancı Diller Zümre 
Başkanı Pınar Türkoğlu’na,  
etkinlikte rol alan tüm lise 
öğrencilerimize ve özellikle 
bu günde istediğimiz olana-
ğı bize sağlayan ve destek-
leyen müdürümüz Gürkan 
Ünver’e teşekkür ederiz. 

Özel Gökyüzü Koleji Ve Fen Lisesi 
Okul Müdürü Gürkan ÜNVER tarafın-
dan 11.Sınıf Velilerimize bilgilendirme 
semineri yapıldı. Semire katılan velile-
rimize öncelikle okul rehber öğretmeni 
Naciye YAKUPOĞLU tarafından YGS-
LYS tanıtım sunumu yapıldı. Sunum-
da Ortaöğretim Başarı Puanından, 
OBP’nin LYS ye etkisinden, derslerin 
Ağırlıklı not ortalamasından, hangi bö-
lümün hangi puan türüne etki ettiğin-
den detaylı bir şekilde bahsedildi. Okul 
müdürü Gürkan ÜNVER tarafından 
2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde 
Gökyüzü Eğitim Kurumlarında nasıl 
bir çalışma yapılacağı sunum eşliğin-
de anlatıldı. Sunumda Haziran-Tem-
muz-Şubat dönemi özel programdan, 
öğrencilerin göreceği ders saatinden, 
uygulanacak deneme sınavlarından, 
üniversite gezilerinden, kamp progra-
mından, etüt programlarından, hafta 
sonu kurslarından bahsedildi. Verimli 
bir sunumun gerçekleştiği programda  
velilerin yoğun ilgisi bizleri memnun etti

Kurtuluş Savaşımızın baş-
langıç günü kabul edilen, son 
Osmanlı Padişahı Sultan Vah-
deddin tarafından 9. Ordu Mü-
fettişi olarak Karadeniz Bölge-
sine  gönderilen Gazi Mustafa 
Kemal’in Samsun’a çıkış tarihi 
19 Mayıs günü Maltepe Gökyüzü 
Koleji-Fen Lisesinde düzenlenen 
etkinlikle kutlandı.

Bu sene 97. yılını kutladığımız 
kurtuluş mücadelesinin meşale-
sinin yandığı bu önemli günde 

özellikle gençlerimize rehberlik 
edeceğini düşündüğümüz ekin-
liklere öncelik verildi. Yapılan 
konuşmalarda, okunan şiirlerde, 
izlenen video gösterimlerinde 
bu mücadelenin hangi inanç ve 
zorluklarla başarıldığının yanın-
da ülkemizin geleceğinin temi-
natı olan gençlerimize rehberlik 
edecek önemli bilgiler ve idealler 
aktarıldı. Zira 19 Mayıs günü aynı 
zamanda “Gençlik ve Spor Bay-
ramı” olarak da kutlanmaktadır.

Özel Maltepe Gökyüzü Fen ve 
Anadolu Lisesi’nde bu yıl ilk kez ya-
pılan dijital kütüphane uygulaması 
kapsamında  9, 10 ve 11 Anadolu 
ve Fen lisesi öğrencileri yıl içinde 
kendileri için seçtiğimiz toplam 15 
kitap okudular. Farklı seviyelerde 
128 adet kitap erişimi olan ve Ox-
ford Yayınları’na ait olan kütüphane, 
Eylül 1016’ya kadar kullanıma açık 
olacaktır Dolayısıyla öğrencilerimiz 
yaz tatilleri boyunca da bu kitaplara 
erişebileceklerdir.  Birinci ve ikinci 
dönem boyunca okumuş oldukları 
kitaplardan birini seçen öğrenciler, 
karakter analizi, olay örgüsü, konu 
özeti ve ana fikir gibi başlıklar altında 
değerlendirdikleri kitapları, perfor-
mans ödevi olarak sınıf içinde sun-
maya başladılar. Bu uygulama hem 
modern çağı yakalayan teknolojisi 
ile hem de öğrencilere edebiyatı 
sevdirme ve kitap okuma alışkanlı-
ğı kazandırma bakımından olduk-
ça keyifli ve eğitici olmuştur. Dijital 
ortamda kitap okuyup sunumlarını 
da dijital ortamda, slaytlar eşliğinde 
sunan öğrenciler, topluluk önünde 
İngilizce konuşma becerilerini de ge-
liştirmiş oldular.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün düzen-
lemiş olduğu eğitim gezisi öğren-
cilerimiz için hem eğlenceli hem 
de eğitici oldu. Öğrencilerimiz gezi 
boyunca suyun macerasına tanık 
oldular,  suyun  hangi aşamalardan 
geçtiği  çok dikkat çekiciydi. Aşama-
ların gerçekleştiği üniteleri, mühen-
disler eşliğinde gezerek kokusun-
dan yanına gidemediğimiz suyun 
arıtmadan sonra çiçeklerin sulanmış  
halini görmek bizim için de eşsiz bir 
deneyim oldu. Gezi boyunca bize 
eşlik eden ve sunum yapan çevre 
ve kimya mühendislerine ilgileri biz-
leri çok memnun etti.

AVRUPA GÜNÜNÜN BÜYÜK COŞKUSU

AH ŞU TEKNOLOJİ!

BİLİNÇLİ AİLE VE 
BAŞARILI ÇOCUK

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

KUTLANDI
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Tubitak -Malpete Anadolu Lisesi işbir-
liği ile hazırlanan bilim fuarına katıldık.  
Fuarda, Tubitak tarafından desteklenen 
otuza yakın deney bulunurken öğrencile-
rimizde bu deneyleri yakından inceleme 
fırsatı buldu. Öğrencilerimiz, yenilenebilir 

enerji dönüşümlerinden  güvenlik alarm 
sistemlerine, yemek artıklarıyla yapılan 
gübreden ısırgan ile mayalanan peynire 
kadar bir çok deneyin olduğu etkinlikten 
öğrencilerimiz, bilime nasıl katkıda bulu-
nabiliriz sorusu ile ayrıldı.

İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER 
ENERJİ BİLGİLENDİRME 
MERKEZİNDEYDİK

KÜTÜPHANELER HAFTASI 
KUTLANDI

İMANIN ZAFERİ ÇANAKKALE

Tarihte hiçbir zaman zalime,zulme 
boyun eğmemiş olan bu millet 1. Dünya 
Savaşı’nda da aynı azim ve kararlılıkla 
ülkesine zalimce saldıran düşmanlarına 
karşı milli birlik ve beraberlik anlayışıyla 
topyekün karşı durmuş, yine zalime bo-
yun eğmemiş ve düşmanı ülkemizden 
kovmuştur.

Bir milleti bu denli bir arada tutan en 
önemli unsurlardan biri de kalbindeki 
iman ile millet olma bilincinin sağlanmış 
olmasıdır. Tam da böyle bir zamanda bu 
hasletlerin zuhuru diyebileceğimiz İstiklal 
Marşımız da Mehmet Akif Ersoy’un ima-
ni duygularıyla dile gelmiş ve millete bir 
muştu olmuştur. 

Özel Maltepe Gök-
yüzü Kolej-Fen Lisesi 
olarak aynı bilinci öğren-
cilerimizde de oluştura-
bilmek adına bu önemli 
eserin ortaya çıkış hika-
yesini, dönemin şartlarını 
ve bugüne yansımasını 
hazırladığımız bir prog-
ramla anlattık. Edebiyat 
ve Sosyal Zümresinin 
birlikte hazırladığı prog-
ramımıza öğrencilerimiz 
de ciddi katkı sundular. 
Ve bu önemli şaheserin 
anlamı ve önemi öğren-
cilerimize bir kez daha 
kavratılmış oldu.

Her yıl 8 Mart günü kutlanan ve çeşitli 
etkinliklere sahne olan Kadınlar Günü’nü, 
bu yıl okulumuz Gökyüzü Kolejinde 10/A ve 
10/B sınıfı öğrencilerimizden Fatma Büşra 
Öztürk, Şevval Bedir, Selin Çiftçibaşı, Mer-
ve Aydın, Eylül Engeloğlu, Şule Dikmen, 
Yusuf Ahmet  Ölmez ve Elif  Eruygun’un 
hazırladığı programla kutlandık.Yapılan ti-
yatro gösterisinde kadına uygulanan şiddet 

kınandı. Günün anlam ve önemini belirtmek 
için yapılan çalışmalar herkes tarafından 
beğeniyle karşılandı.Okul yönetimi tarafın-
dan kadın öğretmenlerimize karanfil verildi. 
Kadınlar Gününe duyulan duyarlılıktan do-
layı okulumuz öğrencilerini, yönetimini ve 
katkılarından dolayı öğretmenlerimizi tebrik 
eder ve tüm kadınların Kadınlar Gününü 
kutlarız.

Öğrencilerimizle birlikte İstanbul 
teknik Üniversitesi Ayazağa Kam-
püsünde bulunan Nükleer Enerji 
Bilgilendirme Programına katıldık. 
İTÜ –RUSYA işbirliği ile hazırlanan  
bu programda nükleer enerjinin üre-
tilmesi ile ilgili bilgi edinildi. Program 
dahilinde öncelikle üç boyutlu simü-
lasyon ile dünyada kurulu nükleer 
enerji santralleri hakkında bilgi verildi. 
Nükleer enerjinin gerekliliği üzerinde 
görüşüldü. Öğrencilerimize bu prog-
ramda; büyüyen  ve gelişen dünyada 
enerjinin ne kadar önemli olduğu ve 
bu enerjinin  üretiminde nükleer ener-
jinin öneminden bahsedildi. Etkinlik 
sonunda öğrencilerimiz nükleer enerji 
hakkında doğru bilinen yanlışları öğ-
rendiler.

 Tarih Öğretmenimiz Nurullah 
KAYA’ nın hazırladığı programda 
Çanakkale Savaşı’na ait gerçek gö-
rüntülerin olduğu video ve slaytlar 
izletildi. Okulumuz Edebiyat öğret-
menlerinden Abdurrahim AKKAYA’ 
nın günün önemini belirten  ko-
nuşması herkesi derinden etkiledi.  
Program okulumuz öğretmen ve öğ-
rencilerinin okuduğu şiir ve yazılarla 
devam etti. Okulumuz öğretmenle-
rinden Serhat ÖZÇELİK, Bünyamin 
KOYUN ve Müzik öğretmenimiz 
Gülperi ŞEN’in hazırladığı müzik 
dinletisiyle program  sona erdi.

Çanakkale Zaferi’nin 101. yıl dönümü 18 Mart 2016 
Cuma günü okulumuzda coşku ve gururla kutlandı.

Her  yıl mart ayının son pazartesi 
günü kutlanan Kütüphaneler Hafta-
sı, okulumuzda da eğlenceli bir şe-
kilde kutlandık. 

Okulumuz Edebiyat öğret-
menlerinin  katkılarıyla hazırlanan 
programda,  kitap okumayla ilgili 
sayısal veriler ilgiyle dinlendi, “Ki-
tap Hayattır” adlı video gösterimi 
yapıldı. Kitabın öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimize göre tanımlarının  
olduğu sunum keyifle izlendi. Aynı 
zamanda okulumuz duvar panoları 
haftanın anlam ve önemine uygun 
posterlerle de donatıldı.

TUBİTAK BİLİM FUARI ETKİNLİĞİNE KATILDIK

İSTİKLÂL MARŞI, 
İSTİKBÂL MARŞI

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜN ANLAMLI MESAJI
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 Dünya Su Günü 22 Mart 1992 yılından 
itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Doğal kay-
nakların azalmasıyla ve artan dünya nüfusu 
ile birlikte daha da önemli duruma gelmiştir. 
Dünyanın unuttuğu ama yıllarca sömürdüğü 
Afrika kıtasında maalesef her gün sudan kay-
naklanan yüzlerce bebek ölümü olmaktadır. 
Bu yüzden bizim de dinimizin emrettiği gibi su 
israfından kaçınmamız ve kuraklığın arttığı 
bu yüzyılda su tehlikesinin ülkemizde sorun 
olmaması için neler yapmamız gerektiğini öğ-
renmemiz gerekir. Bu sebeple biz de bu günü 
öğrencilerimize  değişik etkinliklerle anlatma-
ya çalıştık. Ve bir farkındalık oluşturduk.

‘‘GELENEKSEL GÖKYÜZÜ MEZUNLAR DERNEĞİ MANTI GÜNÜ’’ BULUŞMASI

Özel Gökyüzü Koleji Ve Fen Lisesi Müdür 
Yardımcısı Serhat ÖZÇELİK tarafından 
9.10.11. Sınıf öğrencilerine organize edildi.
Sivil Savunmanın tanımı yapıldı. Sivil sa-
vunma savaşta ve afetlerde halkın can ve 
mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan 
ve topyekün savunmanın en önemli unsur-
larından biri olduğu görsellerle anlatıldı.
*  Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının 
en aza indirilmesi;
 * Afetlerde can ve mal kurtarılması;
*  Büyük yangınlarda can ve mal kaybının 
azaltılması;
*  Yok olmaları veya çalışamaz hale gel-
meleri durumunda yaşamı büyük ölçüde 
etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve 
kuruluşların korunması ile bunların acil ona-
rımlarının yapılması; 
*  Savaş zamanı her türlü  savunma faaliyet-
lerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;
*  Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvet-
lendirilmesi;
konularını kapsayan Silahsız, Koruyucu, 
Kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünü olduğu 
anlatıldı. Görsellerin ve etkinliklerin yoğun 
olduğu sunum; öğrencilerin bilinçlenmesin-
de etkili oldu.

7 Nisan Çarşamba günü 10. sınıfları-
mızla birlikte Bilgi Üniversitesi Kampüsün-
de yer alan Santral İstanbul Enerji Müze-
sine gezi düzenledik. Günümüzde müze 
ve sanat galerisi olarak kullanılan santral, 
1983 yılına kadar İstanbul’un tüm enerji 
ihtiyacını karşılayan termik bir santraldir. 
Öğrencilerimiz gezi boyunca Silahtara-

ğa Termik Santrali ve termik santrallerin 
çalışma prensipleri hakkında yetkililerce 
bilgilendirildi. Bilgi Üniversitesi tarafından 
hazırlanan eğitim programında,  öğrenci-
lerimiz günümüz enerji gereksinimleri ve 
üretimleri hakkında beyin fırtınasına katıldı. 
Daha sonra ise müze içindeki deney ünite-
leri incelenerek gezi tamamlandı.

“Halk içinde muteber bir nesne 
yok devlet gibi. Olmaya devlet cihan-
da bir nefes sıhhat gibi.”   (Kanuni 
Sultan Süleyman) Biyoloji zümresi 
olarak 7 -13 Nisan Sağlık Haftası 
çerçevesinde  öğrencilerimizle  kon-
ferans salonumuzda  biraraya  geldik. 
Açılış konuşmasını yapan 11 A sınıfı 
öğrencilerinden Dide Su SÜRÜCÜ, 
programı organize eden Simay BAY-
RAKTAR  ve Ayşe Mine ULUSİNAN 
konuşmalarında ; sağlıklı beslenme 
ve sağlığımızla ilgili dikkat etmemiz 
gerekenler hakkında öğrencilerimize 
bilgi verdi.

 Biyoloji öğretmenimiz Sibel ESKİ-
KÖY  yaptığı konuşmada sağlıklı bes-
lenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar 
ve yediğimiz gıdalarda bulunan katkı 
maddeleri hakkında bilgi verdi. 

Özel Gökyüzü Koleji ve Fen Li-
sesi Rehber Öğretmeni Naciye 
YAKUPOĞLU ve Edebiyat, Mate-
matik-Geometri, Tarih, Coğrafya, 
Felsefe, Din Kültürü, Fizik, Kimya, 
Biyoloji öğretmenleriyle beraber YGS 
değerlendirilmesi yapıldı. 12.Sınıf 
branş öğretmenlerimiz tarafından 
yapılan ders değerlendirmelerde, so-
ruların müfredata uygunluğu, zorluk 
kolaylık derecesi, beklentiye uygun 
olup olmadığı yazıda yer aldı.

LYS ile ilgili  ipuçlarının da yer al-
dığı tecrübeli kalemlerden çıkan yazı 
Yeni Akit gazetesinde tam sayfa ola-
rak yayınlandı.

 11. si gerçekleşen bu önemli 
günde Gökyüzü eğitim Kurum-

ları’ndan mezun olmuş öğren-
ciler, bir araya gelerek eski 
günlerini yad etme, hasret 
giderme fırsatı buldular.  Yo-

ğun katılımın olduğu bu 
seneki buluşmada hayata 
atılmış, anne baba olmuş 
Gökyüzü Eğitim Kurumla-

rı mezun öğrencileri, okul-
larına duydukları aidiyeti 

bir kez daha göstermiş ve se-
neye tekrar buluşmak üzere 
sözleşerek bu önemli günü 
tertip eden kurum yönetici-
lerine de teşekkürlerini bil-
dirdiler.

Geleneklerini oluşturmuş bir eğitim kurumu olan Maltepe Gökyüzü Koleji- Fen Lisesi, Geleneksel 
Mezunlar Derneği Mantı Günü Buluşması’nı bu sene de geniş katılımla gerçekleştirdik.

Kitap ile ilgili Edebiyat Zümresinin yap-
mış olduğu slogan yarışmasının sonuçları 
yapılan programla açıklandı. Yoğun katlı-
mın olduğu yarışmaya öğrencilerimizin ne-
redeyse tamamı katıldı. Yarışma sonunda 
jüri en güzel sloganı seçmekte çok zorlandı. 
Sonuç olarak,  9 B sınıfından Burak ARS-
LAN “Kitap,İnsanın İskeletidir.” adlı sloga-
nıyla 1. oldu.   11 B sınıfından Fatmanur 
Berre Yaz 2. olurken 11 B sınıfından Sü-
meyye GÜL  de 3. oldu. Yarışmada birinci 
olan öğrencimize çeşitli hediyelerin yanında 
sinema bileti hediye ettik. Yarışmaya katılan 
tüm öğrencilerimize Edebiyat Zümresi ola-
rak çok teşekkür ederiz.

DÜNYA BİR YUDUM SU

SANTRAL İSTANBUL GEZİSİ

HER ŞEYİN BAŞI
SAĞLIK

EDEBİYAT ZÜMRESİ 
“KİTAP” DEDİ, ÖĞRENCİLERİMİZ 

NE CEVAP VERDİ

YGS DEĞERLENDİRMESİ 
YENİ AKİT GAZETESİNDE

SİVİL SAVUNMA
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Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu 
olarak bu yıl kurduğumuz 5. Sınıf İn-
gilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerimizi 
görkemli bir törenle mezun ettik. Top-
lam 61 öğrenci ve 3 sınıftan oluşan 
hazırlık sınıflarımız, 30 Mayıs 2016 
Pazartesi günü gerçekleştirdikleri 
muhteşem gösterileriyle bu seneyi 
başarıyla tamamladığını herkese ilan 
etmiştir. Gecede, Dünyaca ünlü yazar 
William Shakespeare’in önemli oyun-
larından “Merchant of Venice-Venedik 

Taciri” adlı drama 5A sınıfı öğrencileri 
tarafından sergilendi. 5B ve 5C sınıfı 
öğrencilerimiz de hazırladıkları koro-
larla misafirlerimize İngilizce şarkılar-
la dolu eğlenceli bir gece yaşattılar. 
Program sonunda öğrencilerimize Ha-
zırlık Sınıfını başarıyla tamamladıkları 
için, “Başarı Sertifikası” ve “Gökyüzü 
Oskarı” verildi. Ödüllerini alan öğren-
cilerimiz Gökyüzü Marşı eşliğinde 
keplerini atarak geceyi neşeyle ve gu-
rurla tamamladılar.

İSTANBUL’UN FETHİ
Tarih boyunca nice devletler 

kurulmuş , nice hükümdarlar nice 
şehirler fethetmiştir. Şüphesiz ki 
fethedilen yerler arasında en şe-
reflisi, en büyüğü İstanbul’un fethi-
dir. Çünkü İstanbul tarih boyunca 
birçok hükümdar tarafından fet-
hedilmeye çalışılmış; ama bu hü-
kümdarlar hiçbir zaman amaçları-
na ulaşamamışlardır. Ta ki 1453 
yılında Fatih Sultan Mehmet Han 

fethi gerçekleştirene kadar…
İstanbul’un fethinin 563. Yıldö-

nümü okulumuz tarih öğretmeni 
Nurullah KAYA’nın hazırladığı fe-
tih programı coşku ve heyecanla 
kutlandı. Fethin 563. Yıldönümü 
münasebetiyle düzenlenen prog-
ram okulumuz öğrencilerinden 
Hanifi Talha OZAN ve Muham-
med Emin KODAMAN’ın Fetih 
süresini okumasıyla başladı. 

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan Tarih Öğretmenimiz Nurullah 
KAYA’nın günün anlam ve öne-
mini belirten konuşması yapıldı. 
Daha sonra edebiyat öğretme-
nimiz Abdurrahim AKKAYA’NIN 
İstanbul’un fethi ile ilgili kendi 
yazdığı şiiri okudu. Program öğ-
rencilerimizin okuduğu şiirler, ya-
zılar ve slayt gösterileriyle devam 
etti.

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARIMIZ 
İLK MEZUNLARINI VERDİ 
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YILDIZLARIMIZ ORTAOKULA “MERHABA” DEDİ
İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin Ortaokula 

Merhaba Gecesinde hüzün, gurur ve sevinç 
bir arada yaşandı. Daha dün gibi anne-baba-
larının ellerinde anasınıfına gelen öğrenciler, 
birer genç kız ve delikanlı adayı olarak 4.sınıf-
tan başarı ile mezun oldular. Öğretmenlerinin 
bakışları “Zaman nasıl da geçti” der gibiydi. 
Gökyüzü ilkokulunun bu gurur gecesinde 
duygularını ifade eden Kurucu Genel Müdür 
Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, böyle güzel evlat-
lar yetiştirdikleri için öncelikle anne-babalara 
ardından öğrencilere ve emeği geçen tüm öğ-
retmenlere teşekkür etti. Yemek ve eğlencenin 
ardından mezuniyet pastasının kesildiği gece, 
öğrencilerin mezuniyet belgelerini almalarıyla 
son buldu. Hüzün, sevinç, gurur ve coşkunun 
bir arada yaşandığı gecede öğrencilerin ve ai-
lelerinin mutluluğu görülmeye değerdi.

NEŞE İÇİNDE LİSEYE MERHABA
Özel Maltepe Gökyüzü Ortao-

kulu olarak 8. Sınıf öğrencilerimize 
unutamayacakları bir Liseye Mer-
haba töreni yaşattık.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaoku-
lu 2015-2016 eğitim öğretim yılı 8. 
sınıflar “Liseye Merhaba” töreni her 
sene olduğu gibi bu sene de büyük 
bir ilgi ve coşkuyla kutlandı. 01 
Haziran 2016 Çarşamba günü ilk 
olarak Marmara salonumuzda Ge-
nel Müdürümüz Dr. Hüseyin Emin 
Öztürk’ün, yönetim kurulu üyeleri-
mizin, genel müdür yardımcılarımı-
zın, öğretmenlerimizin, velilerimizin 
ve öğrencilerimizin katıldığı keyifli 
bir akşam yemeği yendi. Ardından  
okulumuzun konferans salonunda, 
8. Sınıf öğrencilerimizin sahneye 
tek tek davet edilmesi ile programı-
mıza başlandı. 

Ortaokul Müdürümüz Beyhan 
Özcan’ın günün anlam ve önemi-
ni belirten konuşmasının ardından 
Genel Müdürümüz Dr. Hüseyin 
Emin Öztürk ‘ün konuşması ile 
geceye devam edildi. Beratların 
öğrencilerimize derslerine giren 
öğretmenleri tarafından takdim 
edilmesi, öğrencilerimizin yaptığı 
konuşmalar ve mezuniyet pasta-
sının kesilmesi ile programımızın 
konferans salonundaki bölümü bü-
yük bir neşeyle tamamlanmış oldu.   
Okulumuzun bahçesinde pasta 
sunumu ile devam eden mezu-
niyet programı, öğrencilerimizin 
mutluluk içinde keplerini havaya 
atmasıyla son buldu. Onlar; me-
zun olmanın sevinci ile arkadaş ve 
öğretmenlerinden ayrılmanın hüz-
nünü bir arada yaşarken; biz Özel 
Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak 
bin bir emekle yetiştirdiğimiz pırıl 
pırıl çocuklarımızdan ayrılmanın 
üzüntüsü ile onları başarılı bir şekil-
de mezun etmenin haklı gururunu 
aynı anda yaşadık. 

Tüm öğrencilerimize bundan 
sonraki hayatları boyunca başarı-
lar ve esenlikler diliyoruz.
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GÖKYÜZÜNÜN 
GECEYİ AYDINLATAN 
YILDIZLARI

Özel Maltepe Gökyüzü Eğitim kurumları, eğitim-
de 19. yılını geride bırakırken lisesinden 11. me-

zunlarını vermenin haklı gururunu yaşadı.
Gökyüzü Eğitim Kurumlarının 

merkez kampüsünde gerçekleşen 
mezuniyet töreninin birinci bölümü 
okulumuzun kurucusu ve genel mü-
dürü Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK’ün 
okulumuz Marmara Salonunda öğ-
renci, öğretmen ve misafirlere verdi-
ği yemek ile başladı. Yemek sonun-
da okul müdürümüz Gürkan ÜNVER 
ve okulumuzun kurucusu ve genel 
müdürü Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK 
günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşmalar yaptı.

Programımızın ikinci bölümü okul 
bahçemizde hazırlanan mezuniyet 
programı ile devam etti. Burada 
öğrencilerimiz sırayla sahneye 
davet edilerek berat ve diplo-
maları verildi. Program Kolej 
ve Fen lisesi okul birincilerinin 
açıklanmasıyla devam etti. 
Kolej birincisi 12 B sınıfından 
Zehra BAYRAKTAROĞLU 
olurken Fen Lisesi birincisi 
de 12 FEN sınıfından Ahmet 
Furkan ÜLKER oldu. Okul 
birincilerimiz duygularını mi-
safirlerle  paylaşırken Gök-
yüzü Eğitim Kurumlarının 
kendilerine kattıkları değer-
lerin öneminden bahsettiler.  
Programımız öğrencilerimizin 
okulumuzun kurucusu ve ge-
nel müdürü Dr. Hüseyin 
Emin ÖZTÜRK’e;  

Kolej-Fen Lisesi  müdürü Gürkan 
ÜNVER’in de öğretmenlerimize te-
şekkür plaketi vermesiyle devam etti. 

Velilerimiz ve misafirlerimizin öğ-
rencilerini büyük bir gururla seyret-
tikleri program öğrencilerimiz için en 
heyecanlı ve en zevkli bölüm olan 
kep fırlatma ile son buldu.
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    GÖKYÜZÜ’NÜN 
YILDIZLARI BÜYÜLEDİ

Gökyüzü Eğitim Kurumları öğrencileri 
yıl içerisinde hazırladıkları çalışmaları ba-
har şenliğinde velilerine sundu. Okul bah-
çesinde yapılan etkinliklerde anaokulu öğ-
rencilerinin çalışmaları ise velileri büyüledi.

Bu yıl 19.su düzenlenen “Geleneksel 
Gökyüzü Bahar Şenliği” ile öğrenci, öğ-
retmen ve veliler bir araya geldi. Okulun 
Esenkent’teki yerleşkesinde düzenlenen 
şenlikte, bir yıl boyunca derslerden yorgun 
düşen öğrenciler de stres attı. Gökyüzü 
Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Hü-
seyin Emin Öztürk açılış konuşmasında 
öğrencileri her alanda hazırlama gayreti 
içinde olduklarını söyledi. Öztürk, çocuk-
larımızın gelecekte başarılı bireyler olma-
sı, sizler kadar bizleri de gururlandıracak” 
diye konuştu. 

EĞLENMEK ONLARIN DA HAKKI
Çocukların yıl içerisinde dersler ve sı-

navlar arasında koşturduğunu hatırlatan 
Genel Müdür Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 
bütün bir yılın yorgunluğunu bir nebze 
de olsa bu şenlikle atmalarını sağlamayı 
hedeflediklerini anlattı. Velileri unutmadık-

larını ve çocukların yıl içerisinde yaptıkları 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalış-
maları, şenlikte onlarla buluşturacaklarını 
da kaydeden Öztürk, anne babalara şöyle 
seslendi: “Çocuklarımız olmasa evimizin 
tadı olur muydu? Çocuklarımız olmasa 
okulumuzun tadı olur muydu? Ben çocuk-
larımıza, emeği geçen öğretmenlerimize 
ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. 
Sizlere de teşekkür ediyorum bu göz be-
beklerinizi Gökyüzü Eğitim Kurumlarına 
emanet ettiğiniz için.”

MİNİKLER ÖNCE EĞLENDİ SONRA EĞLENDİRDİ
İki farklı kategoride gerçekleştirilen şen-

likte ilk olarak çocuklar kendileri için hazır-
lanan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. 
Yapılan yarışmalarda kazanan öğrencilere 
“Şenlik Madalyası” hediye edildi. Özelikle 
anaokulu ve ilkokul öğrencileri palyaçolarla 
unutamayacakları bir gün geçirdi. Hacivat, 
Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, sihir-
baz gösterilerinin ardından çocukların kari-
katürleri çizilerek, bu gün ölümsüzleştirildi. 
Yarışmaların yapıldığı bölümden sonra ise 
öğrenciler yemek molası verdi. Ardından 

öğrencilerin resim ve bilim çalışmalarının 
yer aldığı sergi, velilerin beğenisine sunuldu.

Gökyüzü Maltepe, Adatepe ve Pendik 
Anaokulları öğrencilerinin sahne perfor-
mansları ise tüm veliler tarafından tam 
puan aldı. Üç, dört ve beş yaş öğrencileri 
tarafından sahnede rondlar, melodika ve 
orf gösterisi, Anadolu Ateşi dansı ve Kafkas 
Halk oyunları gösterisi sunuldu.

İLKOKUL ÖĞRECİLERİ GÖZ DOLDURDU
Gökyüzü İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin 

müzik öğretmeni Begüm Ayyüce yöneti-
mindeki cupsong gösterisi velilerden bü-
yük alkış aldı. Yetenek Araştırma Merkezi 
çalışmaları kapsamında keşfedilen öğren-
cilerden Eren Özçelik, İrem Ünal, Begüm 
Kuşat, Duru Sümer, Fatma Dila Erhun ve 
Zeynep Yıldırım’ın piyano dinletileri ile mi-
safirler hoşça vakit geçirdi. İrem Aras ve 
Deren İncel tarafından icra edilen keman 
ve gitar dinletisi beğeni topladı. 2. sınıf 
öğrencileri tarafından hazırlanan “7 Bölge 
Türkiyem” halk oyunları gösterisi ise tüm 
izleyenleri hem duygulandırdı ve hem de 
coşturdu.
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Ülkemizi uluslararası platform-
da temsil edip, bayrağımızı en üstte 
dalgalandıran gururumuz Gökyüzü 
Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed 
Talha Aydoğan ve Gökyüzü Ortao-
kulu öğrencisi Sude Yaren Uzunçav-
dar’a Avrupa Taekvondo Şampiyon-
luklarından dolayı Genel Müdür Dr. 
Hüseyin Emin Öztürk tarafından spor 
başarı bursu ile altın ödülü verildi.

Geleneksel olarak her yıl düzen-
lenen “Anaokulları 6. Resim Yarış-
ması”nda birinci olan Pendik Mustafa 
Karuşağı İlkokulu öğrencisi Yusuf 
Arda Sağır’a akülü araba, ikinci olan 
Maltepe  Gökyüzü İlkokulu anasınıfı 
öğrencisi olan  Hatice Dilay Şen’e bi-
siklet, üçüncü olan Ümraniye Çayırö-
nü İlkokulu okulu öğrencisi olan Alara 
Gürge’ye scooter, öğretmenlirine de 
altın hediyeleri Genel Müdür Dr. Hü-
seyün Emin Öztürk tarafından takdim 
edildi. 

Maltepe okullar arası badminton 
yarışmasında ilçe birincisi olan Gök-
yüzü Badminton Takımı öğrencileri-
ne ödül ve plaketleri Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Kangallı tarafından verildi.

Yine kurumun geleneksel yarış-
malarından bu yıl 9.su düzenlenen 
“Gökyüzü Futsal Yarışması”nda bi-
rinci olan Maltepe Evliya Çelebi Or-
taokulu futsal takımı ve antrenörüne 
madalya ve altınları Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Sedat Aslan tarafın-
dan ve ikinci olan Pendik Adil Erdem 
Beyazıt Ortaokulu futsal takımı ve 
antrenörüne madalya ve altınları İdari 
ve Mali İşler Koordinatörü Bekir Bada 
tarafından verildi. 

Maltepe ilçesinde okullar arası dü-
zenlenen geleneksel çocuk oyunları 
yarışmasında ilçe ikincisi olan Gök-
yüzü İlkokulu öğrencilerine ve Beden 
Eğitimi öğretmenleri Özlem Akkuş ve 
Merve Sökmen’e madalyaları Tanıtım 
ve Pazarlama Koordinatörü Şadan 
Çil tarafından verildi.

ŞENLİĞİN FİNALİ MUHTEŞEMDİ
Bahar Şenliğinin final bölümünde 

müzik öğretmenleri Gülperi Şen ve 
Begüm Ayyüce yönetiminde ortaokul 
ve ilkokul öğrencilerinden oluşan koro 
muhteşem bir konser verdi. Öğrenci-
lerin solo ve koro performansları ile 
izleyiciler geçmişe nostaljik bir yolcu-
luk yaptı. Bu güzel konserin ardından 
kapanış konuşmasını yapan Genel 
Müdür Dr. Hüseyin Emin Öztürk, şen-
liğe katılan ve emeği geçen tüm öğ-
renci, veli, öğretmen ve yöneticilere 
teşekkür etti. Şenlik bitiminde birçok 
veli duyduğu memnuniyeti dile getirip, 
teşekkür etti.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR, SAHNEYE KOŞTULAR
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Gökyüzü Eğitim Kurumları 
19. yılını geride bırakıyor. Kolay 
değil acısı ve tatlısı, sıkıntısı ve 
başarısıyla geride kalan 19 yıl. 
Umutların, sevinçlerin, başarı-
ların adı oldu Gökyüzü. Yüzler-
ce mezunuyla kocaman bir aile 
oldu. İlk mezunlarının şimdilerde 
yuvaları, aileleri ve okula giden 
çocukları oldu. İlk yönetici, öğret-
men ve velilerinin hatıralarında 
anlamlı yerini aldı Gökyüzü.

Ufuk sahibi kurucularına, ül-
kemize ve milletimize iyi, doğru 
ve güzel değerlere sahip bir nesil 
kazandırmak için açtıkları Gök-
yüzü Eğitim Kurumları için te-
şekkür ediyoruz. Nesil endişesi, 
onların ticari kaygılarının önüne 
geçti. İdealleri için maddi ve ma-
nevi fedakârlıktan kaçınmadılar. 
Şu fâni âleme kalıcı hoş bir seda 
bırakma niyetiyle çalıştılar ve ça-
lışıyorlar. Kolay değil geride 19 
yıl bırakmak. Bir genç olmak için 
de 19 yılı geride bırakmak ge-
rekir. Gökyüzü Eğitim Kurumları 
kurumsal olarak geleceğe genç 
ve dinamik yapısıyla, kadrosuyla, 
misyonu ve vizyonuyla ilerliyor. 

İnsan yetiştirmek ve geleceğe 
hazırlamak kolay değildir. Gök-
yüzü Eğitim Kurumları, bede-
nen, ruhen sağlıklı; sevecen, hür 
düşünceli; kendisine ve topluma 
faydalı, kabiliyetleri gelişmiş, mil-
li değerleri benimsemiş, bilginin 
güç olduğunu önemsemiş, “İYİ 
İNSAN” olmayı hedeflemiş mut-
lu çocuklar yetiştirmeyi, öğren-
cilerinin duygu, ilgi ve yetenek-
lerine göre hayata hazırlamayı 
kendisine ilke edinmiştir. Bu 
amaçla patenti alınarak kurulan 
“Duygu Eğitim Merkezi” ve 
“Yetenek Araştırma Merkezi” 
2. dönem de çalışmalarına de-
vam etmiştir. Duygusal ve sosyal 
gelişim, düşünme becerileri ile 
üretkenlik, farkındalık derslerine 
ilkokul müfredatında yer verdik. 
Hafta sonları açtığımız müzik ve 
sanat atölyesinde öğrencileri-
mize yetenekleri doğrultusunda 
destek olduk. Okullarımızda de-
ğerler eğitimi kapsamında ahlak 
ve temel dini bilgiler çalışmaları 
yaptık. Lise 9 ve 10. sınıf öğren-
cilerimize “Hayat Becerileri” 
dersi kapsamında kullanacakları 
temel pratik becerileri kazandır-
maya çalıştık. Öğrencilerimize 
ufuk kazandıracak yazarlarla bu-
luşturduk.

Öğrencilerimizin İngilizce dil 
becerilerini arttırmak için bu yıl 
hayata geçirdiğimiz ana sınıfı 
ve 5. sınıftaki “İngilizce Hazır-
lık Sınıfı” uygulamasının olum-
lu sonuçlarını almaya başladık. 
Bir diğer uygulamamız ise “Tam 
Öğrenme Modeli” oldu. “Öğ-
renemeyen öğrenci yoktur.” 
ilkesinden hareketle tüm öğren-
cilerimizin bilgi boşluklarının ta-
mamlandığı çalışmalar yaptık. 

Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrenci-
lerimize hafta sonları akademik 
destek çalışmalarımızla katkıda 
bulunduk. 

Birçok öğrencimiz ülke gene-
li yapılan deneme sınavlarında 
Türkiye, il, ilçe birincilikleri ve 
dereceleri kazandılar. Sadece 
akademik alanda elde ettiğimiz 
başarılarla değil spor alanında 
da okulumuzu ve ülkemizi gu-
rurlandıran sonuçlar aldık. Gök-
yüzü Anadolu Lisesi öğrencimiz 
Muhammed Talha Aydoğan ve 
Gökyüzü Ortaokulu öğrencimiz 
Sude Yaren Uzunçavdar Avru-
pa Taekvondo Şampiyonası’n-
da birinci olarak, şampiyon olup 
bayrağımızı en üstte dalgalandır-
dılar. İlçemizce okullar arası ya-
pılan spor müsabakalarına takım 
halinde katıldık. Ortaokul bad-
minton takımımız ilçe birincisi, 
geleneksel oyunlarda ise ilkokul 
takımımız ilçe ikincisi oldu.

Geleneksel olarak her yıl dü-
zenlediğimiz “Anaokulları Re-
sim Yarışması” ve “Futsal 
Turnuvası” ile dereceye giren 
okullarımızı, öğretmen ve öğren-
cilerimizi ödüllendirdik. Ayrıca 
lisemizde Uluslararası Avrupa 
Birliği Projeleri kapsamında ça-
lışmalarda bulunduk. Öğrencile-
rimize yurt dışı deneyimde bu-
lunmalarını sağladık.

Okul Aile Birliğimizle işbirliği 
içerisinde sosyal yardım amaçlı 
birçok çalışmaya imza atarak ih-
tiyaç içindeki il içi ve il dışı okul 
ve öğrencilere kitap, kırtasiye, 
oyuncak, kıyafet ve okul araç 
gereç yardımında bulunduk. Ve-
lilerimizi alanında uzman eğitim-
cilerle buluşturarak “Anne-Baba 
Eğitim Seminerleri” çalışmala-
rını yaptık. Milli ve manevi gün-
lerimizi günün anlam önemine 
uygun etkinliklerle kutladık.

Gökyüzü Eğitim Kurumları, bir 
okul olmanın ötesinde öğrencile-
rini geleceğin lider şahsiyetli bi-
rer hanımefendi ve beyefendisi 
olarak yetiştirme hedefiyle kendi-
ni güncelleyen, gelecek açılımlı, 
kurumsal kimliğini güçlendirerek 
yoluna devam etmektedir. Gök-
yüzü Eğitim Kurumları Kurucu/
Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin 
Öztürk hocamızın yazdığı “Gök-
yüzü Marşı”nın şu dizeleri kuru-
mumuzu ve öğrencilerimizi adeta 
özetlemektedir:

Ay ve yıldız özgürce,
Mutluyuz gündüz gece.
Büyük küçük binlerce,
Yıldızım ben Gökyüzünde.
Bütün bir yıl çaba harcayan, 

yorulan ve güzel bir tatili hak 
eden öğrencilerimizi tebrik edi-
yor, onların bu günlere gelmesin-
de ilgisini, desteğini esirgemeyen 
siz anne ve babalara, yönetici ve 
öğretmenlerimize teşekkür edi-
yorum. 
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