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Eğitim dünyasındaki yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemdeki yolculuğumuzda, çizdiğimiz 
yol haritasını başarıyla tamamladık. Sanat, kültür, bilim ve spor etkinliklerinde görev alarak çeşitli yarışmalara 
katıldık. TEOG sınavının birinci etabını başarıyla tamamladık. YGS-LYS hazırlıklarımız, TÜBİTAK projelerimiz, MYP 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemdeki çalışma ve başarılarımızı sizlerle paylaşmaktan gurur 
duyuyoruz.Öğrencilerimizin AREL tarihine yeni başarılar ekleyerek eğitim yolculuklarına devam edeceklerine 
inancımız sonsuzdur. 

Our journey in the world of education has been continuing with great enthusiasm. We have successfully com-
pleted our road map for this term.  We have participated in events and competitions in different fields such as 
arts, sports, culture and science. We have successfully completed the first part of the TEOG exam and our prepa-
rations towards YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı / Transition to Higher Education Examination) and LYS (Lisans 
Yerleştirme Sınavı / Undergraduate Placement Examination), practices regarding MYP (Middle Years Programme) 
and TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu / The Scientific and Technological Research Coun-
cil of Turkey) projects have been carrying on. It gives us great pride to share our studies with you. We strongly 
believe that our students will continue their journey in the world of education by adding new achievements to 
the AREL’s history.

Sevgili Okurlar,
Dear Readers,

‘‘Hedefler Yüksek, Adımlar Sağlam.’’
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2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda aramıza yeni 
katılan öğretmenlerle 3 gün boyunca oryantasyon 
eğitimleri yapıldı. Tüm öğretmenlerin MYP, IB standart 
ve uygulamaları, uluslararası bilinç, temel politikalar, 
evrensel bağlamlar, kavramlar, değerlendirme ve 
raporlama sistemi hakkında bilgilendirildiği bu 
seminerler öğretmenlerimize çok faydalı oldu.

Orientation seminars were held for 3 days for the 
teachers who just joined AREL College in the 2016-
2017 academic year. These seminars, in which the 
teachers were informed about MYP, IB, MYP standards 
and practices, international mindedness, essential 
agreements, school policies, global contexts, concepts, 
assessment and the reporting system, have proven to 
be very fruitful.  

Öğretmenlerimize
Oryantasyon Seminerleri Yapıldı

           Orientation Seminars for Teachers

Öğretmenlerimiz; işbirliği içinde çalışmak, 
gerçekleştirdikleri farklı uygulamalarını meslektaşlarıyla 
paylaşmak, eğitim kalitemizi daha da yükseltmek 
amacıyla sunumlar yapmaktadırlar. Aynı zamanda 
bu sunumlar öğretmenlerimize eleştirel düşünme ve 
değerlendirme imkânı da vermektedir.
Teaching staff at our school prepare presentations 
for their colleagues in order to share their teaching 
techniques and thus increase the quality and the 
level of education. These presentations also create 
opportunities for teachers to think critically and assess 
one another.  

Öğretmenler Arası İşbirliği ve İyi 
Örnekler Paylaşımları
Collobration and Sharing Good Practices 
Among Teachers

AREL Koleji 21. yüzyıl şartlarına uygun eğitim ve 
öğretim gerçekleştirebilmek için mesleki eğitime her 
zaman önem verir. Bu doğrultuda AREL öğretmenleri 
her yıl IB eğitimlerine katılırlar. Okulumuzda ayrıca 
Matematik ve Fen öğretmenlerimiz online MYP 
eğitimlerine katıldılar. Alınan bu eğitimler ışığında 
yeni bakış açıları ve tecrübeler edinerek tüm okul 
topluluğuyla paylaşımda bulundular.  

AREL College places great importance on 
professional development in order to provide an 
education that suits to the needs of 21st century. 
For this very reason, the teaching staff of our 
institution take part in the annual IB trainings. AREL 
College Middle School Maths and Science teachers 
participated in online MYP workshops, helping 
them to gain new perspectives, knowledge 
and experiences which they later shared 
with their colleagues.

Mesleki Gelişim
Professional Development
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da  ilk yıllar programından orta yıllar programına 
geçiş yapan 5. sınıf öğrencilerimiz için programı tanıtıcı bir sunum 
düzenledik. Programda yer alan ders gruplarıyla ilgili değerlendirme 
kriterleri, evrensel bağlamlar ve kavramlar üzerine etkileşim içinde 
keyifli bir sunum gerçekleştirilerek öğrencilerimizi bilgilendirdik.

5th grade students who have passed from PYP (Primary Years 
Programme) to MYP (Middle Years Programme) were given an 
introductory presentation on MYP. The students were informed about 
the assessment criteria, global contexts and key concepts for the 
subject groups, and had fun while learning.

MYP orta yıllar programının son yılında bitirme 
projesi olarak bilinen, öğrencilere program süresince 
öğrendikleri bilgi ve becerileri kendi yetenek, ilgi alanları 
ve yaratıcılıkları doğrultusunda sergileme fırsatı sunan, 
merkezinde küresel bağlamları barındıran proje hakkında 
10. sınıf öğrencilerine bilgilendirici sunum toplantısı 
yapıldı.

A presentation meeting was held for 10th grade students 
to enlighten them on the Personal Project which is 
carried out by students in the last year of the MYP and is 
also known as the Graduation Project. The project which 
encompasses the global context, gives students a chance 
to present their interests, abilities and creativities they 
gain throughout the programme. 

5. sınıflar MYP’yle 
Tanışıyor/MYP Presentation for 
5th Graders 

Kişisel Proje Bilgilendirme 
Toplantısı
Personal Project Presentation

Öğrencilerimizden 
Mavi Kapak 
Kampanyası
Blue Lid Campaign
Yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan bireyler 
yetiştirmeyi amaçlayan okulumuzda, çevresine 
ve engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılıklarını 
göstermek isteyen öğrencilerimiz tarafından mavi 
kapak kampanyası başlatıldı. Hedefimiz yılsonuna 
kadar yeterli sayıda kapak toplayarak engelli 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak tekerli 
sandalyeleri alabilmek.

At our school that aims to raise lifelong learners 
and inquirers, students have started a blue lid 
campaign to support the disabled in order to show 
how much they care about them. Their goal is to 
collect an adequate amount of plastic bottle lids 
and provide those in need with wheelchairs.
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Öğrencilerimizin kavramları daha rahat algılayabilmeleri 
için her sınıf seviyesinde akıllı tahtalardan ve aynı 
zamanda 3D  laboratuvarındaki animasyonlardan 
yararlanılmaktadır.

In order to make our students understand the concepts 
easily, we make use of smartboards and 3D animation on 
all levels. 

3D Laboratuvarı
3D  Lab

Eğitimde verimliliği artırmak için öğrenme-

öğretme sürecini farklı etkinliklerle çeşitlendirmek 

ve öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak 

alternatif uygulamalara yer vermek gerekir.

Performans çalışmalarında, önce belirlenen konu 

öğrencilere duyurulmaktadır ve bu çalışmadan 

öğrencilerden nelerin beklendiği, çalışmanın 

içeriği ve projeyi tamamlama konusunda 

öğrenciler bilgilendirilmektedirler. Öğrenciler 

performansları için okul dışında da araştırmalar 

ve çalışmalar yapmakta, belirlenen günde sınıf 

arkadaşlarına sunum yapmaktadırlar. 

In order to increase the productivity in education, 

it is essential to diversify the learning-teaching 

process with different activities and to implement alternative practices to uncover the talents of our students. In 

performance studies, the previously determined subject is announced to the students and the students are informed 

about what is expected from them, the content of the study and the completion of the project. Students conduct 

research and work outside the school for their performances and prepare presentations for their classmates on a 

specified day. 

Performans Çalışmaları
Performance Studies

Tübitak ve Fen Lisesi Bitirme Projeleri
Tübitak and Science High School Dissertation
Tübitak Fizik Projesi: Çocuklarda Ateşin Ölçülmesi

Projenin adı: Çocuklarda Ateş Görüntüleyen Sprey

Öğrencinin Adı: Enes Burak Şenel

Bebeklerin ateşini ölçmenin bazı zorlukları olmuştur. 
Klasik yollarla gerçekleştirilen ateş ölçme işlemi yerine 
farklı bir yöntemle ateşin ölçülmesi hedeflenmektedir.

 

Tübitak Physics Projec: Taking children’s temperature

The Name of the Project:  Spray Displaying 
Temperature in Children 

Student’s Name-Surname: Enes Burak ŞENEL

Project Description: It can sometimes be difficult to 
take children’s temperatures. This project aims to 
take children’s temperature using a different method 
instead of the traditional way.
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Uzay Kampı
 Space Camp

Türçev, nitelikli plaj ve marinalar oluşturmaya 
çalışmakta; temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve 
dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevre oluşması 

yolunda etkinlikler göstermektedir. Okulumuz 
lise öğrencileri tarafından oluşturulan TÜRÇEV 

takımı Marmara sahillerinin korunmasına yönelik 
çalışmalar yapmaktadır.

Türçev (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı / Turkish 
Environmental Education Foundation) tries to 
form well-kept beaches and marinas and has 

been making every effort for an equipped, safe, 
civilised and sustainable environment.  Our Türçev 

team, formed by AREL College High School 
students, is working on the preservation of the 

coasts of Marmara.                      

Türçev/Türçev
15 Ekim Dünya El Yıkama 
Günü/15 October: World 
Handwashing Day  
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), 15 
Ekim tarihini “Dünya El Yıkama Günü” olarak kabul 
etmiştir. Bu günün amacı, bunun yalnızca bir günle 
sınırlı kalmaması, sabunla el yıkamanın yıl boyunca 
sürekli özendirilmesidir. Dünya el yıkama kapsamında 
okulumuzda slogan yarışması düzenlenmiş ve dereceye 
giren öğrencilere hediyeleri verilmiştir. 

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) marks 
the date of 15 October as “World Handwashing Day”. 
The purpose of celebrating this day is to encourage 
handwashing on a daily basis throughout the year and 
turn it into a habit. As part of the day, a slogan contest 
was organised at our school and the winners were 
given prizes.

Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye; gençleri bilim, matematik ve teknoloji alanında kariyer 
yapmaları için motive etmeye odaklanmıştır. Hem çocuklar hem de yetişkinler uzayla ilgili interaktif 
simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda; iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında da 
eğitim alırlar. AREL öğrencileri 23-25 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirecekleri Uzay Kampı gezisi ile ilgili daha 
detaylı bilgileri 21 Ekim’de düzenlenen konferans aracılığı ile almışlar ve merak ettikleri tüm soruları sordular.

Space Camp Turkey, a space and science centre, focuses on motivating young people to pursue careers in 
science, mathematics and technology. Both children and adults receive trainings in communication, teamwork 
and leadership in a dynamic and entertaining environment where space-related interactive simulations are 
used. Through the conference held on 21 October, AREL students were given detailed information about the 
Space Camp Turkey tour which they will take on 23 and 25 March and they asked questions about everything 
they were curious to know.

Ortaokul öğrencilerine düzenlenen konferans ve sabah 
kahvaltıları ile dengeli beslenme alışkanlığı sağlanmaya 
çalışılmış ve öğrenciler kendi yiyeceklerini kendileri 
getirerek kahvaltı düzenlenmiştir.  

The main purpose of this conference, organised for the 
Middle School students, was to encourage the students 
to obtain healthy eating habits and a balanced diet. 
Students brought their own food and had breakfast all 
together.   

Dengeli Beslenme Konferansı
Balanced Diet Conference
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AREL Koleji ortaokul öğrencileri “Kim Hayat Kurtarmak 
İstemez?” sloganıyla başlattığı organ bağışı kampanyası 
için 27 Kasım Pazar günü okulumuzda bağış masası 
kurdular. 

Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen öğrencilerimiz, 
insanları bilinçlendirmek ve ülkemizde organ bağışı 
sayısını arttırmak amacıyla düzenledikleri kampanya 
kapsamında Türk Böbrek Vakfı tarafından AREL Kolejinde 
kurulan stantta bağış topladılar. Öğrenciler hazırladıkları 
pankartlar ve tişörtlerle farkındalık yaratarak bağışta 
bulunmak isteyenleri bilgilendirdi ve bağış formlarını 
doldurttu. “Kim Hayat Kurtarmak İstemez?” sloganıyla 
düzenlenen kampanya veli, öğretmen ve öğrenciler 
tarafından büyük ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikte 
çok sayıda veli organ bağışında bulundu. 

Kampanyayı Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile 
gerçekleştirdiklerini belirten öğrenciler, vakıftan 
edindikleri bilgiler doğrultusunda okul topluluğunu, 
ailelerini ve yakın çevrelerini organ nakli konusunda 
bilinçlendirerek onların kampanyaya destek olmalarını 
sağladıklarını ve eylem hizmet çalışmalarına ara vermeden 
devam edeceklerini ve kampanya sonuna kadar 1000 
organ bağışı toplamayı hedeflediklerini belirttiler.

AREL College Middle School students organised an organ 
donation campaign on Sunday, 27 November with the 
slogan “Who would not want to save lives?” 

Our students, raised with the awareness of social 
responsibility, collected donations in the booth set up by 
the Turkish Kidney Foundation in order to raise people’s 
awareness and increase the number of organ donations 
in our country. Students drew attention to the matter 
with the placards and t-shirts they prepared, informed 
those who wanted to donate and helped them fill out 
the donation forms. The campaign with its slogan “Who 
does not want to save lives?” attracted great interest 
from parents, teachers and students. A large number of 
parents have agreed to donate organs.

   The students stated that they organised the campaign 
with the cooperation of the Turkish Kidney Foundation 
to raise awareness among the school community, 
their families and their neighbours about organ 
transplantation. They also stated that they provided 
support for the campaign and that the campaign would 
carry on until they reach 1000 donations.

AREL Koleji 
Öğrencilerinden Organ Bağışı Kampanyası 

Organ Donation Campaign by AREL Students
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AREL Öğrencilerinden Tehlikeli Kimyasallara Karşı Uyarı! 
 AREL Students Warn About Dangerous Chemicals

AREL Koleji Lise öğrencileri “Tehlikeli Kimyasallar”a karşı 

insanları uyarmak ve kanser hastalığına dikkat çekmek 

amacıyla bir kampanya başlattı. Öğrencilerimiz, kurdukları 

stantta doğal ürünlerle kendi üretmiş oldukları koltuk altı 

roll on, nemlendirici, diş macunu, oda spreyi, çamaşır ve 

bulaşık deterjanlarını satarak elde ettikleri geliri “LÖSEV”e 

bağışladılar. Hazırladıkları pankartlar ve tişörtlerle dikkat 

çekerek Dünya Sağlık Örgütü’nün en tehlikeli kimyasallar 

olarak belirlediği 1.grup kimyasallardan oluşan kendi 

hazırladıkları broşürleri dağıttılar. “Kimyasal Riskleri 

Görmezden Gelmeyin”, “Kimyasallardan Uzak, Sağlıklı 

Yaşam”, “Doğal Hayat, Organik Yaşam” sloganıyla konuya 

dikkat çektiler. 

AREL High School students have launched a campaign 

to warn people about “Dangerous Chemicals” and try 

to draw attention to cancer. AREL students organised a 

meeting attended by all the parents to raise awareness 

of dangerous chemicals and to alert them about cancer. 

They sold roll-on deodorants, moisturizers, toothpastes, 

air fresheners, laundry and dishwashing detergents that 

they had produced using natural products. The money 

raised has been donated to LÖSEV, the foundation for 

children with leukaemia. Drawing attention to the issue 

with the posters and t-shirts they had prepared, the 

students handed out brochures consisting of the 1st 

group of chemicals, which the World Health Organisation 

has announced as the most dangerous chemicals. Their 

slogans “Do not ignore the chemical risks”, “Healthy Life 

Far from the Chemicals”, “Natural Life, Organic Life” drew 

great interest.
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AREL Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri Rahmi Koç 
Müzesi’ne giderek

• merak,

• araştırma,

• keşfetme ve

• inceleme tutkusunu canlı tutmak amacıyla 
kuvvet, hareket ve yağ üretim atölyelerine 
katıldılar. Bu atölyeler ile öğrenciler fen ile 
teknoloji arasındaki ilişkiyi bütünleştirmiş, 
aynı zamanda günlük hayatta karşılaştığı 
sorunlara fenden yararlanarak çözüm 
arayışında bulunmuşlardır.

Our 5th grade students took a trip to Koç 
Museum. They attended force, motion and oil 
production workshops in order to keep their 
enthusiasm for wonder, research, discovery 
and investigation alive. 

Koç Müzesi Gezimiz
A Trip to Koç Museum 

Eko-Okul Çalışmalarımız
Ecoschool Activities

Eco-schools is a programme in which students learn about environmental issues and actively inform their 
families, local governments and non-governmental organisations (NGOs) about these issues. Middle school 
students have been trying to create environmental awareness by using waste materials for this purpose.

Eko-okullar öğrencilerin hem çevresel konularda 
bilgi edindikleri hem de ailelerini, yerel yönetimleri 
ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda 
bilinçlendirmede etkin rol aldıkları bir programdır. 
Ortaokul öğrencilerimiz bu amaçlar doğrultusunda atık 
malzemeleri değerlendirerek bir çevre bilinci yaratmaya 
çalışmaktadırlar.

Çalışmalarımız:

Sınıf içi atık malzemelerin tanıtımı 

Pet şişelerin, rulo kâğıtların kartonlarının toplanması 

Pet şişeden kalemlik yapımı 

Geri dönüşüm kutularının boyanması ve süslenmesi

İnce rulo kâğıtlarından duvar süsü yapımı

Kalın rulo kâğıtlardan kalemlik yapımı

Yılbaşı süsü ve yılbaşı temalı kar tanesi ve yılbaşı ağacı 
yapımı 

Sokak kedileri için kedi barınağı yapımı 
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Dünyanın 180’den fazla ülkesinde milyonlarca öğrencinin 
katıldığı global kodlama hareketi “Hour of Code” da AREL Koleji 
öğrencileri de yerini aldı. Kodlama Haftası olarak kabul edilen 
5-11 Aralık 2016 tarihleri arasında öğrencilerimiz kod bloklarını 
kullanarak çalışmalarını yaptılar. Kodlama etaplarını bitiren 
öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar.  Ayrıca bu yıl velilerimizi de 
Kodlama Haftası Etkinliği’ne davet ettik. Öğrencilerimizden 
nasıl kodlama yapacaklarını öğrenen velilerimizin sertifikalarını 
da okulumuzda sergiledik. Tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür 
ederiz.

We, as AREL College students, participated the Hour of Code, 
a global movement reaching tens of millions of students in 
180+ countries. The students completed their tasks using 
blocks between 5 and 11 December 2016, the week of Code. 
The students completing their coding stages received their 
certificates. In addition, we also invited parents to the Code 
Week this year. We exhibited the certificates of our parents who 
learned how to code from our students. Many gratitudes to all of 
our students and parents. 

Kodlama Saati 2016
Hour of Code 2016

Öğretmenlerimiz 10-11 Aralık 2016 tarihinde Türkiye 
Özel Okullar Birliği (TÖZOK) rehberliğinde gerçekleşen 
Eğitimde Değişim Konferansı’na katıldılar. Geleceğin 
teknolojik sınıfları, mobil öğrenme, engelsiz bilişim, 
e-içerik oluşturma, kodlama ve sosyal medya gibi 
konularda uzmanlardan bilgi alan öğretmenlerimiz, 
zirvede farklı üniversitelerin profesör ve doçentleri 
ile tanışma fırsatı bularak çalışma alanları hakkında 
konuştular.

Our teachers attended the Change in Education 
Conference held under the guidance of the Turkish 
Private Schools Association (TÖZOK) on 10 and 11 
December 2016. They received information about 
technological classes of the future, mobile learning, 
barrier-free computing, e-content creation, coding 
and social media from experts and talked about 
their fields of study, finding opportunities to meet 
professors and associate professors from different 
universities.

Eğitimde Değişim Konferansı
Change in Education Conference
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Technology Trainings-Teachers Who Learn

Adobe Photoshop ile Film Posteri Tasarladık
 We Designed a Movie Poster With Adobe Photoshop

AREL Koleji öğretmenleri kendilerini her daim geliştiren ve 
“öğrenen öğretmen” misyonu ile hareket eden bireylerdir. 
Bu bağlamda belirli periyotlarla teknoloji eğitimleri alan 
öğretmenlerimiz, derslerine teknolojiyi entegre etmeye ve 21. 
yüzyıl becerilerini öğrencilerine kazandırırken teknolojiden 
yararlanmaya devam ediyorlar. Tüm ortaokul ve lise 
seviyelerimizde teknoloji entegrasyonlu ders uygulamaları 
geliştirilmeye devam etmektedir.

AREL College teachers are individuals who constantly improve 
themselves and act in accordance with the “learning teacher” 
mission. Concordantly, our teachers who have periodically 
received trainings in technology continue to benefit from 
technology by integrating it into their courses and bringing 
21st century skills to their students. Technology-integrated 
course practices continue to be improved on all our secondary 
and high school levels.

AREL Koleji lise öğrencileri bu yıl grafik tasarım programlarından biri olan Adobe Photoshop’u öğrenmeye başladılar. 
Bu bağlamda yaklaşık 2 aylık eğitim süresini tamamlayan öğrenciler şimdiye dek öğrenmiş olduğu bilgiler ile bir film 
posteri tasarladılar. Sonrasında ise bir pano hazırladılar.

This year, AREL College students started to learn how to use Adobe Photoshop which is a graphic design tool. Within 
this context, the students who completed a 2 month training period designed a movie poster using the information 
they acquired. Then they have prepared a board about it.
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Buz Pateninde Türkiye Şampiyonluğu
First Place in the Turkish Figure Skating Championships

Ritmik Cimnastikte Uluslararası Başarı
International Success in Rhythmic Gymnastics

AREL öğrencileri birçok alanda fark yaratıyor. Çeşitli 
alanlarda katıldıkları birçok yarışmadan büyük 

başarılarla döndüler.
AREL students make a difference in many areas. They have achieved 

great success from many competitions in various fields.

AREL Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfı 
öğrencimiz Başar OKTAR, 18-20 
Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenen Artistik Buz Pateni 
Başkent Kupası’nda Genç Erkekler 
branşında altın madalya alarak Tür-
kiye Şampiyonası’na katılmaya hak 
kazandı.  23 – 25 Aralık 2016 tarih-
leri arasında İzmir’de yapılan Türki-
ye Buz Pateni Şampiyonası’nda da 
altın madalya alarak Türkiye Şam-
piyonu oldu. Öğrencimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.

Öğrencimiz Selin TÜRK, 16-19 Aralık 2016 
tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa 
kentinde yapılan “Winter Star” Uluslararası 
Ritmik Cimnastik  Turnuvası’nda kendi yaş 
grubunda üçüncü olmuştur.  Öğrencimizi 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Our student Selin TÜRK came in third place 
in her age group in Winter Star International 
Rhythmic Gymnastics Tournament held 
between 16 and 19 December 2016 in 
Odessa, Ukraine.We congratulate our 
student and wish her every success.

Başar OKTAR, a student in the prep class of AREL Anatolian High School, 
won a gold medal in the Junior Men’s Category in Figure Skating Capital 
Cup, which was held in Ankara on 18 and 20 December 2016. With his 
achievement, he became entitled to participate in the Turkish Figure Ska-
ting Championship. Winning a gold medal in the Turkish Figure Skating 
Championship held between 23 and 25 December 2016, Başar became 
the champion. We congratulate our student and wish him every success.
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İ Yüzmede İstanbul Başarısı
Success in Swimming 

Ankara Gezisi ve Anıtkabir Ziyareti
School Trip to Ankara and Visiting Anıtkabir

Ortaokul öğrencilerimizden Kuzey Toprak, T.C  Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme 
İstanbul Teşvik Yarışları’nda 50-100 m. Serbest İstanbul Üçüncülüğü, 100 
m. Sırt İstanbul Üçüncülüğü ve 200 m. Serbest İstanbul Dördüncülüğü 
derecelerini almıştır. Öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Kuzey TOPRAK, a student at the AREL Middle School, participated in the 
Istanbul Incentive Swimming Competitions organised by The Ministry of 
Youth and Sports and by Youth Services and Provincial Directorate of 
Sports. He came in third place in the 50-100 m. Freestyle and the 100 
m. Backstroke and he came fourth place in the 200 m. Freestyle. We 
congratulate our student and wish him every success.

AREL Koleji Ortaokulu öğrencileri 2-3 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen Ankara gezisinde eski meclis binası, şimdiki 
TBMM, Etnografya Müzesi ve MTA Tabiat Tarih Müzesi’ni gezerek Anıtkabir’de devlet törenine katıldılar. Atamızı 
huzurunda anan ve Anıtkabir’e çelenk bırakan öğrencilerimiz duygulu anlar yaşadı.

During the school trip held on 2 and 3 December 2016, AREL College Middle School students visited the old Turkish 
Parliament Building, the current building of The Grand National Assembly of Turkey, the Ethnographic Museum, the 
MTA (General Directorate of Mineral Research and Exploration) and the Natural History Museum. The students also 
participated in a state ceremony at Anıtkabir. Our students were overcome with emotions during the visit when they 
placed a wreath on the mausoleum and commemorated Atatürk at Anıtkabir.
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AREL Kolejinde TEOG Bilgilendirme Toplantıları
Informative Meetings on TEOG at AREL College

TEOG sınavı öncesinde okulumuzda 
düzenlenen toplantıda ölçme değerlendirme 
ve rehberlik birimlerimiz sınav sistemi, 
bu süreçte izlenmesi gereken yol ve sınav 
sürecinde velilerin desteğiyle ilgili sunumlarını 
paylaştılar. 8. sınıf velilerimizin yoğun 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda velilerimizin 
merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. Ayrıca 
8. sınıf  öğrencilerimize yapılan sunumda 
sınav modeli, sınav uygulamasının detayları, 
sınavın değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı 
ve ortaöğretime geçisin nasıl gerçekleşeceği 
hakkında bilgiler verildi.

At the meeting held at our school before the 
TEOG exam, our school’s Counselling Service 

and Measurement and Evaluation Department shared their presentations about the exam system, the importance of 
parents’ support and the route to follow during this process. Parents of the 8th grade students eagerly participated in 
the meeting and all of their questions were answered during the meeting. Additionally through another presentation, 
8th grade students were informed about details and assessment of the exam and transition to the secondary 
education.   

AREL Koleji  Öğretmenler Günü Kutlaması
AREL College Celebrates Teachers’ Day 
AREL Kolejinde öğretmenler günü coşkuyla kutlandı.
Öğrencilerimizin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler, şiir 
ve şarkılar öğretmenlerimizi hem eğlendirdi hem de onlara 
duygusal anlar yaşattı. Kurum olarak Hilton Garden Inn Otelinde 
gerçekleştirilen öğretmenler günü kokteylinde de kurucumuzun 
yaptığı konuşmanın ardından eğlenceli saatler yaşandı.

Teachers’ Day was celebrated with great enthusiasm at AREL 
College. In the event held in the conference hall, our students 
performed magnificent shows, read poems and sang songs. 
Teachers were both moved and entertained by these events. We, 
as the teacher staff of Arel College, celebrated the Teachers’ Day 
with a separate event at the Hilton Garden Inn Hotel. 
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İ İstanbul’un Kalbine Yolculuk
Journey to the Heart of Istanbul

AREL Koleji 8. sınıf öğrencileri Galata Kulesi ve Madame Tussauds Müzesi’nde keyifli bir gün geçirdiler. İstanbul’un 
tarihi dokusuyla iç içe geçen gün boyunca öğrenciler, hem eğlendiler hem de kültür şehri İstanbul’un önemi konusunda 
farkındalıklarını artırdılar.

AREL College 8th grade students had a wonderful day visiting the Galata Tower and Madame Tussauds museum. 
With the journey they took into the history of the city, the students both enjoyed their time and got to acknowledge 
what a special city Istanbul truly is.  Hilton Garden Inn Hotel. 
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9.sınıflar “Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar” ünitesi kapsamında edpuzzle uygulamasını kullanarak konuyla 
ilgili izledikleri bir video üzerinden kendilerine sorular sordular,  arkadaşlarına sunum yaptılar.

Within the scope of “The Birth of Civilizations and the First Civilizations” unit, 9th graders asked themselves 
questions and made presentations for their friends through a video that they watched about the topic using the 
Edpuzzle application.

Tarih Dersi Teknoloji Etkinliği
History Course Technology Activity

2.Sınıflar (2nd grades)

1|Talu ÇINAR   

2|Can EFETASKIN   

3|Demir ÇALIŞKAN

5.Sınıflar (5th grades)

1|Hüseyin GÜNAY  

2|Berkan KARTAL   

3|Arin Arda DEDE

3.Sınıflar (3rd grades)

1|Ali ÇAĞAN   

2|Kıvanç KIVILCIM  

3|Ali CECELİ  

4.Sınıflar (4th grades)

1|Can ALTUN    

1|Kaan Ata CANKAYA  

2|Efe ERDOGAN   

3|Hasan GUNAY  

6.Sınıflar (6th grades)

1|Arda GÜNES   

2|Kıraç Ekrem ÖZBAY  

3|Ecem TUNA  

7.Sınıflar (7th grades)

1|Emir Süleyman OĞLU  

2|Aybars Gökhan DURAN 

3|Emre KAYGUSUZ  

Lise (High School)

1|Eren GENÇ   

2|Ali Furkan DEMİR  

3|Arda Serdar PEKTEZOL

Sınıflararası Bireysel Satranç Turnuvaları
Individual Chess Tournaments Among Classes

AREL Koleji Bireysel Satranç Turnuvaları Sonuçları
Results of AREL Collage Individual Chess Tournamet

Okulumuzda aralık ayı boyunca yapılan 
sınıflar arası bireysel satranç turnuvasında 
öğrencilerimiz kıyasıya yarıştılar. Dereceye giren 
öğrencilerimize düzenlenen törenle madalyaları 
verildi. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı 
kutlarız.

AREL students competed during the individual 
chess tournaments among classes in December. 
The winning students got their medals in the 
ceremony. We congratulate them and wish 
their success continue.
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Felsefe Dersi Etkinlikleri
Philosophy Course Activities

Felsefe derslerini daha etkin hale getirmek, 
öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak kalıcı öğrenmeyi 
sağlayabilmek için ders içerisinde aktiviteler yaptık. 
Konuların biraz daha karmaşık ve zor olduğu ünitede 
görüşleri daha iyi öğrenebilmek ve farklı görüşlere 
saygılı olmamız gerektiğini öğreten münazaralar 
yaptık. “Balonu patlat bilgiyi kap.” aktivitesinde ne 
kadar öğrendiğimizi ortaya çıkardık. Yazılı başarılarını 
artırmak için yapılan pasta ödülünü bu sene 11-A 
sınıfı aldı.  12. sınıfların YGS hazırlıkları sırasında 
felsefi kavramları hatırlamalarını sağlamak için “Felsefe 
tabusu” oynadık. Tüm bu etkinliklerde hem eğlendik 
hem de konularımızı pekiştirdik.

We carried out various activities to make philosophy 
lessons more active and to encourage permanent 
learning by increasing student participation.For 
difficult and complicated units we organised debates 
that taught our students to be more respectful towards 
different views and opinions. We organised an activity 
titled “Pop the balloon, gain the knowledge” which 
showed us how much we had actually learned. This 
year, class 11A became the winner of the cake contest 
organised to increase exam achievements. We played 
“Philosophy taboo” to help students remember 
philosophical concepts during the 12th graders’ YGS 
preparations. Not only did we enjoy these activities 
but we also reinforced everything we had learned.

Sosyal Dersler İyi Örnekler Sunumu
Good Examples in Social Sciences Presentation

15 Aralık 2016 Perşembe günü yapılan “Eğitimde 
İyi Örnekler” kapsamındaki derse okulumuzun 
idari kadrosu ile Sosyal Bilimler Bölümü ve Türkçe-
Edebiyat Bölümü öğretmenleri katılmıştır. Coğrafya 
Öğretmenimizin yaptığı sunumda “Ulaşım Sistemleri” 
ünitesi işlendi. Harita çalışmaları, video sunumları ve 
çalışma-etkinlik sayfaları üzerinden konu işlenmiş, 
MYP odaklı araştırma konusu olarak Kanal İstanbul, 
Malakka Boğazı ve Kuzey Kutup Deniz Yolu tartışmaya 
açılmıştır. 

Administrative staff, teachers from the Social Sciences 
Department and Turkish-Literature Department of our 
school attended the presentation of “Good Examples 
in Education” on 15 December 2016, Thursday. The 
unit “Transportation Systems” was studied in the 
presentation made by our Geography teacher, Ergin 
TAYLAN. The presentation was conducted through 
map studies, video presentations and study-activity 
worksheets. The Canal Istanbul, the Strait of Malacca 
and the Sea Road of the North Pole were brought up 
for discussion as MYP-focused research subjects.
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5. sınıf öğrencilerimiz “Atatürk İlkeleri” konusunu 
kapsamlı olarak işledikten sonra kahoot uygulaması 
yaparak bildiklerini test etme ve öğrenmelerini 
destekleme fırsatı buldular. 6. sınıflar ise Yeryüzünde 
Yaşam ünitesinin “İklimler” konusunu tamamladıktan 
sonra edpuzzle uygulamasını kullanarak dünya 
iklimlerine dair video görüntülerinden hazırladıkları 
soru-cevaplarla öğrendiklerini pekiştirdiler.

After studying the subject “Atatürk Principles” 
thoroughly, our 5th grade students got the 
opportunity to test their knowledge and support 
what they had learned via the Kahoot application. 
After completing the “Climate” topic of the “Life on 
Earth” unit, the 6th graders reinforced their learning 
with questions and answers they prepared from the 
video clips of the world’s climates using the Edpuzzle 
application.

Kasım dönemi TEOG sınavını başarıyla tamamlayan 8. sınıf öğrencilerimizle “Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesi konularını 
pekiştirmek amacıyla Kurtuluş Savaşı Gazetesi hazırlama çalışmamızı gerçekleştirdik. Gruplar halinde gazetelerini 
hazırlayan öğrenciler kütüphanede birbirlerine ürünlerinin sunumunu yaparak çalışmalarını tamamladılar.

We completed our Independence War Newspaper preparatory activity to consolidate the subjects of “Independence or 
Death” unit with our 8th grade students who successfully completed the November TEOG exam. Students preparing 
the newspapers in groups completed their work in the library by presenting their products to one another.

Kurtuluş Savaşı Gazetesi Hazırlık Çalışmaları     
Turkish War of Independence Newspaper 

Sosyal Bilgiler Dersi Teknoloji Etkinliği
Social Sciences Course Technology Activity
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Koromuzun İstanbul şarkılarıyla başlayan 

törenimizde, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir 

ve barkovizyon gösterileri  izleyenlerden büyük 

alkış aldı. İstanbul’un kurtuluş mücadelesinin 

anlatıldığı konuşmalarla duygulu anlar yaşandı.

Our celebration ceremony started with our school choir singing songs about Istanbul and was followed by poems 

and slide shows that were admired by the audience. The struggle of the liberation of Istanbul told by students made 

the audience feel very emotional.

İstanbul’un Kurtuluşu Okulumuzda Törenle 
Kutlandı/We Celebrated the Liberation of İstanbul

5.sınıflarda “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Basında Çocuk Hakları” etkinliğimizde 

öğrencilerimize çocuk hakları konusunda yazılı basında yer alan haberleri inceleterek farkındalık yaratmaya çalıştık.

With the “Children’s Rights in the Press” activity, which we conducted within the “Learning My Rights” unit in the 

5th grades, we tried to raise awareness on the child rights by examining the news published in written press about 

children’s rights.

Basında Çocuk Hakları Etkinliği
Children’s Rights Activity in the Press 
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9.sınıfların katılımıyla 17 Kasım 2016’da 
Taksim festival alanında İTÜ Bilim Merkezi ve 
Beyoğlu Belediyesi ortaklığında düzenlenen 
“2. Meraklı Zihinler Bilim Şenliği”ne gezi 
düzenledik. Öğrencilerimiz bu şenlikte 
matematik ve fen alanlarında yapılan küçük 
deneyleri ve simülasyonları gözlemleyerek 
hem eğlenme, hem de bilgi edinme fırsatı 
yakaladı.
On 17 November 2016, our 9th grade 
students attended a field trip to the “2nd 
Curious Minds Science Fair” which was held 
in Taksim and organised by the ITU (Istanbul 
Technical University) Science Centre and 
the Municipality of Beyoglu. By observing 
simulations and experiments that were 
carried out in the fields of science and 
maths, our students had so much fun while 
learning.

Meraklı Zihinler Bilim Şenliği
Curious Minds Science Fair

Okullar arası Basketbol İstanbul Bölge Şampiyonası’nda 3 bölge maçlarına katılan küçük erkek basketbol takımımız, 
grubundan 2. olarak çıkmış ve çapraz maçları oynamaya hak kazanmıştır. Takımımıza final yolundaki zorlu maçlarda 
başarılar dileriz.
Our little boys’ basketball team participated in the 3rd regional matches of Istanbul Interschools Regional Basketball 
Championship. They came second in their group and became entitled to play cross-matched games. We wish our 
team a great success with their upcoming matches.

Basketbol İstanbul Bölge Şampiyonası
İstanbul Regional Basketball Championship
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İlkokul, ortaokul ve lisede 2016-2017 Eğitim-Öğretim 
Yılı “Öğrenci Meclis Başkanı Seçimleri” yapıldı. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sonunda velilerimizin de katılımıyla öğrencilerimizin devam etmek istedikleri 
kulüpler belirlendi. Öğrencilerimiz seçmiş oldukları kulüplere ilgi ve yeteneklerini, bedensel faaliyetlerini, yaşama 
uyum sağlama becerilerini geliştirmek amacıyla yerleştirilmektedirler. 

At the end of the 2015-2016 academic year, the school worked in collaboration with parents to select student clubs 
that our students wanted to participate in. The students have been attending their club meetings since the second 
week of the academic year. The students were placed in their clubs in order to improve their interests, skills, physical 
abilities needed for adaptation to life.

Yeni bir eğitim öğretim yılı yeni heyecanlar, başlangıçlar 

ve titiz bir çalışmayı beraberinde getirir. Ağustos ayı 

içinde yeni döneme hazırlanırken ekip olarak çalışmanın 

ve motivasyonun önemini vurguladığımız sunumlar 

yaptık. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza “Rehberlik 

Birimi Yıl İçi Çalışmaları”, “Bireysel Farklılıklar”, “Kişisel 

Alan ve Sınırlarımız”, “Zihinde Güvenli Yer Oluşturma” 

konularında bilgilendirici sunumlar yaptık, öğretmenlerin 

ders ortamında uygulayabilecekleri etkinlikleri tanıttık. 

Her sene olduğu gibi bu eğitim öğretim yılımızda da 

hedefimiz tüm öğrencilerimize ve velilerimize ulaşmak. 

Öğrencilerimizle yoğun bireysel görüşmelerin yanı sıra 

çeşitli bireyi tanıma teknikleri de kullanıyoruz. Bunlardan 

bazıları Cas Testi, projektif testler, çoklu zekâ, birer 

cümle tamamlama, öğrenme sitilleri, çalışma davranışını 

değerlendirme, frostig, meslek yönelim envanteri, sınav 

kaygısı vb. Anaokulu, ilkokul ve 5. sınıf öğrencilerimizi 

hafta sonu rehberlik ödevleriyle bilişsel olarak destekleyip 

gerekli takibi yapmaya devam ediyoruz.

A new academic year brings new beginnings, new 
excitements and hard work along with it. While getting 
ready for the New Year, we made presentations that 
emphasize the importance of working as a group and 
the importance of motivation. We made presentations 
on “The works of the Counselling Department during 
the year”, “Individual differences”, “Our personal space 
and limits”, “Generating a safe place in our minds” and 
introduced some activities that teachers can make use of 
in the classroom environment.

Our aim for this academic year is to reach out to 
all of our students and parents. We are also using 
various individual recognition techniques besides 
intensive individual chats with our students. Some 
of these techniques are the CAS Test, the Projective 
tests, multiple intelligence, completing sentences, 
learning styles, evaluating working behaviours, frostig, 
vocational preference inventory, exam anxiety. We are 
also continuing to follow and counsel our kindergarten, 
primary and 5th grade students cognitively through 
weekend counselling homeworks. 

Okul Başkanlarımzı Seçtik / Our Student Representatives Were Selected

Kulüp Çalışmaları / Student Club Activities

AREL Kolejinde Rehberlik Çalışmaları
Counselling Activities at AREL College 

Çağrı Özel at AREL Primary School
Çağla Gülseren at AREL Middle School
Mert Gencer at AREL Anatolian High School
Özge Göl at AREL Science High School.

2016-2017 academic year student representatives 
selected for Primary, Middle and High Schools are as 
follows:

AREL İlkokulunda Çağan Özgür, 
AREL Ortaokulunda Çağla Gülseren, 
AREL Anadolu Lisesinde Mert Gencer, 
AREL Fen Lisesinde Özge Göl başkanlığa seçildiler.
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Tüm ortaokul 
öğrencilerimize 
“Zaman yönetimi ve 
etkili ders çalışma” 
semineri düzenledik. 
Seminerde “Zaman 
mı bize hükmediyor 
yoksa biz mi zamana 
hükmediyoruz?” sözünden yola çıkarak öğrencilere 
zamanlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiği ve etkili 
ders çalışma yöntemleri konusunda plan ve programın 
önemi anlatıldı.

We arranged a seminar for all Middle School students 
about “Time management and studying effectively”. 
The students were asked if the time manages us or 
we manage time and based on their answers, the 
importance of planning and programming and methods 
of effective study were explained to the students.

İlkokul öğrencilerimizle ihtiyaçları doğrultusunda 
davranış değiştirmeye yönelik “İletişim Becerileri”, 
konu başlığı kapsamında sen dili ben dili,  olgu ve fikir 
kavramı, duyguları anlama ve tanımlama, arkadaşlık 
ilişkileri vb. konularda sınıf etkinlikleri yapmaktayız. Bu 
çalışmalar dışında öğrencilerle bireysel olarak ihtiyaçlar 
doğrultusunda öfke kontrolü, arkadaşlık ilişkileri, 
sosyal beceriler, duyguları anlama ve tanımlama 
alanlarında da çalışmalarımız devam etmektedir.

We have been conducting class activities in accordance 
with the needs of our students with titles such as “I 
and You Language”, “Case and Opinion Concept”, 
“Understanding and Identifying Feelings”, “Friendship 
Relationships”. Besides these activities, we have also 
been working with the students individually on 
anger control, relationships with friends, social skills, 
understanding and identifying their feelings. 

Sosyal Beceri Sınıf 
Çalışmaları/Social Skills Class 
Studies

Zaman Yönetimi ve Etkili 
Ders Çalışma Semineri
A Seminar on Time Management 
and Studying Effectively

TEOG sınavı öncesi 8. sınıf öğrencilerimize “Nefes Egzersizi” 
eğitimi verdik. Nefes egzersizi sayesinde öğrencilerin TEOG sınavı 
öncesinde benzer bir deneyim yaşamaları sağlandı. 

Before the TEOG exam, we informed our 8th grade students about 
“breathing practice”. With this practice, we aimed to teach our 
students how to cope with stress during the exam.

Sınav Kaygısı ve Nefes Egzersizi 
Exam Anxiety and Breathing Practice

YGS-LYS Sınav Sistemi 
Tanıtımı Semineri
Seminar on the YGS-LYS Exam 
System
11. ve 12. sınıf öğrencilerine ve velilerine YGS-LYS 
sınav sistemi, puan türleri, bölümler ve tercihler 
konusunda bilgilendirme yaptık. Ayrıca 12. sınıf 
öğrencilerine “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”,  “Dikkat 
ve Konsantrasyon Bozukluğu” ve “Sınav Taktikleri” 
semineri düzenledik. 

We informed 11th and 12th grade students and 
their parents about the YGS-LYS exam systems, 
departments, unit types. In addition to this seminars 
on “Techniques of working efficiently”, “Attention and 
concentration deficit disorder”, “Exam tactics” were 
held for 12th grade students.

Psikoeğitim
Psychoeducation
9. sınıf velileriyle gruplar halinde görüşmeler 
yapmaktayız. Bu görüşmelerde ailelerin çocuklarıyla 
ilgili beklentileri, yaşadıkları güçlükler, çocuklarına 
davranış şekillerinin nasıl olması gerektiği 
paylaşılmıştır. Ayrıca öğrencilere uygulanan testler 
sonucunda öğrencilerimizin çalışma düzenleri ve 
öğrenme stilleri belirlenmiş ve bu görüşmelerde 
velilerine aktarılmıştır.

We have been assembling meetings with 9th 
grade students’ parents during which we talk 
about parents’ expectations, difficulties they may 
encounter with their children and how they should 
approach their children. Results of the tests we 
applied on the students were also shared with the 
parents during these meetings.
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Anaokulu ve 1. sınıf velilerimiz için eğitim döneminin başında “Okula Başlarken” broşürü, Ortaokul velilerimiz için 
“Ön ergenlik & Ergenlik”, “Anne Baba Tutumunun Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi”, “Sınava Hazırlanan Aile” 
broşürleri  Lise velilerimiz için “Ergenlik Dönemi Sorunları ve Yaklaşım Biçimleri” broşürü hazırlanmıştır.
We have prepared; A “Starting the School” brochure for kindergarten and 1st grade students’ parents at the 
beginning of the academic year. “Pre-maturity & Maturity”, “Effect of Parental Behaviour on Children”, “Family 
Getting Ready for the Exam” brochures for Middle School students’ parents “Problems of Maturity Period and 
Approaching Styles” brochure for High School students’ parents.

Öğrencilerimize ve Velilerimize Yönelik 
Hazırlanan Ek Bülten ve Broşürler
Bulletin and Brochures Prepared for our Students and Parents

12. sınıf velilerine sınava hazırlık sürecinde anne baba olarak çocuklarını nasıl desteklemeleri gerektiği konusunda 
bilgilendirme semineri düzenledik.

We prepared a seminar for 12th grade students’ parents about how to support their children during the exam 
preparation period.

Anne Baba Tutumları Semineri /A Seminar on Parental Attitudes

Velilerimize yönelik eğitici yazılardan oluşan ve anne 
babalara rehberlik eden dergilerimiz Eğitimde Yansımalar 
ve Okulumu Seviyorum velilerimizle buluşmaya devam 
ediyor.

Our publications, “Reflections on Education” and “I Love 
my School”, that include informative articles for our 
parents have been continuing to support and guide them  

Rehberlik Birimi Yayınları
Counseling Department Publications

Üniversiteleri ve meslekleri tanıtmak amacıyla üniversite 
gezileri düzenledik. 11. sınıf öğrencilerimizle İstanbul 
Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü’ne, 12. sınıf 
öğrencilerimizle ise Boğaziçi Üniversitesine gittik.

We organised trips to universities in order to get to know 
the university atmosphere and occupations better.

We went to Istanbul Technical University with the 11th 
grade students, and to Boğaziçi University with the 12th 
grade students.

Üniversite Gezileri
Trips to Universities
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We visited Beylikdüzü TUYAP Book Fair with prep and 9th 
grade students between the dates 15-16 November 2016. Our 
students visited book stands of different publishers and had the 
opportunity to talk to their favourite authors and to have a look 
at their books. They acknowledged the importance of reading 
in the warm and sincere world of the books. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni 
AREL College Remembers Mustafa Kemal Atatürk 
on his Death Anniversary

Tüyap Kitap Fuarı Gezisi
An Enjoyable Trip to “Tüyap Book Fair’’

Yüreğimiz hiç dinmeyen bir hasreti yudum yudum içiyor yine bu sabah. Bir kahramana duyulan güvene, büyük sevgiye 
yeniden şahit oluyoruz bu sabah. Gün geçtikçe bu ülke için yaptıklarının doğruluğuna, verdiği kararların ne kadar 
isabetli olduğuna bir kez daha minnettar olduğumuz O kahramanın huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz bu 
sabah.

The commemoration of the founder of Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk, took place at AREL College on November 
10th. We remember our Great Leader with respect, love and longing. 

Aylardan kasım

Günlerden perşembe 

Soluğumuzu tuttuğumuz gün bugün

Saat, bir mucizeyi beklediğimiz saat

İstanbul ağladı bugün

Delindi gökyüzünün göz pınarları

Bir matemin gözyaşları bu

Belli bir yiğit kaymış gökyüzüne

İstanbul ağladı bugün.

Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

Öğrencilerimizin kitap sevgisini pekiştirmek, zevklerine uygun 
kitap seçmelerini sağlamak amacıyla 15 ve 16 Kasım tarihlerinde 
Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı´na bir gezi düzenledik. Lise Hazırlık 
ve 9. sınıf öğrencilerimizin katıldığı gezide öğrencilerimiz yazarlar 
ve kitaplarla dolu güzel bir gün geçirdiler. Birçok yazarla tanışma 
fırsatı yakalayıp kendileriyle kitapları üzerine sohbet ettiler.

A life without books is to live blind, deaf and mute.

M. Kemal Atatürk

M. Kemal Atatürk
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İ Resimler ve Öykülerin Dostluğu
Friendship of Stories and Illustrations

Süleyman Bulut ile Söyleşi
An Enjoyable Chat With Suleyman Bulut

Genç Senaristler Yetişiyor
Young Scriptwriters  

6.sınıflar “Okuma Kültürü” ünitesi kapsamında 
okudukları “Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması” 
metnini keyifli bir etkinlikle senaryolaştırarak sahnelediler. 

6th grade students read the text “Morning discussion in 
the children’s library” during the unit “Culture of Reading” 
and wrote their own scripts and performed them. 

5. sınıf öğrencilerimiz “Okulda Yaşam” ünitesi kapsamında okudukları 
öykülerin olay örgüsünü arkadaşlarıyla beraber resimleyerek anlattılar. 
Keyifli geçen grup etkinliğinin sonunda çalışmalarını sundular ve hem 
kendilerini hem de grup arkadaşlarını değerlendirdiler.

5th grade students read stories about the school life and illustrated the 
plot of the stories through their drawings in the unit of “Life at School”. 
After working in groups, they presented their drawings to the class and 
evaluated themselves and their group members.

Yazar  Süleyman Bulut, 2 Ocak Pazartesi günü 5. sınıf öğrencilerimizin 
okuduğu “Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler” adlı kitabı üzerine keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz, Atatürk’ ün farklı yönlerini öyküleyerek 
ve görseller eşliğinde sunan yazarımızı büyük bir dikkat ve heyecanla izlediler. 
Yazarın, kitaplarını imzalamasıyla etkinliğimiz sona erdi.

Süleyman BULUT, an author, took part in a pleasant interview on Monday, 
January 2nd, on his book “Short Stories from Great Atatürk” with the 5th 
graders. Our students watched his presentation about different aspects of 
Atatürk via visuals with great enthusiasm. At the end of the activity, the author 
signed his books. We would like to thank Süleyman BULUT for his participation.

Aytül Akal ile Söyleşi
An Interview With Aytül Akal

Keyifle okuduğumuz kitapların yazarı Aytül Akal, 
çocukların hayal dünyalarına seslenen kitaplar ve kendi 
kitapları üzerine ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi, yazarın kitaplarını 
imzalamasıyla sona erdi. Aytül Akal’ a, yaşattığı güzel 
saatler için çok teşekkür ederiz.

Aytül AKAL, the author of the books our students have 
always enjoyed reading, took part in a pleasant interview 
with Primary and Middle School students on his books 
that appeal to children’s imagination. The interview 
came to an end when the author signed her books for 
the students.We would like to thank Aytül AKAL for her 
participation.
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Tiyatro Sanatçısı Özgür Özgülgün, 5. sınıf öğrencilerimiz ile 
gerçekleştirdiği “Atölye Çalışması”nda Sadako’nun umut, cesaret 
ve hüzün dolu hikâyesini anlattı. Öğrencilerimizin okudukları 
romanla ilgili yorumları ve sorularıyla renklenen çalışmamız 
sonunda hiçbir zaman umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini 
ve savaşların insanlık için ne kadar kötü olduğunu bir kez daha 
anladık.

The actor Özgür Özülgün presented the story of Sadoko’s 
hopes, courage and sadness in his workshop with the 5th grade 
students. During the workshop, we have once again realised that 
we should never lose our hope and also that wars are a great 
threat to the humanity.

Umuda Yolculuk Sadako-Kağıttan Bin Turna Kuşu
A Journey to the Hope Sadako and the Thousand Paper Cranes

8. sınıf öğrencilerimiz Richard Bach’ın “Martı” kitabını okudular;  

“azim”, “kararlılık”, “özgürlük” “farkındalık” gibi kavramları 

sorguladılar ve hedeflerimizin peşinden koşmanın önemini  

vurguladılar. Yorumlayarak okuma etkinliğinden sonra sorgulama 

kitapçığındaki sorulara kapsamlı yorumlar yazdılar. 

8th grade students read Richard Bach’s book “The Seagull” 

and questioned the concepts of “perseverance”, “freedom”, 

“resoluteness” “awareness” with their classmates. They also 

pointed out the importance of working tirelessly to achieve our 

goals.  At the end of the activity, students wrote comprehensive 

answers to the questions in the question booklet.

7.sınıf  öğrencileri “O. Henry Öyküleri” kitabından seçtikleri 
öyküleri okudular ve öykülerdeki  karakterler ile kendi 
oluşturdukları karakterleri bir araya getirerek  “Storybird” 
programında kendi özgün öykülerini yazdılar. Keyifli geçen 
grup etkinliğinin sonunda öykülerini birbirlerine sundular.

7th grade students read the book “O’Henry Stories”. 
Bringing the characters in the story and the characters they 
created themselves together, they wrote their own stories 
in the “Storybird” programme.  At the end of the group 
activity, they presented their stories to one another.

“En Yüksekten Uçan Martı, En Uzağı Görendir” 
“The Gull Sees Farthest Who Flies Highest”

Genç Yazarlar Kulübü
Young Authors’ Club
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10. sınıf öğrencilerimiz Türk ve İslam tarihine ışık tutan 
eserleri bünyesinde barındıran “Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi”ni gezdiler. Osmanlı ve Beylikler Dönemi’nden 
kalan ve tarihe yön veren pek çok eseri incelediler. Müze 
gezisinin ardından Edebiyat Kıraathanesi’nde geleneksel 
Türk tatlıları eşliğinde kitapları incelediler ve kıraathane 
kültürünü de tanımış oldular.

10th grade students visited the “Museum of Turkish 
and Islamic Arts” which hosts the works and artefacts that illuminate the Turkish and Islamic history. After the 
museum tour, they had a look at the books in the “Literature Cafe” and also enjoyed the taste of traditional Turkish 
delicacies.

7. sınıf öğrencileri  “İletişim ve İletişim Teknolojileri” 

konusunda Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri kapsamında bir 

münazara yaptılar. Münazara gruplarını kendi aralarında 

oluşturan öğrenciler, savundukları konu ile ilgili grupça 

araştırma dosyası hazırladılar ve münazara kurallarına 

uygun olarak iletişim teknolojilerinin avantajlarını ve 

dezavantajlarını tartıştılar. Münazara müsabakaları 

oldukça heyecanlı, çekişmeli ve centilmence geçti.

7th grade students carried out a debate titled 
“advantages and disadvantages of communication 
technologies” during the unit “Communication and 
Relations” within the scope of the courses Turkish and 
Social Studies. 7th graders formed their own debate 
groups and prepared a group research file and debated 
the advantages and disadvantages of communication 
technologies in accordance with the debate rules. 
Debate took place in a very exciting, contentious and 
gentle way.

7. Sınıf Öğrencilerinin Münazara Heyecanı
7th Graders Excited About the Debate

Kültür Yolculuğu
Culture Trip
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Kültürler Arası Farkındalık
AREL Öğrencileri Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor.
Intercultural Awareness
AREL Students Learning and Having Fun

Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ve İstanbul British Side tarafından uygulanan “UCLES Young 
Learners –KET-PET” sınavlarına katılan öğrencilerimiz sertifikalarını almışlardır. Uluslararası bir platformda 
kendilerini test etme imkânı bulan tüm öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
AREL students, who took the “UCLES Young Learners- KET- PET” exams organized by the University of Cambridge 
and applied by the British Council have received their certificates. We congratulate our students who found an 
opportunity to test themselves on an international platform and wish them every success in the future.

Öğrencilerimize sosyal yönden gelişmelerine katkıda 
bulunup dilin etkin kullanımını sağlamak için çeşitli 
aktiviteler sunulmaktadır. Dil ve kültür ayrılmaz bir 
bütündür, AREL öğrencileri öğrendikleri yabancı dilin yanı 
sıra farklı kültürleri de tanıma fırsatı bulurlar.  İlk okul ve 
Orta okul öğrencilerimiz bu duyguyu yaşadıkları Cadılar 
Bayramı (Holloween) etkinliğinde çok eğlendiler. 5.sınıf 
öğrencilerimiz hazırladıkları fenerleri ile diğer sınıfları, 
müdür ve müdür yardımcısının odasını ve bölüm odalarını 
dolaşarak Almanca  şarkılar söylediler ve  şeker topladılar. 

We provide different activities for our students in order 
to support them in foreign language. Language and 
culture are inseparable. This is why, AREL students always 
find an opportunity to get to know the language and 
the culture at the same time. During Halloween Party 
organised on the 31st of October, the students took part 
in many activities and had a lot of fun.  

Öğrencilerimizin katıldıkları sınavlar:
3. sınıf öğrencilerimiz STARTERS      
4.sınıf öğrencilerimiz MOVERS
5. sınıf öğrencilerimiz FLYERS/ KET
6. sınıf öğrencilerimiz KET/PET

7. sınıf öğrencilerimiz PET

The exams that our students took are:
3rd graders STARTERS      
4th graders MOVERS
5th graders FLYERS/KET
6th graders KET/PET
7th graders PET

Uluslararası Sınavlar (Ucles Sınavları)
International Ucles Exams

5th grade students built their own lanterns, visited other 
classes, offices and departments. They sang German 
songs for the whole school and collected candies. 
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AREL Anadolu ve Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri Kültürler 
arası farkındalık bağlamında Almanya ve İspanya’da 
yeni yıl nasıl kutlanır temalı sunumlar gerçekleştirdiler. 
Hazırlanan bir quiz show ile bilgilerini test ettiler 
ve geleneksel kıyafetlerle fotoğraflar çektirip, 
hazırladıkları yeni yıl kurabiyelerinin tadına baktılar.
AREL Anatolian and Science High School 9th grade 
students prepared presentations in German and 
Spanish about New Year celebrations around the 
world and shared them with their friends. They also 
prepared a quiz show to assess their knowledge 
about those countries. They had fun while having 
their photos taken in the traditional clothes of 
different cultures and tasting cookies. 

Turizm Fuarı
Tourism Fair

Lise İkinci Yabancı Dil
Almanca/İspanyolca
High School Quiz Show in 
German And Spanish

4. sınıflar PYP Kültür ünitesinin değerlendirme çalışması olarak seçtikleri ülkeler hakkında araştırma yaptılar ve o 
ülkeler hakkında topladıkları bilgileri 3. Sınıf arkadaşlarına sunmak üzere bir turizm fuarı oluşturdular. 17 Ocak 
2017 Salı günü gerçekleşen fuarda seçtikleri ülkeleri  (Meksika, Çin, İtalya, İrlanda, Türkiye, Amerika, Hindistan, 
Fransa ve Kanada) resim, broşür, giysi, bayrak gibi materyaller  de kullanarak arkadaşlarına  İngilizce olarak anlattılar 
ve onların sorularına cevap verdiler.  

On the 17th of January 2017, the 4th grade classes took part in a tourism fair. Students were divided into groups 
by country. They researched about these countries and put together materials such as posters, leaflets, music, 
presentations, clothes food and flag representing the country for the fair. The aim was for students to imagine 
that they were tourist agents and students had to get the tourists (3rd grade students) to want to visit. The 
countries were decided via the questions raised during their PYP Unit 2 Culture. They were Mexico, China, Italy, 
Ireland, Turkey, The United States, India, France and Canada. The students had great fun preparing their projects 
and they put together amazing materials. They practiced their reading, writing and most importantly speaking 
skills in English throughout the preparations and the fair itself. 
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AREL’de Sanat Yolculuğu
Art Journey At ARELCollege

Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerin yaratıcılıklarını 
geliştirmek amacı ile yıl boyunca farklı malzemelerle 
çalışmalar gerçekleştirildi. Yaş seviyelerine göre 
belirlenen konular doğrultusunda pastel boya, akrilik 
boya,parmak boyası gibi boyalar ile resimler yapıldı. 
PYP ve MYP ünitelerinin hedefleri doğrultusunda 
sorgulamalar yaparak ürünler oluşturuldu. 
Öğrencilerimizin kişisel gelişimini yansıtan, tuval üzerine 
akrilik tablolar uygulandı. PYP grubumuzda renkleri 
kullanarak tonlamalar ile yüz ifadelerimizi yansıtan 
portre çalışmaları yapıldı. Çalışmalar ünite sonlarında 
sergilendi. Müzik derslerinde anaokulundan liseye 
uzanan geniş bir öğrenci yelpazesi ile gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerimizde öğrenciler melodikadan gitara, 
piyanodan kemana bir çok enstrüman ile gösteri yaptılar. 
Öğrencilerimiz,klasik Batı müziği,Türk halk müziği,pop 
müzik kategorilerinden eserler seslendirdiler. Gerek 
okul bandosu gerek orkestra olarak birçok önemli 
günde öğrencilerimiz yeteneklerini sergilediler.

In visual arts, various studies were carried out with 
various materials to improve the creativity of the 
students. Pictures were drawn with paints such as 
crayons, acrylic paints and finger paints in accordance 
with the topics that are compatible with the students’ 
ages. Products were made by using the method of 
questioning in accordance with the goals of PYP and 
MYP units. Acrylic-coated paintings were made on 
canvas reflecting the personal development of the 
students. In our PYP group, portrait studies reflecting 
our facial expressions with toning were carried out by 
using colours. Works were exhibited at the end of the 
units. In music classes, the students gave performances 
using various different instruments such as piano, violin, 
guitar and melodica etc. Students from the classes 
ranging from the kindergarten to high school took 
part in these performances. The students performed 
many works of pop, Turkish folk music and classical 
western music. As part of both the school band and 
orchestra, the students displayed their skills on many 
special occasions.
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İ Avcılar Atatürk Evi Gezisi
Avcılar, Atatürk’s House Tour

Hallowen Partisi
Halloween Party

Oyuncak Atölyesi Gezisi
Toy Workshop Trip

Öğrencilerimiz Giysi ve 
Oyuncaklarını Paylaştı
Students Introduced Their Clothes
and Toys

Öğrencilerimiz, Avcılar Atatürk Evi gezisinde hem 
eğlendiler hem de Atatürk’ün yaşamından kesitler 
gördüler. 
Our students had fun while learning about Atatürk’s 
life on our trip to Atatürk’s house.

Tüm öğrencilerimizle Halloween Partisi’ndeydik. 
Öğrencilerimiz uluslararası kutlamalara katılarak dünya 
insanı olma yolunda bir etkinliğe tanık oldular. 

We attended the Halloween party with all our students. 
They became a part of an international celebration on 
the way to become international human beings. 

Eyüp Oyuncak Atölyesi’ne giden öğrencilerimiz 
ahşaptan yapılmış eski oyuncakları tanıdılar. Bu 
oyuncaklardan istediklerini seçip istedikleri renklere 
boyadılar ve kendi oyuncaklarını oluşturdular. 

Our students learned about old toys made out of 
wood in the Eyüp Toy Workshop. They chose a toy, 
coloured it as they wished and made their own toys.

Öğrencilerimiz, “Geçmiş Zamana Yolculuk” 
ünitesinde bebekken giydikleri giysileri ve oynadıkları 
oyuncakları sınıf arkadaşlarıyla paylaştılar.

Our students introduced their clothes they wore 
and toys they played with as babies with their 
friends in our “Journey to the Past” unit.
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Betül Sayın ile İstanbul Tarihine Yolculuk
A Trip to History of İstanbul with Betül Sayın

29 Ekim Coşkusu
The Excitement of 29th of October

“Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması 
kapsamında okulumuza davet ettiğimiz öykü 
yazarı Betül Sayın ile “5 Çocuk 5 İstanbul” kitabı 
hakkında güzel bir söyleşi yaptık. Öğrencilerimiz 
eşsiz güzellikteki İstanbul’umuzun tarihine 
geçmişten günümüze keyifli bir yolculuk yaptılar.

 
We invited author Betül SAYIN to our school 
and had a nice interview about the book 5 
Çocuk 5 İstanbul (5 Children 5 Istanbul) within 
the “where we are in place and time” theme. 
Our students enjoyed themselves while learning 
about the beauty of Istanbul from past to 
present.

Milli bayramlar bir başka kutlanır okulumuzda. İşte 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı. Sahneden taşan coşku, konuklarımıza ulaşıyor. Ellerde 
ay yıldızlı bayraklar, dillerde marşlarla… Öğrencilerimizi, bayram 
etkinliğindeki katkılarından dolayı kutluyoruz.  
Our school celebrates national holidays in a wonderful and unique 
way. We are singing our national anthem and waving the Turkish flag. 
Many thanks to our students for their contributions to the celebration.

AREL Koleji Oy 
Sandığı/AREL Col-
lege Ballot Box
Okul başkanlığı seçiminde ilk 
defa oy kullanan öğrencilerimiz, 
demokratik haklarını öğrendiler.
Our students voted for the 
first time during the school 
representative elections and 
learned about their democratic 
rights.

Diş Taraması
Dental Screening

Öğrencilerimiz, okulda yapılan diş taramasında ağız ve diş sağlığıyla 
ilgili bilgi sahibi oldular.
Our students gained knowledge about their oral and dental health 
while having dental screening.
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“Ortak Kullanım Alanları” ünitesi 
kapsamında Dolmabahçe Sarayı’nı 
gezen öğrencilerimiz, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki 
çalışmalarında kullandığı alanları ve vefat 
ettiği odayı incelediler.

Our students visited Dolmabahçe Palace 
within the unit of the “Common Use 
Areas”. They examined the room where 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder 
of Republic, passed away and the areas 
that he used for his studies in Istanbul 
between the years of 1927 and 1938.

“Oyuncaklar” Oyununu İzledik
We Watched the “Toys” Play
Öğrencilerimiz,  “ Leyla Gencer Sanat Merkezi”nde izledikleri 
“Oyuncaklar” oyunuyla ellerindeki her oyuncağın değerli ve 
önemli olduğunu bir kez daha anladılar.
Our students appreciated the value and importance of their 
toys after watching the “Toys” play at Leyla Gencer Art Centre.

Öğrencilerimiz, “Sağlıklı Yaşam” ünitesinde 
dengeli ve düzenli beslenmenin önemiyle 
ilgili bilgilerini AREL Üniversitesine yapılan 
gezide görsel ve uygulamalı etkinliklerle 
pekiştirmenin mutluluğunu yaşadılar. 
Dengeli ve düzenli beslenmeye karar 
verdiler.
Our students learned more about the 
importance of a balanced diet with visual 
and practical activities on the trip to 
Istanbul Arel University within the “Healthy 
Life” unit. After this trip, they agreed to eat 
healthier for a better life.

AREL Üniversitesinde Sağlıklı Yaşam Gezisi
Healthy Life Tour at AREL Universite

Dolmabahçe Sarayı Gezimiz
A Trip to Dolmabahçe Palace
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Öğrencilerimiz Avcılar Atatürk Evi 
Müzesi’nde tarihsel bir yolculuğa çıktılar.  
Atatürk’ün Selanik’te doğmuş olduğu evin 
aslına sadık kalınarak yapılan bu müzede 
Atatürk ve ailesine ait kullanım alanlarını 
incelediler.
Our students went on a historical trip to 
Atatürk’s House Museum in Avcılar. The 
museum has been created to look exactly 
like the real house of Atatürk, which is in 
Selanik, Greece. Our students examined 
the living space of Atatürk and his family.

Avcılar Atatürk Evi Müzesi
Avcılar Atatürk’s House Museum

AREL Öğrencileri Florya Akvaryum’da
AREL Students are at the Florya Aquarium
Öğrencilerimiz Florya Aqua Park Akvaryum’a 
yaptıkları gezi ile güzel bir gün geçirdiler. 
Coğrafi bir rotayı takip ederek Karadeniz’den 
Pasifik’e uzanan toplam 16 tema ve 1 adet 
yağmur ormanından oluşan güzergâhta 
yolculuk yapmaktan büyük zevk aldılar.
Our students had a wonderful day during 
our trip to Florya Aqua Park Aquarium. They 
enjoyed travelling from the Black Sea to the 
Pacific Ocean following a route that has 16 
themes and a rainforest.

Yunus Emre Kültür Merkezi ‘‘Guluk Guluk’’ Tiyatro Oyunu
Yunus Emre Cultural Center, “Guluk Guluk” Theatre Play

Öğrencilerimiz, “Dünya Değişiyor” 
temasında izledikleri “Guluk Guluk” adlı 
tiyatro oyunu ile insanların doğaya verdiği 
zararları, diğer canlıların bundan nasıl 
etkilendiğini gördüler. Öğrencilerimizin bu 
eser sayesinde farkındalıklarını arttırarak 
doğaya karşı daha duyarlı bireyler olmalarını 
sağladık. 
With the “Guluk Guluk” theatre play, our 
students could see how people are causing 
damage to the nature and how other 
living creatures are being affected by the 
damage made to earth within the “Earth 
is Changing” theme.  Our students, with 
an awareness towards the nature they 
acquired through this play, became even 
more caring. 
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Istanbul Modern Arts Museum

Öğrencilerimiz, “Sanat” ünitesi kapsamında 
İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’ne yapmış 
oldukları gezi ile insanların özgün niteliklerini sanat 
aracılığıyla nasıl ifade ettiklerini gözlemlediler.
Our students observed how people express their 
unique qualities through art with our trip to 
Istanbul Modern Arts Museum within the “Arts” 
unit.

Münazara Etkinliğimiz
The Discussion Activity

“Çevre ve kültür kitap okumayı etkiler/
etkilemez.” konulu münazara etkinliğimiz 
coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. 
We performed an enthusiastic discussion 
activity about whether culture and 
surroundings affect reading books or not.
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Beylerbeyi Sarayı ve Kız Kulesi Gezisindeydik
Our Trip to Beylerbeyi Palace and the Maiden’s Tower

Tarihi Yarımada Ziyareti
Historical Peninsula Trip

“Kültürler” ünitesi kapsamında 
Beylerbeyi Sarayı ve Kızkulesi’ne 
gezi düzenledik. Öğrencilerimiz, 
tarihi miraslarımızın yapılış 
aşamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi 
edindiler.
We organised a trip to Beylerbeyi 
Palace and The Maiden’s 
Tower within the “Cultures” 
unit. Our students received 
detailed information about the 
construction processes of our 
historical heritage.

Öğrencilerimiz, “Kültürler” ünitesinde dünyanın 

en güzel şehri, Asya’yı ve Avrupa’yı birleştiren, pek 

çok imparatorun hükmettiği İstanbul şehrini daha 

yakından tanıyarak geçmişin izlerini gözlemlediler. 

Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi ve Yerebatan 

Sarnıcı’nı gezerek geçmişe yolculuk yaptılar.

Our students learnt more about Istanbul, a city that has been ruled by a great number of emperors and is one of the 

most beautiful places on earth. They got to witness the history of the city where Asia and Europe meet. They took a 

journey to the past visiting the Topkapı Palace Museum, the Hagia Sophia Museum and the Basilica Cistern.
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Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz Mad Science’ tan gelen 
eğitmenlerin hazırladığı “Hatta Kal” isimli eğitici ve 
eğlenceli atölye çalışmasına katıldılar. Öğrencilerimiz 
kendi telefon şebekelerini kurup sohbet ettiler, 
ses dalgalarını keşfettiler, telefon ile nasıl iletişim 
kurduğumuzu çeşitli deneylerle öğrendiler. “Dünya Ağı” 
isimli dünya üzerindeki farklı noktalarla iletişimimizin 
nasıl sağlandığını gösteren eğlenceli oyunu da evlerine 
götürdüler. 

Anaokulu 4-5 yaş grubu öğrencilerimiz “Sihirli Renkler” 
ve “Gölge Yakalayalım” isimli atölye çalışmalarına 
katıldılar. Sihirli Renkler atölye çalışmasında yapılan 
deneyleri gözlemleyerek ve aktif şekilde katılarak ana ve 
ara renk kavramlarını öğrendiler. Kendi gökkuşaklarını 
oluşturdular. 

Gölge Yakalayalım atölye çalışmasında öğrencilerimiz 
ışığın işlevini öğrendiler. Gölgenin nasıl oluştuğunu gölge 
yakalama oyununa aktif katılım sağlayarak gözlemlediler. 
Beyaz ışığın aslında Gökkuşağı renklerinden oluştuğunu 
Mad Science Gökkuşağı gözlükleriyle keyifli bir şekilde 
öğrendiler.

Our 6 year old students participated in an experiment 
named “hang on” which was presented by the tutors 
coming from Mad Science. They found out how to 
connect telephone wires in order to hear and speak 
to each other. They were given an opportunity to 
play a game in which they could see how telephone 
connections work around the world and they got to 
take the game home.

Our 4 and 5 year old students participated in workshops 
titled “Magic Colours” and “Catching Shadows”. In 
“Magic Colours” they learnt all about primary and 
secondary colours through experiments. They created 
their own rainbows.

In “Catching Shadows” they learnt about the functions 
of lights and how shadows are formed. By wearing 
rainbow glasses they learnt that one white light contains 
all the colours in the rainbow. They had lots of fun while 
trying to catch shadows.

Mad Science ile Hem Eğlendik Hem Öğrendik!  
Having Fun and Learning With Mad Science

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Kutlaması
Saving, Investment and Turkish Products Week

Tutum, Yatırım ve Türk Malları 
Haftası’nda öğrencilerimiz tutumlu 
olmanın ne demek olduğunu, yerli 
malı kullanmanın anlam ve önemini 
öğrendiler. Kutlama etkinliğimizde bu 
konuyla ilgili öğrendikleri şiir ve şarkıları 
birbirlerine sundular. Hem çok eğlendiler 
hem de öğrendiklerini pekiştirmiş oldular.

During the Saving, Investment and 
Turkish Products Week, our students 
acknowledged the meaning of saving 
and the importance of using local 
products. They had fun while sharing 
the poems and songs with their friends. 
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Çocuk oyunlarının ve oyuncakların insan yaşamındaki 
önemini anlamak, her gün görme şansımız olmayan farklı 
oyuncakları görebilmek için Oyuncak Müzesi ziyaretimizi 
gerçekleştirdik. Kırkı aşkın ülkeden gelen oyuncakları 
inceledik. Geçmişten günümüze oyuncaklardaki değişim 
hakkında fikir sahibi olduk. Ailelerimizin çocukluk 
yıllarında oynadıkları oyuncakları da tanıma fırsatı 
bulduk.

We visited the toy museum to understand the importance 
of toys and games in human life. We got the chance to 
see different kinds of toys and toys our parents used to 
play with when they were young. At the museum, there 
is a variety of toys from 40 different countries. The trip 
to the toy museum gave us the chance to see how toys 
have changed over time.

Sunay Akın Oyuncak Müzesi Gezisi
Trip to Sunay Akin Toy Museum

Sonbahar Partisi
Autumn Party

Anaokulumuzda gerçekleştirdiğimiz mevsim 
partilerimizden birincisi olan sonbahar partimizde 
öğrencilerimiz mevsime uygun renk ve özellikteki 
giysilerini defile yaparak sergilediler. Öğrencilerimiz 
renk renk şemsiyeler, yağmurluklar, yağmur çizmeleri 
ve sonbahar için hazırlanan taçlarıyla kırmızı halı 
üzerinde keyifle yürüdüler. Defilemizin ardından farklı 
malzemeler kullanarak ürettiğimiz oyunları oynayarak 
eğlendiler.
Our first seasonal party at the kindergarten was 
the autumn party. Our students specifically wore 
autumn colours and clothes suited to that season 
and performed a mini catwalk show with umbrellas, 
raincoats and rain boots. They each made their own 
paper hats and played games to celebrate the season.

Anaokulu hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile Florya Atatürk 
Deniz Köşkü’ne gezi düzenledik. Öğrencilerimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün belli bir süre yaşadığı bu 
güzel konutu gezerken Ata’mızın kullanmış olduğu 
eşyaları ve fotoğraflarını inceleme fırsatı buldular.

We took a trip to the Atatürk Sea Pavilion with our 
6 year old kindergarten students. Our students were 
able to learn interesting facts about Atatürk and the 
summer house he resided in by looking at photographs 
and objects belonging to Atatürk himself. 

Florya Atatürk 
Deniz Köşkü Gezisi
A Visit to Florya Atatürk 
Sea Pavilion
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte çevremizdeki 
değişiklikleri gözlemledik. Evimizdeki kış 
hazırlıklarının neler olduğunu düşündük. Bu 
hazırlıklarla ilgili olarak sonbahar sebzelerini 
kullanarak turşu yaptık. Belli bir süre sonra 
turşularımızı açarak afiyetle yedik.

With the beginning of the autumn, we 
observed the season changes in the 
environment. We talked about the types 
of preparations we do in our houses in 
winter. We made pickled vegetables with 
our students. Then we tasted them.

Anaokulumuzda gerçekleştirdiğimiz anma törenimizde öğrencilerimiz şiir ve şarkılarla, Ata’mız için getirdikleri 
çiçeklerle saygı ve sevgilerini gösterdiler. Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor.

During the commemoration ceremony, students laid down flowers to remember Atatürk. They also sang songs 
and read poems in respect. Atatürk shall live on in our hearts forever.

Sonbahar Mutfak Etkinliği
Autumn Kitchen Activity

Atamızı Saygıyla Andık 
We Commemorated the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk
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Yeni yıl partimiz her sene olduğu gibi çok eğlenceliydi. 
Öğrencilerimiz oyunlar, danslar, illüzyonlarla 
eğlendikleri partimizde yeni yıl hediyelerini de aldılar. 
2017’yi coşkuyla karşıladılar.

Our New Year party was so much fun.  We danced, 
played games and were entertained by clowns. Each 
child was given a New Year gift. They welcomed 
2017 with great enthusiasm.

Okul öncesinde öğrenmenin öncelikli yolu oyun 
oynamaktan geçer. Çocuklar farklı oyunlar 
oynayarak, üreterek yaratıcıklarını besler, strateji 
oluşturma becerilerini geliştirir, dikkat süresini 
artırır, hızlı düşünme ve karar verme becerilerini 
geliştirirler. Hazırladığımız koridor oyunlarımızla 
çocuklarımız hem bedensel becerilerini hem de 
zihinsel becerilerini eğlenerek geliştirdiler.

In preschool, playing games is the priority 
in learning. Children improve their creativity 
and strategy formulation skills by playing and 
producing different games. This enables them to 
improve their thinking skills and ability to decide 
more quickly. We prepared games in the corridor 
to fulfil our aim of improving physical and mental 
skills and had so much fun doing it.

Koridor Oyunları
Corridor Games

Yeni Yıl Partisi
New Year Party
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