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Anaokulundan Üniversiteye....
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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. 

We are back again with a new issue of the AREL College newsletter published to build a bridge between you and 
us. We are trying to shape the future like an artist whose ambition is to create perfection in his works patiently, 
diligently and selflessly. Once again, we have come to the end of another academic year completed with success 
in science, culture, sports and arts. Now with all our sincerity and love, we feel in our hearts the pride and peace 
an artist has for his work. We are so pleased to share our works, successes and awards acquired throughout the 
year in this issue of our newsletter. 

Sevgili Okurlar,
Dear Readers,

IB Dünya Okulu...



AREL Koleji 4.sınıf öğrencileri bu yıl 11. si düzenlenen Sergi Ünitesi’nde dünyanın 
önemli sorunları arasında yer alan “Tüketim Çılgınlığı” konusuna dikkat çektiler. 
Öğrenciler “Üretmeden Tüketmeye Hayır” dediler. Bir IB Okulu olan AREL Kole-
jinde, öğrencilerin işbirliği içerisinde alanlar arası sorgulama sürecine girmeleri ve 
dünyada yaşanan sorunları tespit edip araştırmaları ve bu konulara çözüm bulmaları 
amacıyla gerçekleştirilen PYP Sergi Ünitesi Paylaşımı’nda öğrenciler bu yıl dünyanın 
da gündemindeki tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için  “Bilinçsiz Tüketimin Birey 
ve Toplumda Yansımaları” konusunda araştırmalar yaptılar. Bilinçli tüketime dikkat 
çekmek için tasarladıkları tişörtleri giyerek hazırladıkları pankartlarla bilgilendirici 
broşürler dağıttılar. Öğrenciler yaptıkları araştırmalar sırasında FODER’e (Finansal 
Okur Yazarlık ve Erişim Derneği) ulaşarak Child&Youth Finance İnternational Kuru-
munda “Bütçesini Bilen Çocuklar ve Gençler Eğitimi”ni tamamlayarak sertifikalarını 
aldılar. Duyarlı AREL öğrencileri ayrıca Sergi Üniteleri kapsamında okulda 
gerçekleştirdikleri “Kültürler Arası Lezzet Panayırı” adı altındaki kermesten elde 
ettikleri geliri KAÇUV’un (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) aile konukevi inşaatına 
destek olmak amacıyla bağışladılar. Öğrenciler tüm bu çalışmalarını hazırladıkları bir 
sunumla müzik, dans ve tiyatro eşliğinde sunarak izleyenlerin dikkatini ve beğenisini 
kazandı. AREL öğrencileri daha önceki yıllarda da Çevre Kirliliği, Erozyon, Sular, 
Eğitim, Bulaşıcı Hastalıklar, Enerji, Kanser, Geri Dönüşüm gibi konularda da yaptıkları 
sunumlarla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

AREL College 4th grade students chose “Unconscious Consuming” as the topic of 
their PYP Exhibition Unit.  AREL Primary School students shared the outcomes of the 
Exhibition Unit with the learning community for the 11th time this year. This year, 4th 
grade students’ motto was: “In order to consume you need to produce first” In the 
final year of the PYP, students participated in a culminating project called the PYP 
Exhibition. The project requires each student to demonstrate an engagement with the 
five essential elements of the program. The exhibition represents a very significant 
event in the life of a PYP school and its students. It is an exceptional opportunity 
for the students to exhibit the attributes of the learner profile that is constantly 
developing throughout their engagement with the PYP. Students are required to 
engage in a collaborative and transdisciplinary inquiry process in order to identify 
issues or problems and investigate and offer solutions.  The exhibition took place on 
May 25, 2017 with the participation of parents, students, administrators and teachers. 
The 4th grade students made a presentation by combining ICT, dance, music and 
drama. AREL College students donated the funds they raised from the food sales 
to KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı / The Hope Foundation for Children with 
Cancer) and the Animal Rights Federation. FODER (Finansal Okur Yazarlık ve Erişim 
Derneği / Financial Literacy and Inclusion Association), founded in November 2012 as 
Turkey’s first NGO concerning financial literacy, came to our school and gave lectures 
on financial knowledge, financial behaviour, financial attitude and financial literacy.  At 
the end of these lectures, students received their certificates.

AREL Students Draw Attention 
to Unconscious Consuming

Günümüzde Yaşanan 
Tüketim Çılgınlığına 
Dikkat Çektiler

AREL Öğrencileri 
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4. sınıf öğrencileri yemekhanede yaptıkları gözlemler 
sonucunda yenmeyen yemeklerin çöpe atıldığını ve 
yiyeceklerin bilinçli olarak tüketilmediğini tespit ettiler. 
Bu konuda okulumuzun aşçısından da bilgiler alan grup 
israfı gözler önüne sermek üzere bir eylem başlattılar.

Aralarında iş bölümü yapıp tüm hijyen önlemlerini alarak 
1, 2 ve 3. sınıfların kahvaltıda yemedikleri yiyecekleri 
ayrı ayrı topladılar. Bu yiyeceklerin atılmasının günlük, 
haftalık, aylık ve yıllık olarak doğal kaynaklara ve ülke 
ekonomisine olumsuz etkilerini değerlendirdiler ve 
bunu yine okul topluluğu ile paylaştılar.

Within the scope of the Exhibition Unit, 4th grade students 
wore thier plastic gloves and aprons and collected 
evidence after breakfast to show the amount of food 
wasted on a daily basis at Arel College. 

The students divided the leftovers into groups. They 
calculated the quantity of these leftovers and took 
notes. The monthly and yearly totals were calculated and 
compiled in a report.

They also took pictures and prepared presentations. 

AREL Primary School Students Evaluate Negative 
Effects of Food Waste

İlkokul Öğrencileri Günlük Yiyecek 
İsrafının Olumsuz Etkilerini 
Değerlendirdiler



Kültürlerarası 
Lezzet 
Panayırı

4.sınıf öğrencilerimiz Sergi Ünitesi kapsamın-
da LÖSEV Hasta Aileleri Konukevine katkıda 
bulunmak amacıyla Kültürlerarasi Lezzet Pa-
nayırı düzenlediler. Panayırda ülkemizin çeşit-
li coğrafi bölgelerine ait yemeklerin ve diğer 
ürünlerin (el sanatları, tarım ürünleri vb.) satışı-
nı gerçekleştirdiler.

In order to create financial resource for their 
exhibition unit and for completing their 
community action –service duties, students 
have had some brain storming and came up 
with a grat idea of “ intercultural tastes fair 
“ which they named after.  Each class go to 
neortworegions of Turkey by drawing lots. They 
had research on that region with its all aspects 
such as it geography, cultural elements (food, 
clothes, art , music, dialect, history…etc). That 
cooked food of that region with the help of 
their parents and sold them on the fair.  We are 
thankful forour risk-taker and caring parents 
who were totally commited to support the 
learning of their children by cooking the food 
of a region where they do not come from. This 
activity helped students to celebrate the cultural 
diversity, develop their research and social skills 
as well as their math. They have donated the 
Money they earned to KAÇUV to KAÇUV (The 
Foundation for Children with Leukemia) and 
Animal Rights Federation. 

AREL Öğrencileri 
Kendi Tasarladıkları 
Ürünlerin Reklamını 
Yaptılar
AREL College Students Design 
Their Own Innovative Products 
and Organise Advertisement 
Campains

Celebrating Cultural 
Diversity Through Local 
Tastes Of Turkey 

PYP “Reklamlar” ünitesi kapsamında 3. sınıf 
öğrencilerimiz AREL Üniversitesi Reklamcılık 
Bölümünü ziyaret ettiler ve kendi tasarladıkları 
ürünleri, yine kendilerinin kurguladıkları reklam 
araçları ile okuldaki arkadaşlarıyla paylaştılar. 
Within the scope of the Advertisement Unit, AREL 
College 3rd grade students visited the Department 
of Public Relations and Advertising at Istanbul Arel 
University, designed their own innovative products 
and organised advertisement campains for their 
products.
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Bütçesini Bilen Çocuklar Eğitimi 
Budget Education for Kids

Öğrencilerimi, Sergi Ünitesi kapsamında OECD 
tarafından akredite edilmiş olan FODER Finansal 
Okuryazarlık ve Erişim Derneğine ulaştılar. Men-
tor öğretmenlerinin yardımı ile dernek ile temasa 
geçen öğrenciler dernek eğitmenlerini okullarına 
davet ettiler. “Küresel Para Haftası (GMW) Etkinlikleri”  
kapsamında   “Bütçesini Bilen Çocuklar Eğitimi”nin 
ardından sertifikalarını aldılar.  Derneğin Yönetim Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Feza Orhanokulumuza davet ettiler. 

AREL College students contacted FODER (Financial 
Literacy and Inclusion Association) within the scope of 
the Exhibition Unit and invited trainers to AREL College. 
Prof. Dr. Feza Orhan who is a member of the Board of 
the Directors for FODER visited AREL College within the 
trainings that took place. Students who attended the 
trainings titled “Budgeting for Kids” received certificates 
within the scope of Global Money Week.

22 Mart Dünya Su Günü’nde 5. sınıf öğrencileri 
matematik dersi eylem hizmet çalışmaları kapsamında 
suyun önemine ve kullanımına dikkat çekmek için 
okul çapında su faturalarını toplayarak su kullanımı ko-
nusunda diğer öğrencileri bilgilendirmişlerdir. Ayrıca 
aynı konuya Türkçe ve Yabancı Diller Bölümünden de 
destek verilerek öğrenci çalışmaları sergilenmiş ve okul 
çapında farkındalık yaratılmıştır.

In accordance with their Maths lesson action-service 
studies, AREL College 5th grade students collected water 
bills from their houses and calculated the amount of water 
used and informed the school community about the 
importance of water on the 22nd  March, World Water 
Day. In addition, the Language and Literature department 
and the Language Acquisition department also showed 
their support by exhibiting their works related to the 
importance of the Water and raised awareness throughout 
the school.

Dünya Su Günü Farkındalığı
World Water Day Awareness 
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Bir Kitap da Sen Ver
Book Campaign

5. ve 6.sınıf öğrencilerimizin eylem hizmet 
çalışmaları kapsamında başlatmış olduğu 
Kitap Toplama Kampanyası tüm öğrencilerimiz 
tarafından desteklenmiş, toplanan kitaplar 
öğrencilerimizin yazmış oldukları mektuplar ve 
hazırladıkları kitap ayraçlarıyla beraber Uşak  
Bölme Öğretmen Hüseyin Cahit Ortaokulunda 
okuyan kardeşlerimize ulaştırılmıştır. 

The book campaign started by AREL College 5th 
and 6th grade students in accordance with their 
action-service studies received the support of the 
whole school community throughout the year and 
the books collected along with the letters written 
and the bookmarks created for the students were 
sent to Uşak Bölme Öğretmen Hüseyin Cahit 
Middle School.

Mavi Kapak Tekerlekli 
Sandalye Teslim Töreni
Blue Lid Campaign Wheelchair 
Ceremony

Çevresine ve engelli vatandaşlarımıza karşı 
duyarlılıklarını göstermek isteyen öğrencilerimiz 
tarafından başlatılan ve yıl boyunca devam  Mavi 
Kapak Kampanyası kapsamında öğrencilerimiz 
yeterli miktarda kapak toplayarak bir engel-
li vatandaşımızın tekerlekli sandalye ihtiyacını 
karşıladılar. Ataköy TOFD Merkezi’nde gerçekleşen 
teslim törenine katılan öğrencilerimiz bir engelli 
vatandaşımızın ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu 
yaşadılar.

AREL College aims to raise life long learners and 
inquirers. For this purpose, in order to show how 
much they care about disabled people, AREL College 
students organised blue lid campaigns throughout 
the year and collected a sufficient amount of lids to 
support a disabled person with a wheelchair. The 
delivery ceremony of the wheelchair was held at 
Ataköy TOFD Center. Our students attending the 
ceremony were moved by the joy of supporting a 
disabled person.
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11. sınıf öğrencilerimiz, eylem hizmet çalışmaları 
kapsamında özel eğitime ihtiyaç duyan 
öğrencilerin sorunlarına kulak vermek ve onlara 
yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ziyaret 
ettikleri Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Okulun-
daki öğrencilerle beraber  okullarının duvarlarına 
graffiti çalışması yaptılar. Ayrıca ihtiyaçlarına 
göre müzik aletleri hediye ettiler.

AREL College 11th grade students wishing to 
draw attention to the special education need 
students and show them that they are not alone 
visited Ahmet Edip Önder Special Education 
School and created graffiti on the school walls 
with the students studying at the school, within 
their action-service studies. They also presented 
them with various musical instruments as gifts.

AREL Koleji  Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin 
sergiledikleri proje sunumları ilgiyle izlendi. 
Öğrenciler eylem hizmet çalışmaları, kişisel proje 
ve fen lisesi bitirme projelerini büyük bir titizlikle 
hazırlayıp sundular. Ayrıca öğrencilerimizin yıl boyun-
ca yaptıkları sanat çalışmaları da sergilendi.

On May 13th 2017, AREL College Anatolian High 
School and Science High School students presented 
their MYP Personal projects, science and maths projects, 
action-service works and their works of Arts that they had 
rigorously worked on throughout the year. They also 
presented their works of arts that show their hardworks, 
skills and different perspectives. 

ARELKoleji Lise 
Proje Sunumlari ve 
Sanat Sergisi

Grafitti 
Atölye Çalışması    
Graffiti Workshop

High School Personal 
Project and Art Exhibition
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Ortaokul Portfolyo, Proje ve 
Eylem Hizmet Sunumlar

27 Mayıs 2017 Cumartesi günü, orta-
okul öğrencilerimizin portfolyo, ders 
projeleri ve eylem hizmet sunumları 
gerçekleşti. Öğrencilerimiz, yıl boyun-
ca yaptıkları çalışmaları velileriyle 
paylaştılar. Öğretmenler ve veliler 
öğrencilerimizle gurur duydular.

On May 27th 2017, AREL College 
Middle School students presented their 
portfolios, projects and action-service 
works to their parents and peers with 
great confidence. Both the teachers and 
the parents were proud of the students.

E-Assessment Tanıtım 
MYP E-Assessment Introduction

AREL Koleji olarak öğrencilerimizin yüksek stan-
dartlarda değerlendirilmeleri için fırsatlar yaratma-
ya çalışıyoruz. Uluslararası düşünen, dijital dünya 
ile uyumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve bu 
doğrultuda öğrencilerinin geleceğe daha sağ-
lam adımlarla yürümelerini hedefleyen okulumuz 
değerlendirmeye büyük önem vermektedir. Bu 
doğrultuda Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencilerinin 
girebileceği ve MYP Sertifikası almaya hak kaza-
nacakları uluslararası geçerliliği olan elektronik or-
tamlarda yapılan sınavlar hakkında öğrencilere ve 
velilere bilgilendirme yapıldı.

AREL College aims to follow the latest innovations 
and supply its students with the highest education 
standards. In this regard, it also aims to create 
opportunities for high standard on-screen 
assessments which are valid all over the world and also 
considered to be their first steps towards the digital 
world. With its aim to raise international-minded 
students compatible with the digital world AREL 
College places great importance on assessment. 
In this respect, MYP e-assessment which will be an 
optional assessment for AREL Anatolian High School 
10th grade students was introduced both to the 
parents and the students.  

Middle School Portfolio, Project and Action 
Service Presentations
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Öğrencilerimiz, bu yıl Özel Okullar Der-
neği tarafından dördüncüsü düzenlenen 
Eğitim Teknolojileri Platformu’nda tek-
noloji derslerinde hazırladıkları materyal 
ve ürünleri sundular. Ortaokul Maker ve 
Yazılım Kulübü öğrencilerimiz “Tasarla, 
Kodla, Üret!” sunumları ile bu yıl yaptık-
ları film afişleri, illüstrasyon çalışmalarını, 
3B tasarımlarını, android cihaz oyunla-
rını ve sihirli kalem oyunlarının yanında 
hologram ve lego tasarımlarını sundu-
lar.  İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz ise “Bu 
4’ler Bir Başka!” sunumu ile teknoloji 
derslerinde PYP ünitelerinde yaptıkları 
çalışmaların süreçlerini anlattılar. Öğ-
retmenlerin ve yöneticilerin de katıldığı 
ETP17’de  öğrencilerimizin çalışmaları 
çok beğenildi. 

AREL College students delivered a 
presentation on the materials and 
products they had prepared in their 
technology classes at this year’s Education 
Technologies Conference held by the 

Private Schools Foundation. Middle school student members of the Maker and Software Club presented their hologram 
and lego designs alongside their movie banners, illustrations, 3D designs, android device games and magic pen 
games as part of the presentation titled “Design, Encode, Produce!”. 4th grade primary school students talked about 
the activities they conducted in their technology classes within the scope of the PYP units as part of the presentation 
titled “These 4th Graders are Quite Something!”. Our students stood out exceptionally at the Education Technologies 
Conference 2017 which was attended by many teachers and managers. 

AREL Öğrencileri Eğitim Teknolojileri 
Konferansında Sunumlarını Gerçekleşti
AREL College Students Deliver a Presentation at the 
Education Technologies Conference

2. Sınıflar E-Kitaplarını Oluşturdular
2nd Grade Students Create Their Own E-Books

2. sınıf öğrencilerimiz “Masallar” ünitesinde kendi ka-
rakterlerini illustrasyon yaptılar. Daha sonra çizdikleri 
karakterlerin masalını belli bir sistem üzerinden hazırla-
yarak e-kitaplarını oluşturdular ve kaydettiler.

AREL College 2nd grade students made their own 
character illustrations. Then, they created their own 
e-books and recorded the fairytale characters they drew 
using a special system.
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“Yazılım Mühendisi Kimdir?” Söyleşişi
Who are a Software Engineers?

Lego İle İcat 
Inventing with Lego

Ortaokul ve Lise Maker ve Yazılım 
Kulüpleri ile birlikte Yazılım Mü-
hendisliği hakkında bilgilendirme 
amaçlı bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Yazılım Mühendisleri Burak Selim 
Şenyurt ve Recep Duman yazılım 
dilleri ve mesleğin özellikleri hak-
kında ayrıntılı bilgi verdiler.

An interview was held at AREL 
College with the Secondary School 
and High School Maker and Software 
Club to inform the students about 
Software Engineering. Software 
engineers Burak Selim Şenyurt 
and Recep Duman gave detailed 
information on the profession and 
software languages and how to work 
in this area.

Ortaokul Maker ve Yazılım Kulübü bu sene Lego 
WeDo 2.0 setleri ile kendi icadlarını yaptılar ve 
sundular. Öğrencilerimiz legolar ile ürettikleri tasa-
rımları kodladılar ve kendi robotlarını tasarladılar.

The Secondary School Maker and Software Club 
produced and presented their own inventions with 
Lego WeDo 2.0 sets this year. Our students encoded 
the designs they produced with lego and programed 
their own robots.
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10. Sınıflar 
App Inventor İle 
İlk Android Tabanlı 
Eğitsel Uygulamalarını 
Geliştirdiler

Öğrencilerimiz, AppInventor programı aracılığıyla And-
roid tabanlı platforma yönelik matematiksel operatör-
lerin kullanıldığı ve Layout’lar ile buton, textbox, layer 
yerleşimlerinin sağlandığı bir hesap makinesi geliştirdi-
ler. Öğrencilerimizin geliştirdiği hesap makinesinin tüm 
kod blokları yine kendisine aittir.

AREL College 10th grade students developed a calculator 
using mathematical operators for the Android-based 
platform through the App Inventor program which 
provides layouts, buttons, textboxes and layer layouts. All 
the code blocks of the calculator were developed by the 
students themselves.

Lise MYP Projesi 
Kapsamında 
Geliştirilen Sketchup 
İle 3D Engelliler İçin 
Engelsiz Ev Dizaynı

Öğrencilerimiz, Sketchup’ta 3 boyut-
lu mimari tasarımlar yapmaktadır. Ayrıca 
10.sınıflarımızdan bir öğrencimiz MYP Kişisel 
Projesi kapsamında engelli bireylerimiz için 3 
boyutlu “Engelsiz Bir Ev Dizaynı”  oluşturmuştur.

AREL College students created 3D designs us-
ing Sketch-up. In addition, a student from our 
10th grade created a 3D “Barrier-Free House 
Design” for the disabled individuals within the 
scope of the MYP Personal Project.

10th Grade Students Develop 
the First Android Based 
Educational App with App
Inventor

3D Unobstructed Home 
Design for Handicapped 
People 
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Lise Öğrencileri Aurasma İle Augmented 
Reality Kapsamında Canlanan Posterler 
Tasarladılar
High School Students Design Animated Posters Related to 
Arusma and Augmented Reality

Öğrencilerimiz, bilim adamlarının hayatları ve bilim 
adamlarına özgü kısa bilgilerden oluşan videolar 
kapsamında Aurasma aracılığı ile canlanan posterler 
tasarlayarak bir pano hazırladılar. Öğrencilerimiz, tele-
fon veya tabletlerinden posterde yer alan görselleri 
okuttuğunda görseller videoya dönüşmektedir.

AREL College students created a board by designing 
animated posters through Aurasma within the scope of 
videos consisting various prominent scientists’ lives and 
brief information on those scientists. When students scan 
the pictures on the posters with their phones or tablets, 
the images turn into a video.

Barınak Gezisi
A Trip to the Animal Shelter

6.sınıf öğrencilerimiz, Eylem Hizmet çalışması 
kapsamında Bakırköy Hayvan Barınağı’na gezi düzenle-
diler. Ayrıca düzenledikleri posterler ve infografiklerle 
pano hazırlayarak bilinçlendirme amaçlı mesajlar ver-
diler.

AREL College 6th grade students organized a trip to the 
Bakırköy Animal Shelter within the scope of the Action 
Service. In order to raise consciousness, they prepared a 
bulletin board using posters and infographics.
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5. Sınıflar Çevremi Seviyorum 
Lego Projesi

“Çevremi Seviyorum”ünitesinde çevre sorunlarına çözüm 
bulmak için icatlar yaptık ve sunduk. Hazırladığımız ürünle-
rin afişlerini ve reklam filmlerini de yaptık.

AREL College 5th grade students made inventions and 
presented them to find solutions for environmental problems 
within the Environmental Love MYP Unit. They made banners 
and advertised the products they prepared.

İlkokul Maker ve 
Yazılım Kulübü 
Kodluyor

İlkokul Maker ve Yazılım Kulübümüz bu sene 
kendi oyunlarını yazdılar, daha sonra elektrik-
li iletken MakeyMakey ile kendi oyunlarının 
tasarımını gerçekleştirdiler ve oyun konsollarını 
yaptılar.

The AREL College Primary School Maker and 
Software Club programed their own games this 
year and then designed their own games with 
electric conductor Makey Makey and made game 
consoles.

Hayalim ODTÜ Kısa 
Film Yarışması Ödülü
Dream of “ODTÜ”
ÖZEL AREL Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nin lise öğrencilerine yönelik 
düzenlemiş olduğu HAYALİM ODTÜ temalı kısa film 
yarışmasında ilk 3’e girerek ödüllerini kazandılar. Ödül 
töreni için 22 Nisan’da ODTÜ’ye giden öğrencilerimiz 
orada Sayın Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK ve 
Bilgisayar Öğretmenliği Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 
Kürşat ÇAĞILTAY tarafından ödüllerini aldılar. 

AREL College Anatolian High School and Science High 
School students who attended the “I Dream of ODTÜ” 
short film competition organised by ODTÜ (Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi / Middle East Technical University) 
ranked among the top 3. The students who attended the 
award ceremony that took place on 22 April at ODTÜ 
in Ankara received their awards from Prof. Dr. Mustafa 
Verşan KÖK, Rector of the university and Prof. Dr. Kürşat 
ÇAĞILTAY, a faculty member.

Primary Maker and 
Software Club Encoding

5th Grades “I Love my 
Environment” Project
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Geleceğin Dilini Kodluyoruz
AREL College Encodes the Language of the Future
2015 yılından beri okulumuzdaki kodlama eğitimi ile 
günümüzün Z kuşağı öğrencilerine, kodlama becerisi 
kazandırılmakta ve böylece öğrencilerimizin problem 
çözme, analitik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri 
görebilme ve yaratıcı düşünebilme gibi yetileri gelişti-
rilmektedir. 

Anaokulu 6 yaş seviyesinden, 10. sınıfa kadar çeşitli 
programlama dilleri ve kodlama platformlarını öğrenen 
öğrencilerimizin üreten bir nesil olmalarını sağlamak 
amacıyla okulumuzda her öğrencinin kendine özgü 
ürünleri kodlayarak oluşturabileceği ortamlar sağlıyo-
ruz. Bir problemin çözümüne yönelik hali hazırda geliş-
tirilmiş uygulamaları kullanmak yerine, geleceğin dilini 
kodlayarak öğrenen öğrencilerimiz kendi programla-
rını ve oyunlarını geliştiriyorlar. Bu sayede bilgisayarı 
sadece oyun aracı olmaktan çıkarıp üretim yapacakları 
bir araç haline dönüştürüyorlar.  Öğrencilerimiz, bilişim 
teknolojileri ve yazılım derslerinde müfredat kapsamın-
da ve yılda iki defa olmak üzere tüm dünyada uygulan-
makta olan “Kodlama Saati” etkinliklerinde dünyadaki 
okullar ile eş zamanlı kod yazma etkinliklerine katılıyor 
ve etkinliği tamamlayan öğrencilerimiz sertifikalarını 
alıyorlar. Kodlama alanında AREL Üniversitesi ve diğer 
üniversitelerle iş birliği içinde çalışmalarımız devam et-
mektedir.

With the encoding education we have been offering at 

AREL College since 2015, our students who are a part 

of Generation Z have gained the abilities of problem-

solving, analytical thinking, creative thinking and so on.

We provide each student with the opportunity to encode 

their own personal products in order to ensure that our 

students who learn various programing languages and 

encoding starting from the age of 6 in preschool to the 

10th grade can become a productive generation. Our 

students who learn the language of the future through 

encoding instead of using applications developed to 

solve a problem get the opportunity to design their own 

programes and games.  Our students attend encode 

writing activities concurrently with the schools around 

the world in “Hour of Code”, a global activity held twice 

a year to celebrate encoding. The students who get 

to participate in coding activities receive certificates 

after completing their coding tasks. Our coding studies 

continue in collaboration with Istanbul Arel University and 

various other universities.
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Mezunlarımız Pilav 
Gününde Buluştu
AREL College Graduates 
Meet on Traditional Rice Day
Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Pilav 
Günü’müzde tüm mezunlarımız biraraya geldi.
Mezunlarımız sürpriz çekiliş ve eğlenceli aktivitel-
erle okul yıllarının coşkusunu yeniden yaşadılar. 
2007-2008 mezunlarımıza anı plaketlerini 
verdiğimiz bugünde yapılan çekilişte bir mezunu-
muzun çocuğu da anaokulumuzda %100 burs 
kazandı. 

All of our graduates came together on AREL Rice 
Day which is organized every year as a tradition. Our 
graduates had the joy of reminiscing their school 
years again with surprise raffles and other enjoyable 
activities. The graduates of the 2007-2008 school 
year received commemorative plaques and at the 
end of the raffle, one of the graduates won a 100% 
scholarship in AREL Preschool for his/her child.

Pi Günü
Pi Day

14 Mart Dünya Pi Günü Matematik Bölümünün düzen-
lediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğrenciler pi sayısının ondalık kısmındaki sayıları res-
mettiler ve 60’a yakın sayıyı panoya sırayla astılar. Ay-
rıca bilgisayar derslerinde kendi π’lerini tasarlayıp ti-
şörtlerine baskısını çıkardılar. Beden eğitimi dersinde  
π-tişörtlerini giyerek π silueti oluşturdular. Evlerinde 
hazırlayıp getirdikleri π-kurabiyelerini gün içerisinde 
arkadaşlarıyla paylaştılar.

World Pi Day was celebrated on the 14th March with 
various activities conducted by the Maths Department. 
Students picturized the numbers in the decimal part 
of the Pi number and they hung almost 60 different 
numbers to the pin board. Additionally they designed 
the π symbol within the computer lesson and later 
printed it on their t-shirts. Wearing their designed Pi 
t-shirts, they formed the symbol of π in gym lesson. They 
prepared π symbol cookies at home and shared them 
with their friends during Pi Day. 

π 
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AREL Ortaokulu 5 ve 6.sınıf öğrencileri 28-29 Nisan tarihlerinde 
Çanakkele gezisi yaptılar. Türk tarihinin dönüm noktası olarak Ka-
bul edilen Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı topraklarda şehitlerimi-
zin huzurunda Çanakkale ruhunu yaşadılar.

5th and 6th grade students from AREL College Middle School 
took a trip to Çanakkale between 28-29 April, 2017. The students 
visited the place where the Battle of Çanakkale occured. They felt 
the spirit of the Turkish War of Independence and commemorated 
the martyrs who lost their lives for our country.

AREL Ortaokulu 
Öğrencileri Çanakkale’de
A Trip to Çanakkale

Hepimiz 
Hastayız!
We are All Patients!
İlk Çağ’dan günümüze doktor, 
hasta ilişkisine farklı bir bakış açı-
sı getiriyoruz. Hepimiz hastayız 
ama tiyatroya! AREL ortaokulu 
öğrencileri “Hepimiz Hastayız” 
adlı tiyatro oyununu sergilediler. 
Öğrencilerin oyunculuğu izleyen-
lerden büyük alkış aldı.

We brought a new and different 
perspectives to patient-doctor 
relationships. We are all patients 
but our doctor is theatre. AREL 
Middle School students staged a 
play titled “We are all patients!” 
The students who took part in the 
play received great applause from 
the audience.
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AREL Koleji gerçekleştirdiği uluslararası çalışma-
larla Uluslararası Kalite Ödülü almaya hak kazan-
dı. Avrupa Birliği Merkezi tarafından yapılan tö-
rende okul müdürlerine okulları adına uluslararası 
kalite ödülü verildi.

AREL Koleji 7. sınıf öğrencileri Avrupa’da okul-
ların işbirliği içinde projeler geliştirmesine ve fi-
kir alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan 
e-twinning platfomu üzerinden İsveç’te bulunan 
bir okulla “Sınırlar Ötesi Kültürler” adında ortak 
bir proje yürüttüler. Amacı öğrencilerin birbirle-
rinin kültürlerini daha yakından tanımaları ve ya-
bancı dil becerilerini geliştirmelerine olanak sağ-
lamak olan projede öğrenciler hem İsveç’i daha 

yakından tanıma fırsatı buldular hem de yeni ar-
kadaşlıklar kurarak yabancı dil becerilerini geliş-
tirdiler. E-twinning Merkezi Destek Servisi tarafın-
dan başarılı projelerden biri olarak seçilen proje 
Avrupa ve Türkiye’de değerlendirmeye alınarak 
e-twinning uluslararası kalite ödülünü kazandı. 
Bu ay gerçekleştirilen ödül töreninde kalite ödülü 
okul yöneticilerine verildi.  

E-TWINNING: E-Twinning Avrupa’daki okulların 
iletişim kurarak ortak projeler geliştirmelerine ola-
nak sağlayan bir platformdur.

AREL College has been awarded the International 
Quality Award for the international work conducted 
within the field. At the ceremony held by the 
European Union Center, principals from various 
schools were awarded the International Quality 
Award on behalf of their schools.

AREL College 7th grade students conducted a 
project called “Cross-Border Cultures” together 
with a school in Sweden through the e-twinning 
platform, which allows schools to collaborate and 
develop projects in Europe. In the project that aims 
to make learners more familiar with each other’s 
cultures and develop their foreign language skills, 
the students found opportunities to get to know 
Sweden closely and developed their foreign 
language skills by building new friendships. 
Selected as one of the successful projects by the 
E-twinning Central Support Service, the project 
was awarded in Europe and Turkey and won the 
E-Twinning International Quality Award. The award 
was given to the school managers at the award 
ceremony held in June, 2017. 

AREL Koleji 
Uluslararasi Kalite Ödülü Aldı
AREL College Receives the International Quality Award
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AREL Kolejinde 
Eğlenceli Yaz Okulu
Summer School at AREL

AREL College 2017 Summer Sport School activities have 

successfully been completed. The students have not only 

done sports such as swimming, basketball, gymnastic, 

football and table tennis but also participated in many 

enjoyable activities such as visual arts, survivor games, street 

games, educational games, music, arts, chess, theatre, 

zumbakids, olympic sports and dance. A professional 

team of teachers and trainers helped students have a safe, 

enjoyable and educational summer. 

In AREL Sport School fitness, pilates and swimming lessons 

for adults were also organized by a professional team.

At the same time, AREL Summer School students had the 

opportunity to become certified sportsmen within AREL 

College Sports Club.  A large number of champions 

within the Club started their sports life at AREL College 

Summer School.

AREL Koleji 2017 Yaz Spor Okulu çalışmaları AREL Spor 
ve Kültür Kompleksi’nde başarılı bir şekilde tamamlan-
dı.  AREL Yaz Spor Okulu’na katılan öğrenciler yüzme, 
basketbol, jimnastik, voleybol, futbol, masa tenisi spor-
larını yapmanın yanı sıra görsel sanatlar, survivor, sokak 
oyunları, eğitsel oyunlar, müzik, resim, satranç, tiyatro, 
zumbakids, olimpik sporlar ve dans gibi birçok eğlen-
celi aktiviteler de yaptılar. Uzman öğretmen ve antre-
nörlerden oluşan profesyonel ekip çocukların güvenli, 
eğitici, eğlenceli bir yaz geçirmesini sağladı.

AREL Spor Okulları’nda branşlarında uzman ekiplerle 
yetişkinlere yönelik olarak fitness, pilates, serbest havuz 
ve yüzme kursu gibi dersler de düzenlendi. 

Aynı zamanda AREL Yaz Spor Okulu’na katılan öğrenci-
lere AREL Koleji Spor Kulübü bünyesinde lisanslı sporcu 
olma imkânı da sağlanıyor.  Kulüp bünyesinde bulunan 
çok sayıda şampiyon AREL Koleji Yaz Okulları’nda spor 
hayatlarına başladılar.
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Şampiyon AREL Öğrencileri
Champions of AREL

Modern Pentathlon Türkiye 
Dereceleri 
Modern Pentathlon Turkey 
Rankings

AREL öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra spor müsabakalarında da elde ettikleri başarılarla adından söz 
ettiriyor.  Katıldıkları tüm müsabakalardan başarıyla dönen tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.

Besides their academic success AREL College students made a name for themselves with the accomplishments they 
aquired in the sport tournaments.We congratulate all the students who have participated in the competitions.

Okullar arası düzenlenen Genç Erkekler Modern 
Pentathlon İstanbul İl Şampiyonası Yarışları’nda İstanbul 
Şampiyonu olan öğrencilerimiz 19-20-21 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Bursa ilinde düzenlenen okullar arası 
Modern Pentatlon Türkiye Finali Yarışmaları’na katılmaya 
hak kazandı. Gençler B kategorisinde yarışan öğrencimiz 
Furkan Kibar Türkiye 2.si, gençler A kategorisinde 
yarışan öğrencilerimiz Batuhan Resül Gültekin Türkiye 
8.si, Denizhan Asar Türkiye 12. si oldular. 

AREL College students who attained success in the 
Istanbul Youth Men Modern Pentathlon Championship 
were entitled to participate in the Modern Pentathlon 
Championship Turkey finals to be held on May 19-20-21, 
2017 in Bursa. In theYouth Men B category, Furkan Kibar 
came 2nd. In the Youth Men A category Batuhan Resül 
Gültekin came 8th in Turkey and Denizhan Asar came 
12th. 
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Küçük Erkek Yüzme Takımı 
Türkiye Beşinciliği
Junior Boys Swimming Team 
Comes 5th in Turkey

Minikler Yüzme Takımı 
İstanbul İkinciliği
Junior Swimming Team 
Comes 2nd in Istanbul

Grup yarışmalarında grup 3.sü olarak Aksaray’da ya-
pılan Türkiye Okullar Arası Küçükler Yüzme Birinciliği 
Yarışması’na katılan Küçük Erkek Yüzme Takımı öğren-
cilerimiz okulumuzu başarıyla temsil ettiler. Öğrencimiz 
Berkay Özgün 50m. kelebek yarışında Türkiye 5.si oldu.

AREL College students in the Junior Boys Swimming 
Team proudly represented our school by coming 3rd in 
the group competitions for the Interscholastic Junior Boys 
Swimming Competition in Aksaray. Our student Berkay 
Özgün came 5th in Turkey in the butterfly stroke race.

Okul Sporlarının düzenlediği Şehit Ömer Halis-

demir Sezonu Okullar Arası Minikler ve Küçükler 

İstanbul İl Birinciliği Yüzme Müsabakası’nda öğ-

rencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil ettiler.  

Öğrencimiz  Ayaz  Sarıkaya 50 m sırt üstünde İs-

tanbul 2.si oldu. 

AREL College students represented our school 

successfully in the Şehit Ömer Halisdemir Season 

Interscholastic Minors and Juniors Istanbul 

Swimming Competition held by the School Sports. 

Our student, Ayaz Sarıkaya came 2nd in the 50 

meter backstroke race in Istanbul.
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Küçükler Yüzme Takımı 
İstanbul Başarıları
Junior Swimming Team’s 
Achievements
Küçükler Yüzme Takımımız, İstanbul Okullar 
Arası Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları’nda 
4x100 Karışık Bayrak Yarışı’nda İstanbul 
Üçüncülüğü, 4x100 Serbest Bayrak Yarışı’nda 
İstanbul Dördüncülüğü ve 50 m. Kelebek 
Yarışı’nda İstanbul Dördüncülüğü alarak Tür-
kiye Okullar Arası Yarı Finali’ne katılmaya hak 
kazandı. 

AREL College junior swimming team came 3rd in 
the 4x100 Medley Relay, 4th in the 4x100 Freestyle 
Relay and 4th in the 50 m. butterfly stroke race in 
Istanbul thus becoming entitled to participate in 
the Turkish Interscholastic Semi Final Competition.

Yıldız Kız Yüzme Takımımız 
Grup 4.cüsü 
Star Girls Swimming Team 
Comes 4th
5- 7 Mayıs tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldız 
Kız Yüzme Grup Müsabakaları’nda okulumuzun 
Yıldızlar Kız Takımı grup elemelerin de 16 takım 
arasından ilk dörde girerek Türkiye Finallerine 
katılmaya hak kazandı. 

Among the 16 teams that competed in the Star Girls 
Swimming Competitions held at Isparta Süleyman 
Demirel University on 5-7 of May, AREL College 
students proudly ranked among the top 4 thus 
becoming entitled to compete in the Turkey finals. 
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Masa Tenisi İlçe Şampiyonu 
AREL Öğrencileri
AREL Students Become 
Champions in Table Tennis

Küçük Erkek Basketbol 
Takımımız İlçe İkincisi
Junior Boys Basketball Team 
Comes 2nd in Bahçelievler
Bahçelievler ilçesinde düzenlenen Okullar Arası 
Basketbol Turnuvası’nda okulumuzun Küçük Erkek 
Basketbol Takımı İlçe İki̇nci̇si oldu. 

The Junior Boys Basketball Team came 2nd in the 
Basketball Tournament held in Bahçelievler, Istanbul.

Ortaokul öğrencilerimiz, Bahçelievler Kaymakamlığı 
tarafından düzenlenen Okullar Arası Spor 
Müsabakaları’nda masa tenisi branşı küçük kızlarda 
İlçe Şampi̇yonu oldular. 

AREL College Middle School students came 1st in the 
Interscholastic Table Tennis Tournaments held by the 
District Governorship of Bahçelievler.

Yüzme İlçe Şampiyonu 
AREL Öğrencileri 
AREL Students Swim for 
the District Championship 

Bahçelievler ilçesinde yapılan okullar arası yüzme 
müsabakalarında okulumuzun küçükler grubunda 
Küçük Erkek Yıldız Takımı, Yıldızlar grubunda Yıldız Kız 
ve Yıldız Erkek Takımı İlçe Bi̇ri̇ncisi oldular. 

In the Interscholastic Swimming Competitions held in 
Bahçelievler, Istanbul the Junior Boy Star Team in the 
juniors group and the Star Girls and the Star Boys in the 
stars group came 1st in Bahçelievler.
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Hentbol İlçe Şampiyonu AREL Öğrencileri
AREL Students Become Handball District Champions

Voleybol İlçe Şampiyonu AREL Yıldız Kızlar Takımı
Star Girls Volleyball Team Become District Champions

Okullar arası düzenlenen Bahçelievler İlçesi 
Kaymakamlık Kupası Hentbol Müsabakaları’nda 
Küçük Kız Hentbol Takımımız İlçe Şampiyonu 
oldu. Küçük Erkek Takımımız aynı kategoride 
İlçe İkincisi ve Genç Erkek Lise Takımımız İlçe 
Üçüncüsü oldu. 

AREL College Junior Girls Handball Team came 
1st in the Interscholastic Handball Competitions 
organised by the District Governorship of 
Bahçelievler. Our Junior Boys Handball Team came 
2nd in the same category and the Youth Men High 
School Team came in 3rd place.

Okullar arası düzenlenen Bahçe-
lievler ilçesi Yıldız Kızlar Voleybol 
1.Ligi Yarışmaları’nda Yıldız Kızlar 
Takımımız İlçe Şampi̇yonu oldu. 

AREL College Star Girls Volleyball 
Team came 1st in the Star Girls 
Volleyball First League that took 
place in Bahçelievler, Istanbul.
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Satranç İlçe Şampiyonu AREL Öğrencileri
AREL Students Become Champions in Chess 

Okulumuzun satranç kulübü öğrencileri, 
Bahçelievler Milli Eğitim İlçe Sporları Satranç 
Turnuvası’nda ortaokullar kategorisinde 
İlçe Bi̇ri̇ncisi, ilkokullar kategorisinde İlçe 
Üçüncüsü oldular.  Bahçelievler ilçesinde 
ilkokullar arasında düzenlenen Bahçelievler 
MEM Şehit Mahir Ayabak Sınıflar arası Sa-
tranç Turnuvası’nda okulumuzun 4.sınıf sa-
tranç takımı öğrencileri İlçe Bi̇ri̇ncisisi oldular. 

AREL College Chess Club students came 1st in 
the middle school category of the Bahçelievler 
Ministry of Education and Sports Chess 
Tournament and came 3rd in the primary 
school category. The AREL College 4th grade 
chess team came 1st in the Bahçelievler MEM 
Şehit Mahir Ayabak Chess Tournament in which 
all the primary schools in Bahçelievler also 
participated.  We congratulate our students 
and wish them every success.

Genç Erkek Basketbol Takımımız 
İlçe Üçüncüsü
Youth Boys Basketball Team Comes 
3rd 

Bahçelievler ilçesinde düzen-
lenen Okullar Arası Basketbol 
Turnuvası’nda okulumuzun Genç 
Erkek Basketbol Takımı İlçe 
Üçüncüsü oldu. 

The AREL College Youth Boys 
Basketball Team came 3rd in the 
Basketball Tournament held in 
Bahçelievler, Istanbul.
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OKUL TAKIMLARIMIZ
School Teams

Hentbol Takımları:
Handball Teams:

Voleybol Takımları:
Volleyball Teams:

Yüzme Takımları:
Swimming Teams:

Basketbol Takımları:
Basketball Teams:

Furkan Kibar
Batuhan Gültekin 
Deniz asar

Satranç Takımları:
Chess Teams:

4.Sınıf Satranç 
Takımı
4th Graders 
Chess Teams

Çağan Özgür
Efe Erdoğan
Can Altun
Kaan Ata Çankaya
 
İlkokul Satranç 
Takımı
Primary  School 
Chess Teams

Can Altun
Efe Erdoğan
Kaan Ata Çankaya
Talu Çınar
 
Ortaokul Satranç 
Takımı
Middle School 
Chess Teams

Kıraç Ekrem Özay
Hüseyin Günay
Ecem Tuna
Arin Arda Dede

Yıldız Erkek 
Basketbol Takımı
Star Boys 

Yıldız Kız Takımı 
Star Girls

Genç Erkek Takımı
Youth Boys

Lise Genç Kız Takımı 
High School 
Youth Girls

Begüm Yücel
Ceren Gargılı
Dila Çekin
Dilara Salmanoğlu
Eda Abay
İlayda Ağca
Hüma Yıldız
Melis Naz Kahraman
Duygu Akyüz
Yağmur Serezoğlu
Müge Şivil

Yıldız Kız Takımı
Star Girls

Buse Ağı
Elif Kaya 
Zeynep Kaya
Elif Nil Ören
İdil İdari
İmge Varol
İzgi Varol
Pelin Ağırbaş
Simay Erdoğan
Pınar Yeşiloğlu
Sude Uzun
Sudem Duman

Küçük Kız Takımı
Junior Girls

Beliz Darıcı
Ece Özbek
İrem Erşenel
Melis Köprülü
Nehir Erdoğan
Bilgesu Atlı
Eylül Yüksel

Kemal Berk Altınok
Ege Deniz Pekel
N. Burakhan Biçer
Erdal Türkeri
Yusuf Akdaş
Ege Şekerci
Yağız Muratlar 
Emsal Burkay Yalınkılıç
Emre Berk Yanık
Yiğit Güven
Alptuğ Deniz

Küçük Kız Takımı
Junior Girls

Eylül Yüksel
Ece Özbek
Zeynep İpek Aras
Dilem Öç
Sude Boyoğlu
Nesibe Sena Keser
İpek Bekar
Berru Güliz Ekiz
Sudem Yıldırım
Naz Sıla Savaş
Maria Ada Ekmekçi
Duygu Berberoğlu
Elif Nisa Gündüz
Işıl Bahar Güler
Zeynep Damla Tuğyan
Sudenaz Öznalçın
  
Küçük Erkek Takımı
Junior Boys 

Berkant Gültekin
Mert Çağan Ovacık
Berkay Özgün
Efe Rençber
Kemal Baran Kuytan
Ege Yıldırım
Berat Çetintaş
Rıza Kaya
Kerem Konar
Ahmet Efe Yavuz
Baran Kurtcebe
Batuhan Sert
Atacan Onur Işık

Azra Zeynep
Bilgesu Bilgen
Ayca Acar
Nehir Taşkıran
Zeynep Davutoğlu
Aslı Mert

Minikler 
Yüzme Takımı
Junior Swimming

Demir Çiçek
Bora Ağlar
Ayaz Sarıkaya
Damla Özer
Doruk Ekin
Ege Polat Avcı
Mert Doruk
Defne Canpolat
Nehir Canpolat
İdil Pamuk Akgün
Mert Melih Çakmak

Gençler 
Yüzme Takımı
Youth Swimming

Eren Genç
Enis İsmail Bayır
Renas Zaman
Uğur Şeker
Edanur Abay

Hazar Şahan
Yi̇ği̇t Ünal
Seymen Yilmazci
Yusuf Patir
Yunus Emre Baydur
Deni̇z Bulut
Alp Kirimli
Furkan Hakan Vatansever
Berkay Yorulmaz
Kadi̇m Doğa Ünlü 
Önen
Kaan Başar Akar
Emi̇r Can Abac

Küçük Erkek 
Basketbol Takımı
Junior Boys

Bora Öncül
Yiğit Yıldız
Demir Bulut
Efe Reçber
Onur Ege Erdoğan
Ege Polat
Emirhan Negüzel
Oğuz Akdaş
Kıraç Ekrem Özbay
Aziz Dora Yılmaz
Deniz Yiğit Vural
Onur Cem Karakaş

Erkek 
Basketbol Takımı
Youth Boys

Eren Özlü
Agah Olcaytu Hamza
Mustafa Faik Babacan
Burak Ayar
Emir Ege Çalışkan
Naci Serhat Nazlı
Onur Tufan
Berkay Afşin
Can Tekkan
Osman Berke Giden
Mete Atabey
Mert Özpınar

Modern Pentatlon 
Takımı:
Modern Pentathlon 
Teams:
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Fen Lisesi Bitirme ve Kişisel Projelerimiz 
Graduation Projects and Personal Projects 

11. sınıf fen lisesi öğrencileri bitirme projeleri 
kapsamında fizik, kimya, biyoloji branşlarında deneysel 
çalışmalarını gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz;
Fizik branşında  
Bireysel Araç Kullanımının Çevre Üzerindeki Etkileri     
 İz Takip Eden Robot 
 Basit Sarkaç Yardımıyla Çekim İvmesi Tayini 
Biyoloji branşında 
Organik Ekmek
Kendini Sulayan Saksı
Doğal Yapıştırıcılar
Balmumu ile Dış Cephe İzolasyonu
Kimya branşında 
Doğal Plastik Yapımı 
Ev Yapımı El Isıtıcısı 
Elektroliz’ in Cihaz Tasarımı ile Oksijen ve Hidrojen 
Bileşenlerine Ayrılması 
Aktif Karbon ile Su arıtma Cihazı Tasarımı (Arıtmatör) 
Doğal İndikatör ve Hayatımızdaki Asit ve Bazların Be-
lirlenmesi  olarak adlandırdıkları projelerini sergilediler. 

AREL College Science High School 11th grade students 

AREL College Science High School 11th grade students 
carried out their experimental studies in the branches of 
physics, chemistry and biology within the scope of their 
graduation projects. The projects displayed are as follows: 
In the field of Physics

The Effects of using individual vehicles on the environent

A Robot that follows traces

The estimation of gravitational acceleration with the help 
of a simple pendulum

In the field of Biology 

Organic Bread

A self watering plant pot

Natural Adhesives

Exterior Insulation using wax

In the field of Chemistry 

Producing natural plastic 

Homemade Hand Warmer 

Separation of Oxygen and Hydrogen Components of 
electrolysis with Device Design 

Designing Water Purifier with active carbon

Natural Indicator and Determination of Acids and Bases 
in Our Life.
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Koç Müzesi’nde 
Atölyelere Katıldık
AREL College Attends
 Workshops at Koç Museum   

Ellerimiz ve Dişlerimizde 
Hijyen Semineri
Seminar on Hand and 
Dental Hygiene 

Doğada, dokunduğumuz her yüzeyde, havada bile 
çok sayıda mikroorganizma bulunmaktadır. Ellerimiz; 
günlük hayat içinde, çevre ile her türlü ilişkimizi 
sağlayan, bu nedenle de en çok mikroorganizma 
barındıran organımızdır. Öğrencilerimiz el hijyeninin 
ve diş temizliğinin önemini vurgulamak için ana-
okulu ve ilkokul 1, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine  onların 
yaşlarına uygun bir  seminer düzenleyerek  bilgile-
ndirme yapmışlardır. 

There are many microorganisms in the soil, on every 
surface we touch and even in the air. In our day to day 
lives, hands are the parts of our body that provide every 
kind of relationship with the outside world, and for this 
reason they are exposed to the most microorganisms. In 
order to emphasize the importance of hand and dental 
hygiene, our students organized an informational 
seminar for the 1st, 2nd and 3rd grade students.

• merak
• araştırma 
• keşfetme ve
• inceleme tutkusunu canlı tutmak amacıyla  
9. sınıf öğrencileri ile Koç Müzesi’ne düzenlenen ge-
zide,  öğrencilerimiz fen ve matematik atölyelerine 
katıldılar.  Bu atölyeler ile öğrenciler fen ile teknoloji 
arasındaki ilişkiyi bütünleştirmiş, aynı zamanda gün-
lük hayatta karşılaştığı sorunlara fenden yararlanarak 
çözüm arayışında bulunmuşlardır.

In order to keep the passion for wonder, research, 
discovering and observing alive, AREL College 9th 
grade students attended science and maths workshops 
during their trip to the Koç Museum. Through these 
workshops, students integrated the relationship 
between science and technology. They also tried to 
find solutions to everyday problems with the help of 
science.  
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AREL Öğrencileri Uzay Kampında
AREL College Students Visit Space Camp

Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye, gençleri bilim, 
matematik ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için motive etme-
ye odaklanmıştır. Hem çocuklar hem de yetişkinler uzayla ilgili inte-
raktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda; 
iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında da eğitim alırlar. AREL 
öğrencileri 23-25 Mart tarihlerinde  uzay kampı gezisi ile  uzayı de-
neyimleme ve simülatörlerle uzaydaki yaşamı hissedebilme şansını 
bulmuşlardır. Disiplinin ve takım halinde çalışmanın önemini dene-
yimlemişlerdir.

Space Camp Turkey, a space and science center, 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 between March 23 and 25, AREL College 
students had a chance to experience space with a space camping tour 
and to experience life in a space with simulators. They also became 
aware of the importance of teamwork and working in discipline.

Santral İstanbul Enerji Müzesi
The Museum of Energy

Eski Silahtarağa Elektrik Santrali olan mekan şimdi Enerji Müzesi olarak 
ziyaretçilerini kabul ediyor. 1910  yılında inşa edilen ilk makine dairesi-
nin faaliyeti 1983 yılında durdurulduktan sonra, paslanmaya başlayan 
makineleri bir müzeye dönüştürme fikrine dönüşerek ortaya çıkmış bir 
projedir.  Santral istanbul, bünyesinde gerçekleştirdiği sanatsal ve kül-
türel etkinlikler çerçevesinde kentsel canlanmaya katkıda bulunmayı 
hedefleyen kapsamlı, çok boyutlu ve disiplinlerarası nitelikte uluslara-
rası bir platform olmayı kendisine amaç edindi.  11. sınıf öğrencilerimiz  
bu ortamda 4  Nisan tarihinde  ‘‘Enerji’’  konulu programa  katıldılar 
ve derslerinin enerjinin gerçek ortamında  gerçekleşmesini sağladılar.       

The former Silahtarağa Power Plant now the Museum of Energy has 
opened its gates to visitors. After the first machine room, built in 1910, 
stopped operating in 1983 the machines started to rust. And later 
the Energy Museum Project was initiated in order to convert these 
rusted machines into a museum. The Museum of Energy aims to be 
an international platform of comprehensive, multidimensional and 
interdisciplinary quality and contribute to urban revitalization within the 
framework of the artistic and cultural activities it carries out. AREL College 
11th grade students participated in the energy-related program on April 
4th and received lectures in a real energetic environment.
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Genç Bilim İnsanları 
Aktif Deney Yarışmasında 
Buluştu

AREL Kolejinin gelenek-
selleşen “Liseler Arası 
Aktif Deney Yarışması” 
İstanbul’un farklı birçok 
bölgesinden okulun katılı-
mıyla gerçekleşti. Ülkemiz-
de bilim insanı yetiştirmeye 
katkı sağlamak, lisede 
fen eğitimini (fizik, kimya, 
biyoloji) desteklemek, bu 
alanda yetenekli öğrencile-
ri araştırmaya yöneltmek ve buluş yapmanın temeli 
olan deneysel çalışmalara ilgiyi artırmak amacı ile 8 
Nisan tarihinde düzenlenen yarışmada bu yıl 23 okul 
(devlet ve özel lise) AREL Kolejinde bir araya geldi.
6 Mayıs tarihinde düzenlenen Ortaokul Aktif deney 
Yarışması 21 okulun  6. ve 7. Sınıflar düzeyinde  katı-
lımı ile  gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler fen ve 
teknoloji dersi müfredatına uygun deneylerle yarış-
maya katıldılar.
Yarışmaya katılan geleceğin bilim adamları deneyle-
rini AREL Koleji laboratuvarlarında  gerçekleştirdiler. 
Yapılan deneyler öğrenci merkezli, bilimsel çalışma 
basamaklarını içeren, müfredata uygun olarak seçildi. 
Yapacakları deneyleri ve değerlendirme kriterlerini 
yarışma esnasında öğrenen öğrenciler grup içinde iş-
birliğini büyük bir dayanışma içinde gerçekleştirdiler.     
Değerlendirme AREL Üniversitesi’nin öğretim üye-
lerinden oluşan seçici kurul tarafından her aşamada 
titizlikle yapıldı. Belirlenmiş sürede yapılan deneyler-
de süreç ve sonuç değerlendirmesi esas alındı. Yarış-
manın sonunda dereceye giren öğrenciler okullarına 
ödül kazandırmanın mutluluğunu yaşadılar.  

The Inter-High School Active 
Experiment Competition was held 
with the participation of various 
schools from different parts of 
Istanbul. In the competition which 
aims to contribute to raising 
scientists in our country, to support 
science education in high schools, to 
guide talented students to research 
in this area and to increase interest 

in the experimental work which is the basis of the 
invention, 23 schools consisting of both goverment 
and private high schools came together this year.  
The Middle School Active Experiment Competition 
was held on 6th May with the participation of the 6th 
and 7th grade students from 21 different schools. 
Students participated in the competition with the 
experiments related to the Science and Technology 
course curriculum.
The scientists participating in the competition carried 
out their experiments in the laboratories provided 
by AREL College. The experiments were determined 
within the scope of the curriculum and included the 
steps of scientific study. Students worked in groups 
with a great solidarity to do their experiments.
The Evaluation of each stage was done meticulously 
by the selection committee of Istanbul Arel University. 
The experiments done in the designated time were 
evaluated based on the process and the outcome. 
Students ranking the highest were awarded with 
special prizes at the end of the competition. 

Scientists of the Future 
Meet at the Active 
Experiment 
Competition  
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Business News Röportaj
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Masal İçinde 
Masal
Tales... Tales...
5. sınıf öğrencilerimiz “Masalın Büyüsü” ünitesinde 
Türk ve dünya masallarından seçkin örnekler okudu-
lar ve çeşitli masal motiflerini bulurken benzerlik 
ve farklılıklara dikkat çektiler. Ünite kitabımız Ah-
met Ümit’in “Masal Masal İçinde” kitabını  okuduk-
tan sonra Story-bird programında kendi dijital 
masallarını yazdılar.
AREL College 5th grade students read notable tales 
from Turkish and world literature, and indicated the 
similarities and differences between the two during 
the unit titled The Magic of the Legends. After read-
ing the book “Masal Masal İçinde” by Ahmet Ümit, 
they wrote their own digital tales on the Story-bird 
program.

7 ve 8. sınıf öğrencileri yıl boyunca işlenen üni-
telerde izledikleri  tematik  filmler  ve okudukları 
kitaplarla ilgili  eleştiri  ve değerlendirme yazıları 
yazarak sanatsal yapıtlara eleştirel çok yönlü ba-
kış açısı geliştirmeye çalıştılar. Öğrencilerimiz ol-
dukça dikkat çekici ve başarılı yorumlarıyla adeta 
edebiyat ve sinema eleştirmenleriyle yarıştılar.

AREL College 7th and 8th grade students tried 
to develop a critical multi-faceted perspective on 
artistic works by writing reviews on various thematic 
movies they saw and books they read during the 
courses of the year. Our students completed their 
reviews just like the literary and cinema critics with 
their remarkable and successful interpretations.

Eleştiri 
Yazılarımız
Critical Writing 
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Mevlevihane ve Sema 
Gösterisi

Visiting the Galata 
Mevlevihane

10. sınıf öğrencilerimiz “Tasavvufi Halk Edebiyatı” 
ünitesi kapsamında Galata Mevlevihanesini ziyaret 
ettiler. Farklı dönemlere ait Mevlevi eşyalarının, çe-
şitli müzik aletlerinin ve çeşitli eserlerin sergilendiği 
mevlevihanede tasavvuf kültürünü yakından tanıdı-
lar.
Gezimiz; kulun hakikate yönelip, akılla, aşkla yücelip 
nefsini terk ederek Hakk’ta yok oluşunu ve olgun-
luğa ermiş, kâmil bir insan olarak tekrar kulluğuna 
dönüşünü ifade eden sema gösterisi ile sona erdi.
AREL College 10th grade students visited Galata 
Mevlevihane, a lodge used by dervishes of the 
mevlevi order, within the scope of the Sufi Folk 
Literature Unit. They got to know the Sufi culture 
through the various objects, musical instruments and 
other works of art exhibited in the mevlevihane.
Our trip then came to an end with a special Sufi 
meditation called Sufi whirling or Semazen practiced 
by the Sufi dervishes.

Türkçe Bölümü, 5 ve 6. sınıf öğrencileri için “Kentimiz 
İstanbul” ünitesi çerçevesinde İstanbul Tarihi Yarma-
da gezisi düzenledi. Öğrenciler Ayasofya, İslam Eser-
leri Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Mozaik 
Müzesi’ni gezerek İstanbul’un tarihi dokusunu tanıma 
fırsatı buldular. Gezi boyunca  öğrencilerimiz keyifli va-
kit geçirirken en güzel İstanbul fotoğrafını çekmek için 
birbirleriyle yarıştılar.

With AREL College 5th and 6th grade students, we visited 
the historical peninsula of Istanbul within the Our City 
Istanbul Unit. We took a trip to the historical sights of the 
city such as Topkapi Palace, Basilicia Cistern, Highasophia 
and Soğuk Çeşme Street. Fascinated by the peninsula, 
the students took lots of photos throughout the trip.

A Trip to the Center of Istanbul

İstanbul- 
Eski kenti Tanıma Gezisi
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Bilinçli 
Meslek Seçimi
Choosing Professions 
Consciously 

10. sınıf öğrencilerimiz, Eylem Hizmet çalışması 
kapsamında meslek tanıtımı yaparak arkadaşlarına 
geleceklerini şekillendirmede yol gösterdiler.

Meslek tanıtımlarını yaparken bu meslekleri 
seçmiş ve alanlarında başarıyla ilerleyen mezun 
öğrencilerimizden de destek aldılar. 

Şimdi hepsi başarılı ve kariyer sahibi olan konuklarımız, 

Dahi̇li̇ye Uzmanı Anıl YILDIZ  

Tari̇h Öğretmeni̇ Bora OKKAN  

Pi̇lot Emre YILMAZTÜRK   

Avukat Fi̇li̇z DURMUŞ  

Ekonomi̇st Hasan BÜNÜL   

Yildiz Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Öğretim görevlisi 

Yurdakul AYGÖRMEZ  deneyimlerini aktardılar. 

AREL College 10th grade students guided their 
colleagues to shape their future by making 
occupational presentations within the framework of 
the Action Service.

The students also received help and support from the 
distinguished guests who successfully progressed 
in their fields. We would like to thank the following 
guests for taking part in our activity and sharing their 
experiences.

Anıl YILDIZ, Internal Diseases Specialist

Bora OKKAN, History Teacher 

Emre YILMAZTÜRK, Pilot 

Filiz DURMUŞ, Lawyer 

Hasan BÜNÜL, Economist 

Yurdakul AYGÖRMEZ, Lecturer of Yıldız Technical 
University 
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21 Mart Dünya Şiir Günü
March 21: World Poetry Day 

10. sınıflar “Sözlü Anlatım Türleri” ünitesi kapsamında 
düzenlenen Münazara Turnuvasında kıyasıya yarıştılar.  
Savunma gücünün, konuya hakimiyetin, tez ve an-
titez üretmenin önemli olduğu münazaralarda 
öğrencilerimiz bu yeteneklerinin farkına vararak savun-
ma yaptılar.  Dört maçtan oluşan turnuvamızda birinci 
olan 10 D sınıfını tebrik ediyoruz.

AREL Collage 10th grade students competed against one 
another in the Debate Tournament organized within the 
Oral Expression Types Unit. The students had a chance 
to improve their skills required for a debate such as the 
defense power, the domination of the subject, the thesis 
and the production of antithesis. We congratulate the 
10th grade D class for coming first in the tournaments.

Şiir, kâğıtla kalemin son valsi, duyguların senfonisidir. 
Şiir, ozanların sevgi çığlıklarıdır hasret evreninde. 
Şiir, uykusuz gecelerde yıldızlarla kurulan dostluk köprüsüdür.
Umutlar, özlemler, sevinçler dizelere dökülür önce. 
Sonra notayla buluşur ve şarkı olur dillerde.

21 Mart Dünya Şiir Günü’nü “Dillerden Düşmeyen Dizeler” temalı şiir dinletisiyle kutladık. Hepimizin severek 
dinlediği, dilimizden düşmeyen, bestelenmiş şiirlerden oluşan dinletimizle şiir ve müzik dolu bir gün yaşadık.

As AREL College, we celebrated World Poetry Day on the 21st of March with a poem titled “Stellar Stories from the 
Language”. We had a wonderful day listening to various other popular poems and songs. 

10. Sınıflar 
Arası Münazara 
Turnuvası
10th Grades Debate 
Tournament 
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Roma’da Bir Gün
A Day in Rome

9. sınıf öğrencileri MYP alanlar 
arası ünite çalışmalarını yaptılar. 
Tarih dersinde Roma uygarlığını, 
Türk dili ve edebiyatı dersinde ise 
hikâye yazma aşamalarını öğren-
diler. Öğrendiklerini birleştirerek 
“Roma’da Bir Gün” adlı hikâye 
yazma çalışmasını yaptılar. Gör-
sel sanatlar dersinin de katkısıyla 
hikâyelerini sergilediler. 
AREL College 9th grade students 
learned about Roman civilization 
in their History course and the 
stages of writing a story in their 
Turkish Language and Literature 
course. They reinforced their 
knowledge by writing a story 
called “A Day in Rome”. Their 
Visual Arts course also contributed 
to the making of the story.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Liseler 
Arası Kitap Okuma Yarışması’nda 9. sınıf öğrenci-
miz Nagihan Toka ilçe üçüncüsü olmuştur. Öğren-
cimizi başarısından dolayı kutluyoruz.

AREL College 9th grade student Nagihan TOKA 
came 3rd in the High School Interpretation Book 
Competition organized by the Provincial Directorate 
of National Education. We congratulate our student 
on her success.

Kitap Okuma 
Yarışması
Book Reading 
Competition



AREL HABER BÜLTENİ42

Tiyatro, yaşamdır;  yaşama yaşam katan bir dün-
yadır. Hayalin, gerçeğin ve oyunun sahnede ete, 
kemiğe bürünmesidir. Bir aynadır kendimizi gör-
düğümüz, bir yaşamdır duygularımızı anlattığı-
mız.
Bizler tiyatroya ne kadar sahip çıkarsak o kadar 
umudumuza ve geleceğimize sahip çıkmış olu-
ruz.
Bu yıl Dünya Tiyatro Günü’nü Lise Tiyatro Kulübü-
müzün sergilediği “Yıldızlar Köyü” adlı oyunuyla 
kutladık. Oyunumuzla değer görmeyen, ezilmiş 
ve küçük görülmüş kadınların sesi olduk.

Theater is a whole other universe. It brings a new 
meaning to our lives. It is where our imagination, 
beliefs and creativity becomes reality before our 
own eyes.

This year, as AREL College we celebrated World 
Theater Day with the play “Stars Village” staged 
by our High School Theater Club. It was about 
women who were considered inferior, worhless and 
belittled. 

27 Mart 
Dünya
Tiyatro 
Günü
March 27:
World Theater Day
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Öğrencilerimizin Gelişimlerini 
Yakından Takip Ediyoruz
We Track Our Students’ 
Developments

Ergenlik 
ve Cinsel 

Gelişim
 Semineri

Adolescence and 
Sexual Development 

Seminar
5. sınıfta başlayan ön ergenlik süreci 6. sınıftan 
itibaren ergenlik süreci olarak etkisini hisset-
tirmeye devam ediyor. Her yıl farklı bir uzmanı 
okulumuza davet edip “Ergenlik ve Cinsel Ge-
lişim” süreci konulu seminer düzenliyoruz. Bu 
yıl ki sunumu Bahçelievler Rehberlik Araştırma 
Merkezi’nde görev alan iki uzman gerçekleştirdi.
The pre-adolescent process that begins in 
the 5th grade progresses into the adolescent 
process from the 6th grade onwards. Every year 
we invite different specialists to AREL College 
and organize a seminar on Adolescence and 
Sexual Development. This year’s presentation was 
conducted by two experts from the Bahçelievler 
Guidance and Research Center.

Öğrenci Danışmanlık Sistemi
Student Counseling System

Sosyal Beceri Grup 
Çalışmaları

 Social Skill Group Works
Sosyal beceri, etkili ve doğru iletişim, sen 
dili ben dili, akran zorbalığı, sınıf olabilme 

bilinci, arkadaşlık nedir? gibi konularda her 
kademede çeşitli grup çalışmaları yaptık.  En 
az ikişer oturum şeklinde planladığımız grup 

çalışmalarıyla çocukların ilişki dinamiğine 
müdahale etme imkânına da sahip olmuş 

olduk.
We had various group avtivities at each grades 
about social skills, effective and correct com-
munication, you-I language, peer bullying, 

class consciousness and ‘what is Friendship?’ 
We had the opportunity to interfer in children’s 

relations dynamic with group works that we 
conducted for at least two sessions.

11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için YGS 
ve LYS sürecini daha sağlıklı, daha bilin-
çli ve daha verimli kullanmaları açısından 
danışmanlık sistemi oluşturuldu. Her 
öğrencinin çalışmaları danışmanları 
tarafından takip edildi ve dönem içerisinde 
ders öğretmenleri, veli, idare ve rehber 
öğretmenlerin de katılımıyla toplantılar 
yapıldı.
We created a counseling system for the 11th 
and 12th grade students to use their 
YGS and LYS periods more 
wisely, consciously and ef-
ficiently. Each student’s 
progress was tracked by 
their counselors and 
meetings were held 
with their teachers, 
parents, counselors 
and the manage-
ment during the 
year.

Öğrencilerimizin gerek duygusal gerekse akademik 
anlamda gelişimi bizim için çok önemli. Psikolojik Da-
nışmanlık ve Rehberlik birimi olarak tüm kademelerde 
öğrencilerimizle gelişimsel rehberlik kapsamında; aka-
demik, duygusal, davranışsal açıdan takiplerini gerçek-
leştirmek amacıyla bireysel görüşmeler, çalışmalar yap-
tık, bu görüşmelerin sonucunu velilerle paylaştık. 

Both the emotional and academic 
developments of our students are very 

significant for us. As the Pyschological 
Counseling and Guidance Unit 

of AREL College, we held 
individual interviews and 

studies with our students 
from all grades as part 
of developmental 
guidance in order to 
keep track of their 
academic, emotional 
and behavioral 
developments and 
we shared the results 
of these interviews 
with parents.

Öğrencilerimizle 
Duygusal  
Çalışmalar
Emotional Studies with 
Students

Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini ta-
kip edebilmek amacıyla her kademede çeşitli uygula-
malar yapıyoruz.  
Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin duygusal 
süreçleriyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olup kendi-
lerini anlamaları noktasında bireysel görüşmelerde 
gerekli psikolojik desteği veriyoruz. 
We perform various applications at all grades in order 
to keep track of our students’ social and emotional 
developments.
With these studies, we have more information about 
our students’ emotional process and can give them 
required psychological support on understanding 
themselves with individual interviews.
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Öğrencilerimizle Bilişsel Çalışmalar
Cognitive Studies with Our Students
Sene başında her kademede tüm öğrencilerimize 
akademik becerilerini ölçen, aynı zamanda güçlü 
ve desteklenmesi gereken alanlarını tespit etme-
mizi sağlayan CAS testini uyguladık, testin sonu-
cunu velisi ve öğrenciyle paylaştık. Öğrencilerimizle 
yapılan bu bilişsel değerlendirmeler sonrasında sınıf 
ortamında nasıl desteklenmesi gerektiğiyle ilgili 
sınıf profilleri oluşturulup öğretmenleriyle etkinlikler 
planladık. Her sene yaptığımız tarama çalışmasıyla da 
yapılan çalışmaların öğrencilerimizde nasıl bir gelişim 
sağladığını veli ve öğretmenlerimize bildirdik. Orta-
okul ve lise kademelerinde özellikle sınav gruplarında 
çeşitli envanterler uyguladık.

At the beginning of this year, we conducted the CAS 
test, which measures their academic skills and helps us 
determine their strengths and weaknesses, on our stu-
dents from all grades. We shared the results with both 
the students and parents. After the cognitive evaluations, 
we created classroom profiles about how to support the 
students in the classroom environment and we planned 
various activities with their teachers. With the scanning 
study that we hold every year, we informed our parents 
and teachers about how these cognitive and individual 
studies encourage development in our students. We 
applied various inventories at middle and high school 
grades and especially at national exam groups.

Mesleki Rehberlik 
Çalışmaları
Professional Guidance Studies
Meslek seçimleri insanların mutluluğu için önemli bir 
adımdır.  AREL Koleji olarak öğrencilerimizin okuldan 
sonraki hayatlarında da doğru seçimler yapmış mutlu 
bireyler olmaları için gerekli mesleki rehberlik çalışma-
larını takip ediyoruz. 
Bu doğrultuda Öğrencilerimize Yönelik Yapılan Eğitim 
ve Seminerler:
10. sınıf öğrencilerimize alan seçimleri kapsamında 
YGS ve LYS sistemlerini anlattığımız seminerde hangi 
programların hangi puan türü ile aldığı bilgileri de ve-
rilerek meslek seçimlerinin öneminden bahsedildi.
12. sınıf öğrencilerimize seçmeyi düşündükleri bölüm-
lerin puan türleri ve başarı sıralamaları hakkında bilgi 
verilerek “Üniversite Puan ve Başarı Sıralamaları Kitap-
çığı” dağıtıldı.
Öğrencilere Yönelik Üniversite Gezileri ve Meslek Ta-
nıtımları:
9. sınıf öğrencilerimizi Yıldız Teknik Üniversitesi Davut-
paşa Kampüsü’ne üniversite tanıtımı için götürdük.
10. sınıf öğrencilerimize alan seçimi; 11.sınıf öğrenci-
lerimize de üniversitede okuyacağı bölümü seçmede 
doğru karar vermeleri için meslek tanıtımları yapıldı. 
AREL Üniversitesinde yapılan meslek tanıtımında her 
fakültenin bölümleri tanıtıldı.

Career choice is an important step for one’s happiness. 
At AREL College, we follow the required career guidance 
for our students to be happy individuals who make the 
right choices in their after-school lives.
Trainings and Seminars for the Students:
In the seminar where we informed our 10th grade 

students about the YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı/ 
Transition to Higher Education Examination) and LYS 
(Lisans Yerleştirme Sınavı/ Undergraduate Placement 
Examination) exam systems within the scope of field 
selection, we gave information about which programs 
admit students with which type of points and mentioned 
the importance of career choices.
The University Points and Success Ranking Booklet was 
distributed to our 12th grade students to give information 
about the types of points and success rankings of the 
sections they plan to choose.
University Visits and Professional Presentations for 
Students:
Together with the 9th grade students, we visited Yıldız 
Technical University’s Davutpaşa Campus for a university 
introduction.
Professional presentations were made for the 10th grade 
students and for the 11th grade students in order to help 
them make the right decision related to the department 
and the university they would like to study at. Departments 
of each faculty were introduced to the students at Istanbul 
Arel University.
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Rasyonel Duygucu ve Davranışçı Terapi Eğitimi
Rational Emotional and Behavioral Therapy Education
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi çeşitli eği-
timlerle kendini geliştirmeye ve yenilemeye devam 
ediyor.
Tüm rehberlik birimi, her hafta AREL Üniversitesi Psi-
koloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Murat 
ARTTIRAN’ dan  “Rasyonel, Duygucu ve Davranışçı Te-
rapi” konusunda süpervizyon eğitimi aldı. Öğrencileri-
mizle takip ettiğimiz çalışmalarda daha etkili sonuçlar 
alabilmek adına pek çok ADDT teknikleri uygulandı.
Bunun dışında, Rasyonel Duygucu ve Davranışçı Tera-
pi eğitimi kapsamında Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Birimi tarafından velilerimize çeşitli eğitim planlamala-
rı yapıldı.  
Bunlardan ilki 8. sınıflarda “Sınava Hazırlanan Öğrenci-
lerde Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları Ne Olmalı?” 
konulu bir başlıkla gerçekleştirildi. Velilerimize uzma-
nımız tarafından psiko eğitim verildi.

The AREL College Psychological Counseling and 
Guidance Unit continues to develop and renew itself 
with various trainings.

All guidance unit members received supervision training 
on “Rational, Sensitive and Behavioral Therapy” from 
Assoc. Dr. Murat ARTTIRAN from the Department of 
Psychology at Istanbul Arel University. Many ADDT 
techniques were shared in order to obtain more effective 
results in the studies we follow with our students.

In addition, various educational plans were made for our 
parents by the Psychological Counseling and Guidance 
Unit within the Rational Emotional and Behavioral 
Therapy training.

The first of the plans was brought to life for the 8th grade 
students’ parents with the title of “How should parents 
act towards students who are preparing for exams?”. 
Psychotherapy was also provided to our parents by the 
expert.

Anne-Baba Okulu 
Seminerleri
“Parents School” Semınars

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Ana-Baba Okulu” semin-
erlerini gerçekleştirdik.  Anaokulu ve ilkokul velilerimiz 
için bu dönem gerçekleşen oturumlarımız:
• Psikoseksüel Gelişim
• Çocuk ile İletişim
• Çocuklarda Sosyal Gelişim ve Öz Güven Gelişimi
Ortaokul ve lise velilerimiz için bu dönem gerçekleşen 
oturumlarımız:
• Birbirini Anlamak, Birlikte Yaşamak
• Çocuğum Teknoloji ve Ben
• Sınırlara Neden İhtiyaç Vardır
• Ergenlik Dönemi ve Sorunları 

We held seminars called ‘Parents School’ again this year as 
we do every year. Our sessions for preschool and primary 
school parents in this term included;
• Psychosexual development
• Communication with the Child
• Social and Self-Confidence Development of  Children
Our sessions for middle and high school parents in this 
term included;
• Understanding Each Other; Living Together
• My child, Technology and Me
• Why do We Need Boundaries?
• Puberty Period and Its Problems
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AREL Öğrencileri Mun 
Konferansı’nda
AREL College Students at 
Mun Conference 
AREL Lisesi öğrencileri 6-11 Şubat 2017 tarihleri 
arasında İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleş-
tirilen MUN’a (Modern Birleşmiş Milletler Konfe-
ransı)  delege olarak katıldılar. Öğrencilerimiz bu 
platformda toplum önünde konuşma, tartışma, 
fikirlerini savunma, rapor yazma ve grup haline 
çalışma becerilerini geliştirme fırsatını buldular.

Between February 6-11, 2017, students of AREL 
College High School participated in MUN (Model 
United Nations) Conference as delegates in Madrid, 
Spain. Our students had the chance to practice 
public speaking, argumentative discussions, 
supporting opinions, writing reports and working 
collaboratively. 

İngilizce “Quiz Show”
Quiz Show
3. sınıflar, İngilizce “Quiz Show” etkinliğimizde;
•  Spelling bee
•  İngilizce atasözler
•  Kitaplar ve filmler
•  Yaşadığımız yer ve sanat
•  Ülke, başkent ve bayrakları
kategorilerinde yarıştılar. Yarışmanın sonunda 
popüler İngilizce şarkıları kareoke olarak söyleyip 
eğlendiler.

An English Quiz Show was held  for  the AREL College 
3rd grade students on February 27th – March 1st 
under the following categories:
*Spelling bee
*Proverbs
*Books and movies
*Places and art
*Countries, flags and capital cities.
At the end of the show students had a lot of fun 
singing the karaoke version of their most favorite 
English songs.

2. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersi kapsamında 
geleneksel “Spelling Bee” Yarışması’nı 
gerçekleştirdiler. Yarışma boyunca öğrenciler 
kıyasıya yarışarak kelime bilgilerini arttırdılar ve 
eğlendiler.

AREL College 2nd grade students took part in 
the annual spelling bee within the scope of their 
English course. The students competed against 
one another with their vocabulary knowledge and 
had a lot of fun throughout the competition.    

Yabancı Dili Yaşayarak Öğreniyoruz
Learning English, Having Fun
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Geleneksel olarak düzenlediğimiz Liseler Arası 
İngilizce Hikâye Yazma Yarışması Ödül Töreni, İstanbul 
ili genelinden lise öğrencilerinin katılımıyla  17 Şubat 
2017’ de gerçekleştirildi. Heyecanlı dakikalar yaşanan 
ödül töreninde dereceye giren öğrencilere sertifikaları 
ve hediyeleri verildi. Katılan okullara teşekkür ederiz.
On February 17, 2017 the English short story competition 
which is traditionally organized every year was held with 
the participants of many high schools in and around 
İstanbul. Besides the exciting moments from the 
ceremony, students who were chosen by the jury were 
awarded gifts and certificates. Many thanks to all schools 
that participated.

Liseler Arası İngilizce Kısa 
Hikâye Yazma Yarışması
English Short Story Competition

Madame Tussauds Balmumu Heykel Gezisi
A Trip to Madame Tussauds Wax Museum 
Hazırlık A ve B sınıfı öğrencileri pro-
je çalışması olarak Madame Tussauds 
Müzesi’ni gezdiler. Projenin amacı sanat, 
spor, kültürel ve bilimsel çalışmalarda 
kendisini kanıtlamış ünlülerin hayatlarını 
araştırıp biyografilerini yazmaktı. Yazılar 
daha sonra çekilen fotoğraflarla görsel-
leştirilerek okul panolarında sergilendi. 

AREL College Prep A and B students 
took a trip to the Madame Tussauds Wax 
Museum as a project for their English 
class. The aim of the project was to search 
for famous people in the fields of arts, 
sports, culture or education and write their 
biographies which then were combined 
with photos taken and displayed on 
bulletin boards. 

Uluslararası 
Sınavlar
(Ucles Sınavları)
International Ucles 
Exams

Cambridge Üniversitesi tarafından dü-
zenlenen ve İstanbul British Council 
tarafından uygulanan UCLES “Young 
Learners”, KET, PET Sınavları’na öğrenci-
lerimiz bu sene de katılmışlardır. 
Uluslar arası bir platformda kendilerini 
test etme olanağı bulan tüm öğrencile-
rimizi kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz.
AREL College students took the UCLES 
“Young Learners” KET-PET exams organized 
by Cambridge University and applied by 
the British Council on the 10th of June. 
We congratulate our students who found 
an opportunity to test themselves on an 
international platform and wish them every 
success.
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Almanca Dil Yeterliliği
Sınavları
German Proficiencey Level 
Exam “Fit 1”
7. sınıf öğrencilerimizden Mert Yurdakul, Batuhan 
Karahan, Ayşe İdil Didari, Ezgi Su Şen, Uygar Ceylan 
9. sınıf öğrencilerimizden Aze Su Özkan, Emir Ege 
Çalışkan, Can Doğan 10.sınıflardan Erdal Barkın 
Solhan, Emre Barış Özer, Batuhan Resul Gültekin, 
Duygu Akyüz, Goethe Enstitüsünde gerçekleştiri-
len “FIT 1” Almanca Dil Yeterliliği  Sınavı’na katıl-
mışlardır. 
Mert Yurdakul, Batuhan Karahan, Ayşe İdil Didari, 
Ezgi Su Şen, Uygar Ceylan from the 7th grade; Aze 
Su Özkan, Emir Ege Çalışkan, Can Doğan from the 
9th grade and Erdal Barkın Solhan, Emre Barış Özer, 
Batuhan Resul Gültekin, Duygu Akyüz from the 10th 
grade took the “Fit 1” exam held by the Goethe 
Institute on the 2nd of June,2017. We wish them 
success and good luck. 

İspanyolca Dil Yeterliliği 
Sınavları
Spanish Proficiencey Level 
Exam “Dele”

7 sınıf öğrencilerimiz Selin Karadeniz, Can Abanoz, 
Günsü Lia Dikmen;  8. sınıflardan Zeynep Kaya, 
Cervantes Enstitüsü tarafından uygulanan “DELE” 
İspanyolca Dil Yeterliliği Sınavı’na katılmışlardır. 
Selin Karadeniz, Can Abanoz, Günsü Lia Dikmen 
from the 7th grade and Zeynep Kaya from the 8th 
grade all took the “Dele” exam held by the Cervantes 
Institute on 12 th May 2017. We wish them success 
and good luck.

Almanca / İspanyolca Öğreniyoruz
We Are Learnıng German & Spanısh

Almanca Okuma Yarışması
German Reading Competition

Geleneksel Chamisso Almanca Okuma Yarışması’na 9. 
sınıftan Aze Su Özkan, 10. sınıftan Erdal Barkın Solhan 
ve 11. sınıftan Ecem Ciğer  katılmışlar ve katılım sertifi-
kalarını almışlardır. 
In the Traditional Chamisso German Reading Competition 
held on April 21th 2017 Aze Su Özkan from the 9th 
grade, Erdal Barkın Solhan from the 10th grade and Ecem 
Ciğer from the 11th grade competed and received their 
certificates of participation.
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Bit Pazarı
Flea Market

7. sınıflarımız Eylem Hizmet çalışması olarak 
Lösev’e katkıda bulunmak için Bit Pazarı Etkinliği 
gerçekleştirdiler.
As part of the Community Service Projects, 7th grade 
students organized the “Flea Market” activity to donate 
the money raised to the LOSEV, the foundation for 
children with leukaemia. 

İspanyolca Okuma Yarışması
Spanish Reading Competition

Hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri İspanyolca Okuma 
Yarışması’nda başarılı performanslar sergiledi-
ler. Hazırlandıkları metinlerin yanında ilk defa 
karşılaştıkları metinleri okudular. Dereceye giren 
öğrencilerimize ödülleri verildi.
AREL College High School students showed 
significant performance in the Spanish Reading 
Competition. Not only did they read spontaneous 
texts but they also read various pre-practiced texts. 
The students ranking in the top 3 were awarded. 

Öz Büyücüsü Müzikali
“The Wizard of Oz” Musical

5. sınıf İngilizce drama kulübü 
öğrencileri “Öz Büyücüsü” müzi-
kalindeki performansları ile izle-
yicileri büyülediler.
5th grade English Drama Club 
students were admired by 
the audience for their great 
performance in “The Wizard of 
Oz” musical.
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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
18 March Çanakkale Victory and Martyr’s Day

Türk Coğrafya Kurumu 
Proje Yarışması
Turkish Geography Institution 
Project  Competition

Hisart Canlı Tarih Müzesi 
Gezisi
A Trip to Hisart History Museum

Bağımsız yaşamak için tarihte ödenmiş bedeller 
içinde belki de en ağır olanlardan biridir Çanakkale 
Savaşları. Binlerce insanın zor şartlar altında mücadele 
ederek, varlarını yoklarını vatan uğruna döktükleri 
yerdir. Öğrencilerimiz, bu anlamlı günde, toplumsal 
farkındalığı güçlendirmek ve duygularını paylaşmak 
adına çalışmalar hazırlamış ve bu çalışmalarını, içlerinde 
o günün izlerini taşıyan heyecanla sahnelemişlerdir. 
Gallipoli, Çanakkale is where Turkish people fought for the 
sake of their country under very harsh conditions which 
is considered a milestone for the history of the Turkish 
Republic. In order to remember those who lost their lives 
for their families and their country and strengthen social 
awareness, our students prepared some activities and 
performed them during a commemorative ceremony. 

Türk Coğrafya Kurumunun düzenlediği “Barış İçin 
Coğrafya” konulu Liseler Arası Proje Yarışması’na, 
13 proje ile katıldık. Öğrenci gruplarımız, yarışma 
için kısa belgesel ve animasyonlar hazırladılar. 
AREL College submitted 13 projects to “The 
Geography for Peace” themed high school project 
competition organized by the Institution of Turkish 
Geography. Our student groups prepared short 
documentaries and animations for the competition. 

9.sınıf öğrencilerimiz; Hisart Canlı Tarih Müzesi’nde 
tarihe yolculuk yaptılar,  Türk ve Dünya Tarihine dam-
ga vurmuş önemli şahsiyetlerin balmumu heykellerini 
gördüler, dönemlere ait eşyaları incelediler.
AREL College 9th grade students took a journey through 
time during a trip to the Hisart History Museum. They saw 
the wax statues of important figures in Turkish and World 
history and examined objects from different periods of 
time. 
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İstanbul Tarihi Yarımada 
Gezisi
A Trip to the Historical  Peninsula
of Istanbul
11 C /D sınıfları ile eylem-hizmet çalışmaları kapsamında 
“Tarihi Yarımada” gezisi yaptılar. Öğrencilerimiz 
İstanbul’un kültürel mirasını yakından inceleme şansı 
buldular. Gezdikleri müzeleri ve tarihi mekânları 
5.sınıflara tanıttılar.

The 11th grade students in the C and D classes took a trip 
to the historical peninsula of İstanbul within the context 
of action-service studies. They had a chance to examine 
the cultural inheritance of Istanbul. After their trip they 
presented their knowledge of the museums and historical 
places they had acquired to the 5th grade students.  

AREL Öğrencileri Sivil 
Toplum Kuruluşlarını 
İnceledi
AREL College Students Exami-
ne Civil Society Organizations

“Toplum İçin Çalışanlar” ünitemizde Sivil Top-
lum Kuruluşlarını inceledik. STK’larla ilgili yeni 
bir logo ve slogan oluşturduk ve 4.sınıf öğren-
cilerine sunduk. 
In the unit titled Community-Employees, we 
examined civil society organizations (CSO’s) 
with the AREL College students. We created a 
new logo and slogan about CSOs and presented 
them to the 4th grade students. 

Kapadokya Doğa ve 
Kültür Gezisi

Nature And Culture Tour In 
Cappadocıa

Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri 26-28 Nisan 2017 
tarihleri arasında Kapadokya doğa ve kültür gezisine 
katıldılar, peribacalarını, yer altı şehirlerini, çömlek atöly-
elerini, taş işletmelerini, yöreye özgü kırsal yerleşim yer-
lerini, Hacıbektaş Türbesi ile Hacıbektaş Kültür Müzesi’ni 
gezdiler. 
Our students from AREL College Anatolian and Science 
High School joined a nature and culture tour in Cappa-
docia between 26th and 28th April 2017. They visited 
fairy chimneys, underground cities, potteries, stone enter-
prises, indigenous rural settlements, the Mausoleum of 
Hacıbektaş and the Hacıbektaş Culture Museum. 
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Gelecekteki Giy-
silerimiz” adlı etkinlikte 5 yaş gurubu öğrencilerimiz 
gelecekte insanlığa faydalı olacağını düşündükleri giy-
sileri tasarlayıp aileleriyle birlikte sundular. Birbirinden 
farklı sorunlara kendi bakış açılarıyla çözüm üretmek 
üzere tasarladıkları birbirinden ilginç kıyafetler izleyen-
ler tarafından büyük alkış aldı.
Tasarlanan Giysilerden Bazıları
Ayakları Kirlenmesin Diye Havada Yürüyen Çorap
Hiç Küçülmeyen Kıyafet
Işıklı Çanta 
Hızlı Koşmayı Sağlayan Ayakkabı
Gece Görünen Giysi
Serinleten Tişört
Hızlı Koşmayı Sağlayan Ayakkabı
Renk Değiştirebilen Kıyafet
Masal Anlatan Pijama
İstediği Zaman Kar Yağdıran Tişört
Karanlıkta Görmeyi Sağlayan Şapka
 Uçuş Kostümü
AREL College Preschool students, with the help of 
their parents, designed and presented clothes that 
would be beneficial for humanity in the future for the 
show called “Our Future Clothes”.
Some of the designs are as follows:
Socks that can walk in the air so that feet can stay 
clean
Clothes that never shrink
A Luminous bag 
Shoes that allow people to run fast
Night vision clothes
Clothes that change color
Storyteller pyjamas
A t-shirt with a cooling feature
A Night vision hat
Flight clothes

AREL Kolejinin Minikleri 
Geleceğin Giysilerini 
Preschool Students Design 
the Clothes of the Future

Tasarladılar
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İcatlar-Mucitler Etkinliği’nde icatlarını sergileyen 
küçük mucitler izleyenleri şaşırttı. Hayal güncünün 
sınırlarını zorlayan icatlarla çocukların çevreye karşı 
duyarlılıkları ve sosyal sorumluluk bilinci dikkat çekti. 
Öğrencilerimiz hayatlarında karşılaştıkları zorluklara 
ve onları rahatsız eden durumlara karşı ürettikleri 
yaratıcı çözümlerin neler olduğunu icatlarıyla ifade 
ettiler.  

The little inventors of AREL College Preschool surprised 
the audience with their inventions they presented 
within the Inventions-Inventors activity. The children’s 
responsibilities towards nature and their awareness 
towards social responsibilities drew attention with 
the devices they invented. Our students proved their 
imagination by coming up with creative solutions to 
the difficulties in their lives.

Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlayan Bazı İcatlar:
Hayvanları Soğuktan Koruyacak Ev
Trafiğe Takılmadan Okula Gelen Çanta
Mikropları Gören Büyüteçli Gözlük 
Görme Engelli İnsanları Gidecekleri Yere Kadar 
Götüren Çubuk
Kirli Havayı Temizleyen Makine
Atık Kağıtları Kitaba Dönüştüren Makine
Korkuları Yok Eden Önlük,
Kaybolan Oyuncakları Bulan Robot
İstediğimiz Yere Götüren Bavul
Yaşlılara Yardım Eden Sandalye
Yerlere Çöp Atanların Resmini Çekip Ceza Kesen Çek-
matik
Annesi İçin Masa Toplayan Yardım Sever Robot

Some of the inventions are as follows:
A shelter for animals to protect them from the cold 
weather
A school bag that doesnt get stuck in traffic 
A magnifying glasses that can see germs 
A stick that takes blind people to where they want to go
A filter machine that cleans the polluted air
A machine that turns recycling papers into books
An apron that supresses the fears
A robot that finds lost toys
A suitcase that takes people to wherever they want to 
go
A chair that helps old people
A machine that finds and takes photographs of the 
people who throw garbage on the floor

Küçük Mucitler Zorluklara 

Little Inventors 
Challanged the 
Difficulties with 
Their Inventions

Meydan Okudu
İCATLARIYLA
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Miniatürk Gezisi 
A Trip to Miniatürk
PYP “Evler” ünitemiz kapsamında 6 
yaş grubu öğrencilerimiz Miniatürk’ü 
gezdiler. Mimari eserlerin küçültül-
müş modellerini incelediler. 

6-year-old students from AREL College 
Preschool visited Miniatürk within the 
Houses PYP Unit. They had a chance 
to see the small versions of the most 
famous architectural structures.

Minikler Çocuk 
Bayramını Kutladılar
Kids Celebrate the 
Children’s Day

Anaokulu öğrencilerimiz 23 Nisan Milli Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı şarkılar ve şiirlerle kutladılar. 
AREL College Preschool students celebrated the 
April 23rd, National Sovereignty and Children’s 
Day with songs and poems. 
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Sera Gezisi
A Trip to the Greenhouse 

PYP “Ben ve Diğerleri” ve “Büyüyorum” ünitelerimiz 
kapsamında düzenlediğimiz sera gezimizde 
öğrencilerimiz bitkileri incelediler. 

AREL College Preschool students examined plants within 
the Me and Others and the I’m Growing up PYP units with 
our trip to a local greenhouse. 

Anaokulu Yılsonu Gösterisi
End of the Year Show
Öğrencilerimiz yıl boyunca hem eğlendiler hem de öğrendi-
ler. Yıl sonunda da İngilizce drama çalışmaları, halk oyunları, 
modern dans, bale ve jimnastik gösterilerini sergiledikleri bü-
yük gösteri ile beğeni topladılar. 

AREL College Preschool students had a lot of fun and learned so 
much throughout the year. At the end of the education year, they 
exhibited their skills with drama activities, folk dance, modern 
dance, bale and gymnastics. Their shows received a big round of 
applause from the audience. 
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Rahmi Koç Müzesi
Rahmi Koç Museum

Akvaryum Gezimiz
A Trip to the Aquarium

PYP “Canlı Cansız” ünitesi kap-
samında 4 yaş grubu öğrenci-
lerimiz İstanbul Akvaryum’unu  
gezdiler.Deniz canlılarının 
yaşamlarını incelediler. Daha 
önce görmedikleri canlı türle-
rini tanıdılar.

4-year-old students from AREL 
College Preschool visited the 
Istanbul Aquarium within the 
Living and Non-living PYP Unit. 
They observed the sea animals 
and the enviorenments in 
which they live. They got to see 
underwater creatures that they 
had never seen before.

PYP “Küçük Mucitler” ünitemiz kapsamında 6 yaş grubu 
öğrencilerimiz Rahmi Koç Müzesi’ni gezdiler. Bu ge-
zide geçmişten günümüze kullanılan ulaşım, iletişim 
araçlarının geçirdiği değişimi gördüler. Evimizde 
kullandığımız makinaların nasıl çalıştığını inceleme 
fırsatı yakaladılar. 

6-year-old students from AREL College Preschool visited 
the Rahmi Koç Museum within the Little Inventors PYP 
Unit. They observed the development of transportation 
and communication tools from past to present. They had 
a chance to observe how the machines we use in our daily 
lives work.
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İtfaiye Gezimiz
A Trip to the Fire Department

Pelit Çikolata 
Müzesi’nde 
Masalsı Bir Dünya
A Dreamy World at Pelit: 
The Chocolate Museum

PYP “Vücudumuz” ünitesi kapsamındaPelit Çikolata 
Müzesi’ne yaptığımız gezide öğrencilerimiz çikola-
tadan yapılmış masalsı bir dünyanın içine girdiler. 
Çikolatanın yapım aşamaları ile ilgili bölümleri gezip 
bilgiler aldıktan sonra, Çikolata Çeşmesi’ni, Çikolata 
Köyü’nü, masal kahramanlarının, dünyaca ünlü kişi-
lerin ve yapıtların üç boyutlu çikolata modellerini ve 
heykellerini görme fırsatı buldular. 

AREL College Preschool students stepped into 
a dreamland with our trip to Pelit: the chocolate 
factory within the Our Body PYP Unit. They received 
information about the cacao tree at the entrance 
and the stages of making chocolate. They also had a 
chance to see the Chocolate Fountain, the Chocolate 
Village, the Chocolate models and 3D sculptures 
of famous people and fairytale heroes made of 
chocolate.

PYP “Meslekler” ünitesi kapsamında 4 yaş grubu öğ-
rencilerimiz Kocasinan İtfaiyesi’ni gezdiler. İtfaiyeci-
lerden meslek hakkında bilgi aldılar. Gerekli durum-
larda ne yapmaları ve nereyi aramaları gerektiğini 
öğrendiler. İtfaiyeci kostümleri giyerek onlar için ha-
zırlanmış panoda yangın söndürdüler.

AREL College 4-year-old students visited the Kocasinan 
Fire Department within the My Future Job PYP Unit. They 
received information about the profession from firefigh-
ters. They learned about what to do and which number 
to call in case of emergency. They put on firefighter’s 
uniforms and extinguished fire on a special board.



Bahçelievler  Toplu  Diş  Sağlığı  Merkezi’nden 
gelen doktorlar öğrencilerimizin dişlerini 
muayene ettiler. Diş sağlığı ile ilgili bilgiler 
vererek dişlerimizin korunması amacıyla flo-
rür uygulaması yaptılar.
AREL College hosted doctors from the 
Bahçelievler Oral and Dental Health Center. 
The students had their teeth examined and 
received information about dental health 
and made fluoride applications to protect 
their teeth.

AREL Öğrencileri Leyla Gencer 
Tiyatrosu’ndaydı. Öğrenciler geri 
dönüşümle ilgili oyununu izlerken 
hem eğlendiler hem de öğrendiler.
AREL students had a chance to see a 
play in the Leyla Gencer Opera and 
Arts Center. The students had great fun 
and learned many things watching a 
play about recycling. 

Öğrencilerimiz “EasterBunny” etkinliği kapsamında ka-
zanma ve kaybetmenin önemini eğlenerek öğrendiler.
AREL College students learned the importance of winning 
and losing by having fun at the “Easter Bunny” event.

Easter Bunny Etkinliği
Easter Bunny

Diş Kontrolümüz
Dental Check

Leyla Gencer Tiyatrosundaydık
A Trip to the Leyla Gencer Theatre
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23 Nisan Töreni
April 23rd Enthusiasm

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla 
kutlandı. Bando yürüyüşü ile başlayan tören 
öğrencilerin muhteşem gösterileriyle izleyenlerden 
büyük alkış aldı.
April 23rd National Sovereignty and Children’s 
Day was celebrated with great enthusiasm. The 
ceremony that started with the school band and 
proceeded with spectacular performances of the 
students received great applause from the audience. 
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Okuma Bayramı Sevinci
Reading Celebration

53. Kütüphane Haftası Etkinlikleri
53rd Library Week 

1.sınıf öğrencilerimiz okuma sevincini aileleriyle 
birlikte Bahar Şenliği’nde muhteşem bir göste-
riyle kutladılar. Koro ile başlayan gösteri İngilizce 
oyunların ardından birbirinden güzel bale, mo-
dern dans, halk oyunları, drama ve jimnastik gös-
terileriyle anne babalardan büyük alkış aldı.

AREL College 1st grade students celebrated the 
time they started reading with a magnificent show 
at the Spring Festival together with their families. 
The show kicking off with the choir continued with 
English plays, ballet, modern dance, folk dance 
and gymnastics.

53. Kütüphane Haftasını okulumuzda çeşitli etkin-
liklerle kutladık. Haftanın önemine dikkat çekmek 
amacıyla, okulun farklı yerlerinde panolar hazırla-
dık. Öğrencilerimiz sınıf ziyaretleri yaparak “Bunları 
Biliyor muydunuz? Etkinliği” ile bilgi paylaşımında 
bulundular. “Okumayı Seviyoruz, Her Yerde Okuyo-
ruz Etkinliği” ile devam eden haftayı “Kitap Defilesi” 
yle bitirdik. Eğlenceli, bilgi dolu bir hafta geçirdik.

We celebrated the 53rd Library Week with various 
events at our school. In order to draw attention to 
the importance of the week, we put up panels in 
different parts of the school. Our students made 
class visits and shared information with the “Did you 
know this?” activity. We also carried out a “We Love to 
Read, We Read Everywhere” activity and ended the 
week with the Book Fashion Show. We had a fun and 
enlightening week.
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AREL İlkokulu
Öğrencilerinden “Sevgi 
Ormanı” Tiyatro Oyunu

Lise Öğrencilerimizden 
Miniklere El ve Diş 
Temizliği Eğitimi

Öğrencilerimiz Bilge Baykuş’tan Süslü Tavşan’a, 
Para Düşkünü Tilki’den, Pasaklı Ayı’ya birbirinden 
neşeli pek çok kahramanın bir arada olduğu “Sev-
gi Ormanı” adlı tiyatro oyununu başarıyla sergile-
diler.

AREL College Primary School students successfully 
performed a play titled “The Forest of Love” that 
depicts the adventures of many characters from 
Wise Owl to Ornate Rabbit, from Money-Lover Fox 
to Messy Bear.

11.sınıf öğrencilerimiz, ilkokul ve anaokulu öğ-
rencilerini sağlıklı yaşam için el ve diş temizliği 
konusunda sunumlar yaparak bilgilendirdiler. 
Kendi yaptıkları sabunları minik öğrencilere he-
diye ettiler.
AREL College 11th grade students informed 
primary and preschool students on hand and 
dental hygiene for a healthier life by making 
presentations. They gave soaps they made 
themselves as a gift to the kids.

AREL Öğrencileri Hayvanlara Sahip Çıkıyor
AREL Students Protecting Animals
AREL İlkokulu olarak bütün sınıflarımızın sınıf temsilcileri ile İstanbul 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi “VAŞAK” Kulübü tarafından koruma 
altına alınmış evcil ve vahşi hayvanları ziyaret ettik. Öğrencilerimize ve-
teriner hekimler tarafından hayvanlar hakkında bilgi verildi. Geçen yıl 
koruma altına alınan Arıbalı Şahini Maya’nın yıllık bakım masrafları için 
bu yıl de bağış yapıldı. 

AREL College Primary School students visited an animal shelter that hosts 
many domestic and wild animals that are under the protection of the 
Istanbul University Veterinary Faculty Wild Life Research and Protection 
Club. The veterinarians informed our students about the animals and their 
lives. Our students donated a fund for the hawk called “Maya” to cover its 
annual expenses.

Hand and Dental Cleaning 
Education from High School 
Students

“The Forest of Love” Theater Play 
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1.sınıf öğrencilerimiz, 4. sınıfların Sergi Ünitesi 
kapsamında lösemili çocuklar yararına yapılan ker-
meste yer alarak destek oldular.  Annelerinin hazırladığı 
yiyecek ve içecekleri satarak hem para kazanmayı 
öğrendiler hem de matematik dersinin kazanımı olan 
paralarımızı öğrenelim etkinliğini yaptılar.

Within the scope of the Exhibition Unit, AREL College 1st 
grade students took part in the charity sale organized for 
the benefit of children with leukemia organised by the 4th 
grade students. They learned to earn money by selling 
food and drinks prepared by their mothers. They also 
practiced finance in their Math lesson.

“Hayvan Dostlarımız” ünitesi kapsamında yapılan 
Florya Akvaryum gezisinde öğrencilerimiz suda 
yaşayan canlıları inceleme şansı buldular. Buzul-
larda yaşayan penguenleri inceleyerek yaşamları 
hakkında bilgi sahibi oldular.

Within the scope of the unit titled Our Animal Friends, 
AREL College students visited the Florya Aquarium 
and had a chance to see creatures living under water. 
They also observed the penguins living in the Antartic 
regions and received information about their lives.

Öğrencilerimiz Atatürk Evi ‘ni ziyaret ederek tarihe 
güzel bir yolculuk yaptılar.
AREL College students had fun while learning about 
Atatürk’s life on our trip to Atatürk’s house.

Atatürk Evini Ziyaret
Visiting Atatürk’s House

Florya Akvaryum Gezisi
A Trip to the Florya Aquarium

Kermese Destek
Support the Charity Sale
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Minikler Rahmi Koç 
Müzesi’nde
Students at the Rahmi Koç 
Museum

“Dünyamız ve Uzay” ünitesi kapsamında Rahmi 
Koç Müzesi’ne gezi düzenledik. Öğrencilerimiz, 
geçmişten günümüze kara, deniz ve hava 
taşıtlarındaki gelişimi görüp incelediler. 
We organized a school trip to the Rahmi Koç 
Museum within the scope of the Our World and 
Space Unit. Students witnessed the development 
of land, sea and air vehicles from past to present

KAVUÇ için Kermes
Charity Sale for KAÇUV

2. sınıflar, KAÇUV  ‘a yardım amacıyla düzenlenen 
kermese Karadeniz Bölgesi yöresel yemekleri 
ile katıldılar, bir sosyal projede görev almanın 
mutluluğunu yaşadılar.
AREL College 2nd grade students prepared the 
traditional foods of the Black Sea region and took 
part in a charity sale for the benefit of KAÇUV (The 
Hope Foundation for Children with Cancer). They 
enjoyed taking part in such a significant social 
project.

Pelit Çikolata Müzesi’ni Gezdik
A Trip to Pelit: The Chocolate Museum

Öğrencilerimiz “Reklamlar” ünitesi kapsamında çok se-
vilen bir gıda olan çikolatanın üretim aşamalarını yerin-
de gözlemledi. Ürünün tanıtım aşamalarını incelediler 
ve reklamı yapılan ürün ile kalitesini karşılaştırdılar.

AREL College students have observed the production 
stages of chocolate within the scope of the 
Advertisements Unit. They examined the promotion 
stages of the product and compared the quality with the 
product being advertised.
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Öğrencilerimiz “Sanat” teması kapsamında izlemiş 
oldukları “Yalnız Aslan Liyuva” adlı tiyatro oyunu ile 
insanların doğaya verdiği zararları, diğer canlıların 
bundan nasıl etkilendiğini görmüş oldular. 
With a play titled “Lonely Lion Liyuva”, AREL College 
students got to see the harm people cause to the 
nature and how the other living beings are affected 
from it.

Tiyatro ve Biz
Theater and us
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Bilinçlendirme 
Çalışmalarımız Devam Ediyor

Raising Consciousness  

Ekmek Fabrikası Gezimiz
A Trip to the Bread Factory

“Reklamlar” ünitesi kapsamında AREL Üniversite-
sinde yapılan sunumlardan büyük keyif aldık. Bu 
gezi sonucu reklamlar düşüncelerimizi ve yaptığı-
mız seçimleri etkiledi. Daha bilinçli tüketici olma-
mızı sağladı.
AREL College students visited the Department 
of Public Relations and Advertising at Istanbul 
Arel University and enjoyed the presentations 
made as part of the Advertisements Unit. At the 
end of the trip, the students became aware that 
advertisements affect people’s thoughts and the 
choices they made.

Tüketim Haftası’yla ilgili sunumlar yaparak bilinçlen-
dirme çalışmalarımıza devam ettik. Sloganlar hazır-
layarak okulun farklı alanlarında sergiledik. Dünya 
Su Günü ile ilgili küçük sınıfları bilinçlendirmek ama-
cıyla sunumlar yaptık. Suyun tasarruflu kullanılması-
na dikkat çektik. 

We continued raising consciousness about 
consumption through presentations made as part of 
the Consumption Week.  We prepared slogans and 
presented them in different parts of the school. We 
made presentations about World Water Day in order 
to raise awareness in the lower grades about saving 
water. 

“Üretimden Tüketime Madde”  üniteleri ile bağlantılı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası’na 
yaptığımız inceleme gezisinde rehberler eşliğinde 
ekmeğin yapım aşamalarını öğrendik.  

Together with the AREL College students and in 
company of the guides that assisted us, we visited the 
İstanbul Metropolitan Municipality Bread Factory and 
learned the process of bread making within the scope 
of Matter from Production to Consumption Unit.

Arel Üniversitesi 
Reklamcılık Bölümü Ziyareti
Visiting Istanbul Arel 
University 



Bir Ayrılık Vakti Daha…
2017 Mezuniyet Töreni

Another Farewell...
2017 Graduation 
Ceremony
Öğrencilerimizin yeni ve umut dolu bir yaşamı ara-
lıyor olmalarının mutluluğu ve heyecanının, aramız-
dan ayrılıyor olmalarının hüznünü gölgede bıraktığı 
bir mezuniyet törenimizi daha gerçekleştirdik. Onları 
ikinci yuvalarından uğurlarken tarif edilmez bir bu-
ruklukla birlikte geleceği; kararlı, güçlü, azimli, mo-
dern, çalışkan ve sevgi dolu gençlerle oluşturacak 
olmanın kıvancını yaşadık.
Yolunuz açık olsun 2017 mezunları.
As AREL College, we left another school year behind 
which also meant that we had to say our goodbyes 
to another graduating grade. We celebrated the 
graduation of our students with a ceremony where 
we felt happiness, excitement and sadness. But above 
all, as AREL College family, we are proud to raise such 
determined, strong, driven, modern, hard-working and 
loving youth to shape the future of our country. 
Best of luck and success to the 2017 Graduates!
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