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“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”

Sevgili Nefes Takipçileri,

      Bahar döneminde yepyeni içeriklerle oluşturduğumuz dergimizle kucak dolusu merhaba! 

     “NEFES”imizin 12.sayısında da Başöğretmen Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünden hareketle meslek ve kültür 
öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle geleceğimize yön verecek öğrencilerimizi her alanda aktif 
kılmaya devam ediyoruz.

     Meslek dersleri kapsamında; “Anatomi Bilgi Yarışması”, “Mesleki Tanıtım Fuarı”, “Sağlık Haftası” gibi “öğrenci merkezli” çalışma-
larımıza bu dönemde de devam ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi erdemli ve ahlaklı, yaşadığı çevreye duyarlı insanlar olarak 
yetiştirmedeki amacımızdan doğan,  yaşlılara saygıyı ve hatırlanmayı önemli kılan “ Ataşehir Darülaceze ”  ve bizden farklı insan-
lara onların gözünden bakabilmeyi sağlayan   “Down Cafe” ziyaretlerimizle, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Pediatrik Onkoloji Bölümünde yatan hastalar için yapılan “23 Nisan Moral Etkinliği”mizle farkındalık yaratıyoruz. Vatanı için 
sevdiklerini geride bırakıp canını feda etmeyi göze alan Mehmetçiklerimize de destek olmak amacıyla “Mehmetçik İçin Gönül 
Gönüle!” diyor ve Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenliyoruz. 

  Bu sene yaptığımız çalışmaların meyvesini de alıyoruz.“Mind Your Diet” isimli e-Twinning projemizle kazandığımız 
“Move2Learn” ödülüyle “Polonya Eğitim Gezisi”ne gidiyor; Üsküdar Üniversitesinin düzenlediği “Bilim ve Fikir Festivali, İcat Çıkar 
Yarışması” nda “Acil Temizlik Projesi”yle de “Sağlık Alanında Mansiyon Ödülü”ne layık görülüyoruz. 

      PDR birimimiz tarafından düzenlenen  “Ergenlik Döneminin Özellikleri, Ergenlik Döneminde Cinsel Gelişim ve Ergenlik Döne-
minde Sağlıklı Yaşam Semineri”, “Madde Bağımlılığı Semineri” ve  “Akran Arabuluculuğu Projesi”yle öğrencilerimizin sorunlarını 
çözmede onlara rehberlik ediyoruz.

     Kültür dersleri kapsamında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor; “Orman Haftası”na paralel olarak gerçekleştirdiğimiz 
“Atatürk Arboretumu Gezi”miz ve “Fotoğraf Sergi ”miz ile doğanın hayatımızdaki önemini vurguluyor,  “Pi Günü Etkinliği”mizle 
sayıları sevdirerek mantıksal düşünmeyi sağlıyor, “Bilim Şenliği” ile uyguladığımız deneylerle yaparak ve yaşayarak öğreniyoruz. 
Bağımsız yaşama arzumuzun timsali olan Milli Marş’ımızla ilgili  “İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışması”  düzenleyerek de 
vatan ve millet sevgisini öğrencilerimize aşılıyoruz.

     İlkini bu sene gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız  “Mezunlar Buluşması Pilav Günü” müzle eski 
öğrencilerimizle buluşuyor, onlarla yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

     Dört yıllık eğitim-öğretimin ardından bu yıl “Üçüncü Dönem Mezunlarımız”ı vermenin gururunu taşıyor, gerçekleştirdiğimiz 
mezuniyet törenimizle onları yeni hayatlarına uğurluyoruz. Sevgili mezunlarımıza bundan sonrası için de başarılar diliyor ve 
onların güzel haberlerini her daim bekliyoruz.

     Büyük bir emek ve öz veriyle gerçekleştirilen etkinliklerimizin yer aldığı “Nefes”imizi keyi�le okuyacağınıza inanıyor,  dergimizin 
oluşum aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni sayımızda buluşmak üzere saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Ezgi TUNCA
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı
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Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars'a kadar Edirne'den.
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm.
Sen vatanımsın, ekmeğimsin
Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca.

                                     Turgut UYAR                            

editörden 
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Değerli “Nefes” Okuyucuları,

     Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak temelleri yıllar önce atılmış olan “Nefes” adlı dergimizin 

12.sayısında sizlerle tekrar karşılaşmanın gururunu yaşıyorum. Büyük bir emek ve coşku ile yayımlanan dergimiz 

ekibimizin tecrübesidir.  Bu dergi vesilesiyle siz değerli okuyuculardan aldığımız güzel dönütler bu yolda bizlere 

cesaret ve güç vermektedir. Aynı zamanda bir köprü vazifesi görerek gelişen olayların takip edilmesini sağlayan 

dergimiz her birimizde, kendi mecramızı sizlere tanıtmanın heyecanını yaşatmaktadır. Dergimiz vesilesiyle sizlerle 

aramızdaki iletişimi kuvvetlendirirken, bizler de paylaşmanın mutluluğunu yaşayacak ve sizin her bir sayımızı 

merakla beklemenizi umut edeceğiz. Dergimize destek verip katkıda bulunan, dergi aracılığıyla öğrencilerimizin ışığa 

karışmalarına yardım eden idari kadromuza ve öğretmenlerimize bir kez daha gönülden teşekkürlerimi sunuyor,  bir 

sonraki sayımızda görüşene kadar sevgiyle kalmanızı diliyorum.

       Aldığınız eğitim ışığında bilinçli, ne istediğini bilen, düşündüğünü ifade edebilen gençler; bir şeylere devam etmektir 

hayat, ara sıra da olsa başarmaktır. Ama asıl hayat “unutmamaktır.” Çünkü sahip olduğun her şey hatırladığın sürece 

senindir. Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayınız; vatan için, millet için, tüm insanlık için çok çalışınız ve size 

sağlık alanında ihtiyacı olanın yanında olunuz. İnsanların en zor zamanlarında onlara var gücünüzle yardım etmek ve 

hatta yeni bir yaşam kapısı açmak mesleğinizin en büyük erdemlerindendir. Hiçbir zaman yasaların belirlediği 

hükümlerden ayrılmayın! Geçmişinizi, tarihinizi tanıyın! Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün de dediği gibi “Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.” Unutmayın ki; 

muhtaç olacağınız kan damarlarınızda, cesaret ve azim ise aziz milletimizden aldığınız değerlerde mevcuttur. 

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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Cengiz ŞEYHOĞLU  
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okul Müdürü

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süley�an



   İş birliğimizin güzel bir neticesi olan dergimizin 12. sayısında yine sizlere seslenebilmek çok güzel. Güçlü bir birlik-

teliğin ürünü olan dergimiz, kurumsal kültürümüz açısından bağ oluşturmaktadır. Bizlerin sosyal, sanatsal, kültürel 

alanlarda daha faal okul olmamızı sağlayan, bu köklü kurumumuzu zirvelere taşıyan ve okulumuzun daha güzel yarın-

lara inşası için emek veren tüm idari kadromuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize gönülden teşekkür 

ediyor ve dergimizin her sayısıyla birlikte okulumuzun kurumsal kimliğini destekleyen bu takım ruhunun artmasını 

diliyorum.

    Bütün toplumların, ulusların umutları ve güvenceleri olan genç nesillerimiz; hızla değişen bu dünyada sizlerden sahip 

olmanızı istediğim üç şey; sağlığınız, mutluluğunuz ve başarılı olmanızdır. Birer “dünya insanı olmak" için sizin 

yollarınızı açmak bizlerin görevidir. Başarılarınızın sizi rehavete sürüklemesine, başarısızlıklarınızın ise sizi üzmesine 

izin vermeyerek başarıya giden yoldaki çabalarınıza katlar koyunuz. Sizden farklı olanlardan yeni şeyler öğrenmeye 

çalışınız. Sizlerin dürüst, adil, iyi bir insan olarak bizleri muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağınızı arzuluyorum.

   Elbette bizlerin de geleceği ve güvencesi sizlersiniz. Bu gerçeği Ulu Önder ATATÜRK “Bütün ümidim gençliktedir.” 

diyerek göstermiş, ülkeyi ve bütün değerlerini gençliğe emanet etmiştir. Sizlerde umutları ve güvenleri boşa çıkarmaya-

cak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız. Hepinizin yolunun açık, geleceğinizin aydınlık olmasını dilerim.” 

 öğrenci ve velilerimize katkılarından dolayı teşekkür eder; dergimizi tek bir solukta keyi�le okumanızı temenni ederim.
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Çiğdem GÖK
Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Müdür Yardımcısı

Değerli “Nefes” Okuyucuları,



“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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Bütün Ümidim Gençliktedir.



     2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ortağı olduğumuz "Mind Your Diet" isimli e-Twinning projesi ile Ulusal Kalite Etiketi, 
Avrupa Kalite Etiketi ve Erasmus+ programının 30. yılı şere�ine ilk ve son defa verilen Move2Learn ödüllerini kazandıktan 
sonra yol masra�ları Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacak şekilde bir seyahat gerçekleştirme hakkı elde etmiş olduk. 
Seyahatimizi projemizin kurucu ortağı olan Polonya'nın Gdansk şehrinde yer alan Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Gdańsku Okuluna gerçekleştirdik. 

    4 Nisan 2018 Çarşamba günü okul bahçemizde, proje ekibinde yer alan sorumlu öğretmenlerimiz  Sinem ELBASAN,  Emir 
KORKMAZ  ve öğrencilerimiz Muhammed Berat MAKAR, İrem KÜÇÜK, Kübra UÇAN, Cana TAŞ, Melissa FİDAN ve Hümeyra 
COŞKUN için muhteşem bir uğurlama töreni düzenlendi. 

    5 Nisan Perşembe günü Gdansk hava alanında proje ortağı öğretmen arkadaşımız Anna Choruzy ve öğrencileri bizleri çok sıcak 
ve içten bir şekilde karşıladılar ve öğrencilerimiz evlerine yerleşti. 
     6 Nisan Cuma günü büyük bir bilim insanı ve astronom olan Nicolas COPERNIC'in doğduğu Torun şehrini gezdik. Zence�illi 
kurabiye yapımı atölye etkinliğine katıldık. Polonya mutfağına özgü olan "pierogi"lerden tattık.

     7 Nisan Cumartesi günü Gdansk şehrinin tarihi bölgesini gezdik, 1633 yılında yapılan Neptün Çeşmesi gibi önemli yapıları 
gördük.  Jan Hewelius'un anıtını ziyaret ettik.  Gemi turu yaptık ve 2. Dünya Savaşı’nın başladığı yer olan Westerplatte Yarıma-
dası’nı gezdik. 
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PROJELERİMİZ
E - TWINNING 2017-2018

POLONYA EĞİTİM GEZİSİ (4-12 Nisan 2018)



         8 Nisan Pazar günü Szymbark Açık Hava Müzesi’ni gezdik ve ekmek yapım atölyesine katılarak kendi ekmeklerimizi pişirdik.  İstanbul 
Polonezköy’den getirilen bir köy evi ve içinde paylaşılan Türk Bayrağımız ve Ulu Önderimiz Mareşal Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün fotoğrafı bizleri çok duygulandırdı.  "Ters Ev"de beynin algılarını zorlayan ve dengemizi bulmakta zorlandığımız bir 
deneyim yaşadık. Guiness Rekorlar Kitabın’a giren dünyanın en büyük piyanosunu gördük.

        9-10 Nisan Pazartesi ve Salı günleri vegan/vejetaryen yemekleri pişirme atölye etkinliğine katıldık. Öğrencilerimiz okul öğrencile-
ri ile birlikte önceden belirlenmiş olan on dört farklı yemeği pişirdiler. Çok verimli ve keyi�li geçen etkinliklerin ikinci gününde 
Beslenme Uzmanı Aleksandra RADULA tarafından "Sağlıklı ve Bitki Temelli Beslenme" konusunda bir seminer verildi, İngilizce 
verilen bu seminerin Türkçe simultane tercümesi Meslek Dersi Öğretmenimiz Emir KORKMAZ tarafından yapıldı.  Etkinlik sonunda 
bütün yemekler hep birlikte tadıldı ve katılım serti�ikası alındı. 

       Öğretmenlerimiz Emir KORKMAZ ve Sinem ELBASAN Okul Müdürü Elisabeth KOTTHAUS ile tanıştılar ve Türkiye'den 
götürdükleri hediyeleri Proje Yönetici Öğretmeni Anna CHORUZY ve Elisabeth KOTTHAUS'a sundular. Özellikle "Nefes" dergisi okul 
müdürünün çok ilgisini çekti ve bu �ikri kendi okullarında uygulamak istediğini belirtti.

      Okulun içini de gezdikten sonra çok güzel vakit geçirdiğimiz ve 
unutulmaz anılar biriktirdiğimiz Zespół Szkół Gastro-
nomiczno-Hotelarskich w Gdańsku Okulunun önünde hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi de unutmadık. 
      Dünyanın en büyük tuğla kalesi olduğu kabul edilen Töton 
Şövalyeleri tarafından inşası tamamlanmış ve UNESCO dünya 
mirası listesinde “Üstün Evrensel Değer” olarak yer alan 
Malbork Kalesini ziyaret ettik. 
       11 Nisan Çarşamba günü Gdansk şehrinin yazlık bölgesi olan 
Sopot'u ve meşhur iskelesini gezdik. 
      12 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’a geri döndük ve Polonya’ya 
yapmış olduğumuz eğitim gezimiz sona ermiş oldu. 

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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PROJELERİMİZ
E - TWINNING 2017-2018



   Bu projenin amacı BKİ(beden kütle indeksi) ile kan grupları arasındaki bağıntıyı göstermekti. Projede öğrencilerin ölçümleri 
Sinem ELBASAN, Saadet KÖSE, Elif BOĞAZ ve Emir KORKMAZ tarafından yapıldı. Sonuç olarak ölçümleri yapılan öğrenciler 
arasında A ve AB kan gruplarına sahip öğrencilerin BKİ değerlerinin daha yüksek olduğu Kaan TOKDEMİR'in sayısal analiz 
çalışmaları sonucunda bulunmuştur. Proje kapsamında Emir KORKMAZ tarafından projenin tüm içeriğini kapsayan online quiz 
çalışması ayrıca sağlıklı kilo vermeye yönelik egzersiz çalışmaları, ve buna yönelik e-kitap hazırlanmış bunun yanında proje 
ortağımız olan Polonya’nın XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu Okuluna Saadet KÖSE, Elif 
BOĞAZ, Burcu ESEN, Emir KORKMAZ, Çiğdem GÖK, Gizem SEVER ve Kaan TOKDEMİR tarafından öğrencilerle birlikte hazırla-
nan yılbaşı tebrik kartları gönderilmiş ve onlardan da tebrik kartları alınmıştır. 
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PROJELERİMİZ
E - TWINNING 2017-2018

BMI and Blood Groups (Beden Kitle İndeksi ve Kan Grupları) e-Twinning Projesi:

    Emir KORKMAZ, Saadet KÖSE, Elif BOĞAZ ve Kübra YILMAZ yönetiminde proje sorumlu öğrencilerimiz ortaokul öğrencile-
rine yönelik ilkyardım konularını anlatan skeçlerden oluşan bir eğitim hazırlamış, provaları yapılmış, ayrıca bu eğitimi 
tanıtacak poster ve broşürler hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2018 tarihinde okulumuz konferans salonunda ekipte yer alan 
öğrencilerimiz (İrem Küçük, Kübra Uçan, Selen Türker, Emre Kurk, Özge Bektaş, Senanur Berk ve Gizem Gök) tarafından 
Balkanlar Koleji Ortaokulu öğrencilerine başarı ile bu eğitim verilmiştir.

Her Yaşa Her Yaşta İlkyardım (Learn First Aid, Teach First Aid) e-Twinning Projesi:

Ayrıca projeler kapsamında kalıcı e-Twinning panosu hazırlanmıştır.



Ergenlik Döneminin Özellikleri, Ergenlik Döneminde Cinsel 
Gelişim ve Ergenlik Döneminde Sağlıklı Yaşam Semineri

Madde Bağımlılığı Semineri

Bahçeşehir Üniversitesi İş Birliği İle Sağlıkta Meslekler Semineri

Okan Üniversitesi İş Birliği İle İlk ve Acil Yardım Bölümü Tanıtım Semineri

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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PDR

SEMİRNERLERİMİZ



     Okulumuz Rehberlik Servisi, “Akran Sosyometrisi” uygulamasıyla 9.-10. ve 11. sını�lardan seçilen öğrenciler ile gönüllülük 
esasına dayalı olarak Akran Arabuluculuğu Projesi’ni gerçekleştirmiştir. Akran Arabuluculuğu Projesi’nde, öğrenci arabulucu-
larından oluşan kadroya, karşılaştırma yapmadan ya da şiddete başvurmadan anlaşmazlıkları çözmeleri, akranlarına yardım 
edebilmeleri için çatışma çözme ve iletişim becerileri, akran zorbalığı ve ö�ke yönetimi alanlarında eğitimler verilerek 
öğrencilerimizin de rehberlik faaliyetlerinin bir basamağı olmaları hede�lenmiştir. Proje sonunda öğrenci arabulucularından 
oluşan kadronun bir aylık süre boyunca öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirebilmeleri adına bir grup 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen dramatik etkinlik sonrasında, bu projede yer alarak eğitimlere katılım gösteren 
öğrencilere eğitim serti�ikaları takdim edilmiştir.

         Okulumuz Rehberlik Servisi, öğretmenlerimizin yoğun iş temposuna kısa da olsa ara vermelerini hede�leyerek duvar boyama 
etkinliğini gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen boyama etkinliğinde öğretmenlerimizin hem dikkat sürelerinin, yaratıcılıklarının ve 
gruba uyumlarının artması, streslerinin azalarak rahatlamaları hem de PDR odasında keyi�li ve eğlenceli anlar geçirmeleri 
amaçlanmıştır.

PDR
AKRAN ARABULUCULUĞU PROJESİ

AKRAN ARABULUCULUĞU 

AKRAN ZORBALIĞI VE ÖFKE YÖNETİMİ

ÇATIŞMA ÇÖZME VE 
İLETİŞİM BECERİLERİ

GRUP ÇALIŞMASI  
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BOYAMA ETKİNLİĞİ İLE ÇALIŞMAYA KEYİFLİ BİR MOLA



“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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   9 Mayıs Çarşamba günü Özel Nasibe Eryetiş  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak mezunlarımızla 
buluştuk.

     İlkinin gerçekleştirildiği Mezunlar Buluşması Günü’nde açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan 
Okul Müdürü Cengiz ŞEYHOĞLU; Eryetiş ailesinin mensupları olan mezunlarımız ile iletişimin devamlılığını 
sağlamak, mezunların yeni hayatlarında kazandıkları deneyimlerin paylaşılmasını gerçekleştirmek amacıyla 
bu organizasyonun yapıldığını ifade etti. Mezunların okulumuz ile ilişkilerini devam ettirmelerini ve bu 
buluşmanın geleneksel hale dönüştürülmesini diledi.Ardından Meslek Dersleri Bölüm Başkanı Gizem SEVER 
sözü alarak mezun öğrencilerine seslendi. Mezunlar buluşması vesilesi ile yeniden bir arada olmanın mutlu-
luğunu ifade etti. Eğitim ve öğretim sürecinde mesleklerine sahip çıkmalarını, her şeye rağmen dürüst ve 
ahlaki değerlere bağlı kalarak mesleklerini icra etmelerini hatırlatıp  şimdi bunu başarmanın verdiği gururu 
paylaştı. Her bir mezunu başarılı bir şekilde yeni hayatlarına devam ettiklerini görmüş olmanın mutluluğunu 
yaşattıkları için mezunlarımıza teşekkürlerini iletti.

   Konuşmaların sonrasında mezunlarımız dönem arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle pilav eşliğinde hoş 
sohbetler ederek okul hatıralarını andıkları bu buluşmada, keyi�li ortamın hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederek günü sonlandırdılar.

“Pilav Günü”

MEZUNLAR BULUŞMASI 

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ
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MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

    Okulumuzun 11-B sınıfı öğrencisi Kübra UÇAN'ın oluşturduğu proje kapsamında; ihtiyaç sahiplerine kullanılmış ya 
da kullanılmamış kıyafetlerin temini planlanmıştır. 

  Tüm okulun projeye dahil edilmesi kararlaştırılmıştır.Bir aylık süre sonunda toplanan kıyafetlerin belediyelerle iş 
birliği yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanmıştır. 11. sınıf öğrencilerinin yoğun katılımı ile toplanan 
kıyafetler Meslek Dersleri Öğretmenleri Burcu ESEN ve Kübra YILMAZ gözetiminde 9-A, 11-A ve 11-B sını�larından 
toplam 13 öğrenci ile Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'na teslim edilmiştir. Bu alanda eşyaların stoklanması 
gözlemlenmiş, eşya katlama ve paketleme süreci tamamlanmıştır.

  Öğrencilerimizin gönüllü desteklerinden dolayı Tuzla Belediyesi tarafından her öğrencimize “Teşekkür Belgesi” 
verilmiştir. 

“Paylaştıklarınla Hayata Gülümset”  
Kampanyası



“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

    Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 14.02.2018 Çarşamba günü,“14 Şubat’ta 
Sevgilimiz MEHMETÇİK  Olsun, Hediyeler MEHMETÇİKLERİMİZE  Olsun!” sloganıyla12/B Hemşire 
Yardımcılığı Sınıf Öğretmeni Berrak BAHADIR rehberliğinde sınıf öğrencilerinin katkılarıyla Mehmetçik Vakfı 
yararına kermes etkinliği düzenlenmiştir.

      Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit olan tüm askerlerimize 
ithafen gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Milli Edebiyat Şairimiz Ziya Gökalp’in 
“Asker Duası” adlı şiir, öğrencilerimizden Şevket AYÇETİN tarafından okunarak kermes açılışımız yapılmıştır. 
Görevli öğrencilerimizin bir kısmı askeri üniforma giyerek “MEHMETÇİK İçin Biz Buradayız!”düşüncesine 
dikkat çekmiştir. Öğrencilerimizden Şevval YALÇIN, Türk Bayrağı şeklinde yapmış olduğu pasta üzerine“Paha 
Biçilemez!” yazarak bayrak sevgisine vurgu yapmıştır.

    9-A sınıfı Rehber Öğretmeni Burcu ESEN tarafından  9-A sınıfı öğrencileri ile birlikte ekip çalışması 
yürütülmüş ve TEMA yararına kermes düzenlenmiştir. Etkinlik, kermesten elde edilen gelir ile tüm sınıf 
öğrencilerinin TEMA üyesi olması �ikri doğrultusunda yapılmıştır. Kermes 6. ders saatine kadar sürmüş ve 
tüm öğrencilerin keyif aldığı bir etkinlik olmuştur. Velilerden alınan izin doğrultusunda öğrencilerimizin 
TEMA Vakfı üyelik süreci, öğretmenleri Burcu ESEN tarafından  başlatılmıştır.

     Vatan için bütün ailesini, sevdiklerini geride bırakıp canını feda 
eden Mehmetçiklerimize destek olmak ve farkındalık yaratmak 
amacıyla düzenlenen kermes etkinliğinde okulumuz öğrencileri 
kahramanca savaşan Türk ordusu için Mehmetçik Vakfı’na bağış 
yaparak katkı sağlamıştır.

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

Mehmetçik İçin Gönül Gönüle!

9-A Sınıfının Tema Yararına Düzenlediği Kermes Etkinliği

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Şaik GÖKYAY
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MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

   Meslek Dersi öğretmenlerinden Anatomi Dersi Öğretmeni Kübra YILMAZ ve Burcu ESEN 'in düzenlediği ve Meslek 
Dersleri Koordinatörümüz Gizem SEVER'in rehberliğini yaptığı "Geleneksel 3. Anatomi Bilgi Yarışması"  10. sını�lar 
arasında, derse katılımı pekiştirmek ve sını�lar arasında tatlı bir rekabet oluşturularak öğrenmeyi hızlandırmak 
amacıyla 14.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

    Sunumunu Meslek Dersleri Öğretmeni Emir KORKMAZ’ın yaptığı ve okulumuzda üçüncüsü düzenlenerek gelenek-
selleşen "Anatomi Bilgi Yarışması" bu yıl da tüm öğrencilerimiz için heyecan dolu geçmiştir. Bilgi yarışmasına her 
sınıftan notları en yüksek olan 4 asil ve 1 yedek öğrenci yarışmacı olmaya hak kazanmıştır.20 soruluk yarışmamız 
okulumuzun konferans salonunda gerçekleşmiştir. Yarışma sonucunda 10/C sınıfı birinci, 10/B ve 10/D sınıfı yakın 
bir dereceyle ikinci ve 10/A sınıfı üçüncü olmuştur. 

  Okul Müdürümüz Cengiz ŞEYHOĞLU'nun öğrencilere hediyesi ile sonlanan bilgi yarışması öğrencilerin stresle 
mücadelesine, eksik konularını fark etmesine, birçok konuyu tekrar etmesine olanak sağlamış ve başarıya ulaşmıştır.

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

Okulumuzun Geleneksel 
3. Anatomi Bilgi Yarışması
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MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

      Yakacık Balkanlar Koleji Anaokulu öğrencileri 15 Şubat Perşembe günü okulumuza bir ziyaret gerçekleştir-
di. Minik misa�irlerimiz için okulumuzda  günler öncesinden hazırlıklara başlandı. 

    Meslek Dersleri Bölüm Başkanı Gizem SEVER ve Meslek Dersleri Öğretmeni Burcu ESEN rehberliğinde 
Sağlık Hizmetleri Alanı 11.sınıf öğrencilerimiz ile birlikte manken ve maket yönünden oldukça zengin donanı-
ma sahip laboratuvarımızda, hastanelerin farklı uygulama alanlarının mizansen olarak sunumu yapıldı. 

  Minik misa�irlerimiz gruplar halinde teknik laboratuvarımıza alındı. Onlara kan alma, ameliyathane, 
ilkyardım, yeni doğan bakımı, acil hizmetler, ameliyat sonrası hasta bakımı gibi farklı sağlık hizmeti alanlarında, 
hastalara verilen bakım konularında yaşlarına uygun olacak şekilde  basit ancak çarpıcı bilgiler aktarıldı. 
Ayrıca el yıkama, mikroplar ve beslenme konulu animasyonlar okulumuz Rehber Öğretmenleri Gülçin METE 
ve Yağmur KAYA eşliğinde öğrencilere izletilerek onların keyi�li vakit geçirmeleri sağlandı. 

   Minik misa�irlerimize sağlıklarına dair önemli mesajlar vermeyi hede�ledik ve umuyoruz ki akıllarında 
önemli bir yere sahip olduk.

Yakacık Balkanlar Koleji 
Anaokulunun Okulumuza Ziyareti
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  01-07 Mart Yeşilay Haftası kapsamında okulumuzda, "Yeşilay Haftası" konulu pano çalışmasının yapılması için Meslek 
Dersleri Öğretmeni Bilgen AKBULUT rehberliğinde 11-B ve  11-C Hemşire Yardımcılığı sını�ları görevlendirildi. 

    Pano çalışması için Yeşilay Haftası ile ilgili yazılar ve görseller toplandı. İlgili sını�ların katılımıyla pano materyallerinin 
toplanmasının ardından Kübra UÇAN, Songül KEMENT, Ebru GÜNER, Aslıhan CEYLAN  adlı öğrencilerimizin yardımı ile 
Yeşilay Haftası konulu pano oluşturuldu. Pano içeriğinde, “Yeşilay nedir?  Yeşilay Cemiyetinin Çalışmaları, Yeşilay Haftasının 
Anlam ve Önemi”  konulu yazılar ve görseller yer aldı.

    Yeşilay Haftası pano çalışması, bağımlılık konusundaki farkındalık düzeyini arttırmayı hede�lemektedir.

    9-A şubesinin Sınıf Rehber Öğretmeni olan Burcu ESEN, rehberlik saatinin daha verimli olması amacıyla farklı �ikirler 
geliştirdi. Bunlardan biri olan kitap okuma etkinliğinin ilkini Pendik Marina’da bulunan Caribou Coffee'de yaptılar. 
Öğrencilerle gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği aracılığıyla onların kişisel gelişiminin arttırılması hede�lendi. Ayrıca 
öğrencilerimizin arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmeleri sağlandı.

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİĞİMİZ

9-A SINIFININ KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ



      21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromunun bir hastalık değil genetik bir 
farklılık olduğunun bilinciyle okulumuzda 5 yıldır geleneksel hale dönüşen Down Cafe ziyareti için Meslek Dersleri 
öğretmenleri Berrak BAHADIR ve Kübra YILMAZ önderliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

      Down Cafe’ye yapılacak ziyaretin yaklaşık bir ay öncesinde  öğrencilerimiz tarafından   yoğun bir şekilde kuru gıda 
toplama kampanyası başlatıldı. Kampanya sını�lar arasında tatlı bir rekabete dönüştü. Toplanan kuru gıdalar çeşitlerine 
göre ayrılarak kutulara yerleştirildi. Kutuların her biri özenle süslendi ve üzerlerine kafede görev alan her down 
sendromlu kişi için özel notlar yazıldı. 

       Gezinin bir ay öncesinde gerçekleştirmiş olduğumuz down sendromlular adına yapılan yardım kermesinden elde 
edilen gelir ile down sendromlu kişiler için küçük hediyeler alındı ve kafeye maddi destekte bulunuldu. 

      03.04.2018 Salı günü okulumuz öğrencilerinden oluşan 22 kişilik grubumuz ile Şişli’deki Down Cafe’yi ziyaret ettik. 
Kuru gıdaların paketlendiği renkli kutular kafe yöneticisine takdim edildi. Rengarenk kutularla ve kutuların üzerindeki 
anlamlı notlarla karşılaşan kafe çalışanları duygu dolu anlar yaşadı. Kafe yöneticisi memnuniyetini ifade ederken okulumu-
za, öğretmenlerimize, öğrencilerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti. 

        Yoğun katılım eşliğinde düzenlenen etkinlik öğrencilerimizin down sendromu hakkındaki bilgileri özümsemeleri, down 
sendromlu kişilerin engelli değil farklı olduklarının farkına varmaları yönünden oldukça faydalı oldu. Güzel anılar 
eşliğinde okula geri dönüldü.

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

DOWN SENDROMU FARKINDALIK  ETKİNLİĞİ

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

   Mesleki Gelişim dersi konularımızdan olan "İşletme ile İlgili Kavramlar ve 
Üretim" konusunu işlerken bu etkinliğimizde üretimin zorluklarını anlamayı 
hede�ledik. Bu doğrultuda  9-A ve 9-C sını�ları ile okulumuzun bahçesinde, 
küçük bir alanın zararlı otlardan temizlenmesi ve çapalanmasını sağladık. 
Ekip çalışmasının önemini, ufacık bir tarım ürünü için verilen emeğin küçük 
bir kısmını hissetmeye çalıştık. Bu sırada bir sonraki konumuz olan "Çevre" 
konusu ile ilgili sohbet ederek ön hazırlık yapmış olduk.

  Mesleki Gelişim dersi konularımızdan olan "İşletme ile İlgili Kavramlar ve 
Üretim" konusunu yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi amaçladık. Bu amaç 
doğrultusunda 9-A ve 9-C sını�larıyla birlikte artık malzemelerle yastık 
yapmaya çalıştık. Üretmenin manevi mutluluğunu yaşarken üretimin ülke 
ekonomisine katkıları ve ekip çalışması üzerine sohbet ettik.

   30 Mart 2018 tarihinde 9-A sınıfı Rehber Öğretmeni Burcu ESEN, sınıfıyla birlikte rehberlik saatinde Pendik 
sahile, "Çevre Sorunları"nı gözlemlemek amacıyla gitmişlerdir. Bu etkinlikte doğanın insan vücuduna etkileri 
üzerine öğrenciler ile sohbet edilmiş, sahilde çevre temizliği yapılmıştır. Ayrıca  öğrencilerimiz yerel halkla 
röportaj yapma fırsatı bulmuştur. 

Mesleki Gelişim Ders İçi Etkinliklerimiz
Etkinlik 1

Etkinlik 2

9-A SINIFI SAHİL TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ
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MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

Ataşehir Darülaceze Ziyareti ve Nezahat Gökyiğit 
Botanik Bahçesi İnceleme Gezisi Etkinliklerimiz
     Okulumuzun Meslek Dersi Öğretmenlerinden Burcu ESEN ve Kübra AKKOYUN'un okulumuz kalite hede�leri 
doğrultusunda düzenlemiş olduğu “Ataşehir Darülaceze” ziyareti  ve “Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi” gezisi 
11. sını�larının tüm şubelerinden toplam 36 öğrenci katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

     Öğrencilerimiz ile “Ataşehir Darülaceze” ziyaretimiz saat 11.30'da başlamış, burada kadın ve erkek bölüm-
lerindeki yaşlılarımız ile sohbet etme fırsatı bulunmuştur. Hem duygusal hem de neşeli anlar yaşadığımız bu 
ziyaret, Emekli Müzik Öğretmeni Metin Hocamızın çaldığı bağlama eşliğinde söylediğimiz türkülerle son 
bulmuştur.

 Gezimizin ikinci bölümü ise saat 12.30'da “Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi”nin mesire alanında yapılan 
piknik ile başlamış ve  ardından botanik bahçede yapılan yürüyüş ile devam etmiştir. Yapılan yürüyüş boyunca 
şehrin içinde bu nefes alma durağının İstanbul için öneminden bahsedilmiş ve baharın hem doğadaki hem de 
insan vücudundaki etkisi üzerine öğrencilerle  sohbet edilmiştir.

 Gezimiz, “Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi”nde kullandığımız alanları temizledikten ve toplu fotoğraf çeki-
minden sonra okula dönülmesi ile sonlanmıştır. 
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     10.05.2018 tarihinde Meslek Dersleri Öğretmeni Bilgen AKBULUT ve Berrak BAHADIR önderliğinde 11. Sınıf öğren-
cilerimizin katılımıyla Pendik Halk Eğitim Merkezinde  “Aile Planlaması Semineri” yapılmıştır.

    Etkinliğimizin amacı; aile planlamasının anne sağlığı, çocuk sağlığı ve toplum sağlığı açısından önemini insanlara aşıla-
maktır.

     Hemşire Yardımcılığı Bölümü 11. sınıf öğrencilerimizden Mercan Aysıla ALTUNDAŞ, Gizem UYAR, Selen TÜRKER, 
Nursima GÜZEL ve 10. sınıf öğrencilerinden Esma TORUN; aile planlamasının önemi, aile planlaması yöntemleri hakkın-
da bilgi verdiler. Akademik açıdan da başarılı olan etkinliğimiz video izlenimiyle sona erdi.

  12-B Hemşire Yardımcılığı Sınıf Öğretmeni Berrak BAHADIR rehberliğinde 12-B sınıfı öğrencilerinin sınav stresini 
atmaları amacıyla “Şelale Park Planetaryum”a gezi düzenlendi. Güneşli ve güzel bir bahar havasında, evde hazırlayıp 
getirdikleri yiyecekler, hoş bir sohbet eşliğinde yenildikten sonra Planetaryum’a girildi. Öğrenciler koltuklarına 
uzanarak kubbe şeklindeki tavana yansıtılan gerçeğe yakın bir gösterimle uzayda yolculuk yaptılar. Güneşin, yıldızların 
ve gezegenlerin yapay görüntüsünde öğrenciler kendilerini gerçek gökyüzünün altında gibi hissederek heyecanlı 
dakikalar geçirdiler. Bu sayede hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlik gerçekleşti.

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

Aile Planlaması Semineri

Şelale Park Planetaryum Gezimiz
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Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali
Sağlık Alanı Mansiyon Ödülü
     Üsküdar Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği ile organize edilen "Bilim ve Fikir Festivali İcat Çıkar 
Yarışması”nda Meslek Dersleri Öğretmeni Burcu ESEN'in danışmanlığını yaptığı projelerden 11-A Sınıfı Özge Sümeyye 
BEKTAŞ "Acil Temizlik" projesi ile “Sağlık Alanında Mansiyon Ödülü”ne layık görülmüştür. Öğrencimiz ve öğretmenimize 
ödüllerini Prof. Dr. Sevil ATASOY takdim etmiştir.  Ayrıca öğrencimize 500 TL, öğretmenimize ise 250 TL para ödülü de 
takdim edilmiştir.

       Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde düzenlenen festivale İstanbul'daki 171 liseden 500'e yakın proje başvurmuş 
olup bunlardan 190 proje ön elemeyi geçmiştir. Bu projeler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 
öğretmenler ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilmiştir.  

       Okulumuzu temsilen öğrencimiz Özge BEKTAŞ  ayrıca sözlü sunuma davet edilmiş ve içlerinde Danışman Öğretmeni-
miz Burcu ESEN'in de hocası olan Prof.Dr. Güler CİMETE'nin de olduğu bu değerli  jüriye projesini sözlü sunum yaparak 
anlatma fırsatı da yakalamıştır.

 Projemiz Acil Servislerde sedye çarşa�larının hızlı değiştirilmesini sağlaması ve enfeksiyon riskini önlemesi bakımın-
dan önemli bir "icat" ve adımdır.

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ
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   Pendik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte 24 ve 25 Nisan tarihlerinde düzenlemiş olduğu Mesleki 

Eğitim Tanıtım Fuarı’na, Özel Nasibe Eryetiş  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Meslek Dersleri Bölüm Başkanı 

Gizem SEVER  koordinatörlüğünde Meslek Dersleri Öğretmeni Bilgen AKBULUT ve sağlık alanı öğrencilerimizle  stant 

açılarak katılım sağlandı.

   İki gün süren fuar etkinliğinde okulumuzda sağlık alanı olarak mevcut bölümlerimiz ve bu bölümlerde okutulan 

dersler hakkında fuarı gezen öğrencilere, öğretmenlere ve  halka bilgi verilmiş, gelenlerin soruları cevaplanmıştır. 

Bunun yanı sıra fuarda; teknik laboratuvarda kullanılan maketlerimiz, öğrencilerimiz tarafından hazırlanmış görsel 

performans ödevleri sergilenmiş ve yine öğrencilerimiz tarafından tansiyon ölçümü yapılmıştır.

TÖRENLER

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı Etkinliğimiz
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   Sağlık Haftası etkinliğinde  Meslek Dersleri Öğretmeni Kübra YILMAZ önderliğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün(WHO), 

2000 Yılında “HERKES İÇİN SAĞLIK-21 HEDEF” adı altında hazırladığı bildirge maddelerinden bahsedilerek sağlığın 

öncüsü olacak öğrencilerimizin yeni bir bakış açısı kazanmaları sağlanmıştır.

   Sağlık Haftası etkinliğinde Bilgen AKBULUT rehberliğinde “Hastane Önünde İncir Ağacı” türküsünün hikayesi video 
şeklinde izletildi ve arkasından da okulumuz 10 -B öğrencilerinden Burcu DEMİRTAŞ, Aysima ÇOLLAK “Hastane Önünde 
İncir  Ağacı” türküsünü söylediler.

SAĞLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Herkes İçin Sağlık-21 Hedef

HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI TÜRKÜSÜ

YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI TİYATRO ETKİNLİĞİ

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

   11. sınıf Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı dersinin konularına gönderme yapan 
tiyatro oyunumuz 17.05.2018 tarihinde sergilenmiş ve izleyiciler tarafından 
büyük beğeni toplamıştır. Tiyatromuz Meslek Dersleri Öğretmenlerimiz Burcu 
ESEN ve Berrak BAHADIR tarafından yönetilirken 5 sahneden oluşan oyunu-
muzun kadrosunu 11.sınıf öğrencilerimizden Melih HALİLOĞLU, Metin 
HALİLOĞLU, Selen TÜRKMEN, Mustafa ELDOĞAN, Mustafa TAKAK, Gizem 
UYAR, Emre KURK, Burak ÇETİNKAYA, Ahmet Berat ÇAM, Hilal Yağmur 
ULUSOY, Bilal ERDOĞAN, Semra TEKTAŞ, Aslıhan CEYLAN, Hilal ŞAHİN, Özge BEKTAŞ, Nursima GÜZEL, Deniz BOZ, Bilal 
ERDOĞDU, Buse KOPAL oluşturmuştur. Öğrencilerimize gösterdikleri cesaretten ve sergiledikleri yetenekten dolayı teşek-
kür ediyoruz.



   24 Nisan 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Meslek Dersi Öğret-
menlerimiz Meral AYDIN, Burcu ESEN, Emir KORKMAZ, Kübra YILMAZ, Kübra AKKOYUN öncülüğünde hasta 
çocuklara moral vermek amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Töreni düzenlenmiştir.  
Okulumuzda 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içinde kermesler düzenlenmiş ve etkinlikte kullanılacak malzeme 
ile hediyeler bu şekilde temin edilmiştir. 

  Konferans salonunda gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayan etkinlik; 
hastane başhekimi, hastane yöneticileri, Pendik Belediyesi yetkilileri ve Pendik İlçe Sağlık Müdürü'nün 
konuşmaları ile devam etmiştir. Törenin ardından okulumuz adına kurulan stantlarda balon ile şekil yapma, kum 
boyama, hikâye kitabı boyama, büyük kartondan yapılmış ev ve tren maketi boyama, Masal Şatosu ve Karaoke 
Şarkı Yarışması etkinlikleri yapılarak çocuklara keyi�li bir vakit geçirtilmeye çalışılmıştır.
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TÖRENLER

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ

23 NİSAN, HASTA ÇOCUKLARA MORAL ETKİNLİĞİ



    Etkinlik boyunca 12. sınıf öğrencilerimiz giydikleri kostümlerle çeşitli masal kahramanlarının kimliklerine 
bürünmüş, bu şekilde stant çalışmalarını yürütmenin yanında sahneye çıkarak tiyatro gösterisine de destek 
vermişlerdir. Ayrıca hasta odalarından çıkamayacak durumda olan çocukların odalarına giderek hediyelerini 
odalarında dağıtmış ve bu çocukların iyileşme süreçlerine onların yüzlerinde oluşturdukları bir tebessümle umut 
olmuşlardır. 

      Yeditepe Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan Acapella grubu, hastanede tedavi görmekte olan 
tüm hastalara moral olmak amacıyla  destek vermişlerdir.

     

     Yoğun emek verilen ve başarı ile tamamlanan etkinlik sonunda görev alan öğrencilerimizin çocuk hastalarla 
paylaşımlarını anlatırken yaşadıkları mutluluk ve hasta çocuklara verilen moral ile onların iyileşme süreçlerine 
küçük de olsa bir katkı yapılmış olması en büyük kazancımız olmuştur. 

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”

25

MESLEKİ ETKİNLİKLERİMİZDEN

OKULUMUZDA SAĞLIK EĞİTİMİ



   Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 12 Mart 1921  İstiklal Marşı’mızın kabulü 
dolayısıyla hazırladığımız törenimiz, sunuculuğunu 11/A sınıfından Mercan Aysıla ALTUNDAŞ’ın yaptığı   açılış 
konuşmasıyla başladı. Ardından 9/C sınıfından İlker BİNGÖL  ve 11/B sınıfından Senanur ARSLAN adlı öğrencile-
rimiz İstiklal Marşı’mızın 10 kıtasını da okuyarak salonda “İstiklal ruhu”nu büyük bir coşkuyla dile getirip  
yansıttılar. İstiklal Marşı’mızın yazarı büyük şairimiz Mehmet Âkif ERSOY’un hayatının, edebi kişiliğinin  ve İstiklal 
Marşı’mızı yazma hikayesinin konu olarak işlendiği  28 dakikalık video gösterimi gerçekleştirilerek günün anlam 
ve önemi vurgulandı. Okul Müdürümüz Cengiz ŞEYHOĞLU’nun konuşmasıyla duygu dolu anlar yaşanan törenimiz 
tebrikler ile sona erdi.

12 MART İSTİKLAL MARŞI’MIZIN KABULÜ

TÖRENLER
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“O şiir artık benim değil ulusundur. Benim ulusa en değerli armağanım budur. 
Allah tekrar bu ulusa İstiklal Marşı yazdırmasın!”

Mehmet Âkif ERSOY



     Çanakkale Savaşı, Türk askerinin gerektiğinde yurdunun ve ulusunun özgürlüğü için canını seve seve verebi-
leceğinin en büyük kanıtıdır. Çanakkale Savaşı, bir ulusu yok etme planının ilk aşamasıdır.  Anafartalar Grup Komu-
tanı Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben size hücum etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum.” diyerek kendisinin  de en 
ön sa�larda yer aldığı ve yine  onun ileri görüşü  sayesinde  kazanılan, Türk ve dünya   tarihine  damgasını vurmuş 
bir savaştır  Çanakkale Savaşı.

     Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğretmen ve öğrencilerimizle 18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni’ni günün anlam ve önemine yakışır bir biçimde gerçekleştirdik. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başlayan törenimiz Tarih Öğretmeni Tuğba KÜÇÜK’ün konuşmasıyla devam etti. 12 Mart 1921 
yılında “Milli Marş” olarak kabul edilen İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’ un hayatı ve İstiklal 
Marşı’mızın yazılış öyküsü 11/B Hemşire Yardımcılığı sınıfından Berat MAKAR tarafından  canlandırılarak 
anlatıldı. Yine Mehmet Akif Ersoy’a ait “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiir 9.sınıf öğrencilerinden Aleyna  DAŞÖREN 
ve İlker BİNGÖL  tarafından okundu. Ardından öğrencilerimizin sahneye etkili bir giriş yaparak coşkulu bir şekilde 
okudukları “Asker Yemini” izleyenleri heyecanlandırdı. Okulumuzun Edebiyat Öğretmeni Burçin NİŞANCI’ nın ve 
9/C sınıfından Ayça DURAK’ın yürekten okudukları “Bülbül” şiiri güne damgasını vurdu. Çanakkale Savaşı’nda 
yaşanmış olaylar öğrenciler tarafından sahnelenerek duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

      Tören 10/B sınıfı öğrencilerinden Aysima ÇOLLAK, Neslihan DUMAN ve Burcu DEMİRTAŞ tarafından seslendirilen 
savaş yıllarını anlatan “Eledim Eledim, Yemen Türküsü” ve “Çanakkale Türküsü” ile son buldu.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 
VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

TÖRENLER

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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   Türklerin tarihe destansı kahramanlıkla adını yazdırdığı Kut’ül Amare, İngiliz kuvvetleri ve mütte�ikleri ile 
Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak tanımlanmaktadır. 

  Okulumuz Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıl 
dönümünü kutlamak üzere Tarih Öğretmenimiz Tuğba KÜÇÜK tarafından  bir dizi etkinlik hazırlandı. Geçmişten 
günümüze bu vatan uğrunda can vermiş tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı’mızın 
o k u n m a s ı  ile program başladı. Törenimiz günün anlam ve önemini belirten konuşma, ardından  milli şairimiz 
Arif Nihat Asya’nın  ‘’Bayrak’’ adlı şiirinin okunması, bu zaferin kazanılmasında en büyük paya sahip olan   Halil 
Kut Paşa’nın canlandırılması, savaşta ağır kayıplar veren  Osmanlı Devleti’nin ne kadar büyük yokluklar içinde 
olduğunu gösteren sinevizyon gösterisi, adeta bir savaş meydanında ant içiyormuşçasına sesiyle bizleri coşturan 
öğrencimiz tarafından Ziya Gökalp’in  ‘’Asker Duası’’ adlı  şiirinin okunmasıyla devam etti.

   Büyük zaferleri hatırlamak ve anmak milletlere güç verir, moral kazandırır; yeni büyük işler yapma cesareti 
kazandırır. Millet olarak morale ve cesarete ihtiyacımız vardır, diyerek şanlı tarihimizi izleyicilerimize anlatabilmek 
adına, okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Çöle Yazılan Zafer’’ adlı tiyatromuz ile etkinliğimiz devam 
etti. Salonumuzu alkışlara boğan “Mehter Marşı” gösterisi ile programımız sona erdi.

    Türk milletinin birlik ve beraberliğinin üzerinde hiçbir güç ve kuvvetin olmadığını dünyaya bir kez de Kut’ül 
Amare’de kanıtlayan şanlı ordumuz başta olmak üzere vatan toprağı için canlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi bir 
kez daha anıyor, şehitlerimize ruhları şad olsun diyoruz.

SON OSMANLI ZAFERİ “ KUT’ÜL  AMARE”

TÖRENLER



“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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19 Mayıs Ataürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’mızı
Coşkuyla Kutladık!
     “Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insan-
lık meziyetinin, vatan sevgisinin, �ikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek 
sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!” 

    Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları olarak gerçekleştirdiğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız 
okulumuzun bahçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Sunumunu Selen TÜRKER (Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi) ve Yiğithan AYGÜR (Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi)  adlı öğrencilerimizin yaptığı törenimiz  Beden Eğitimi Öğretmenimiz 
Nihal ASKER ve Müzik Öğretmenimiz Begüm KARABAKIR’ın  yönetiminde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mercan 
Aysıla ALTUNDAŞ’ın (Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ) günün anlam ve önemini belirten destansı  
konuşmasıyla devam eden törenimiz  Balkanlar Koleji Ortaokulu öğrencilerinden Hüseyin ACAR’ın “19 Mayıs” adlı şiiriyle 
taçlandı. Ata’mızın  “Gençliğe Hitabe”si Batuhan Taha İSAOĞLU’nun (Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi) etkileyici sesiyle 
okundu ve “Gençliğin Ata’ya Cevabı” da Şeyma TOPÇU (Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi)  adlı öğrencimizin yönetiminde tüm 
okul tarafından hep bir ağızdan söylendi. Ardından Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi ve Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi 
öğrencilerinden oluşan  halk oyunları ekibimiz sahne aldı ve Ata’mızla bütünleşen  zeybek oyunuyla da  görsel bir şölen 
yapıldı. Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da keyi�li bir müzik dinletisi 
gerçekleştirilmesinin ardından  törenimiz son buldu. 

TÖRENLER

Mustafa Kemal ATATÜRK

19 MAYIS
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EDEBİYAT-TARİH

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

   Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
olarak 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulü arifesinde 
9,10 ve 11. sını�larımız arasında bağımsız yaşama arzu-
muzun timsali olan İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma 
Yarışması düzenledik. Tüm şubelerimizden gönüllü 
olarak sınıfını temsil eden öğrencilerimiz, kalplerinde 
uyanan vatan sevgisinin verdiği coşkuyla Milli 
Marşı’mızı seslendirdi. Program sonunda duygu ve 
düşüncelerini almak adına ise Müdür Yardımcımız Sayın 
Çiğdem GÖK kürsüye davet edildi. Dereceye giren öğren-
cilerimizi seçmenin böyle anlamlı bir yarışmada bizim 
için zor olacağı düşünülerek katılım sağlayan tüm 
yarışmacılara ödülleri Müdür Yardımcılarımız Çiğdem 
GÖK, Cihan KARASU ve jüride yer alan öğretmenlerimiz 
tarafından takdim edildi. Ardından fotoğraf çekimi ile 
yarışma  sona erdi.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

İSTİKLÂL MARŞI’MIZI GÜZEL OKUMA YARIŞMAMIZ

Mehmet Âkif ERSOY



“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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MATEMATİK

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

       Dünya Pi Günü matematik sabiti “Pi’’ sayısı anısına özel gün kabul edilmiştir. Pi ’nin başlangıcı olan 3,14 sayısı  3.  ayın   14. 
günü şeklinde benimsenmiş ve her yıl 14 Mart Pi Günü  olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda okulumuzda 14 Mart Çarşamba 
günü Matematik Zümresi koordinatörlüğünde Dünya Pi Günü organize edildi. Program dahilinde Matematik   Bölüm Başkanı 
Kaan  TOKDEMİR, Pi Günü’nün  anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı ve konuşması büyük beğeni topladı.

       11/A  öğrencilerinden Miraç EKİNCİ  Pi sayısının tarihi hakkında  bilgi verdi. “Pi sayısı nedir, nasıl hesaplanır?”gibi bilgiler  veren 
video ve kısa �ilm  izletildi.

    10/C sınıfından İlayda KELEŞ , Halim SOLMAZ , Züleyha YOLCU öğrencilerimizin hazırladığı  okulumuzda  ve halkımızla 
gerçekleştirdiği röportaj beğeniyle  izlendi.

        10/A sınıfından Süleyman KÜNYE ve 9/C sınıfından İlker BİNGÖL’ ün sunduğu   “Pi Atışması” izleyen öğrencilerimizin katılımıyla 
da daha coşkulu hale geldi.

         Pi sayısının sanatsal yönünü gösteren videomuzun ardından   9/ C sınıfı öğrencilerimiz müzik eşliğinde   Pi sayısının özelliklerini 
sıraladılar. 

       Konferans salonunda gerçekleşen etkinlikten sonra  öğrencilerin yaptığı Pi  şeklindeki  pasta ve kurabiyeler ikram edildi. Okul 
koridorundaki  süslemeleri gören  öğrenciler  büyük sevinç ve heyecan duydular. “Pi Günü  Hatırası” şeklinde hazırlanan pano 
önündeki  fotoğraf çekiminin ardından birbirinden eğlenceli anlara ev sahipliği yapan etkinlik sona erdi.

ERYETİŞ’TE DÜNYA Pİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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BİYOLOJİ

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

21-26 MART ORMAN HAFTASI
     Okulumuzun Biyoloji Öğretmenleri Sinem ELBASAN ve Elif BOĞAZ, Orman Haftası’na dikkat çekmek adına iki farklı etkin-
lik düzenlemiştir. Bunlardan ilki, “Orman Haftası” temalı  fotoğraf sergisidir. Bu sergide  daha önce okulumuz öğrencileriyle 
düzenlemiş oldukları Atatürk Arboretumu gezisinde fotoğraf makinesine yansıyan kareler kullanılmıştır. Çekilen fotoğra�lar 
farklı şekil ve boyutlarda sergilenmiştir. Sergide, doğada  baharla birlikte meydana gelen uyanış resimleri  ve doğa güzel-
liklerinin yansıdığı resimler yer almıştır. Düzenlenen panolarda  ise “ORMANLAR GELECEĞE BIRAKILACAK EN ÖNEMLİ 
MİRASTIR.” sözü vurgulanmıştır.

    İkinci etkinlikte TEMA Vakfı okulumuza davet edilerek “Orman Haftası” konusu tekrar ele alınmıştır. 22 Mart 2018 tarihin-
de gerçekleşen seminerde TEMA Vakfı Pendik Temsilcisi Mine ÖZTEKİN, konuşmasına vakıf kurucularını tanıtarak 
başlamıştır. Ormanların sadece yan yana gelmiş ağaç topluluğu olmadığını, büyük bir ekosistem olduğunu ve ormanlarda 
milyonlarca canlının yaşadığını dile getirerek ağaçları kesmenin tüm ekosistemi bozacağına değinmiştir.

Ormanlarımızın ve tüm doğal varlıklarımızın hiç olmadığı kadar büyük tehdit altında olduğunu belirterek herkesi her türlü 
tehdide karşı ormanlarımızı korumaya ve bununla beraber ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye davet etmiştir.



     Biyoloji deneyleri, biyoloji derslerindeki öğrenme yaşantılarının gerekli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu düşünceyi 
benimseyen okulumuz Biyoloji Öğretmenleri Sinem ELBASAN ve Elif BOĞAZ, eğitim-öğretim sürecinde derslerde 
deneylere yer vermektedir. Deneylerle birlikte öğrencilerde ;

“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”
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BİYOLOJİ

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

Deneysiz Biyoloji 
Olmaz!

•     Problem çözme becerilerini geliştirmek

•     Konuya yönelik ilgi uyandırmak ve bunu sürdürmek

•     Yaparak ve yaşayarak öğrenmeye  dayalı yaşantılar aracılığıyla biyolojideki 

       olguları daha gerçekçi hale getirmeyi sağlamak amaçlanmıştır.
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ERYETİŞ’TE “HERKES” OKUYOR!

KÜTÜPHANE HAFTASI

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

    Kütüphane Haftası, ülkemizde 1964 yılından beri mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır. Haftanın amacı; 
öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek,  okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı 
kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir.

     Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane  Asurlular zamanında kurulmuş-
tur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye büyük önem verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni gibi 
önemli Osmanlı padişahlarının da mahlaslar kullanarak şair ve yazar kimliğiyle edebiyatımızda var oldukları bilinmektedir.

     Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de okumanın önemini her zaman vurgulayan 
bir lider olmuştur. Milli Mücadele’nin en çetin zamanlarında  bile bu alışkanlığından vazgeçmemiş, cephede dahi kitap okumaya 
devam etmiştir. Çünkü Ulu Önder Atatürk, savaş meydanlarında kazanılan başarının eğitim unsurlarıyla desteklenmediği sürece 
sahici bir başarı olmadığının bilincinde bir liderdir.  

     Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesi olarak bizler de her eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi 2017-2018 
Eğitim Öğretim Döneminde de  öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için  Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi önderliğinde 
“kitap okuma saatleri” gerçekleştiriyor; sını�larımızda, bahçemizde, kütüphanemizde okuyor, okutuyoruz! Ayrıca Türk ve dünya 
edebiyatından seçtiğimiz önemli eserlerle okul kütüphanemizi her dönem daha da zenginleştiriyor;  Türk edebiyatına damga 
vurmuş yazar ve şairlerimizi öğrencilerimizin daha yakından tanımalarını sağlamak  amacıyla da  “Münazara, Öncü ve Örnek 
Şahsiyetleri Tanıtma Kulübü” oluşturarak  onları bu konuda aktif kılıyoruz.
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Tuzla Bilim Merkezi ve Planetaryum Gezimiz

İski Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Gezimiz

FİZİK - KİMYAFİZİK - KİMYA

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

   3 Nisan 2018 Salı günü Fizik Öğretmeni Duygu GÜÇLÜ tarafından 10.sınıf öğrencileri Tuzla Bilim Merkeziaane 
götürülmüştür. Öğrencilerin ilgisini çeken deneysel ve uygulamalı etkinlikler rehber eşliğinde tanıtılarak öğrencilere yapılan 
etkinlikleri  denemeleri ve keşfetmeleri için fırsat verilmiştir. 

Bilim merkezinden sonra Planetaryum’a geçilmiştir. Öğrenciler koltuklarına sırt üstü uzanıp kubbe şeklindeki tavanda 
yapılan astronomi ve uzay bilimleri hakkındaki sunumları izleyerek, evrenin derinliklerine heyecanlı yolculuk yapmışlardır.

      19 Nisan 2018 tarihinde Kimya Öğretmeni Pelin GÜNAY  rehberliğinde 10. sınıf öğrencilerimizle  “Ömerli  İçme Suyu 
Arıtma Tesisi” ziyaret edilmiştir. Yapılan  gezi ile öğrencilerimiz,  içme suyunun evlere ulaşıncaya kadarki süreçte nasıl 
arıtıldığı konusunda detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Tesiste arazi gezisi yapılarak öğrencilerin tesisin çalışma sistemi 
konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
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Pîrî Reis Üniversitesi Gezimiz

FİZİK - KİMYA

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

     9. sınıf öğrencilerimiz için 27 Nisan 2018 tarihinde Kimya Öğretmeni Pelin GÜNAY ve Fizik Öğretmeni  Duygu GÜÇLÜ 
rehberliğinde,  öğrencilerin ileri düzey �izik ve kimya laboratuvarlarında  gözlem yapmak ve eğitim- öğretim süresince 
motivasyonlarını artırmak amacıyla Pîrî Reis Üniversitesine gezi düzenlenmiştir. Gezi süresince öğrenciler  üniversite laboratu-
varlarında deney yapma fırsatı bulmuş, üniversitenin çeşitli olanaklarıyla tanıştırılmıştır. Öğrenciler kampüsteki laboratu-
varlara ek olarak eğitim havuzu, spor salonları, kütüphane, kafeterya gibi alanlarda bulunma fırsatı yakalamıştır. Eğitici ve 
öğretici olduğu kadar eğlenceli de olan gezimiz ile ilgili öğrencilerden oldukça güzel geri dönüşler alınmıştır.
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COĞRAFYA

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ

    10/D sınıfı ile düzenlediğimiz dünya ülkeleri ve kültürleri etkinliğinde İspanya’yı tanıtmayı tercih ettik. Bu amaçla İspan-
ya’nın coğra�i özelliklerini tanıttıktan sonra kantin görevlimiz Ömer Bey ile yaptığımız keyi�li röportajı sunduk ve sonrasın-
da İspanya ile ilgili ilginç bilgilerden bahsettik.

     İspanya mutfağından tapas, horçata, gaspaçho, cros, tortilla ve cava sangria lezzetlerini öğretmenlerimize tattırıp yorum-
larını alarak eğlenceli vakit geçirdik. Devamında İspanyol ve Türk atasözlerini karşılaştırdığımız bir sunum yaptık. Gösterimize 
İspanya’nın yöresel dansı olan “�lemenko” ile renk kattık. İspanyolca bir şiir ve onun Türkçe açıklaması ile devam ettik. 
Cristof Colomb’un tanıtımından sonra İspanyol ezgilerin Türkçe yorumlandığı “Evlerinin Önü Boyalı Direk” şarkısı ile hep 
birlikte dans ederek etkinliğimizi sonlandırdık.

ÜLKELER ETKİNLİĞİIspanya
.
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BİLİM ŞENLİĞİ

BİYOLOJİ

FİZİK

    Kalkınmanın yolu bilim ve teknolojiden geçiyor. Bilim konusundaki farkındalıklarını artırmak, hem genç mucitlerin 

çalışmalarının sergilenmesine olanak tanımak, hem de bilime merak duyan gençleri bir araya getirmek noktasında büyük 

önem taşıyor. Bu amaçla yapmış olduğumuz “Bilim Şenliği”mizde öğrencilere yeni ufuklar açmak istedik. Bunun yolu da 

önce hayal kurmaktan geçiyor. O hayalleri kurmak için de yolların Bilim Şenliği’nde kesişmesi gerekiyor.

     18 Mayıs 2018 tarihinde tüm yıl boyunca müfredat dahilindeki �izik, kimya, biyoloji ve matematik konuları göz önüne 

alınarak öğrencilerimiz ile birlikte Bilim Şenliği düzenledik. 

Biyoloji alanında öğrencilerimizin hazırladığı canlılara, organlara, organellere ve temel bileşenlere ait maketler sergilendi. 

Mikroskop yardımıyla hazırlanan preparatlar öğrenci ve öğretmen gözetmenliğinde gelen misa�irlere gösterilerek gerekli 

açıklamalar öğrenciler tarafından yapıldı.

       Fizik alanında öğrenciler tarafından hazırlanan maketler sergilenmiştir. Öğrencilerin ilgisini çeken maketler öğretmen 
ve görevli öğrenci gözetmenliğinde tanıtılmıştır. Bilim adamları, enerji kaynakları, deprem dalgaları ve Atatürk’ün bilim ve 
fene verdiği önemle ilgili hazırlanan posterler sunulmuştur.

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ
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KİMYA

     Kimya alanında  öğrencilerimizin atom modelleri, farklı şekilde isti�lenmiş katılar, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili 
hazırladıkları maket-modeller büyük ilgi gördü. Ayrıca öğrencilerin hazırladıkları posterler, mum, parfüm, oda spreyleri ve 
kremler ilgiyle incelendi. Kimya Öğretmeni Pelin Günay rehberliğinde öğrencilerimizin aktif katılımıyla yapılan Kimya 
deneyleri ile şenliğimiz oldukça eğitici ve keyi�li hale geldi.

MATEMATİK
     Matematik alanında hazırlanan deney masalarında öğrenciler ve öğretmenler bir arada ve eğlenceli cisimlere dokunarak 
deneyler gerçekleştirdiler. Bu sayede matematiğin günlük hayatımızda nasıl bir öneme sahip olduğunu kavrayarak öğren-
miş oldular.

TARİH
   Bilim Şenliği’mizde tarih dersi ile ilgili öğrencilerimizin bir sene boyunca 
yaptığı performans maketleri ve projeleri de sergilenmiştir. Öğrencilerimiz 
kültürel değerlerimizi öğrenmek adına sergimizi gezerek bilgiler edinmiştir. 

BİLİM ŞENLİĞİ

KÜLTÜR DERSLERİ ETKİNLİKLERİ



      Matematik Öğretmenimiz Muhammet TANELİ ve Tarih Öğretmenimiz Tuğba KÜÇÜK tarafından düzenlenen ‘’Çanakkale 
Şehitlerini Anma’’ temalı gezimiz okulumuzun tüm şubelerinden 45 öğrenci katılımıyla gerçekleşmiştir. 

           13 Nisan Cuma günü okulumuzun bahçesinde başlayan yolculuğumuz 14 Nisan Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde 
Gelibolu’ya doğru devam etmiştir. Burada bize dahil olan rehberimizin anlatımıyla Gelibolu’nun tarihi ve kültürel bilgilerini 
öğrenerek seyahatimiz sürmüştür. Öncelikle deniz savaşlarının gerçekleştiği güney cephesinde yer alan Eceabat Köyü, Anafarta-
lar, Namazgah Tabyası,  Hastane Şehitliği, Alçıtepe Köyü gezilmiştir. Ardından aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan Çanak-
kale Şehitliği, Meçhul Asker Kabri ve Yahya Çavuş Şehitliği ziyaret edilmiştir. Öğle yemeği molasının ardından Seddülbahir,  
sonrasında kara savaşları arasında tarihe damgasını vurmuş,  kanının son damlasına kadar savaşan askerlerin ve komutanların 
tamamının şehit düşüp tüm alayın yok olduğu 57. Piyade Alayı, son olarak da Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal’in de 
savaştığı ve komuta ettiği  cephe olan  Conk Bayırı ziyaret edilmiş ve dönüş yolculuğumuz başlamıştır. 

       Gezimiz tarih ile kültürün, varlık ile yokluğun, acı ile gururun iç içe olduğu bir seyahate dönüşmüştür. Ulu Önderimiz  Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün “Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur!” sözünden yola çıkarak  geçmişten ders çıkartmamız 
gerektiği bilinciyle de gezimiz sonlandırılmıştır.
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ÇANAKKALE GEZİMİZ

GEZİLERİMİZ

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
   Necmettin Halil ONAN



    Sevgili öğretmenimiz Güliz SÜRÜCÜOĞLU, sağlık durumu nedeni ile işten ayrılınca ona 
hem kalıcı hem de Güliz Hoca’nın  karakteri ve doğa sevgisini yansıtacak bir  veda hediyesi 
vermek istedik. Burcu ESEN öğretmenimiz bir hatıra korusu oluşturulması önerisinde 
bulundu. Bu �ikir hemen Güliz Öğretmen ile özdeşleştirildi ve benimsendi. 

  Ege Orman Vakfı aracılığı ile bir koru oluşturulmasına karar verildi. Öğretmen 
arkadaşların destekleri ve kermeslerden gelen gelirlerle bütçe oluşturuldu. Dost ve akraba-
larımız Uğur AYASBEYOĞLU, Rana Erkan TABANCA, Doğan KORKMAZ, Melek KORKMAZ, 
Uğur KORKMAZ,  Semrin KORKMAZ, Harika KORKMAZ, Nur KORKMAZ, Mahmut IRMAK ve 
Ayşe MAVİTAN'ın katkıları ile bütçe tamamlanmış oldu. 

    Bütçemiz tamamlandıktan sonra iş bir tabela oluşturma kısmına geldi. Tabela çalışmaları Meslek Dersleri Öğretmenimiz 
Emir KORKMAZ tarafından yapıldı. Koruya "Güliz Öğretmen Korusu" ismi verildi.

    Güliz Öğretmen’imize Manisa Soma’da yer alan bir köy okulu ile kardeş okul olduğumuzu ve onları ziyaret edeceğimizi 
söyledik.  29 Nisan Pazar Günü koruya gittiğimizde çok büyük bir sürpriz ile karşılaşan Güliz Öğretmen’imizin mutluluk 
gözyaşları her şeye değdi.

   Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan ÖZTÜRK'ün de dediği gibi �idanların doğaya kattığı enerjinin Güliz Öğret-
men’imize şifa olmasını diler, ilk günden beri kahrımızı çeken Ege Orman Vakfı çalışanı Demet GÜRCAN'a, ulaşımımızı 
sağlayan Gökdeniz Bey’e, misa�irperverliğinden dolayı Büyük Güneyli köyü muhtarına, ailesine ve tüm katkı sağlayanlara  
teşekkür ederiz.
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GÜLİZ ÖĞRETMEN KORUSU

GEZİLERİMİZ
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Mezuni�et Coşkusu
   Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
olarak 3.Mezuniyet Töreni gerçekleştirdik. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başlayan tören Okul Müdürümüz Cengiz 
ŞEYHOĞLU’nun anlamlı konuşmasıyla devam etti. Protokol 
konuşmasını da okulumuzu var eden Kurucumuz Sayın 
Vedat ERYETİŞ gerçekleştirdi. Ardından eğitimdeki devam-
lılığı sembolize eden Bayrak- Flama Devir Teslim Töreni’ne 
geçildi.Manevi değerlerimizin en büyük göstergesi olan şanlı 
bayrağımızı ve �lamamızı 12.sınıf öğrencilerimiz 11.sınıf öğrencilerimize teslim etti. Bilgi ve tecrübelerini aktarma 
duygusuyla tutuşan ve  mezunlar kervanına karışan öğrencilerimize Meslek Dersleri Öğretmenimiz Burcu ESEN tarafın-
dan  “Mezuniyet Yemini” ettirildi. Sağlık alanında yükselip tüm karanlıkları delecek olan öğrencilerimizin bu anları, 
salondaki öğretmenleri duygulandırdı.Büyük bir coşkuyla devam eden törenimiz öğrencilerimize verilen anı plaketi ve 
beratlar ile taçlandırıldı. Akabinde bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan konuklarımız için  düzenlenen kokteyl 
sunumuna geçildi ve törenimiz sona erdi.

MEZUNİYET

2017-2018 MEZUNİYET



MEZUNİYET

2017-2018 MEZUNİYET
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    11 Mayıs 2018 Cuma günü Pendik Green Park’ta gerçekleştirilen Mezuniyet Balosu’nda 12. Sınıf öğrencilerimiz mezuniyet 
coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mezuni�et Bal��u

MEZUNİYET

2017-2018 MEZUNİYET

44



“Anaokulundan Üniversiteye Biz Eğitim İçin Varız.”

45

KARİKATÜR
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