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EDİTÖRDEN...
Yine Keyifli Bir Buluşma Vakti…
“Mavi Çınar”ımız onuncu sayısı ile karşınızda. “Mavi
Çınar”ımızın tohumlarını serptiğimiz gün, dün gibi… Tam on
sayıyı arkamızda bırakırken geriye dönüp baktığımızda çokça
başarıya imza attığımız, köklendiğimiz yıllarımız ve yollarımız
bize gurur vermekte… Soğuk kışın ardından sıcak yaz günlerinin yüzünü göstermeye başladığı bu günlerde, zihinlerden
tasarılara, tasarılardan büyük özverilerle hayata geçen proje
ve etkinliklerimizi sizlere bir kez daha sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Hepinize sıcak bir merhaba.
Uzun, dopdolu, yoğun ve oldukça verimli bir akademik yılı
geride bıraktık. Bir akademik yılı daha geride bırakırken sizlerle
paylaşmak istediğimiz ve dahi sayfalara sığdırırken
zorlandığımız birçok şey var. “Mavi Çınar”ımız bu sayısında da
sizlerle aramızda bir köprü vazifesi görüyor. Bu dönem
içerisinde akademik yönde tüm çalışmalarımızı yine müfredatlarımıza uygun bir biçimde en üst standartlarda gerçekleştirdik.
Üniversite hazırlık çalışmalarımız kapsamında öğrencilerimizi
hem hafta içi etüt hem de hafta sonu çalışmalarımızla yıl
boyunca destekledik. Kalite hedeflerimiz çerçevesinde AFS ile
yürüttüğümüz kültürlerarası öğrenci değişim programında bir
sonraki akademik yıl Şili, Japonya ve Bosna Hersek’e
yolculuğumuz var. E-Twinning projelerimiz aktif bir biçimde
tüm hızıyla devam etti. KASEV Huzurevi ziyaretimizle emekli
öğretmenlerden oluşan harika insanlarla bir araya geldik. Köy
Okulu Yardım Projelerimiz ile yüzlerde tebessüm olmaya
devam ettik. LÖSEV ile beraber “Yaşama El Ver”dik. Stressiz
zaman yönetimini öğrendik, kariyerimizi planladık, üniversite
gezilerimiz ve seminerlerimiz ile PDR alanındaki yetkinliğimizi
ortaya koyduk. 18 Mart’ta muazzam bir tiyatro gösterisi
sergiledik. “Kent, Kimlik, Küreselleşme Bağlamında Değişen
Yaşam Tarzlarımız” konulu II. Sosyal Bilimler Öğrenci
Sempozyumumuz ile dönemi taçlandırdık. İklim Zenginlikleri
öğrenci sunumlarımızı drama teknikleri kullanarak büyük bir
keyifle gerçekleştirdik. “UNESCO Dünya Mirası Genç Ellerde
Konferansı” ile dünya miraslarını nasıl korumamız gerektiğini
öğrendik. Hamurumuzdaki yaratıcılığı “Yaratıcı Yazarlık
Atöyeleri”miz ile somutlaştırdık. Münazara yarışmalarımızdaki tatlı rekabetimiz dönem boyunca devam etti. “Dijital
Göçmenler ve Dijital Yerliler”i inceledik, özgür irademizi
yansıtarak serbest kürsü çalışmamızı gerçekleştirdik. Ege’nin
İncileri il dışı gezimiz ile geçmişten günümüze gelen tarihi ve
coğrafi mekânları yerinde görme fırsatı bulduk. Fen Bilimleri
Şenliğimiz ile dönem boyunca hazırladığımız üç boyutlu
çalışmalarımızı beğenilere sunduk. Fen Bilimleri Araştırma
Yarışmaları ile vizyonumuzu geliştirdik. Önümüzdeki akademik yıl da devam edecek olan TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı
Yarışmasının birinci etabındaki hazırlığımızda duyduğumuz
heyecan bambaşkaydı. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ile yıllardır gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz ve projelerimize yenilerini ekledik. Fizik, kimya ve
biyoloji deneylerimizle öğrencilerimizin akademik yetkinliğini
artırdık. Bilim merkezi gezilerimizde yerinde incelemeler
yapma fırsatı yakaladık. Matematik Atölyemizi uzun soluklu
çalışmalarımız sonucu vücuda getirdik. Atölyemizde bilgilerin mantığını kavratmayı ve zekâ oyunları aracılığıyla
matematiksel düşünce sistemlerini geliştirmeyi hedefleyen
materyallere yer verdik. İstanbul Bilim ve Teknoloji Müzesinde
matematik dersinin hayatın içindeki yerini irdeledik. “Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Eğitimi”mizin ikinci ve üçüncüsünü
de gerçekleştirdik. Gelenekselleşen “Bir Kelime Bir İşlem”
turnuvalarımız ile öğrencilerimizin işlem yeteneklerini ve
kelime dağarcıklarını tatlı bir rekabetle sınadık. Yurt dışı

öğrenci değişim seminerlerimiz ile kültürlerarası öğrenmeleri
destekledik. MUN (Model United Nations) konferansına katılım
sağlayarak farklı komitelerle bir araya geldik. Delege olarak
okulumuzu temsil eden öğrencilerimizle gurur duyduk. Dünyaca ünlü Macbeth adlı eseri okuduktan sonra canlandırma
çalışmaları yapıp sahneleyerek kitabın öğrencilerimizin hayatlarında daha etkileyici olmasını sağladık. Öğrencilerimizin
İngilizce bilgi ve konuşma becerilerini geliştirmek, öz güven
kazanımlarını sağlamak ve tüm bunları dijital beceriler ile
birleştirmelerine destek olmak amacıyla eğitim gezileri düzenledik, yarışmalara katıldık. Fashion Show etkinliğimiz ile
yaratıcılık ve moda rüzgârları estirdik. Cloud Theatre ortaklığı
ile İngiliz oyunculardan oluşan Cloud Theatre ekibini The Lady
adlı İngilizce tiyatro oyunu ile ağırlama şansı elde ettik.
Stadtrallye Deutsche Spuren in İstanbul-Beyoğlu ve Rus Dili
Olimpiyatları etkinliklerimiz ile öğrencilerimizin ikinci yabancı
dil öğrenimlerini kalıcılaştırdık. Balkanlar Koleji Kültür Sanat
Haftası kapsamında görsel sanat faaliyetlerimizi somutlaştırarak geleneksel sergimizi açtık, sanatçılar ağırladık.
Sanat, spor ve müzik alanında birçok etkinlik düzenledik.
Dönem boyunca gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerimizin
belge ve madalya töreni ile haftamızı taçlandırdık. Öğle
molalarını “Takımını Kur da Gel” etkinlikleriyle tatlı bir
rekabete dönüştürdük.
Ve asıl kısım… Tüm bu çerçevenin sizlere köprü olmasını
sağlayan “Mavi Çınar”ımızın mutfağı… Bu mutfakta Balkanlar
Koleji ikliminde büyümelerine, gelişmelerine anbean şahit
olduğumuz ve gururlandığımız öğrencilerimiz var. Emeklerinden dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum.
Ve tabii yine “mavi bir veda” var bu sayımızda… Her gelen
sene gururumuz katbekat artıyor. Üçüncü dönem mezunlarımızı vermenin gururu ve tatlı telaşını yaşadık pek yakın
zamanda… Onları bir üst öğrenimleri ve yeni hayatlarına
uğurlarken hissettiğimiz duygular tasavvur edilemeyecek
kadar derin. Dileriz hayat istedikleri her şeyi sunar onlara…
Yeni bir eser ortaya koymanın verdiği “mavi telaş”ımızı
dergimizin bitmiş halini gördüğümüz andaki mutluluk
tebessümleriyle unuttuk.
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi ailesi olarak canlılığı,
özgünlüğü ve dinamikliği büyük bir heyecanla hedefleyerek
her gelen sayıda perçinleniyor, büyüyoruz…
Birlikte nice “Mavi Çınar”lara…
En derin selamlarımızla…

Gizem TAÇAN
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı
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OKUL MÜDÜRÜMÜZDEN...
Sevgili Gençler,
Üçüncü dönem mezunlarımızı vermenin gururunu
yaşadığımız bu günlerde, bir akademik yılın daha sonuna
geldik. Dönem başından bu güne planlı ve nitelikli çalışmalarımızla 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını yoğun ve bir o
kadar da başarıyla tamamladık.
Sizlerin mutluluğu ve okula karşı ilginiz, dönem içindeki
sorumluluklarımızı daha da artırmıştır. Yaptığımız işin bilinci
içinde ilk günkü heyecanımızla bu güne kadar sizlerin entelektüel gelişimi, akademik ve sosyal başarılarınızın gelişmesi için
çalıştık. Okul yaşamında sizlerin okulunuza ve öğretmenlerinize olan inancınız; bizleri mutlu etmiş, bir o kadar da
onurlandırmıştır.
Her iki dönemde de kişiliklerinizin gelişimine ve yaşamınıza katkı sağlayacak akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla
unutulamayacak anılarla dolu bir dönemi geride bıraktık.
Kolejimizin tesis imkânları ve akademik planlamalarımız;
çalışmalarımızda farklılık oluşturduğu gibi, öğretim planlamalarının verimliliği, sizlerin gelişimi ve ders motivasyonunuz
açısından olumlu etki yarattı. Ayrıca kendinizi ifade etmeniz,
duygu ve düşüncelerinizi istenilen rahatlıkta yansıtmanız için
akademik çalışmalarımızda olduğu gibi sportif, sosyal ve
kültürel çalışmalara da ağırlık verilerek zihinsel ve bedensel
gelişimleriniz desteklendi.
Günümüzde çok farklı alanlardaki disiplinlerin bir arada
olduğu ders modellerinin yaygınlaşması nedeniyle, müfredatın
zenginleştirilmesi ile üst düşünme becerilerinizin gelişimine
sorgulayan, araştıran, bilgiyi farklı yaşam becerileri için
anlamlandırarak kendisi ve toplum hizmeti yararına kullanan
bireyler olmanıza yardımcı olduk.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yıllık planları sizlerin
yeterliliklerine uygun olarak hazırlandı ve tüm seviyelerde
müfredat dönem sonuna kadar ciddiyetle uygulandı. Ölçme
ve değerlendirme çalışmalarına önem verilerek öğrenilemeyen konular üzerinde tekrar çalışmaları yapıldı. 9. sınıflardan
başlamak üzere YKS’ ye (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)
yönelik sistemli çalışmalarımızla akademik gelişiminizi izledik.
Öğrenimin sürekliliği, geliştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması
için temel derslere ait hafta içi ve hafta sonu etütler yapıldı.
Tüm seviyelerde sizlerin akademik gelişimlerini kontrol
altında tutarak rutin sınavlarımızın dışında ÜHDS (Üniversite
Hazırlık Deneme Sınavları) ve dönem sonunda AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı) yapıldı. 11. sınıflarımızın üniversite
hazırlık çalışmaları ikinci dönem başlayarak 2018 Mayıs
sonuna kadar devam etti. Hazırlık sınıflarımızdan başlayan
yabancı dil eğitimimiz, müfredatımızın CEFR çerçevesinde
hazırlanarak tüm seviyelerde kur sınıfları oluşturularak
uygulandı. 9, 10 ve 11. sınıflarımızda “bilimsel ve akademik
gelişim”i hedefleyen öğretim programı ile 12. sınıflarımızın
üniversite hazırlık çalışmaları dönem sonuna kadar planlamadan sapmadan uygulandı.
Tüm alanlarda müfredata ve yeteneklerinize uygun
etkinliklerle, sizlerin bireysel gelişimlerinizi sağlayacak ders içi
ve ders dışı çalışmalar yapıldı. Dönem başından itibaren öğretmenlerimizin rehberliğinde bilgi temelli, çok boyutlu düşünme
becerileri ile sizlerin bireysel gelişimlerini destekleyen liderlik,
sanat, spor ve yeteneklerinizin gelişimine dayalı aktif yaşamı
destekleyen kulüp çalışmaları yapıldı. Birinci kanaat
döneminde Yazar Sokağı, İlçe ve Sınıf Spor Turnuvaları, müzik
çalışmaları, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkındaki Zooloji Eğitimi ile sosyal sorumluluk projeleri (LÖSEV
Bağışı, Kan Bağışı, GETEM ve Bir Köy Var Uzakta) hayata
geçirilerek tamamlandı. İkinci kanaat döneminde İlçe Bilgi ve

Münazara Yarışmaları, okulumuz koordinatörlüğünde Liseler
Arası II. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu ve XI. Matematik Olimpiyatları, e- twinning, MUN-TOEFL JUNİOR Sınavı,
hazırlık sınıfı müzikalleri, eğitim odaklı il içi ve il dışı gezileri,
Fen Bilimleri Şenliği ile sınıflar arası sportif ve kültürel
yarışmalarla her dönem sonunda geleneksel olarak düzenlenen 3. Balkan Fest etkinlikleri-Görsel Sanatlar Sergileri ile
dönemimizi taçlandırdık.
Rehberlik çalışmalarıyla duygusal gelişimleriniz izlenerek
sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirmeniz için veli toplantıları
ile eğitim ve öğretimin sağlıklı yönlendirmesi konusunda bilgi
paylaşımları yapıldı. Web sayfamızda her iki dönemde ağırlık
verdiğimiz rehberlik konuları, aylık veli bültenlerimizle
paylaşıldı. Yıl içinde gerçekleştirilen tüm çalışmalarda rehberlik yapan idareci ve öğretmenlerime, siz sevgili öğrencilerime
teşekkür ederim.
Yeni dönemde 12. sınıf öğrencilerimizin üniversite hazırlık
çalışmaları 3 Eylül 2018’de başlayacak olup 30 haftalık 20
deneme sınavından oluşan ÜHAP programı uygulanacaktır. 10
Eylül 2018’de başlayacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında
geçen yıl söz verdiğimiz gibi tüm seviyelerde akademik
çalışmalarımız: STEM (Science- Technology-EngineeringMathematics) eğitim yaklaşımı ile bilgi temelli çok boyutlu
düşünme becerilerinizin gelişimi ön planda tutulacaktır.
Eğitimde marka olan BALKANLAR KOLEJİ; Ulu Önder
ATATÜRK’ün açtığı çağdaşlık yolunda demokrasiye ve
Cumhuriyetin değerlerine saygı gösteren bir okul olmanın
duyarlılığını taşımaya devam edecektir.
Gücümüzü ve enerjimizi Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ nin
değerlerinden alıyoruz. Bu akademik yıl sona ererken sağlıklı
ve mutlu tatiller dilerim. Yeni dönem buluşmak üzere…
Sevgi ve saygılarımla…

Cengiz SALDIRANER
Okul Müdürü
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ATATÜRK KÖŞESİ
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“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural
bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda
olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat
asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle
ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor.
Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek olan hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin
gelişimini inkâr etmek olur. Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya
çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl
ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.”
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PROJELERİMİZ

“AFS - TOEFL”
Onlar Artık AFS’li…
Okulumuz öğrencilerinden Arzum BERBER, Eren
ÖZKAN ve Barış BASUT Ekim ayından bu yana AFS’li
olmak için büyük çaba harcamışlardır. Yapılan yazılı
ve sözlü sınavlarda başarı göstererek gelecek yıl
eğitimlerini kendi tercih ettikleri ülkelerde değişim
öğrencisi olarak sürdüreceklerdir. Arzum BERBER
Şili, Eren ÖZKAN Japonya ve Barış BASUT da Bosna
Hersek’te değişim öğrencisi olarak hem okulumuzu
temsil edecekler hem de yaşamlarına farklı bir değer
katarak yollarına devam edeceklerdir.

TOEFL JUNIOR Sınavı Başarımız…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmelerini önemsiyor ve
başarılarını taçlandıracak sertifika sınavlarının da öğrencilerimizin motivasyonunu artıracağına inanıyoruz.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İngilizce becerisini ölçüp değerlendiren birçok sınav var. TOEFL
JUNIOR sınavları son yıllarda tüm dünyada daha çok kabul gören bir sınav durumuna geldiği için biz de
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerimizi bu sınavlarla değerlendirmeyi uygun
gördük. İki aşamalı olarak yapılan sınavın birinci aşaması 21 Mart 2018 Çarşamba sınav yetkilisi tarafından
okulumuzda uygulanmıştır. Sınava kendi istekleri ile katılan öğrencilerimizin başarısı bizleri mutlu etmiştir.
10/A sınıfı öğrencimiz Tilbe GÜMÜŞDAĞ 900 tam puan üzerinden 865 puan alarak büyük bir başarı elde
etmiştir. Tüm öğrencilerimiz elde ettikleri başarı ile “İngilizce Eğitiminde Dünya Standartları”nı yakaladıklarını
belgelemişlerdir. Öğrencilerimize katılım belgeleri Okul Müdürümüz Sayın Cengiz SALDIRANER ve Yabancı
Diller Bölümü Öğretmenlerinin katıldığı törenle verilmiştir.
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Culture Active Lessons
Önemli Bilim Adamları…
“Culture Active Lessons” e-twinning projemiz kapsamında 14 Mart 2018’de proje ortaklarımızdan olan
İtalya ile e-twinning online platformu twinspace üzerinden canlı bağlantı kurularak öğretmen görüşmeleri ve
öğrenci sunumları gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz karşılıklı olarak Mart ayının konusu olan “Ülkemizdeki
Önemli Bilim Adamları” hakkında sunumlar hazırlamış ve bu sunumlarını canlı bağlantı günü birbirlerine
İngilizce konuşarak anlatmışlardır. Aynı proje içerisinde diğer ortaklarımız Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin
sunumları da twinspace platformu üzerine yüklenmiş ve bu sunumların öğrencilerimiz tarafından incelenmesi ve okunması sağlanmıştır.

PROJELERİMİZ

“E-Twinning”

E- Twinning- En İyi Şarkı Yarışması…
Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen e-twinning projemizde yeni bir Skype görüşmesi gerçekleştirdik.
E-Twinning projemiz “Culture Active Lessons” bağlamında En İyi Şarkı yarışması düzenlendi. Dört proje
ortağı ülke Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’dan daha önce projede yer alan tüm öğrenciler seçtikleri
iki şarkıyı ve videoları e-twinning platformundaki Twinspace alanına birbirlerini dinleyip izleyebilmeleri için
yüklediler. Belirlenen tarihte proje ortakları twinspace üzerinde canlı bağlantı kurarak en çok beğendikleri müzik
videolarını seçtiler. Okulumuz da proje ortaklarına sürpriz yaparak kurulan canlı bağlantı görüşmesini öğrencilerimiz Yiğithan AYGÜR, Yeva YETİM ve Emirhan ERÇAKAR’ın seslendirdikleri şarkılar ile açtı. Skype’da
gerçekleştirilen canlı bağlantı sırasında proje ortağı okullarımızdaki öğrenciler, bizim öğrencilerimize seslendirdikleri şarkılar ile ilgili sorular sorarak konuşma ve kültür değişiklikleri hakkında bilgi edinmiş oldular.
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PROJELERİMİZ

“Sosyal Sorumluluk”
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Öğrencileri
KASEV Huzurevi Ziyaretinde…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Matematik Bölümü ve Uygulamalı
Dersler Bölümü’nün ortak projeleri kapsamında öğrencilerimizi KASEV
Vakfı Huzurevi’ne götürdük. Öğrencilerimizi, emekli öğretmenlerden
oluşan bir grupla bir araya getirerek yılların deneyimleriyle süslenmiş
eğitim hatıralarına şahit olmalarını istedik. Ninelerimizden, Mustafa Kemal
Atatürk’ü; dedelerimizden, 2. Dünya Savaşı anılarını dinledik.
Yaşlılarımıza keyifli bir gün yaşatmak, onların
anılarını canlandırmak için öğrencilerimizden oluşan
müzik grubumuzla hoş bir dinleti sunduk ve çalınan
şarkılar eşliğinde ebru çalışması yaptık. Titreyen
elleriyle yaptıkları çalışmaları, birlikte geçirdiğimiz
günün hatırası olarak sunduk onlara. Yaşlılarımız, bu
güzel günün teşekkürü olarak öğrencilerimize el
emeği göz nuru hediyeler sundular. Öğrencilerimizin
göstermiş olduğu içten ilgi ve sevgi sayesinde,
yaşlılarımızı çok mutlu eden bir gün geçirdik.
Bizleri yürekten teşekkürleriyle ve tekrar bir
araya gelmek dilekleriyle uğurladıkları bu güzel
günde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz…

Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Öğrencileri
Bir Köy Okuluna Umut Oldu…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Matematik Bölümü olarak yürütmekte olduğumuz “Köy Okulları Yardım Projesi” kapsamında topladığımız yardımlar Bitlis’teki kardeş okulumuza ulaştı… Öğrencilerimizin ve velilerimizin el
emeğiyle örülen atkı-bere takımları, anaokulu öğrencilerimizin dünyasını renklendirecek oyuncaklar, okuma ve
test kitapları, kırtasiye malzemeleri, ihtiyacı olan öğrencilerin kıyafet ihtiyaçları ve imkânsızlıklar nedeniyle
okuluna devam edemeyen bedensel özürlü öğrencimizin ihtiyaçları okulumuza ulaştı. Topladığımız yardımlar
köy okulumuzdaki öğrencilerimizin gözlerinde ışık oldu, mutluluk oldu.
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LÖSEV
“Bir El de Sen Ver” Kuru Gıda Kampanyası
Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi LÖSEV Kulübü, her ramazan olduğu gibi bu ramazan da küçük
kardeşlerine ve ailelerine yardımlarını eksik etmedi. Daha önce düzenlenen kermesten elde edilen gelirle
alınan kuru gıdaların yanı sıra öğrencilerimiz, kendileri de harçlıklarını kullanarak aldıkları kuru gıdaları bir
araya getirerek ramazan kolilerini hazırladılar. Yabancı Diller Bölümü tarafından organize edilen bu etkinlikte
tüm bölüm öğretmenleri ve öğrenciler canla başla çalıştılar. Hazırlanan koliler Sorumlu Öğretmenimiz Yasemin KOZLUCA ve kulüp öğrencilerimiz Arzum BERBER ve Umut YAVUZ tarafından LÖSEV EVİ’ne teslim
edilmiştir. Kampanyaya destek olan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliriz.

PROJELERİMİZ

“Sosyal Sorumluluk”

LÖSEV - Yaşama Bir El de Sen Ver!
Balkanlar Anadolu Lisesi olarak “Yaşama Bir El de Sen Ver!” kampanyasında yerimizi alıp minik
kardeşlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için canla başla çalıştık. LÖSEV’in başlatmış olduğu
kampanya kapsamında okulumuzda bir kermes düzenledik ve çok büyük geri dönüşler aldık. Daha sonra
projemizin en eğlenceli kısmı olan el izlerimizi keyifle baskıladık. Harika eserimizi Lösante Hastanesi’ne
gönderilmek üzere hazırladık.
Katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.
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“Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik”
Bana Neler Oluyor?
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimize Ergenlerin Değişim ve Gelişim Yolculuğu Eğitimi Düzenledik…
Okulumuz Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Sena ALTUĞ tarafından Hazırlık sınıfı öğrencilerimize
“Ergenlik Dönemi Değişim ve Gelişim Eğitimi” verildi.
Her cinsiyetin yapısı ve ergenlik döneminde ortaya çıkan farklı gelişim özellikleri olduğundan eğitimin
amacına ulaşabilmesi için ergenlik dönemi hakkında kız öğrenciler ve erkek öğrenciler bilgilendirildi. Öğrencile-
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rimizin bulundukları dönemin gelişim özelliklerini tanımaları; yaşayacak oldukları fizyolojik, zihinsel, duygusal,
sosyal ve mesleki gelişimlerini daha iyi anlamalarını, değişimlere hazırlıklı olmalarını v e birbirlerine daha
anlayışla yaklaşmalarını sağlayacaktır. Seminerde, ergenlik döneminin çocukların gelişimleri açısından hassas
bir dönem olduğu, bu dönem hakkında bilinçli olmaları, yaşanacak problemler karşısında neler yapmaları
gerektiği vurgulandı.
Ergenlik döneminde olan bir bireyin nasıl gelişim ve değişimlere uğradığından bahsedildi. Bu gelişim ve
değişimler fiziksel, bedensel, sosyal ve duygusal alanlar olmak üzere anlatıldı ve bu dönemde dikkat edilmesi
gereken noktalar konuşuldu. Ergenlik dönemi hakkında anlatılan sunumda ayrıca hijyen, temizlik, sağlık,
beslenme ve boş zaman değerlendirmeleri konularına ayrıntılı olarak değinilerek eğitim tamamlandı.

Stressiz Zaman Yönetimi ve YKS Semineri…
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenimiz
Sena ALTUĞ tarafından öğrencilerimize stressiz bir
zaman yönetimi konusu anlatılırken aynı zamanda
değişen üniversiteye giriş sınavı YKS hakkında
aydınlatıcı bilgiler verildi. Öğrencilere özellikle
değişen puan türleri hakkında detaylı bilgi verilen
seminerde, puan türlerine göre ders dağılımları,
birinci ve ikinci kademe sınavlarının ders kapsamları,
soru sayıları ve sınav süreleri hakkında bilgiler de
aktarıldı.
Seminerde yeni sistemin mesleki eğitim açısından
getirdiği yenilikler üzerinde durularak öğrencilerin
mesleki eğitimlerine yükseköğretimde devam etmeleri
için ne gibi çalışmalar yapmaları gerektiği konusunda
açıklamalar yapıldı.
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“Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik”

Mesleki tanıtım çalışmalarımız kapsamında 06 Mart 2018 Salı, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenimiz Sena ALTUĞ rehberliğinde Okan Üniversitesine gezi düzenledik.
Öğretmenlerimiz eşliğinde düzenlenen geziye toplam 51 öğrenci katılım göstermiştir. Üniversite tanıtım
gezilerinin öğrencilerin kariyer planlarını yapmalarında yardımcı ve seçimlerinde yol gösterici olduğunu
biliyor; üniversite kültürü, olanakları, bölümler, öğrenci yaşamı gibi konularda yerinde bilgiler edinmenin
öğrencilerimizin motivasyonlarını artırdığına, bakış açılarının daha da genişlediğine inanıyoruz.
Öğrencilerimize üniversiteyi ve lisans programlarını doğrudan tanıma olanağı sunan gezide öğrencilerimiz
bölümler hakkında bilgi aldılar. Okulun fiziki yapısını, sosyal etkinlik alanlarını tanıma fırsatı elde ettiler. Tıp
alanında Simülasyon Merkezi’nde öğrencilerimize her türlü hasta tipi ve hastalık senaryosunu bünyesinde
barındıran bilgisayar destekli simülatörlerle eğitim verildi. Öğrencilerimizin heyecanlanmalarını ve etkilenmelerini sağlayarak üniversitenin genel havasını teneffüs etme imkânı bulmalarına yardımcı olduk.
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Gelecek Senin Eserin…

Kariyerimi Planlıyorum…
Marmara Üniversitesi Gezisi…
Okulumuz mesleki tanıtım çalışmaları kapsamında 11/A ve
12/A sınıfı öğrencilerimize yönelik Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesine Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenimiz Sena ALTUĞ tarafından gezi düzenlendi.
Gezi kapsamında öncelikle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Araştırma Görevlisi Burcu Nilgün ÇETİNER tarafından
mühendislik bölümleri ile ilgili üniversite tanıtım sunumu yapıldı
ve öğrencilerimiz genel olarak bilgilendirildi. Daha sonra
yerleşke turuna geçildi ve üniversitenin Elektrik Elektronik,
Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,
Fizik Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği laboratuvarları
incelendi.
Öğrencilerimizin soruları genellikle üniversitenin eğitim dili, çift
anadal programları (ÇAP) ve yurtdışı imkânları üzerine yoğunlaştı.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ufuklarını genişletmek bakımından faydalı olduğunu düşündüğümüz bu tür
faaliyetlerde emeği geçen okul idaresine, öğretmenlerimize ve
öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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“Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik”
“21. Yüzyılın Küresel Sorunları ve Çözüm Yolları
Uluslararası Öğrenci Kongresi”ndeydik.
Okulumuz mesleki tanıtım çalışmaları kapsamında 18 Nisan 2018 Çarşamba 11 ve 12. sınıf Yabancı Dil
Bölümü öğrencilerimize yönelik Psikolojik Danışman
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ve Rehber Öğretmenimiz Sena ALTUĞ tarafından
“Maltepe Üniversitesi Gezisi” düzenlendi.
“21.Yüzyılın

Küresel

Sorunları

ve

Çözüm

Yolları”nı konu alan Uluslararası Öğrenci Kongresi
birçok

farklı

ülkenin

katılımı

ile

gerçekleşti.

Katılımcılar eğitim koordinatörleri, araştırma görevlileri ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktaydı.
Kongre bitiminin ardından öğrencilerimize üniversite
tanıtımı

kapsamında

İngilizce

Öğretmenliği

ve

Yabancı Diller Meslek Yüksekokulunda okutulan
dersler hakkında bilgi verildi.

Sınavdır Geçer!
Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından organize edilen Okan Üniversitesi Aday
İlişkileri Müdürü Sayın Servet Gülsün ŞİRİN tarafından tüm öğrencilerimize yönelik “Sınavdır Geçer” konulu
seminer düzenledik.
Üniversite adaylarının geleceklerini yönlendirmelerine ve kendilerine uygun kariyer planını yapmalarına
yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde Sayın Servet Gülsün ŞİRİN, “Kendi yeteneklerinizi keşfedin, hepinizin elinde bir zaman var. Onu iyi kullanırsanız hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Dünyanız, hayalleriniz
kadardır. Büyük hayaller kurarsanız büyük dünyalara sahip olursunuz. Hemen şimdi hayal kurun. Ertelemeyin,
geç kalmayın.” diye konuştu. Anne ve babaların kendi hayatlarında yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını ve
çocuklarının da bu hataları yapmamalarını istediğini belirten Şirin, “Ben istediğim mesleği yapıyorum. Bu
yüzden çok mutluyum. Burada sizin gözünüzün içine bakmak ve gözünüzdeki ışığı görebilmek benim için çok
değerli.” dedi.
Başarılı olmak, sınavları kazanmak ve istediği
mesleği yapmaktan daha büyük bir amaç olduğunu
belirten Sayın ŞİRİN, “Asıl amaç, iyi bir insan olmak.
İyi bir insan olun, kimseyi incitmeden yaşamayı
öğrenin.” dedi.
Oldukça verimli geçen seminerde öğrencilerimiz
hem bilgilendiler hem de hazırlık sürecinde kafalarındaki soru işaretlerine cevap bulma fırsatı yakaladılar. Katılımlarından ötürü Sayın Servet Gülsün
ŞİRİN’e çiçek takdiminde bulunarak teşekkür
etmemizle seminerimiz son buldu.
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“Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik”

Okulumuz mesleki tanıtım çalışmaları kapsamında 12 Nisan 2018 Perşembe 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize
yönelik Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenimiz Sena ALTUĞ tarafından “Maltepe Üniversitesi’’ gezisi
düzenlendi.
Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Maltepe Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti
Başkanı Sayın Hüseyin ŞİMŞEK ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin KARASAR’ın yaptığı festival
süresince hayatımızda iz bırakmış birçok roman kahramanı üzerine yazar, eleştirmen ve uzman isimlerin yer
aldığı söyleşilere öğrencilerimiz ile katıldık. Türk ve Dünya Edebiyatının önemli eserlerinin kahramanları
“Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali”nde hayat buldular.
“Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali”nin bitiminin ardından üniversite tanıtımı
kapsamında Tıp Fakültesi, Mimarlık, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Bilgisayar Mühendisliği
bölümlerinden akademisyenler öğrencilerimize bölümler hakkında bilgi verdiler. Öğrencilerimizin kafalarına
takılan sorulara cevap bulmaları sağlandı. Daha
sonra yerleşke turuna geçildi ve öğrencilerimizle
üniversitenin Hukuk, Tıp, Mimarlık bölümleri gezildi.
Öğrencilerimiz derslere girme imkânı buldular.
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Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali...

İstanbul Şehir Üniversitesi Gezimiz…
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenimiz Sena ALTUĞ
tarafından, üniversite gezileri kapsamında 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik “İstanbul Şehir Üniversitesi” gezisi düzenlendi.
Öğrencilerimiz üniversitede yetkililer tarafından karşılandı.
Öğrencilerimize üniversitenin kampüs, giriş ve burs olanakları
hakkında bilgi verildi ve üniversitenin bölümleri hakkında genel
tanıtım gerçekleştirilirken Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sayın
Dursun SAAT öğrencilerimize hukuk alanında ders tanıtımı ve
bilgilendirmede bulundu. Ayrıca öğrenciler merak ettikleri konularla
ilgili soruları sorma imkânı buldular. Daha sonra üniversitenin fiziki
yapısının tanıtılması amacıyla bir kampüs turu düzenlendi.

Planlı-Programlı Ders Çalışma Semineri Düzenledik…
Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı Sena ALTUĞ tarafından Hazırlık, 9 ve 10. sınıf
öğrencilerimize “Planlı Programlı Ders Çalışma Stratejileri” semineri verildi. Seminerde öğrenme öncesi,
öğrenme anı ve öğrenme sonrası aşamaları açıklanarak bu durumların nasıl olması gerektiği aktarıldı.
Yapılan yanlış davranışlar değerlendirilerek velilerin farkındalıklarının artması ve verimli ders çalışma açısından anne babaların çocuklarına nasıl destek olabilecekleri hakkında bilgiler verildi.
Öğretmenimiz, uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi
öğrenebileceği varsayımına dayanan “Tam Öğrenme
Modeli”nden yola çıkarak öğrencilerin planlı öğretim
ve olumlu öğrenme koşullarının nasıl olması gerektiği yönünde bilgiler aktardı. Etkin dinleme, soru
çözme ve tekrar etmenin zaman ve hatırlama ilişkisi
hakkında bilgiler verdi.
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TÖRENLERİMİZ

“12 Mart”
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Öğrencileri
12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve
İstiklal Marşı’nın Kabulünü Büyük Bir Coşkuyla,
Minnetle Kutladı…
“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın…”
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı, bir milletin mazisinden âtisine uzanan bir köprü, hürriyet, istiklal, hak, hukuk, adalet, mücadele
gibi kavramların en anlamlı durağı… Mehmet Âkif’in fikrinde gelişip kaleminde soluklanan düşüncelerin aynası
olan edebi şiir varlığımızın en güzel kanıtı… Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri de 12 Mart İstiklal
Marşı’nın Kabulünü büyük bir minnetle kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yeliz BAKIR yaptı. Ardından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili video gösterimini hep birlikte ilgiyle izledik. “Mehmet Âkif ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışmasına katılan 11\B sınıfından Yiğithan
AYGÜR “Asım’ın Gençleri” isimli kompozisyonunu seslendirdi. 9\A sınıfından İrem Şevval YAŞAR “Bu Vatan
Kimin?” isimli şiirini büyük bir coşkuyla okudu. Ardından İstiklal Oratoryosu gösterisini sergiledi. Programın
sonunda 12 Mart korosunun sergilediği müzik ziyafeti izleyenlerden büyük beğeni aldı.
Balkanlar Koleji ailesi olarak İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy’u ve büyük Türk ulusunun yılmayan mücadele
ruhunu yansıtan İstiklal Marşımızın yarınlarımızda söyleyeceğimiz tek marş olmasını ümit ediyoruz…
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Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Öğrencileri
18 Mart’ın Yıl Dönümü İçin Hazırladıkları Törende
Muazzam Bir Tiyatro Gösterisi Sahneye Koydu…
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum…”

Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferimizdeki şehitlerimizi minnet, şükran
ve saygıyla andı.
Çanakkale Zaferi, bir milletin adım adım varoluşuna uzanan yolu açan büyük ve zorlu mücadelenin adı…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri de 18 Mart Çanakkale Zaferini büyük bir saygıyla andı. Törenimiz
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürümüz Sayın Ertan ORAL, Genel Müdür Yardımcımız Sayın
İsmail ÖZKÜTÜKÇÜ, Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi Mesleki Eğitim Koordinatörümüz Sayın Hüseyin
YILDIRIM’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Saat onda başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin ONAN gerçekleştirdi. Ardından 18
Mart video gösterimi yapıldı. Sonrasında Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük emekle sahneye
koydukları “Çanakkale Geçilmez!” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun toplamda 45 dakika sürdü. Savaşın
ateşinin düştüğü evlerde bekleyen eşlerin ve anaların hissiyatlarının; cephedeki askerlerin yaşadıklarının
sergilendiği oyunda izleyenler gözyaşlarını tutamadı.
Tiyatromuzun sonunda Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Müdürümüz Sayın Cengiz SALDIRANER günün
önemine binaen konuşma yaparak tiyatro sahneleyen öğrencilerimizle gururlandığını belirtti. Öğrencilerimize
ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür etti.
Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.
Çanakkale Zaferimizin 103. Yıl Dönümü Kutlu Olsun!

TÖRENLERİMİZ

“18 Mart”
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TÖRENLERİMİZ

“19 Mayıs”
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesinde 19 Mayıs Coşkusu…
“Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!
Bir gün memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan
dolayı çok memnun ve mesudum.”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ve heyecanı Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi
öğrencilerinin aydınlık yüzlerinden tüm gençlere yansıdı.
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kampüsünde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
töreni büyük bir coşkuyla kutlandı.
Gençler, yeni nesillere bırakılmış birer sürprizdirler. Balkanlar Koleji ailesi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nın her sene aynı coşku, aynı bekleyiş ve yeni sürprizlerle devam etmesini diliyor ve
gençlerimize hediye edilmiş bu bayramı kutluyoruz.

16

11. Matematik Olimpiyatları Ödül Töreni
Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Matematik Olimpiyatları’nın Ödül
Töreni, 19 Nisan 2018’de Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sunumunu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Gizem TAÇAN’ın gerçekleştirdiği ödül töreninde ilk olarak,
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları tanıtım videosunun gösterimi yapıldı. Video gösteriminin ardından,
Matematik Bölüm Başkanı Nesrin PAYA, Matematik Olimpiyatları’nın gerçekleştirilmesindeki amacı açıklayan
konuşmasını yaptı. Ardından, Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Cengiz SALDIRANER, çevre
okullardaki öğrencilerin matematik olimpiyatlarına katılımlarından duyduğu mutluluğu ve bu organizasyona
ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu gururu ifade eden konuşmasını yaptı. Matematiğin hayatımızdaki
önemini vurgulayan ve matematik olimpiyatlarına katılımın bu anlamda büyük önem arz ettiğini belirten
konuşmasının ardından matematiğin öneminin bilincinde olan öğrencilerimize, öğrencilerimizi bu alanda
yönlendiren ve cesaretlendiren öğretmenlere, idarecilere ve ailelere Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları
adına teşekkürlerini iletti. Ayrıca, bu organizasyonda emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve
teknik destek birimine teşekkürlerini sundu.
Konuşmaların ardından, dereceye giren ve hediye almaya hak kazanan öğrencilerimizin takdimine geçildi.
Dereceye giren öğrencilerimizin madalyaları, başarı belgeleri ve ödülleri, Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları
yöneticileri tarafından öğrencilerimize takdim edildi.

TÖRENLERİMİZ

“Matematik Olimpiyatları”

Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ertan ORAL, birinci olan öğrencimizin ödülünü
takdim ederken yaptığı konuşmada, Matematik Olimpiyatları’nda başarı gösteren tüm öğrencilerimizin gurur
kaynağımız olduğunu ifade etti ve olimpiyatımıza katılım gösteren her bir öğrencimizin, gelecekte matematik
alanında büyük çalışmalara imza atmaları yönündeki temennilerini iletti. “Sizleri, geleceğin matematikçileri
olarak görüyorum ve adınızdan söz ettirecek çalışmalar yapacağınıza inanıyorum.” diyerek öğrencilerimize
duyduğu inancı ifade etti.
Dereceye giren öğrencilerimizin ödül ve başarı
belgelerinin takdiminin ardından, 11. Matematik
Olimpiyatlarına

katılan

öğrencilerimizin

katılım

belgeleri takdim edildi. Son olarak, olimpiyatımıza
katılım gösteren okullarımızın müdürlerine plaket
takdimi yapıldı. Ödül törenimiz toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.
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“Mezuniyet Töreni”
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Balkanlar Koleji Anadolu Lisesinin Mezuniyet Gururu…
Üçüncü Dönem Mezunlarımızı
Bir Üst Öğrenimlerine Uğurladık…
Balkanlar
Koleji
Anadolu
Lisesi
olarak
varlığımızın en büyük değeri öğrencilerimizi yeni bir
hayata, yeni başlangıçlara uğurlamanın gururunu
yaşadık.
Eryetiş&Balkanlar
Eğitim
Kampüsümüzde,
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Kurucumuz
Sayın Vedat ERYETİŞ’in katılımları ve Sosyal Bilimler
Bölüm Başkanımız Gizem TAÇAN’ın sunumuyla 10
Mayıs 2018’de gerçekleştirilen mezuniyet törenimizin açılış konuşmasını Balkanlar Koleji Anadolu
Lisesi Müdürümüz Sayın Cengiz SALDIRANER
gerçekleştirdi. Okul Müdürümüz Sayın Cengiz
SALDIRANER, “Bir insan suyu bulunca sevinir,
değeri içince anlaşılır. Balkanlar Koleji olarak büyük
bir aileyiz. Değerimiz su gibidir. Biz bunu sizlerle
başardık ve geleceğe aynı umutla devam edeceğiz.
Mezuniyetinizi tebrik eder, nice sağlıklı ve başarılı
yıllar dilerim.” diyerek sözlerini noktaladı. Protokol
konuşmalarını ise eğitimin en büyük destekçilerinden olan Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel
Müdürümüz Sayın Ertan ORAL, yeni nesillere örnek
olabilecek öğrenciler yetiştirmenin gururuyla
gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz dönem mezunlarımızdan Hukuk
Fakültesi öğrencisi Almıla MERAL, Balkanlar Koleji
Anadolu Lisesinde yaşadığı duygular ve üniversitenin
ilk yılında edindiği deneyimlerle mezun arkadaşlarına
seslendi. Beş yıllık eğitim öğretim hayatını büyük bir
başarıyla sonlandıran mezunlarımızdan Kübra BAŞ
eğitim öğretim hayatını acısıyla, tatlısıyla, bitmek
bilmeyen ödevleriyle bu anlamlı güne katılanların

hatıralarına bir kez daha nakşetti. Daha sonra ise
öğrencilerimize beratları ve anı plaketleri
Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumlarının çok değerli
yöneticileri ve Balkanlar Koleji Anadolu Lisesinin
öğretmenleri tarafından takdim edildi.
Eğitimin nihayete erdiğinde başarıya ulaşacağı
ve bu başarının da süreklilikle değer kazanacağını
bizlere bir kez daha gösteren öğrencilerimiz, bir
önceki sene devraldıkları bayrak ve flamayı aynı
başarıyı onların da göstereceklerine dair sözünü
aldıkları 11. sınıf öğrencilerine devretti. Mezuniyet
törenimiz, pasta kesimimizin ardından kokteyl ile
devam etti.
Yeni bir başlangıca uğurladığımız öğrencilerimizi
tebrik ediyor, zorlu ve bütünlemesi olmayan hayat
yolunda aynı başarıyla yürümelerini ümit ediyoruz.

TÖRENLERİMİZ

“Mezuniyet Töreni”
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II. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumumuz ile
Dönemi Taçlandırdık…
“Kent, Kimlik, Küreselleşme Bağlamında
Değişen Yaşam Tarzlarımız”
Sosyal Bilimler Bölümü olarak “Kent, Kimlik ve Küreselleşme Bağlamında Değişen Yaşam Tarzlarımız”
konulu II. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumumuzu 17 Mayıs Perşembe konferans salonunda gerçekleştirdik.
Öğrencilerimizin altı aylık çalışmalarından oluşan sempozyum, öğrencilerin heyecanlı ama bir o kadar da
başarılı sunumlarıyla bütünleşti. Sempozyumumuzun açılış konuşmasını Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Müdür
Yardımcımız Sayın Hüseyin ONAN gerçekleştirdi. Sempozyum, Oturum Başkanı Aysin BÖREK’in konuşmasıyla
başladı. Aysin BÖREK, kent, kimlik ve küreselleşme bağlamında değişen yaşam tarzlarını genel bir perspektifle
sunduktan sonra sözü oturum konuşmacılarına bıraktı. Oturumun birinci konuşmacısı 11/B sınıfı öğrencisi
Canan Duçem BOZ, kent, kimlik ve küreselleşmenin tarihi yansımasını aktardı. İkinci konuşmacı 10/B sınıfı
öğrencisi Burhan Mete ÜZMEZ, kent, kimlik ve küreselleşme bağlamında değişen yaşam tarzlarımızı coğrafi
açıdan ele aldı. Üçüncü konuşmacı 9/A sınıfı öğrencisi Senanur GÖKMEN küreselleşmeyi inanışlar bakış açısıyla
bizlere aktardı. Dördüncü konuşmacı 11/A sınıfı öğrencisi Berçem Sarya ÇARKLİ, kent, kimlik ve küreselleşme
bağlamında değişen yaşam tarzlarımızın sosyo-psikolojik yansımalarını anlattı. Oturumun beşinci ve son
konuşmacısı 11/A sınıfı öğrencisi Şeyma TOPÇU, küreselleşmeyi edebi açıdan ele alırken yazarlardan verdiği
küçük anekdotlarla konuşmasını süsledi.
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Oturumun kapanmasının ardından sempozyumun
Sayın Gizem TAÇAN gerçekleştirdi. Gizem TAÇAN,
sempozyuma katılım sağlayan tüm okullarımıza,
konuşmacı

öğrencilerimize

ve

öğrencilerimizin

çalışmalarında katkısı bulunan bölüm öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Bir sonraki sene çevre
okulları sempozyumda ağırlamaktan onur duyacaklarını söyledi. Konuşmasını Balkanlar Koleji Anadolu
Lisesi Okul Müdürü Sayın

Cengiz SALDIRANER’i

sahneye davet ederek sonlandırdı.

BÖLÜMLER

kapanış konuşmasını Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

Sempozyum, Sayın Cengiz SALDIRANER’in çevre
okul müdürlerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve
konuşmacı öğrencilere, öğretmenlerine teşekkürlerini iletmesiyle son buldu.
Bir

sonraki

sempozyumumuzda

görüşmek

dileğiyle...

Münazara Yolculuğumuz…
Münazara Teknikleri Eğitimi ve Turnuvaları…
Sosyal Bilimler Bölümü olarak öğrencilerimizin münazara aracılığı ile fikirlerini sağlıklı bir tartışma
ortamında savunabilmelerini sağlamak, öz güvenlerini geliştirerek toplum içinde kendilerini ifade edebilme
güçlerini artırmak ve özgün fikir üreterek karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek
amacıyla Münazara Teknikleri Eğitimi gerçekleştirdik. Sosyal Bilimler Bölüm Başkanımız Gizem TAÇAN,
münazara tekniklerini interaktif bir biçimde öğrencilerimize aktardı. Birlikte argüman ürettik, çürütmeler
yaptık, konuşmacıların görevlerini öğrendik, uygulamalar yaptık.
Ardından turnuvalarımızı gerçekleştirdik. Turnuvalarımız sonucunda 9/A sınıfımız, 10/A sınıfımız ve 11/A
sınıfımız birinci olmuşlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
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Ege’nin İncileri Gezimiz…

Sosyal Bilimler Bölümü olarak 27 Nisan – 1 Mayıs
tarihleri arasında İzmir-Fethiye kültür gezimizi
gerçekleştirdik. Gezimizde öğrencilerimiz yaparak
ve yaşayarak öğrenme modeline uygun olarak
geçmişten günümüze gelen tarihi ve coğrafi mekânları yerinde görme fırsatını buldular. Türkiye’de 1998
yılında Çeşme Alaçatı’da ilk kez yapılan Rüzgâr
Elektrik Santrallerini görerek burada kurulmasının
nedenlerini öğrendiler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşantımızdaki önemini fark ettiler. Öğrencilerimiz ile daha sonra başta Yunan, Roma ve Türk
olmak üzere birçok medeniyetin izlerini üzerinde
taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan
Efes Antik Kentini gezdik. Hristiyanlık inanışına göre
Hz. İsa’nın çarmıha gerilişi hadisesinden sonra Hz.
Meryem, Havari Yuhanna (St. Jean) ile birlikte bu
bölgeye gelmiş ve hayatının son yıllarını burada
geçirmiştir. Bu yüzden kutsal hac yerlerinden biri
olarak kabul edilen Meryem Ana Kilisesini ziyaret
ettik. Yorucu bir günün ardından öğrencilerimizle
Kuşadası’nda bulunan otelde dinlendik ve ertesi gün
sabah kahvaltısı ile Dalyan’a hareket etmek için yola
çıktık. Dalyan’da aldığımız öğle yemeğinin ardından
Köyceğiz Gölü’ne gelerek Dalyan Kanalından
teknelere bindik. Caretta Caretta Kaplumbağaları ve
Nil (Trionyx Tringulus) Kaplumbağalarının yumurta
bırakma bölgesi olan İztuzu plajına yolculuk yaptık.
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Ülkemizin önemli endemik bitkilerinden olan Sığla
Ağacını (Liquidambar Orientalis) görerek sazlıklar
eşliğinde İztuzu Plajına geçtik. Kaunos Kaya
Mezarlarını görerek Dalyan turumuzu sonlandırıp
akşam yemeği için otelimize geçtik. Ertesi gün eski
adı Levissi olan Kayaköy’e doğru hareket ettik.
Öğrencilerimiz Lozan Antlaşması sonunda mübadele
ile terk edilmiş eski Rum köyü olan Kayaköy’ü
gezerken 1920’li yılları yaşadılar ve sokaklarında
gezerken o dönemi daha iyi analiz ederek mübadele
sonunda köye Türklerin neden taşınmadıklarını
kavradılar. Kayaköy gezimizin ardından önemli
coğrafi oluşumlardan olan Ölüdeniz Lagününü ( Kıyı
Set Gölü) görerek öğrencilerimiz ile burada gölün
oluşumu üzerine konuştuk. Turistik önemi bir hayli
büyük olan gölün çevresinde bulunan Kızılçam
ormanlarını inceledik. Gezimizin son gününe
gelindiğinde ise antik dönemde Xanthos Çayı olarak
bilinen, halk arasında Sarı Çay olarak geçilen Eşen
Çayı ile bütünleşen ve 18 km uzunluğa sahip önemli
karstik aşınım alanlarından olan Saklıkent Kanyonunda incelemelerde bulunduk. Kanyonun soğuk sularından geçerek kil ile kayaçlar üzerine okulumuzun
adını yazarak güzel anıları geride bıraktık.
Gezi süresince öğrencilerimizle birlikte olan
Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin ONAN’a ve Sosyal
Bilimler Bölüm Başkanımız Gizem TAÇAN’a, Gezi
Koordinatörlüğünü yapan Coğrafya Öğretmenimiz
Emre POYRAZ’a teşekkürlerimizi sunuyor, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getireceğimiz yeni gezileri
heyecanla bekliyoruz.

“Sosyal Bilimler Bölümü”

Okan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Sayın Mehmet KILIÇ’ı Bir Kez Daha Okulumuzda Ağırlamanın Mutluluğunu Yaşadık…
Çanakkale bir milletin hafızasında ve hatta
ruhunda yer alan abide hadiselerden biri… Dünyanın
o tarihe kadar görmediği büyüklükteki İtilaf
Devletleri donanması, Çanakkale’yi geçmeye
çalışıyordu. Hiç ummadıkları sertlikte bir direnişle
karşılaşmışlardı… Alışık olmadığımız, tanımadığımız
“sinsi” silahı devreye soktular. Denizaltılar…
Dünyanın en mükemmel zırhlı gemisi yüzen kale
Queen Elizabeth yara alarak çekildi…
Halep vapuru… Tarihin akışını değiştiren Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’i Çanakkale’ye
getiren vapur…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi öğretmenleri ve
öğrencileri 18 Mart’ın yıl dönümünde Çanakkale’nin
dünya tarihinin akışını nasıl değiştirdiğini Okan
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Mehmet KILIÇ’tan büyük bir keyif
alarak dinledi.
Davetimizi kırmayarak bizlere vakit ayıran ve
engin bilgilerini bizlerle paylaşan Doç. Dr. Sayın
Mehmet KILIÇ’a bir kez daha teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
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Sosyal Bilimler Söyleşi Günleri…

Kitap Sevgisi Ruhumuza İşlemiş…
CNR Kitap Fuarı Gezisi…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 11/B sınıfı öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Aylin DAĞCI
ile CNR Kitap Fuarını gezdiler. Öğrencilerimiz doğru kitap seçiminin nasıl yapılacağını yerinde görme fırsatını
yakaladılar. Fuardan çeşitli kitaplar edindiler ve yazarlarla buluşma imkânı kazandılar.

23

BÖLÜMLER

“Sosyal Bilimler Bölümü”
UNESCO’dan Misafirlerimiz Var!
“UNESCO Dünya Mirası Genç Ellerde Konferansı”nı
Okulumuzda Gerçekleştirdik…
Sosyal Bilimler Bölümü olarak UNESCO Dünya Mirası Gezginler Derneği Eğitim Komitesi Başkanı Sayın Bilge
AKCAN ve Sayın Sema ÖZGÜL’ü 25 Nisan Çarşamba okulumuzda ağırladık. Dünya Mirası Gezginler Derneği
tarafından düzenlenen genç kuşakların dikkatlerinin çekilmesi, öğrenci ve öğretmenlerde dünya mirasının
farkındalıklarının artırılması ve koruma bilincine ulaştırılıp dünya miraslarının korunmasına aktif katılımlarının
sağlanması amacıyla gerçekleştirilen konferansta eğitimcilerimiz interaktif bir biçimde eğitim verdi. Hem çok
keyifli vakit geçirdik hem de Türkiye ve dünyadaki mirasları detaylı tanıma fırsatı bulduk. Dünya Gezginler
Derneği Genç Dünya Mirası Koruyucu Patrimonito’nun sözünü hep beraber tekrar ettik, dünya miraslarını korumaya bundan sonra yaşam biçimi olarak benimsemeye söz vererek belgelerimizi aldık.
Konferans sonunda Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin ONAN ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanımız Gizem
TAÇAN misafirlerimize çiçek takdim etti. Dünya Mirası Gezginler Derneği Eğitim Komitesi Başkanı Sayın Bilge
AKCAN ve Sema ÖZGÜL’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sosyal Bilimlerde Kütüphaneler Haftası…
“İnsanların aynası kitaplardır.”
Henry HUXLEY
Sosyal Bilimler Bölümü olarak Kütüphaneler
Haftası münasebetiyle panomuza büyük bir ağaç
gövdesi yerleştirdik. Kitap okuma saatimizde öğrencilerimizin bugüne değin okudukları kitaplar içerisinden öğrencilerimize ayna olan sevdikleri ve en çok
etkilendikleri güzel sözleri renkli kâğıtlara yazmalarını istedik. Topladığımız kâğıtlardan ağacımızın
gövdesine yapraklar ekleyerek eğlenceli, rengârenk
bir pano oluşturduk. Öğrencilerimiz çeşitli kitap
sözlerini okuyarak birbirlerinin dünyalarını keşfetme
fırsatı buldular.
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Sosyal Bilimler Bölümü olarak öğrencilerimizin bakış açısını geliştirmek, düşsel becerilerini fark ettirmek,
düşünmeye sevk etmek, iletişim ve ikna kabiliyetlerini geliştirerek yazma alışkanlığı kazandırmak amacıyla
9. sınıf öğrencilerimize yönelik “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” düzenledik. Atölye sunumumuzu Sosyal Bilimler
Bölüm Başkanımız Gizem TAÇAN gerçekleştirdi. Atölye öncesinde atölye ismimizi kendimiz koyduk. Öğrencilerimizden gelen önerilerle atölyemizin adını “Bilgiye Aç Düşünürler” koyduk.

“Yaratıcılık Nedir?,

Yaratıcılık Kimlerde Bulunur?, Yaratıcılığın Ögeleri, Yaratıcılığın Önündeki Engeller, Yaratıcı Bir Yazarın
Olmazsa Olmazları Nelerdir?, Cesaret, Merak, Gözlem, Hayal gücü ve Disiplin Yazarı Nasıl Etkiler?” başlıkları

BÖLÜMLER

Yaratıcılık Hamurumuzda Var…
Sosyal Bilimler Bölümünde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi…

çerçevesinde interaktif olarak bilgilendik, yaratıcı yazın etkinlikleriyle atölyemizi keyifle tamamladık.

Özgür İradelerin Yansıması: Serbest Kürsü Çalışmaları
Dijital Göçmenler-Dijital Yerliler
Sosyal Bilimler Bölümü olarak öğrencilerimizin
düşüncelerini aktif biçimde Serbest Kürsü platformu
aracılığı ile dile getirmelerini, özgür iradelerinin
yansımasının bilincine vararak kendilerini keşfetme
yolunda bir adım atmalarını sağlıyoruz. Serbest
Kürsü çalışmaları kapsamında Felsefe Grubu Öğretmenimiz Şeref KARABAĞ ile dönem içerisinde birçok
çalışma gerçekleştirdik. 21 Mayıs 2018’de konferans
salonumuzda dönem boyunca tartıştıklarımızın en
özgür yansıması “Dijital Göçmenler-Dijital Yerliler”
konusunda gerçekleştirdiğimiz serbest kürsümüz
oldukça renkli geçti.
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Dünya İklim Zenginliği Öğrenci Sunumlarımız…
Sosyal Bilimler Bölümü olarak Coğrafya Öğretmenimiz
Emre POYRAZ rehberliğinde Dünya üzerinde görülen
büyük iklim tipleri etkinliğimizi öğrencilerimizin sunumu
ile gerçekleştirdik. Öğrenciler sunumları esnasında Muson
ikliminin ani yağışıyla ıslanıp, Çöl ikliminin sıcağında
ısındılar. İzleyenlere keyifli anların yaşatıldığı etkinlik
süresince öğrencilerimiz mutlu ve keyifli bir şekilde hem
öğrendiler hem de eğlendiler. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz
kendi kurdukları senaryoları, tıpkı orada yaşayan bir birey
yahut oraya giden bir turist olup günlük yaşamda iklimin
insan üzerindeki etkilerini bizlere aktardılar. Öte yandan
bir son dakika haberi ile Akdeniz iklimini sunucu, muhabir,
kameraman ve oyuncular ile bizlere aktararak çeşitli alanlardaki yeteneklerini bizlere gösterme fırsatı buldular.
Her grubun sunumunun ardından Coğrafya Öğretmenimiz Emre POYRAZ, konuyu kısaca tekrar ederek öğrencilere sorular yöneltip ölçme ve değerlendirme yaptı. Öğrencilerimiz sahnede arkadaşları tarafından anlatılan
konuları merakla dinlediler.

Sosyal Bilimler Bölümünde
“Haritalarla Türkiye’nin Sıcaklığı” Etkinliği…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri
Coğrafya Öğretmeni Emre POYRAZ rehberliğinde Türkiye
Dilsiz Haritası üzerinde “Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık
Dağılışı Haritası”nı çizdiler. Öğrencilerimiz bu çizimleri
tamamladıktan sonra Türkiye’de sıcaklığın dağılışında
etkili olan faktörleri belirleyerek Türkiye’de sıcaklık
dağılışını öğrendiler. Öğrencilerimiz çizdikleri haritaları
akran öğretimi yöntemi ile sınıf arkadaşlarına sundular ve
sıcaklık haritaları ile ilgili çeşitli soruları cevapladılar.
Öğrencilerimiz çizdikleri haritaları sınıf panolarına asarak
sergilediler.

Ögeler Kutucuklarıyla Eğlenerek Öğrendik…
Hazırlık A sınıfı öğrencileri Türkçe dersi müfredatı
kapsamında yer alan “Cümlenin Ögeleri” konusunu Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yeliz BAKIR rehberliğinde
eğlenerek öğrendiler. Öğrenciler renkli kâğıtlara cümlenin
ögelerini buldurmaya yönelik sorular yazdılar. Öğrenciler,
çektikleri kâğıtlarda bulunan ögenin sorusunu, hazırlamış
oldukları renkli ögeler kutucuklarına attılar. Yapılan bu
etkinlikle öğrenciler, eşleştirme yöntemini kullanarak
“Hangi soru hangi ögeyi buldurur?” eğlenceli bir şekilde
öğrenmiş oldular.
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10. sınıf öğrencilerimiz Kimya Öğretmenimiz Ege İda KARAKILINÇ rehberliğinde “Karışımların Ayrılması”
konusunda teorik olarak gördükleri “sıvı-sıvı” heterojen bir karışımın bileşenlerinin farklı yoğunlukta
olmasından yararlanarak ayrılmasını laboratuvarda deneysel olarak gördüler.
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Kimya Dersimizde Karışımları Ayırma
Hunisi ile Ayırdık…

Fidan Dikimi Etkinliği
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9. sınıf
öğrencilerimiz Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR
rehberliğinde Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde
botanik park bilgilendirme eğitimi aldılar.
Aldığımız eğitim sonrasında “Doğaya daha yararlı
bireyler olarak bitkileri nasıl koruruz, nasıl budarız, nasıl
fidan dikeriz?” gibi uygulamaları öğrendik. Oldukça
geniş bir yüz ölçümüne sahip park, Türkiye’nin en önemli
botanik parklarından biri olma özelliğini koruyor. Alandaki birçok bitki türü hakkında oldukça yararlı bilgiler
edindik.
Daha yaşanılabilir bir dünya için hep birlikte el ele…

Biyoloji Dersimizde Difüzyon Deneyi Yaptık…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri
Biyoloji Öğretmenimiz Yasemin KUMBAR rehberliğinde
difüzyon deneyi yaptılar. Guruplara ayrılan öğrencilerimiz gazların, sıvıların ve katıların bulundukları ortamda yayılışını tespit ettiler. Yarış havasında geçen deneyde gazların hızlı yayılımını gözlemleyen öğrencilerimiz,
şekerin çözünmesini hızlandırmak için beyin fırtınasıyla
buldukları yöntemleri tek tek uygulayıp sonuçlarını
gözlemlediler. Kullandıkları yöntemlerden bazıları
şekeri havanda döverek toz haline getirme, karıştırma
ve sıcak su ekleme idi. Bu şekilde grupların güçlerini
birleştirdiği deneyimizde akran eğitimi, beyin fırtınası,
yaparak yaşayarak öğrenme gibi en kalıcı öğrenmelerin
gerçekleştiği görülmüştür.
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Fen Bilimleri Şenliğimiz…
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Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Bölümü olarak 3. Geleneksel Fen Bilimleri Şenliği
kapsamında fen bilimleri ile yaşantımız arasındaki ilişkinin önemini vurgulamak amaçlı fen bilimleri sergisi
düzenledik. Öğrencilerimizdeki merak duygusu ve sahip oldukları yaratıcılık, çalışmalarımızın çıkış noktasını
oluşturdu.
Fen Bilimleri Şenliği öğrencilerimizin yıl içerisinde fizik - kimya - biyoloji alanlarında öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalara döküldüğü, hedefe ve başarıya ulaşmanın yollarını kendilerinin deneyimleme olanağı buldukları bir etkinlik olarak hafızlarımıza kazındı. Böylece fen bilimlerinin önemi vurgulanırken öğrencilerimizin fen
grubu derslerinden zevk almalarına da olanak tanımış olduk.

Fildişi Macunu Deneyimiz…
Kimya

dersinde

Kimya

Öğretmenimiz

Ege

İda

KARAKILINÇ rehberliğinde 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizle
birlikte fildişi macunu deneyi yaptık. Halk arasında yaygın
olarak oksijenli su diye bilinip yaranın hijyenik temizliği için
kullanılan hidrojen peroksit; maden, metalürji, kozmetik, ilaç,
atık su temizliği, tekstil, kâğıt üretimi gibi sektörlerde
endüstriyel ölçekte kullanılmaktadır. Bu deneyde öğrencilerimiz, kararsız bir madde olan hidrojen peroksiti su ve oksijen
gazına ayrıştırmak için laboratuvar uygulaması yaptılar.
Uygulamada uzun tepkime sürelerinin katalizör kullanarak
kısaltılabileceği gözlenirken hızlandırılan reaksiyon sürecinde laboratuvar güvenlik önlemlerinin önemi bir kez daha
görüldü. Ayrışan oksijen gazının sabun köpüğü ve gıda boyası
ile görünür yapılmasıysa uygulamanın eğlenceli yanı oldu.
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Kimya Dersinde Karışımları Filtre Kâğıdı ile Ayırdık…
İda KARAKILINÇ rehberliğinde Kimya dersi laboratuvar çalışmaları kapsamında karışımların ayrılması
konusuyla ilgili olarak tanecik boyutu farkından
yararlanarak su ile suda çözünmeyen bir katının
oluşturduğu heterojen bir karışımın

bileşenlerine

ayrılmasını deneyimlediler.

Glikoz Tespiti Deneyimiz…
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10. sınıf öğrencilerimiz Kimya Öğretmenimiz Ege

Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde organik besinlerde glikoz varlığını tespit
etmek amacıyla deney yaptılar. Öğrencilerimiz
günlük hayatlarında kullandıkları glikozu deney
tüpünde suyla eriterek ve üzerine de glikozun ayıracı
olan Benedict çözeltisini ekleyerek renk değişimini
gözlemlediler. Normalde okyanus mavisi rengine
sahip olan çözeltinin buhar banyosunda bekletilen
glikoz ile etkileşime girerek kiremit kırmızısı rengine
dönüştüğünü tespit ettiler.

Kanatlılar Etkinliğimiz…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfında
ve 9. sınıflarda bulunan öğrencilerimiz Faruk Yalçın
Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkında işlediğimiz
biyoloji dersi kapsamında Biyoloji Öğretmenimiz
Yasemin KUMBAR rehberliğinde Kanatlılar Etkinliği
gerçekleştirdiler.
Gerçekleştirdiğimiz

bu

etkinlikte

hayvanat

bahçesi seminer salonunda bilgilendirme toplantısına katılarak ardından mini değerlendirme sınavına
girdik. Eğlenerek öğrenme ortamı oluşturduk.
Kanatlılarla

yaptığımız

etkinlikte

amacımız

öğrencilerimizin olabildiğince çok sayıda ve farklı
kuş türünü tanımalarına yardımcı olmaktı. Böylece
öğrencilerimiz doğaya ve hayvanlara dokunarak,
korkularının üzerine giderek öğrenmenin hazzına
vardılar.
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Elementleri Satranç ile Pekiştirdik…
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10-A sınıfı öğrencilerimizden Tilbe GÜMÜŞDAĞ
ve İlayda KÖSE, Kimya Öğretmenimiz Ege İda
KARAKILINÇ

rehberliğinde

hazırlamış

oldukları

kimya dersine uyarlanmış satranç oyunu ile derse
kısa bir mola verdik. Satranç tahtası üzerine yazılmış
elementlerden yola çıkarak elementlerin periyodik
sistemde bulunduğu grupların özelliklerini eğlenceli
bir yolla yeniden gözden geçirdik. 9. sınıf konularının
bir tekrarı olmasının yanında YKS için de hazırlık
niteliğindeki etkinliğimizde öğrenmeyi keyifli hale
getirdik.

MEF Üniversitesi Fen Bilimleri
Araştırma Projeleri Sergisi…
Fen Bilimleri Bölümü olarak Biyoloji Öğretmeni
Yasemin KUMBAR ve Fizik Öğretmeni Kerim YAMAN
rehberliğinde MEF Üniversitesinde fizik, kimya ve
biyoloji alanlarında yurt içi ve yurt dışından çeşitli
projelerin yarıştığı sergiyi gezdik. Ekosisteme,
doğaya, insanlığa faydalı çalışmaların yer aldığı
değerli projelerin birini diğerinden ayırmakta güçlük
çektik.
Daha güzel bir dünya için yarışan öğrencilerin
projelerini geliştirebilmelerine olanak sağlayabilecek
fikirler sunduk.

Nişasta Tespiti Deneyimiz…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri
Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde
organik besinlerde nişasta varlığını tespit etmek
amacıyla deney yaptılar. Öğrencilerimiz günlük
hayatlarında kullandıkları nişasta içeren ekmek,
makarna, elma, patates gibi besinleri kullandılar.
Elma ve patatesi dikkatli bir şekilde bisturi yardımıyla
kestiler. Sonra makarna ve ekmeğin üzerine direkt
olarak nişastanın ayıracı olan Lügol (İyot) çözeltisini
ekleyerek renk değişimini gözlemlediler. Normalde
kan rengine sahip olan günlük hayatta steril edici
olarak kullandığımız tentürdiyot çözeltisinin nişasta
ile
etkileşime
girerek
siyah-mor
rengine
dönüştüğünü tespit ettiler.
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Organik Besinlerde Protein Tespiti Yaptık…
Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde
organik besinlerde protein varlığını tespit etmek
amacıyla deney yaptılar. Öğrencilerimiz günlük
hayatlarında kullandıkları protein içeren yumurta ve
süt gibi besinleri kullandılar. Yumurta ve sütü ayrı
ayrı deney tüplerine koyarak protein ayıracı olan
Fehling-I ve Fehling-II çözeltilerini eşit miktarlarda
ekleyerek renk değişimini gözlemlediler. Normalde
okyanus mavisi ve şeffaf renge sahip olan çözeltile-
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Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri

rin protein ile etkileşime girerek lila-mor rengine
dönüştüğünü gözlemlediler.

Renk Körlüğü Testimiz…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde

kalıtsal

hastalıklara

dikkat

çekebilmek

amacıyla en yaygın görülen genetik hastalıklardan
biri olan renk körlüğünün testini yaptılar. Aileden
genetik olarak geçebilen bu hastalık testini, karışık
renk ve rakamlardan oluşan özel boyuttaki kartlarla
yaptılar. Anne ve babada bu hastalık geninin bulunma ihtimaline karşı, kız ve erkek çocuk popülasyonlarında hastalığın görülme ihtimalini hesapladılar. Bu
sayede hem genetik bir hastalığa karşı farkındalık
yaratmış oldular hem de üniversiteye giriş sınavlarında sıklıkla sorulan bir konuyu kalıcı öğrenme fırsatı
buldular.

Sağlıklı Beslenme Programı Hazırlıyoruz…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri
Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde
kendi yaş grupları için bir haftalık beslenme programı
hazırlayarak sağlıklı beslenmenin önemini kavradılar.
İçerdiği besin ögelerinin türüne göre günlük her
gruptan besini bulundurmanın sağlıklı bir beslenme
programı için önemini fark ettiler.
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Tuzla Bilim Merkezi & Tuzla Planetaryum Gezimiz…
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Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR ve Kimya
Öğretmeni Ege İda KARAKILINÇ rehberliğinde Tuzla
Bilim Merkezi ve Tuzla Planetaryumu’nu gezdiler.
İkili gruplar halinde ayrılan öğrencilerimiz önce
insan anatomisinin tüm sistemlerinin anlatıldığı
bölüme geçtiler.Daha sonra fizik,kimya, biyoloji
deneylerinin sergilendiği bölümü gezdiler.
İnsanın en küçük yapı taşı olan hücreden
başlayıp evrene kadar uzanan derinlikli gezimiz son
derece geniş kazanımları kapsayan birçok teorinin
ispat edildiği eğitici öğretici bir gezi olmuştur.

TÜBİTAK Eğitim Gezimiz…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR ve Fizik
Öğretmeni Kerim YAMAN rehberliğinde TÜBİTAK
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünü
gezdiler.
Ülkemizde yerli grip aşısı üretimi gibi kendi milli
buluşlarımızın sayısını artırıp dışa bağımlılığı azaltmanın öncelikli hedefimiz olduğunu öğrendik. Dünya
çapında

yapılan

yürütüldüğünü,

çalışmaların

klonlama

ülkemizde

tekniğiyle

de

ülkemizde

kardeş dört inek üretildiğini çalışmayı yürüten
ekipten dinleme fırsatı bulduk.

TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı Yarışması
Okulumuz öğrencilerinden Eren ÖZKAN, Berçem
Sarya ÇARKLİ ve Devrim ÖLMEZ’den oluşan Balkan
Team adlı ekip Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Kerim
YAMAN

rehberliğinde

TÜBİTAK’ın

düzenlemiş

olduğu insansız hava aracı yarışmasına katılmıştır.
Yarışmanın birinci etabı geçilerek TÜBİTAK tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak üzere çalışmalara başlanmıştır. İkinci etap çalışmasında kavramsal çalışma raporu hazırlanmış ve TÜBİTAK’a
gönderilmiştir. Yarışma 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.
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Vitaminler Etkinliğimiz…
ri, Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde günlük hayatta kullandıkları besinleri renkli
kartonlara yapıştırarak hangi besinin hangi vitamin
yönünden zengin olduğunu, eksikliğinde ne gibi
hastalıkların

oluşabileceğini

akran

öğretimi

yöntemiyle eğlenerek öğrendiler.

Vücut Kitle İndeksimizi
(VKİ) Hesaplıyoruz…
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Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencile-

Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak
amacıyla vücut-kitle indekslerini hesapladılar.
Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmasına göre
zayıf-normal ve obezitenin derecelerini eğlenerek
öğrendiler.

Yaban Hayatı Seminerimiz…
Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Hazırlık ve
9. sınıf öğrencilerimizin farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından Dünya Yaban Hayatı Günü (3
Mart) kapsamında vahşi yaşamı konu edinen nesli
tükenme tehlikesi altında olan türler aktarılarak
doğal dengeyi korumak için yapılması gerekenler,
daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için
yapmamız ve yapmamamız gerekenlerin anlatıldığı,
çarpıcı videoların izletildiği seminer verilmiştir.

Organik Besinlerdeki Yağı Tespit Ettik…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Biyoloji Öğretmeni Yasemin KUMBAR rehberliğinde organik besinlerde yağ varlığını tespit etmek
amacıyla deney yaptılar. Öğrencilerimiz günlük
hayatlarında kullandıkları yağ içeren ceviz, fındık,
zeytin gibi besinleri kullandılar. Fındık ve ceviz gibi
besinleri kırdıktan sonra bir miktar havanda döverek
A4 kâğıdına koydular. Cevizi, fındığı ve zeytini ayrı
ayrı A4 kâğıtlarına bastırarak içerdikleri yağı
sayfaya bırakmalarını sağladılar.
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Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi
“Matematik Atölyesi” Açıldı…
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Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Matematik Bölümü olarak matematik dersinin “ele alınan bilgiyi ya da
problemlerin çözümlerini içeren yolları, düşünceye dayalı bilgi olarak ifade etmemizi sağlayan evrensel bir dil,
evrensel bir kültür ve teknoloji” olduğuna inanıyor ve öğrencilerimize de bu bilinci aşılamak için çabalıyoruz.
Matematik dersinin hayatın bir parçası olduğunu fark etmeleri ve hayatla ilişkilendirerek öğrenmeleri için farklı
etkinlikler düzenliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, tasarımında ve hayata geçirilmesinde öğrencilerimizin aktif
rol aldığı matematik projelerini “BAL-MAT Matematik Atölyesi”nde hayata geçirdik…
Atölyemizde öğrencilerimize, bilgilerin mantığını kavratmayı ve zekâ oyunları aracılığıyla matematiksel
düşünce sistemlerini geliştirmeyi hedefleyen materyallere yer verdik. Tüm öğrencilerimizin katılımıyla
gerçekleşen açılışımızın ardından öğrencilerimizi gruplar halinde atölyemize davet ettik ve tüm materyalleri
inceleyerek denemelerini istedik. Öğrencilerimizin keyifli dakikalar geçirdikleri atölye çalışması, matematik
dersinin önemini ve hayatın içindeki payını bir kez daha kavramalarını sağladı.

“Matematik Bölümü”

Yarışmacı öğrencilerimizin işlem yeteneklerini ve kelime dağarcıklarını sorguladığı, izleyici olarak katılan
öğrenci ve öğretmenlerimizin de soruları yanıtlamaya çalışarak pratik yapma fırsatı bulduğu “Bir Kelime Bir
İşlem Turnuvası”, bu yıl da keyifli anlar yaşamamıza sağladı. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizden
seçilen dörder kişilik ekiplerin yarıştığı birinci ve ikinci eleme yarışmaları sonucunda 10. sınıfları temsil eden
“Son Dakika” ve “Son Durak” ekipleri ve 11. sınıfları temsilen “Birdir Bir” ve “Son Bir” ekipleri finale kalma
hakkı kazandı.
Keyifli ve düzeyli bir rekabetin hüküm sürdüğü ve son ana dek heyecanın hep doruklarda olduğu final
yarışması sonunda “Birdir Bir” ekibi birinci oldu.
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“Bir Kelime Bir İşlem” Turnuvası…

Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Eğitiminin
İkincisi ve Üçüncüsü Gerçekleştirildi…
Öğrencilerimizin matematik dersini ve diğer tüm dersleri anlamak için gerek duyulan “bağlantı kurma ve
akılda tutma” yeteneklerini geliştirmek adına planladığımız “Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Eğitimleri”mizin
ikincisini ve üçüncüsünü gerçekleştirdik. Sunumunu Matematik Bölüm Başkanı Nesrin PAYA’nın
gerçekleştirdiği eğitimler sonunda öğrencilerimizi, bilgileri hafızaya kaydetme yöntemleriyle tanıştırmış
olduk.
İkinci Eğitim programında öğrencilerimize, hatırlama ve akılda tutma yöntemlerinin hepsinin temel mantığını oluşturan “Bağlama (Hikâyeleştirme) Metodu”nu aktardık. Bu yöntemle kırk kelimeyi sıralı olarak ezberleyebileceğimizi, örnek bir hikâye uygulaması yaptırarak gösterdik. Yöntemin etkisini gözlemlemek amacıyla,
öğrencilerimizin aktif katılım gösterdiği uygulamalar yaptık. Üçüncü eğitim programı dâhilinde öğrencilerimize, çağrışım yapma esasına dayalı olan “Akrostiş Tekniği”ni aktardık. Sözel bilgileri zihnimize kaydederken
kelimelerin ilk harflerinden akrostiş oluşturmanın sağladığı kolaylığı örnekler yardımıyla gösterdik.
Sene boyunca sürdürdüğümüz bu eğitim programı vasıtasıyla öğrencilerimize, ders çalışırken ve edindikleri
yeni bilgileri zihinlerine kaydederken kullanacakları teknikler sunmuş olmaktan dolayı mutluyuz.
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“İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi” Gezimiz…
10. sınıf öğrencilerimiz, Matematik Öğretmenleri
Pelin DEMİRKOL ve Sümeyra DİREM rehberliğinde
“İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”ne
gittiler. “Matematik Saati” ekibi ile yaşadıkları bilim
ve teknoloji serüveninde, bilim dallarına ait modelleri
inceleyerek matematik dersi ile ilişkilendirme fırsatı
buldular. Öğrencilerimiz müze gezisinde edinilen
bilgileri içeren sorular yönelten bir tablet uygulaması eşliğinde interaktif ve heyecanlı bir müze gezisi
yaparken matematiğin hayatın her alanında var
olduğuna bir kez daha tanık oldular.
Müze etkinliğinin ardından öğrencilerimiz, baharı
keyifle karşılayan Gülhane Parkı’nda yürüyüş
yaptılar ve lale festivalinin keyfini çıkardılar.
Matematik dersinin hayatın içindeki yerini irdeleyen
ve bu keyifli geziyle motive olan öğrencilerimiz
gezilerini, yeni bilgiler edinmenin verdiği keyifle
sonlandırdılar.

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz “Georobot” Yapıyor…
Hazırlık Sınıfı öğrencilerimizin üç boyutlu
geometrik cisimlerin açık hallerini öğrenmeleri,
çevrelerinde gördükleri şekillere dair farkındalık
oluşturmaları ve katı cisimleri keyifli bir ortamda
öğrenmelerini sağlamak amacıyla “Georobot”
yaptık.

Somut Materyaller,
Oyunlar ve Etkinliklerle Matematik Öğretimi...
Öğrencilerimizin tasarladığı somut materyallerden ve matematik oyunlarından oluşturduğumuz
“Matematik Atölyesi”nde sergilenen ürünleri,
derslerimizde aktif şekilde kullanıyoruz. Böylece
hem öğrencilerimizin öğrenme kapasitelerini
artırarak öğrendikleri konuların kalıcılığını sağlamış
oluyoruz hem de interaktif oyunlar yardımıyla
öğrencilerimizin matematiksel düşünme yeteneklerini geliştiriyoruz.

36

“Yabancı Diller Bölümü”

Okulumuz MUN Kulübü öğrencileri 9/A sınıfından Kağan
BAYKAL, 10/A sınıfından Eren ÖZKAN, 10/B sınıfından Ülkem
Deniz ARSLAN, 11/B sınıfından Mürşit Umut BİRKAN, 11 Yabancı
Dil sınıfından Deniz MERT, Cemre Su Ayceren UZAR, Ecem
Deniz YETİŞKEN, Betül IŞILGANER ve Yiğithan AYGÜR ile Vefa
Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen VEFAMUN’18
Konferansına Yabancı Diller Bölüm Başkanı Nihal BARAN’ın
rehberliğinde katıldılar. Umut BİRKAN Nepal, Betül IŞILGANER
Gine, Yiğithan AYGÜR Brundi, Cemre Su Ayceren UZAR Benin,
Deniz MERT ve Kağan BAYKAL Sırbistan, Eren ÖZKAN Türkiye,
Ülkem Deniz ARSLAN İtalya ve Ecem Deniz YETİŞKEN Laos
delegeleri olarak farklı komitelerde görev almak üzere
hazırlıklarını yaparak 30 Mart - 2 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan konferanstaki Caıro Non_Alıgned
Natıons Confernece, Sochum ve Dısec komitelerine katılmışlardır. Çalışmalarını diğer ülke delegeleri ile
başarılı bir şekilde sürdürerek okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

BÖLÜMLER

Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi
VEFAMUN’18 Konferansında…

Poster Düzenleme Yarışması
“Poster Competition”
The Poster Competition 2018 İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ilgi alanlarını, iç dünyalarının renklerini ve yaratıcılıklarını
sergilemeleri için tasarlandı. Poster yarışmamızın amacı artistik
kabiliyetleri yüksek olan öğrencileri tanıma ve öne çıkarma,
bunun yanında öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirmeye
yardımcı olarak yeteneklerinin farkına varmalarına olanak
sağlamaktı. Yarışmaya katılan eserler araştırma, içerik, özgünlük ve sanatsal yeteneklere göre değerlendirildi. Poster
yarışması öğrencilerimizden ve velilerimizden büyük ilgi gördü.
Yarışma sonunda Hayat ŞAHİN birinci, Efsun ÇİLLİ ve Nil
GANİOĞLU ikinci, Niyazi Altan RECEPOĞLU ve Eylül GÜLÇİN de
üçüncü seçilmişlerdir.

Liseler Arası İngilizce Konuşma Yarışması…
Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek, kitle
karşısında konuşarak öz güven kazanımını sağlamak için Işık
Okulları tarafından Liseler Arası İngilizce Güzel Konuşma
Yarışması düzenlenmiştir. 23 Mart 2018’de Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü’nde bu yıl dördüncü kez düzenlenen yarışmada
okulumuzu temsil etmek üzere Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi
10/B sınıfı öğrencimiz Burhan Mete ÜZMEZ seçilmiştir.
Öğrencimiz Internet Addiction (Internet Bağımlılığı) konusunda
düşüncelerini paylaşmıştır. Sahnede sergilediği rahat, kendinden emin tavır ve davranışları, jürinin sorduğu sorulara verdiği
yanıtlarla gerek jüri üyelerinin gerekse izleyicilerin dikkatini
çekerek başarılı bir performans sergilemiş ve okulumuzu en iyi
şekilde temsil etmiştir. Etkinlik sonunda düzenlenen törende
öğrencimize katılım sertifikası, kendisine rehberlik eden
Yabancı Diller Bölüm Başkanımız Nihal BARAN’a da okulumuz
adına sertifika sunulmuştur.
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İstanbul Beyoğlu'nda Alman İzleri…
Stadtrallye Deutsche Spuren in İstanbul-Beyoğlu
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Yabancı Diller
Bölümü olarak Almanca dersimizi ilginç, öğretici ve
hızlı bir keşif turuyla birleştirmek amacıyla Goethe
Enstitüsünün düzenlediği “İstanbul Beyoğlu’nda
Alman İzleri - Die Stadtrally” projesinde bu yıl bizler
de yer aldık. Bu proje öğrencilerimizin Alman dilini
yaşayarak öğrenmesine de olanak sağladı.
Başlangıç ve bitiş noktası Goethe Enstitüsü olan
bu iz sürme oyununda amacımız Beyoğlu sokaklarında verilen ipuçlarını takip ederek Alman izlerini
bulmaktı.
Öğrencilerimiz işe ilk olarak enstitü kütüphanesini tanımakla başladılar. Daha sonra turumuz Beyoğlu sokaklarında “Beyoğlu’nda Alman İzleri” başlığı
altında ilginç sorularla devam etti.

Terakki Vakfı Okulları Dijital Hikâye Yazma Yarışması
Terakki Vakfı Okulları tarafından lise öğrencilerinin
İngilizce bilgi ve becerilerini dijital becerileri ile birleştirmelerini sağlamak amacıyla Dijital Hikâye Yazma
Yarışması düzenlenmiştir. Okulumuz Hazırlık A sınıfı
öğrencisi Nil GANİOĞLU da İngilizce ve dijital becerisini
bir araya getirerek küçük bir sokak köpeğinin öyküsünü
anlatmıştır. Hazırlamış olduğu öykü jüri tarafından
büyük bir beğeni kazanmış ve başarı sertifikası alarak
okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir.

Moda Rüzgârı…
“Fashion Show”
Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Yabancı Diller
Bölümü olarak öğrencilerimizin dil kazanımlarını farklı
etkinliklerle geliştirmeye çalışıyoruz. Hazırlık sınıfı
öğrencileri sahneledikleri “Moda Gösterisi”nde (Fashion
Show) moda ve yaratıcılık rüzgârları estirdi. Hazırlık A
sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Duygu SANCAK'ın
hazırladığı gösteride öğrenciler hayal güçlerini kullanarak yarattıkları kreasyon ve İngilizce sunumları ile
yönetici, öğrenci ve velilerin beğenisini kazandılar. Etkinlikte Hazırlık A sınıfı öğrencilerinden Eylül GÜLÇİN’in
keman ile çaldığı “Love Me Tender” adlı parça da izleyicilere güzel bir sürpriz oldu.
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“İngilizce Yaratıcı Hikâye Yazma Yarışması”
Creative Writing Competition
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi 10/A sınıfı
öğrencilerimizden Tilbe GÜMÜŞDAĞ ve İlayda
KÖSE Fenerbahçe Koleji tarafından bu yıl üçüncü
kez
düzenlenen
Yaratıcı
Hikâye
Yazma
Yarışması’nda (Creative Writing Competition)
birçok okulun katıldığı birinci elemeyi geçtikten
sonra 26 okulun katıldığı ikinci elemede yarışma
fırsatı elde etmişlerdir. Kendilerine verilen 90
dakika içerisinde daha önce bilmedikleri bir durum
hakkında hikâyelerini yazmışlardır. İngilizce Öğretmenimiz Sevcan TEMEL rehberliğinde katıldıkları
yarışma sırasında yazdıkları hikâye ile “En İyi
Karakter” ödülünü kazanmışlardır. Yarışma
sonrasında kendilerine verilen ödülü ve sertifikalarını alarak okulumuzu en iyi şekilde temsil
etmişlerdir.

Miniatürk Gezimiz…
Antik Çağdan Roma’ya, Bizans’a, Selçuklu’ya
oradan da Osmanlı’ya kadar bu topraklarda hüküm
sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültüründen
günümüze kalan zengin mimari mirasını bir araya
getiren Miniatürk’ü Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile
ziyaret ettik.
Öğrencilerimiz, kendi kültürlerinin zenginliği
karşısında bilgilerini geliştirerek kendilerinden önce
yaşamış olan medeniyetlerden ilham alarak yollarına daha emin adımlarla devam edecekler.

Picture Story
Macbeth
Hazırlık A sınıfı öğrencilerimiz İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve Dünya edebiyatı hakkında
bilgi birikimlerini artırmak için İngilizce derslerinde
kitaplar okumaktadırlar. Dünyaca ünlü Macbeth adlı
eseri okuduktan sonra canlandırma çalışmaları
yapıp, sahneleyerek kitabın hayatlarında daha
etkileyici olmasını sağlamışlardır.
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Bilgi Yarışması
“Quiz Show”
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Hazırlık ve 9.
sınıf öğrencileri Yabancı Diller Bölümü tarafından
düzenlenen Bilgi Yarışmasında (Quiz Show)
Yabancı Dil bilgi ve becerilerini sergilediler.
Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimiz karma olarak No
Name, Pop Corn ve The Canned Information
isimleriyle yarıştılar. Öğrencilerimiz İngilizce,
Almanca, İspanyolca ve Rusça olarak yöneltilen
genel kültür sorularını yanıtlamaya çalıştılar. Quiz
Show etkinliği sırasında öğrencilerimiz ayrıca
İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca Tekerlemeler (Tongue Twisters) söylemeye çalışarak
keyifli dakikalar geçirdiler. Tatlı bir rekabet içinde
geçen yarışmanın sonunda The Canned Information grubu en çok soruya doğru yanıt vererek
yarışmayı birinci olarak tamamlamışlardır.

Rus Dili Olimpiyatları…
Öğrencilerimizin Rus dili becerilerini geliştirmek
ve düzeylerini belirleyebilmek için Rus Kültür
Merkezi ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Rus
Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Rus Dili
Olimpiyatları’nı okulumuzda Rusça dersi alan
öğrencilerimize uyguladık. Rusça öğretmenimiz
Sayın Yulia ERENLER ’in sorumluluğunda uygulanan olimpiyat sınavında öğrencilerimiz Rusça bilgi
ve becerilerini sınama şansı elde ettiler.
Olimpiyat sonrasında öğrencilerimize belgeleri
Okul Müdürümüz Sayın Cengiz SALDIRANER ve
Yabancı Diller Bölüm Başkanımız Nihal BARAN
tarafından takdim edildi.

Sultanahmet Gezisi
Öğrencilerimizin İngilizce bilgi ve konuşma becerilerini geliştirmek, öz güven kazanımlarını sağlamak
için yaşayarak öğrenme modelini hayata geçirmek
amacıyla Sultanahmet’e eğitim gezisi düzenledik.
Yabancı Diller Bölümümüz tarafından düzenlenen
Yabancı Diller Bölüm Başkanı Nihal BARAN, İngilizce
Öğretmenleri Duygu SANCAK, Yasemin KOZLUCA,
Hakan YILMAZ rehberliğinde Hazırlık ve 9. sınıf
öğrencilerimizle
gerçekleştirdiğimiz
etkinlikte,
öğrencilerimiz yabancı turistlerle iletişim kurarak
İngilizce Almanca, Rusça ve İspanyolca konuşma
becerilerini geliştirmeye çalışmışlardır.
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Yaz okulu düzenlemek büyük bir sorumluluk ve
titiz çalışma gerektirmektedir. Biz de bu bilinçle yaz
okulu düzenleme konusunda uzman olan ve yıllardır
pek çok öğrenciye bu hizmeti başarı ve güvenle
sunan SEM_PA Tur ile çalışma kararı aldık.
SEM_PA Tur Yetkilisi Sayın Cem UÇAK ile öğrencilerimizi buluşturduk. Sayın UÇAK keyifli sunumu
ile öğrencilerimize İngiltere Yaz Okulu programı ve
gidecekleri okul hakkında bilgi verdi.
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İngiltere’de Yaz Okulu…

İngilizce Tiyatro…
“The Lady”
Cloud Theatre ve Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi
ortak çalışması ile İngiliz oyunculardan oluşan
Cloud Theatre ekibini THE LADY adlı İngilizce
tiyatro oyunu ile okulumuz konferans salonunda
ağırlama şansı elde ettik. Oyuncular, önce 16 Şubat
2018 Cuma okulumuz öğrencileri ile buluştular.
Oyunda okulumuzdan Ülkem Deniz ARSLAN ve
Burhan Mete ÜZMEZ adlı öğrencilerimiz de rol
alarak oyuna renk kattılar. Tamamı İngilizce olarak
sergilenen oyun sonunda oyuncular, sahneden
ayrılmadan öğrencilerimizle interaktif bir şekilde
iletişime geçtiler. Öğrencilerimiz oyunculara merak ettikleri soruları yönelttiler ve oyuncular da soruları
keyifle yanıtladılar. Böylece öğrencilerimiz canlı bir performans izleyerek oyuncularla iletişim kurma şansı
elde ettiler.
Oyun sonunda Kurucumuz Sayın M. Vedat ERYETİŞ ve Okul Müdürümüz Sayın Cengiz SALDIRANER’in de
katılımıyla oyunculara mini bir hatıra ile teşekkürlerimizi sunduk.

World Poetry Day
“Dünya Şiir Günü”
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Yabancı Diller
Bölümü olarak öğrencilerimizin dil beceri ve kazanımlarını farklı etkinliklerle artırmaya çalışmaktayız.
21 Mart tüm dünyada Dünya Şiir Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de öğrencilerimize bu bilinci kazandırmak
için onların şiirle buluşmalarını istedik. Bu nedenle
okulumuzda öğretilen dört yabancı dil olan İngilizce,
Almanca, İspanyolca ve Rusça dillerinin edebiyatlarını
yansıtan önemli şairlere ait şiirlerden bir demet hazırladık. Öğrencilerimiz İngiliz, Amerikan, Kanada, Alman,
İspanyol ve Rus kültürlerinde yer alan ve edebiyatta iz
bırakan şiirleri büyük bir başarı ile seslendirdiler.
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Murat PROSÇİLER’i Okulumuzda Ağırladık…
Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Kültür Sanat
Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerde,
“Oyunculuk ve Seslendirme Üzerine” söyleşi ile
Sünger Bob' a hayat veren tiyatro ve dizi oyuncusu,
seslendirme sanatçısı ve daha birçok meziyeti bulunan Murat PROSÇİLER'i okulumuzda ağırladık.
Usta seslendirme sanatçısı Sayın Murat
PROSÇİLER'e bizi kırmayarak aramızda olduğu için
teşekkürlerimizi sunarız.

Bahçede Dış Mekân Çizimleri…
9. sınıf öğrencilerimizle Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Nevhan KAYAŞ rehberliğinde perspektif
kavramı hakkında çalışmalar ve uygulamalar
yapılarak mekân çizimlerinde neler yapılması
gerektiği konusunda çözümler üretildi. Bahçede
yapılan mekân çizimlerinde dış mekân kavramı
öğrenildi.
Dış
mekân
çekimleri,
Exteriör
çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma
ile öğrencilerimiz farklı perspektiflerden çizimleri
çözümlemeyi öğrendiler.

Görsel Sanatlar Dersimizde Mozaik Çalışması Yaptık…
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz Görsel Sanatlar
Öğretmenimiz Nevhan KAYAŞ rehberliğinde Türkiye’nin kültürel mirası olan mozaiklerden esinlenerek
form,

ışık,

gölge

kurallarına

uyarak

çalışma

gerçekleştirdiler. Parçadan bütün oluşturma yoluyla
desen oluşturarak her öğrenci kendine özgü bir
çalışma ortaya koymuştur.
Öğrencilerimizle
yerleştirmesi

bitince

birlikte
derz

mozaik

parçaların

dolgusu

yapılarak

çalışmanın dolu ve doygun görünmesi sağlandı.
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“Sanatsız kalmış bir milletin
hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Dünya Sanat Günü 15 Nisan 2012’de resmi
olarak kabul edilip kutlanmaya başlanmıştır. Sanat,
hayatımızın tüm anlarında vardır. Edebiyat, resim,
müzik, opera, bale, heykel, sinema ve daha fazlası…
Bir metro yürüyüşünde kulağımıza çalınan bir
melodi… Bir kitapta veya albüm kabağında
gördüğümüz çizim fotoğraf, hatta markette
gördüğümüz bir ambalajın üzerinde bile sanat
vardır.
Dünya sanat günü kutlamaları kapsamında
sanatın sanatçının ne olduğunu öğrenerek başladık.
Müzik Öğretmenimiz Begüm KARABAKIR rehberliğinde öğrencilerimiz ünlü bestecileri ve ülkemizin
ünlü ses sanatçılarını tanıtmak için kostümlü
sunumlar yaptılar. Ünlü sanatçılarımızın şarkılarını
söylediler.
Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Nevhan KAYAŞ rehberliğinde Anlık Resim Yarışması düzenlenmiş olup
öğrencilerimize verilen konunun 15 dakika içinde istedikleri teknikte resimlerini resmetmeleri söylenmiştir.
Bu kapsamda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimize ödülleri tören sonunda Okul Müdürümüz Sayın
Cengiz SALDIRANER tarafından takdim edilmiştir.

KULÜPLER

Dünya Sanat Günü

Balkanlar’dan Türkiye Şampiyonu…
Öğrencimiz Tuğbanur YALMAN 26-28 Ocak
2018’de Bursa’da düzenlenen Türkiye Kyokushin
Karate Şampiyonasında Ümit Bayanlar 55 kilogramda Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Sevgili öğrencimiz Tuğbanur YALMAN ile gurur
duyuyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz.

Öğrencimiz Tuğbanur YALMAN’dan
Balkan Şampiyonası Başarısı!
17 Mart 2018’de Bulgaristan Varna’da düzenlenmiş olan Balkan Şampiyonasında öğrencimiz
Tuğbanur YALMAN, Balkan üçüncüsü olmuştur.
Öğrencimizi bir kez daha kutluyor, başarılarının
artarak devamını diliyoruz.
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Balkanlar Turnuvaları…
Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi Okul Takımları olarak Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen turnuva maçlarına katılım sağlamıştır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Nihal ASKER rehberliğinde sahaya çıkan futsal, basketbol, voleybol,
masa tenisi, satranç ve bilek güreşi takımlarımız sergilediği mücadeleler ile güzel sonuçlar ortaya koymuştur.

Balkanlar Orkestrası…
Müzikte tek başına var olabilmek güzel. Ama
takım halinde var olabilmek, aynı duyguları, aynı
ritmi yaşayabilmek mükemmel. Biz orkestramızda
bunu amaçladık. Takım ruhunu prensip alarak
“ben”den biz olabilmeyi, kompozisyonun içinde
bütünü yakalamayı hedefliyoruz.

“Spor Rüzgârı” Tüm Hızıyla Devam Ediyor…
“Takımını Kur da Gel” etkinliklerinin ardından sınıf turnuvaları olarak devam eden etkinliklerle öğlen
araları zevkli ve rekabet dolu anlara sahne oluyor.
Spor kulübü öğrencileri ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Nihal ASKER rehberliğinde yıl boyunca
turnuvalarımızı gerçekleştirdik.

44

“Sosyal Kulüpler”
Sanat Kulübü
farklı malzeme ve tekniklerde günümüzde yeni
gelişen sanatsal teknikleri inceleyerek üreten bir
ekibiz. Üç boyutlu çalışmalar yaparken atık malzemelerden ve farklı kullanımı olan malzemeleri
sanatsal

birer

ögeye

dönüştürüyoruz.

Pratik

çözümler üreterek kolaylıkla yeni işler ortaya
çıkarıyoruz.
Sanatsever

öğrencilerimizle

birlikte

hazır-

ladığımız programımızda renk çalışmaları, keçe

KULÜPLER

Sanat bizim için her yerde… Bunu bilen bizler

modelleme, üç boyutlu çalışmalar, tasarım kitap
ayraçları, özel tasarım ürünler tasarladık. Dönem
boyunca sanat kulübü olarak farklı çalışmalar ve
teknikler ile ürünler çıkarmayı hedeflemekteyiz.
Sanatın sadece uygulama olmadığını bilen bizler kulüp programımıza bizi sanatsal teknikler hakkında
bilgilendirecek belgeseller ve filmler izlemeyi hedefliyoruz.

Spor Kulübü
Oyun, her ne kadar çocukluk çağına özgü bir faaliyet gibi görünse de her yaşta yaşantımızın bir parçası,
insan zekâsının yaratıcı ürünü, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan sosyal bir
olgudur.
Spor ve oyun çocukların bütün gelişim dönemleri için vazgeçilmezdir. Spor, içinde barındırdığı sevinç ve
mutluluk gibi duygularla, hayat tecrübesi, yetenek gelişimi, kurallara uyma, uyumlu hareket etme kavramlarını öğrettiği gibi kazanmanın erdemi, kaybetmenin kabulü, farklılıklara saygı ve kişisel özelliklerimizin
ortaya çıkmasını da doğrudan etkiler. Bu doğrultuda kulüp çalışmalarımızı yürütmeyi esas aldık.
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Ekoloji Kulübü
Çevreyi Yaşat ki İnsan Yaşasın…
Kulübümüz, çevremizi ve ihtiva ettiği canlıları
daha yakından tanıyarak onları ve çevreyi koruma
bilinci elde etmek, doğal yaşamı tehdit eden sorunlarla
mücadele
hususunda
öğrencileri
bilgilendirmek, çevreye duyarlı nesiller yetiştirme
gayesine katkı sağlamak maksadıyla kurulmuş bir
bilim kulübüdür. Başta çevremiz olmak üzere bizimle beraber yaşayan hayvan, bitki ve diğer canlıları
öğrencilerimize daha yakından tanıtmak, hem çevre
hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamak hem de küresel ölçekte dünyamızı bekleyen
tehlikeler hakkında onları bilgilendirmek, doğa
gezileri yapmak, enerji tasarrufu, sürdürülebilir
enerji
ile
ilgili
tanıtım
ve
kampanyalar
gerçekleştirmek, Mavi Kapak Toplama Kampanyası
ve Atık Pil Toplama Kampanyasını başlatmak, çevre
ve ekoloji konulu fotoğraf, film yarışmaları düzenlemek, çevre konulu seminer ve konferanslar düzenlemek kulübün genel faaliyetlerinden bazılarıdır.

E-Sport Kulübü
Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği
ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası
büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla
dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların
buluşup oyun oynayabilecekleri bir spor olarak
tanımlanabilir. Elektronik sporcuların hem fiziksel
hem de zihinsel olarak başarılı olabilmeleri için
sporun kendilerine kazandırdıklarını fark etmeleri
gerekir. E-Sport’la hayat ile ilgili strateji kazanımları elde edilmektedir.

Halk Oyunları Kulübü
Halk Oyunları yüzyıllar boyu biriktirilmiş ve
değişime uğramış zenginlikler kaynağı olarak bütün
halkın sevinçlerini, acılarını olduğu kadar, bilgisini
ve sağduyusunu da dile getirir. Birleştirici özelliği ile
sınır tanımaz coğrafi sınırları kesinlikle çizilemez
toplumsal duyguları kapsar. Geçmişten günümüze
halk kültürümüzü yöresel müzik ve kıyafetlerimizle
yaşatmamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza
olanak sağlar. Öğrenciler kulüpte aldıkları temel
bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak
ürünlerini sergiler.
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İngilizce Drama Kulübü
gelişimlerine

destek

olmak,

drama

yeteneklerini İngilizce becerileri ile pekiştirmek
amacıyla

çalışmalar

sürdürülmektedir.

Bu

yıl

Hazırlık sınıfında okuyan öğrencimizle birlikte
yürütülen kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimize
dil becerisi kazandırmanın yanı sıra sahne duruşu,
nefes çalışmaları ve podyum yürüyüşü çalışmaları
da sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz yıl sonunda
tüm kazanımlarını sergileyecekleri İngilizce bir oyun

BÖLÜMLER

İngilizce Drama Kulübünde öğrencilerimizin
İngilizce

ile gerek velilerinin gerekse arkadaşlarının karşısında sahnedeki yerlerini alacaklardır.

İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübü
İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübünde
öğrencilerimizin değişen dünya şartlarında kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, kültür
ve sanata ilgi duymaları, Türkçemizi doğru ve estetik bir şekilde kullanmaları hedeflenir.
Kültür ve edebiyat dünyamızın değerli şahsiyetleri, söyleşiler yapmak üzere öğrencilerimizle
buluşturulur. Ayrıca kulüp bünyesindeki öğrencilerimiz bu isimlerle röportaj yapma olanağı bulur.
Okulumuzda gerçekleştirilen her türlü yayın faaliyetlerinin planlanmasında, gerçekleştirilmesinde
öncelikli olarak İstanbul Kültür Yayın ve İletişim
Kulübü öğrencileri söz sahibidir.
Kulübümüz çok yönlü bir kulüp olma özelliğini
gösterdiğinden İstanbul kültürüne ait unsurları da
yaşayarak ve görerek öğrenmeyi amaçlar. Bu
doğrultuda İstanbul’un tarihi yerleri ve doğa güzellikleriyle ilgili geziler düzenler.
Kulüp öğrencilerimiz, okulumuzda gerçekleştirilen
her türlü münazara, şiir dinletisi, edebi tartışma gibi
platformlarda etkin bir şekilde rol alır.
İstanbul Kültür Yayın ve İletişim Kulübü, eğitim
öğretim faaliyetlerimizin her aşamasında olduğu
gibi modern Türkiye’nin gereksinimi olan çağdaş,
entelektüel, ulusal ve evrensel bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmenin onuruyla çalışmalarını sürdürmektedir.
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Münazara, Düşünce ve Fütürizm Kulübü
“Dili bir kelimede daha fakir kılmak,
bir ulusun düşüncesini bir kavramdan
yoksun kılmak demektir.”
Arthur Schopenhauer

İnsan için var olmak, boşlukta yer kaplayan bir nesne olmanın çok ötesinde kendi varlık bilincine varıp diğer
var olanları sorgulama süreciyle geçen bir mücadeledir. Kişinin hem kendisiyle hem de çevresel koşullarla
girdiği bu mücadelede başarılı olmak kişinin kendini değişen koşullara en iyi şekilde adapte etmesiyle mümkün
olacaktır. Münazara, Düşünce ve Fütürizm Kulübü olarak öğrencilerimin ülkemiz ve dünya koşullarındaki temel
değişimler ve bu değişimlere paralel ortaya çıkan sorunlarla ilgili farkındalık düzeyini artıracakları, gelecekçi
bakış açısını bütünleştirerek öğrendiklerini münazara ile somutlaştırabilecekleri entelektüel faaliyetler yapılmaktadır.

Müzik Kulübü
“Müzik, dünyaya açılan evrensel bir kapıdır.”
Kültürlerarası farkındalık, iletişim ve şarkılar
yoluyla bütüncül öğrenme düzeyini artırmak genel
amaçlardır. Koro, katılımcı çocukların şarkı söyleme
becerilerinin artırılması ile kültürel, toplumsal,
müzikal ve akademik alanlarda çok daha uyumlu ve
başarılı olmalarını destekler. Orkestranın amacı
öğrencilerimizin müzik, estetik, kültür ve sanat
alanındaki

yeteneklerinin

gelişmesine

katkıda

bulunurken sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik
etmektir. Yapılacak orkestra çalışmalarında, öğrencilere birlikte çalma zevkinin aşılanmasının yanında
bireysel

çalgı

amaçlanmaktadır.
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seviyelerinin

de

geliştirilmesi

“Kültür Sanat”

ÇARESİZ ÖZLEM
Ceza mı bu bilemiyorum.
Ellerimi vücudumdan ayırmak daha kolayken
Yıllardır tuttuğum eli bir süreliğine bırakmak zorunda kalmak
Ceza mı bilemiyorum.

ŞİİR

Özleyeceğim seni
Gittiğim her yerde, her zaman
Küfürleri, mesafelerin önüne sıfat olarak kondurarak
Özleyeceğim aşkla bakan gözlerini.
Özleyeceğim seni
Hiçbir çiçekte bulunmayan kokunu,
Nefesinin sıcaklığını
Bomboş duvarlara bakarak çaresizce özleyeceğim.
Geçmişi hatırlayacağım
Anılarımızı tekrar yaşayabilmek için semaya bakıp yalvaracağım.
Gelecek için kesinliği olmasa bile hayaller kuracağım.
Kalbimde olan seni, sen yanımda yokken de yaşatacağım.
Özleyeceğim seni
Ölüm gibi bir ayrılık her zaman ihtimalken bu hayatta
Halime şükretmeye fırsat bulamadan
Gözyaşlarımı göllere, denizlere çevirerek özleyeceğim seni.
Kolay değil
Sana sarılamadan aylar geçirmek
Seni bir kere daha görebilmek için aylarca uykusuz gezmek
Ömrümde geri gelmeyecek olan dakikaların daha hızlı geçmesi için tanrıya dualar etmek.
Kolay değil
Kokun olmayan bir ortamda nefes almak
Saçlarının hiçbir teline dokunmadan güne başlamak
Ve korkum ise hiç başlayamamak
Fakat belki bir çiçek bahçesi
Belki de küçük bir dükkan
Tekrar belini saracağım mekan
Senden tek istediğim, bu aşkı payidar kılman.

Ersay Oğulcan OKAN
12-B
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