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                                                        GENÇLİK’TE DEĞERLER EĞİTİMİ                                                                                             

Sekiz ayda sekiz etkinlik kapsamında Özel Gençlik Ġlkokulu 3. sınıf  öğrencileri ve öğretmenleri 

tarafından nisan ayında'Sticker ÇalıĢması' yapıldı. Öğrencileri CÖMERTLĠK konusunda 

bilinçlendirmek için görsel çalıĢmalar yapıldı. Okulun belirli yerlerine Stickerler yapıĢtırıldı. Ayrıca 

öğrencilere dağıtıldı. 



3 

 ÖZEL GENÇLĠK ĠLK-ORTAOKULU 

EVDE YAPILAN TASARRUF ANKETĠ 

 
Zaman ilerledikçe tüm Dünya‟da artan bir ihtiyaçtır enerji. Ġnsanlar teknolojinin de 

ilerlemesiyle daha fazla enerji tüketir hale geldi. Isınmada, aydınlanmada, iletiĢimde, ulaĢtırmada 

hemen hemen her alanda bir gereklik oldu enerji. Elektrik, ısı, ıĢık ve birçok enerji türevi 

hayatımızın bir parçası. Enerji santrallerde çok farklı yöntemlerle üretilip insanların hizmetine 

sunulmaktadır.  Bir ülkenin geliĢmiĢ veya geliĢmekte olduğunu belirlemede enerji tüketim oranları 

da dikkate alınmaktadır. Enerji üretmek kadar enerji tasarrufu da geliĢmiĢ ülkelerde dikkate alınıp, 

gerekli çalıĢmalar yapılmaktadır. Enerji tasarrufu hem yeniden enerji üretim ihtiyacını azaltmakta 

hem de bu süreçte oluĢabilecek çevre sorunlarını önleme etkin rol almaktadır. Bizler Özel Gençlik 

Ġlk-Ortaokulu fen bilimleri öğretmenleri olarak, öğrencilerimize ve velilerimize çevre bilincini 

aĢılamak ve enerji tasarrufu konusunda bir farkındalık oluĢturabilmek için Eco-School 

kapsamında bir anket düzenledik. Bu rapor ile anketin sonuçlarını yansıtma çalıĢacağız. Anket 

sorularını yanıtlayan veli ve öğrencilerimize teĢekkür eder, bilinçli birey, bilinçli okul ve bilinçli bir 

toplum olma yolunda bu çalıĢmamızın faydalı olmasını temenni ediyoruz. 

Anket Sorusu: 1-Evinizde En Çok Kullandığınız 3 Elektronik Cihaz Nedir? 

 
 

Anket uyguladığımız 120 örneklem üzerinden yapılan değerlendirmede evlerde en çok 

kullanılan 3 elektronik cihaz %62,4 oranla “Telefon”, %56,4 oranla “Televizyon”, %52,8 oranla 

“ÇamaĢır Makinesi”olmuĢtur. 

 

 

Aspiratör 1 

Bilgisayar 36 

Bulaşık M. 27 

Buzdolabı 41 

Çamaşır M. 44 

Dondurucu 3 

E. Süpürge 12 

Fırın 13 

Ocak 4 

Play Station 1 

Radyo 1 

Su ısıtıcı 2 

Tablet 14 

Telefon 52 

Televiyon 47 

Ütü 11 
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Anket Sorusu: 2- Evinizde Enerji Tüketimi En Fazla Hangi Alanlarda Olmaktadır? 

 

 

Banyo-Tuvalet 4 

Mutfak  83                   

Oturma Odası 28                                                    

Salon   5 

 

 

 

Anket sonucu evlerde en fazla enerji tüketim alanı %69 Mutfak olmuĢtur. 

 

 

 

 

 

Anket Sorusu: 3- Evinize Son Gelen Elektrik Faturası Bedeli Ne Kadardır? 

 

 Ankete cevap veren örneklem üzerinden gelen cevaplarda en fazla elektrik faturası 200 ₺, 

en az gelen elektrik faturası 47 ₺ dir.  

120 örneklemin gelen elektrik faturası ortalaması 92,56 ₺ dir. 

 

 

 

 

Anket Sorusu: 4- Evinize Son Gelen Su Faturası Bedeli Ne Kadardır? 

 

Ankete cevap veren örneklem üzerinden gelen cevaplarda en fazla su faturası 88 ₺, en az 

gelen su faturası 20 ₺ dir.  

120 örneklemin gelen su faturası ortalaması 52,77 ₺ dir. 
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 Anket Sorusu: 5- Evinizde Kaç Ampul Kullanıyorsunuz? 

 

Ankete cevap veren örneklem üzerinden gelen cevaplarda en fazla kullanılan ampul 55 

adet,  en az kullanılan ampul 3 adettir.  

120 örneklemin kullandığı ampul ortalaması 17,26 adettir. 

 

 

 

 

Anket Sorusu: 6- Evinizde Kaç Tasarruf Ampulü Kullanıyorsunuz? 

 

Ankete cevap veren örneklem üzerinden gelen cevaplarda en fazla kullanılan tasarruf 

ampulü 50 adet,  en az kullanılan tasarruf ampulü 1 adettir.  

120 örneklemin kullandığı ampul ortalaması 13,33 adettir. 

 

 

 

Anket Sorusu: 7-Oturduğunuz Bina Yalıtımlı mı? 

 

 

 

 

Evet Yalıtımlı  108 

Hayır Yalıtımlı Değil 12  

 

 

 

 

 

 

Örneklemde bulunan 120 evden 108‟i yalıtımlı, 12 ev ise yalıtımsızdır. 
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  Anket Sorusu: 8- Hangi Tür Yakıt ile Isınıyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Doğalgaz: 119   Kömür: 1 

 

 

 

Anket Sorusu: 9- DiĢlerini Fırçalarken Musluğu Kapatıyor musunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Örneklemden 115 kiĢi diĢlerini fırçalarken musluğu kapatırken, 5 kiĢi kapatmadığını belirtti. 
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Anket Sorusu: 10- Evinizde, ĠĢ Yerinizde Enerji Tasarrufu ile Ġlgili Neler Yapılabilir? 

Anketi uygulayan kiĢiler tarafından enerji tasarrufu ile ilgili yapılabilecek öneriler Ģu 

Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. 

 Suyu daha az tüketebilir ve elektrikleri gereksiz kullanmamalıyız. 

 Elektrik cihazları tamamen kapatıp fiĢlerini çekebiliriz. 

 Gereksiz yanan lambalar söndürülmeli. 

 Ġhtiyaç fazlası elektrik tüketimi konusunda çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor. 

 Kullanılmayan oda elektrikleri kapatıla bilinir.  

 Enerji tasarruflu ve çevre dostu cihazlar tercih edilebilir. 

 Gün ıĢığında ampul yakmamak. 

 ÇamaĢır ve bulaĢık makinesini yarı dolu çalıĢtırmamak. 

 Rüzgâr ve güneĢ enerjisi panelleri ile elektrik üretilebilir. 

 Ġhtiyaç fazlası elektrik konusundan bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmalı. 

 Suları boĢa akıtmayalım. 

 Harekete duyarlı sensörlü ampuller kullanılmalıdır. 

 Kullanılmayan elektronik cihazların fiĢleri çekilmeli, ev ve iĢ yerlerini gereğinden fazla 

ısıtmamak, binaların kullanılmayan bölümlerinin ıĢıkları yanık kalmamalı. 

 Daire kapısı ve balkon kapılarına sünger bant yapıĢtırılabilir. 

 Binalara yalıtım yapılmalı. 

 Tasarruf konusunda bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmalı. 

 Dekorasyon eĢyaları açık renkli seçilmeli, gün ıĢığından faydalanmalı, açık renk ile 

boyanmalı. 

 Camlara fitil yapılabilir, çatıya konulan bir güneĢ paneli ile elektrik üretilebilir, binaya 

mantolama uygulanabilir. 

 Elektrikli araçları saat 23 den sonra kullanıyoruz. 

 Bilgilendirme çalıĢmaları yapılabilir. 

 Geceleri televizyon bilgisayar gibi aletlerin fiĢi çekilebilir. 

 Beyaz eĢyaları seçerken A+++ seçilmelidir. 

 ĠĢimiz bittiğinde lambaları söndürmeliyiz. 

 Ampul sayısı azaltılabilir. 

 Sensörlü musluklar kullanılmalıdır. 
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Bu anket çalıĢması sonucu evlerde en çok kullanılan elektronik cihazların telefon, 

televizyon ve çamaĢır makinesi olduğu ortaya çıkmıĢ bu cihazların az enerji tüketen özellikte 

olması tasarruf sağlamada etkili olabileceği anlaĢılmıĢtır. En fazla enerji tüketiminin mutfakta 

olduğu ve bu alandan tasarruf çalıĢmalarının yapılması gerektiği ortaya çıkmıĢtır.  Evlerde 

kullanılan tasarruf ampullerinin oranının arttırılabileceği ve bilinçlendirme çalıĢmalarının yapıla 

bilineceği belirmiĢtir. Evlerde yalıtımın yoğun bir Ģekilde yapıldığı ortaya çıkmıĢtır. Doğalgazla 

ısınan ev sayısının fazla olduğu anlaĢılmıĢ ve çevre açısından olumlu bir sonuç ortaya çıkmıĢtır.  

Anketin son sorusu ile enerji tasarrufu konusunda insanları düĢünmeye ve bu konuda çalıĢma 

yapmaya yönlendirme gerçekleĢmiĢtir.  

Özel Gençlik Ġlk-Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmenleri olarak çevre ve enerji bilinci 

oluĢmuĢ bireyler yetiĢtirme yolunda yaptığımız çalıĢma ile bir farkındalık oluĢturmaya çalıĢtık.  

Faydalı olması dileğiyle. 

  

 

Ġsmail YILMAZ  Ġsa KARAMANOĞLU              Kadriye TOPCU        Havva Nur ÇALIġ 

Fen Bil. Öğrt.              Fen Bil. Öğrt.                  Fen Bil. Öğrt.    Fen Bil. Öğrt. 
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Gençlik’te Cambridge Esol Sınavı Heyecanı 

 

6 Mayıs 2017 Cumartesi günü Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu‟nda Cambridge Esol Sınavı gerçekleĢti. 

20 Starters, 20 Movers ve 30 Flyers olmak üzere toplam 70 YLE öğrencisi ve 20 KET ve 5 FCE 

olmak üzere 95 öğrencinin katıldığı sınava öğrenci ve velilerin ilgisi büyüktü.  

Katıldıkları bu sınavla ingilizce düzeylerini uluslararası platformda öğrenecek olan öğrencilerin 

heyecanları yüzlerine yansımıĢtı. Gençlik Eğitim Kurumları Yabancı Diller Koodinatörü Selcen 

Göger , 4 beceriyi ayrı ayrı ölçen bu sınavın öğrencilerin ingilizceye olan isteklerini ve meraklarını 

arttırdığını ve dolayısıyla öğrencilerin mevcut ingilizce baĢarılarını da olumlu yönde etkilediğini 

ifade ederek emeği geçen herkese teĢekkür etti. 

 



10 

 

Kutlu Doğum Haftası 

Özel Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi tarafından, Kutlu Doğum 

Haftası kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu program düzenledi. 

15 Temmuz Demokrasi Ģehitleri ve bütün Ģehitlerimizin de anıldığı program ĠĢaret dili eĢliğinde 

Ġstiklal MarĢı ve Kuran tilavetiyle baĢladı. 

Okul Müdürü Nurettin Kabak yaptığı konuĢmada "Her yıl Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız tarafından 

bireysel ve toplumsal hayatımızı yakından ilgilendiren, hem ülkemizin hem de insanlığın içinden 

geçtiği süreçleri dikkate alan temalar belirleniyor. 2017 yılının teması da 'güven toplumu' olarak 

uygun görüldü. Birbirimize güvenmezsek hayat zindan olur. Güven hayatın hak ettiği Ģekilde 

yaĢanmasına vesile olmaktadır." Ġfadelerinde bulundu.  

Program naatlar, hilye-i Ģerif, hadisler ĠĢaret dili korosundan ġehitlerimiz için marĢ ve ilahilerle 

devam etti. Ardından okul korosunun seslendirdiği ilahilerle program sona erdi. 
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GENÇLĠK’TE KEMER TERFĠ SINAVI 

Öğrencilerini her alanda etkin kılmak adına gerçekleĢtirdiği farklı uygulamalarla gündem oluĢturan 

Konya Meram Özel Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu faaliyetlerine devam ediyor. Özel Gençlik Ġlk/

Ortaokulu Sosyal Etkinlikleri kapsamında faaliyet gösteren Taekwondo Kulübü öğrencileri kemer 

terfi sınavına girdi. Meram Belediyespor Kulübü bünyesinde çalıĢmalarına devam eden 

öğrencileri ile birlikte yapılan Kemer Terfi Sınavı Özel Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu Spor Salonunda 

yapıldı.  

55 sporcunun katıldığı Taekwondo Kemer Terfi Sınavına, Komisyon Üyeleri olarak Türkiye 

Taekwondo Federasyonu Onursal BaĢkanı Kayhan Aytar, Meram Belediyespor Kulübü BaĢkanı 

Hüseyin Saraç, Tohm Taekwondo Milli Antrenörü Ġlkay Batman, Taekwondo Ulusal Milli Hakem 

Ruhi Doğan katıldı. Komisyon üyelerinin önünde sporcular bir üst kemere yükselebilmek için ter 

döktüler. Birbirinden renkli görüntülerin yaĢandığı sınavda sporcuların ve ailelerin heyecanı 

görülmeye değerdi. 

 Sınav sonrası baĢarı gösteren sporculara sınav komisyon üyeleri tarafından sertifikaları verildi. 

Ayrıca sınav komisyonu olarak okulumuzu onurlandıran konuklara Okul Müdürü Nurettin Kabak 

tarafından  plaketleri takdim edildi.  Okul Müdürü Nurettin Kabak, sınavda baĢarı gösteren 

öğrencilere teĢekkür etti. 

Okul Müdürü Nurettin Kabak Taekwondo çalıĢmalarından dolayı Beden Eğitimi Öğretmeni ve 

Taekwondo Antrenörü Canan Darıcı'ya teĢekkür ederek : „‟Amacımız sağlam karakterli ve sağlıklı 

bireyler yetiĢtirmektir. Taekwondo sporu bir dövüĢ sporu değil,  sevgi, dostluk ve kardeĢlik 

sporudur.” ifadelerine yer verdi. 
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GENÇ KEP PROJELERĠYLE GÖZ DOLDURDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu öğrencileri KiĢiselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı(KEP) 

kapsamında yıl boyunca yapmıĢ oldukları projelerini düzenlenen programla tanıttı. 

“Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen sistem vardır.” düĢüncesini benimseyerek 

öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre imkanlar sunan Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu, KEP birimindeki 

çalıĢmalardan olan Proje GeliĢtirme Programındaki ürünlerini düzenlenen etkinlikle tanıttı. 

 Öğrencilerin farklılıklarına dayalı öğrenme süreçlerini dikkate alarak tasarlanan KEP 

Biriminin, öğrencilerin resmi programdaki kazanımlarını desteklemek ve farklılıklarından 

kaynaklanan eğitim ihtiyacını karĢılama noktasında yapılan çalıĢmalar ile 2, 3 ve 4. Sınıf 

öğrencilerinin KEP birimi bünyesinde bir yıl boyunca yaptığı proje çalıĢmalarının tanıtıldığı 

geceye veliler yoğun ilgi gösterdi. 

BiliĢsel beceri analiz testi, yapılan ölçümlerin sonuç ve değerlendirmelerine göre 
oluĢturulan proje ekipleri yapmıĢ oldukları çalıĢmalarla ilgi odağı oldu. Bu yıl TÜBĠTAK Bölge 
YarıĢması‟nda Özel Gençlik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Doğan‟ın TÜBĠTAK jürisince 
fizik branĢında bölge birincisi seçilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ÇalıĢan Gemi” projesi ve 
6. Sınıf öğrencisi H.Enes Yımaz‟ın ''Trambolinin Mekanik Enerjisinden Elektrik Enerjisi Elde 
Etmek'' isimli projeleri  programda ilgi odağı oldu.  

 
Çıt Çıt Elbise, Üç Kademeli Damacana, YemSu KuĢ Evi, Tutupod, Isıtıcı Ceket, Kar 

Toplama Aracı, Döner Kitaplık, Engelsiz YaĢam Evi, Korumalı Kapı, Mayın Ġmha Tankı olmak  
gibi projeler  gruplar tarafından sunuldu. Kendi projesini sunmak için standlarında hazır bulunan 
öğrenciler projenin amacı, bu fikrin nasıl oluĢtuğu ve projenin nasıl çalıĢtığı ile ilgili izleyenleri 
bilgilendirdi. 

 
 
Program baĢında değerlendirme konuĢmasını yapan Özel Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu  

Nurettin Kabak, proje derslerinden zeka oyunlarına, akademik ihtiyaçtan yazılıma kadar birçok 
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alanda KEP Biriminin okul vizyon ve misyonuna katkılarının önemli olduğunu ifade ederek Özel 
Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu olarak kendilerine velilerin ve geleceğin emaneti olan öğrencilere 
gereken desteğin verilmeye gayret edildiğini ifade etti . Kabak, programın hazırlanmasında 
emeği geçen öğretmen, öğrencilere;programa destek veren ve katılan velilerimize teĢekkür 
ederim diyerek konuĢmasını sonlandırdı. 
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 GENÇLĠK’TE EDEBĠYAT ġENLĠĞĠ  
Okuma alıĢkanlığı kazandırma noktasında yaptığı etkinliklerle gündeme gelen Özel Gençlik Ġlk ve 

Ortaokulunda Gençlik Edebiyat ġenliği coĢku ile gerçekleĢti. Nitelikli okuma çalıĢmalarında 

öğrencilerine farklı ve ilgilerini çekecek etkinlikler gerçekleĢtiren Özel Gençlik Ġlk/Ortaokulu, 

Çocuk Edebiyatı alanında ilgiyle takip edilen yazarların katılımıyla Gençlik Edebiyat ġöleni‟nin 

üçüncüsü gerçekleĢti. “Gençlik Okuyor” projesi kapsamında gerçekleĢtirilen organizasyona on 

civarında yazar ve çizer katıldı. Fatih Turanalp, Zekiye Çoban, AyĢe Sevim, Fatma ÇağdaĢ 

Börekçi, Sümeyra Demir, M.Ahmet Demir, Sıddıka Tasa gibi isimler Gençlik Edebiyat ġenliği 

etkinliğiyle Özel Gençlik Ġlk/Ortaokulu öğrencileri ile buluĢtular. Gençlik öğrencileri Ģimdiye kadar 

severek okudukları kitapların yazarlarıyla tanıĢıp söyleĢi yapma, zihinlerindeki soruları sorup 

meraklarını giderme Ģansı bulan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.. Yazarlara kitaplarını 

imzalatıp kitaplıklarında saklayacakları güzel bir hatıra bıraktılar. 17 Mayıs 2017 tarihinde 

gerçekleĢen program ilk olarak 1 ve 2. Sınıflara yapılan kutu masal etkinliğiyle baĢladı. Yazar 

M.Ahmet ve Sümeyra T. Demir öğrencilerle etkileĢimli masal etkinliği gerçekleĢtirildi. Programın 

ikinci bölümü okul bahçesindeki imza programı ve çeĢitli etkinliklerle devam etti. MemiĢ ile ĠbiĢ 

gösterisi çeĢitli oyunlarla renklenen programda çocuklar doyasıya eğlendi. Yazarlara kitapları 

imzalatan öğrencilere patlamıĢ mısır ikram edildi. Kitap Fabrikası etkinliği ile bir kitabın nasıl 

hazırlandığı bizzat etkinlikle uygulamalı olarak gören Gençlik öğrencileri unutulmaz bir gün 

yaĢadı. Programı organize eden Özel Gençlik Ortaokulu Türkçe Zümre BaĢkanı Selma ANLAR, 

öğrencilerine ana sınıfından 8.sınıfa kadar okuma alıĢkanlığı kazandırmaya çalıĢtıklarını ifade 

ederek bu anlamda da her fırsatta farklı ve öğrencilerin ilgilerini çekecek etkinliklere yer vermeye 

çalıĢıyoruz, dedi. Edebiyat ve Ģenliği bir araya getirerek öğrencileri teknolojinin ağından kitabın 

güvenli ortamına yönlendirmeyi amaç edindiklerini söyleyen Anlar, programa katkıda bulunan 

herkese teĢekkür etti. “Ġlk Emir Hayat Tarzım” sloganıyla okuma çalıĢmalarını yürüttüklerini ifade 

eden Nurettin Kabak, çıktığımız bu yolda öğrencilerimizi kitaplarla dost edindirmeye ve bu 

alıĢkanlıklarını hayat boyu sürdürebilmelerine öncülük etmeye çalıĢıyoruz diyerek programın 

gerçekleĢmesinde destek veren ve emeği geçen herkese teĢekkür etti.  
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Gençlik’te Tarım Zamanı 

Özel Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu öğrencilere tarım kültürünü aĢılamak amacı ile hobi bahçesi 

etkinliği düzenledi. Gençlik Ġlkokulunda bulunan hobi bahçesine öğrenciler 195 sebze fidesi ekti. 

Özel Gençlik Ġlkokulu/Ortaokulu Müdürü Nurettin Kabak amaçlarının öğrencilerin doğa ile olan 

bağlarını güçlendirmek olduğunu söyleyerek, “Bahçenin bakımını öğrencilerimizle yapacağız. Bu 

noktada isteğimiz öğrencilerle beraber basit ve 

eğlenceli etkinlikler yapılabileceğini göstermek, 

çocuklara doğayı koruma bilincini kazandırmaktır. 

Öğrenciler yaptıkları bu faaliyetle tüketmiĢ oldukları 

sebzelerin market rafları ve pazarlardan 

10 dakikada yapılan alıĢveriĢlerden ibaret 

olmadığını anlamakta ve emek olmadan 

yemek olmayacağının farkına 

varmaktadırlar. Ürünün yetiĢme evresinde 

sabır gerektiğini ve yetiĢen ürünü gördükçe mutlu 

olduklarını fark etmektedirler. Eko-Okul ve 

Beslenme Dostu Okul Projesini de desteklemek 

amacıyla okulumuzdaki fiziki ortama uygun olan, 

Hobi bahçemizde öğrencilerimiz sebze yetiĢtiriyor, 

toprağa temas ediyor ve tarımın nasıl yapıldığı ile 

ilgili bilinçleniyorlar.” dedi.  
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Basketbol Yetenek Seçimi Testleri Sonuçlandı 

Okulumuzda eğitim gören 

çocuklarımıza yönelik yetenek 

testleri ve antropometrik 

ölçümler Selçuk Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim 

üye ve antrenörleri(Ahmet 

Gürsel Oğuz-OkĢay Oğuz) 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Beden Eğitimi Öğretmenimiz 

Fatih Demirel‟in 

koordinatörlüğünde 

antropometrik 

ölçümler,Basketbol yetenek 

seçim testleri ve yetenek testleri 

tüm öğrencilerimize 1-15 Mayıs 

2017 tarihleri arasında 

uygulanmıĢ olup okulumuzdan 

mezun oluncaya kadar her yıl bu 

ölçümler yapılarak geliĢimleri 

takip edilecek ve velilerimiz 

bilgilendirilecektir.  

Basket Spor Kulübü iĢbirliği 

içerisinde ve akademisyen 

antrenörler nezaretinde 

çocuğunuzun Basketbol 

antrenmanlarına 

katılmasını ,okul ve kulüp 

takımında yer almasını arzu 

ediyoruz.  

Çok yetenekli çocuklarımız 

olmasına rağmen tüm 

çocuklarımıza yönelik olarak 

yaptığımız 

organizasyonumuzda 

parolamız ”Önce Ġnsan ,Sonra 

Sporcu,En son Basketbolcu “ 

yetiĢtirmektir. Okulumuz ve 

Konya  
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Teog Yakında Sinemalarda 

Gelecek TEOG sınavına girecek olan 7. Sınıf öğrencilerimiz ile yapmıĢ olduğumuz “TEOG 
Yakında Sinemalarda” çalıĢmasını ilk olarak sınıf ortamında gerçekleĢtirdik. Bu çalıĢmada TEOG 
sınavı sürecini sinema filmi çekme sürecine benzetiyoruz. ÇalıĢmamız, çekecek olduğumuz film 
baĢarısız olmuĢ ve bunun sebeplerini araĢtırma üzerine odaklı idi. Öğrenciler bu çalıĢmada 
baĢrol oyuncusu olan öğrencinin, figüran olan velinin, yönetmen ve yapımcı olan öğretmenlerin 
baĢarısızlığa sebep olan hatalı davranıĢları hakkında görüĢlerini belirttiler. Belirtilen bu fikirler 
üzerinde tartıĢma yapıldı ve yanlıĢ belirtilen maddeler gündemden çıkarıldı. Bu hataları düzeltme 
adına çözüm önerileri sundular. Bu çalıĢma ile alakalı bir form düzenledik. Bu formu öğrenci, 
öğretmen ve veli birbirinden bağımsız bir Ģekilde doldurdular. Geri toplanan bu “BaĢarısızlık 
Nedenlerini Belirleme Formu”nun analizlerini gerçekleĢtirdikten sonra öğrenci ve veliye birlikte, 
öğretmenlere de ayrı bir sunum yapacağız. TEOG sınavı sürecinde baĢarının gelebilmesi için iĢ 
birliğinin büyük bir önemi vardır. Bu çalıĢma ile iĢ birliğine katkı sağlayacağımızı ve öğrenci-veli-
öğretmen koordinasyonunu sağlama adına önemli bir adım atacağımızı düĢünüyoruz. 
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6. Sınıflar Ġle Dikkat ÇalıĢması 

6. sınıf öğrencilerimize “D2 Dikkat Testi”ni uygulamıĢtık. Sonuçlarını öğrenci ile birebir 

değerlendirdik ve gerekli durumlarda aile ile bu durumu paylaĢtık. Öğrencilerimizin dikkatlerini 

güçlendirme adına okulumuzda düzenlenen DGS(Dikkat Güçlendirme Sınavı)yi öğrencilerimize 

uyguladık. 20 sorudan oluĢan bu sınav yoğun dikkat isteyen sorulardan oluĢmaktadır. Öğrenciler 

bu soruları 40 dakika boyunca cevaplandırmaya çalıĢtılar. 

Sınav sonunda kitapçıkları toplanan ve bu sınavdan puan alan öğrencilere tekrar sınav 

kitapçıkları verildi. Her öğrenci almıĢ olduğu puanı ve yapmıĢ olduğu hataları gördü. Sınıf 

ortamında bu soruların çözümünü beraber çözümledik. Böylelikle öğrenci dikkatin baĢarıda ne 

kadar etkili olduğunu ve sınav esnasında hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmiĢ 

oldular. 

Bireyin dikkatini geliĢtirmek adına bu sınav gibi öğrencinin dikkatini geliĢtiren bir takım setler ile 

öğrenci çalıĢmalar yapabilir. Ayrıca masa tenisi oynama, basketbol oynama, basket topu 

sektirme, pinpon topunu tek el ve çift el ile sektirme, pinpon topunu daha yukarılara atarak tekrar 

raket ile sektirmeye devam etme gibi bir takım çalıĢmalar yapılabilir.  
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7. Sınıflar TEOG Tanıtım Semineri 

 

Okulumuz Beyaz Salon‟unda 7. Sınıf öğrenci ve velilerine gelecek yıl TEOG sınavı için yapılacak 

olan çalıĢmalar öncesinde iĢbirliğini artırmak amacıyla TEOG Tanıtımı, kendi düzenlemiĢ 

olduğumuz BaĢarısızlık Nedenleri Belirleme Formu‟nun Analiz sonuçları ve Sınav Sürecinde 

Yapılmaması Gerekenler konularını barındıran sunum Okul Psikolojik DanıĢmanı Mustafa Kılıç 

tarafından gerçekleĢtirildi. Sunum öğrenci ve veliler tarafından ilgi ile takip edildi. Yoğun katılımın 

olduğu sunumda karĢılıklı soru-cevaplar ile kapanıĢ yapıldı.  
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Ġlkokulu Hayatının Sonu, Ortaokulu Hayatının 
BaĢlangıcı 

Özel Gençlik Ġlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ilkokul serüveninin sonuna geldi. 4/A ve 4/B sınıfı 
öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı program veliler tarafından büyük beğeni aldı. Ġçeriğinde 
skeçler, Ģiir dinletisi, video, müzik dinletisi, Ġngilizce gösterinin yer aldığı Mezuniyet Gecesi sınıf 
öğretmenleri Hatice ORAL ve Mehmet KÜÇÜKHEMEK‟in konuĢmaları ile son buldu. 
Öğrencilerimizin ortaokul hayatına aynı okulunda devam edecek olmaları, ayrılık hüznünü biraz 
olsun azaltıyordu. BaĢarılarının bir ömür boyu daim olması dileğiyle…  
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Gençlik’te Mezuniyet ÇoĢkusu 
Çeyrek asra yaklaĢan köklü yapısıyla güven veren, deneyimiyle öğrencilerine farklı imkânlar 

sunan Özel Gençlik Ortaokulu 2016-2017 eğitim öğretim yılı 20.dönem mezunları için bir tören 

düzenledi. Özel Gençlik Ortaokulunda gerçekleĢen program; veli, öğrenci ve öğretmenlerin 

katılımıyla gerçekleĢti. Beyaz Salona baĢlayan program; Okul Müdürü Nurettin Kabak‟ın açılıĢ 

konuĢması ardından öğrenci arkadaĢları adına konuĢan öğrenciler, veliler adına konuĢan veliler 

ve sınıfları adına teĢekkür konuĢmalarını yapan 8. Sınıf rehber öğretmenleri Harun Çomar, Musa 

Akince ve Ġsmail Yılmaz‟ın konuĢmalarıyla devam etti. Birbirinden güzel anıları biriktirdikleri 

okullarından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri velileri tarafından verildi. Belgelerini 

alan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Öğrenciler yuvası olarak gördüğü okullarından 

hem mezun olan öğrenciler, hem okullarından ayrılmanın burukluğunu hem de yeni bir deneyimin 

heyecan ve mutluluğunu bir arada yaĢadı.  
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Gençlik’te Mezuniyet ÇoĢkusu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programda öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca yapılan etkinlik ve çalıĢmalardaki anlarının yer 

aldığı sinevizyon gösterileri, veliler, öğrenciler ve katılan misafirler tarafından ilgi ve beğeniyle 

izlendi. Program sonunda öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çocuklarını 

mezun olarak görmenin gurur ve mutluluğu yaĢayan veliler öğretmenlere teĢekkür ederek 

memnuniyetlerini ifade ettiler. Öğrencilere mezuniyet belgelerini ve plaketlerini takdim eden 

Gençlik Ġlk ve Ortaokul Müdürü Nurettin Kabak: ” Bizler Özel Gençlik Ġlk ve Ortaokulu olarak 

geleceğin inĢasının gençliğin omuzlarında yükseleceğinin farkında olarak çalıĢıyoruz. Amacımız 

topluma faydalı örnek ahlak ve kiĢiliğe sahip bireyler yetiĢtirmektir. Mezun ettiğimiz öğrencilerle 

ileriki zamanlarda karĢılaĢtığımızda onları baĢarmıĢ ve iyi birer insan olarak görmenin gurur ve 

mutluluğu bize yeter, bizler öğrencilerimizi ailelerinin birer emaneti olarak kabul edip bu 

sorumlulukla yetiĢtiriyoruz, bugün bu emanetleri tekrar ailelerine teslim etmenin mutluluğunu 

yaĢıyoruz. Gençlik Ġlk ve Ortaokulu olarak öğrenci ve velilerimize Gençlik‟in kapıları her daim açık 

olacaktır. Öğrencilerimize ileriki yaĢamlarında muvaffakiyetler dilerim” dedi. Program, öğrenci ve 

veliler için hazırlanan iftar yemeğiyle sona erdi.  
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Özel Gençlik 

Tübitak’ta Konya’yı 

Temsil Etti 

 Eğitim öğretim alanında birçok çalıĢmaya 

imza atan Özel Gençlik Ġlk ve Ortaokulu, 

TÜBĠTAK tarafından düzenlenen 

11.Ortaokul Öğrencileri AraĢtırma Projeleri 

Konya Bölge YarıĢması‟nda ”Yenilenebilir 

enerji kaynakları ile çalıĢan gemi yapmak‟‟ 

projesi ile birinci olan Ömer Faruk Doğan, 

EskiĢehir TÜBĠTAK Türkiye Finallerinde 

Konya ve okulumuzu temsil etti. Özel 

Gençlik Ortaokulu Fen Bilimleri 

Öğretmenleri Havva Nur ÇalıĢ ve Kadriye 

Topcu rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı 

”Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıĢan 

gemi yapmak” ve ”Trambolinden elde edilen hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirme‟ ‟adlı iki 

fizik projesiyle bölge yarıĢmalarına katılmaya hak kazandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından 

”Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıĢan gemi yapmak‟‟ projesi ile birinci olan Ömer Faruk Doğan, 

TÜBĠTAK tarafından bu yıl 11‟incisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri AraĢtırma Projeleri 

YarıĢması‟nın Finali‟nde Konya ve Özel Gençlik Ortaokulunu temsil etti. TÜBĠTAK tarafından bu yıl 

11‟incisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri AraĢtırma Projeleri YarıĢmasına yaklaĢık 11 bin ortaokul 

öğrencisi tarafından, 7 bin 905 proje baĢvurusu yapıldı.   

Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Ġstanbul, Ġzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van‟da 

görücüye çıkan 600 proje arasında baĢarılı bulunan 96 çalıĢma, 2 gün boyunca EskiĢehir‟de 

düzenlenen final yarıĢmasında sergilendi. 12 dalda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol 

tarafından verildi. Gençlik Ortaokulu Proje 

koordinatörü Betül Dinçler konu ile ilgili 

yaptığı açıklamada: “5 yıldır Ġlkokul 2. Sınıftan 

itibaren BiliĢsel beceri analiz testi sonuçlarına 

göre oluĢturduğumuz proje grubu 

öğrencilerimizle yıl içerisinde yaptığımız proje 

çalıĢmalarını sene sonunda 

gerçekleĢtirdiğimiz proje gecesi programıyla 

velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaĢıyoruz. 

Bu öğrencilerimizle ortaokulda da proje 

çalıĢmalarına devam etmekteyiz. Bu yıl 4 

proje ile katıldığımız Tübitak 11. Ortaokul 

öğrencileri araĢtırma projeleri yarıĢmasında 2 

projemiz bölge finaline kaldı. Projelere emek 

veren öğrencilerimizi ve danıĢman 

öğretmenlerimizi tebrik ederim.”  


