


14.08.2018 
Gediz Konferans ve Konser Salonunda Op.Dr.Kamuran Dönertaş ve İş Güvenliği Uzmanı İlknur Atlı 

tarafından Ülkemli öğretmenlere '' İş Güvenliği'' konulu seminer verildi. 



03.09.2018 
4 yaş grubu minikleri ve velileri öğretmenleri Merve Meraklı ile tanıştı. Veliler okul işleyişi 

hakkında bilgilendirilerek, sorularına yanıt aradılar. 



04.09.2018 
Ülkemli öğretmenler, Okul Müdürü Esra Cinbiş ve Müdür Yardımcılar Banu Kadaz,Dilek Akgül ve Bilgen 

Ülkü başkanlığında Gediz Konferans ve Konser Salonunda toplanarak, yeni eğitim-öğretim yılı için 

Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. 



04.09.2018 

1. SINIFLAR KURAYLA BELİRLENDİ 
2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı için 1. sınıfların şubeleri belirlendi. Cinsiyet ve aylık yaş gruplarına göre 

homojen bir dağılımla gerçekleştirilen kura çekilişinde, miniklerin olduğu kadar velilerin de heyecanı 

gözden kaçmadı. Veliler kurayı takip ederken,Ülkemli minikler Beden Eğitimi öğretmenleri eşliğinde 

parkta keyifli vakit geçirdiler. 

Sınıf ve öğretmen kuralarının tamamlanmasının ardından, sınıflara alınan öğrenciler ve veliler 

öğretmenleri ile tanışarak okul işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular. 



05.09.2018 

5. SINIF YENİ KAYIT SINIFLARI BELİRLENDİ 
2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı için 5. sınıf yoğunlaştırılmış İngilizce programında eğitim 

görecek öğrencilerin şubeleri belirlendi. Sınav puanları ve cinsiyete göre homojen bir dağılımla 

gerçekleştirilen kura çekilişinde, öğrencilerin olduğu kadar velilerin de heyecanı gözden kaçmadı. 

Sınıf ve öğretmen kuralarının tamamlanmasının ardından, sınıflara alınan öğrenciler ve veliler, 

sınıf öğretmenleri ile tanışarak okul işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular. 



06.09.2018 

5. SINIFLARIN KURASI TAMAMLANDI 
2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı için 5. sınıf öğrencilerin şubeleri belirlendi. Sınav puanları ve 

cinsiyete göre homojen bir dağılımla gerçekleştirilen kura çekilişinde, öğrencilerin olduğu kadar 

velilerin de heyecanı gözden kaçmadı. 

Sınıf ve öğretmen kuralarının tamamlanmasının ardından, sınıflara alınan öğrenciler ve veliler, sınıf 

öğretmenleri ile tanışarak okul işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular. 



06.09.2018 

ANAOKULU HAZIRLIK SINIFLARI KURAYLA BELİRLENDİ 
2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı için hazırlık şubeleri belirlendi. Cinsiyet ve aylık yaş gruplarına göre 

homojen bir dağılımla gerçekleştirilen kura çekilişinde, miniklerin olduğu kadar velilerin de heyecanı 

gözden kaçmadı. Veliler kurayı takip ederken,Ülkemli minikler Beden Eğitimi ve İngilizce öğretmenlerinin 

eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. 

Sınıf ve öğretmen kuralarının tamamlanmasının ardından, sınıflara alınan öğrenciler ve velileri 

öğretmenleri ile tanışarak okul işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2125142877545418/2125138484212524/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBK1qhQW6utardIpBXMR4nHr80MPPXLibsj1GGL69uwAcwZ1mlABZK9AVruzT-KqyRTLE0QafFNqcor&__xts__[0]=68.ARC4PTgaGePG22XK5sMo3_aDcvaE4iFWZzhcj75eYaDfRksbVjpypPkDXpan3aAPY1PzO5yuWsiK4TKU6dBTQb6mCn3MAjcof5LqVibS_aEKQJm57jw0Gs6Rdfk6odlNxhoBDkdlrRZZoUtSc-AteF0NwRugxVZz6x4TZCGrmcr5q-eF1bZlLw


06.09.2018 

SES KARDEŞİM PROJESİNE ÜLKEMLİLERDEN DESTEK 
TRT’ de uzun yıllar spikerlik yapan Murat Can Canbay ve eşi iç mimar Füsun Canbay , görme engelli 

çocuklara sesli kitap oluşturabilmek amacıyla yola çıktılar. 8. sınıf öğrencilerinden, 10 kişilik bir grup, 

projeye destek verdi. 



07.09.2018 

EĞİTİMCİ DR.SIMON 

PHIPPS'TEN EĞİTİM 
İngilizce Öğretmenleri 

ünlü eğitimci Dr. Simon 

Phipps ile ilk 

gerçekleştirilen eğitimde 

''Learn to Learn'' , 

''Teaching Speaking'' ve 

''Error Correction'' 

konuları üzerinde 

durdular. 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2125975164128856/2125970027462703/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKzINtolk5gBask9vPEL9WwN3sNxAKNrGVYY1YY500oVow-TTd6CNEpyHIso3VoPfjYmBqg2moGFRx&__xts__[0]=68.ARDUWKAQDfdzfRxKJqPat3V7kAbXSuMPRGWQrGwOK56FS4lS58sAPC-qzA6fV_8jKk7SMEF5UUJ6oyYl8Tqb6eL0oNAjfT408BEORG8UVbIp9FofXN_m9HFiKUe8bg9byai1EBqivHpXvXoze_KCQVJ1ESb7P6BdHtvuIPi92tpoL2-TSr9qzw


08.09.2018 
Ünlü Eğitimci Dr. Simon Phipps ile İngilizce Zümresi 2. eğitimlerinde  ''Teaching Reading'' , 

''Teaching Vocabulary'' ve ''Lesson Planning'' konularında teorik ve uygulamalı deneyimler 

kazanarak, yeni eğitim - öğretim yılına her zamankinden daha hazır olduklarını belirttiler. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2127027810690258/2127025090690530/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB-0lhoEyT4Epc0AskSsj0H3JQZRD0SXJEunbZ4HsEtMFSq01g3NfTxArS2O1XlkRUPiG1aef6pjTK6&__xts__[0]=68.ARC4h3e7VeD3Q5wthOhMpMszw2Amr2ZJ_OG8yKU1rm4cVqGVp9XzFPGRjDb7RfX6cyV1tAwJA-U125v9Vf8wbjMX-EwMnw1ySvKN5nmXymc7C67hDM3hSOZrMpO4wAHlnn80U4uoE9TyNmTgZx1P3SujmZlUc9buz4qs8rtUpXpZ3ypNYT1KKQ


10.09.2018 

ÜLKEM'DE 

ORYANTASYON 

HEYECANI  
Oryantasyon 

Haftası, anaokulu,1. 

ve 5. sınıflar için 

gerçekleştirildi. 

Bahçe 1'de toplanan 

öğrenciler saygı 

duruşu ve İstiklal 

Marşı ile törene 

başladı.Okul 

Müdürü Esra 

Cinbiş'in 

konuşmasının 

ardından sınıf 

öğretmenleri 

eşliğinde sınıflarına 

alınan Ülkemlilerin 

ve velilerinin 

heyecanları gözden 

kaçmadı. 



13.09.2018 

3.SINIF KURALARI TAMAMLANDI 
3. sınıf öğrenci ve öğretmen kuraları İbrahim Gül Spor Kompleksinde yapılan kura ile belirlendi. Kuranın 

tamamlanmasının ardından sınıflarına alınan öğrenci ve veliler öğretmenleri ile tanışarak işleyiş hakkında 

bilgi aldılar. 



17.09.2018 

YENİ DÖNEME MERHABA 
2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı için 

düzenlenen tören saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı ile başladı. Okul Müdürü 

Esra Cinbiş'in ve Sınıf Öğretmeni 

Seda Baltacıoğlu'nun konuşmasının 

ardından ilköğretim şiirleri ve özlü 

sözler okundu. 

 

ÜLKEMLİLER DÜNYA 2.'Sİ 
Avrupa birliğinin desteklemiş olduğu 

Pohar Vedy Science Cup Newton 

2018 uluslar arası yarışmada, Türkiye 

finalisti olarak ülkemizi temsil eden 

Science Cup öğrencileri,Çekya 

ülkesinin Nymburk şehrinde 

gerçekleştirilen yarışmada ortaokul 

kategorisinde Dünya 2.'si olarak 

ülkemizi gururlandırdılar.  



18.09.2018 

İLKÖĞRETİM HAFTASI 
İlköğretim Haftası kapsamında 2. sınıf öğrencileri şiirlerini 

okudular. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin eşliğindeki Penguen 

Dansı ile Ülkemliler güne enerjik ve neşe içinde başladılar. 

 

CAMBRIDGE BAŞARISI 
Cambridge sınavlarına giren öğrenciler, bu tecrübeyi başarılı 

bir şekilde sonuçlandırdılar.  



19.09.2018 
İlköğretim Haftası kapsamında 1. sınıfların okuduğu şiirin ardından tüm Ülkemliler Mavi 

Gezegen adlı şarkıyı neşe içinde söylediler. 



20.09.2018 

DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ 
Türkçe Zümresinin  düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmanın ardından şiirlerin 

okunduğu tören Müzik Öğretmeni Betül Yılmaz'ın eşliğindeki Bayrağım marşı ile sona erdi. 



21.09.2018 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören günün anlam ve önemi ile 

ilgili konuşma ve şiirlerle devam etti. Jimnastik gösterisinin ardından 10. Yıl 

Marşı tüm Ülkemliler tarafından coşkuyla seslendirildi. 

Kanguru Yarışmasında geleneği bozmayarak uluslararası başarılara imza 

atan öğrenciler belge ve madalyalarını aldılar. 



21.09.2018 
Anaokullu minikler okulun bahçesindeki trafik parkurunda hem 

eğlenceli vakit geçirdiler hem de kuralları öğrendiler. 



22.09.2018 

DR.SIMON PHIPPS İLE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR 
İngilizce öğretmenleri eğitimlerini '' Teaching Grammer'' , ''Classroom Management '' , '' 

Teaching Listening Skills'' , '' Lesson Planning '' , ''Teaching Writing Skills '' , '' Written Error 

Correction '' , ''Using Graded Readers'' ve ''Project Work'' konularıyla tamamladılar. 



24.09.2018 

ÜLKEMLİLER ZUMBA İLE HAFTAYA ENERJİK BAŞLIYOR 



28.09.2018 

ÜLKEMLİLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR 
Fentatlon Yarışması, İbrahim Gül Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Fen Bilimleri dersinde işlenen 

konuları bir oyun şeklinde öğreten, sevdiren bir yarışma olan fentatlon;değişen ve gelişen 

formatıyla coşkulu seyirciler önünde gerçekleştirildi. 

 



05.10.2018 

4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ 
Ülkem Anadolu Liseli gençleri,4007 

Tübitak Bilim Şenlikleri Destekleme 

Programında ''Şehzadeler Şehri 

Mangala Oynuyor'' etkinliğine destek 

verdiler. Tarih Öğretmeni Figen 

Çiftlikli ve öğrenciler, 16. yüzyılda 

sokaktaki halktan, saraydaki 

şehzadelere kadar 7'den 77'ye 

herkesin oynadığı unutulmaya yüz 

tutmuş zeka ve strateji oyunu olan 

Türk mangalasının yaşatılması ve 

yaygınlaşmasına destek oldular. 



08.10.2018 
8. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Özlen,Zeynep Cemali Öykü Yarışmasında ''Yolda Bir Başıma'' adlı 

öyküsüyle Dikkat Çeken Öykü kategorisinde ilk on öyküye girme başarısını gösterdi. 

 



11.10.2018 

YAŞAMA YOL VER 
Manisa İl Ambulans Servisi 

Başhekimliği yetkililerinden İsmail 

Yazıcı,Yurdagül Ülker,Halise 

Karakılınç ve Emine Baldan Gediz 

Konferans Salonunda Ülkemli 

miniklerle bir araya geldiler.''Yaşama 

Yol Ver.'' projesi kapsamında 

gerçekleştirilen eğitimde,112 acil 

sağlık hizmetleri tanıtılarak bu 

konuyla ilgili çizgi film izlendi. 

Miniklerin ambulansın içerisinde 

bulunan malzemeleri gözlemlemesi 

ile eğitim sona erdi. 



12.10.2018 

SAĞLIK OKUR-YAZARLIĞI EĞİTİMİ 
Yunus Emre İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Meral Sağlam,Gediz Konferans 

Salonunda Ülkemlilerle buluştu.Sağlık okur-yazarlığı konulu eğitimde hijyen,yeterli ve 

dengeli beslenme,hareketin önemi,teknoloji bağımlılığı konularına değinildi. 



13.10.2018 

''AİLEM OKULA BAŞLIYOR'' DA 1. SINIF VELİLERİMİZ 

ÖĞRENCİ OLDU 
1. sınıf velilerimize yönelik hazırlanan ''Ailem Okula Başlıyor'' seminerinin ilk 

bölümü tamamlandı. Seminere 1. sınıf öğretmenleri ve 1. sınıf velileri katıldı. 

Amacın öğrenci ebeveyn iletişimindeki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm 

yolları sunmak olduğu seminer, yoğun ilgi gördü. 



15.10.2018 
Okul içi etkinlik programı çerçevesinde,02 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında 

düzenlenen 3. Sınıflar 1. Dönem Satranç Birinciliği Yarışmalarında, genel 

kategoride Tuna Eslek birinci,Cemil Önem ikinci,Balkan Göral üçüncü;bayanlar 

kategorisinde Ela Yılmaz birinci,Melike Sena Özlen ikinci,Esma Dila Eldeymez 

üçüncü oldu. 



16.10.2018 

ÖĞRENCİ MECLİSİ TANITIMLARI YAPILDI 
Sınıf temsilcilerinin oluşturduğu öğrenci meclisleri kendilerini tanıtmak amacıyla arkadaşlarıyla bir 

araya geldi. 

Eğitime Katılım Partisi,Yenilikçi Gelişim Partisi,Ülkemin Geleceği Partisi ve Ülkem Fark Yaratanlar 

Partisi,ekibiyle birlikte yapacaklarını Ülkemlilerle paylaştılar. 



18.10.2018 

ÖĞRENCİ MECLİSİ SEÇİMLERİ YAPILDI 



19.10.2018 
Gediz Konferans Salonunda Rehber Öğretmeni Aslı Olcay ve okul hemşiresi Hülya Aydın 1. sınıflar 

için temizlik konulu seminer gerçekleştirildi. 

Seminerin sonunda tüm katılan öğrencilere temizlik sertifikası verildi. 





20.10.2018 

AİLEM OKULA BAŞLIYOR TAMAMLANDI 
1. sınıf velilerine yönelik gerçekleştirilen ''Ailem Okula Başlıyor'' seminerinin 2. bölümü de tamamlanarak 

bitirildi. 

Gediz Konferans Salonumuzda Rehber Öğretmen Aslı Olcay'ın yaş dönemleri,gelişim dönemi 

özellikleri,iletişim becerileri ve ödevlerle ilgili eğlenceli ve eğitici sunumunun ardından veliler ilkokul 

bahçesinde toplandı.Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin yoga mandala etkinliği ile zihinler ve bedenler 

sakinleştirildi,farkındalık arttı ve grup çalışmasının önemi bir kez daha anlaşıldı. 



22.10.2018 

ÜLKEMLİLERDEN FREE RICE İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞ 
Birleşmiş Milletler Dünya Yiyecek Programının,dünyada ''sıfır açlık'' hedefiyle kurduğu web site olan 

freerice,Ülkemliler tarafından bu yıl da yoğun ilgi gördü. 

Öğrenciler farklı kategorilerde seçtikleri sorulara cevap vererek her 10 soruda 1 tabak öğle yemeğini 

Afrika,Asya ve Güney Amerika'daki ihtiyaç sahibi ülkelerdeki belirlenen okullara bağışlamış oldular. 



24.10.2018 
Gediz Konferans Salonunda Rehber Öğretmen Aslı Olcay ve okul hemşiresi Hülya Aydın 2. sınıflar için 

temizlik konulu seminer gerçekleştİrdi. 

Seminerin sonunda tüm katılan öğrencilere temizlik sertifikası verildi. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.2187191921340513/2187183404674698/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCL4R93REbCAY9n8bWlkp6ueyZiY41YtuHPq3Hcw-rhkXuE5dwndMLE-3ajF_C_HQerLorrdAiE8wSI&__xts__[0]=68.ARDESdjpinbnD_qlBwh9QMVlKt9XTHkWq8Rg0cr_yY4GFOVgFLtnyO3CJTBBFFKznqKCdHbpw3eRAA9pbRLUCf-b8wtY_aQE60O3WAU2CS-hEKBEXx8LdIHTUB9MocnTNyYSN_AzBOBz2H8nqk9x_e2ObNxBb_2YQfAfQ6VFwOGeWBO9C_Q75p1uRZMRQ_Db1SVz-HgfwOzHRjdenRJzVo2wul0


25.10.2018 

ACHIEVE 3000 
Globed firmasından  Meaghan Staff ve Ali Özgen Gediz Konferans Salonunda,öğretmen ve 

öğrencilerimize Achieve 3000'i tanıtarak,nasıl kullanabileceklerini eğlenceli aktivitelerle 

açıkladılar. 



26.10.2018 

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN ÜLKEM’E ZİYARET 



CUMHURİYETİMİZİN 95. YIL COŞKUSU 

 



30.10.2018 
2. SINIFLARIMIZDAN CUMHURİYET ŞİİRİ 



30.10.2018 
15 - 26 Ekim 2018 tarihlerinde okul içi etkinlik kapsamında,4. sınıflar arasında 

düzenlenen 1. Dönem Satranç Birinciliği Yarışmalarında genel kategoride Ege Keskin 

birinci,Kağan Karakuvalık ikinci,Ataberk Araz üçüncü;bayanlar kategorisinde Ahzen 

Berrak Gedikbey birinci,Sedef Demiriz ikinci,Elif Ceylan Cengiz üçüncü oldu. 



30.10.2018 
İLKOKULLARIMIZLA CUMHURİYET BALOSU 



30.10.2018 

ORTA OKULLARIMIZLA CUMHURİYET BALOSU 



30.10.2018 

CUMHURİYET SERGİSİ 



30.10.2018 

ATAM EMANETİN EMİN ELLERDE 
Liseli gençler tarih dersinde Anıtkabir Arıtılmış Gerçeklik projesi ile unutulmaz anlar yaşadılar. 



31.10.2018 

MOL GÜNÜNE İSMAİL KÜÇÜKKAYA SÜRPRİZİ 
Kimya Öğretmeni Türkay Kılıç tarafından organize edilen Mol Gününde,Gediz 

Konferans Salonunda yarışma gerçekleştirildi.10. sınıflar arasında yapılan yarışma tatlı 

bir rekabete sahne oldu. 

Gazeteci İsmail Küçükkaya organizasyona katılarak gençlerle bilgi alış-verişinde 

bulundu. 



01.11.2018 

KIZILAY HAFTASI 
29 Ekim - 04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası için 

düzenlenen tören 3-E sınıfından İrem Toraman'ın konuşması ile 

başladı.Kızılay Manisa Şubesi yetkilisi İbrahim Zavlak'ın Kızılay 

hakkında bilgilendirme konuşması ve Kızılay şiirleri ile program 

sona erdi. 

Kızılay Marşını tüm 3'ler seslendirdi. 

Kan vermek isteyen ve gerekli kontrollerden geçtikten sonra kan 

verecek durumda olan Ülkemliler kan bağışında bulundular. 


