
 



Sabah saatlerinde çalan yangın alarm sesi ile anaokulu,ilkokul,ortaokul ve lise 
öğrencileri plan dahilinde öğretmenleri başkanlığında okulu tahliye ettiler. 
Mümkün olan en kısa sürede okulu boşaltan öğretmen ve öğrenciler, bahçede 
toplandılar. 



 

 
3-D Sınıf Öğretmeni Nurgül Çayır, velileri ile matematik laboratuvarında 
bir araya geldi.Öğrenciler,öncelikle 4 gruba ayrıldı.Birim kesirleri 
eğlenceli bir şekilde pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 
öğrenciler kesirlerle ilgili sorulara doğru cevap vermek, velileri de 
cevaptaki sayı kadar topu basket atmak için yarıştılar. 



3-C Sınıf Öğretmeni  Nagihan İçier, velileri ile matematik 
laboratuvarında bir araya geldi.Öğrenciler,öncelikle 4 gruba 
ayrıldı.Birim kesirleri eğlenceli bir şekilde pekiştirmek amacıyla 
düzenlenen etkinlikte öğrenciler kesirlerle ilgili sorulara doğru 
cevap vermek,velileri de cevaptaki sayı kadar topu basket atmak 
için yarıştılar. 



28.02.2018 tarihinde yapılan Okul Sporları Aerobik Jimnastikte  Didem 
Sağlam,Ömer Ege Lider, Zeynep Nur Ertuğrul Manisa il birincisi oldu. 



  
Şubat ayı içerisinde 3.sınıflar arasında gerçekleştirilen Monster 
Competition'ın sonuçları açıklandı.Yarışmada katılımcıların bir canavar 
tasarlamaları ve bu canavarı tanıtan bir yazı yazmaları gerekiyordu. 
Kayra Berrin Ataş birinci,Hande Körbalta ikinci,Deniz Arda İşçi ise üçüncü 
oldu. 



 
İbrahim Gül Spor Kompleksi bünyesinde bulunan kapalı yüzme havuzunda,sınıf 
ve yüzme düzeylerine göre eğitim veriliyor. 
Derinliği 1.40 olan yarı olimpik havuzun yanında derinliği 80 cm olan çırpınma 
havuzunda da uzman eğitimciler tarafından eğitim verilmekte ve yüzmenin alt 
yapısı oluşturulmaktadır. 



Özel Ülkem Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü 1-7 Mart 
Yeşilay Haftası nedeniyle, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve Manisa 
Yeşilay yönetimini ağırladı. 
7. sınıf ve lise öğrencileri, teknolojinin bağımlılığa dönüşmemesi ve internet 
ortamındaki tehlikelerden nasıl korunabilecekleri hakkında bilgi aldılar. 



Okulda çalan ilk siren sesiyle öğretmen ve öğrenciler  hayat üçgeni pozisyonunu 
aldılar.2. siren sesiyle de sınıflar en hızlı sürede boşaltılarak okul tamamıyla 
tahliye edildi. 



 
Deprem anında ne yapılması gerektiği ve neleri bilmemiz gerektiği 
hakkında düzenlenen program öğrencilere sunuldu. 



Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde bulunan labrador melezi 
sevimli köpek Ülkem Ailesi tarafından sahiplenildi.Petshoplardan değil 
barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine bir kez daha dikkat çeken Ülkem 
Ailesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. 
 



 
Özel Manisa Ülkem Ailesi Türkçe Zümresi tarafından kadına verilen değeri 
göstermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Paylaşım saatinde ortaokul 
öğrencileri Kadınlar Günü'nün kutlanma sebebini anlatan bir sunum 
izlediler.Ardından Kültür Edebiyat Kulübü öğrencileri kadınların eşsiz insanlar 
olduğunu vurgulayan kutlama tümcelerini içeren kartlar hazırladılar.Bu kartları 
bayan öğretmenlerine sundular. 



 
Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri 
Hüseyin Bayat ve Semih Özer 5. sınıf öğrencileri için 'Sanal Tuzaklar' konusuyla ilgili 
bilgilendirme seminerinde bulundu. 



Ülkem Ailesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinden 
sahiplenilen labrador melezi sevimli köpek için önerilen 5 isim oylamaya 
sunuldu.En çok oyu alan isim ''Lady'' artık Ülkem Ailesinin bir üyesi. 
 
 



4. sınıf öğrencilerinde ortaokul farkındalığı yaratmak amacıyla Adım Adım 
Ortaokul etkinliği düzenlendi. 4. sınıf öğrencileri ve velileri Türkçe, Matematik, 
Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Almanca, Bilişim Teknolojileri derslerinde 
branş öğretmenleriyle ilgili dersin sınıfına geçerek çalışmalar yaptılar. 



27.02.2018 tarihinde düzenlenen Sosyal Bilgiler Oyun Gününe katılım 
sağlayan tüm öğrencilere  teşekkür belgeleri verildi.                                                                                             



Ülkem Koleji öğretmen, öğrenci ve velileri İstiklal ve İstikbal şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy'u anmak üzere İbrahim Gül Spor Salonu'nda bir araya geldi. Türkçe 
Zümresinin hazırladığı program 7. sınıf öğrencilerinden Gökçe Akıner'in 
sunumuyla gerçekleştirildi. 



İzmir Gelişim Kolejinde 42 takımın katılımıyla 5.si düzenlenen Dubbing Fest 
(Dublaj Yarışması) Yarışmasında Ülkem Koleji 7.sınıflar kategorisinde yarışma 
1.si , 6.sınıflar kategorisinde yarışma 3.'sü oldular. Ayrıca takım olarak The Most 
Punctual Team (En Dakik Takım) ödülünü de alarak güzel bir başarıya imza 
attılar. 



11 Mart 2018 Pazar günü saat 11:30'da Ülkemli öğrenciler tarafından ''Küçük Deniz 
Kızı'' masalı yeniden yazılıp kuklalar ile yorumlandı. 
Festivalin bu yıl sloganının “Gelişim için kuklayı izleyin” olduğunu belirten Görsel 
Sanatlar Öğretmeni Ezgi Diken,oyun metnine,sahne dekorundan kuklaların tasarımına 
kadar çok emek verdiklerini söyleyerek tüm öğrencilerini performansları için kutladı. 



Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında  Yağcılar Köyü Ortaokulu Ülkem Koleji’nin 
misafiri oldu.Öğretmenleri eşliğinde gelen misafirlere, Fen Bilgisi Öğretmenleri liderlik 
etti.4 gruba ayrılan misafir öğrenciler,fen bilgisi laboratuvarlarında Ülkemli 
arkadaşları ile deneylere katıldılar.Çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, 
kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla hazırlanan 
Prof.Dr Mehmet Vural Bilim Müzesini ziyaret ederek 16 farklı fen deney düzeneği, 
robot ve 9 farklı matematik sergisini yine Fen Bilgisi öğretmenlerinin anlatımıyla 
ziyaret ettiler. 



Ülkem Anadolu Lisesi pi günü etkinlikleri kapsamında,matematik zümresi 
önderliğinde İbrahim Gül Spor Salonunda 3 metre 14 cm mesafeden,3 dakika 14 
saniyede basket atma turnuvası düzenledi.Turnuvayı kazanan taraf  9. sınıflar 
oldu. 



 
4. sınıf öğrencileri  sınıf 
 öğretmenleri ile birlikte kahramanlık destanı 
yazan Mehmetçiğimizin ve Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
anısına hazırlanan Çanakkale Şehitleri  
Anıtı ve Atatürk Sergi Salonunu ziyarette 
bulundular. 
Sergi Salonu,diorama ve amfi tiyatro olmak 
üzere 3 bölümden oluşan anıtı, rehber 
eşliğinde gezen öğrencilerimiz, Milli Mücadele 
dönemi bir kez daha anlamış oldular. 



 
Her yıl 14 Mart’ta matematik tutkunları 
tarafından farklı etkinlikler düzenlenerek 
kutlanan Pi Günü,Ülkem Koleji’nde de 
değişik etkinliklerle kutlandı. 
Ortaokul öğrencileri,Gediz Konferans 
Salonunda toplanarak 11. sınıf öğrencisi 
Beyza Nur Ünal tarafından sunulan 
seminere katıldılar. 
Müzik Öğretmeni Betül Yılmaz'ın, pi 
sayısının rakamlarını, notalarla 
eşleştirerek,her bir rakamı do majör 
aralıklara atayarak oluşturduğu pi 
melodisi Müzik Öğretmeni Erinç Şakar 
ve öğrenci Can Yaman tarafından 
seslendirildi. 

 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1882665841793124/1882660721793636/?type=3


 
Her sene Matematik Zümresi tarafından düzenlenen pi kermesi bu 
sene de yoğun ilgi gördü.Pi temalı yiyeceklerin satışından elde 
edilen gelir Nesin Matematik köyüne aktarılacak. 



Pi Günü etkinlikleri kapsamında Ülkem Anadolu Lisesi matematik zümresi 
önderliğinde, ünlü matematikçiler sergisi sunuldu. 



Matematik Zümresi tarafından düzenlenen Pi Günü etkinliklerinde, 
öğrenciler,saklı olan pi sayısını bulmak için yarıştılar.10 panoda gizlenen 
10 adet pi sayısı,öğrenciler tarafından uzun arayışlar sonucu bulundu. 



Küçük Erkek Basketbol takımı 16 - 19 Mart 
2018 tarihleri arasında yapılacak Türkiye 
çeyrek finalleri için Bilecik'e uğurlandı. 



 
3. sınıflar arasında düzenlenen Maths Corridor Yarışması ile 
öğrencileri ikili gruplar halinde İngilizce Matematik problemleri 
çözerek,hem öğrendiklerini pekiştirdiler,hem de zamanla yarışarak 
eğlenceli bir ders geçirdiler. 



Pi Günü etkinlikleri kapsamında Ülkem Anadolu Lisesi Matematik Zümresi 
tarafından liseli gençlerle bir oyun oynandı.Beşer kişilik 5 grup halinde 
''Hazine Avı''na çıkan gençler karekod uygulamasıyla okulun farklı 
yerlerindeki şifreleri bulup sonrasında çıkan çember sorusunu çözmek için 
yarıştılar.Kazanan taraf 9. sınıflar oldu. 



12 - 16 Mart tarihleri arasında Matematik Zümresi tarafından yapılan Pi Günü 
etkinlikleri, Beyblade Turnuvası ve Hula-Hoop Yarışmaları ile 
noktalandı.İbrahim Gül Spor Salonunda yapılan Beyblade Turnuvası ilkokul 
erkek öğrencileri arasında,Hulo-Hoop Çevirme Yarışması ise ilkokul kız 
öğrencileri arasında gerçekleştirildi. 



18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma 
Günü dolayısıyla düzenlenen program İbrahim Gül Spor Salonunda 
gerçekleştirildi. 
 



 
Görsel Sanatlar Zümresinin hazırlamış olduğu 18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini anma panosu ve 7. sınıf öğrencilerin hazırlamış olduğu 
resimler sergiye sunuldu. 
Serbest teknikle yapılan çalışmalarda sulu boya ve kolaj tekniği 
kullanıldı. 

 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1885534441506264/1885532471506461/?type=3


 
Küçük Erkek Basketbol takımı Bilecik’te maç öncesi kültürümüzde ve 
tarihimizde önemli yeri olan Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret etti. 
 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1886562844736757/1886560634736978/?type=3


8. sınıflara yönelik lise giriş sınavı için Magnesia AVM'deki stantta  
sınav kaydı alındı. 

 



 
8 Mart 2018 tarihinde 3. sınıf öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleştirilen Math Corridor'un birincileri sertifikalarını 
aldı.  



 
21 Şubat - 01 Mart 2018 
tarihlerinde okul içi etkinlik 
programı çerçevesinde 
gerçekleştirilen 3. Sınıflar 2. 
Dönem Satranç Birinciliği 
yarışmalarında, genel 
kategoride Ege Keskin 
birinci,Kağan Karakuvalık 
ikinci,Ataberk Araz 
üçüncü;bayanlar 
kategorisinde Ahzen Berrak 
Gedikbey birinci,Sedef 
Demiriz ikinci,Zeynep 
Karahalilöz üçüncü oldu. 



 
9-A sınıf öğrencileri Biyoloji Öğretmeni Melike Çalışkan ile 16 
Ekim 2017 tarihinde Finlandiya tarafından organize edilen 
S.O.S. (Save Our Species – Türlerimizi Koruyalım) projesine 
başladılar. Uluslararası Luma Start yarışmasında ‘En İyi Eğitim 
Uygulamaları’ kategorisinde finale kalmayı başardılar. 



Anadolu Liseli gençler öğretmenleri ile birlikte Atatürk Kent Park'ta 
baharın tadını çıkardılar. 



 
2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı başlangıcında kurulan yüzme kulübü antrenmanları 
hızla devam ediyor .. 





 
2015 yılından beri purpleday.org'un Türkiye elçiliğini üstlenen 
Ülkem Koleji. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 26 Mart'ta mor 
renkte giyinerek epilepsinin semptomlarına ve nöbet geçiren birine 
nasıl ilk yardımda bulunulması gerektiğine dikkat çektiler. 4. sınıf 
öğrencilerimiz öğle teneffüsünde kurdukları stantlarda ilk yardım 
konusunda broşürler dağıtarak sosyal sorumluluklarından birini 

daha yerine getirdiler

https://l.facebook.com/l.php?u=http://purpleday.org/&h=ATNauAR8lfgAfa9e_FkX40N90JPVCTjL096zGUzUiqNWP8Le2Bing-k_yhWHxPSCwgU7DmLi-7xQwde3x0UYp9EJRHQQ6P_86AxuUqALH0bM4cRVPGTuvYEAWcMlXMBHdeAck1g


07 Mart 2018 günü Ülkem Ailesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Hayvan Bakımevinden sahiplenilen, ismini oylama ile belirleyen Ülkemliler 

sevimli Lady'i yalnız bırakmıyor



 
1-C Sınıf Öğretmeni Büşra Doğan ve 1-D Sınıf Öğretmeni Ayşe Efe velilerinin 
katılımıyla açık sınıf etkinliği gerçekleştirdi.Matematik dersinde öğrendikleri 
geometrik şekilleri velileriyle birlikte tişörtlere boyayan minikler;sonrasında 
boyadıkları tişörtleri satışa sundular.Elde edilen gelir lösemili çocuklar yararına 
bağışlanacak. 
 
 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1898244136901961/1898240313569010/?type=3


 
1-A Sınıf Öğretmeni Betül Fenerli ve 1-B Sınıf 
Öğretmeni Melis Kolay velilerinin katılımıyla açık 
sınıf etkinliği gerçekleştirdi.Matematik dersinde 
öğrendikleri geometrik şekilleri velileriyle birlikte 
tişörtlere boyayan minikler;sonrasında boyadıkları 
tişörtleri satışa sundular.Elde edilen gelir lösemili 
çocuklar yararına bağışlanacak. 



 
Gediz Konferans ve Konser Salonunda gösterilerini sunan 4 Yaş A 
grubunun heyecanı gözlerinden okunuyordu. 
 



22 Mart Dünya Su Günü, Gediz Konferans Salonumuzda Fen ve Müzik 
zümresi liderliğinde suyun giderek artan öneminden dolayı herkesin 
yaşamını sürdürebilmesi için sağlıklı, temiz sıhhi şartlara ulaşması mesajı 
ile kutlandı 



 
Değerler eğitimi Ülkem Anadolu Lisesinde 
yaşayarak,paylaşarak,hayata dokunuşlar yaparak gerçekleştiriliyor. 
Lise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü her ay yaptığı 
etkinlikler kapsamında, bu ay Yaşlılar Haftası nedeniyle Manisa 
Büyükşehir Belediyesine ait huzurevini,kulüp ve Matematik 
Öğretmeni Serenay Şen ile ziyaret etti. 
 



 
ODTÜ G.V.okulları arasında düzenlenen ‘Bilim 2040’ temalı 
Bilim Turnuvasında yarışmak üzere Fen Bilimleri zümresinin 
önderliğinde sene içinde yapılan yarışmalar sonucu fotoğraf, 
poster, belgesel, tiyatro ve anlık çözüm kategorilerinde birinci 
olan öğrenciler Ankara'ya gittiler. 



1-E Sınıf Öğretmeni Burcu Eker Kırlı ve 1-F Sınıf Öğretmeni Mukadder Dane 
velilerinin katılımıyla açık sınıf etkinliği gerçekleştirdi.Matematik dersinde 
öğrendikleri geometrik şekilleri velileriyle birlikte tişörtlere boyayan 
minikler;sonrasında boyadıkları tişörtleri satışa sundular.Elde edilen gelir 
lösemili çocuklar yararına bağışlanacak. 



 
Gediz Konferans ve Konser Salonunda gösterilerini sunan 4 Yaş B grubunun 
heyecanı gözlerinden okunuyordu. 
 



 
27 Mart Tiyatrolar Günü nedeniyle Carpe Diem Kulübümüz 
Kırmızı Başlıklı adlı oyunu Gediz Konferans ve Konser 
Salonunda oynadılar 



 
Gediz Konferans ve Konser Salonunda Almanca Drama 
Kulübü tarafından hazırlanan Rotkäppchen in Gefahr 
(Kırmızı Başlıklı Kız Tehlikede) isimli uyarlama tiyatro 
ortaokullar  için sergilendi. 


