
ÜLKEM KOLEJİ 
 

NİSAN 2018 

AYLIK BÜLTEN 



02.04.2018 

SATRANÇTA KIZLAR YİNE BİRİNCİ 
2017-2018 eğitim - öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan,29 

Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen satranç (gençler-

yıldızlar- küçükler) grup müsabakalarında Ortaokul Küçükler Kız Takımı birinci oldu. 

 



02.04.2018 

ÜLKEM SATRANÇTA 

ÖDÜLLERE DOYMUYOR 

Nehir Yazğan,26 - 27 Mart 2018 

tarihlerinde Manisa Özdilek Mesir 

Haftası Satranç Turnuvasında 12 yaş 

kategorisinde ikinci oldu. 

 



02.04.2018 

ÜLKEM KOLEJİ OKUYOR 
Okuyan Okullar projesinde Mart ayı içerisinde sınıf bazında en çok 

kitap okuyan öğrenciler belgelerini aldılar. 



02.03.2018 

BİLİM 2040 
Bu yıl 2. si düzenlenen ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Bilim Turnuvasında, farklı 

kategorilerde gerçekleşen yarışmalarda, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 

olarak Ankara'da bir araya geldiler ve heyecanla yarıştılar. Yapılan 

yarışmalarda belgesel kategorisinde 5-A sınıfından Emre Aşıklar 2. lik ödülünü 

almaya hak kazandı. 

 



02.03.2018 
Gölge Tiyatrosu tarafından anaokulu ve ilkokul için Gediz Konferans ve 

Konser Salonumuzda oynanan Sevimli Kelebekler ve Sihirbazın Çırağı 

adlı oyunlarla öğrenciler hem güldü hem düşündü. 



03.04.2018 

KİTAP HAYATIN KENDİSİDİR 
Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, kütüphanelerle ilgili farkındalık 

oluşturmak, öğrencilerin kitaplarla iç içe vakit geçirmesini sağlamak 

amacıyla Kültür Edebiyat Kulübü öğrencileriyle Manisa İl Halk 

Kütüphanesine gezi düzenlendi. "Kitap hayatın ta kendisidir." sözü 

öğrencilerce vurgulanarak gezi tamamlandı. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1906036942789347/1906035756122799/?type=3


03.04.2018 

2. SINIF AİLE ETKİNLİKLERİ 
2-A Sınıf Öğretmeni Eda Karakuvalık ve 2-B Sınıf Öğretmeni Dilek Demirkan 

velileri ile açık sınıf etkinliğinde bir araya geldi. 

Çocukların ve gençlerin doğanın parçası olduğunu bilen,ekolojik okur-yazar 

bireyler olabilmesi için yürüttülen eğitim çalışmalarında, çocuklar, velileri ile 

birlikte çim adam tasarladılar.Çim adamları satın alan veliler böylelikle TEMA 

Vakfına bağışta bulunmuş oldu. 



03.04.2018 

4. SINIF AİLE ETKİNLİKLERİ 
4-A Sınıf Öğretmeni Nurper Bağ velileri ile kütüphanedeki açık sınıf etkinliğinde 

buluştu.Okunan masalın ardından,gruplara ayrılan ve her grubun yazmış olduğu 

sonlar,velilerin de katılmasıyla canlandırıldı. 



04.04.2018 

2. SINIF AİLE ETKİNLİKLERİ 
2-C Sınıf Öğretmeni Ebru Bayraktar ve 2-D Sınıf Öğretmeni Damla Akduman Güllü 

velileri ile açık sınıf etkinliğinde bir araya geldi. 

Çocukların ve gençlerin doğanın parçası olduğunu bilen,ekolojik okur-yazar 

bireyler olabilmesi için yürüttülen eğitim çalışmalarında, çocuklar, velileri ile birlikte 

çim adam tasarladılar.Çim adamları satın alan velilerimiz böylelikle TEMA Vakfına 

bağışta bulunmuş oldu. 



04.04.2018 

4. SINIF AİLE ETKİNLİKLERİMİZ 

4-B Sınıf Öğretmeni Süleyman Ürkmeztürk velileri ile kütüphanedeki açık sınıf 

etkinliğinde buluştu. Okunan masalın ardından,gruplara ayrılan ve her grubun 

yazmış olduğu sonlar,velilerin de katılmasıyla canlandırıldı. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1907158176010557/1907156802677361/?type=3


05.04.2018 

2. SINIF AİLE ETKİNLİKLERİ 
2-E Sınıf Öğretmeni Tuğba Selvi ve 2-F Sınıf Öğretmeni Nilüfer Tunay velileri ile 

açık sınıf etkinliğinde bir araya geldi. 

Çocukların ve gençlerin doğanın parçası olduğunu bilen,ekolojik okur-yazar 

bireyler olabilmesi için yürütülen eğitim çalışmalarında, çocuklar, velileri ile birlikte 

çim adam tasarladılar.Çim adamları satın alan velilerimiz böylelikle TEMA Vakfına 

bağışta bulunmuş oldu. 



05.04.2018 

4. SINIF AİLE ETKİNLİKLERİ 

4-C Sınıf Öğretmeni Betül Ayas velileri ile kütüphanedeki açık sınıf 

etkinliğinde buluştu.Okunan masalın ardından,gruplara ayrılan ve her 

grubun yazmış olduğu sonlar,velilerin de katılmasıyla canlandırıldı. 



06.04.2018 

4. SINIF AİLE ETKİNLİKLERİ 
4-D Sınıf Öğretmeni Ayşen Çınar velileri ile kütüphanedeki açık sınıf etkinliğinde 

buluştu.Okunan masalın ardından,gruplara ayrılan ve her grubun yazmış olduğu 

sonlar,velilerin de katılmasıyla canlandırıldı. 



09.04.2018 

EN YARDIMSEVER ÜLKEMLİLER 

2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı Değerler Eğitimi Projesi 

kapsamında, Mart ayı değeri seçilen yardımseverlik temasında, 

ortaokul öğrencileri sınıflarındaki en yardımsever öğrenciyi seçtiler.  



09.04.2018 

HER SINIFA BİR ÇİÇEK 

ECO School kulübü öğrencileri ve 

ECO-team ekibinin oluşturduğu ''Her 

Sınıfa Bir Çiçek' projesi ile çiçekler 

sınıflarına ulaştı. 

ECO-team öğrencilerinin dikmiş 

olduğu çiçekler,ilkokul sınıfları adına 

öğrenci temsilcilerine emanet edildi. 



09.04.2018 

KÜÇÜK ERKEK BASKETBOL TAKIMI BİLECİK'TE... 
2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı Okul Sporlarında Manisa ilinde ikinciliği elde eden 

Küçük Erkekler Basketbol takımı grup müsabakalarında Bilecik'te centilmence başarılı bir 

şekilde okullarını temsil etti. 



09.04.2018 
2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı 2. döneminde, Türkiye genelinde ,9. 

sınıflar arasında yapılan deneme sınavında Zeynep Sude Bilgiç ve 

Hacı Emirhan Şahin ilk 100'e girdiler.  



09.04.2018 

GENÇLERİMİZDEN 

KARAGÖZLE HACİVAT 

10-A sınıfı öğrencileri, tiyatro 

teması kapsamında geleneksel 

Türk tiyatromuzdan Karagöz ve 

Hacivat Gölge Oyununu Türk 

Dili ve Edebiyatı dersinde 

sergilediler. Öğrenciler eğlenceli 

vakit geçirerek, yaparak 

yaşayarak öğrenmeyi 

gerçekleştirdiler. 



09.04.2018 

MATEMATİKÇİLER BULUŞTU 

Matematikçiler ve matematik eğitimcileri Nesin Matematik Köyünde buluşarak 

verimli bir sempozyum çalışmasında bulundular. Sempozyum tüm katılımcılar için yeni 

bilgilerin ve deneyimlerin yaşandığı verimli ilişkilerin filizlendiği bir ortam oldu. 

Matematik eğitimimizi tartışmanın yanı sıra matematik eğitiminde güzel örneklere ve 

çalışmalara sunumlarla yer verilen sempozyumda gerçekleştirilen atölye çalışmaları 

eğitimciler için önemli bir deneyim fırsatı oldu. 



09.04.2018 

GENÇLERLE TARİHE YOLCULUK 

9-A sınıfı öğrencileri Tarih Öğretmenleri Figen Çiftlikli ile birlikte Türk 

tarihinin ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesi 'nin geçmişine yolculuk 

yaptılar. 



09.04.2018 

4. ve 5. sınıf velileri Gediz Konferans ve Konser Salonunda rehber öğretmenleri 

tarafından verilen seminere katıldılar. 

Hem öğrenciler hem de ebeveynler için önemli bir gelişim süreci olan ön ergenlik 

dönemini içine alan ''Büyüdüğümün Farkında mısın?'' konulu seminer Rehber Öğretmen 

Aslı Olcay ve Refia Yücel'in bilgilendirme sunumu ile başladı.Velilerin canlandırma 

çalışması ile son bulan seminer eğitici ve eğlenceli anlara sahne oldu. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1912645705461804/1912639938795714/?type=3


09.04.2018 

KİMYA GÜNÜ 

9-A ve 10-A sınıfı öğrencileri kimya günü etkinlikleri kapsamında laboratuvar 

ortamında sabun ve kolonya üreterek kimya ile iç içe bir ders geçirdiler. Yapılan bu 

etkinlik sonunda üretilen kolonya ve sabunlar satışa sunularak geliri ile ihtiyaç 

sahiplerine yardımda bulunulacaktır. Bu sayede öğrenciler üretmenin keyfine 

vararak yardımlaşmanın önemini de kavradılar. 



10.04.2018 

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI 
Bilişim ve Teknoloji Haftası kapsamında Bilişim Teknolojileri ve Fen Bilimleri zümresinin 

ortak yürüttüğü etkinlik büyük ilgi gördü. 

Bilişim Teknolojilerinde yük taşıyan forklift , çizgi takibi yapan robot,mors alfabesini 

normal yazıya çeviren yazıcı,yük taşıyan robotlar sergilenirken;Fen Bilimlerinde 

mıknatısla hareket eden araba,atık malzemelerden yapılan robotlar,basit mikroskop 

olan çerçöpskoplar,grafikten mikrofonlar,hidrolik halı sahalar sergilendi. 



10.04.2018 

GÖKTEN KAYDI ÜÇ YILDIZ 
Ülker Köksal imzalı ‘Gökten Kaydı Üç Yıldız’ adlı oyun Gediz Konferans ve 

Konser Salon'unda ortaokul öğrencileri için Drama Kulübü tarafından sergilendi. 

Büyük emek harcanarak sergilenen oyun veli ve öğrencilerden büyük beğeni 

aldı. 



12.04.2018 
Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve 

uygulama kılavuzunun yayınlanmasından ardından,Gediz Konferans Salonunda 

8. sınıf öğrencileri Müdür Yardımcısı Dilek Akgül ve Rehber Öğretmen Şeyda 

Kesim tarafından bilgilendirildi. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1915920131801028/1915918855134489/?type=3


13.04.2018 

YOGA ZAMANI 

2. sınıflar ''Sport'' teması dahilinde İngilizce Öğretmenleri ile yoga 

yaparak bahçede eğlenceli vakit geçirdiler. 



13.04.2018 

ÜLKEMLİ GENÇLER MUNIAL KONFERANSINDA 

6-9 Nisan tarihleri arasında İzmir Atatürk Lisesinde düzenlenen MUNIAL (Model 

United Nations İzmir Atatürk Lisesi) konferansına Ülkem Anadolu Lisesi olarak 5 

öğrenci ve advisor olan öğretmenleri ile katılıp okullarını büyük başarı ve gurur 

ile temsil etti. 



13.04.2018 

KÜÇÜK DENİZ KIZI 
15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında Görsel Sanatlar Zümresinin 

dekordan,kuklaların yapımına kadar emek gösterdiği ''Deniz Kızı Kukla 

Tiyatrosu'' Gediz Konferans ve Konser Salonunda tüm öğrenciler için sunuldu. 



16.04.2018 

TENİSTE 

BİRİNCİLİK 

KUPALARI 

ÜLKEMLİLERİN 
2017 - 2018 Okul 

Sporları Yıldızlar 

Tenis 

Müsabakalarında kız 

ve erkek takımları 

grubundaki tüm 

maçları kazanarak 

Manisa il birinciliğini 

elde ederek birincilik 

kupalarını aldılar. 

 



16.04.2018 

YÜZME MÜSABAKALARINDAN 3 KUPA 

Ülkem Koleji,2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı Okul 

Sporlarında Yıldızlar Kızlar Yüzme müsabakalarında 

il üçüncülüğünü,Küçük Erkeklerde il ikinciliğini,Yıldız 

Erkeklerde il ikinciliğini elde ederek 3 kupa ile döndü. 



17.04.2018 

9-A sınıfından Tarih dersinde hazırladıkları 

Göktürk Alfabeli tişörtler… 



17.04.2018 

KİMYA BAYRAMI 
Kimya Bayramı kapsamında liseli gençler,yapmış oldukları kolonya ve 

sabunları satışa sundular.Elde edilen gelir,ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak,bir 

sosyal sorumluluk projesi daha gerçekleştirilmiş oldu. 

 



23 NİSAN COŞKUSU 
Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç 

solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün 

çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nı kutluyor, başta Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk olmak üzere, ilk 

meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda 

canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 



24.04.2018 

23 NİSAN COŞKUSU 



24.04.2018 

PAYLAŞMAK GÜZELDİR 

'TEGV' li kardeşlerimizle paylaşmak güzeldir'' adlı kermes ilkokul öğrencileri 

tarafından verilen resital eşliğinde gerçekleştirildi. 

Sanat eserleri inceleme kulübü ve Kolaj kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdiği 

kermeste eva ile magnet çalışmaları satışa sunuldu. 

Kermesten elde edilen gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı / Eşrefpaşa Öğrenim 

Birimine bağışlanacak. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1928659403860434/1928657067194001/?type=3


27.04.2018 

DNA GÜNÜ KERMESİMİZ 
Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen DNA 

Günü kermesi velilerin katılımı ile gerçekleştirildi. 



27.04.2018 

PAYLAŞMAK GÜZELDİR 

'TEGV' li kardeşlerimizle paylaşmak güzeldir'' adlı kermes ortaokul öğrencileri 

tarafından verilen resital eşliğinde tamamlandı. 

Sanat eserleri inceleme kulübü ve Kolaj kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdiği 

kermeste eva ile magnet çalışmaları satışa sunuldu. 

Kermesten elde edilen gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı / Eşrefpaşa Öğrenim 

Birimine bağışlanacak. 



27.04.2018 

4. sınıf öğrencileri İngilizce derslerinde işledikleri temaları çerçevesinde, 

yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma yapıp sınıf içinde arkadaşlarına 

sunum yaptılar.Bir yandan doğa dostu enerji tüketimini incelediler, bir yandan 

sunum becerilerini geliştirdiler. 



28.04.2018 

Özel Ülkem Anadolu Lisesi  11 öğrencisi ile ITSMUN (Özel Takev Okulları 

Model Birleşmiş Milletler) konferansında öğrencilerimiz başarılı bir şekilde 

okulumuzu temsil ettiler. 

Öğrencilerimiz katıldıkları komisyonlarda temsil ettikleri ülkeleri söz alarak 

savundular. 



30.04.2018 
09.04 - 22.04.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Internet Haftası 

kapsamında düzenlenen Kodlama Yarışmasında Eda Altunbaşak birinci,Cankat 

Özbey ikinci,Sude Çakmak üçüncü oldu. 

 



30.04.2018 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Atatürk 

ve Çocuk' konulu şiir yarışmasında 1. ve 2. sınıflar arasında Kuzey Durukan,3. 

ve 4. sınıflar arasında Edanur Ünal,ortaokullar arasında ise Elif Taştan birinci 

oldu. 



30.04.2018 

İngilizce dersinde,3. ve 4. sınıflardaki arkadaşlarına, rüzgar ve 

güneşin birer enerji kaynağı olarak nasıl kullanılabileceğini ve 

avantajlarını anlatan 4. sınıf öğrencilerine teşekkür belgeleri verildi. 



30.04.2018 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen mini resim yarışmasında Naz Kaya,Berrak Elmaoğulları,Ata 

İmamoğlu,Doruk Ünver Azra Alanya,Barkın Bali birinci oldu. 



30.04.2018 
02 - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 1. 

Sınıflar 2. Dönem Satranç Turnuvasında dereceye 

giren öğrenciler ,belge ve madalyalarını Satranç 

Öğretmeni Aslan Goler'in elinden aldılar. 



30.04.2018 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla düzenlenen 23 

Nisan Turnuvalarında derece giren öğrencilere madalyaları Beden Eğitimi 

Zümresi tarafından verildi. 



30.04.2018 

DÜNYA DANS GÜNÜ 



30.04.2018 
Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde 

İngilizlere karşı kazandığı ve tarihe damga 

vuran Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. 

yıldönümü dolayısıyla  program 

gerçekleştirildi. 

 

 

https://www.facebook.com/ozelulkemkoleji/photos/pcb.1936592933067081/1936592339733807/?type=3

