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	 ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	danışmanlığında	Ülkem	Koleji	olarak	,kuruluşumuzun	onuncu	
yılını	kutlamanın	sevincini	ve	gururunu	yaşamaktayız.

	 2003	yılında	hizmete	giren;	2008	yılında	yeni	binasında	hizmet	vermeye	başlayan	okulu-
muz,	ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Okulları	zincirinin	bir	halkası	olarak	okul	öncesi	ve	ilköğretim	sevi-
yesinde	eğitim	öğretim	vermektedir.

	 Kurulduğu	ilk	günden	beri;		Milli	Eğitim	Temel	Kanunu’nun	belirlediği	genel	amaçlar	
çerçevesinde	okul	öncesi	ve	ilköğretim	düzeyinde,	kendisine,	ailesine,	ülkesine	ve	insanlığa	yararlı,	
ülkesini	ve	milletini	seven,	laik,	demokratik,	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	temel	niteliklerine	ve	Atatürk	
İlkeleri’ne	bağlı	çağdaş	gençler	yetiştirmeyi	hedefleyen	okulumuz,	geride	bıraktığımız	on	yıl	bo-
yunca	sürekli	büyüme	ve	gelişme	göstererek,	Ege	Bölgesi’nin	önde	gelen	okulları	arasına	girmiştir.

HAKKIMIZDA

HAKKIM
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	 Eğitimdeki	 son	 gelişmeleri	 her	 zaman	 takip	 eden,	 öğrencilerimizin	 son	 teknolojiye	 uygun	
eğitim	-	öğretim	ortamlarında	yetişmesini	birinci	önceliği	olarak	gören	okulumuzda	tüm	sınıflarda	
akıllı	 tahta	 ile	eğitim	yapılmaktadır.	Bilgisayar,	matematik,	dil	ve	fen	 laboratuvarları,	multivizyon	
salonları,	çok	amaçlı	salonlar,	hobi	alanları,	spor	tesisleri,	kampüs	içindeki	mini	hayvanat	bahçesi	ve	
mini	 ekoloji	 bahçesi	 ile	 öğrencilerimiz	 birinci	 sınıf	 bir	 eğitim	 kurumunda	 okumanın	 ayrıcalığını	
yaşarlar.

	 10	yıldır,	ilke	ve	prensiplerimizden	taviz	vermeden,	hep	daha	iyiye	ve	daha	güzele	ulaşmayı	
amaçlayan	 okulumuz;	 her	 yıl	 artan	 öğrenci	 sayısıyla,	 akademik,	 sosyal	 ve	 sportif	 başarılarıyla,	
anasınıfından	itibaren	İngilizce	eğitimiyle,	gittikleri	tüm	okullarda								örnek	gösterilen	mezunlarıyla;	
ilk	günkü	heyecanımızla	büyümeye	ve	gelişmeye	devam	edecektir.

HAKKIMIZDA
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ODTÜ GV. DANIŞMANLIĞI

	 ODTÜ	 Geliştirme	 Vakfı	 Okulları	 bugün	 ülkemizin	 sekiz	 farklı	 ilinde,	 400’ün	 üstünde	
öğretmeni,	250	dolayında	destek	personeli	ve	yaklaşık	4000	öğrenciyle	hizmet	vermektedir.	

Okullarımız	şunlardır;

•	 Ankara:	ODTÜ	GVO	Özel	İlköğretim	Okulu	(1989)	ve	Lisesi	(1994)
•	 Mersin:	ODTÜ	GVO	Özel	Mersin	İlköğretim	Okulu	(1997)
•	 Denizli:	ODTÜ	GVO	Özel	Denizli	İlköğretim	Okulu	(1998)
•	 Kayseri:	ODTÜ	GVO	Özel	Erkilet	İlköğretim	Okulu	(1999)

Danışmanlık	hizmeti	verilen	okullar:

•	 Manisa:	Özel	Ülkem	İlköğretim	Okulu	(2003)
•	 Niğde:	ODTÜ	GVO	Özel	Niğde	İlköğretim	Okulu	(1998)
•	 Kocaeli:	ODTÜ	GVO	Özel	KYÖD	İlköğretim	Okulu	(1999)
•	 Konya:	Özel	Alp	İlköğretim	Okulu	(2011)

ODTÜ GV.
DANIŞM

ANLIĞI
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	 Tüm	ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	okullarındaki	koordinasyon,	Kurucu	Temsilcisinin	başkanlığında	
okul	müdürlükleri,	destek	birim	uzmanları,	koordinatörlerin	işbirliği	doğrultusunda	Şubelerle	İletişim	
ve	Koordinasyon	Başkanlığı	 tarafından	 yürütülür.	 	Uygulama	 birliği,	 programların	 oluşturulması,	
kitapların	belirlenmesi	sürecinden	başlayarak	tüm	yıl	boyunca	ilgili	kişilerin	bir	araya	gelmesi,	okul	
ziyaretleri,	iyi	uygulamaların	paylaşımı	amacıyla	yapılan	video	konferanslar	yoluyla	sağlanır.	
 
	 Ankara’da	oluşturulan	“Şubelerle	İletişim	ve	Koordinasyon”	biriminde	bir	başkan	ve		eğitim	
uzmanları	görev	yapmaktadır.	Başkan,	yönetim	boyutundaki	konularda	geliştirme	vakfı	okullarına	
destek	verirken,	eğitim	uzmanları	kendi	branşları	ile	koordinasyon	sağlamakta,	dönemde	en	az	bir	
kez	okullarımızı	ziyaret	etmektedirler.	Ziyaret	sırasında	ders		gözlemi	ve	performans	değerlendirme	
çalışmaları	gerçekleştirilmekte,	projeler	değerlendirilmekte	ve	geliştirilmesi	istenen	alanlar	belirlen-
mektedir.	Tüm	konular	rapor	halinde,		ziyaret	sonrasında	Kurucu	Temsilcine	ve	okul	müdürlüklerine	
verilmekte,	bir	sonraki	ziyarette	ise	bu	konular	gözden	geçirilmektedir.

	 Ölçme	değerlendirme	etkinliklerinin	genel	amacı,	her	öğrenciyi,	kendi	bireysel	farklılığı	göz	
önünde	tutularak	en	üst	düzeye	çıkarmaktır.	Bu	noktadan	hareketle,	durum	saptayarak	gereken	ön-
lemleri	almak,	öğrenme	-	öğretme	süreçlerini	yakından	izleyerek	iyileştirme	ve	geliştirme	çalışmaları	
yapmak	 temel	 hedefimizdir.	 Tüm	 okullarımızda	 gerçekleştirilen	 ortak	 uygulamalar	 yıl	 sonunda	
düzenlenen	 “Değerlendirme	 Sınavları”	 çerçevesinde	 gözden	 geçirilmekte,	 geliştirilmesi	 gereken	
alanlar	belirlenmekte,	bir	sonraki	yıl	için	yapılan	programlarda	bu	hususlar	dikkate	alınarak	iyileştirme	
çalışmaları	yapılmaktadır.	Ayrıca	tüm	okullarımızda	yıl	içinde	yapılan	sınavlar	Ankara’da	bulunan	
ölçme-değerlendirme	 birimi	 tarafından	 	 değerlendirilmekte,	 derslerin	 ünite	 analizleri,	 belirtke	
tabloları,	sınav	analizleri	oluşturulmakta,	ilgili	okullara	geri	bildirim	verilmektedir.

	 Okullarımızda	 Psikolojik	 Danışma	 ve	 Rehberlik	 hizmetlerinde	 öğrenci	 -	 veli	 -	 öğretmen	
beklenti	 ve	 gereksinimleri	 saptanmakta;	 çevre	 ve	 akademik	 olanakların	 bu	 beklenti	 ve	 amaçlar	
doğrultusunda	bilimsel	ve	objektif	bir	tutumla	değerlendirilerek	öğrenci	merkezli	bir	yaklaşım	serg-
ilenmektedir.	 Bu	 çerçevede	 tüm	 okullarımızda	 aile	 katılım	 programları,	 veli	 eğitim	 seminerleri	
gerçekleştirilmekte,	uzmanlar	davet	edilerek	velilerimiz	titizlikle	yönlendirilmektedir.

  OKULLAR ARASI KOORDİNASYON

  EĞİTSEL FARKLILIKLARIMIZ

	 Okullarımızda	geleneksel	ve	kalıplaşmış	program	anlayışı	yerine	yaratıcı,	yenilikçi	ve	özgün	
eğitim	 programları	 uygulanmaktadır.	 Öğrencilerimizin	 bilgi	 teknolojilerini	 öğrenmiş,	 yabancı	 dil	
iletişim	becerilerini	kazanmış,	bilgiye	ulaşma	yollarını	bilen	ve	bilgiyi	ihtiyaçları	doğrultusunda	kul-
lanabilen	çağdaş	bireyler	olarak	yetişmeleri	hedefimizdir.
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	 Okullarımızdaki	Eğitim	-	Öğretim	yaşantısında	öğrencilerimizin,	duyuşsal,	bilişsel	ve	devi-
nimsel	alandaki	becerilerinin	ve	özgüvenlerinin	geliştirilmesi	amaçlanmaktadır.	Öğrenim	etkinlikler-
imiz,	öğrencilerimizin	bilgi,	duygu	dünyası	ve	eylem	biçimleri	dikkate	alınarak	düzenlenmektedir.

Yabancı	Dil	Yaklaşımımız

	 Öğrencilerimizin	 evrensel	 düşünebilmelerinde	 yabancı	 dilin	 önemine	 olan	 inancımızla	
okullarımızda,		anasınıfından	başlayan	İngilizce	öğretimi,	bir	bütünlük	içinde	ortaokul	son	sınıfa	ka-
dar	ekip	çalışması	anlayışıyla	sürdürülmektedir.	Çalışmalar,	öğrencilerimizin	yaş	gelişim	özellikleri	
dikkate	alınarak	konuşma,	okuma,	yazma,	dinleme	ve	dil	bilgisi	becerilerinin	artırılması	yönünde	
gerçekleştirilmektedir.	Öğrencilerimiz	için,	kendilerini	İngilizce	olarak	ifade	edebilecekleri,	günümüz	
teknolojisi	ile	düzenlenmiş	ortamlar	yaratılmaktadır.

PDR	Yaklaşımımız

	 Psikolojik	Danışma	 ve	 Rehberlik	 Servislerimizde	 tüm	 öğrencilerimizin	 sosyal,	 fiziksel	 ve	
bilişsel	gelişim	süreçlerini	sürekli	takip	edebilmek	ve	gerekli	müdahaleleri	zamanında	yapabilmek	
için	hizmet	verilmektedir.

	 Öğrenci,	veli	ve	öğretmen	beklentisinin	ve	gereksinimlerinin	doğru	saptanması;	hem	çevre	
hem	de	akademik	olanakların	bu	beklentiler	ve	amaçlar	doğrultusunda	bilimsel	ve	objektif	bir	 tu-
tumla	değerlendirilmesi	ilkesiyle	Psikolojik	Danışma	ve	Rehberlik	Servislerimiz,	öğrenci	merkezli	
bir	yaklaşım	içinde	çalışmalarını	sürdürmektedir.

Uluslararası	Etkinliklerimiz

	 Comenius,	okullar	arasındaki	ülkeler	arası	işbirliğini	teşvik	ederek	ve	okul	eğitimi	sektöründe	
doğrudan	 yer	 alan	 personelin	 profesyonel	 gelişiminin	 iyileştirilmesine	 katkıda	 bulunarak	 okul	
eğitiminin	kalitesini	iyileştirmeyi	ve	Avrupa	boyutunu	güçlendirmeyi;	dil	öğrenimiyle	kültürler	arası	
diyalogun	gelişmesini	desteklemeyi	amaçlamaktadır.

	 Comenius	okul	projeleri	çerçevesinde,	ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Okullarında,	öğretmenlerimiz	
tarafından	Comenius	plânı	hazırlanmış	ve	değişik	projeler	ile	başvuruda	bulunulmuştur.	Projelerin	
kabulünün	ardından,	Ulusal	Ajans	 tarafından	 sağlanan	 fon	 ile	öğrencilerimiz,	 rehber	öğretmenleri	
eşliğinde,	yurtdışında	toplantılar	gerçekleştirmektedirler.	Söz	konusu	projeler	çerçevesinde	diğer	ül-
kelerin	öğrencileri	ve	öğretmenleri	okullarımızda	ağırlanmaktadırlar.

	 EKO	-	OKUL

	 Eko	okullar,	öğrencilerine	çevresel	konularda	bilgi	veren,	öğrencileri	aracılığıyla	ailele-rini	
ve	 yakın	 çevrelerini	 bilinçlendirmede	 rol	 alırlar.	Okulumuz,	 proje	 dâhilinde	 yaptığı	 çalışmalar	 ve	
verdiği	 çevre	 eğitimiyle,	 Çevreye	 Duyarlı	 Okul’u	 simgeleyen,	 uluslararası	 düzeyde	 tanınan	 ve	
saygınlığı	olan	Yeşil	Bayrak	almaya	hak	kazanmış	Eko	Okul	çalışmalarını	kesintisiz	sürdürmektedir.
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	 CAMBRİDGE	DİL	SINAVLARI

	 Bir	 yabancı	 dilin	 ne	 derece	 iyi	 öğrenildiğinin	 anlaşılabilmesi	 için	 başvurulacak	 en	 doğru	
yöntem,	uluslararası	geçerliliği	ve	güvenirliği	onanmış	testlerle	öğrencilerin	sınanmasıdır.
öğrencilerin	İngilizce	seviyelerini	ölçen	Cambridge	Young	Learners,	PET	(Preliminary	English	Test)	
ve	KET	(Key	English	Test)	sınavlarına	katılmaktayız.	Bu	sınavlar	öğrencilerimizin	İngilizce	okuma/
yazma/dinleme	 ve	 konuşma	 becerilerini	 ölçme	 niteliği	 taşıdığı	 gibi	 onlara	 uluslararası	 bir	 sınava	
girme	deneyimi	kazandırarak,	bu	tür	sınavlara	karşı	olan	çekingenliklerini	yenmeleri	için	de	bir	fırsat	
sağlamakta	ve	bizlere	de	onların	başarılarıyla	gurur	duyma	imkanı	vermektedir.

Paylaşım	Saati

	 Okullarımızda	 her	 gün	 uygulanan	 “Paylaşım	Saati”nde	 öğrencilerimiz,	 ülkemizde	 ve	 dün-	
yada	gelişen	olayları	paylaşmakta,	bunlarla	ilgili	yorum	yapmakta,	ilgilerini	çeken	konularda	duygu	
ve	düşüncelerini	birbirlerine	aktarmaktadırlar.	Böylece	kendilerini,	toplum	içinde	ifade	edebilme	ve	
dinleme	becerisi	kazanmakta,	olaylara	farklı	bakış	açısıyla	yaklaşabilmeyi	öğrenmekte	ve	bilgilerini	
artırmaktadırlar.

Sosyal,	Kültürel	ve	Sportif	Faaliyetler

	 Sosyal,	 Kültürel	 ve	 Sportif	 Etkinlikler	 programı	 çerçevesinde,	 öğrencilerimizin	 düzeyine,	
okul	ortam	ve	koşullarına	uygun	olarak,	onların	ilgi	ve	yeteneklerini	geliştirmek	amacıyla		Satranç,	
Bilişim,	İngilizce	Drama,	Türkçe	Drama,	Müzik,	Sanat	Etkinlikleri,	Dans,	Halk	oyunları,	Jimnastik,	
Basketbol,	Akıl	oyunları,	İngilizce	Matematik,	El	sanatları,	gibi	kulüpler	oluşturulmuştur.
Okullarımızda	ayrıca	sportif	faaliyetler	de	yoğun	olarak	sürdürülmektedir.	Takımlarımız	okullarımızı	
çeşitli	turnuvalarda	temsil	etmektedirler.
	 Okullarımızda	 tüm	 spor	 ve	 kulüp	 çalışmalarına	 uygun	 ortamlar	 yaratılmış	 ve	 öğrencilerin	
kullanımına	sunulmuştur.	

Öğretmen	Gelişim	ve	Destekleme	Programları

	 Öğretmen	Seminerleri

	 ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Okullarında	göreve	yeni	başlayan	öğretmenler	için	her	yıl	Eylül	ayı	
başında	“Oryantasyon	Semineri”	düzenlenmektedir.
 
	 2001	 yılından	 itibaren	 Yarıyıl	 tatilinde	 yapılan	 Öğretmen	 Paylaşım	 Seminerleri,	 her	 yıl	
okullarımızdan	birinin	bulunduğu	ilde	gerçekleştirilmektedir.	ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Okullarında	
görevli	öğretmenlerinin	katıldığı	bu	seminerlere,	alanlarında	uzman	kişiler	davet	edilerek,	karşılıklı	
bilgi	 akışı	 sağlanmakta,	 eğitim-öğretim	 alanındaki	 gelişmeler	 /	 yeni	 yaklaşımlar	 incelenmekte	 ve	
uygulamalarımız		değerlendirilmekte, iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.
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	 Ayrıca,	 bir	 sonraki	 yılın	 planlaması	 ve	 yürütülmesinde	 birliktelik	 sağlamak	 üzere	
öğretmenlerimiz	için	yaz	döneminde	de	ihtiyaçlar	doğrultusunda	ortak	toplantılar	düzenlenmektedir.	
Zaman	zaman	bu	toplantılar	Video	Konferans	yoluyla	gerçekleştirilmektedir.
 
	 Öğretmen	Profesyonel	Gelişim	Modeli

	 Öğretmenlerimizin	 mesleki	 bilgi	 ve	 becerilerini	 artırmak,	 sınıf	 ortamlarında	 daha	 etkili	
olmalarını	sağlamak	amacıyla,	okullarımıza	özgü	bir	Öğretmen	Gelişim	ve	Değerlendirme	Modeli	
oluşturulmuştur.	 Bu	 model	 çerçevesinde,	 öğretmenlerimizin	 yılda	 iki	 kez	 performansı	
değerlendirilmekte,	 ortaya	 çıkan	 iyileştirme	 alanları	 için	 gerekli	 eğitim	 ve	 destekleme	 planları	
oluşturulmaktadır.

Akademik	Başarı	Destek	ve	Geliştirme	Programları

	 Akademik	Başarı	Destek	Programı

	 Öğrencilerimizin	akademik	olarak	yetersiz	oldukları	alanlarda	başarılarını	artırmaya	yönelik	
ve	müfredat	programı	ile	paralellik	gösteren	bir	uygulamadır.

	 Akademik	Başarı	Geliştirme	Programı

	 Akademik	olarak	başarılı	öğrencilere	konuların	derinlemesine	öğretilmesine,	bu	öğrencilerin	
bilgi	ve	deneyimlerinin	artırılmasına,	ayrıca	ulusal	ve	uluslararası	sınavlarda	ve	yarışmalarda	okulu-
muzu	temsil	etme	becerisinin	kazandırılmasına	yöneliktir.

	 Öğrenci	Değerlendirme	Sınavları

	 Öğrencilerimizin	 akademik	 gelişimlerini	 izlemek	 ve	 başarılarını	 değerlendirmek	 amacıyla	
tüm	okullarımız	bazında,	her	yıl	okulumuzun	açıldığı	ilk	günlerde	4.	sınıftan	itibaren	“Hazırbulunuşluk	
Sınavı”,	 yılsonunda	 ise	 “Değerlendirme	 Sınavı”	 yapılmaktadır.	 Elde	 edilen	 sonuçlara	 göre,	 her	
öğrencimizin	derslerle	ilgili	(	Matematik	-	Türkçe	-	Fen	Bilimleri	-	Sosyal	Bilgiler	-	İngilizce	)	birey-
sel	gelişim	profili	çıkartılmakta,	bu	çerçevede	bir	sonraki	yılın	planlaması	yapılırken	eksiklikler	dik-
kate	alınarak	yeni	düzenlemeler	gerçekleştirilmektedir.

Ölçme-Değerlendirme	Yaklaşımımız

	 Okullarımızda	 uygulanan	 ölçme	 değerlendirme	 etkinliklerinin	 genel	 amacı,	 her	 öğrenciyi,	
kendi	bireysel	farklılığı	göz	önünde	tutularak	en	üst	düzeye	çıkarmaktır.	Bu	noktadan	hareketle,	sınıf	
içi	etkinliklerde,	ödevlerde	ve	tüm	değerlendirmelerde	amaç,	öğrencileri	sınıflamak	ya	da	sıralamak	
değil,	durum	saptayarak	gereken	önlemleri	almak,	öğrenme	-	öğretme	süreçlerini	yakından	izle-yerek	
iyileştirme	ve	geliştirme	çalışmaları	yapmaktır.

	 Günümüz	değerlendirme	anlayışında;	güvenilir,	performans	 temelli,	gerçekçi	ve	uygulana-
bilir	özellikler	ön	plana	çıkmaktadır.	Bu	amaçla,	okullarımızda	uygulanan	sınıf	içi	etkinlikler,	ödevler	
ve	tüm	değerlendirmeler,	öğrencilere	üst	düzeyde	düşünme	becerisi	kazandırmaya	ve	öğrendikleriyle	
günlük	yaşam	arasında	bağlantı	kurmasına	yönelik	yapılandırılmaktadır.



Ülkemizin Geleceği İçin...

-8-

	 Değerlendirme	süreci,	bir	öğrenme	süreci	olarak	ele	alınıp,	öğrencinin	bireysel	farklılığını	ve	
yaratıcılığını	ortaya	çıkarabileceği	nitelikte	tasarlanır.	Bu	amaçla	okullarımızda	yeni	değerlendirme	
anlayışı	benimsenmekte	ve	uygulanmaktadır.
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	 Okul	öncesi	eğitim	çocukların	gelişimi	açısından	çok	önemli	bir	yere	sahiptir.	Bu	bilinçle;	
okulumuzda,	çocukların	kendi	tercihlerini	yapmalarına,	karar	alma	becerilerinin	geliştirilmesine,	so-
rumluluk	almayı	öğrenmelerine,	öz	disiplin	ve	yeteneklerinin	geliştirilmesine	destek	verilir.	Çocukların	
yaratıcı,	girişken,	sorgulayıcı,	kendini	rahatça	ifade	edebilen,	başkalarının	görüşlerine	açık	bireyler	
olarak	yetişmeleri	teşvik	edilir.
     
	 Anaokulumuz,	ayrı	bir	üniteyi	oluşturmakta	olup	özel	olarak	dizayn	edilmiştir.	Tüm	sınıflarımız	
son	teknoloji	eğitim	araçları	ve	oyuncaklarla	donatılmıştır.

	 Anaokulumuzda	Milli	Eğitim	Bakanlığı	tarafından	belirlenen	kazanım	ve	gelişim	göstergeleri	
doğrultusunda	hazırlanan	“	Okul	Öncesi	Eğitim	Programı”	uygulanır.	Öğrenci	ihtiyaçları	göz	önüne	
alınarak	hedefler	genişletilir.

ANAOKULU 

ANAOKULU
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	 Okul	öncesi	dönemde	amaç;	bilgi	öğretmek	değil,	bilgiyi	öğrenebilmesi	için	gerekli	becerileri	
çocuğa	kazandırabilmektir.	Bu	becerileri	kazandırabilmek	için	Anaokulu	öğretmenlerimiz	tarafından	
Türkçe	Dil	Etkinliği,	Drama	Çalışmaları,	Okuma	–	Yazmaya	Hazırlık	Çalışmaları,	Sanat	Etkinlikleri	
ve	Orff	Çalışmaları	yapılmaktadır.	Bu	yapılan	çalışmalarla	öğrenciler	çok	yönlü	olarak	değerlendirilir.	
Problem	 çözme	ve	 oyun	 temelli	 etkinliklere	 yer	 verilir.	Öğrencilerimizin	 tüm	gelişim	 alanlarında	
kendi	hazır	bulunuşlukları	içinde	gelişmeleri	desteklenir.

	 Tüm	süreçler	öğrenciyi	merkeze	alarak	disiplinler	arası	işbirliğiyle	hazırlanır.		Temelde	etkin	
öğrenme	hedeftir.	Bu	doğrultuda	 tek	bir	eğitim	anlayışına	bağlı	kalmak	 	yerine,	birleştirilmiş	 	bir		
eğitim	yaklaşımı	benimsenir.	Çocukların	gelişimi	için	aile	ve	okul	arasındaki	işbirliğine	önem	verilir.	
Bu	doğrultuda	ailelerin	okul	ortamına	katılımı	için	çeşitli	etkinlikler	planlanır.	

	 Anaokulumuzda	haftada	40	saat	ders	işlenmekte	olup;	kendi	branşında	uzman	öğretmenler	
tarafından	 Satranç,	Görsel	 Sanatlar,	Bilgisayar,	 Jimnastik,	Halk	Oyunları,	Beden	Eğitimi,	Müzik,	
İngilizce,	Matematik	ve	Fen	Bilgisi	derslerine	yer	verilmektedir.

ANAOKULU 
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İLKOKUL

	 Ülkem	Koleji		olarak	amacımız	öğrencilerimize	sadece	okuma-yazma	öğretmek	değil;	onların	
yeteneklerini	keşfederek	ve	geliştirerek	hayata	en	iyi	şekilde	hazırlamaktır.	
	 Eğitim	 öğretim	 ortamı	 ve	 yetiştirdiği	 öğrencilerin	 nitelikleri	 ile	 Türkiye’nin	 önde	 gelen	
okulları	 arasında	 olmak	 ve	 uluslararası	 düzeyde	 adımızı	 duyurmak	 en	 büyük	 hedefimizdir.	
Öğrencilerimizin	ileriki	yıllarda	başarılı,	mutlu,	donanımlı	bireyler	olmaları	için	istek	ve	ihtiyaçları	
doğrultusunda	onlara	yardımcı	olmaya	çalışılmaktadır.	
				 Öğrencilerimiz;		ezberden	uzak,	düşünen,	sorgulayan,	farklı	görüş	ve	düşüncelere	saygılılı,	
bilgi	teknolojilerini	etkin	kullanan,	araştırma	yapan,	kendilerini	özgürce	ifade	eden	bireyler	olarak	
yetiştirilmektedir.İşbirliği	 yapma	 ve	 paylaşımda	 bulunma	 alışkanlıkları	 kazandırmak	 için	 grup	
çalışmaları	yapmaları,	edindikleri	bilgileri	arkadaşlarıyla	paylaşmaları	amaçlanmaktadır.

İLKOKUL
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İLKOKUL

	 Tüm	derslerde	sınıflarımızdaki	akıllı	tahtalardan	yararlanarak	derslerin	görsel	ve	aktif	geçme-
si,		öğrencilerimizin	kendi	performanslarını	geliştirme	ve	sergilemeleri	sağlanmaktadır.
•	 Türkçe	dersinde;	öğrencilerimizin	ana	dillerini	doğru	ve	etkin	kullanmaları,	okuduklarını	an-
layan,	 doğru	 yorumlayan	 öğrendiklerini	 günlük	 hayatta	 ve	 diğer	 derslerde	 de	 uygulayan	 bireyler	
olmaları	için	çalışılmaktadır.
•	 Sosyal	 Bilgiler	 dersinde	 program	 çerçevesinde	 dersler	 arası	 ilişkilendirme	 yapılarak;	
öğrencilerimizin	öğrendiklerini	performans	ve	proje	görevleriyle	günlük	yaşantılarında	uygulamaları	
sağlanmaya	çalışılmaktadır.	Çalışma	kâğıtları	ve	sınıf	içi	etkinlikleriyle	öğrencilerin	kendilerini	ra-
hatça	ifade	etmelerine	destek	sağlanmaktadır.
•	 Matematik	 dersinde;	 öğrencilerin	 sorgulama,	 keşfederek,	 yaparak-yaşayarak	 öğrenme,	
ilişkilendirme	ve	akıl	yürütme	gibi	öğrenme	becerilerinin	geliştirilmesine	yönelik	ders	içi	etkinlikler-
le	laboratuar	çalışmalarına	yer	verilmektedir
•	 Fen	Bilgisi	derslerinde	öğrencilerimizdeki	bilimsel	merakı	arttırmak	ve	fen	bilimlerine	karşı	
ilgilerini	ortaya	çıkarmak	için	deney	ve	gözlem	yapmaları,	bilimsel	rapor	yazmaları,	farklı	kaynak-
lardan	araştırma	yapmaları	ve	yaptıkları	araştırmaları	sınıf	içinde	sunmaları	sağlanmaktadır.
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BEDEN EĞİTİMİ

	 Öğrencilerimizin	 sporun	 sağlığa	 olan	 yararını	 kavrayabilmeleri,	 sorumluluk	 almaları,	
kazanmayı	ve	kaybetmeyi	aynı	olgunlukta	karşılamayı	öğrenmeleri,	ekip	çalışmasından	zevk	almaları,	
disiplinli	çalışmaları,	kendini	ve	başkalarını	daha	iyi	tanımaları	için	spor	etkinlikleri	önemli	bir	araç	
olmaktadır.
	 Beden	eğitimi	bölümü	tarafından	yürütülen	bu	çalışmalarda	okul	takımları(küçük	erkek	bas-
ketbol,	küçük	ve	yıldızlar	masa	tenisi,	küçük	ve	yıldız	kız-erkek	kategorilerinde	badminton,	minik-
küçük	kategorilerinde	jimnastik	)yanında	kitle	sporları	ile	tüm	öğrencilerin	sporun	olumlu	etkilerin-
den	 faydalanması	 amaçlanmaktadır.Ayrıca	 	 atletizm	 	 jimnastik	 ,futbol,	 voleybol	 	 gibi	 branşların	
yanında	ritim	grupları,modern	danslar	ve	halkoyunlarına	yeteneği	olan	öğrenciler	desteklenmekte	ve	
bu	alanlara	ilgisi	olan	öğrenciler	yapılan	kulüp	ve	kurslarda	çalıştırılmaktadır.

BRANŞLAR
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BEDEN EĞİTİMİ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

	 İnsanlık	 tarihi	 boyunca	 hemen	 hemen	 her	 dönemi	 simgeleyen	 pek	 çok	 keşif	 ve	 yenilik	
yapılmıştır.	 Bunların	 içinde	 bazıları	 vardır	 ki,	 insanlık	 tarihinde	 taşıdıkları	 önem	 bakımından	
diğerlerinin	arasından	sıyrılıp	öne	çıkmıştır.	 İçinde	bulunduğumuz	çağda	da	bilgisayar;	üretimden	
eğitime,	şirket	ve	fabrikalardan	telefon	santrallerine,	mühendislik	ve	mimariden	uzay	araştırmalarına	
kadar	her	sektörün	vazgeçilmezi	olmuştur.	Biz	de	okulumuzda	bu	durumu	göz	önünde	bulundurarak	
öğrencilerimizi,	ileride	girecekleri	iş	sektöründe	başarılı	olabilmeleri	için	iyi	bir	bilgisayar	kullanıcı	
olarak	 yetiştirmeyi	 hedefliyoruz.	 Bu	 sebeple,	 okulumuzda	 ana	 sınıfından	 8.	 sınıfa	 kadar	 tüm	
öğrencilerimize	yaş	ve	seviyelerine	uygun	olarak	Bilgisayar	Okur-Yazarlığı	eğitimi	verilmektedir.	Bu	
eğitim	Mouse	kullanımından	başlar	ve	web	sayfası	tasarımına	kadar	devam	eder.

	 Bilişim	 Teknolojileri	 dersinde;	 öğrencilere	 bilgisayar	 teknolojilerinin	 nasıl	 kullanılacağını	
öğretmek,	bilgisayarın	 temel	donanımını	 tanıtmak,	bilgisayarda	karşılaşabilecek	problemleri	çöze-
bilme	 becerisi	 kazandırmak,	 web	 sitelerini	 ve	 temel	 veritabanı	 programlarını	 kullanabilemelerini	
sağlamak	amaçlanır.

	 Okulumuzda	Bilişim	Teknolojileri	
dersleri		için	her	öğrenciye	bir	bilgisayar	
düşecek	şekilde		donatılmış	bilgisayar	
laboratuvarlarımız	bulunmaktadır.	
Bilgisayarlarımız	internete	devamlı	bağlı	olup,	
Tüm	bilgisayarlarımızda	koruma	programları	
mevcuttur.

	 Laboratuvardaki	her	bir	bilgisayar,	
işletim	sistemleri	ile	kelime	işlem,	tablolama,	
sunum	–	çizim	ve	veri	tabanı	yazılımlarını	
içermektedir.
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FEN  VE  TEKNOLOJİ 

	 Öğrencilerimizi;	 merak	 eden,	 sorgu-
layan,	araştıran,	karşılaşabileceği	alışılmadık	
durumlarda	bilgi	edinme	ile	problem	çözme-
de	fen	ve	teknolojiyi	kullanan,	kişisel	karar-
lar	verirken	uygun	bilimsel	süreç	ve	ilkeleri	
benimseyen	 ve	 uygulayan,	 yaratıcı,	 hayal	
gücü	 geniş,	 yeni	 düşüncelere	 açık	 olan,	
sağlık	 ve	 çevre	 bilincine	 sahip,	 fen	 ve	
teknoloji	 okuryazarı	 bireyler	 olarak	
yetiştirmek	 amacı	 bölümümüz	 felsefesinin	
temelini	oluşturmaktadır.	
 
	 Fen	ve	teknoloji	eğitiminde	öğrencilerin	
başarısının	 değerlendirilmesi	 sonuç	 kadar	
süreç	 odaklı	 olarak	 gerçekleştirilmektedir.	
Bu	 nedenle	 değerlendirme	 sürecinde;	
öğrencilerimiz	 yazılı	 sınavlarının	 yanı	 sıra	

bilimsel	araştırma	ödevleri,	performans	görevleri,	portfolyo	çalışmaları,	deney	raporları,	gezi	raporları,	
vb.	uygulamalar	ile	değerlendirilir.	Yapılan	tüm	değerlendirme	çalışmalarının	temelini;	öğrencilerimizin	
bilgi	birikimleinin	ve	yaratıcılıklarının	geliştirilmesi	oluşturmaktadır.	Ayrıca	Anasınıfları,	1.,	2.,	3.	ve	
4.	sınıflara	haftada	bir	ders	saati	Fen	laboratuvarı	uygulamaları	yapılmaktadır.
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GÖRSEL SANATLAR

 ‘Güzel sanatlarda başarı büyük inkılâpların başarılı olduğunun en kesin delilidir. 
Bunda başarı kazanamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık 

alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır.’
                                                                                   
          M.Kemal ATATÜRK                   
 
 	 Görsel	Sanatlar	dersinde	öğrencilerimizin	psikomotor	becerileri,	zihinsel	yaratıcılık	ve	estetik	
anlayışlarını	 geliştirmek	 için	 farklı	 yöntem	 tekniklerle	 çoklu	 zekâ	 kuramına	 dayalı	 etkinlikler	
yapılmaktadır.	 Bu	 etkinlikler	 çerçevesinde	 diğer	 zümrelerle	 disiplinler	 arası	 çalışmalar,	 grup	
çalışmaları,	kolaj	çalışması,	tuval	çalışması,	üç	boyutlu	çalışmalar	ve	rölyef	çalışması,	ebru	çalışması	
gibi	farklı	birçok	etkinlik	yapılmaktadır.	Öğrencilerimizin	yeteneklerini	fark	etmeleri,		kendine	güven	
duygusunu	kazanmaları,	kendilerini	görsel	biçimlendirme	yolları	ile	ifade	edebilmeleri	sağlanmaktadır.	
Belirli	 gün	 ve	 haftalar	 ve	 okulumuzda	 düzenlenen	 etkinlikler	 kutlanmaktadır.	 Okulumuzda	 tüm	
sınıflarımız	için	resim	atölyesi	bulunmaktadır.
Her	yıl	farklı	sanat	akımları	ve	ressamlar	incelenerek	ODTÜ	Okullarıyla	ortak	projeler	yürütülmek-
tedir.
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İNGİLİZCE 

	 Ülkem	Koleji’nde	 öğrencilerimize,	Avrupa	Dil	Çerçeve	Programında	 yer	 alan	 standartlara	
uygun	kazanımları	vererek	mezun	etmeyi	hedeflemekteyiz.	Bunun	için	derslerin	işlenme	sürecinde	ve	
yapılan	 tüm	 çalışmalarda	ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Okullarıyla	 iş	 birliği	 ile,	 hazırlık	 sınıfından	 8.	
sınıfa	kadar	devam	eden	bir	müfredatı	kullanmaktayız.	Hazırlık	sınıflarındaki	programımız	hikaye	
anlatma,	 dramatizasyon,	 şarkılar,	 tekerlemeler	 gibi	 faaliyetleri	 içermektedir.	 1.2.3	 ve	 4.	 sınıflarda	
gelişerek	devam	eden	programımıza	okuma	ve	yazma	çalışmaları	da	eklenmektedir.	Öğrenciler	sınıf	
içi	kavramları,	çeşitli	temalar	içerisinde	yeni	kelimeleri	ve	yapıları	öğrenir,	projeler	hazırlarlar,	hi-
kayeler	okur	ve	canlandırırlar.

	 Kompozisyon	ve	öykü	yazma	çalışmaları	yaparlar	ve	bunun	yanı	sıra	yaşlarına	uygun	hikâye	
kitapları	okuyarak	dili	anlama,	kitap	değerlendirme	yazıları	yazma	gibi	aktivitelerle	kendilerini	hem	
yazılı	hem	sözlü	olarak	ifade	edebilirler.	Cambridge	Üniversitesi	yabancı	dil	sertifika	sınavları	olan	
“KET”	ve	“PET”	gibi	uluslararası	dil	sınavlarına	da	hazırlanarak	Avrupa	Birliği	tarafından	geçerli	
kabul	edilen	sertifikaları	alabilirler.	Bu	hedeflerimize	ulaşmak	ve	öğrencilerimizi	söz	konusu	sınavlara	
hazırlamak	üzere	çeşitli	çalışmalar	yapılmaktadır.	

	 Öğrencilerimiz,	gelişen	bilgi	ve	iletişim	çağının	gerekleri	göz	önünde	bulundurularak	akıllı	
tahta,	projeksiyon	ve	bilgisayardan	oluşan	İngilizce	dersliklerimizde	yabancı	dil	eğitimi	görmekte-
dirler.
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MATEMATİK 

	 Matematik,	 genel	mantığın	 uygulama	 alanı	 ve	 insan	 zekâsının	 bu	 yolda	 işlemesi	 görevini	
görür.	Denilebilir	ki;	günlük	yaşantımızın	her	evresinde,	karşı	karşıya	olduğumuz	bir	bilimin	tarihini	
bilmek,	matematiğin	 önemini	 kavramanın	 temeli	 olsa	 gerekir.	Bu	 amaçla	 soyut	 olarak	 düşünülen	
matematiği	somutlaştırmak	adına	mümkün	oldukça	derslerimizde	ilgi	çekici	etkinliklere	yer	verilme-
ktedir.

 Pİ	GÜNÜ	KUTLAMALARI

	 Öğrencilerde	matematiğe	karşı	sevgi	ve	olumlu	bir	yaklaşım	geliştirmeyi	amaçladığımız	kut-
lama	her	yıl	14	Mart	günü	çevre	okulların	katılımıyla	gerçekleştirilmektedir.	Okulumuzun	matematik	
öğretmenleri	 öğrencilere	 Pİ	 sayısını,	 matematiğin	 hayatımızdaki	 yerini,	 hazırladıkları	 sunumlarla	
anlatırlar.

 Pİ	GÜNÜ	LOGO	YARIŞMASI

	 Her	yıl	Pi	Günü	kutlamalarında	kullanılmak	üzere	logo	yarışmaları	düzenlenmektedir.	Tüm	
okul	genelinde	öğrencilerin	verdiği	oylar	ile	belirlenen	ilk	üç	logo	afişlerde	kullanılmak	üzere	seçilir.
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MATEMATİK OYUNLARI GÜNÜ
	 Her	yıl	1.	dönem	sonunda	I.	ve		II.	kademe	öğrencilerinin	katılımıyla	“Matematik	Oyunları	
Günü”	düzenlenmektedir.	Öğrencilerimizin	matematiğin	 eğlenceli	 yüzünü	keşfetmesini	 sağlamayı	
amaçlayan	etkinlikte	matematik	ve	zaka	oyunları	yarışmaları	düzenlenmektedir.

 AİLEMLE	MATEMATİK	ETKİNLİĞİ

	 1.	 sınıf	 velileri,	 “Ailemle	Matematik	Günü”	 etkinliğinde	 çok	 güzel	 projelere	 imza	 atarlar.	
ODTÜ	 okullarında	 gerçekleştirilen	 etkinlikte	 öğrenciler	 velileri	 ile	 birlikte,	 öğrendikleri	 konuları	
pekiştirmek,	bir	ürün	ortaya	çıkarmak	amacıyla	buluşurlar.

 KULÜPLER

	 Akıl	 Oyunları	 ve	 İngilizce	 Matematik	 Kulüplerinde	 matematiğin	 eğlenceli	 yanlarını	
keşfetmeye	yönelik	çalışmalar	yapılmaktadır.

 MATEMATİK	MÜZESİ
 
	 Öğrencilerimize	Matematiğin	tarihini	anlatarak,	göstererek	sevdirmek	amacıyla	okulumuzda	
Matematik	Müzesi	açılmıştır.	Bu	müze	ile	öğrencilerimizin	anaokulu	çağından	itibaren	matematiği	
gerçekten	öğrenmelerini	sağlayacağız.	Bu	müze,	Türkiye’de	ilk	defa	okulumuzda	kurulmuştur.
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MÜZİK

	 ORKESTRA

	 Ülkem	Koleji	okul	orkestrası	2010	yılında	kurulmuş	ve	bugüne	kadar	çeşitli	okul	içi	ve	okul	
dışı	etkinliklerde	pek	çok	kez	sahne	almıştır.	Orkestra	performansları	arasında	törenler,	yılbaşı	partil-
eri,	geleneksel	lokma	günü,	bahar	şenliği	ve	çocuk	şenliği	yer	almaktadır.	Ülkem	Koleji’ni	okul	içi	ve	
okul	dışı	etkinliklerde	başarıyla	temsil	ettikleri	için	orkestramıza	emeği	geçmiş	tüm	öğrencilerimize	
sevgilerimizi	sunarız.	

	 Ülkem	Koleji	Müzik	Zümresi’nin	amacı;	
düşünen,	kendini	geleceğe	hazırlayan,	çevres-
ine	 ve	 topluma	 karşı	 duyarlı	 bireyler	
yetiştirmek,	özgüveni	gelişmiş,	uygar,	barışçı	
kişiliğe	 sahip,	Atatürkçü	genç	nesilleri	Türk	
toplumuna	kazandırabilmektir.	
    
	 Öğrencilerimize	 kaliteli,	 düzeyli	müzik	
beğenisi	kazandırmak,	bilinçli	bir	müzik	din-
leyicisi	 olabilmelerini	 sağlamak,	 onları,	
düzeylerine	 uygun	 müzik	 türleriyle	
tanıştırmak,	 müzik	 yapma	 ve	 dinleme	
araçlarını	 tanıtarak	 doğru	 kullanmalarını	
sağlamak,	kazandıkları	müzik	dağarcıklarını	
çeşitli	etkinliklerde	sergilemelerini	sağlamak,	
müziğin	 insan	yaşamındaki	 yeri	 ve	 önemini	
kavratmak	en	önemli	hedeflerimizdir.
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KORO
	 Belirli	gün	ve	haftalarda,	çeşitli	etkinliklerimizde	Anasınıfı	öğrencileri	de	olmak	üzere	tüm	
okulumuz	öğrencileri	koro	çalışmalarına	dahil	edilmektedir.	Bu	sayede	öğrencilerimiz	çalışmalarında	
grup	olmanın	bilincini,	müzik	yapmanın	zevkini	yaşamaktadırlar.

 MÜZİK	KULÜBÜ

	 Müzik	kulübünde	öğrencilerimizi	ilgi	ve	yetenekleri	doğrultusunda	değerlendirip,	yönlendir-
erek	müziği	 sevdirmeyi	ve	bir	enstrüman	çalma	yeteneğini	geliştirmeyi,	yeteneklerini	 fark	ederek	
kendilerine	güven	kazandırmayı	amaçlamaktayız

Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.
       Mustafa Kemal ATATÜRK
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SATRANÇ 
	 Kapasitesi	ve	işlem	gücü	sınırsız	olan	insan	beynini	azami	derecede	çalıştıran	ve	geliştiren	en	
önemli	alanlardan	biri	de	satrançtır.
 
	 Satrançla	 ilgili	 yapılan	 araştırma	 sonuçları,	 satranç	oynayan	bireylerin	 yaratıcılık,	 eleştirel	
düşünme,	karar	verme,	problem	çözme	gibi	zihinsel	kapasitelerinde	gelişmeler	olduğunu,	satrancın	
başarıyı	olumlu	etkilediğini,	zamanı	kullanmada	iyi	bir	spor	olduğunu	göstermiştir.
 
 Satrancın	insan	gelişimine	katkıları	şöyle	özetlenebilir	:
  
  •								Bireylerin	kötü	alışkanlıklar	edinmelerini	engeller.	
	 	 •								Planlı	hareket	etmenin	önemini	ve	gerekliliğini	kavratır.	
	 	 •								Çabuk	ve	doğru	düşünmeye	yardımcı	olur,	olaylara	doğru	yorumlarla		 	
	 	 										yaklaşabilme		 yeteneklerini	geliştirir.
	 	 •								Kişiliği	ve	karakteri	olumlu	yönde	etkiler	ve	geliştirir.
	 	 •								Bireysel	güç	ve	yetenekleri	tanımaya,	açığa	çıkarmaya	ve	kullanmaya	yardımcı		
	 	 										olur.
	 	 •								Dikkatini	tek	konu	üzerinde	yoğunlaştırabilme	alışkanlığı	kazandırır.
	 	 •								Kişileri	düşünen,	araştıran,	sorgulayan	bireyler	haline	getirir.
	 	 •								Başarıya	sistemli	ve	disiplinli	bir	çalışmayla	varılabileceğini	gösterir.
	 	 •								Gerektiğinde	risk	almayı	ve	mücadeleci	bir	ruh	yapısına	sahip	olmayı	benimse	
	 	 										tir.
	 	 •								Kurallara	uyma,	dostça	oynama,	kaybetmeyi	kabullenme,	kazananı	kutlama	gi-	
	 	 										bi	toplumsal	ve	demokratik	kuralların	benimsenmesine	yardımcı	olur.
	 	 •								Yakın	dostluklar	kurup	daha	çok	sosyalleşmeye	ve	sosyal	yaşamının			 	
	 	 										zenginleşmesine	yardımcı	olur.
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SATRANÇ 
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SOSYAL BİLGİLER 

	 Sosyal	Bilgiler	dersi	ülkemizin	geleceği	çocuklarımızın	yetiştirilmesinde	çok	önemli	bir	paya	
sahiptir.	Bu	bilinçten	yola	çıkarak	merak	eden,	soran,	sorgulayan,	özgün	çözümler	üretebilen,	milli	
duyguları	güçlü,	ülkesini	seven,	Atatürk	milliyetçiliğine	bağlı	bireyler	yetiştirmek	temel	hedefimizdir.	
Sınıf	öğrencilerin	en	büyük	keşif	alanıdır.	Öğrencilerimiz	Sosyal	Bilgiler	dersi	ile	keşfetmeyi,	geçmiş	
ile	gelecek	arasında	köprü	kurmayı	öğrenirler.

	 Sosyal	Bilgiler	Bölümü’nün	hedefi	öğrencilerimizi	 gelecekteki	 yaşantılarına	 hazırlamaktır.	
Okulumuzda	aldıkları	Sosyal	Bilgiler	eğitiminin	onlara	ömür	boyu	yol	göstereceğine	inanıyoruz.	Bu	
amaç	 doğrultusunda	 bilginin	 aktarılması	 yerine,	 çalışmalarımızı	 bilgiyi	 üretmeye	 yönelik	 olarak	
düzenledik.

	 “Sevgiyle	bilginin	kucaklaştığı	yer”	söylemiyle,	umut	olmak,	ümit	vermek	ve	ümit	dolu	ne-
siller	yetiştirmek	için	çalışıyoruz.
 
 GEZİLERİMİZ

Yaşayarak	öğrenme	ilkesinden	yola	çıkarak	çeşitli	geziler	düzenledik.	Gezilerimiz	öğrencilerimize	
hem	 eğlenme	 hem	 de	 öğrenme	 fırsatları	 tanıdı.Geziler	 için	 hazırladığımız	 gezi	 broşürlerimiz	 ile	
öğrencilerimizin	araştırma,sorgulama	ve	keşfetme	yönlerini	biraz	daha	teşvik	ettik.

 BELİRLİ	GÜN	VE	HAFTALAR
 
	 Sosyal	Bilgiler	Zümresi	Kültür	Edebiyat	Kulübünde	yapılan	çalışmalarla	bütün	belirli	gün	ve	
haftaların	kutlama	programında	yer	almaktadır.	10	Aralık	İnsan	Hakları	günü	ve	18	Mart	Çanakkale	
Şehitlerini	Anma	günü	programları	Sosyal	Bilgiler	zümresi	tarafından	hazırlanmaktadır.
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DERS ETKİNLİKLERİMİZ
	 Eğitim	dinamik	bir	süreçtir.	Bu	dinamizmi	kaybetmemeye	özen	göstererek	öğrenci	merkezli,	
bilgisayar	 destekli	 dersler	 işliyoruz.	 Grup	 çalışmaları	 ve	 proje	 çalışmalarıyla	 konularımızı	 daha	
anlaşılır	hale	getirmeye	çalışıyoruz.
Sınıf	öğrencilerin	en	büyük	keşif	alanıdır.	Öğrencilerimiz	Sosyal	Bilgiler	dersi	ile	keşfetmeyi,	geçmiş	
ile	gelecek	arasında	köprü	kurmayı	öğrendiler.

	 Zümre	olarak	hedefimiz	öğrencilerimizi	her	zaman	gelecekteki	yaşantılarına	hazırlamaktır.	
Okulumuzda	aldıkları	Sosyal	Bilgiler	eğitiminin	ömür	boyu	yol	göstereceğine	inanıyoruz.	Bu	amaç	
doğrultusunda	bilginin	aktarılması	yerine,	çalışmalarımızı	bilgiyi	üretmeye	yönelik	olarak	düzenl-
edik.

 PROJELER	VE	DRAMA	ÇALIŞMALARIMIZ

	 Merak	eden	ve	soru	sormaktan	çekinmeyen,
	 Çevresindeki	olay	ve	mekânlar	arasındaki	ilişkiyi	kendine	has	bir	bakış	açısıyla		 		 	
	 değerlendirebilen,
	 Karşılaştıkları	güçlükleri	yenmek	için	özgün	çözümler	üretebilen,
	 Özgüvenini	ve	hayal	gücünü	geliştirebilen,
	 Kendisi	ve	çevresiyle	barışık,	rekabete	ve	yeni	yaşantılar	edinmeye	açık	olan,
	 Sorumluluk	taşıyabilen,
	 Özgün	yorumlar	ortaya	koyabilen,
	 Gelecek	ile	ilgili	yorumlar	yapabilen,
	 Duygu	ve	düşüncelerini	farklı	yollarla	açıklayabilen	kişilikte	çocuklar	yetiştirmek	en	önemli		
	 amacımızdır.
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TÜRKÇE
	 Çalışmalarımız,	 ülkemize	Atatürkçü,	 çağdaş,	 güzel	 konuşup	 yazabilen,	 bilgili	 ve	 bilinçli	
öğrenciler	kazandırmak	hedefiyle	yürütülmektedir.	Derslerimiz,	MEB	yıllık	planlarına,	Atatürk	ilke	
ve	inkılâplarına	bağlı	olarak	sürdürülmektedir.	Derslerin	işlenme	sürecinde	ve	yapılan	tüm	çalışmalarda	
ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Okullarıyla	iş	birliği	sağlanmaktadır.	Hedefimiz;	öğrencilerimizi	araştırmaya	
yönlendirmek	 ve	 ana	 dil	 bilincini	 geliştirmektir.	 Yapılan	 tüm	 çalışmalar	 öğrencilerimizin	
yaratıcılıklarını	ve	düşünce	dünyalarını	geliştirecek	şekilde	planlanmaktadır.
 
	 Dersler	öğrencilerimizin	dört	temel	becerisini	kazandırmaya	yönelik(okuma-anlama-yazma-	
dil	 becerisi)	 hazırlanmakta,	Türkçe	 dersi	müfredatında	 yer	 alan	 temalar	 doğrultusunda	 etkinlikler	
uygulanmaktadır.	Önceden	hazırlanan	ders	sunuları,	filmler	ve	dinletiler,	akıllı	tahtalar	kullanılarak	
işlenmekte;	bu	da	derslerimizi	daha	etkili	kılmaktadır.
            
	 İşlenilen	dersler;	çalışma	kâğıtlarıyla,	sınıf	içi	etkinliklerle,	testlerle	desteklenerek	konuların	
daha	 iyi	 öğrenilmesi	 sağlanmaktadır.	 Ayrıca	 sınavlardan	 sonra	 yapılan	 analiz	 sonuçlarına	 göre	
değerlendirmeler	de	bulunularak	çalışmalar	planlanmaktadır.

 OKUMA	SAATLERİ
 
	 Öğrencilerimize	kitap	okuma	zevki	kazandırmak	ve	bunu	alışkanlık	haline	getirmek	amacıyla	
ODTU	Geliştirme	Vakfı	Okulları	ile	iş	birliğiyle	onların	seviyelerine	uygun,	keyif	alarak	okuyacakları	
eserler	belirlenmekte	ve	dönem	içinde	okutulmaktadır.	Okunulan	kitaplarla	ilgili	tanıtım,	poster	ve	
sunum	çalışmaları	yapılmaktadır.	
 
	 “Okuyan	 Okullar	 Projesi”	 ile	 öğrencilerimizin	 okudukları	 kitaplar	 tespit	 edilmekte,	 bu	
doğrultuda	çalışmalar	yapılmaktadır.
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 YARIŞMALAR
 
	 Yazma	kabiliyetlerini	geliştirmek	için	şiir,	hikâye,	anı,	söylev,	masal,	deneme	gibi	farklı	türl-
erde	 yazma	 çalışmaları	 uygulanmaktadır.	 Dönem	 içerisinde	 okul	 içi	 ve	 okul	 dışında	 düzenlenen	
yarışmalara	 katılarak	 öğrencilerimizin	 yazma	 yeteneklerini	 geliştirmek	 amaçlanmaktadır.	 Bu	
yarışmalarda	çeşitli	ödüller	alınmış,	öğrencilerimiz	elde	ettikleri	başarılar	sayesinde	özgüvenlerini	
arttırmışlardır.
 
 BELİRLİ	GÜN	VE	HAFTALAR
 
	 Kültür	Edebiyat	Kulübü	olarak	belirli	gün	ve	haftalarla	ilgili	programlar	düzenlenmektedir.	
Bu	programlara	 tiyatro,	 skeç,	oyun,	oratoryo	gibi	çeşitli	 etkinlikler	hazırlanmakta	ve	okulumuzda	
sunulmaktadır.	Bu	etkinliklerden	bazıları	şunlardır:

 MÜNAZARA	ETKİNLİKLERİ

	 Gelenekselleşen	münazara	etkinliklerimiz	öğrencilerimizce	büyük	ilgiyle	izlenmekte,	beğeni	
toplamaktadır.

 YAZAR	ZİYARETLERİ
 
	 Muzaffer	İzgü,	Canan	Tan	,Mavisel	Yener,	Hüseyin	Yurttaş	gibi	yazarlar	okulumuzu	ziyaret	
ettiler.	Yazarlarımız,	öğrencilerimize	hayatlarından,	anılarından	ve	yazdıkları	eserlerden	bahsettiler	
ve	kitap	okumanın	önemini	vurguladılar.	Öğrencilerimizin	aldıkları	kitapları	imzaladılar.
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
 AMAÇ
 
	 Okulumuzda	 verilen	 Psikolojik	 Danışma	 ve	 Rehberlik	 hizmetlerinin	 amacı,	 bireyin	 karar	
verme	ve	problem	çözme	ihtiyaçlarını	karşılayarak	gelişim	ve	uyumunu	sürdürmesine	yardımcı	ol-
mak,	 topluma	 yararlı,	 sağlıklı	 iletişim	 kurabilen	 bireyler	 yetiştirmektir.	 Bu	 amacımızı	
gerçekleştirebilmek	 için	yıl	 içerisinde	yaptığımız	 faaliyetler,	 öğrencilere,	 velilere	ve	öğretmenlere	
yönelik	olarak	gerçekleşmektedir.
	 Rehberlik	 çalışmalarından	 en	 üst	 düzeyde	 yararlanabilmek	 için	 öncelikle	 rehberlik	 servisi	
olarak	ne-ler	yaptığımızı	sizlere	aktarmak	istiyoruz.

Öğrencilerimize	Yönelik	Çalışmalarımız
•	 Okulumuza	yeni	katılan	öğrencilerimizi	“Öğrenci	Tanıma	Formu”	ile	tanıma	çalışmalarının	
yapılması,
•	 Okula	uyumu	kolaylaştırmak	adına	oryantasyon	sürecinin	sağlanması,
•	 Duygusal,	 bilişsel	 ve	 yeteneklerini	 anlamayı	 kolaylaştıran	 testlerin	 ve	 envanterlerin	
uygulanması,
•	 Öğrencimizin	bireysel	danışmanlık	istediği	konularda	(duygusal	ve	akademik	desteği	gerekli	
hissettiği	zamanlarda)	yardım	alabilmesi,

P.D.R.
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•	 Öğrencimize	 okul	 dışındaki	 zamanlarını	 ver-
imli	değerlendirebilmesi	ve	sosyal	aktivitelerine	vakit	
ayırabilmesi	 amacıyla	 “Zamanı	 Değerlendirme	
Programı”	danışmanlığının	yapılması,
•	 Öğrencimizin	 fiziksel,	 bilişsel	 ve	 duygusal	
gelişiminin	izlenmesi	ve	dokümanların	oluşturulması,
•	 Sağlıklı	 iletişim	 kurmanın	 önemi	 ve	
gerekliliğinin	aktarılması,

•	 Ön	ergenlik	ve	ergenlik	döneminde	yaşanan	du-
ygusal	 ve	 fiziksel	 değişimlerin	 farkındalığının	
sağlanması,
•	 Ödev	 ve	 sorumluluk	 bilincinin	 geliştirilmesi	
amacıyla	çalışmaların	yapılması,
•	 Akademik	başarı	 kaygısını	 azaltmak	 için	moti-
vasyon	etkinliklerin	düzenlenmesi,

•	 Öz	 bakım	 becerilerinin	 oluşmasını	 sağlama	
için	okul	hemşiremiz	ile	ortak	çalışma	yaparak	semi-
ner	verilmesi,					
•	 	Kişilerarası	ilişkilerinin	gelişmesine	yönelik	
becerileri	kazandırmak	amacıyla	grup	etkinliklerinin	
yapılması,
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•	 Akran	Baskısı	ve	Çatışma	Çözme	Becerilerinin	öğrencilere	anlatılarak	sosyalleşme	ve	prob-	
	 lem	çözme	becerilerinin	geliştirilmesi,				
•	 Başarıyı	arttırma	yolları	ve	hedef	belirlemenin	öneminin	anlatılması,																																																		
•	 Sınav	bilgilendirmesi	ve	sınava	dair	test	çözme	tekniklerinin	aktarılması,

•	 Sınav	kaygısını	azaltmak	için	grup	çalışmalarının	yapılması,	
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•	 Akran	Baskısı	ve	Çatışma	Çözme	Becerilerinin	öğrencilere	anlatılarak	sosyalleşme	ve	prob-	
	 lem	çözme	becerilerinin	geliştirilmesi,				
•	 Başarıyı	arttırma	yolları	ve	hedef	belirlemenin	öneminin	anlatılması,																																																		
•	 Sınav	bilgilendirmesi	ve	sınava	dair	test	çözme	tekniklerinin	aktarılması,

•	 Sorumluluk,	saygı,	sevgi,	çevre	bilinci,	toplumsal	ilişkilere	ve	olaylara	duyarlılık	vb.	evrensel	
değerleri	kazandırma	çalışmalarının	yapılması,
•	 Anasınıfı	 öğrencilerimiz	 için,	 1.sınıfa	 başlamadan	 önce	 psikomotor,	 bilişsel	 durumunun	
yeterliliğini	görme	adına	metropolitan	olgunluk	testinin	uygulanması,
•	 Toplum	 içerisinde	 kendini	 ifade	 edebilme,	 öz	 güven	 oluşturma	 ve	 grup	 çalışması	 bilinci	
oluşturma	adına	ekip	çalışmasının	oluşturulması,
•	 Toplumsal	dayanışmanın,	yardımlaşmanın	önemini	kavrayabilmek	için	toplumsal	sorumluluk	
projeleri	ve	yardımların	öğrenci	işbirliği	ile	yapılması,

•	 Öğrencilerimizin	 ilgi,	 tercih	 ve	 yeteneklerine	 uygun	 sosyal	 aktivitelere	 yerleştirilmesi	 ve	
kulüplerin	oluşturulması,	
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•	 Ailede	başlayan	demokrasi	 anlayışının	okulda	devam	etmesi	 için	her	yıl	yapılan	“Öğrenci	
Birliği	Seçimleri”	ile	bu	anlayışı	içselleştirmelerinin	sağlanması	ve	seçimlerin	sonucunda	o	yıl	tüm	
öğrencileri	temsil	eden	öğrenci	birliği	kurulu	oluşturulması,

Velilerimize	Yönelik	Çalışmalarımız
•	 Velilerimizle	okulda	gerçekleştirmiş	olduğumuz	gözlemler,		envanter	ve	öğrencinin	akademik	
-	sosyal	gelişiminin	paylaşılması	ve	velimizin	isteği	doğrultusunda	bireysel	görüşmelerin	yapılması,
•	 1.sınıf	velilerimize	vermiş	olduğumuz	“Ailem	Okula	Başlıyor”	adlı	üç	hafta	süren	etkinliğimiz	
ile	 öğrencilerimizin	ve	velilerimizin	 sağlıklı	 iletişim	kurma	becerileri,	 okuma-yazma	 süreci,	 ödev	
bilinci,	 model	 alma	 konuları	 hakkında	 bilgilenmesini	 sağlayarak	 okula	 oryantasyon	 sürecinin	
kolaylaşması,

•	 Velilerimizin	sınav	kaygısının	azaltılması	ve	sınava	hazırlanan	öğrenci	ile	sağlıklı	iletişimin	
sağlanmasına	yönelik	seminer	yapılması,	
•	 Velilerimiz	ile	paylaşım	sağlayabilme	adına	aylık	bültenler	şeklinde	bilgilendirmelerin	gön-
derilmesi,	
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•	 Aile	içi	sağlıklı	iletişimin	sağlanması	için	velilerimiz	ile	çalışmaların	yapılması,
•	 Bireysel	görüşme	sağlanabilmesi	için	randevu	alarak	görüşmelerin	yapılması,
•	 Öğrenciler	tarafından	gerçekleştirilen	“model	alma”	davranışının	öneminin	aktarılması,

•	 Velilerimizden	 gelen	 istekler	 doğrultusunda	 belirlenen	 konularda	 uzmanlardan	 yardım	
alınarak	seminerlerin	gerçekleştirilmesi,

	 Öğretmenlerimize	Yönelik	Çalışmalarımız

•	 Öğretmenlerimizle	yapılan	drama	çalışmalarıyla	sağlıklı	iletişim,	sen	dili-ben	dili	ifadelerinin	
fark	edilmesi	ve	geliştirilmesine	yönelik	seminerlerin	yapılması,

•	 Sınıf	içerisinde	çatışma-çözme,	sosyalleşme	ve	problem	çözme	becerileri	hakkında	bilgilerin	
verilmesi,

•	 Ayrıca,	her	yıl	eğitim-öğretim	yılı	başlamadan	
servis	 çalışanlarımızın	 öğrencilerimiz	 ve	 velilerimiz	
ile	 pozitif	 iletişim	 kurabilmesi	 amacıyla	 seminerler	
düzenlenmektedir.
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2008 Başarılarımız

2009 Başarılarımız

•	 2008	SBS	de	ODTÜ	Ülkem	Koleji	hem	6.	sınıflarda,	hem	de	7.	sınıflarda	Manisa	il	Birincisi	
olmuştur.
•	 6.	 sınıf	 öğrencisi	Adem	ÇABAK	ve	 7.	 sınıf	 öğrencisi	Melik	Yavuz	KOCATUĞ	 soruların	
tamamını	doğru	yaparak	TÜRKİYE	BİRİNCİLERİ´nin	arasında	yer	aldılar.
•	 2008	OKS	sınavında	mezun	olan	tüm	8.	sınıf	öğrencilerimizin	puan	ortalamasına	göre	okulu-
muz	Manisa	İl	Birincisi,	Türkiye´deki	tüm	okullar	arasında	44.	olmuştur.
•	 Okulumuz	7/A	Sınıfı	öğrencilerinden	Burak	ALTINYAPRAK		“Kule	Atlama”da	28	sporcu	
arasında	EGE	BÖLGE	1.si	olmuş,	ayrıca	2008	Ağustos	ayında	düzenlenen	“Türkiye	Şampiyonası”nda	
2.	olarak	1	altın	1	gümüş	madalya	kazanmıştır.

•	 469.	Uluslararası	Manisa	Mesir	Festivali	kapsamında	düzenlenen	şiir	yarışmasında	okulumuz	
4/B	sınıfı	öğrencisi	Irmak	KÜLÜK	İl	2.	si	olmuştur.
•	 Mezun	olan	öğrencilerimizin	OYP	ortalamalarına	göre	okulumuz	yine	Türkiye	44.sü	ve	Man-
isa	İl	Birincisi	olmuştur.	Mezun	olan	40	öğrencimizden	38´i	Fen	ve	Anadolu	Liselerine	yerleşmiştir.
•	 Türkiye	genelinde	SBS´de	8.	sınıflardan	1.011.211	öğrenci	arasından	M.	Yavuz	KOCATUĞ	
Türkiye	21.	si	olmuştur.	İl	genelinde	de	17.736	öğrenci	arasında	Manisa	1.si	olmuştur.	Türkiye	genel-
inde	ilk	5000	de	5	öğrencimiz	yer	alırken	ilk	10.000	içine	8	öğrencimiz	girmiştir.	Manisa	ili	genelinde	
5	öğrencimiz	ilk	100,	17	öğrencimiz	ilk	500,	23	öğrencimiz	ilk	1000	kişi	arasına	girmiştir.		Okulu-
muzda	 en	 yüksek	 OYP	 497,6860,	 en	 düşük	 OYP	 291,1740	 olmuştur.	 Öğrencilerimizin	 puan	
ortalamasının	ise	438,04735	olduğu	görülmektedir.
•	 İzmir	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	tarafından	düzenlenen,	uluslararası	bir	proje	olan	6.	Eğitim	
Bilim	Olimpiyatları´na	4143	proje	arasından,	Manisa’dan	katılan	128	proje	içinde	İzmir	elemesine	
seçilen	3	 okuldan	biri	 olan	ODTÜ-ÜLKEM	KOLEJİ	 öğrencileri,	Barış	Erçin	ve	Tolga	Candemir	
hazırladığı	“Spil’	de	Yaban	Yaşam	Mücadelesi”	adlı	proje	ile	katılmışlardır.

BAŞARILAR
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•	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 ile	 Türkiye	 Bilimsel	 ve	 Teknik	 Araştırma	 Kurumunun	 (Tübitak)	
Ortaklaşa	Düzenlediği	 	“Bu	Benim	Eserim”	İsimli	Matematik	ve	Fen	Bilimleri	Proje	kapsamında	
Ülkem	 Koleji	 Fen	 ve	 Teknolojisi	 bölümünden	 9	 projemiz,	 Matematik	 bölümünden	 2	 projemiz	
İzmir’de	 yapılacak	 olan	 bölge	 seçimlerine	 gitmeye	 hak	 kazanmıştı.	 Önce	 2	 bin	 893	 projenin	
başvurduğu	yarışmalarda,	il	çalışma	gruplarının	elemesi	sonucu	bin	299	eser	bölge	elemelerine	çıktı.	
Burada	yapılan	 ikinci	değerlendirmede,	eser	sayısı	564´e	düştü.	Bölge	Bilim	Kurulu	 ise	149	eseri	
sergileme,	

10	eseri	de	Ankara´ya	gönderme	kararı	aldı.	Ülkem	Koleji’	nin	3	fen	projesi	149	eser	arasına	girerek	
14-15	Nisan	tarihlerinde	sergilendi.
-	 RTÜK	tarafından	düzenlenen	“Televizyona	Mektup”	Konulu	yarışmada	1.	Kategoride	(1.-2.-
3.	sınıflar)		3/B	sınıfı	öğrencimiz	Uygar	Devrim	GÜLDAL	İl	2.	si,	3.	Kategoride	(6.-7.-8.	sınıflar)	8/B	
sınıfı	öğrencimiz	Ceren	YILMAZ			İl	1.	si	olmuştur.	
-	 Okulumuz	 4.B	 sınıfı	 öğrencilerimizden,	 lisanslı	 yüzücü	 Recep	Atabey	Demir	 18	Ağustos	
2009	 Salı	 günü,	 İzmir´de	 Atatürk	 Yüzme	 Havuzunda	 düzenlenen	 “30	 Ağustos	 Zafer	 Bayramı”	
müsabakalarında,	serbest	yüzme	dalında	Ege	Bölgesi	5.	si	olmuştur.	
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2010 Başarılarımız

•	 Yüzme	Federasyonu´nun	2009	yılı	faaliyet	programında	yer	alan,	17-19	Temmuz	2009	tari-
hleri	arasında	İzmir´de	yapılan,Türkiye	Tramplen	ve	Kule	Atlama	Şampiyonasında,		İl	Gençlik	Spor	
Kulübü	yüzücüsü	olan	Odtü	Ülkem	Koleji	8.	sınıf	öğrencisi	Burak	Altınyaprak,		3	Metre	Tramplen	
Genç	C´de	Türkiye	 birincisive	Kule	Atlama	Genç	C´de	Türkiye	 İkincisi	 olmayı	 başardı	 ve	Milli	
Takım	aday	kadrosuna	seçildi.
•	 Manisa	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 Yıldız	 Kızlar	 Tenis	 Turnuvasında	 Ülkem	 Koleji	
Öğrencilerinden	Asya	ERDEM	-	İrem	KARATAŞ	Manisa	İl	BİRİNCİSİ	olmuşlardır.	Yıldız	Erkekler	
Tenis	Turnuvasında	ODTÜ	Ülkem	Koleji	öğrencileri	Can	Yücel	ÇEVİKOĞLU	-	Yavuz	KOCATUĞ	
Manisa	İl	ÜÇÜNCÜSÜ	olmuşlardır.	
•	 Uluslararası	Cambridge	KET	sınavına	katılan	6	öğrencimizden	3’ü	PASS	WITH	MERIT	(85–
100	 puanla)	 ve	 diğer	 3’ü	 PASS	 (70–84	 puanla)	 sertifikalarını	 almışlardır.	 PET	 sınavına	 katılan	 8	
öğrencimizden	3’ü	PASS	WITH	MERIT	(85–100	puanla),	3’ü	PASS	(70–84	puanla)	ve	2’si	LEVEL	
A2	(55	–	65	puanla)	sertifikalarını	almışlardır.	
•	 Oxford	yayınevinin	düzenlemiş	olduğu	“kitap	değerlendirme”	yarışmasında	ODTÜ	Ülkem	
Koleji	birçok	özel	okulu	ve	Anadolu	lisesini	geride	bırakarak	5.	sınıf	öğrencilerimizden	Zeynep	Kunt’	
un	hazırladığı	kompozisyonla	Ege	Bölgesi	ikincisi	olmuştur.

-	 Okulumuz	4-B	Sınıfı	Öğrencisi	Ezgi	ÇAKMAKCI		I.	Kademe	Görsel	Sanatlar	Kulübünde	
yaptığı	KANSER	Konulu	resim	ile	il	2.si	olmuştur.	
-	 Uluslararası	 LIONS	Derneklerinin	 2009-2010	 dönemi	 “Barışın	 Gücü”	 konulu	 Barış	Afişi	
yarışmasının	Türkiye	elemelerine	Manisa	Spil	Lions’u	okulumuz	öğrencileri	temsil	ettiler.	100	oku-
lun	katıldığı	804	afişin	değerlendirildiği	afiş	yarışmasında	Jüri	özel	ödülü	alan	öğrencimiz		Ali	Emre	
Nebiler	3—A	sınıfı,	Genel	Yönetmen	özel	ödülü	alanlar	Afranur	Yüksel	3-A	sınıfı,	Özüm	Uğurlu	3-A	
sınıfı,	Eserleri	sergilenmeye	layık	olanlar	Selin	Danacı	3-A	sınıfı,	Güliz	Eserdağ	6-A	sınıfı	öğrencileri	
ödüllerini	İzmir	Ticaret	Meclisi	Salonunda	yapılan	bir	törenle	Barış	Afişi	
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	 Yarışması	Koordinatörü	Lion	Halil	Çamkıran	ve	Genel	Yönetmen	Lion	Erdal	Eminoğlu’	nun	
elinden	aldılar.
•	 Manisa	Belediyesinin	31	Mayıs-05	Haziran	2010	tarihleri	arasında	İlköğretim	öğrencilerine	
yönelik	“5.Manisa	Tarzanı	ve	Çevre	Günleri”	konulu	Resim-Kompozisyon	ve	Şiir	yarışmasında	oku-
lumuz	3-B	sınıfı	öğrencilerinden	Eda	KAYA	Manisa	1.	si	olmuştur.
•	 8.	sınıf	öğrencilerimizden	Sinem	AYDINLI	ve	Harun	TOSUN	SBS	‘	de	l00	sorunun	l00’	ünü	
de		doğru	yanıtlayarak	500	Tam	puan	ile	MANİSA	ve	TÜRKİYE	1.	olmuşlardır.	OYP		Puanına	göre	2	
öğrencimiz	Sinem	AYDINLI	(Türkiye	162.	si	)		ve	Burak	Kaan	COŞKUN	(	Türkiye	480.	si)	Türkiye	
genelinde	ilk	500	öğrenci	arasında	yer	almışlardır.	
•	 Okulumuz	8.	sınıf	öğrencileri	Görkem	Göçmen,	Burak	Kaan	Çoşkun,	Uğur	Onur	Boy,	Gizem	
İşgören,	 Ege	 Batuhan	Akgül,	 Türkiyenin	 üstün	 özel	 yetenekli	 çocuklara	 yönelik	 tek	 okulu	 olan	
TEVİTÖL’	ün	(	TEV	İNANÇ	TÜRKEŞ	ÖZEL	LİSESİ	)	tanımlama	ve	değerlendirme	sınavında	ilk	
elemeyi	geçerek	bireysel	değerlendirme	sınavına	girmeye	hak	kazanmışlardır.
•	 Türkiye	 Jimnastik	 Federasyonu,	 Denizli	 Valiliği,	 Denizli	 Belediyesi	 ile	 Gençlik	 ve	 Spor	
il	 Müdürlüğünce	 ortaklaşa	 organize	 edilen	 şampiyonada,	 8-9	 yaş	 Trio	 da	 okulumuz	 4/A	 sınıfı	
öğrencilerinden	Deniz	Şahin	Türkiye	Şampiyonası	ikincisi	olmuştur.

•	 CBÜ	 Kültür	 Spor	 Kulübü	 sporcusu,	 Okulumuz	 3-A	 sınıf	 öğrencilerimizden	 Deniz	 Şahin	
Hatay’	da	yapılan	Federasyon	Kupasında	8-9	yaş	trio’	da	Türkiye	ikincisi	olmuştur.
•	 Milli	Eğitim	Bakanlığı’	nın	düzenlediği	okullararası	Badminton	müsabakasının	sonunda	Oku-
lumuz	yıldız	kızlar	da	il	3.	sü,	yıldız	erkekler	de	il	2.	si	olmuştur.
•	 Türkiye	jimnastik	Federasyonu	,	Aerobik	Jimnastik	dalında	Türkiye	Şampiyonası’nda	CBÜ	
Kültür	Spor	Kulübü	sporcusu,	Okulumuz	ODTÜ	–Ülkem	Koleji	3.	sınıf	öğrencisi	Deniz	Şahin	8-9	
yaş	Trio	grubunda	Türkiye	1.si	olarak	altın	madalya	kazanmıştır.
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2011 Başarılarımız

•	 Her	sene	Türkiye´de	ve	dünyanın	birçok	ülkesinde	binlerce	çocuğun	British	Council	ve	Brit-
ish	Side	tarafından	düzenlenen	Cambridge	KET	seviyesine	katılan	10	öğrencilerimizden,	sekizi	sınavı	
başarıyla	ikisi	ise	üstün	başarıyla	geçmiştir.

•	 İl	 Kültür	 ve	 Turizm	 Müdürlüğünün	 “Türk	 Kültüründe	 Nevruz”	 konulu	 3.,4.	 ve	 5.	 sınıf	
öğrencileri	arasında	düzenlenen	resim	yarışmasında	okulumuz	3-B	sınıfı	öğrencisi	Selin	Karagüllü	
Manisa	3.	sü	olmuştur.
•	 Manisa	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	3.	Eğitim	Bölgesi´nin	düzenlediği	Ulusal	Egemenlik	ve	
Çocuk	Bayramı	konulu	resim	yarışmasında	3-A	sınıfı	öğrencimiz	Eda	DANE	birinci	olmuştur.
•	 Özel	 Manisa	 Ülkem	 İlköğretim	 okulu	 2011	 SBS	 puanlarına	 göre	 yapılan	 incelemede	
Türkiye’deki	38.000	resmi	ve	özel	okul	arasında	30.,	Ege	Bölgesinde	ise	4.olmuştur.
•	 Öğrencimiz	 İrem	DUMAN	3	 aşamalı	 sınavı	 geçerek	TEVİTÖL´e	 tam	burslu	 asil	 listeden	
girmeye	hak	kazanmıştır.
•	 218	 ülkeden	 5,3	milyon	 öğrencinin	 katıldığı	World	Maths	Day	 (Dünya	Matematik	Günü)	
yarışmasında		Ülkem	Koleji	8/B	grubu	öğrencileri	 ilk	10’a	girerek	Dünnya	7.si	oldular.	Yine	aynı	
yarışmada	Emir	Onağ	adlı	öğrencimiz	86.	ve	Berkay	Yıldız	adlı	öğrencimiz	87.	oldular.	8/B	sınıfı	
öğrencilerimiz	genel	değerlendirmede		DÜNYA	2.si	oldular.
•	 Manisa	çapında	Penguin	Readers,	Longman	tarafından	yapılan	ve	2	farklı	dalda	gerçekleştirilen	
kitap	değerlendirme	ve	kitap	kapağı	 tasarım	yarışmasında	2.	 kademe	öğrencileri	 arasında	yapılan	
yarışmada	okulumuz	öğrencilerinden	Berk	Uğraş	–	Altın	sertifika.;	Irmak	Külük-	Gümüş	sertifika.;	
İbrahim	İnci-bronz	sertifika	almaya	hak	kazanmışlardır.
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2012 Başarılarımız

•	 Çalışmaları	ile	çevreye	duyarlı	olduklarını	belgeleyen	ilköğretim	okulları	arasında	yer	alan	
Özel	Manisa	Ülkem	İlköğretim	Okulu	28.05.2011	günü	İstanbul’da	Özel	MEF	İlköğretim	Okulu’nda,	
ulusal	düzeyde	yapılan	törenle	Yeşil	Bayrak	(Çevreci	Okul)	ödülünü	aldı.

•	 ODTÜ	 Geliştirme	 Vakfı	 Okulları	 ve	 danışmanlığındaki	 okullar	 arasında	 II.	 kademe	
öğrencilerinin	 katılımı	 ile	 her	 yıl	 mayıs	 ayı	 içerisinde	 “Eureka	 Bilimsel	 Proje	 Yarışması”	
gerçekleşmektedir.	Okulumuz	projelerinden	Aslı	Benzer	danışmanlığında	hazırlanan,	Irmak	Külük	
ve	Yağız	Dinç’in	“Kök	Kalem”	adlı	projesi,1.lik	ödülü,	Elif	Feyzan	Çevik’in	ise	“Her	Tada	Maya	
Çalınır	Mı?”	adlı	projesi	mansiyon	ödülü	kazanmıştır.
•		 Oxford	 University	 Press,	 tarafından	 öğrencilerin	 okuma	 alışkanlığı	 kazanabilmeleri	 ve	
İngilizce	 seviyelerini	 daha	 iyi	 bir	 düzeye	 getirebilmeleri	 için	 organize	 edilen	 “Big	Read”	 (Geniş	
Kapsamlı	Okuma)	adlı	yarışmada	Özel	Manisa	Ülkem	İlköğretim	Okulu	8.sınıf	öğrencisi	Sıla	Öztürk	
Türkiye	birincisi	olmuştur.
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•	 ODTÜ-Ülkem	Koleji	8/A	sınıfı	öğrencileri	dünya	genelinde	uygulanan	interaktif	matematik	
yarışması	olan	World	Maths	Day’de	ülkemizi	en	 iyi	 şekilde	 temsil	 ederek	okul	olarak	Dünya	23.	
’lüğü	elde	etmiştir.	Ayrıca	7.sınıf	öğrencilerimizden	Arda	Bayraktar	dünya	genelinde	bireysel	puan-
lamada	51.	olmuştur.
•	 World	 Education	 Games	 tarafından	 düzenlenen	 interaktif	 matematik	 yarışması	 European	
Math	Challange’da		Özel	Ülkem	Koleji	birçok	dalda	önemli	başarılara	imza	attı.	Özel	Ülkem	Koleji	
olarak	46	Avrupa	ülkesinden	katılan	binlerce	okul	arasında	ilk	20	okul	içinde	yer	almayı	başardık.	
Bunun	yanı	sıra	yarışmaya	katılan	yüz	binlerce	öğrenci	arasında	7.	sınıf	öğrencilerimizden	Gazi	Ke-
mal	 Bayram	Avrupa	 53.’sü	 ve	 yine	 7.sınıf	 öğrencilerimizden	 Yağız	 Pezik	Avrupa	 70.’si	 olmayı	
başarmışlardır.

•	 Okulumuz	öğrencileri	39	ülkeden	2200	okul	ve	10000	den	fazla	öğrencinin	katıldığı	Purple	
Comet	Math	Meet	yarışmasında	63.	sırada	yer	almayı	başarmıştır.	Bu	sayede	önceki	yarışmalarda	
göstermiş	 oldukları	 başarılara	 bir	 yenisini	 daha	 katıp,bu	 başarıların	 bir	 tesadüf	 olmadığını	
kanıtlamışlardır.
•	 2012	 ‘	 de	 17.’si	 düzenlenen	Türk	 Zekâ	Vakfı	 Bilgi	Yarışması	 beş	 farklı	 bölgede	 binlerce	
öğrencinin	katılımı	ile	gerçekleştirilmiştir.	Özel	Manisa	Ülkem	Ortaokulu	öğrencilerimizden	18’i	bu	
zorlu	yarışta	eleme	sınavını	geçmeyi	başarmış,	yarı	final	sınavına	katılmışlardır.
•	 ODTÜ-Ülkem	Koleji	öğrencileri	dünya	genelinde	1998	yılından	bu	yana	uygulanan;dünya	
genelinde	birçok	ülkeden	yaklaşık	100	000	öğrencinin	katıldığı,	interaktif	matematik	yarışması	olan	
Gauss	Contest’de	Dünya	Birincisi	olmuşlardır.	
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OKUL AİLE BİRLİĞİ
	 Okul	ve	Aile	arasında	önemli	bir	köprü	vazifesi	gören	Okul	Aile	Birlikleri	okul-aile-öğrenci	
üçgeninde	sağlıklı	bir	iletişim	kurulması	ve	geliştirilmesi	amacıyla	çalışmalarını	sürdürmektedir.	

	 Çocuklarımızın	sağlıklı	birer	yetişkin	olabilmesi,	doğdukları	andan	itibaren	onlara	verdiğimiz	
emek	ve	büyümeleri	 için	sağladığımız	ortamların	etkisine	bağlıdır.	Çocuklarımızın	 ilk	eğitim	yeri	
ailemizdir.	Ailenin	ektiği	tohumlar,	çocuklarımızın	yaşam	içindeki	gelişme	ivmelerini	tahminimizin	
ötesinde	 etkilemektedir.	 İşte	 bu	 nedenle	 çocuklarımızın	 hazırlayacakları	 ve	 hazırlanacakları	
geleceklerin	niteliği	okul	aile	birlikteliğinin,	okul	aile	işbirliğinin	niteliğine	bağlıdır.

OKUL AİLE 
BİRLİĞİ
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	 Okulumuzun	okul	aile	birliği	,gönüllü	velilerimizin	içten	gayretleri	ile,	çocuklarımızın	okulda	
edindikleri	 tüm	kazanımlara	ek	olarak,	 sosyal	 sorumluluk	bilinciyle	yetişmeleri,	 toplumsal	 sorun-
lardan	haberdar	olmaları,	bu	sorunlara	çözüm	arayan,	buldukları	çözümleri	projelendiren	ve	uygu-
layan	bireyler	olmaları	için	imkân	sağlamaktadır.	

	 Yaşadığımız	yerden	başlayarak	,	 ilimizin,	bölgemizin,	ülkemizin	ve	dünyanın	karşı	karşıya	
olduğu/olabileceği	sorunlara	karşı	duyarlı	öğrenciler	yetiştirmek	tüm	insanlığın	geleceği	adına	hepi-
mizin	önemli	bir	vazifesidir.	Okulumuz	ve	okul	aile	birliğimiz	bu	konuda	üzerine	düşen	görevleri	en	
iyi	şekilde	yerine	getirmektedir.

OKUL AİLE BİRLİĞİ
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DESTEK
BİRİM

LERİ

 BESLENME

	 Okulumuzda	yemek	hizmetlerinin	 sağlık	ve	beslenme	koşullarına,	öğrencilerimizin	yaş	ve	
gelişim	düzeylerine	uygun	bir	şekilde	yürütülmesi	temel	ilkemizdir.	Ortaokul	öğrencilerimiz	yeme-
khane		hizmetinin	yanı	sıra	kantinden	de	faydalanabilmektedirler.	Aylık	yemek	listemiz	tüm	ODTÜ	
okullarında	ortak	olmak	üzere,	ODTÜ	Ankara	Okulu	Gıda	Uzmanları	tarafından	hazırlanmaktadır	ve	
web	sayfamızda	yayınlanmaktadır.

	 Yemekhanemizin	düzeninden,	yemeklerin	sunumundan	ve	hijyenden	sorumlu	bir	gıda	tekni-
keri	tüm	gün	yemekhanemizde	görevlidir.	

 SERVİS

	 Okulumuz	Manisa’nın	seçkin	servis	şirketleri	ile	çalışmaktadır.	Öğrenciye	ve	eğitime	hizmet	
verdiğimizin	bilincinde	olan	firma	sorumluları	faaliyetlerini	itina	ile	yürütmektedir.
 
	 Ana	sınıfı	servislerimiz	öğrencilerimizi	her	sabah,	yine	her	akşamüzeri	evlerine	teslim	etme-
ktedir.	Tüm	servislerimizde	çocuklarımızın	güvenli	bir	şekilde	iniş-binişlerini	sağlamak	için	en	az	bir	
tane	rehber	öğretmen,	görevli	personel	bulunmaktadır.

DESTEK BİRİMLERİ
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 REVİR
 
	 Öğrencilerimizin	sağlık	problemlerine	anında	müdahale	edilmesi,	gerekli	tedavinin	yapılması	
veya	önlemlerin	alınabilmesi	amacıyla	Okul	hemşiremiz	sürekli	olarak	görevinin	başındadır.	
		 Sağlık	problemleri	olan	öğrencilerin	kullanması	gereken	ilaçlar	paylaşım	saatinde	öğretmenine	
ya	da	sağlık	görevlisine	teslim	edilmekte	ve	gereken	saatte,	gereken	miktarda	öğrenciye	verilmekte-
dir.

 GÜVENLİK
 
	 Öğrencilerimiz	güvenli	ve	huzurlu	bir	
ortamda	 eğitim	 görmesi	 bizim	 için	 birinci	
sırada	gelmektedir.	Okulumuz	24	saat	güven-
lik	 görevlileri	 ve	 güvenlik	 kameraları	 ile	
korunmaktadır.	 Okulumuza	 giriş-çıkışlar	 zi-
yaretçi	 kartları	 ile	 yapılmakta	 ve	 kayıt	 altına	
alınmaktadır.	 Okulumuz	 bahçesine	 motorlu	
araç	girişi	yasaktır.	Ayrıca	öğrencilerimiz	okul	
çıkışlarında	 velisi	 dışında	 kimseye	 temsil	
edilmemektedir.

DESTEK BİRİMLERİ
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	 Ülkem	Koleji,	eğitimdeki	öncülüğünün	yanı	sıra,	okulun	fiziksel	şartları	 ile	de	öğrencilere	
sayısız	avantajlar	sağlamaktadır.	

	 Ülkem	Koleji	öğrencileri	bir	yandan	Matematik	Müzesi	ve	Kültürel	Miras	Müzesi	ile	bilimin	
temel	 prensiplerini	 yaşayarak	 öğrenirken,	 aynı	 zamanda	 okul	 bahçesinde	 yer	 alan	 organik	 tarım	
bahçelerinde	ve	hayvanat	bahçesinde	bitki	ve	hayvan	sevgisini	birebir	yaşamaktadır.	

 UYGULAMA	BAHÇESİ

	 Fen	ve	Teknoloji	öğretmenleri	 ile	 tüm	sınıf	seviyesindeki	öğrenciler,	sebze	fidesi	ekimi	ve	
bakımını	yaparak	sebzelerin	gelişimini	yakından	gözlemlemektedir.	Bu	sayede	öğrenciler	ektikleri	
fidelerin	 çiçeklenme	 döneminden	 meyve	 oluşuncaya	 kadarki	 süreci	 birebir	 gözlemleme	 fırsatı	
bulmaktadır.

 HAYVANAT	BAHÇESİ
 
	 Okulumuzdaki	 hayvanat	 bahçesi	 sayesinde	 öğrencilerimiz	 hayvan	 türlerini	 yaşayarak	
öğrenmekte,
onların	davranışlarını	doğal	yaşama	ortamlarında	gözlemleme	fırsatı	bulmaktadır.	

DESTEK BİRİMLERİ








