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Aksa Okulları olarak 2. yılımızı geride bıra-
kırken başarılı iki sezon geçirmenin haklı 
gururunu yaşamaktayız. İlk sayımız olan 

dergimiz de okulumuzda yapılan uygulamalar, et-
kinlikler, hedeflerimiz ve sizlerin faydalanması için 
nitelikli makaleler bulacaksınız.

Bizler çıktığımız bu yolun sadece bir özel okul yol-
culuğu olmadığının, yaptığımız işin üzerimizde 
sorumluluğu ağır olan bir vazife ve ülkemizin ge-
leceğine yön verecek etkili bir faaliyet olduğunun 
bilincindeyiz. 

Bizlerin olumlu bir dokunuşu çocuğun kurtuluşu-
na belki de o çocuk sayesinde gelecekte ülkemizin 
yükselişine ve milletimizin kurtuluşuna vesile ola-
cağının da bilincinde olarak yol alıyoruz.

Bizler çocuklarımızın geçmişine rahmet nazarı ile 
bakarken bugününe merhamet ediyor, geleceği-
ne de hürmet ediyoruz. Zira bugün çocuk olarak 
gördüğümüz her bireyin ilerde sanatçı, bilim insa-
nı, bürokrat gibi çok önemli  görevlerde, önemli 
bir şahsiyet olarak karşımıza çıkma ihtimalini  bili-
yor ve  çocuklarımızı titizlikle yetiştiriyoruz. 

Bizler bilginin değerini “İlim Çin’de bile olsa onu 
arayınız. Beşikten mezara kadar İlim tahsil ediniz.” 
diyen Efendimizden öğrendik.

Onlara ilim veren öğretmenlerin değerini “ Bana 
bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.” diyen Haz-
reti Ali’den öğrendik.

Öğrenciye verilen değeri ise Hz. Fatih’ten öğ-
rendik. O Fatih ki Fatih Medresesi’ni yaptırdıktan 
sonra medresede okuyan öğrencilerin geçtikleri 
yerlere mazgallar koyduran ve orada biriken ça-
murları biriktirerek mezarına serpiştiren. Ve şunu 
demiştir: “Ümit olunur ki ilim tahsil eden talebele-
rin ayaklarının tozu hürmetine affolunurum.” Diye-
rek eğitime verdiği önemi belirtir.

Bizler eğitim ile bir toplumun geleceğinin nasıl 
değişebileceğini “Öğretmenler yeni nesil sizlerin 
eseri olacaktır.“ diyen Gazi Mustafa Kemal’den öğ-
rendik.

İşte bu yüzden gecemizi gündüzümüze katarak, 
var gücümüzle, tüm ekibimizle çalışıyor ve gele-
cek nesilleri en doğru şekilde yetiştirmek için gay-
ret ediyoruz.

Bu yolculukta bizlerle birlikte fedakarca çalışan 
tüm ekibimize teşekkür ediyor, en değerli varlıkla-
rını, evlatlarını bizlere güvenerek teslim eden tüm 
velilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Bizler çıktığımız bu yolun 
sadece bir özel okul yolculuğu 
olmadığının, yaptığımız işin 
üzerimizde sorumluluğu ağır 
olan bir vazife ve ülkemizin 
geleceğine yön verecek 
etkili bir faaliyet olduğunun 
bilincindeyiz. 

SÜLEYMAN TUNA 
Aksa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
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Baş döndürücü 
bir hızla gelişen ve 
yenilenen dünyamızda 
eğitim modellerini aynı hızla 
revize edemeyen toplumların 
geri kalması kaçınılmazdır. 

Değişim ve yenilenmeyi kendi toplumlarının 
ihtiyaçları doğrultusunda yapmak yerine başka 
ülkelerden kopyalayarak birebir almaya çalışan 
toplumların bugüne kadar başarıya ulaştıkları 
görülmemiştir.   

Bizlere düşen, ülkemize, milletimize, demografik ve 
coğrafi yapımıza, geleneksel ve etnik özelliklerimi-
ze uygun, dünyadaki yeni gelişmelere paralel, ken-

dini sürekli geliştiren milli bir eğitim modeli oluşturmak 
ve bu model üzerinde sürekli çalışarak ülkemizin ve mil-
letimizin özlem duyduğu nesilleri yetiştirmektir.

Bizler Aksa Okulları olarak ülkemizin eğitim siste-
mindeki yeniliklerinden vazife çıkararak,  kendi eği-

tim modelimizi yazmakta ve uygulamaktayız.

Yetenek Odaklı Eğitim Modeli olarak isimlendirdiğimiz 
bu model ile yakın gelecekte tüm Türkiye ve dünyada 
örnek gösterilecek bir model olma yolunda hızla ilerle-
mekteyiz.

Gelecek nesiller için, ülkemiz için, milletimiz için, tüm 
Dünya için bizler bu modeli kurgularken;

Çocuklarımız için  Bir Gelecek Düşündük;
Oynadıkları her oyunda,  işledikleri her derste,  katıldık-
ları her etkinlikte, gittikleri her gezide, kurdukları her 
cümlede, her yaşında, her anında.  Bazen Doktor Zey-
nep’i, bazen Mimar Ahmet’i, bazen Pilot Kerem’i, bazen 
Ressam Cereni, bazen Tüccar Eren’i, bazen de Başkomu-
tan Kemal’i düşledik. Onların içindeki yeteneği  keşfeden 
sistemi düşündük, çalıştık ve ürettik.

GÜÇLÜ
TÜRKİYE’NİN
YENİ EĞİTİM
VİZYONU 
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Ülkemiz için Bir Gelecek Düşündük;
Gecemizde, gündüzümüzde, evimizde, işimizde, gezi-
mizde, hayalimizde; eşimizle, dostumuzla,  fedakar ekibi-
mizle, tecrübeli eğitimcilerimizle, gencimizle, yaşlımızla 
hep birlikte... 

3-5 yaşlarında keşfedilen cevherleri, 5-10 yaşında gelişti-
rilen yetenekleri, 15 yaşında meslek edinmiş nesilleri, 20 
yaşında Nobel alan beyinleri ve her yaşta sporla sanatla 
uğraşan bedenleri düşledik, düşündük, çalıştık ve ürettik.

Milletimiz için Bir Gelecek Düşündük; 
Dünyanın dönüşünü bulan Biruni’yi, matematikte sıfırı 
icad eden Harezmi’yi, dünya haritasını çizen Piri Reis’i,  
robot ve bilgisayarın asıl babası Cezeri’yi, eserleri ile 
Mimar Sinan’ı, İstanbul’u ve Fatih’i daha sayamadığımız 
nice bilim insanını yetiştiren geçmişimizi, tekrardan 
dünya sahnesine çıkaracağımız günlere bizi ulaştıracak 
nesilleri, ve bu nesilleri yetiştirecek sistemi, düşündük, 
çalıştık, ürettik.

Dünyamız için  Bir Gelecek Düşündük;
Vicdani ve insani özellikleriyle kötülükten arınmış, evren-
sel değerlere ters düşmeyen, kul hakkı yemeyen, kom-
şusu açken tok yatmayan, dünyanın diğer ucundaki acı 
çeken mazlum için üzülen bireyler yetiştiren sistemi dü-
şündük, çalıştık, ürettik.

Bizler biliyoruz ve farkındayız ki kendi evladımıza bırak-
tığımız miras, aslında ona bırakılan bireysel gelecekten, 
maldan, mülkten, meslekten ibaret değildir. 

Onlara bıraktığımız asıl miras ve gelecek, onlara bıraktı-
ğımız toplumun geleceği ile, çevresinin geleceği ile, ül-
kesinin ve  milletinin geleceği ile doğru orantılıdır. Bun-
dan dolayı fedakar ekibimizle gecemizi gündüzümüze 
katarak, var gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve bu 
ülkenin geleceği için hayallerimizi de, hedeflerimizi de  
taze tutuyoruz.

SÜLEYMAN TUNA 
Aksa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı

YETENEK ODAKLI EĞİTİM MODELİ 

3

A
KS

A
 K
O
LE

Jİ



Her çocuk kendine özgü bir bireydir ve keşfedilmeye 
hazır çok büyük bir gizli hazinedir.

Bu değerli ve hassas hazineleri ancak zamanında, bire-
ye özgü, çok yönlü, objektif ve fedakarca yapılan özel 
bir akademik çalışma ile keşfedebiliriz.

AKSA’nın eğitimi yeniden yapılandıran ‘’Yetenek 
Odaklı Eğitim Sistemi’’ ile geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın kendilerine özel yetenekleri-

nin keşfedilip geliştirilmesi ve bu vesile ile onların akade-
mik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerinin aynı anda 
sağlanması hedeflenmektedir.

YETENEK KAŞİFLERİYİZ
Yetenek  kaşifleriyiz adlı projemiz, Aksa Eğitim Felsefemi-
zin temelini oluşturan yetenek odaklı eğitim sistemimi-
zin en önemli adımıdır. 

Merkezinde öğrenci olan bu projenin kahramanları, uz-
man eğitimci kadromuzdur. Bu kadromuz  yetenek kaşifi 
görevini üstlenip öğrencileri çok yönlü tanımlama siste-
mi ile keşfetmektedir.

Bu proje kapsamında akademik koordinatörlerimiz bu 
sürece aileyi ve öğrenciyi de dahil ederek çeşitli değer-
lendirme yöntemleri ve ölçekleri kullanırlar. profesyonel 

bir şekilde görev paylaşımı yapan sınıf danışmanları, reh-
ber öğretmen ve akademik koordinatörlerimiz bu süreç-
te aileyi ve öğrenciyi de dahil ederek çeşitli değerlendir-
me yöntemleri ve ölçekleri kullanırlar.

• Öğrenci tanıma-değerlendirme ve yetenek hikaye-
leri,

• Sınıf danışman öğretmenlerinin özel gözlemleri ve 
değerlendirmeleri,

• Rehber öğretmeninin bilişsel değerlendirme ölçek-
leri,

• Öğrencilerin akademik başarıları ve performansları,

• Öğrencinin ilgisi, becerisi, özgün değerlendirme ve 
yönelimleri,

• Öğrencilerimiz, eğitim kadromuz ve akademik ko-
ordinatörlerimizin özel gözlem ve değerlendirmele-
ri ile 5 aylık bir keşfedilme sürecinden geçerler.

BDK (BİREYSEL DEĞERLENDİRME KURULU)
Her öğrenciye özel yapılan araştırmaların raporlarını ti-
tizlikle inceleyen uzman akademisyenlerimiz, öğrencile-
rimizin yeteneklerine göre yol haritası  çizer. Yetenekle-
rini tam olarak kullanmalarına fırsat verecek akademik, 
sosyal, duygusal ve fiziksel yönden destekleyecek uygun 

TÜM BİLDİKLERİNİZİ
UNUTUN!
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şartları hazırlar. Öğrencinin kendi yeteneğini farkına var-
masını sağlar ve özel AKSA Yetenek Odaklı Eğitim Siste-
mine hazır hale getirir.

YETENEK YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Kendini tanıyan, ne istediğini bilen, hedefini, hayalini, ka-
rarlarını yaşam felsefesi haline getirmiş bir AKSALI vardır 
artık karşımızda.

Amacımız; öğrencilerimizin özgüveni tam, öğrenmeye 
ve araştırmaya istekli, meslek sahibi olmanın yanında va-
tanına milletine faydalı ve üreten birey olmalıdır. Biz eği-
tim gönüllülerinin en önemli görevi; hem geçmişini hem 
geleceğini aynı anda düşünüp değerlendirebilen bir AK-
SALI’yı motive edip sahiplenip ihtiyaçlarını ve hassasiye-
tini gözeterek ona yol arkadaşlığı ve rehberlik yapmak.

BAŞARIYA GİDEN YOLDA EMİN ADIMLAR
Biz AKSALI eğitimcilerin, yetenek yolculuğunda en bü-
yük kazancımız, uyguladığımız bireye özel eğitim siste-
minin getirdiği AKADEMİK BAŞARIDIR.

Sürekli araştıran, öğrenen, uygulayan, sorgulayan, bir 
AKSALI öğrenci, teorik bilgisini pratik becerileri ile birleş-
tirip bilginin akıcı ve kalıcı olmasını sağlayarak sınavlarda 
başarıya giden yolda emin adımlarla yürür.

ÖMÜR BOYU REHBERLİK ANLAYIŞI
AKSALI yetenek kaşiflerinin görevi öğrencinin meslek sa-
hibi olması ile bitmiyor. Mesleki hayatta başarıya ve üret-
kenliğe giden yolda, karşılarına çıkabilecek problemler 
karşısında güçlü durmayı, seçtikleri mesleğin sadece bir 
‘’iş’’ten ibaret olmadığı, yaşam şekli haline geleceği görü-
şü öğrenciye empoze edilir.

Aksa Eğitim Sistemi, öğrencilerine mezun olduktan son-
ra da toplantı ve paneller ile ömür boyu rehberlik anlayı-
şını sunmaktadır.

Her çocuk kendine özgü bir bireydir ve keşfedilmeye 
hazır çok büyük bir gizli hazinedir.
Bu değerli ve hassas hazineleri ancak zamanında, 
bireye özgü, çok yönlü, objektif ve fedakarca yapılan 
özel bir akademik çalışma ile keşfedebiliriz.

EĞİTİM YENİDEN 
YAZILIYOR

ASLI TUNA
Aksa Okulları Arnavutköy Kampüsü Genel Müdürü
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Gerçekleşen açılış törenine Arnavutköy İlçe 
Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Arnavut-
köy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, 
Ak Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Ercan Üner, Arna-
vutköy Belediye Başkan yardımcıları Kemal Aygenli, 
Turgut Baran, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Demir ve Sultangazi İlçe Milli Eğim Müdür 
yardımcıları, İl Müftü Yardımcısı Bahri Şamat, Bollu-
ca Eski Belediye Başkanı Bahri Kazankaya, Boğazköy 
Eski Belediye Başkanı Hatip Aras, Arnavutköy KAI-
DER Dernek Başkanı Çetin Çelebi, Arnavutköy Erzu-
rumlular Derneği Onursal Başkanı Turgut Altınkay-
nak, Sultangazi Ak Parti ilçe yöneticileri, iş adamları 
STK temsilcileri bölgenin önde gelen isimleri ile bir-
likte çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

A
ÇI

LI
Ş

AKSA OKULLARI’NDAN
MUHTEŞEM AÇILIŞ TÖRENİ
Arnavutköy Bölgesinin İlk Özel Okulu Olan AKSA OKULLARI Mühteşem Bir Açılış Töreni İle 
Hizmete Açıldı.

Süleyman TUNA (Aksa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı)6
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Bahri ŞAMAT (İl Müftü Yardımcısı)

Fikret DAYIOĞLU (Arnavutköy Kaymakamı)

Mehmet DAĞ (Arnavutköy MEM Müdürü)

Ahmet Haşim BALTACI (Arnavutköy Belediye Başkanı) 7
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Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Dr. KEMAL 
AYGENLİ, Dr. SELİM GÖRAL, Ünlü yönetmen ERSİN 
SEL, milli basketbolcu BÜLENT YILMAZ, Psikolog 

ADEM GÜNEŞDOĞDU, Arnavutköy Devlet Hastanesi Baş-
hekimi MEHMET İBRAHİM CANSUNAR, Rehber öğretme-
nimiz JALENUR  GÜLER tarafından organize edilen ‘’KA-
RİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİNDE’’ öğrencilerimizle buluştu.

“Meslek seçimi neden önemlidir? Hangi meslek, hangi 
bireysel özelliklere göre tercih edilmelidir? Geleceğin 
meslekleri nelerdir? Kaybolan meslekler hangileridir? 
Yeni sistem öğrenciden ne istiyor? Yurt dışı tercihler nasıl 
yapılır?” gibi öğrencilerimizin merak ettikleri tüm soruları 
içtenlikle cevaplandıran tüm konuklarımıza katılımların-
dan dolayı teşekkür ediyoruz. AKSA Koleji ‘’KARİYER GÜN-
LERİ‘’ etkinliklerine  hız kesmeden devam etmektedir.

GELECEĞİMİZE YÖN VERDİK
AKSA OKULLARI KARİYER GÜNLERİ
AKSA  Okulları, öğrencilerin gelecek planlarını yaparken yollarına ışık tutacak olan KARİYER GÜNLERİNE  
imza attı. Kariyer Günleri kapsamında Rehberlik bölümümüzün  girişimleriyle gerçekleştirilen seminerleri 
öğrencilerimiz büyük bir dikkatle takip ettiler. 

Dr. KEMAL AYGENLİ (Arnavutköy Belediye Bşk. Yrd.)

SELİM GÖRAL (Doktor)

ADEM GÜNEŞDOĞDU (Psikolog)

MEHMET İBRAHİM CANSUNAR (Arnavutköy Başhekimi)

ERSİN SEL (Yönetmen)

BÜLENT YILMAZ (Milli Basketbolcu)

ADEM GÜNEŞDOĞDU ve BÜLENT YILMAZ
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AKSA Okulları geleneksel ‘’Öğrenci Yazar Buluşması’’ 
programları ile tarihçi /yazar  Koray ŞERBETÇİ ve Şehren-
giz projesi kapsamında okulumuza gelen yazar Gülten 
DAYIOĞLU ile öğrencilerini buluşturdu.

Programda kitap okuma ve yazma üzerine keyifli soh-
betlerin yapıldığı, yazarlık üzerine tecrübelerinin tüm 
samimiyetleriyle konuşulduğu verimli bir konferans ger-
çekleşti. AKSA OKULLARI olarak yazarlarımıza katılımla-
rından dolayı teşekkür ediyoruz.

ÖĞRENCİLER VE YAZARLAR 
AKSA’DA BULUŞUYOR

Tarihçi Yazar Koray ŞERBETÇİ Yazar Gülten DAYIOĞLU 
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AKSA OKULLARI’NDA
CUMHURİYET 
COŞKUSU BİR 
BAŞKADIR
“Cumhuriyetimizin teminatı olan nesillerimiz, ülkemizi 
çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak ve milli ira-
desiyle bu topraklardaki sedasını daima duyuracaktır. 
Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadığı-
mız bu kutlu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rah-
metle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nı AKSA OKULLARI olarak kutluyoruz.” 
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Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde oku-
lumuzda yapılan törenlerle  anıldı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı ile başlayan program şiirler ve öğrenci ko-
romuzun seslendirdiği Atatürk marşları ile devam etti.

Senin bize emanetin olan Cumhuriyetimizi daha 
güzel yarınlara ulaştırmak için açtığın yolda 
durmadan yürümeye devam edeceğiz! 

Atamızı rahmet ve  minnetle yad ediyoruz.

“Atatürk Haftası” etkinlikleri kapsamında anaokul sınıfları olarak Şişli Atatürk Evi’ne gezi düzenledik. Atatürk’ün, anne-
si ve kız kardeşi ile yaşadığı evi gezdik. Gezi rehberinin verdiği bilgiler ile Atamızın yaşadığı ev hakkında bilgi sahibi 
olduk.

ATAYA SAYGIYLA

ATATÜRK EVİ GEZİSİ
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“Kentlerde yaşayan çocukların doğayla ilişkileri yok 
denecek kadar azdır. Aksa Okulları olarak çocukları-
mızı eğlendirecek bir hayali gerçekleştirmek ile yola 
çıktık. Geleceğimiz toprakta, toprak emin ellerde slo-
ganıyla geleceğimiz olan çocuklarımızı doğayla AKSA 
OKULLARINDA buluşturuyoruz. Şehrin içinde bir okul 
bahçesi düşünün. Göğün tüm güzelliğiyle çocuklara 
göz kırptığı, bahçedeki çiçeklerin çocuklara gülüm-
sediği… Teneffüs ziliyle sınıftan fırlayan çocukların, 
neşeli seslerinin toprakla buluştuğu. Aksa’nın yeşili ile 
doğanın yeşilini birleştirdiğimiz bu bahçede çocuklar 
kendi ürettikleri organik ve doğal ürünleri bahçeden 
sofralarına taşıyabilme ayrıcalığına sahiptirler. Bu 
bahçeyi diğer bahçelerden ayıran en önemli özelliği 
ise, çocukların  bereketli ellerinin değdiği  toprağın 
sevgi, emek, heyecan, merak  ve iş birliği ile daha ve-
rimli hale getirilmesidir.

Biz Aksa Okulu olarak okulumuzun hobi 
bahçesinde sebze, çiçek ekimi gibi 
etkinliler yaparak çocuklara 
doğa sevgisi kazandırma, 
sorumluluk alma, çevre du-
yarlılığı kazanma beceri-
lerini erken yaşlarda ka-
zanmaya başlamalarını 
sağladık.

HOBİ BAHÇEMİZE ÇOCUKLARIN 
BEREKETLİ ELİ DEĞDİ!
“Toprağa üreterek mutlu olmanın 
sevinci, bereketi sindi.”
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“Çocuklarımıza TABİAT sevgisini aşılıyoruz.”

Minik Eller Toprakla Buluştu
Öğrencilerin sosyal projelere aktif katılımını sağlayıp, yaşayarak öğrenmelerini ilke edinen AKSA Koleji’nde, öğrenci-
lere doğa sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Büyük bir keyifle çiçek ve fidanları diken 
kolejli minikler, gerçekleştirdikleri bu faaliyet ile doğaya katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar.

13

A
KS

A
 K
O
LE

Jİ



“Hikayeden tarihe, tarihten efsaneye, kitaptan ki-
taba sayfa sayfa koşturuyorum” diyen, insanlara 
yarenlik eden at öğrencilerimiz ile binicilik ders-
lerinde buluşmaya devam ediyor. Atların duruşla-
rında, yürüyüşlerinde, bakışlarında ve solukların-
da bile bir duygu, bir asalet vardır. 

Binicilik sporu insan vücudu için bir çok fiziksel hare-
keti sağlamaktadır. Nefes kontrolü, denge kontrolü, 
kan dolaşımı sistemini iyileştirme gibi içsel fiziki iyi-

leştirmeleri sağlar. 

Özellikle çocukların gelişimi sırasında, doğa ve hayvan 
sevgisi çok önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimiz Aksa 
Okulları’nda atlarla beraber vakit geçirerek hayvan sevgi-
lerini perçinlemektedirler. Ata binme deneyimi edinerek 
kontrol ve sosyal yaşam becerilerini de geliştirmektedir-
ler. 

AKSA’DA CAN BULUYOR
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Aksa Okulları olarak okçuluk faaliyetlerimiz çerçe-
vesinde öğrencilerimiz ile Okçular Vakfını ziyaret 
ettik. 

Ok ve okçuluk, pek çok ulusun tarih sahnesine çı-
kışından itibaren rağbet ettikleri,  bir harp sporu 
olarak önem verilen bir faaliyettir. Özellikle mil-

letimiz okçulukla asırlar boyu iç içe yaşamış ve gerek sa-
vaşta, gerekse barışta askerî talimleri bir yarışma haline 
getirmiştir.

Odaklanma, dikkat dağınıklığı, strateji geliştirme, akıl 
yürütme ve sözel olarak kendini doğru ifade etmenin en 
kolay ve zevkli yöntemi okçuluk ve zeka oyunlarıdır. 

Bizler AKSA OKULLARI olarak  bilim ışığında öğrencileri-
mize eğitimi sevdiren sistemimizle geleceği inşa etmeye 
devam ediyoruz. Medeniyetimizin bütün unsurlarından 
miras aldığımız değerleri yaşatmak, bu değerleri kuşan-
mış, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesine, 
öğrencilerimizin  ulusal ve uluslararası müsabakalara ha-
zırlanmasına katkı sağlıyoruz

Eğitimin ve sporun kaliteli adresi AKSA OKULLARI’nda 
okçuluk eğitimi devam etmektedir. 

AKSA OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİ ATA SPORUMUZ 
OLAN OKÇULUK SPORU İLE BULUŞTURMAYA DEVAM 
EDİYOR.

ATA SPORUMUZ: 
OKÇULUK
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DİJİTAL ÇAĞIN DİLİ 
KODLAMA
“KODLAMA EĞİTİMİ ÇOCUĞUN YARATICILIĞINI 
ARTTIRIYOR.”
AKSA OKULLARI olarak çocuklarımızı dijital becerilerle 
donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bu-
günden hazırlıyoruz.

AKSA OKULLARI öğrencileri anaokulundan itibaren ge-
leceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışır-
lar. Teknoloji sınıflarında kodlama robotik, 3D tasarım ve 
programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikir-
ler keşfederken dijital okuryazarlık seviyelerini geliştiri-

yor ve günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı 
öğreniyorlar. Sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri 
ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken 
yaşta kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyo-
ruz. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerileri 
kazanıyor, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşmaları duru-
munda yaratıcı düşünme ile problem çözmeleri kolayla-
şıyor. Kodlama aktivitesinde, başlangıçta cihazsız (unp-
lugged), sonrasında ise bilgisayarlar ile kodlama oyunları 
oynayıp, algoritmik düşünme becerilerimizi geliştirirz.

Kodlama eğitimiyle öğrencilerimiz hem geleceğe hazır-
lanıyor hem de farklı tasarımlar üreterek modern dünya-
ya yenilikler katmak adına çalışıyor. Geleceğin bilişimci-
lerini, tasarımcılarını, mucitlerini yetiştirmeyi hedefleyen 
AKSA OKULLARI olarak çocuklarımıza farklı ve yaratıcı 
düşünmeyi öğretmeye devam ediyoruz.  

 AKSA’DA YENİ NESİL EĞİTİM
“Fikir üretmek yetmez, hayata geçirme zamanı!” 
Öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri derslerinde, “Bilgisayar Programlama-Kodlama” dünyasına adım atı-
yorlar. Programlama derslerimizde, öğrencilerimizin temel programlama mantığını kavrayabilmelerinin 
yanı sıra düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, öğrencilerimizi erken yaşlarda 
bilgisayar programlama dünyasıyla tanıştırarak, kodlamanın günümüz teknoloji çağında eğlenceli olduğu 
kadar çok da zor olmadığını fark etmelerini istiyoruz. Dönem sonuna kadar sürecek olan programlama 
derslerimizde öğrencilerimiz sevimli karakterlerle çalışıp karşılarına çıkan sorunları, bazen tek başlarına 
bazen takım çalışması ruhuyla eğlenceli bir şekilde çözmenin zevkini yaşarlar.
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Robotik eğitimle öğrencilere kazandırıl-
mak istenen yeterlilikler şunlardır:

• Temel Matematik Eğitimi

• Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı

• Güvenli İnternet Kullanımı

• Elektrik ve Elektronik hakkında temel yeterlilikler

• Devre sistemleri

• Günlük hayata ilişkin yazılımlar

• Robot Teknolojileri Tümevarım Yöntemi

• Pratik Düşünebilme

Robotik Eğitiminde AKSA OKULLARI’NDA öğrenciler, 
kavramsal çalışmaların dışında kendilerini takım ruhunu 
geliştiren hızlı bir öğrenme sürecinin içinde bulurlar. Bu 
eğitimde uygulamaları eğlenceli bir süreçle ve somutlaş-
tırarak gerçekleştirirken, kendi yaratıcılıklarını ve özellik-
lerini de geliştirme fırsatı bulurlar. Eğitmenlerle birlikte 
yapılan ortak çalışmalarla öğrenciler, başta tasarım, mo-
delleme, bilim, teknoloji, matematik alanlarında (STEM) 
soru işaretlerine cevap bulurken, bir yandan da mühen-
dislik misyonuyla üretimi düşünürler.

AKSA Koleji öğrencileri anaokulu seviyesinde başladıkla-
rı robotik çalışmalarına ilkokul ve ortaokulda daha kap-
samlı bir müfredatla devam eder; algoritmik ve tasarım 
odaklı düşünme becerisi geliştirir.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz sökülüp takılabilir 
parçalarla modüler robotik uygulamalarını öğrenerek 
eğitimde robot kullanımı ile çocuklara yönelik eğlenceli 
figürlerle robotik çalışmaları ve kodlama eğitimlerini alır.

Ortaokul öğrencilerimiz aldıkları kodlama eğitimi ile 
keşfetmeyi bilen, yaratıcı düşünebilen, sebep-sonuç iliş-
kisini kurabilen ve algoritmik düşünme becerisine sahip 
bireyler olarak yetişir.

Daha önceki derslerde gerekli alt yapıyı alan öğrencileri-
miz montajı kolay  ve bir çok farklı fonksiyonu yerine ge-
tirebilen kendi robotlarını yapıyorlar. Arduino ile elekt-
ronik devre programlayarak yaratıcı bir dünyaya adım 
atıyoruz. 

Bu eğitimle eğlenceli robot dünyasına ilk adımımızı at-
mış oluyoruz. 
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STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), En-
gineering (Mühendislik) ve Mathematics (Mate-
matik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir 
kısaltmadır. 

STEM eğitiminde temel hedef disiplinler arası öğrenme-
yi sağlamaktır. Bunun için de öğrencinin proje üretmesi 
gerekmektedir. Çünkü sadece proje üretimi aşamasında 
öğrenci tüm derslerde öğrendiği bilgileri aktif bir şekilde 
kullanma ihtiyacı hisseder. Aksa Okulları STEM Kulübü 
Fen Bilgisi, Matematik ve Bilgisayar öğretmenleri rehber-
liğinde kulüp öğrencileri hayal ettiği projeleri geliştirme 
ve hayata geçirme imkanı sağlamaktadır.

KODLAMA, ROBOTİK VE 
MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİMİZ 
İLKOKUL YILLARINDA BAŞLIYOR
21. yüzyıl çocuklarının standart bir okuldan çok 
daha fazlasına ihtiyacı var. 

STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğren-
diklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile bir-
leştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşımdır. 
Bu yaklaşımda, ilk olarak problem belirlenir (çocuğun 
belirlediği problem çok kapsamlı olmak zorunda değil), 
çözümleme sürecinde matematik ve fen derslerinde öğ-
rendiği konuları hatırlar, teknoloji ve mühendislik ile ilgili 
yeteneklerini kullanarak uygulamaya çevirir ve çözüme 
ulaşır (bu süreçte yeni bilgilerde öğreniyor), böylece öğ-
renme de kalıcı hale gelir.

Bu eğitim modelinin çocuğa en büyük katkısı 21. yüzyıl 
becerilerini kazandırmasıdır. Yani çocuk problem çözme, 
eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerileri 
bu süreçte kazanmaya başlar.

Aksa Koleji’nde STEM eğitimi ilkokul seviyesinden itiba-
ren tüm kademelerde uygulanan eleştirel düşünme, iş-
birliği ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülür. 
Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve 
daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi vardır.

STEM
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Öğrencileri Bilimin Işığında Hayatı Sorgulamaya Yönlendirme

AKSA’DA FEN BİLİMLERİ DERSİ
BİR BAŞKA GÜZEL

AKSA Koleji’nde Fen Bilimleri dersi, etkinlik 
ve deneylerle aktif bir şekilde devam ediyor. 
Öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersi içeriklerini 
deneylerle gözlemleyerek kavrar, hem öğre-
nir hem de bilgiyi somutlaştırarak öğrenme-
yi kalıcı hale getirir. 

Öğrencilerin, merak, araştırma, keşfetme ve ince-
leme tutkusunu canlı tutmak amacıyla açılan fen 
ve teknoloji atölyesinde deney ve gözlem yaparak, 
öğrencilerin; yaparak-yaşayarak öğrenebilme, se-
bep-sonuç ilişkisi kurabilme, yorumlama, analiz ve 
sentez yapabilme gibi bilimsel yöntemlere yönlen-
dirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma ile öğrenciler fen ile teknoloji arasındaki 
ilişkiyi bütünleştirir, aynı zamanda günlük hayatta 
karşılaştığı sorunlara fenden yararlanarak çözüm 
arayışında bulunur.

Bilimde, araştırmak ve gözlemde bulunmak esastır. 
İlk çağlardan beri insan çevresini her zaman incele-
me ve anlama yoluna gitmiştir. Fen ve teknolojinin 
yardımıyla dünyanın bir ucundan bir ucuna bilgi 
ulaşabilmektedir. Tıp alanında, ulaşımda, eğitimde 
ve bir çok alanda faydası olmuştur. Eğitimi bu tek-
nolojinin sunduklarını öğrencilerimiz ile buluştur-
mak için AKSA OKULLARI olarak buradayız.
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Enstrümanlardan çıkan melodiler insan ruhu-
nun en derinlerine işler, hele ki o melodiler sizin 
çocuğunuzun çaldığı enstrümandan çıkıyorsa 
daha bir anlamlı hale gelir.

Müzik hayatın vazgeçilmezidir. Onlar bir maest-
ro ustalığıyla  sanat ve estetiğin sesini  AKSA  
OKULLARINDA yakalarlar. Müzik eğitimimiz-

de amacımız; müzik sanatını sevdirmek, müzik kültü-
rünü oluşturmak, çalgı öğrenimine temel teşkil eden 
müziksel okuma ve yazmayı öğretmek konusunda en 
az bir çalgının eğitimini bilimsel metotlarla vermektir. 
Okul orkestrası gibi toplu yapılan müzik çalışmalarıda 
takım halinde çalışabilmeyi sağlamaktadır. Temel mü-
zik eğitimi alan öğrencilerimiz nota bilgisi ve müzik 
kulaklarının gelişim evrelerine göre çeşitli enstrüman-
lara yönlendirilirler.

“Her öğrenci başarır. Önemli olan nasıl öğretece-
ğini bilmektir.”

Sanatla iç içe sanatın ve sanatçının değerini bilen gele-
ceğin sanatçıları AKSA  OKULLARI çatısı altında yetişir. 
Öğrencilerimiz okul korolarında yer almanın yanı sıra, 
kemandan, piyanoya üflemeli ve vurmalı çalgılardan 
gitara kadar uzanan geniş enstrüman yelpazesinde 
öğrencilerimiz mutlaka kendilerine uygun bir müzik 
aletini çalmayı öğrenirler.

Ritim ve Melodinin
ahengiyle… 
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BURADA SINIRLAR YOK!

AKSA OKULLARI’nda çocuklar özgürce iç dünyala-
rındaki güzellikleri sanata yansıtırlar. Ebru tekne-
sinde ruhunu süsleyen kara kalemle, motiflere 

hükmeden ,sanatın görsel boyutunda kendini doğru şe-
kilde ifade eden bireyler hedefliyoruz.

Görsel sanatlar dersimizde amacımız; çocukların yaratıcı-
lık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun 
yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukla-
rın çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, 
düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Ço-
cukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkile-
yecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve 
rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebilecekleri-
ni öğretmektir. 

Öğrenci görsel sanatlar dersinde, iç dünyasını kâğıda 
özgürce çizerek, boyayarak, keserek, yapıştırarak istediği 
malzemeyi kullanarak istediği boyutta yansıtır. Bunu ya-
parken de aklını kullanır, düşünür, karar verir ve uygular. 
Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. 

Görsel sanatlar dersimizde öğreniyor, uyguluyor, düşü-
nüyor ve sorguluyoruz.

HAYALDEN TUVALE
Özgür Fırçalar…
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İngilizce ile Dünyaya açılıyor
Almanca ile Avrupa’ya uzanıyor
Arapça ile Doğu’yu kucaklıyoruz
Aksa Okulları’nda yabancı dili ana dili kadar rahat 
konuşan bireyler yetiştiriyoruz.
“Hayatımızda İngilizce Projesi” ile İngilizce’yi Konuşturan 
Eğitim Sistemini Uygulayan ARNAVUTKÖY AKSA OKUL-
LARI Anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yoğun İn-
gilizce eğitimi vererek ve pratikler yaparak eğitime yeni 
bir bakış acısı kazandırmaya devam ediyor. 

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin 
sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngi-
lizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, 

yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını gör-
meli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının 
doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eği-
tim sistemi ve ders programları her alanda yoğun inte-
raktif çalışmalar içerir. Öğrencilerimizin, dinleme, okuma, 
karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazılı anlatım gibi 
yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamında iletişim sü-
recinde en iyiye ulaşmasını amaçlarız.

Öğrencilerimiz,  kendilerine en uygun İngilizce seviye sı-
nıflarında müfredatla ilişkilendirilen yoğun İngilizce eği-
timiyle yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, 
aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmeyi ve dünya ile 
iletişimlerini güçlendirebilmeyi hedeflerler. Öğrencinin  
dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anla-
tım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki 
iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını sağlarız.

ALMANCA İLE
1 ADIM ÖNDEYİM
Dil insanın en önemli iletişim aracıdır. Bugün hızla deği-
şen ve gelişen dünyada dil öğrenmek gerek iş hayatında 
gerek sosyal hayatta insanlar için vazgeçilmez olmuştur. 

AKSA OKULLARI’NDA Almanca eğitimi ezberci sistem-
den uzak, konuşma odaklı,  öğrencilerin Almancayı seve-
rek ve yaşayarak öğrenmelerini esas almaktadır. Yabancı 
dil kadromuzla öğrencilere öğrendikleri yabancı dili kül-
türüyle birlikte öğretmekteyiz.

Okulumuzda Almanca eğitimi, ikinci yabancı dil olarak  
3.,sınıftan itibaren haftada 4 saat olarak verilmektedir.

3. ve 4. sınıflarımızda amaç, işlevsel ve yaratıcı oyunlar 
ve ritmik şarkılarla Almancayı öğrenmeye ilgi uyandır-

mak ve yabancı dil çalışma alışkanlığını kazandırmaktır. 
Öğrencilerimizin aktif olarak derse katıldığı bu sürecin 
sonunda temel kelime hazinesini edinmeleri ve basit dü-
zeyde iletişim kurabilmeleri hedeflenmiştir.

5, 6 ve 7. sınıflarda amaç, öğrencilerimizin günlük hayatta 
ihtiyaç duyulan genel ifadeleri ve temel cümle yapılarını 
öğrenmelerinin yanı sıra yazma becerisini de kademeli 
olarak geliştirmeleridir.

Almanca ders konuları tüm sınıflar için genel olarak, öğ-
rencilerimizin kendi ilgi alanlarının yanı sıra, ev, aile, okul 
yaşamı, sosyal yaşam gibi günlük hayatı ve hedef dilin 
kültürünü kapsamaktadır. 

Uygulanan programla öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil 
Kriterleri temel alınarak, A1-A2 seviyesinde, dinlediğini 
anlama, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma beceri-
lerinde başarılı öğrenci profili oluşturma hedeflenmiştir.
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“İngilizce’yi Konuşturan Eğitim Sistemini” uygu-
layan ARNAVUTKÖY AKSA OKULLARI anaokulu, 
ilkokul ve  ortaokul öğrencilerine yoğun İngilizce 
eğitimi ve pratikleri ile eğitime yeni bir bakış açısı 
kazandırmaya devam ediyor.

Bu amaçla kurduğu, Speaking Journey TV Kanalı ile 
İngilizce’yi ögrencilerin akıcı ve özgürce konuşmala-
rını hedeflemeketedir.

Okulumuzda, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı 
(The Common European Framework – CEF)’nı kullanarak 
yetenek odaklı eğitim modelimizle, anaokulundan itiba-
ren, İngilizce öğretimi, eğitim sistemimizde yer alıyor ve 
öğrencilerimizin İngilizceyi anadili gibi konuşmalarını 
sağlıyoruz. Okulumuzun yabancı dil kanalında devam 
ettirdiğimiz “Speaking Journey” etkinliğimizle öğrenci-
lerimizin İngilizceyi doğal ortamında kullanmasını sağ-
layarak, konuşma stresini en az seviyeye indirmesini 
sağlayıp, günlük hayatında İngilizce’nin kullanılmasına 
rehberlik ediyoruz. Amacımız İngilizceyi bir ders olarak 
değil, bir iletişim aracı olarak öğrenilmesine uygun or-
tam sağlamaktır. İngilizceyi öğretirken pratik yaparak dili 
öğrenmelerini kalıcı hale getirmeyi sağlamaktayız.

AKSA Koleji 8. Sınıf öğrencileri, yaptıkları İstanbul 
gezisinde şehrin tarihi yerlerini gezerek, turistler-
le konuşma fırsatı yakaladılar.

AKSALI Öğrenciler Turistler ile Keyifli Bir Röportaj 
Yaptılar

Sultanahmet Meydanı’na gidip k eğlenerek ve öğrenerek 
geçirdikleri günde en çok heyecanlandıran ve sevindiren 
ise turistlerle yaptıkları röportajlar oldu.

Aynı zamanda video da çeken öğrencilerin heyecanı gö-
rülmeye değerdi.

İlk dönemden bu yana İngilizce dersinde öğrendikleri ve 
geliştirdikleri bilgileri, pratiğe dökme olanağı yakalayan 
öğrenciler, bu geziden kendilerini İngilizce ifade edebil-
menin memnuniyeti ile döndüler.         

Aksa Okulları’nda
Yabancı Dili Ana Dili Kadar 
Rahat Konuşan Bireyler 
Yetiştiriyoruz.

AKSA’DA YİNE
BİR İLK!
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Sahip olduğumuz sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, 
güvenilirlik, empati gibi kişisel ve sosyal değerler, 
doğru -yanlış olarak ifade edilen ahlaki değerler, 

güzel-çirkin olarak ifade edilen estetik değerler, milli, 
manevi ve dini değerler kişiliğin geliştiği okul öncesi 
dönemde son derece önemlidir. Eğitim hayatında, ‘’De-
ğerler Eğitimi’’ sistemli bir şekilde eğitim programları-
nın düzenlenmesi ve çocukların erken yaşlar itibari ile 
bu değerleri kazanmaları amaçlanması toplumsal birlik, 
insanlar arası ilişkilerin sağlıklı olması, aile yapısının ko-
runması, doğruyu, iyiyi, güzeli tercih eden yeni nesillerin 
yetişmesi ile refah seviyesi yüksek, barışçıl bir dünya dü-
zeninin sağlanmasıdır. 

Değerler eğitimi, yalnızca erdemli ve ahlaklı olmaya 
dikkat çekmemekte, bunun yanı sıra öğrencilerin dinî 
ilimleri de hakkıyla öğrenmesi konusunda onlara destek 
sağlamaktadır. Kur’ân-ı Kerim, dinî bilgiler, âdâb-ı mu-
aşeret, değerler ve ahlak eğitimi dersleri ile meal-i şerif 
ve hadis-i şerif takviyeleri, bu amaç doğrultusunda birer 
pencere vazifesi görmektedir. 

AKSA Okulları olarak değerler eğitiminde  hedefimiz; 
okullarımızdan mezun olan her bir gencin dinî ve millî 
değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan 
kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk 
alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olma-
larını sağlamaktır.

DEĞERLER AKSA İLE YÜKSELECEK
Değerler, iyi bir karakter yapılanmasının temel taşlarıdır.  Hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan özel-
likler, değerlerimizdir. 
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Yaradan Rabbinin Adıyla Oku!
(Alak Suresi 1. Ayet)

AKSA Okulu’nun minik öğrencileri maneviyata açılan kapı-
nın anahtarı olan Kuran-ı Kerime geçmiş olmanın gururunu 
aileleri arkadaşları ve değerli öğretmenleriyle paylaşırlar.

“Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size 
merhamet edilsin.” (Arâf, 7/204)

“Aranızda en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” 
(Hz. Muhammed s.a.v.)

Hz. İbrahim
Temel dini bilgiler dersimizde her hafta sevgili pey-
gamberlerimizin hayatlarını öğrenmeye devam edi-
yoruz. 3-A sınıfı öğrencilerimizle merak ve büyük bir 
dikkatle Hz. İbrahim (a.s) hayatını öğrendik.”

Salavat 
“Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. 
Ey mü’minler! Siz de O’na çokça salavât getirin ve 
tam bir teslîmiyetle selâm verin.” (el-Ahzâb, 56)

Aksa Anaokulu öğrencileri Değerler Eğitimi dersinde 
salavat kumbarası yaptı. Salavatı çeken çocuklarımız 
Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v)’e selam gönderdi-
ler.
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1. Mesleğinizi anlatır mısınız? Eğitim hayatında yöne-
tici olmak çok yorucu ama aynı zamanda mutluluk ve-
riyor olsa gerek?

Eğitim yöneticisi eğitimden kopmaz. Eğitimi yönetip 
yönlendirdiğimiz için eğitimcilik ve öğretmenlikten kop-
mayız. Öğretmenlik özelliğimizin yanında yöneticilik, 
idarecilik ateşten gömlek sorumluluk vermiş oluyor. Ve 
bu sorumluluk devam ediyor,

Yöneticilik hizmet makamıdır. Bu vatan, bu millet, bu 
ülke çocuklarımız için bunun için varız.

2. Arnavutköy’de birçok olumlu projeye imza attınız. 
Bu projeler eğitimcileri hem motive etti hem üretken-
liklerini arttırdı. Siz bu projeleri hayata geçirirken ne-
lerden ilham aldınız? 

Hızlı çağda yaşıyoruz. Dünya küçük bir köye döndü. Etki-
leşim en zirvede. Böyle bir ortamda iyi örnekler bulabili-
riz. İstanbul dünya şehrinde bulunabilir. Bu iyi örneklerin 
öncüsü biz olalım istiyoruz.

İyi bir analiz sonucu Arnavutköy  geneline bağlı projeler  
belirlenip uygulanıyor. Şu anda da projeler hızla yürütü-
lüyor.. bu projeler eğitim öğretimi besleyen çok güçlü 
motor ve hepsi öğrenciler için. Sadece teoride kalma de-
ğil yaşayarak öğrenme ilke edinilmiştir ve hamd olsun bu 
konuda da gelişim içerisindeyiz. Tabi gene yeterli değil, 
bu projeleri yürütürken edindiğimiz kazanım ve tempo 
arttırılmalı.

3. Türkiye eğitim sistemini çağın gereksinimlerine uy-
gun hale getirme çalışmaları yapılıyor. Siz bu gelişme-
leri yeterli buluyor musunuz? Daha fazla neler yapıla-
bilir? 

Eğitim hep irdelenip sorgulanıyor ama hep eğitimin için-
deyiz. Biz burada varsak eğitim sisteminin sonucudur. 
Eğitim sistemi çöktüyse biz buralarda olmazdık. Bura-
daysak demek ki doğruyu yansıtmıyor.

Bizim eğitimimiz müfredat değişikliği ile çağın gerektiği 
ötesinde ama bütün okullara işlemesi bir süreç ve süreç 
işliyor. Öğretmenlerimiz bilincinde veli bilinçleniyor öğ-
rencilerimiz de bunun içinde.

4. Aksa Okulları’mızın Arnavutköy eğitim sistemine 
neler kattığını düşünüyorsunuz?

Aksa Koleji Arnavutköy’de  ilk özel okulumuz, bu yolu ilk 
açandır ve öncü olandır. Bu çok önemli. Cesaretle bunu 
yapan ilk Aksa Koleji. Aksa öncü ve eğitim kalitesini de ona 
göre yakalamaya doğru gidiyor. Geçen yıl 1 bu yıl 7 okul 
var. Burada açılan her özel okul buranın eğitimine katkı 
sağlar. Özel okul avantajı burada okuyan her öğrenci için 
imkandır. Aksa Okulları Yetenek Odaklı Eğitim projesiyle  
Arnavutköy bölgesinde öncü okullarımızdandır. Dolayı-
sıyla o yönden Aksa’yı önemsiyor ve tebrik ediyoruz.

5. Biz Aksa Okulları’nda yetenek odaklı eğitim anlayı-
şı ile bireysel çalışmalar ve projeler gerçekleştiriyoruz. 
Bu sistem hakkında görüşleriniz nelerdir?

Eğitim öğrencinin yeteneği keşfetme yoludur. İster özel 
okul ister devlet okulu hepsi aynıdır.  Özel okul daha da 
özenli yapıyorsa eyvallah, çok doğru bir yönde gidiyor.  
Biz bunu doğru buluyor ve destekliyoruz. Bütün okulları-
mızın uygulaması gerekmekte. Özel-tüzel okullar ne ka-
dar bunu yapıyor olsa da tabi ki uygulamada eksiklikler 
vardır. Süreç içerisinde fark edip gidereceğiz. Doğru bir 
yolda ve yönde aksa okulları devam ediyor.

6. Teknoloji bağımlılığı hakkındaki görüşleriniz neler-
dir?

Teknoloji bağımlılığı madde bağımlılığı gibi... Teknolo-
jiye bağımlı, esir olmayın, o sizi mahkum etmesin. Tek-
noloji bağımlılığı eğitim başarımızı olumsuz etkileyen 
bir etken. Teknoloji bağımlılığını tedavi etmemiz lazım, 
bunu da bilinçle, kararlılıkla ve topyekûn seferberlik ile 
yapalım. Böylelikle öğrenciler bilinçli olurlar, bağımlı ol-
mazlar.

MEHMET DAĞ İLE RÖPORTAJ YAPTI
AKSA’lı Öğrenciler Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın,
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Atasözleri ve deyimler milletimizin kültürünü, 
manevi değerlerini ve olaylara yaklaşımını anlatır. 
Atasözleri ve deyimler çocuklar için soyut konular 
iken, bu konuyu anlamaları ve kavramları için ço-
cuklara atasözleri ve deyimlerden ne anladıkları-
nı resim yaparak somutlaştırmalarını istedik. 

Deyim ve atasözleri öğrencilerin perspektiflerin-
den yaratıcı, farklı ve özgün bakış açılarıyla resim-
lerde canlandırıldı. Hem bizler hem de öğrencile-
rimiz için eğlenceli bir çalışma oldu.

Atasözleri ve Deyimler 
AKSA’da Hayat Buluyor

Karşılıksız Sevgi ve Fedakarlığın 
Simgesi Olan Tüm Annelerin 
Anneler Günü Kutlu Olsun

Annelerimizden öğrendiğimiz sevgi, özveri ve hoşgörü, 
yaşamımız boyunca kabul etmemiz ve gelecek kuşaklara 
da öğretmemiz gereken ortak değerlerdir.

AKSA Koleji’nde, “Anneler Günü” büyük bir coşkuyla kutla-
nır. Öğrencilerimiz kendi elleriyle ektikleri çiçekleri anne-
lerine hediye ederek Anneler Günü’nü kutlarlar.
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“Her çocuk kendi kültürünü ve ülkesini doğru şekilde ta-
nımalıdır.” Bu slogandan yola çıkarak AKSA OKULLARI 
olarak  her yıl gelenekselleşen okul gezilerimiz ile öğren-
cilerimizin hem tarihlerini, hem tarihi yarım adayı göre-
rek öğrenmelerini hem de kolektif bir şekilde hareket et-
melerini sağlamaktayız. Hedefimiz mümkün olduğunca 
fazla çocuğumuzun , gezilerimizden istifade etmesidir.  

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey ile devletin ikinci 
sultanı Orhan Bey’in türbeleri, İstiklal Savaşı Şehitleri Anıtı 
ve 1906 yılında yapılmış altı katlı Bursa Saat Kulesi gezile-
rini yapıp, Türk İslam mimarisinin en önemli eserlerinden 
Ulu Cami`ye ziyaret ettik. Bursa’nın simgesi olmuş Yeşil Tür-
be’yi gezdik.. Dönüşte göl manzarası eşliğinde çaylarımızı 
içtikten sonra  İstanbul’a dönmek üzere yola çıktık. Bursa 
gezimizle birlikte öğrencilerimiz çok keyifli anlar yaşadılar. 
AKSA OKULLARI olarak öğrencilerimizi ülkemizin güzel-
likleri ile buluşturmaya ve eğitimde farkındalık yaratma-
ya devam ediyoruz.

Anadolu binlerce yıllık tarihe sahiptir  sosyal bilgiler öğ-
retmenimiz eşliğinde yapılan İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜ-
ZESİ gezisiyle hem ders konusunu daha görsel hale getir-
dik hem de eğlenerek öğrenmenin tadına vardık. Yapılan 
bu geziyle öğrencilerimiz bir yandan medeniyetlerini ve 
arkeolojik eserleri tanırken bir yandan da okulda öğren-
dikleri teorik bilgilerin somut hale getirdiler. 

ARKEOLOJİ MÜZESİ 
GEZİSİ

GEZİSİ
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KELEBEKLER GİBİ 
ÖZGÜR, 

KELEBEKLER GİBİ 
RENGARENK ÇOCUKLAR

Öğrencilerimiz ile Beykoz’da bulunan kelebek çiftliğine 
gezi düzenledik.

“Kelebeğin Hikayesi” sinevizyonunu izleyerek kelebekler konu-
sunda yeterince bilgiye sahip olduktan sonra rehberler eşliğin-
de kelebek serasında geziye başladık. Burada kelebeğin yaşam 
döngüsüne ait her aşama canlı olarak izleniyor. Renk renk uçuşan 
kelebekler, tropik bitki ve çiçekler arasında yürüyüş yapabilir, ke-
lebeklerin üzerinize konmasına izin verebilirsiniz.  

Daha önce kelebekten korkan öğrencilerin ble kelebeklerin ipek-
si dokunuşlarıyla çok mutlu olmaları ve doğayla bütünleşmeleri-
ni sağaldık. AKSA OKULLARI doğayı doğada sevdirmeye devam 
ediyor.

Hayal güçlerini geliştirme, yaratıcılık becerilerini ortaya koymak, yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla 
öğrencilerimizle OYUNCAK MÜZESİ gezimizle zamana yolculuk yaptık. Geçmişten günümüze oyuncakların değişimini 
gözlemledik.

ZAMANA YOLCULUK ‘’OYUNCAK MÜZESİ’’
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Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale 
Savaşı’nda şehit düşen askerlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Çanakkale Savaşı’nın tarihteki önemini 
anlatan konuşmasıyla devam eden törende, 
öğrenciler tarafından okunan şiir, mektup ve 
duygulu Çanakkale videosunun yanı sıra, sa-
vaşta şehit düşen askerlerin ağzından söyle-
nen sözler izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. 

AKSA Koleji öğrencilerinin hazırladığı, 18 
Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitle-
ri İçin Anma Günü programına Arnavutköy 
Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu,İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, Arnavutköy 
Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, Belediye 
Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli,  Garnizon 
Komutanı Hava Savunma Albay Mehmet Yor-
gancı, askeri erkân, siyasi parti temsilcileri, 
STK başkanları ve muhtarlar katıldı.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
Büyük kahramanlıkların yaşandığı, sayısız askerimizin can verdiği, Türk Ulusunun ölüm kalım savaşı ver-
diği Çanakkale’de yazılan destan, AKSA Koleji öğrencilerine hazırlanan törenle tekrar yaşatıldı.
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Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası, İngiliz Anıtı 
ve Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği‘ni zi-
yaret ettik. Bu bölgede; Atatürk‘ün saatinden vurulduğu 
yeri, Atatürk Anıtı’nı, Yeni Zelanda Anıtı’nı, restore edilmiş 
Türk siperlerini, gözetleme yerlerini, Anafartalar Ovası’nı, 
57. Alay Şehitliği’ni, Kesikdere Şehitliği’ni, Conk Bayırı‘nı 
inceleyip bilgiler aldık.

Özgürce yaşayabildiğimiz bu güzel vatanı bize bırakan 
Mustafa Kemal ve Çanakkale Savaşı’nı kazandıran yüksek 
ruhlu kahraman Mehmetçiğin önünde birkez daha min-
net, saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şadolsun…

ATALARIMIZIN İZİNDE ÇANAKKALE’DEYDİK
Tarihi Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Çanakkale Deniz Savaşları , Rumeli Hamidiye Tabyası  
hakkında bilgi aldık.

MİNİK YÜREKLERDEN  
AFRİN’E KOCAMAN SELAM
AKSA Anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Su-
riye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Hareka-
tı’na katılan Mehmetçiğe moral desteği vermek amacıy-
la; kendi elleriyle boyadıkları çalışmalarla, Mehmetçiğe 
selamlarını  gönderdiler. Bu anlamlı etkinlikleri için minik 
öğrencilerimize ve sınıf öğretmenlerine teşekkür ediyo-
ruz.
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AKSALI ÖĞRENCİLER OLARAK KİTAP OKUYORUZ VE KİTAP YAZIYORUZ

AKSA OKULLARI  tarafından öğrencilerin yazma becerilerini, hayal güçlerini, öz güvenlerini artırmak amacıyla “Biz Ya-
parız” adlı projeyi başlattık. Bu proje ile yazım kurallarını doğru uygulamak, noktalama işaretlerini yerli yerinde kul-
lanmak, Türkçemizi doğru kullanmak ve düzgün cümle kurma konusunda beceri kazandırmak ve kazanılan becerileri 
geliştirmeyi amaçladık.

Büyük emek, heyecan ve çalışma sonucunda öğrencilerimiz  proje kapsamında, metinleri ve görselleri kendileri  tara-
fından oluşturulan çeşitli  kitaplar yazdılar. 

BİR SEDA VAR BİZDEN SİZE
Arnavutköy Aksa Okulları öğrencileri, hikaye yazma, şiir 
yazma ve resim yapma yeteneklerini ön plana çıkarmak 
ve bunu siz velilerimizle paylaşmak için “Bir Seda Var Biz-
den Size” adlı şiir kitabını ve “Düşler ve Hikayeler” adlı 
hikaye kitabını çıkarma kararı aldılar. Öğrencilerimizle 
birlikte çok çalıştık, çok yorulduk, çok emek verdik ve ni-
hayet, emeğimizin karşılığı olarak, kitaplarımız siz okur-
larımıza ulaştırmanın sevincini yaşamaktayız.

ALPARSLAN’DAN HİKAYELER
Öğrencilerimizden Alparslan Türkeş Bay’ın yazmış oldu-
ğu “ALPARSLAN’DAN HİKAYELER” adlı kitap Milli Eği-
timin Bakanlığı onaylı olup, okulumuzda öğrencilerimize 
örnek olması açısından okutulmuştur.

BAY’IN YENİ KİTABI ÇIKIYOR
Öğrencimiz Alparslan Türkeş Bay’ın Yeni yazmış olduğu  
“UMUT IŞIĞI” adlı kitabı bakalım hangi umutlara ışık sa-
çacak. 

‘’UMUT IŞIĞI’’ diye adlandırdığımız bu hikaye kitabı ise 
Alparslan Türkeş Bay’ın ikinci hikaye kitabıdır. Tamamen 
kendi akranlarına yönelik yazdığı hikayeler aynı zaman-
da yetişkinlere de öğüt nitelikli yazılar içermektedir. 
Kaleminin bu kadar güçlü olduğunu bize yansıtan  öğ-
rencimiz Alparslan Türkeş Bay’ın hikayelerini okurken 
hem hikayelerin içerisinde yaşayacaksınız hem de hikaye 
okumanın zevkini tadacaksınız. Bu başarısından dolayı 
öğrencimizi AKSA ailesi olarak tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.

GELECEĞİN YAZARLARI AKSA’DA
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TÜBİTAK yayınları okulumuza gelerek stant açtı. Türkçe zümresi öğretmenlerimizin desteği ile yoğun öğrenci katılımı-
nın gerçekleştiği stantta çocuklar ilgilerini çeken her türlü kitabı inceleme ve satın alma imkanı buldular.

Bize bu imkanı sağlayan TÜBİTAK ekibine teşekkürlerimizi sunarız.

“Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel 
kokulu çiçekleridir.” (Hz. Ebubekir)

Projenin temel amacı, öğrencilere kitap okuma alışkan-
lığı kazandırmaktır. Bununla beraber öğrencilerin kendi-
lerini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerini ge-
liştirmelerini desteklemekteyiz. Öğrencilere kitap okuma 
alışkanlığı kazandırılarak, öğrencilerin toplumsal duyarlı-
lık ile hayatlarını yorumlamaları amaçlanmakta, bilgi ve 
beceri düzeylerini artırmak hedeflenmektedir. Böylece; 
analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde 
ifade edebilen, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez 
yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan 
değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, 

güzellik duygusu ve estetik anlayışa sahip, kültürlü, mil-
li ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmek 
amaçlanmıştır.

AKSA OKULLARI olarak okumanın önemini kavratmak ve 
öğrencilerimizde okuma alışkanlığı geliştirmek adına öğ-
rencilerimize her hafta pazartesi ve salı günleri serbest 
kitap okuma saatleri etkinliği yapmaktayız. Çocuklarımı-
zın kendilerini ve dünyayı doğru anlamlandırmalarına 
olanak sağlamak,  dilimizin güzelliklerini, özelliklerini ve 
olanaklarını keşfetmelerine yardımcı olmak ve gelecek-
te kendilerini doğru ve eksiksiz ifade etmelerine olanak 
sunmaktayız.

TÜBİTAK YAYINLARI AKSA OKULLARI’NDA

HER ÖĞRENCİNİN BİR KİTABI OLSUN
Aksa’nın minik kitap severleri okumak için 
her fırsatı değerlendirmeye devam ediyor. 
Öğrencilerimiz ile Türkçe dersinde güzel havayı 
değerlendirip, temiz hava ile bilgi kokan kitapları 
buluşturduk.
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Eğlenerek öğrenelim

AKSA’DA Montessori Eğitimi

Aksa eğitim sisteminin bir parçası olan 
“Montessori Eğitimi” uzman eğitimcilerimiz 
tarafından uygulanmaktadır. Öğrencileri-
mizin okul hayatında, algı kapasitelerinin 
yükselmesi, öğrendiklerini pekiştirmeme, 
ezber yeteneklerinin gelişmesi, eğlenerek 
ve kolay öğrenme metotlarını keşfetmeleri, 
derse adaptasyon gibi birçok faydasını okul 
hayatında kısa sürede gözlemlemekteyiz.
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Montessori Eğitimi 
Çocuğa Ne Kazandırır?
• Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında 

kendi hızıyla gelişir.

• Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.

• Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.

• Üretken olur.

• Toplumsal bir varlık olur.

• Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabile-
ceğini öğrenir.

• Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.

• Disiplini içselleştirir.

• Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çöz-
mek için nasıl çalışılacağını öğrenir.

• Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar. 

• Anaokul ve ilkokul öğrencilerimize hafta içi ve 
hafta sonları uyguladığımız Montessori dersle-
rimiz ile öğrencilerimizin ezber, algı, yaratıcılık 
kabiliyetlerinin artmasını ve derslere karşı olan 
tüm önyargı ve korkularını yenerek okulu ve 
dersi zevkli bir uğraş haline getirmeyi başardık.

BİZ AKSALIYIZ!
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AKSA OKULU’NDA 
YÜZME DERSLERİ
Yüzme derslerimiz sayesinde öğrencile-
rimizin yüzme branşına olan ilgisi her 
geçen gün artıyor. 

Yüzme, hem eğlenceli hem de dinlen-
dirici bir spor olmakla beraber insan 
vücudunu geliştirmeye ve sağlıklı 
yaşama yönelik birçok fayda sağ-
lamaktadır. AKSA Okulları öğrenci-
lerinin eğitim kalitesinin yanı sıra, 
yaşam kalitesine de katkı sağlama-
yı hedeflediğinden yüzme havuzu 
spor alanlarımız arasında vazgeçil-
mez yerini almıştır.

Kapalı yüzme havuzumuzda, AKSA  
Okulları öğrencileri Beden Eğitimi dersi 
kapsamında  yüzme dersleri almaktadırlar. 

Kapalı havuzda, öğrencilerimiz için tüm dış 
etkenlerden uzak, sağlıklı ve güvenli bir yüzme 
ortamı bulunmaktadır. Havuz suyunun tüm klor ve 
Ph değerleri, periyodik bakımları, otomatik olarak kontrol 
edilmektedir.

28 derecelik su sıcaklığı, 30 derece ortam sıcaklığı olan havu-
zumuz 150 cm derinliğindedir. Yüzme havuzunda eğitim veren 
yüzme öğretmenimiz devamlı olarak yüzme dersi saatleri içeri-
sinde havuzda görev yapmaktadır.

GELECEĞİN YÜZME  
ŞAMPİYONLARI
AKSA’DA
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Beden Eğitimi dersi kapsamında spor alışkanlık-
larını öğrencilerimize kazandırmanın yanı sıra 
okulumuzda oluşturulan  takımlar ile okulumuzu 
ilçe, il ve Türkiye genelindeki yarışmalarda en iyi 
şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz.

Bireylerin düzenli bedensel aktivitelerle tanıştığı en 
önemli yerlerden biri de eğitim kurumları olarak ortaya 
çıkıyor. Okul öncesi eğitim ile başlayan bu süreç, yararlı 
bir alışkanlık olarak yerleşir ve ileri yaşlarda da çeşitli spor 
aktiviteleri ile devam ediyor.

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan AKSA Okulla-
rı’nda, her yaş grubu için uygun spor programları mev-
cuttur. 

Öğrencilerimizin gelişim özellikleri göz önünde bulun-
durularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, 
mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, 
öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve 
alışkanlıkları kazandırmak kurumumuz için çok önemlidir.

AKSA Okulları’nda öğrencilerimiz beden eğitimi ve spor 
öğretmenimiz liderliğinde uygulanan yetenek testleri 
ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak uygun 
spor dallarına yönlendirilmeleri sağlanır.

Bu amaçlar ve okulumuzun sahip olduğu imkânlar 
doğrultusunda başta öğrencilerimize sporu sevdirecek 
eğitsel oyunlar olmak üzere öğrencilerimize düzen alış-
tırmaları, atletizm, badminton, dans, hentbol, futbol, 
jimnastik, voleybol, satranç, masa tenisi branşında temel 
beceriler kazandırılmaktadır.

AKSA’DA SPOR
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Tüm öğrenci - velilerimizin duyarlılığı ve desteği ile yürütülen kampanya sonunda toplanan malzemeler, kargo ile  ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gönderilen malzemeleri görünce yaşadıkları sevinç, okul yöneticileri tarafından fotoğrafla-
narak bizlere ulaştırıldı. Bu projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizin gösterdikleri sağ duyudan dolayı 
gurur duyuyoruz. Sorumluluk projemize destek veren herkese teşekkür ederiz.

AKSA Koleji tarafından gerçekleştirilen ’’Mevlid-i Nebi Programı” 
günün anlam ve önemine uygun olarak kutlandı. Öğrencilerimizin  
Kur’an tilaveti, ilahi korosu ve orotoryosu izleyenlere duygu dolu an-
lar yaşattı. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerimizden oluşan veda hut-
besi orotoryosu, misafirler tarafından büyük ilgi gördü.

Sinevizyon gösterisinin ardından, öğrencimiz tarafından okunan “Kırk 
Yaşındasın” şiiri, salondaki herkesi duygulandırdı. 

Program sonunda programa katılan davetlilerimize ve tüm öğrencile-
rimize güllü lokum ikram edildi.

Mevlid-i

KARDEŞLİĞE UZATILAN AKSALI MİNİK ELLER

Nebi
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Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğiti-
me Etkisi” temalı XVII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 31 Ocak – 2 Şubat 2018 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanı-
mız Sayın Dr. İsmet YILMAZ, MEB bürokratları, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi,  ECNAIS Genel Sekreteri, özel öğretim 
kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurtdışından gelen yabancı akademisyenler, ülkemizin önde gelen 
üniversitelerinden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yöneti-
ci ve öğretmenlerinden oluşan 1300’ün üzerinde katılımcı ile  Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de gerçekleştirildi. 
AKSA OKULLARI olarak bizlerde bu sempozyumda yerimizi aldık. Eğitime yön veren ve eğitimde yeni ufuklar açan 
Özel Okullarla birlikte çalışmaktan mutluyuz gururluyuz...

Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz: “Bu yıl 
eğitime ayrılan bütçe toplam bütçenin yüzde 18’ini teş-
kil ediyor. Öğrencilerin çağ ile yarışabilmesi için öğretim 
programlarının sürekli güncellenmesi gerekmektedir.  
Yüksek öğretimde öğrenci yoğunluğu oran bakımın-
dan Avrupa’nın en yükseği Türkiye’dir sayı bakımından 
ise Rusya’dan sonra en çok öğrenci Türkiye’dedir ancak 
Avrupa’ya göre eksik olduğumuz tek alan okul öncesi 
eğitimdir bu alanı geliştirmek için Çalışmalarımız hızla 
sürüyor.” 

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Haritayı ilkokulda öğreneme-
yen insanlar üniversitede harita çizemezler ben arada bir 
üniversitede sınav yaparım dünyanın en komik haritala-
rı çıkar. Türk halkı eğitimi sosyal tırmanma için bir amaç 
olarak görüyor ve bu halkın çok büyük bir zihniyet yan-
lışıdır, zannediyorlar ki bizim çocuk üniversite bitirirse 
adam olur, okulun katip yetiştirmesiyle çocuğun kurtu-
lacağını zannediyorlar, bu yüzden çocukların bağımlılık 
yaşının yükseldiğini görüyoruz , doğru olan kendi ihti-
yaçlarını en erken dönemde görebilen bağımsız bireyler 
yetiştirebilmektir. Eğitim insanların kabiliyetine göre olur 
bu da doğuştan gelir. Hiçbir toplum yetenekli çocuklarını 
harcayacak lükse sahip değildir, Avrupa seçkinci eğitim 
kabiliyetini kaybetti ve yeteneklerini harcamaya başladı, 

son dönemlerde Avrupa’nın Japonya ve Çin’in gerisinde 
kalmaya başlamasının nedeni budur. Okul dediğiniz şey 
her an eğitimcinin gözetimi altında olacak çünkü dünya-
nın en önemli işini yapıyorsunuz yeniden üretimi  yapı-
yorsunuz. “

Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk: “Örneğin biz takviye dersi 
kime veriyoruz matematikten 100 alana mı veriyoruz 30 
alana mı? Biz takviye dersi 30 alana veriyoruz ona diyo-
ruz ki sen bunu yapamıyorsun iyi yaptıklarını boşver bu-
nunla uğraş ve 100 alana diyoruz ki daha ne istiyorsun 
otur oturduğun yerde 100 almışsın yeter sana bu kadarı  
böylece dahilerin önünü kesiyoruz değilmi .“

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Nasihat kar yağışına benzer 
ikisi de yavaş ve devamlı olursa tutar” insanın akademik 
başarısı çok iyi olabilir ama mutlu olması için duygusal 
başarısının & zekasının iyi olması gerekir, çocuklarımıza 
bu yönde de eğitim vermemiz gerekir. Öğrencilere sen 
dili yerine ben dili kullanın sen dili savunma duygusu 
oluşturur ben dili pişmanlık duygusu oluşturur örneğin 
neden ders çalışmadın yerine ders çalışmamana çok 
üzüldüm demeliyiz, sınıf yönetiminde her eğitimcinin 
lider olması gerekir, kendi kendinin lideri olmayan baş-
kasının lideri olamaz.”

AKSA AİLESİ 17. GELENEKSEL
EĞİTİM SEMPOZYUMU’NDA YERİNİ ALDI
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Münazara, sadece yarışma platformlarında değil günlük 
hayatta da kişinin fikrini savunabilmesi, inandırıcılığını 
arttırabilmesi, kişiye araştırma becerisi kazandırması ve 
en önemlisi, kişinin toplum önünde etkili konuşabilmesi 
gibi güzel birtakım özelliklerini geliştirmesi bakımından 
çok önemli bir etkinliktir. Biz okul içerisinde ve dışarıda 
öğrencilerimize bu doğrultuda olanak sağlamakta ve on-
ların bu özelliklerinin gelişmesine imkân tanımaktayız. 

“ÇOÇUK EĞİTİMİNDE ÇEVRE ÖNEMLİDİR VE ÇOÇUK 
EĞİTİMİNDE AİLE ÖNEMLİDİR…” Tezinin ve antitezinin 
savunulduğu münazarada 6-A ve 6-B sınıfı öğrencileri 
hazırlıklarını jürinin ve izleyicilerin önünde başarıyla ser-
gilediler.

Öğrencilerimiz Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, fikirle-
rini özgürce savunabilme, kendilerini ifade etme yetile-
rini takım çalışması içinde dayanışma ruhuyla geliştirme 
ve kendini gerçekleştirme kazanımlarını hedefleyerek 
amaca ulaşmıştır.

Münazara Turnuvası’nda jüri üyeliğini branş öğretmenle-
rimiz yaptı. Jüri üyelerimizin yapmış olduğu puanlamada 
6-B sınıfı ‘’ÇOÇUK EĞİTİMİNDE ÇEVRE ÖNEMLİDİR‘’ teziyle 

birinci oldu... Yarışma boyunca sergiledikleri performans-
lardan dolayı öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının 
devamını dileriz.

HER DÜŞÜNCEYE BİR ŞANS VER
AKSALI öğrencilerimiz münazara kültürünü yaşayarak öğreniyor.
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Burslu okumak, %100’e varan burs imkanı yakalamak her 
öğrencinin hakkı. Dünya standartlarındaki eğitim imkan-
larımızdan başarılı öğrencilerimizi yararlanmasını sağla-
mak, başarıyı ödüllendirmek AKSA OKULLARI  olarak en 
önemli sorumluluklarımızdandır.

AKSA Koleji Bursluluk Sınavı ile başarıyı destekliyoruz. 
3, 4, 5, 6, 7.  sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Burs-

luluk Sınavı 13-14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre başarılı öğrenciler 
%100’e varan eğitim bursundan faydalanacak ve Türki-
ye’nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak. Bursluluk Sına-
vına 3000’nin üzerinde katılım sağlanmıştır. Gösterdiği-
niz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

LİSE GEZİLERİ
8. sınıf öğrencilerimizin gelecekte devam edecekleri bir 
üst öğretim kurumunu tanımaları, daha bilinçli tercihler 
yapmaları ve motivasyonlarını arttırmak için her yıl Ana-
dolu ve Fen liselerine geziler düzenlenmektedir. 

Türkiye’nin en köklü öğrenim kurumlarından Pertevni-
yal, Çapa Fen, İstanbul Lisesi, Galatasaray lisesi gibi lisele-
re geziler düzenledik. Öğrencilerimiz, gezdikleri liselerin 
sunduğu olanaklar, orada okumanın onlara sağlayacağı 
yararlar hakkında detaylı bilgi elde edinme imkânı bul-
dular.

AKSA Koleji Bursluluk Sınavı ile 
Başarıyı Destekliyoruz 
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ZEKA ATÖLYEMİZDE BİLİME DEĞER KATAN 
NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ.

Zeka Atölyesi
Zeka Atölyesi derslerinde Aksalı öğrencilerin sahip ol-
dukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağ-
lanması ve bu potansiyelin geliştirilmesi, karşılaştıkları 
problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları üre-
tebilmeleri, pratik düşünmeleri, sorun durumunda doğ-
ru kararlar verebilmeleri gibi bir dizi beceri ve yeterlilik-
lerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Zeka atölyemizde dört farklı zihinsel gelişim masası var-
dır. Bu masalara zihinsel gelişimlerine etki eden stratejik, 
uzamsal, görsel ve grup oyunları bulunmaktadır. Öğren-
ciler her ders saatinde masalarını değiştirerek tüm zi-
hinsel becerilerini kullanmaktadırlar. Bu dört masada ki 
oyunları tüm öğrenciler oynadıktan sonra masalarda ki 
oyunlar değiştirilerek yeni oyunlar konulur. Bunu yapa-
rak hem oyunların sıradanlaşmasının önüne geçmiş hem 
de yeni stratejilere yönelmesini sağlamış oluyoruz.  

YENİ EĞİTİM TASARIMI

      ATÖLYE YAKLAŞIMI
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Seramik sanatının en güzel yanı bir yaş sınırının olmaması. Kil 
veya çamur insanın ellerinde kolayca biçimlenebildiği; bilgi, 
yetenek ve isteklerinin yansımasına yardımcı olacak biçimleri 
oluşturabildiği bir malzemedir. Seramik sanatı; yaşadığımız 
çevreyi ve kültürel özellikleri daha kolay tanımayı sağlar. Her 
yaştan insana bir çok şey katabilecek olan seramik yapımı ço-
cukların farklı yönlerden de gelişimlerini  sağlamaktadır.

Seramik derslerinin amacı; çocukların yeteneklerini, iç dünyalarını, 
hayal güçlerini ortaya çıkarmaktır. Seramik-heykel çalışmalarının üç 
boyutlu oluşu; çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, 
daha koordineli bir hareket kabiliyetine sahip olmasına, el ve göz ko-
ordinasyonunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynar. Öğrencilerimiz, 
seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, 
yeni eserler ortaya koyarlar. Kendi dünyası ve çevresi ile ilgili gözlem-
lerini ve duygularını anlatırken, üretici olmanın mutluluğunu yakalar. 
Öğrenciler seramik sanatını, seramik yaparak tanırlar ve yaratıcılıkları 
gelişirken eserin kalıcılığından zevk alırlar. Amacımız: Öğrencilerimi-
zin seramik yaparak hem yeteneklerini keşfetmesini sağlamak hem 
de kişisel gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

Aksa Öğrenci Kulübü tarafından 14 
Aralık 2017 tarihinde İstanbul Ba-
şakşehir Futbol Kulübü’ne ziyaret 
düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte, okulumuzun aka-
demik personeli ve öğrencileri ile birlikte 
kulüp stadı ve tesisleri gezilerek, İstan-
bul Başakşehir FK İdari Direktörü Sayın 
Mustafa Eröğüt  tarafından kulüp ve tesis 
hakkında değerli bilgiler aktarıldı. Ayrıca 
antrenmanı izleme izni alınıp, İstanbul 
Başakşehir FK Teknik Direktörü Sayın Ab-
dullah Avcı ile sohbet edilerek, ardından 
toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

“Kil ile Başlar Seramiğin Öyküsü’’

SERAMİK ATÖLYESİ
AKSA’DAN MEDİPOL 
BAŞAKŞEHİR 
FUTBOL KULÜBÜNE 
ZİYARET
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“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.”

“İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılında vatanı-
mızın ne zorluluklarla kurulduğu ve marşımızın 
aslında bir şiirden çok öte, ruha inen bir duygu 
akımı olduğunu bir kez daha hatırladık...

AKSA Okulları olarak 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı yapıldı. Saygı du-
ruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan program okul müdürümüz Neşe Dokgöz’ün 

yapmış olduğu günün anlam ve önemini belirten konuş-
ması ile devam etti. Programda 8. sınıf öğrencimiz Meh-
met Akif Ersoy’un ‘’Cenk Marşı‘’ adlı şiirini okuması ve  İs-
tiklâl Marşımızın yazılış hikâyesini anlatan “Mehmet Akif 
İstiklâl Marşı Yazıyor” adlı tiyatro oyununun sergilenmesi 
ile program son buldu.

Şiirler, hikayeler ve özenle hazırladığımız belgesel ile 
öğrencilerimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal 
mücadelesini daha yakından anlama imkanı buldu. 12 
Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü kapsamında okulumuzda gerçekleştirilen 
törenlerle Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nı daha 
iyi anlamak, anlatmak ve yaşatmak dileği ile.

İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılını kutluyor,
MEHMET AKİF ERSOY’U RAHMETLE ANIYORUZ.

Bir ulusun zor anlarını esaretten özgürlüğe giden sarmaşıklı 
yollarını aydınlatan bir değer…

~ Mehmet Akif Ersoy ~ 

45

A
KS

A
 K
O
LE

Jİ



CAMİ - ÇOCUK 
BULUŞMASI
“ÇOCUKLARIN KALBİNE ANCAK SEVGİYLE 
GİREBİLİRİZ!”

“Çocukların öğrenmeye açık olduğu bu yaşlarda 
cami ile dost olmaları oldukça önemli. Amacımız, 
çocuklara camiyi sevdirmek, Cemaat ile çocuğun 
kaynaşmasını sağlamaktır.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında 
Aksa Okulu öğrencileri camiye götürülerek, ‘Cami-Çocuk 
Buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi.

CAMİDE ÇOCUK SESİ GÜRÜLTÜ 
DEĞİL MELEK CIVILTISIDIR.
Fatih Sultan Mehmet Han, “Siz saf tutarken çocuk 
sesleri duymuyorsanız geleceğinizden endişe du-
yun!’’ Diyor. 

Camiler  sadece namaz kılma mekanları değildir. Aynı 
zamanda kalpleri birleştiren birlik, bilgi ve kardeşlik me-
kanıdır. Çocuk camiyle, cami çocukla buluştuğu zaman 
geleceğimizden emin oluruz.

Anaokulu ve ilkokul kademesi öğrencilerimiz kendi yap-
tıkları cami maketleri ile bu güzel ve anlamlı temayı bir 
kez daha vurgulayarak; ‘’Camide çocuk sesi gürültü değil 
melek cıvıltısıdır.” Dediler.

AKSA OKULLARI’nda “8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü” okulun yöneti-
cileri, öğretmenleri ve tüm çalışan 
personeliyle birlik ve beraberlik 
içinde kutlandı.

Tüm dünyada kadınların eşitlik, kal-
kınma ve daha huzurlu yaşam özle-
mini dile getirdikleri gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, AKSA Kolejleri’nde de öğretmenlerimizin eğlenceli bu-
luşmasına sahne oldu. Okul Müdürümüz NEŞE DOKGÖZ yaptığı konuşmasında; “Kadın toplumu oluşturan en önemli 
halkadır. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek 
mümkün değildir. İşte bu duygularla birbirimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevginin hiç 
azalmaması dileğiyle. Dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.” 
dedi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katılan tüm öğretmen ve bayan personelimize teşekkür eder, tüm kadınla-
rın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.

AKSA OKULLARI’NDAN AKSA BÜNYESİNDEKİ DEĞERLİ KADINLAR İÇİN

MART DÜNYA           
KADINLAR 
GÜNÜ’NE 
ÖZEL KUTLAMA! 
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Aksa Okullları olarak eğitimcinin eğitimini önemsiyoruz ve bu alanda değerli öğretmenlerimizle buluşuyoruz.

Arnavutköy Eski ilçe Milli Eğitim Müdürü - Eğitmen Arif  Dede, Arnavutköy ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ ve 
Bahçelievler RAM Müdürü Mehmet Hilmi Eren  ile öğretmenlerimiz fikir alışverişinde bulundular. Bu alanda eğitim mo-
delleri tartışıldı. Türkiye ve dünyadaki eğitim sistemi değerlendirildi. Bu alanda oluşturulan çalıştaylar ile okulumuzun  
eğitim sistemi yapılandırıldı.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Mehmet DAĞ (Arnavutköy İlçe MEM Müdürü) Arif  Dede (Arnavutköy İlçe Eski Milli Eğitim Müdürü - Eğitmen)

Mehmet Hilmi Eren (Bahçelievler RAM Müdürü)
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AKSA 
Anaokulu’nun  
Minik Bilginleri 
Yarışıyor
Minik yarışmaya, minik kurallar

Oyun tadında gerçekleşen yarışmada, çocuklar 
soru listesindeki sorulara sırasıyla cevap verdi. 
Jüri üyesi öğretmenler oldu. Eğlenceli dakikala-
ra sahne olan yarışmada renkli görüntüler ortaya 
çıktı.

Her Çocuk Sanatçıdır
AKSA Anaokulu çocukları Dali, tablolarını pastelle yeniden 
yorumladı.
Salvador Dali sürrealizm -gerçeküstücülük- akımının en önemli 
temsilcisi olarak biliniyor. En çok bilinen eseri Belleğin Azmi’ni 27 
yaşında bitirmiştir. Aklımızda ilginç bıyıklarıyla da yer eden Dali; 
ressamlığın yanında heykelcilik, fotoğrafçılık, filmcilikle de ilgilen-
miş ve “deli dahi” olarak anılmaktadır. 

Çocuğun resim ile erken yaşta tanışmasının ileride yazma ve yarat-
ma becerilerini geliştirmesi açısından çok önemli. Çocuğun duy-
gularını ve düşüncelerini bir ürün yaratarak ifade etmesi; zihinsel, 
duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde büyük etki yaratıyor. 

Anaokulu öğrencileri yaptıkları resimlerle ve boyamalarıyla çok 
keyifli zaman geçirmiş oldular.

AKSA’DA YARATICI DRAMA
Günümüz eğitim sistemi içerisinde, son dönemde adını sık-
ça duyduğumuz bir ders ve yöntemdir .
Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar. Hayal 
gücünü geliştirir. Karar verme gücünü artırır. Bireylerle olumlu ile-
tişim kurma becerilerini artırır. Kendini başkasının yerine koyma 
(empati) becerisini geliştirir. Kendini ve başkalarını anlama beceri-
sini geliştirir. Bağımsızlık duygusunu geliştirir. Problemlerin çözü-
münde çeşitli yolların olabileceğini görebilmeyi sağlar. Durağan 
olma yerine etkin ve katılımcı olmayı sağlar. Kendisiyle ve başka-
larıyla barışık olma becerisini artırır. Farklı kültürleri, zenginleştirici 
güzellikler olarak algılama becerisini arttırır. Duygu ve düşünce-
lerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerisini arttırır. Duyarlı 
olmayı sağlar. Grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırır.
Yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önünü açar.
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“Uçmamıza gerek yok ki!
Artık okuyabiliyoruz,
Bizim Kanatlarımız,
Gözlerimizde zihnimizde,
Okuduğumuz kitaplarda
Bu kanatlarla ağaçların ayın,
Yıldızların ötesine gideriz.”

Her çocuk bizim için yeni bir heyecan, yeni bir başlan-
gıçtır. Her çocuk geçmişin yorgunluğunu örten, yeni he-
deflere yol açan umuttur. Her çocuk bizim için yaşama 
sevincidir. Bir sonraki adım için tatlı bir telaş ve çocuklar 
bizim için her zaman mutlu sonun kahramanlarıdır.

1. sınıflarımızın sevincine ortak olarak okuma bayram-
larını da yaptık. Okuma ve yazmadaki çabalarımıza, ba-
şarılarımıza ortak olan geceyi güzelleştiren genel mü-
dürümüze, müdürümüze, eğitim kadromuza ve değerli 
velilerimize teşekkür ederiz.

OKUMA BAYRAMI
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi
Rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst 
düzeyde gelişerek, okul ve topluma uyum sağlaması, ken-
di kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini 
gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimi-
ni sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tara-
fından bireye yapılan yardım sürecidir.

Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile 
hareket eden Rehberlik Birimi, uzman kadrosu ile öğren-
cilerin ihtiyaçlarını ve yaş özelliklerini dikkate alan birey-
sel görüşmeler, grup çalışmaları, ihtiyaca yönelik test ve 
envanterler, yerleştirme sınavları hakkında bilgilendirme, 
meslek ve kariyer danışmanlığı yapmaktadır.

Okul ve aile işbirliğini esas alarak yürüttüğümüz bu çalış-
malarımızda, anne babalara yönelik olarak süreli yayınlar, 
Ana-Baba Okulu uygulamaları, eğitim seminerleri ve bi-
reysel görüşmeler de yapılmaktadır. 

Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri

Eğitsel rehberlik hizmetleri
• Okula uyum sağlama (Oryantasyon)
• Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
• Sınav kaygısı ile baş etme
• Düşünme becerilerinin kazandırılması
• Odaklanabilme

Kişisel/sosyal gelişim
• Okul kurallarını fark etme ve uygulama

• Kendini anlama ve değerlendirme
• Başkalarını anlama ve kabul etme
• Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme
• Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yü-

rütme
• Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını 

bilme
• Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
• Öfkeyle başa çıkabilme
• Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
• Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
• Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
• Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal geli-

şiminin farkına varma ve kabul etme

Bireysel görüşmeler
Farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Öğrencilerin yaş 
seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda 
ortaya çıkabilecek öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultu-
sunda başvurmaları yoluyla, velilerin veya öğretmenlerin 
ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla, en-
vanter, test, vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla 
başlatılır.

Sınıf içi rehberlik uygulamaları
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerile-
rin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her 
ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencile-
rin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi 
gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler 
uygulanır.

REHBERLİK EĞİTİMİN RUHUDUR
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KORİDORLAR BİRER BİLGİ YUVASI
Eğitim her yerdedir. Aksa Okulu öğrencisi bilgiye her yerde ulaşıyor. Burası bazen de okul koridorları olur, öğrencileri-
miz teneffüs saatlerinde koridor panolarımızdan bilgilerine bilgi katarlar.

BEST READY
BEST READY projesi kapsamında öğrencilerimizin İngilizce konuşmalarını daha akıcı hale getirmeleri, İngilizce kitap 
okuma hızlarının arttırılması amaçlandı. Öğrencilerimiz, sınıflarında İngilizce kitaplarını arkadaşlarına okuyarak ve 
Türkçe’ye çevirerek derslerde hoş vakit geçirmeleri sağlandı. 50. kitaplarını da ‘’Reading Party’’ ile kutladılar.
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Mezuniyete, 300 civarında öğrenci velisi ile okul yöne-
ticisi ve öğretmenleri katıldı.  Tören öncesinde velilere 
kokteyl verildi. Okul Müdürü Neşe DOKGÖZ, mezunlar 
adına konuşma yaptı. Devir teslim töreninde mezun olan 
öğrenciler bayrak ve flamayı, 7. sınıf öğrencilerine teslim 

ettiler. Sonrasında tüm öğrencilere öğretmenler tarafın-
dan tek tek diplomaları verildi. Okul birincisi Yusuf Emin 
İLKBAŞ, yıl sonu mezunları adına kütüğe şilt çaktı. Daha 
sonra mezuniyet pastası kesildi. Kep atışı ile program 
sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında kurucumuz ve öğretmenlerimizle birlikte güzel bir ak-
şam yemeği düzenlendi...
Aksa Okulu Öğretmenler Günü dolayısıyla Ramada Otel’de düzenlediği akşam yemeğinde buluştu. Sevgi dolu nice 
öğretmenler gününe...

Özel Aksa Okulları 2016-2017 
Döneminde İlk Mezunlarını Verdi

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ
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SINIFTAN HABERLER  
GAZETEMİZDE
Aksa Okulları’nda öğrencilerimiz haya-
tın her yerindedir. Küçük gazetecilerimiz 
kendi haberlerini yaşadılar, yazdılar ve 
gazetelerini çıkardılar. Tüm öğrencileri-
mize başarılar diliyoruz.

Aksa Okulu olarak öğrencile-
rimizin yeteneklerini keşfedi-
yoruz. Öğretmen akademisi 
eğitimlerimizde yaratıcı ço-
cuk, yaratıcı beyin seminerine 
ev sahipliği yapan okulumuz 
bölge okulları öğretmenleriyle 
başarılı bir çalışmaya imza attı.

YETENEK 
KAŞİFLERİYİZ 
Altın oran, matematik ve sanatta, bir 
bütünün parçaları arasında gözlem-
lenen, uyum açısından en yetkin 
boyutları verdiği sanılan geometrik 
ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

AKSA’lı Matematik Profesörümüz 
Genç dahimiz Ömer Nebi ŞAHİN 
bizlere altın oranı sunarken... Başa-
rılarının devamını diliyoruz. 

BİZ AKSALIYIZ!

YARATICI ÇOCUK YARATICI BEYİN
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Merhametin Eli Türk Kızılayı
Her yıl 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutladığımız “Kızılay Haftası” bu sene de okulumuzda büyük bir saygıyla 
kutlandı. Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gö-
nüllü hizmet, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşu olduğunu öğrencilerimize anlattık. Kızılay 
ile ilgili animasyon filmini heyecanla izleyen öğrenciler, yeni bilgiler edindi. Etkinliğin sonunda okulumuzun anasınıfı 
öğrencileri bugüne özel drama gösterilerini yaparak Türk Kızılay’ı maneviyatını âdeta yaşamış ve bizlere de yaşatmış 
oldular. 

BİREBİR İLGİ 
BİREBİR EĞİTİM
Öğrenci-öğretmen ilişkisinin en verimli hali 
özel ders sistemi ile verilecek birebir eğitimdir. 
Zira her öğrenci kendine özgü kişiliğe, algılama 
kapasitesine, öğrenme tekniğine sahiptir. Her 
öğrencinin kendi karakteri, eğilimleri, birikimi, 
derse yönelik arzusu ve ilgisi onu, diğer öğren-
cilerden ayıran bireyselliğini meydana çıkararak, 
kendisine özgü bir eğitim alanı oluşturur.
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Mobil Okul Timi Semineri
Toplum destekli polis amirliğinden mobil okul timi ile ortak yürüttüğümüz ‘’Çocuk İstismarı’’ konulu seminerimize 
polis memuru Sayın Hikmet Ebren, Sayın Erkan Sağlam, Sayın Sevilay Uludil, Sayın Serdar Küçük, Sayın Dinçer Sarıkaya 
katıldılar. Programımıza katılımlarından dolayı ve polislik mesleğinden bahsedip öğrencilerimizi her konuda aydınlat-
tıkları için teşekkür ederiz. 

Anasınıfından başlayarak okulumuzda yoğun bir İngiliz-
ce programı hazırlanmıştır. Erken yaşta başlayan İngilizce 
eğitimiyle  hedefimiz, öğrencilerin İngilizceyi akıcı ve ileri 
düzeyde kullanarak kendilerini ifade etmeleri, akademik 
alanda ve yaşam boyu öğrenme sürecinde dil bilgilerin-
den yararlanmalarıdır. Haftada 10 saatlik İngilizce eğiti-
miyle; 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin yaş grubunun 
önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çe-
şitli aktiviteler temel alınarak oluşturduğumuz program-
larda sloganımız “eğlenirken öğrenmek”tir.

Öğrencilerimiz ile hedeflediğimiz dil kazanımlarını edin-
meleri için derslerimizde öğrenci merkezli çalışmalar yü-
rütülmektedir.

Eğitimimiz Avrupa Dil Portfolyo’sunun belirlediği kriter-
lere uygun olarak verilmektedir. Ortaokulu bitiren bir öğ-
rencinin B1+ seviyesine ulaşması beklenmektedir. Main 

Course dersleri ağırlıklı olarak öğrencilerin dilbilgisi ya-
pılarını öğrendiği, Skills ise öğrenilen bilgileri okuma, 
yazma, dinleme ve konuşma alanlarında pekiştirdikleri 
derslerdir. Yıl içerisinde vazgeçilmez olan drama  ve ke-
lime çalışmalarımız ile öğretimimiz desteklenmektedir. 
Çeşitli yarışmalar ile öğrencilerin motivasyonu sağlan-
maktadır. Ortaokul öğrencilerimiz kendilerini uluslarara-
sı platformda görmeleri adına Cambridge ESOL sınavla-
rına teşvik etmekteyiz

AKSA OKULLARI felsefesi doğrultusunda  anaokulu  öğ-
rencileri  İngilizce derslerinde, bir hayat boyu sürecek 
yabancı dil edinme becerilerinin temellerini atar. Ürün 
odaklı projeler, şarkılar, oyunlar ve hikaye anlatımlarıyla 
İngilizce serüveninin eğlenerek öğrenme temeliyle baş-
laması ve ilerlemesi planlanır. Dersler arası işbirliği ve 
ortak bir programla, İngilizce dersinde edinilen kavram 
ve becerilerin anlamlı öğrenmeye dönüşmesi hedeflenir.  

Çift Dilli Eğitim Sistemi Here Wego
AKSA Koleji’nde öğrenciler yabancı dil öğrenimi ile yetinmeyip yeni bir dil ediniyorlar.
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Yıl içinde öğrendikleri dans, müzik, İngilizce 
gibi alanlarda gösteriler sunan öğrencilerin 
performansı büyük beğeni topladı. Salo-
nu dolduran anneler, babalar, anneanneler, 
babaanneler ve dedeler minikleri gururla iz-
lerken, sahnede adeta devleşen minikler de 
aldıkları alkışlarla büyük sevinç yaşadılar. Öğret-
menlerimizin birbirinden güzel hazırlamış olduğu 
gösterilerde öğrencilerimizin göstermiş olduğu per-
formanslar görülmeye değerdi. 

Gösteri bitiminden sonra okul bahçesinde verilen kok-
teylde, birbirleriyle sohbet etme imkanı bulan velileri-
miz, bir ömür boyu hatırlanacak anılarla dolu, muhteşem 
vakitler geçirdiler.

AKSA Koleji Öğrencileri Eğitim ve Öğretim Yıl 
Sonunu Hazırladıkları Birbirinden Güzel 
Gösterilerle taçlandırdılar.

YIL SONU
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‘’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’’ tüm yurtta olduğu gibi 
okulumuzda da  törenlerle kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün 
coşkusunu yaşayan AKSA Okulu ilköğretim öğrencileri birbirinden güzel 
gösterileri ile velilere ve misafirlere bayram havası estirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Arnavutköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ’ın makamına oturan öğrencilerimiz, çiçeklerini 
takdim ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan kutlama prog-
ramında günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 
anaokulu ve ilkokul öğrencileri gösterilerini sundular. Öğrenciler 
şiirler okudu, şarkılar söyledi, tiyatro gösterilerini sergilediler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

ÇOCUKLAR BAYRAM 
SİZİNLE GÜZEL
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2017-2018 eğitim ve öğretim dönemine bugünkü oryantasyon süreci ile başlamış bulunmaktayız. 

Okulun ilk günleri hiç şüphesiz çocukların ve ebeveynlerin çok farklı duygular yaşamalarına sebep olur. Çocuklar yeni 
bir ortama giriyor olmaktan dolayı kaygı, heyecan, korku duyabilirler. Ebeveynler ise bu yeni başlangıçta çocuklarının 
güvende olup olmadıklarına dair endişe ve merak duyabilirler.

Oryantasyon süreci; okula mutlu bir başlangıç yapmak, çocukların okul hakkında olumlu hisler beslemsine ve okula 
daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur.

Her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır.

Masal Diyarına Yolculuk
Okulumuzda düzenlenen anaokulu etkinliklerinde, çocuklar masal dünyasında yolculuk yaptılar. Hepsi ayrı ayrı birer 
masal kahramanı olan öğrencilerimize bu masalsı yolculuklarında veliler de eşlik etti.

EN İYİLERİN TERCİHİ AKSA
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AKSALI ÖĞRENCİLER EĞİTİMİN MERKEZİNDE!
Öğrencilerimiz 3D içeriklerle dersleri eğlenerek öğreniyor-
lar. 3D öğretim materyalleri ile; büyük kanyon da bir tur 
yapmanın ve güneş sistemini sınıfın içinde incelemenin 
ayrıcalığını yaşayarak öğreniyorlar. Yıldızlara,  gezegenlere 
dokunacak kadar yakın oluyor, öğrendikleri konunun için-
de yaşıyor ve böylece öğrendiklerini unutmuyorlar.

Sınırsız yeniliklere açık olan öğrenciler için ilginç olan bu 
ders deneyimi, 3D eğitim animasyonlarına odaklanmasıyla 
derse olan ilgisini arttırıyor.

3 boyutlu eğitim sistemi ile Aksa Okulları, günümüzün ile-
ri teknolojisini eğitim sistemiyle birleştirip, çocuklarımızın 
geleceğe dönük kaliteli bir eğitim almasını sağlıyor. Öğ-
rencilerin de katıldığı interaktif similasyon uygulamasıyla 
öğrenmek çok daha kolay ve eğlenceli.

AKSA OKULLARI’NDAN BİR İLK DAHA!

TEKNOLOJİ
SINIFI

EĞİTİMDE 3. BOYUT AKSA OKULLARI’NDA
AKSA Okulları olarak,  anasınıfından 8. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimize 3D eğitim 
uygulamasıyla, temel derslerin tamamında üst düzey görsellik ve derinlikte öğrenme 
olanağı sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.  
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ARAŞTIR, ÖĞREN, PAYLAŞ
AKSA KOLEJİ olarak bu hafta fen bilimleri eğitimiyle ilgili 
ders anlatımı gerçekleştirdik. 3-A sınıfı öğrencilerimiz-
den Salih Kerem Tuna sınıf arkadaşlarına, öğretmenlik 
misyonunu üstlenerek ders anlatımını gerçekleştirdi. 
Amacımız öğrencilerimizin ders konularını araştırarak 
öğrenmelerini ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmalarını 
sağlamak. Böylelikle derse karşı daha aktif olmaları sağ-
lanmış oldu. Çeşitli konularda sunumlar yaparak arkadaş 
gruplarını heyecanlı anlatımlarına ve bilgi aktarımlarına 
ortak eden öğrencilerimize başarılar dileriz. Bilgi payla-
şıldıkça artar.

PTT GEZİMİZ
“Bak postacı geliyor selam veriyor
Herkes ona bakıyor merak ediyor
Çok teşekkür ederiz postacı sana
Pek sevinçli haberler getirdin bana.”

“Okul öncesi eğitimde görsellik, öğrenmeyi arttırıcı bir 
etkendir.” felsefesi ile  çocuklarımızın gözlem yapma, in-
celeme, merak duyma becerilerinin gelişmesi ve prog-
ramımızda işlenilen konuyu içselleştirmeleri açısından 
AKSA KOLEJİ olarak alan gezilerine önem veriyoruz. Bu 
hafta anaokulu öğrencilerimizle birlikte PTT gezimizi ger-
çekleştirdik. Gezi alanında PTT görevlileri haberleşmenin 
hangi yollarla yapıldığını, haberleşme merkezlerinde ça-
lışan görevlilerin ve yapılan görevlerin neler olduğunu 
bize aktardılar. Görevli çalışanlar mektup ve kargoların 
hangi aşamadan geçtiğini, postacının ve diğer persone-
lin mektupları posta yoluyla nasıl gönderdiklerini bizlere 
anlattılar. Bizleri misafir eden Arnavutköy  PTT çalışanla-
rına teşekkür ediyoruz.

MEKTUP ARKADAŞIM 
OLUR MUSUN? 
“Mektup arkadaşım olur musun?” projesinin amacı; geç-
mişten günümüze haberleşme ve iletişim araçlarını tanı-
mak. Postane gezisi kapsamında etkinliğin amacına ulaş-
ması açısından nostaljik yaklaşımla mektup arkadaşım 
projesini karşı okul öğretmenlerimiz ile iletişim kurarak 
başlattık.  Mektuplarını yazacağımız arkadaşımızın ismini 
aldık ve ona gönlümüzden geçen duyguları anlatan re-
sim çizdik.

Şerif Pekçetin: 1 Alp 3 Çocuk’ta!
Aksa Okulu öğrencilerimizden Şerif Pekçetin, Alp Kır-
şan’ın sunduğu ‘’1 Alp 3 Çocuk’’ programına  konuk ola-
rak okulumuzu temsil etmiştir. TV 8’de hafta sonu ya-
yınlanan programda Alp Kırşan’a çocuklar eşlik ediyor. 
Eğlenceli, ilginç soruların yanıt bulduğu keyifli program-
da öğrencimiz Şerif,  izleyenler tarafından çok ilgi gördü. 
Bir zamanlar Barış Manço’nun sunmuş olduğu çocuk 
programına çok benzeyen, soru ve cevaplarıyla, çocukla-
rın hayal dünyasına yolculuk ettiğimiz programdan, yav-
rularımız da keyif alarak eğlenceli vakit geçirdiler.
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Sağlıklı nesil; aklen, ahlaken ve ruhen sağlıklı olan nesildir!

Okullarımızda standart olarak bulunan okul hemşiresi ,günlük 
tıbbı müdahaleleri yapmaktadır. Belirli aralıklarla okulumuzda 
öğrencilerimiz göz,diş,ve sağlık taramalarından geçirilmektedir.

Göraldent Diş Hastanesi tarafından, diş hekimleri ve personel-
leriyle okulumuzda ki yaklaşık 300 öğrenciye ağız ve diş sağlığı 
taraması yapıldı.

Çocuklarımız kendi memleketine ait resimler, 
bilgiler, yöresel kıyafetler ve memleketinde 
yetiştirilen yiyecekleri anlatan fon kartonu-
na hazırlanmış çalışması ile sunum yaptılar. 
Yöresel kıyafeti giyinmiş, yöresel yiyeceklerini 
getirmişlerdi. Aileleri ile hazırladıkları sunum-
ları izlemek üzere memleketlerini anlatan 
slaytlarını sundular. Görevli olan çocukların 
aile katılımı etkinliği ile MEMLEKETİM PROJE 
ÇALIŞMASI tamamlandı. 

Öğrenciler Dede, Nine Oldular.

18-24 Mart “Yaşlılar Haftası” nedeniyle okulumuzun anaokulu 
sınıfında Yaşlılar Haftası’na yönelik etkinlik yapıldı. Öğretme-
nin verdiği rolleri başarıyla yerine getiren öğrenciler yaşlıların 
günlük hayatta yaptıkları hareketleri gerçekleştirdiler. Yaşlıların 
günlük yaşamda çektikleri zorlukları, drama yaparak gösteriyi 
sergileyen öğrencileri tebrik ediyoruz.

Sağlık Hizmetleri

Aksalı Öğrenciler Yaşlılar 
Haftasını Unutmadı

BENİM
MEMLEKETİM
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TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI
YİNE AKSA’DAN

AKSA OKULLARI DİYALİZ 
MERKEZİ ARAŞTIRMA GEZİSİ

Öğrencilerimiz fen derslerinde boşaltım sistemi hastalık-
ları konusunu işlerken; fen öğretmenleri ve sınıf öğret-
menleri ile birlikte böbrek yetmezliği sonucu diyaliz ma-
kinelerine bağlı olarak yaşayan hastaları ziyaret ederek, 
hastalara diyaliz merkezinde nasıl bir tedavi yapıldığı ile 
ilgili bilgi edindiler.

Öğrencilerimiz hastalar ve çalışanlara yönelttikleri soru-
larla böbrek hastalıkları ve tedavi yöntemleri ile ilgili ay-
rıntılı bilgi edindiler.

Okulistik deneme sınavlarında birinci olan ilk ve ortaokul 
öğrencilerimiz galibiyet sevinçlerini her ay çeşitli sürp-
rizler ile öğretmenleri eşliğinde kutluyorlar. Başarılarının 
devamını diliyoruz.

HER AY DÜZENLİ OLARAK YAPILAN OKULİSTİK 
DENEME SINAVLARINDA TÜRKİYE BİRİNCİLERİ 
YİNE AKSA’DAN...
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GÖREVİMİZ MATEMATİK
14 Mart tarihinin’’ 3,14 ‘’ sayısına benzetilmesinden dolayı dünyada “Pi Günü” olarak 
kutlanmaktadır.
AKSA KOLEJİ öğrencileri, 14 Mart Dünya Pi Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Öğrencilerin, öğ-
retmenlerin ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Pi Günü kutlamaları çok renkli ve çok coşkulu 
geçti. Matematik dersinin gizemli sayısı olarak kabul edilen Pi sayısı yarışmalarının düzenlendiği 
kutlamalarda, öğrenciler bir araya gelerek Pi sayısını oluşturdu. Pi görselli maskeler, tişörtler ve 
panolar  hazırlandı. Okul panolarında ve koridorlarda yerini alan Pi sayısının sonsuzluğuna dikkat 
çekildi.

Günlük hayatla iç içe geçmiş sorular soruyor, 
sorarken öğretiyoruz. SEN de yarışmaya katıl, 
hem eğlen, hem öğren  diyoruz.

Öğrencilerimizi gelişen teknolojiyi doğru kullanmaları 
adına yönlendirmenin yanı sıra, günlük hayatta kullan-
dıkları matematiğe dikkat çekiyoruz.

Bizler de öğrencilerimizin analitik yeteneklerini geliştir-
meyi amaç edindiğimiz çalışmada, onların günlük ya-
şamda karşılaşabilecekleri tarzda sorulara farklı strateji-
ler geliştirmelerini bekliyoruz. Yarışmada öğrencilerimizi 
gelişen teknolojiyi doğru kullanmaları adına yönlendir-
menin yanı sıra, günlük hayatta kullandıkları matematiğe 
dikkat çekmek istiyoruz. Farklı bölümlerden oluşan yarış-
ma ile öğrencilerimizin matematiğe bakışlarına olumlu 
bir etki yaratmayı amaçlarken, birbirinden eğlenceli ve 
öğretici sorularla sorarken, öğretmeyi amaçlıyoruz.

AKIL KÜPÜ
MATEMATİK YARIŞMASI
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YETENEK ODAKLI EĞİTİM SİSTEMİ AKSA’DA 
İletişimi kuvvetli, lider karakterli olan bir çocuğu mate-

matikte başarılı olamadı diye başarısız kabul edemeyiz. 

AKSA OKULLARI’nda  bunun yerine bu farklılığı destek-

leyerek, sözel yeteneği olan bir çocuğun sözel zekasını, 

sayısal yeteneği olan çocuğa sayısal zekasını geliştiren 

eğitim veriyoruz.

Görsel, işitsel yeteneği olan çocuğa sayısal ağırlıklı eği-

tim verilmemeli. Müziğe ilgisi olan bir çocuğa yeteneği-

ne uygun destekleyecek bir eğitim verilmeli.

Çünkü uzmanların da doğruladığı gibi ‘’Doğuştan var 

olan yetenekler erken yaşta keşfedilip desteklenmezse, 
farklılıklar bir zenginliğe dönüşmeden yok oluyor.’’

AKSA eğitimde öğrencilerinin yeteneklerini destekleyen 
eğitim stratejisi oluşturuyor.

Yetenek testleri yapmakla da kalmıyor, bu testlerin ardın-
dan çocuk, eğitim-öğretim sürecinde yetenekli olduğu 
konuya özel eğitim alarak, destekleniyor. Geleceğe ha-
zırlanıyor... 

Biz hiçbir balığa uçmayı hiçbir kuşa yüzmeyi öğretmi-
yoruz.

‘’BİZE HER YER OKUL’’ sloganı ile AKSA’da öğretmenlerimiz, öğrencilerimize satranç derslerini bahçede işle-
terek eğitimi daha işlevsel, hayata uygun, zevkli ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı hale getirmeye çalışmaktadır-
lar...

Akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızı eğlendirirken zihinsel olarak gelişmesini de sağlamaktadır. Dikkat, hafıza, man-
tık ve kıyaslamaların kontrol edildiği bölgeler belirli disiplinlerle geliştirilebilmektedir. Bu da en kolay şekilde satranç 
eğitimi ile mümkündür. Satranç temel eğitimini doğru şekilde almış, satranç oynayan bireylerin yaratıcılık, eleştirel 
düşünme, karar verme, problem çözme gibi zihinsel kapasitelerinde gelişmeler olduğu tespit edilmiştir.

Kale Gibi Sağlam Gelecek 
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AİLE KATILIMININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?
Okul öncesi eğitimin amaçları belirlenirken, çocuk tek başına düşünülmemeli. Başarılı bir okul öncesi eğitim için aile 
katılımı sağlanarak anne-baba da eğitim süreci içine alınmalıdır. Bu bağlamda aile katılımı: Çocukların sağlıklı ge-
lişimlerini sürdürebilmesi ve okula hazırlanması amacı ile düzenlenen eğitim etkinliklerini gerçekleştirmek için, okul 
personeli ve aile bireylerinin birlikte çaba göstermesi olarak tanımlanabilir. 

Tüm velilerimize ‘’Aile Katılım Etkinliği’’ne katılımlarından ve ikramlarından dolayı teşekkür ederiz.

AKSA’DA BAŞKANLIK SEÇİMİ
AKSA İlkokulu okul başkanlarını seçmek için sandık başında oy verdiler. Seçim esnasında çocuklarımıza Demokrasinin 
ne olduğunu uygulamalı olarak anlattık. 1. 2. 3. ve 4. sınıflarımız sırasıyla sandık başına geldi, oy pusulalarını aldılar 
ve kendi hür iradeleriyle okul başkan adaylarından birine ve başkan yardımcısı adaylarından birine mühür bastılar. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz.
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AKSA OKULLARI Gelenekselleşen 
İftar Daveti İle Yine Göz Doldurdu
Arnavutköy’ün iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatında  
pek çok ismin katıldığı iftarda misafirler, iftar sofrasında 
gerçekleşen toplu iftar yemeği keyfini yaşadılar. 

Davetliler, hazırlanan özel menü ile iftarlarını açarken, 
semazenler ise geceye sema gösterileri ile renk kattılar.

Ezanın okunmasıyla birlikte açılan iftarın ardından Aksa 
Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tuna, davet-
lilere katılımlarından dolayı ‘Hoşgeldiniz’ konuşması yap-
tı. Süleyman Tuna, Ramazan Ayı’nın birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duygularını paylaşmak için davetlerine icabet 
eden herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında: 
Aksa Eğitim Kurumları’nda öğrencilere yönelik yetenek 
odaklı eğitim uygulayarak, başarı çıtasını yükseltecekle-
rini ve Arnavutköy’de ilk özel okul açmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını sözlerine ekledi.

YERLİ MALI YURDUN MALI HERKES BUNU KULLANMALI
AKSA OKULLARI öğrencileri, “Yerli Malı” etkinliğinde hem eğlendiler, hem de yurdumuzun ürünlerini ta-
nıdılar.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan “Yerli Malı Haftası”, AKSA OKULLARI’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yerli Malı Haftası’nda öğrencilerimize, yerli tüketimin bilinçli olarak artması, bu hafta süresince tutumlu olmanın ve 
yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği 
anlatıldı. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlandığı, ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde duruldu. 
Konu ile ilgili şiirler okundu. Konuşmalar yapıldı, skeçler ve oyunlar oynandı. Ve özenle hazırlanan güzel ülkemizin 
yörelerinden sebze, meyve, ve yemekler paylaşılarak tüketildi.
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Anne eli değmiş gibi... 
AS Catering bir A&S Grup yönetim merkezi kuruluşudur. AS Grup 2005 yılında “Halka hiz-
met hakka hizmettir.” Anlayışıyla yola çıkan ve bölgemizde 5 kurumu işleten, 150 personele 
istihdam sağlayan, 1000’e yakın öğrenci ve yaşlıya hizmet ulaştıran, sürekli büyüyen ve ge-
lişen bir gönül birlikteliğidir.

AS Catering kurulduğu ilk zamanlar sadece grup şirketlerimize yemek hizmeti ulaştıranken, 
bölgemizden gelen talep üzerine yemek hizmetini dışarıya açmıştır. AS Catering sadece 
ticari amaçla kurulan bir yapı olmadığından, butik yemek üretimi anlayışını benimsemiş, 
önce kendi bünyesindeki kuruluşları memnun etmiş, sonra siz değerli müşterilerimizin be-
ğenisini kazanmıştır.

Geçmişten aldığımız tecrübe ve birikimlerimizi, emeğimizle yoğurarak geleceğe emin 
adımlarla yürümenin yanında, sizlerinde beğenisini kazanmaktan büyük mutluluk ve onur 
duyduğumuzu belirtir. Sağlıklı, hijyenik, kaliteli ve lezzetli yemeğin adresine sizleri de bek-
leriz.

www.ascatering.com.tr



İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında geçen yıl 
teröristler tarafından rehin alındıktan sonra şehit edi-
len Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için Aksa 

Okulları Şehit Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’n-
da anma programı düzenlendi. Programda Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz’ın hayatı anlatıldı. Öğrenciler Kiraz 
için yazdığı şiirleri okudu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen 
duaların ardından sahneye çıkan şehidin babası Hakkı 
Kiraz, oğlunun doğumundan şehit edildiği güne kadar 
hayatından kısa kesitler anlattı.

BABASI, ŞEHİT SAVCIYI ANLATTI
31 Mart 2015 günü büyük bir acı ile sarsıldıklarını söy-
leyen baba Hakkı Kiraz, “Ancak ne olursa olsun, sabırlı 
olduk, metanetimizi yitirmemeye çalıştık. Allah’a ham-
dolsun ki oğlumuz kötü bir iş yapmadı, hiç hak yemedi 
ve devletine zeval getirmedi. Şehitlik mertebesine ulaştı. 
Ancak hain terör odakları ise bu vatanı bölmeye güçleri-
nin yetmediğini bir kez daha anladı.”

METİN KÜLÜNK: “DÜNYANIN HİÇBİR YERİN-
DE BÖYLE BİR BABA YOKTUR.”
Anma programında konuşan Ak Parti İstanbul Milletve-
kili Metin Külünk, dünyanın hiçbir ülkesinde Hakkı Kiraz 
gibi bir baba göremezsiniz. Dünyanın başka bir ülkesin-
deki hiçbir baba ciğerparesi evladını 8 buçuk saat gözü-
nün önünde alçakca katletmeye çalışırken seyredecek ve 
sabredecek.. Bir yandan böyle bir acı yaşarken diğer yan-

dan da dönecek ve Allah’a; ‘Allah’ım imanımı, aklımı ben-
den alma.’ Diyecek. Kaderin sahibi Allah’a teslim edecek 
bir başka dünya ülkesinde böyle bir baba yoktur. Bunu 
ancak bu topraklara inanmış, bunu kalbinde ve aklında 
zerreleriyle kuşatmış bir anne ve baba diyebilir ancak.” 
dedi.

Programın ev sahipliğini yapan Aksa Okulları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Süleyman Tuna; Şehit Savcı Meh-
met Selim Kiraz’ı saygı ve minnetle andıklarını söyleye-
rek, “Şehidimizin hatırasını canlı tutmak ve hafızalardan 
silmemek adına okulumuzdaki bu salona şehidimizin 
adını verdik.” Dedi.

Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı anma programına 
katılarak bizleri onurlandıran savcımızın değerli annesi 
Saadet Hanım’a ve Babası Hakkı Bey’e, İstanbul Milletve-
kilimiz Sayın Metin Külünk Beyefendi’ye, İstanbul İl Müf-
tü Yardımcımız Bahri Şamat Hocamıza, CHP İlçe Başkanı 
Sayın Ruhi Tuncel Bey’e ve eşleri Gülbin Tuncel Hanım’a, 
Genç İrade Derneği Başkanı Sayın Nazım Kurtoğlu ve 
Arnavutköy Teşkilat Başkanı Engin Girgin’e, bölgemi-
zin önde gelen STK temsilcilerine, Mali Müşavir Ahmet 
Dokgöz’e, Trabzonlular Platform Başkanı Köksal Öztürk’e, 
Arnavutköy Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı adına Nu-
riye Hanım ve yönetimine, bölgemizde yer alan avukatla-
ra, esnaflara, sayamadığımız bir çok dostumuza, değerli 
veli ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şehit Savcı
MEHMET SELİM KİRAZ İçin
AKSA’da Anma Programı Yapıldı
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AKSA’YI BİR DE BİZDEN DİNLEYİN
ARİF DEDE 
Anne ve babaların en önemli 
önceliği çocuklarının mutlulu-
ğu ve hayata hazırlamasında 
iyi bir eğitim almalarını sağla-
maktır. Çocukların geleceğinin 
ve kişilinin şekillenmesinde 
en önemli etken kaliteli bir 
okulda iyi eğitim almasıdır. 
Okullarda eğitimin kalitesi ve 

başarısı, okulun yönetimi, öğ-
retmen kadrosu, personeli, okul binasının fiziki durumu, 
spor, sosyal ve kültürel alanlarına sahip olmasına bağlı-
dır. Özel okullarda kurucu ve yöneticinin en önemli ön-
celiği kurumunda eğitim kalitesini arttırmak olmalıdır. 
2008 yılında ilçe olan Arnavutköy’de görev yaptığım 
sürede özel eğitim ve okul öncesi eğitim alanlarında sa-
hip olduğu özel kurumları ile eğitim kalitesinden ödün 
vermeden başarılı, güvenilir ve kaliteli anlayışlarını takdir 
ettiğim Süleyman Tuna ve Aslı Tuna tarafından kurulan 
Aksa Okulları’nda da aynı anlayış ve gayretlerini sürdür-
düklerini memnuniyetle izlemekteyim. Kaliteli eğitim 
için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ideal ve kaliteli bir 
okulda bulunması gereken her şeyi sağlayan ve alanında 
uzman kişilerden destek alınarak sorumluluk duygusu 
ile yönetilen bu okulun başarılarının artacağına inanıyor 
ve başarılar diliyorum.

HİLMİ EREN
Çocuklarda stratejik düşünme, 
problem çözme, yaratıcılık-ü-
retkenlik, liderlik, girişimcilik, 
stresle baş edebilme, takımla 
çalışabilme gibi becerilerini 
geliştirecek anlayışta eğitim 
kurumlarına ihtiyaç var. Gez-
diğim gördüğüm kadarıyla 
AKSA Okulları da kurduğu atöl-
yelerde bilgi aktarımından ziyade; çocukların yetenekle-
rini ve kapasitelerini arttırmaya yönelik. Zeka atölyesinin 
az önce saydığım özellikleri geliştirmeye yönelik büyük 
bir hizmet verdiğine inanıyorum. Sanat atölyeleriyle, ah-
şap atölyeleriyle, spor faaliyetleriyle bu özelliklerin ciddi 
anlamda desteklendiğini düşünüyorum. Okulda kulla-
nılan eğitim materyallerinin yine çocuklarda dikkat ve 
zeka becerilerini arttıracağı bunların öğrenme kapasite-
lerini arttıracağı çok aşikar.

Aksa okullarının yoğun şekilde öğretmenlerine yönelik 
hizmet içi faaliyet düzenlemesi ve onların sürekli geliş-
mesini hedeflemesi en nihayetinde öğrencilerin gelişi-
mine de dolaylı olarak katkı sağlıyor. Zaman zaman şah-
sımı davet eden eğitimlerde öğretmenlerle buluşmamı 

sağlayan aksa okullarının öğretmen gelişimlerine verdi-
ği önemin öğrencilerine verdiği kıymet olarak görüyor 
ve takdir ediyorum. Bu konuda kurduğu bahçeler, okul 
bünyesinde bulundurduğu bahçeleri ile bitki ve çiçek 
yetiştirme kültürünü çocuklara aktarıyor olması; farklı 
hayvanlarla çocukları buluşturuyor ve hayvan sevgisini 
öğretiyor ve aktarıyor olması çocukların insani yönleri-
ni de güçlü kalmasına yönelik önemli bir aktivite olarak 
görüyorum. Okulda gerçekleştirilen ahlaki eğitimleri, 
karakter eğitimleri günümüzde büyük bir problem ola-
rak teşkil eden, zeki ama ahlaktan yoksun insan proble-
mine önemli bir çözüm getireceğine inanıyor, tüm ekibi 
kutluyorum. Öğretmenleri, idarecileri ve tüm okul çalı-
şanlarıyla aksa okullarının geleceğimizin aranan insanı 
yetiştirmede önemli bir misyonu üstlendiğini düşünüyo-
rum. Gelecekte ülke vatandaşlığı kavramında dünya va-
tandaşlığına geçen dünyada AKSA OKULLARI’nın etkili, 
etkin liderler ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmesini 
umuyor ve başarılar diliyorum.

HAKAN ÇİFTÇİ
İçinde barındırdığı dünyanın 
en büyük havalimanı ile Çılgın 
Proje ‘’Kanal İstanbul’u ‘’ ile, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
bağlantıları ile Ülkemizin ve 
Dünya’nın parlayan yıldızı hali-
ne gelen güzel Arnavutköy’ü-
müzün ilk özel koleji Aksa Ko-
leji’nin, güler yüzlü, çalışkan, 
idealist yönetici ve öğretmen 
kadrosuyla gözbebeğimiz yavrularımızı geleceğe hazır-
lamada tüm enerjileri ile çalıştıklarını müşahede ediyo-
rum. Aksa ailesine gözbebeğimiz yavrularımızı geleceğe 
hazırlamada sarf edecekleri gayretlerinden dolayı Mev-
lam yar ve yardımcıları olsun diyorum. Güzel ve farkında-
lık oluşturacak proje ve çalışmalarından dolayı da Aksa 
ailesini tebrik ediyorum.

KEMAL AYGENLİ 
AKSA Okulları, Arnavutköy’ü 
kolej okul kavramı ile tanıştır-
dı. 

Aksa Koleji’nin özgün ,başarılı 
eğitim modeli; gerek öğrenci 
gerekse ebeveynlerin ilgisini 
çekiyor, beğenisini kazanıyor. 
Bunun bilinciyle hareket ede-
rek ülkesine ve değerlerine 

bağlı, sorgulayan, donanımlı liderler yetiştireceğine ina-
nıyorum. Aksa Okulları’nın başarılarının devamını diler, 
saygılarımı sunarım.
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ERCAN ÜNER
Eğitimde kaliteyi kısa zamanda 
yakalayan ve örnek teşkil eden 
sistemi, güler yüzlü kadrosuy-
la Aksa Koleji Arnavutköy için 
büyük bir değer taşımaktadır. 
Eğitime ve eğitimciye verdik-
leri değeri ve yeniliklerini ya-
kinen takip ettiğim Aksa Ko-
leji’nin başarılarının devamını 

dilerim.

SELİM GÖRAL
Aksa Okulları Arnavutköy’ün 
ilk ve özel kolejini açarak eği-
time çok büyük destek sağla-
mıştır. Çocuklarımızın ufuk-
larının gelişmesine öncülük 
ederek, kariyer hedeflerine ilk 
adımlarını atarken, onlara yol 
ve ışık tutan Aksa Okulları’na 
teşekkür ederiz.

ERGİN KIRMAÇ
Aksa Okulları’nı sosyal medya-
dan takip ediyorum. Gerçek-
ten hocalarımızın özverili ça-
lışmalarını öğrencilerle birlikte 
yapmış oldukları çalışmalar 
taktire şayan. Okullarınızı gez-
dim. Mimarisiyle, güler yüzlü 
hocalarıyla karşılaştım. Bu an-
lamda yönetiminizi ve emeği 
geçen tüm emektarlara şük-

ranlarımı arz ediyorum. Eğitiminize AKSA’madan devam 
edin.

TURGUT ALTINKAYNAK
Aksa Okulları kurucusu Süley-
man Bey ve tüm ekibine öz-
veri, fedakarlık ve hassasiyet-
lerinden dolayı kutluyorum. 
Yeğenlerimiz için Aksa Okul-
ları’nı tercih ettik, ve verdikleri 
eğitimden çok memnun ol-
duk. Teşekkürler Aksa Okulları.

TUNCAY BAYRAK
Aksa Koleji’ni çocuklarımızın 
eğitimi ve gelecekleri için ter-
cih ettik. Eğitim kalitesi, sosyal 
faaliyetleri ve spor aktivitele-
rinden oldukça memnunuz.
AKSA Okulları’na teşekkür 
ederiz.

SİBĞETULLAH ŞAHİN
Benim için en büyük öncelik 
çocuğumun mutluluğu ve 
mutlu olduğu okulda başarıya 
yürümesidir.

Eğitimdeki başarı ve kalitesiy-
le geleceğe ışık tutan AKSA 
OKULLARI, çocuğumun ufku-
nu genişletip, geleceğine yön 
vermektedir. Aksa Okulları’nın 

idealist yönetici ve eğitimci kadrosuna ilgi ve alakaların-
dan dolayı çok teşekkür ederiz.

NAZMİ ALTINKAYNAK
Sevgili Aksa Okulu ve değer-
li öğretmenleri çocuklarıma 
katmış olduğunuz beceri ve 
yetenek için özellikle küçük 
oğlumun gizli yeteneklerini 
gün yüzüne çıkartmaktaki 
payınızdan ve desteğinizden 
dolayı teşekkür eder ve başarı-
larınızın devamını dileriz.

AYHAN ÖRS
Güler yüzlü, samimi ve yete-
nek odaklı eğitimiyle Arna-
vutköy bölgemize, ilk kurulan 
kolej olarak öğretmen ve yö-
neticileriyle renklilik ve ha-
reket kattığını düşündüğüm 
AKSA Okullarına başarılar di-
lerim. Kurucuları Süleyman ve 
Aslı Tuna’yı tebrik ederim.

ORHAN ÇAVUŞ
Aksa Okulu müdüründen te-
mizlik görevlisine kadar gü-
lümseyen her türlü soru ve fi-
kirlerimizi göz ardı etmeksizin 
değerlendiren tüm kadrosuyla 
güler yüzlü bir okul. Eğitimde 
ki özel ilgi ve alakalarından do-
layı teşekkür ederim.

FİKRET GÜL
Sevgi ve Güven, Aksa Okulları 
denince aklıma gelen ilk keli-
meler. Çocuğuma verdiğiniz 
eğitim ve gösterdiğiniz itina 
için teşekkürler.
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EYÜP YEŞİL
Hızla gelişmekte olan Arna-
vutköy’ümüzün ilk özel koleji 
Aksa Koleji cana yakın, güler 
yüzlü, fedakar, çalışkan ve ide-
alist yönetici ve öğretmen kad-
rosu ile kıymetli yeğenlerimi 
meslek hayatlarına ve karakter 
eğitimi ile örnek birey olmaya 
hazırlamakta çok büyük emek 

sarfettiklerini görüyor ve takdir 
ediyorum. Aksa ailesine bu örnek gayretlerinden dolayı 
teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Rabbim 
yar ve yardımcınız olsun.

SEYHAN DÖNMEZ
Aksa okulları beklentimizin 
tam karşılığı… Teşekkürler 
Aksa Okulları.

HAYRİ PEKÇETİN
Oğlumuzun eğitim ve öğretim 
sürecini en iyi şekilde belirle-
yen ve yön veren AKSA ailesi-
ne teşekkür ediyoruz. AKSALI 
OLMAK AYRICALIKTIR.

HAŞİM KANDEMİR
Eğitim-Öğretim sisteminin 
temel amacı kişilerin toplu-
ma yararlı iyi vatandaş, iyi 
insan, alanında başarılı bir 
birey olması için temel hazır-
lamaksa; bunların tümü hatta 
fazlası AKSA’da mevcut. Bu 
sistemi oluşturup, yürütülme-
sini sağladıkları için AKSA’yı 
kutluyorum. Uyguladığı eğitim 
modeliyle farklılaşan AKSA, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerle ders müfredatını desteklerken öğrencilerine 
zengin olanaklar sunuyor. Çocuğumuzu gönül rahatlığıy-
la emanet ettiğimiz yer ‘.Oğlumun eski okulundan sonra 
yeni okuluna alışacak mı?’ Korkusu ve endişesi içindey-
dim. Ama bu kaygım ve korkum iki ay içinde tamamen 
yok oldu. Her gün mutlu bir şekilde okuldan eve geliyor. 
Oğlumuzun öz güvenli ve yaratıcı olduğunu biliyoruz. 
Bunu daha ileriye taşıyacağınızı biliyorum ve bu konuda 
size çok güveniyorum. Bu yüzden tüm samimiyetimle, 
öğretmenlerimize ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimi 
arz ederim.

SERKAN KUŞ 
Kızımın okul içerisinde hem 
akademik hem de sosyal yön-
den çok iyi takibinin yapılması 
ve bu konularda devamlı ola-
rak bilgilendirilmemiz bizi aile-
cek çok mutlu etti. İyi ki Aksa 
diyorum…

HALİL KARABAYIR
Okulda ki eğitim sisteminden 
çok memnunum. Okula çocu-
ğumu gönderirken güven ve 
huzur içinde gönderiyorum. 
Temellerinin sağlam atıldığına 
dair hiçbir endişem ve kaygım 
olmuyor. Çocuklarımızın üs-
tünde emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederim.

NECLA – ALİ AYRANCI
Gözümüzün arkada kalmadığı, 
her gittiğimde gülen gözler-
le karşılandığım, yolumuzun 
sizlerle kesiştiği için kendimizi 
çok şanslı saydığımız eğitim 
yuvamız. İyi ki hayatımızdası-
nız.

ALİ SARIOĞLU
Değerli evlatlarımızı içimiz ra-
hat size emanet ediyorum. Ço-
cuklarımızın neleri başardığını 
gösteren tüm Aksa Okulu aile-
sini ve öğretmenlerini ayrı ayrı 
kutluyorum ve çocuklarımız 
üzerinde bu kadar emek sahi-
bi olan sizlere teşekkürlerimi 
sunuyorum.

FADİME YAMAN
Özetle; temiz, disiplinli ve ilgi-
li, sevgi dolu bir eğitim siste-
miniz var, sizlere mutlu çocuk 
gönderdiğimiz için biz teşek-
kür ederiz . Saygılar
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ÜMİT SAĞLAM
Genellikle ana sınıfı bölümü 
ile alakadar olduğumuzdan, 
başta Aylin öğretmen, Meral 
öğretmen ve diğer personelin 
öğrencilere gösterdiği ilgiden 
ve sevgiden oldukça memnu-
nuz.

CİHAN-ÇİĞDEM ÖZKAN
Güvenilirliği ve kaliteyi ken-
dine ilke edinmiş güler yüz-
lü kadrosuyla çocuklarımızı 
geleceğe güvenle hazırlayan 
çok güzel bir okulsunuz. Güler 
yüzlü, anlayışlı çocuklarımızın 
her şeyiyle ilgilenen gönlü gü-
zel öğretmenlerimiz ile daha 
da bi güzel… Hele ki kalbinin 
güzelliği yüzüne vurmuş Büşra 
öğretmenimizle çoook daha güzel.

NEDİM ÇİÇEK
Kaliteli eğitimiyle kendisini 
mesleğine adamış çok değerli 
öğretmenler ve yöneticileriyle 
kaliteli bir eğitim sunmaktadır. 
İlgi ve alakalarından ötürü eği-
timcilerimize teşekkür ederiz.

CUMHUR-YURDANUR 
ÖZKAYA
Aksa Koleji’nin değerli yöneti-
ci ve değerli öğretmenleriyle 
çocuklarımıza uyguladığınız 
yaklaşımlarınız, gelişimlerine 
faydalı faaliyetlerinizden do-
layı duyduğum memnuniyeti 
anlatmak mümkün değil. Her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ede-
rim. İyi ki sizlerleyiz iyi ki AKSA-
LI’yız. 

HALİL-GÖNÜL 
BAŞARAN 
Erken yaşta eğitimin önemini 
özümsemiş başarılı çalışkan ve 
samimi bir kadroya sahip olan 
Arnavutköy AKSA Okulu içeri-
sinde, yer aldığımız için mutlu-
yuz. Büyük ideallerin ve birey-
lerin yetişebileceği inancına…

NESRİN GÜRBÜZ
Hocalarımızın özverili ve sami-
mi olmalarının yanı sıra okulun 
soysal ve fiziki donatıları da 
Aksa’yı tercih etmemizin sebe-
bidir. Ayrıca çocuk yetiştirilme-
sindeki ideolojileri ve tavrı tak-
dir ediyoruz, kendimize yakın 
buluyoruz.

GÖKHAN BAYANMELEK
Bu okula oğlumuzu gönderdi-
ğimiz için çok mutluyuz. Oğ-
lumuzdaki bu güzel gelişimi 
Beyza hocama ve diğer branş 
hocalarına borçluyuz. Birbi-
rinden değerli öğretmenlerin 
emekleriyle, disipliniyle daha 
da güzel başarılar kaydedece-
ğine eminiz.

AYDIN BOZKURT
Değerli Aksa Okulu ailesi ön-
celikle eğitim anlayışınız ve 
çocuklara yönelik kaliteli eğiti-
miniz için çok teşekkür ederiz. 
Okulun sadece okul olmadığı 
ve bugünü ve yarını düşüne-
rek verdiğiniz çabalar bizi zi-
yadesiyle mutlu etmektedir.
Şahsım adına teşekkür eder 
bu doğrultuda örnek alınma-
nızı temenni ederim.

HÜLYA GÜLER
Aksa Okulu her konuda 1 nu-
mara. Aksa Okulu olarak başa-
rılarınızın devamını dilerim.

HANİFİ KELEŞ
Gönül rahatlığıyla oğlumu tes-
lim ettiğim tek eğitim yuvası. 
Bunu nasıl fark ettim derseniz 
oğlumu Aksa Okulu’na kay-
detmeden önce 10 tane okula 
gidip inceledim. Gönül rahatlı-
ğıyla oğlumu bırakacağım tek 
okul sizi gördüm. Bu yıl kızımı 
da kaydettim iyi ki varsın AKSA. 
BİZ AİLECEK AKSALI’YIZ…
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YAĞMUR ÇELİK
Kaliteli bir eğitim ve güler yüz-
lü sevgi dolu öğretmenlerimiz 
olduğu harika bir okul. İyi ki 
AKSALI’yız ve AKSA’dayız. Ev-
latlarımız emin ellerde bunu 
biliyoruz.

FEYYAZ UZUN
Sadece akademik başarıyı 
değil özgüvenli, toplumsal 
sorumluluğu olan ve kendini 
ifade eden kültürel değerleri 
öğrencilere benimseten Aksa 
Okulları’na emeklerinden do-
layı teşekkür eder, saygılar su-
narım.

MİNE-FERİT AKAR
Kesinlikle güvenilir, temiz ve 
ilgili bir kurum. Teşekkürler.

OSMAN ARGUN
Aksa ya 2. dönem başlamamı-
za rağmen bu süreçte kızım 
Meryem’in davranışlarındaki 
olumlu değişim bizleri çok 
mutlu etti. Tüm Aksa ailesine 
teşekkür eder başarılarının de-
vamını dilerim.

BEDRİYE-YÜKSEL 
ÇAĞLAR
Oğlum eskiden okula gitmeyi 
hiç istemiyordu. Aksa’daki eği-
timine başladıktan sonra artık 
severek ve mutlu bir şekilde 
okuluna geliyor. Bunda en bü-
yük pay Aksa Koleji’nin. TEŞEK-
KÜRLER AKSA.

KEMAL CUDİ
Çocuklarımızı; istikrarlı, öz-
güveni yüksek, zeki, vatanını 
milletini seven, saygılı, dürüst, 
çalışkan, fedakar ve vicdanlı 
bireyler olarak yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Bu yolda aynı gö-
rüş ve fikirlere sahip olmamız, 
Aksa’yı tercih etme sebepleri-
mizden bazılarıdır. 

Serkan ÇITLAK
Her Baba gibi, evladını güvenli 
ve sağlıklı bir ortama bıraka-
bilme huzuru duyarken, aynı 
zamanda insan odaklı ve kişi-
sel gelişime yönelik kurumsal 
duruşunun arkasında, çocu-
ğuma yol arkadaşı olabilecek 
büyük bir aile gördüm. 

Öğrenciye yönelik sunulan 
tüm programların titizlikle hazırlandığını, kaliteli zaman 
aktiviteleri ile öğrenciye yönelik olarak yürütülen tüm fa-
aliyetlerin, amaca ve geleceğe yönelik planlanmış olan 
çalışmalar olduğunu gözlemledim.

Eğitimde gördüğümüz iyi örnekleri, güzel uygulamaları 
Arnavutköy Bölgesi’ne getiren tüm Aksa Koleji ailesini 
tebrik eder, başarılar dilerim.
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