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Özel Başkent Okullarının
Sayın Velileri,
2014-2015 eğitim öğretim yılı çalışmalarına 15 Eylül 2014 günü yaptığımız coşkulu bir açılış töreni ile
başladık. Özel Başkent Okullarının ilkeleri, değerleri ve hedefleri doğrultusunda Atatürk’ün gösterdiği
yolda ilerleyerek öğrencilerimizi yaşadığımız çağın gereklerine uygun şekilde hazırlamak için sizlerle
birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Bu eğitim öğretim yılından başlamak üzere veli iletişimine katkıda bulunmak ve sizleri çalışmalarımız
konusunda güncel tutmak için Başkent Okulları ortak veli mektubu hazırlamaya karar verdik.

İLKOKUL
FİZİKİ YÖNDEN
 İlkokul binası bodrum kattaki tüm birimler ıslah edilerek, iki beden eğitimi salonu, iki müzik
atölyesi, bale satranç, drama ve modern danslar yani uygulamalı dersler için mekân hazırlandı. Bu
mekânların havalandırılması ve soğutulması için merkezi havalandırma, klima sistemleri kuruldu.
 Görsel sanatlar odaları, İngilizce konuşma odası, okul kütüphanesi yeniden ıslah edilerek donanım,
kaynak ve diğer yönlerden zenginleştirildi.
 Tüm derslikler, atölyeler, laboratuarlar ve derslik mekanları donanım, bilgisayar, projeksiyon v.b.
yönünden zenginleştirildi, yenilendi.
 Bahçe oturma grupları görsel algılama yönünden renklendirildi, kantin yenilendi. Okul bahçesi
ağaç ve çiçek yönünden zenginleştirilerek “doğal çevre” yaratılmaya çalışıldı.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
 1.sınıflarımız “Bebek Fidan” dikimini gerçekleştirdi.
 Okul Aile Birliği seçimi yapıldı, seçilmiş tüm OAB üyeleriyle tanışma kahvaltısı yapıldı.
 20 Kasım 2014 tarihinde kardeş köy okuluna (Yeni Yayla) kırtasiye, donanım ve okul malzemeleri
yardımında bulunuldu. Organizasyon gönüllü veliler, sınıf gönüllü velisi, temsilci öğrenciler ve
öğretmenlerle gerçekleştirildi.
 1.sınıf gönüllü velilerimiz ve OAB üyeleriyle düzenlenen kermeste elde edilen / edilecek gelirlerin
tamamı Ermenek’te kömür ocağı kazasında kaybettiğimiz yurttaşlarımız çocuklarına / Ermenekli
çocuklara kıyafet kampanyasına aktarıldı. Kampanya ilkokul, ortaokul ve lise genelinde yapılmaya
devam ediyor.
 Anasınıflarımızın “Oyuncaklarımı Paylaşıyorum”, 1.sınıflarımızın “Ermenek Halkı için Kermes”,
2.sınıflarımızın “Yaşamın Ortak Dili Su”, 3.sınıflarımızın “Bir Tuğla Da Sen Koy” 4.sınıflarımızın
“Yaşam Devam Etmeli-Tekerlekli Sandalye” projeleri hayata geçirilmek üzere takvime dayalı
olarak planlandı.
 TEMA vakfıyla işbirliği yapılarak “Bir Fidan Da Sen Dik” organizasyonuyla ağaçlandırma yapıldı.
KÜLTÜR, SANAT, AKADEMİK ETKİNLİKLER

 İngilizce dersi ilkokulun bütün sınıflarında 8 saatten 10 saate çıkarıldı. İki ayrı öğretmen (Türk ve
yabancı) tarafından bağımsız olarak işlenmektedir.
 Devlet okullarından gelen veya ihtiyacı olan öğrencilerimize saat 16.00’dan sonra ek akademik
İngilizce destek dersleri verilmektedir.
 4.sınıf öğrencilerimizle 29 Ekim 2014 tarihinde Ankara’ya “Cumhuriyete Sahip Çıkıyorum” Gezisi
düzenlendi.
 Nisan 2015’te 3 ve 4.sınıf öğrenci ve velileriyle 100 kişilik bir grupla “Çanakkale Geçilmez” gezisi
düzenlenecektir.
 Okul Aile Birliği seçimi gerçekleştirildi., yeni seçilen üyelerimizle “Tanışma Kahvaltısı” düzenlendi.
 “İlköğretim haftası, Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma” etkinlikleri veli, öğretmen
ve öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi.
 Tüm sınıflarda, birden fazla sinema, tiyatro, çevre gezisi etkinlikleri yapıldı.
 Okul kütüphanesine süreli yayınlar, İngilizce dergi ve kitaplar alındı, her sınıf haftada bir gün
okuma dersini kütüphanede işlemektedir.
 “Güne Merhaba” etkinliğiyle tüm sınıflar sabahları spor etkinliğine katıldı, katılmaktalar.
 Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri göz önüne alınarak hizmet içi eğitim programı uygulandı.

ORTAOKUL
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 Okulun açıldığı ilk hafta tüm derslerden akademik hazır bulunuşluk sınavı ve İngilizce kur sınavı
yapıldı. Sonuçlar değerlendirilerek gerekli öğretim planlaması yapıldı.
 5 ve 8.sınıfların oryantasyon toplantıları ile velilerimize ve öğrencilerimize gelişen eğitim
sistemimizle ilgili bilgilendirme yapıldı. TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerimize ve velilerimize
ayrı bir sunum yapıldı.
 İngilizce ders saatleri 5.sınıflarda 3 saat arttırılarak 10 saate, 6.ve 7.sınıflarda 1 saat arttırılarak 8
saate yükseltildi. Arttırılan ders saatleri ile öğrencilerimizin dil becerilerinin daha da geliştirilmesi
ve sınav başarılarının arttırılması amaçlanmaktadır.
 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin kulüp çalışmaları başlatıldı. Hafta içi; bando, basketbol, bilişim
teknolojileri, drama, İngilizce, satranç, fotoğrafçılık, modern dans ve gitar kulüplerinden birini
seçen öğrencilerimizin, yıl boyunca yeteneklerini açığa çıkarma, performanslarını sergileme imkânı
bulmaları sağlandı. Hafta sonu ise öğrencilerimizin bilime olan meraklarını ve bilimsel düşünme
becerilerini arttırmak amacıyla Fen kulübü çalışmaları yürütülmektedir. Aynı amaçlarla; bölgede
bir ilk olan “Robotik Bilim Atölyesi” ve “Model Uçak Kulübü” çalışmaları başlamıştır.
 Öğrencilerimizin sorumluluk bilinçlerini ve zaman yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmek,
otokontrol sisteminin gelişimine katkı sağlamak, yıl boyunca yaptıkları çalışmaların/ödevlerin veli
tarafından takibini kolaylaştırmak amacıyla öğrencilerimize “Tarihli Ödev Ajandası”
kullandırılmaktadır.
 Türkiye genelindeki Türkçe öğretmenleri ve çocuk edebiyatı yazarlarının katılımıyla gerçekleştirilen
“ Okuma Kültürü Kazandırma” seminerine okulumuz ev sahipliği yapmıştır.
 Aylık olarak gerçekleştirilen deneme sınavları sonucunda, öğrencinin yanlış ya da yetersiz
cevapladığı konular incelenerek ölçme ve değerlendirme birimi tarafından “Sınav Analizi
Raporları” oluşturulmaktadır. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri olan öğrenciler için
saat 16.00’dan sonra “Etüt Programı “ uygulanmaktadır.
 8.sınıf öğrencileri için, “MEB Ortak Sınav” sistemine uygun çalışma modelleri ile sınava hazırlık
kamp programı yapıldı. Sınava 2 hafta kala başlayan kamp programında öğrenciler, yoğun bir
şekilde konu tekrarı ve öğretmenlerle birebir soru çözümü yaptılar. Sınav başarısıyla birlikte sosyal

başarıyı da hedefleyen okulumuzda, kamp süresince akademik çalışmaların yanında rehber
öğretmen tarafından motivasyon arttırıcı çalışmalar da yapılmıştır.

ETKİNLİKLER
 Çağdaş, laik, demokratik, Atatürkçü düşünceyi ve felsefeyi benimseyen eğitim kadromuz,
öğrencilerimiz ve velilerimizle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gününde anlamlı bir törenle
kutlandı. 10 Kasım’da, Ata’mızın saygı ve minnetle anıldığı törenler gerçekleştirildi.
 7.sınıf öğrencilerimiz arasında “Atatürk’ü Anlamak” konulu sosyal bilgiler zümresinin düzenlediği
genel kültür yarışması yapıldı. Katılan tüm öğrencilerimize sertifika, birinci olan öğrencilere
“Nutuk” kitabı verildi.
 Atatürk adına, 5 ve6.sınıf öğrencilerimiz arasında , “Kim Korkar Matematikten? “ konulu bilgi
yarışması yapıldı. Öğretmenlerimiz tarafından, Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar
anlatıldı. Bu etkinlik ile matematik dersinin çeşitli kazanımlarını pekiştirmenin yanında
öğrencilerimizin zihinsel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezine, 7.sınıf öğrencileri için ders gezisi düzenlendi. Öğrencilerimiz,
bilimin eğlenceli yüzünü ve günlük hayatımızdaki etkilerini gözler önüne seren deneyler, söyleşiler,
yarışmalar ve çeşitli etkinliklere katıldılar. Bu etkinliklerle öğrencilerimizde bilimsel düşünme
alışkanlığı oluşturmak, tüm hayatlarını bilim ve aklın rehberliğinde geliştirmelerini sağlamak
hedeflenmiştir.

LİSE
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 Okulumuz, öğrencilerinin I. dönemde akademik alanda gösterdikleri başarıları artırmak ve ÖSYM
sınavlarına hazırlıkta konu eksiklerini tamamlayarak sınava bilinçli bir şekilde hazırlanmalarını
sağlamak amacındadır. Bu amaçla yapılmakta olan bire bir ve etüt çalışmaları bir sistem içerisinde
yürütülmektedir. Sistemimiz tüm derslerden konu bitimlerinde yapılan tarama sınavları
sonrasında rehberlik servisinin sınav sonuçlarını değerlendirerek ders öğretmeni ile iş birliği
içerisinde, okul sonrası 16.00-17.00 saatleri arasında konu eksiklerinin tamamlanması amacıyla
bire bir ya da grup etütleri planlaması üzerine kuruludur. Ekim ayının başından beri devam eden
söz konusu programların bilgileri sizlere SMS yolu ile güncel olarak ulaştırılmaktadır.
 Yoğun bir çalışma döneminde olan 12. sınıf öğrencilerimizin YGS ve LYS’ ye yönelik soru çözme ve
sınav deneyimlerini artırma odaklı hazırlıkları devam etmekte ve bu hazırlıklar ‘’grup çalışmaları
ve bireysel çalışmalar’’la desteklenmektedir. Bu öğrencilerimiz için üniversitelerin, mesleklerin
tanıtımı, sınav kaygısı ile baş edebilme vb. konularda seminerler düzenlenmektedir.
Seminerlerimiz okulumuzun WEB sayfasının Haftalık Bülten kısmından takip edilebileceği gibi,
sizlere güncel olarak SMS yolu ile de bildirilmektedir.
 Lise idaresi ve PDR servisi olarak tüm öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve başarılarını
artırmalarına katkı yapmak amacıyla seminer aktivitelerimizi de desteklemek üzere, 11. ve 12.
sınıflardan başlayarak her sınıf düzeyinde motivasyon-teşvik odaklı toplu ve bire bir görüşmeler
yapmaktayız.
 Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlıkları 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında okulumuz
akademik bölümlerinin titiz çalışmaları sonucunda hazırlanan ve 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfın
sonuna kadarki süreci kapsayan YGS-LYS Stratejik Hazırlık Planı çerçevesinde yürütülmektedir.









Söz konusu plan sene başında tüm sınıf seviyelerinde gerçekleştirdiğimiz oryantasyonlara katılan
velilerimizle de paylaşılmıştır.
Tüm öğrencilerimizi ilgilendiren diğer bir konu ise ‘’ortak sınav’’ uygulamasıdır. Ortak sınavlar Sınıf
Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesine dayanılarak; notların daha objektif biçimde
verilmesini, aynı seviyedeki sınıflarda işlenen konuların eş zamanlı olmasını, sınav sorularının
zorluk derecesinin eşit olmasını, koşulların izin verdiği ölçüde günde bir sınavdan fazla sınav
yapılmamasını sağlamak üzere düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, her sınav için farklı sınav
salonlarında, farklı karma sınıf listeleri ve gözetmenlerle girdikleri ÖSYM sınav düzeniyle benzerlik
gösteren ortak sınavlarla, 9. sınıftan itibaren ÖSYM sınavlarına hazırlık yapmaktadır.
Öğrencilerimize çizelge şeklinde verdiğimiz sınav tarihlerine okulumuzun WEB sayfasından da
ulaşabilmektedir.
Öğrencilerimizin akademik performanslarını geliştirmek amacı ile yapılan tüm çalışmalar rehberlik
servisimiz tarafından “Öğrenci İzleme Programı” kapsamında açılan bireysel dosyalara güncel
olarak işlenmekte ve lise eğitimleri boyunca gelişimlerinin takibi hedeflenmektedir.
Eylül ayında akademik çalışmalar çerçevesinde öncelikle Sorumluluk Sınavları, Matematik ve
İngilizce Düzey Belirleme Sınavları gerçekleştirildi.
20 Ekim-7 Kasım 2014 tarihleri arasında I. Dönem I. Ortak Sınavları yapıldı.
Kasım ayında 9.ve 10. sınıflara I. Deneme sınavı; 11. ve 12. sınıflara ise I. YGS Deneme Sınavı
uygulandı.

ETKİNLİKLER
 Eylül ayında 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde öğrenci ve veli oryantasyonları
gerçekleştirildi.
 Sene başında sosyal kulüpler anketi uygulanarak öğrencilerin kulüp seçimlerini yapmaları sağlandı.
 Başkent Lisesi Bando Takımı kuruldu.
 9. ve 10.sınıf öğrencilerine “Doğa Sporlarını Tanıtım” sunumu gerçekleştirildi.
 Okul meclisi seçimlerinde 11 B sınıfı öğrencisi Alperen Enes Binboğa başkan seçildi.
 Velilerinin de katılımıyla Başkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin hastane
stajlarına başlamaları dolayısıyla mesleklerine ilk adımlarını simgeleyen “Beyaz Önlük Giyme, Işık
Alma” töreni gerçekleştirildi.
 Okul Aile Birliği genel kurulu ve seçimleri gerçekleştirildi, düzenli toplantılarına devam
edilmektedir.
 29 Ekim 2014 tarihinde velilerimizin de katılımıyla Cumhuriyet Bayramı ortak töreni, 30 Ekim 2014
tarihinde ise lise anma töreni gerçekleştirildi.
 Üniversite yetkilileri tarafından Başkent Üniversitesinin tanıtımı yapıldı, öğrencilerin soruları
cevaplandırılarak onlara ayrıntılı bilgi verildi.
 Başkent İlkokulu, Başkent Ortaokulu ve Başkent Lisesinin ortak Okul Aile Birlikleri tanışma
kahvaltısı gerçekleştirildi.
 12. Sınıf öğrencilerimize, ülke çapında eğitim danışmanı ve gazete yazarı olarak tanınan Sait
Gürsoy tarafından “Motivasyon Semineri” verildi.
 10 Kasım 2014’te ‘’10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Yaşatma Haftası’’ kapsamında ortak tören ve lise
töreni gerçekleştirildi.
 10 Anestezi ve 10 Radyoloji sınıfları ile “Atatürk Evi Müzesi “ ziyareti gerçekleştirildi.
 9. ve 10. sınıf öğrencilerine Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Veda” filmi izletildi.

 9. Sınıf öğrencilerimiz, Adana Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen “Çukurova Senfoni
Orkestrası Eğitim Konseri Etkinliğine” katıldı.
 Lise Basketbol takımımız “İl Geneli Basketbol Turnuvasına” katıldı.
 Kasım ayında veli öğretmen toplantıları gerçekleştirildi
Siz Sayın Velilerimize ‘’Başkent Okulları’’ olarak belirli aralıklarla bu şekilde bilgi akışı sağlamaya
devam edeceğiz. Bir sonraki bilgilendirme mektubumuzda buluşmak dileğiyle…
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