




1

HEDEFİMİZ ve
İLKELERİMİZ
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Sayın Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, 
Değerli Öğretmenlerimiz;

Özel Rota Eğitim Kurumları, eğitime gönül 
vermiş bir ekibin üstün çabasıyla Rota Koleji 
adıyla 02 Şubat 2011 tarihinde kuruldu. 

2011 Eylül ayında Özel Rota Anasınıfı, Özel Rota 
İlköğretim Okulu, Özel Rota Anadolu Lisesi ve 
Özel Rota Fen Lisesi ile eğitim ve öğretim 
hayatına 630'a yakın öğrenci ile başladı. 

2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı başında, Milli 
Eğitim alanında yapılan kanun değişikliğiyle Özel 
Rota Anasınıfı, Özel Rota İlkokulu, Özel Rota 
Ortaokulu, Özel Rota Anadolu Lisesi ve Özel Rota 
Fen Lisesi olarak modern binası, spor ve sanat 
merkezi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine 
1000'e yakın öğrenci ile devam etmiştir.

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda yapılan 
yatırımlarla biraz daha büyüyerek eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini 1200 öğrenci ile 
sürdürmüştür. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’na yeni lise binasıyla giren kurumumuz, 2015-
2016’ya 1450 dolayında öğrenci sayısıyla 
başlamış, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı’na 
1600 öğrenci ile devam etmiştir.

Yeni dönemde de öğrenci sayımız aynı oranda 
artmış ve yeni hedefler ortaya koymamız 
kaçınılmaz olmuştur.

Kaliteli bir eğitim vermek amacıyla bir araya 
gelen ve "Rotamız Eğitim" sloganıyla yola çıkan 
ekibimiz; Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ulusaldan 
evrensele ana dilini iyi kullanan, dünya dillerine 
hakim, daha iyi bir dünya hedefi olan bireyler 
yetiştirmek temel hedefiyle hayatına devam 
etmektedir.

Özgün ve genişletilmiş eğitim ortamı, araştırma 
ve sorgulamaya dayanan; yenilikçi, yaratıcı 
öğretim yaklaşımlarıyla insanın en değerli varlığı 
olan evlatlarımızın öğrenci olarak düşünsel ve 
üretken güçlerini tam anlamıyla harekete 
geçiren; onları hayat boyu öğrenmenin önemine 
inandırarak motivasyonu yüksek bireyler olarak 
geliştirmek vizyonuyla yola çıkan Rota Eğitim 
Kurumları; 02 Şubat 2011 tarihinden bugüne 
kadar geçen süreçte, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yapılan bilimsel proje, kültür, sanat ve 
spor yarışmalarında elde ettiği pek çok başarı ile 
doğru rotada emin adımlarla yürümeye devam 
etmektedir.

Kadir AÇIKBAŞLAR 
Genel Müdür

Kurucu Temsilcisi

Özgün ve Yenilikçi Öğretim Yaklaşımıyla Rota
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Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını 
özümsemiş, ulusaldan evrensele ana 
dilini iyi kullanan, dünya dillerine 
hakim, daha iyi bir dünya hedefi olan 
bireyler yetiştirmek için yola çıktık.
Özgün ve genişletilmiş eğitim ortamı, 
araştırma ve sorgulamaya dayanan; 
yenilikçi, yaratıcı öğretim 
yaklaşımlarıyla öğrencilerinin 
düşünsel ve üretken güçlerini tam 

anlamıyla harekete 
geçiren; onları hayat 
boyu öğrenmenin 
önemine inandırarak 
motivasyonu yüksek 
bireyler olarak 
yetiştirmek temel 
ilkemizdir.

Hedefimiz ve İlkelerimiz
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İlkokul, öğrencilerin eğitim-öğretim 
yolunda attıkları ilk adım, ilk başlangıçtır. 
Başlangıçlar ne kadar güvenli ve huzurlu 
olursa bu süreç o kadar keyifli geçer. 
Çünkü başarı, mutlu, güvenli ve sevgi 
dolu ortamlarda hayat bulabilmektedir. 
Başarılı geçen bir ilkokul sürecini de 
başarıyla geçecek olan ortaokul ve lise 
dönemleri takip eder.

Her biri keşfedilmemiş bir mücevher 
gibidir çocuklar. Onların hayatlarına ne 
kadar dokunursanız, onlarda saklanan 
mucizelere hayat verirsiniz. İşte bu 
nedenle, her yeni tecrübe ışık tutacak 
onların aydınlık geleceğine. Başarıya 
giden yolu, başarıya ulaşmanın 
mutluluğunu deneyimledikçe özgüveni 
yüksek, kendinden emin bireyler olarak 
yarınlara yol alacaklardır. 

Rota' da aldıkları kültürle geleceğe yön 
veren, aydınlık fikirli bireyler olarak 
farklılıklarını her yerde hissettireceklerdir. 
Çünkü Rotalı minikler bilir ki sevgi ve 
bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Bu nedenle 
bilgiyi ilmek ilmek işlerken farklı 
deneyimler edinen Rotalı minikler, 
eğlenceli öğrenme süreçlerine aktif 
olarak katıldıkları için kalıcı bir öğrenme 
gerçekleştirirler.

Rota'da

Öğrenci Olmak
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Rota Koleji anasınıfı olarak; okul öncesi 
eğitim süresince çocuklarımızı 
ilköğretime hazırlarken, paylaşmayı, 
dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte 
çalışmayı öğrenecekleri bir eğitim-
öğretim ortamı oluşturmayı 
amaçlamaktayız. Anasınıfımızda okul 
öncesi eğitimin amacı, çocuklarda 
öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun 
var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. 

Bu dönemi çocuklarımız için yüksek 
öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir 
dönem olarak öngördüğümüz için 
anasınıfımız çocukların tüm gelişim 
alanlarına uygun eğitim-öğretim 
programı ile eğitim vermektedir. 
Okulumuz Atatürk ilke ve devrimleri 
ışığında çağdaş, demokratik ve laik 
bireylerin her yönden ulusal ve 
uluslararası toplumun önemli ve değerli 
birer üyesi olarak hazırlanmasını amaç 
edinmiştir.

Rota Kolejinde

Okul Öncesi Eğitim
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Anasınıfı bünyesinde bulunan sinema 
salonu, bilgisayar laboratuvarı ve 
sınıflarda kullanılan akıllı tahta ile 
öğrencilerimize eğitim ve öğretim 
sürecinde interaktif uygulamalarla 
teknoloji destekli eğitim verilmektedir.

Eğitim programımız öğrenciye 
düşünmeyi, öğrenmeyi, sorgulamayı, 
bilgi kaynaklarına ulaşmayı, sebep-
sonuç ilişkisi kurmayı öğretir.  Eğitim 
sistemimiz öğrencilerimizin farklı 
düşünmelerini ve yaratıcı 
düşünmelerini destekleyecek aktif 
eğitim yöntem ve teknikleri ile proje 
tabanlı eğitim modeli üzerine 
kurulmuştur.  Aktif Eğitim Yöntem ve 
Teknikleri ile derslerde aktif rol alan 
öğrencilerimiz, farklı ve yaratıcı 
düşünmenin yollarını öğrenirler. Bu 
amaçla uyguladığımız tekniklerden 
bazıları:

* Scamper

* Yuvarlak Masa Tekniği

* Beyin Fırtınası

* Zihin Haritası
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* Quatro

* Vızıltı

* Tereyağ-Ekmek

* Kavram Haritaları

* Köşelenme

* İyi Haber Kötü Haber 

* Ball-Baring

* Duydunuz mu?

* Düşünce Kooridoru  uygulamalarıdır.

Okul öncesinde eğitim, sınıf öğretmenlerimiz 
ve branş öğretmenlerimiz tarafından 
yürütülmektedir. Türkçe-dil etkinliği, fen ve 
matematik etkinliği, sanat etkinliği, okuma-
yazmaya hazırlık çalışmaları, oyun ve hareket 
etkinliği, müzik etkinliği, aile katılımı 
çalışmaları,  aylık proje gezileri ve her ay 
izlenen tiyatro oyunları sınıf 
öğretmenlerimizin işleyişindedir. Satranç, 
Ekoloji, Bilgisayar, Akıl Oyunları, Lego Atölye 
Çalışmaları, Jimnastik, Yüzme, Halk Dansları, 
Bale, Görsel Sanatlar, Müzik, Yaratıcı Drama, 
Eğlenceli Bilim branş derslerimizdir. 
Anasınıfından itibaren okulumuzda İngilizce 
ve Almanca olmak üzere iki yabancı dilde 
eğitim verilmektedir. 
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İlkokul, bireyin ilk defa kurallı bir ortam 
ile tanıştığı, sınıf arkadaşları ve 
öğretmeni ile tek başına kaldığı ve 
hayata dair ilk adımı attığı yerdir. Rota 
Koleji bu ilk adımda, her bireyin değerli 

olduğunun bilinci ile öz 
güveni yüksek bireyler 
yetiştirmek amacındadır. 
Öz güvenli bireyler, 
akademik ve sosyal 
gelişimi ile tek yönlü değil 
çok yönlü bireyler olarak 
yetişirler. Bir spor dalı ile 
uğraşırken, aynı zamanda 
sanatın bir dalı ile de 
uğraşmaları temel 
hedefimizdir.

Öz güvenli Rota Kolejliler, 
dünya dili İngilizceyi 
öğrenerek, dünya 
vatandaşı olma yolunda 
emin adımlarla ilerler. Bir 
dünya dili yeterli 

olmayacaktır tabii ki. Almanca ikinci 
yabancı dil olarak Rota Kolejinde 
anasınıfından itibaren öğretilmeye 
başlanır.

Sosyal yönden gelişimine katkı 
sağladığımız öğrencilerimiz süreç 
değerlendirme sınavları, onu takip eden 
deneme sınavları ile beraber akademik 
yönden desteklenerek süreci tanırlar. Bu 
sınavlarla birlikte hem zaman yönetimini 
hem de test çözme tekniklerini 
kavrayabilmektedir. Online eğitim 
sistemimizle öğrencilerimiz konu 
tekrarını videolarla izleyebilmekte ve 
soru çözümleri yaparak bu konuları 
pekiştirebilmektedirler. Yapılan 
çalışmalar sistemimiz üzerinden hem 
velilerimiz hem de öğretmenlerimiz 
tarafından takip edilebilmektedir.

Rota Koleji teknolojik okul anlayışı ile 
hareket etmektedir. Sınıflarımızda akıllı 
tahta sistemi bulunmaktadır. Bu sistem 
ile eğitim daha görsel ve işitsel hale 

Rota Kolejinde

İlkokul Eğitimi
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gelmektedir. Öğrencilerimiz okula 
giriş çıkışlarında akıllı kartlarını 
kullanmakta ve velilerimize konuyla 
ilgili elektronik posta yoluyla bilgi 
verilmektedir. 

Ayrıca akıllı kartları ile kantin 
alışverişlerini yapmakta, velilerimiz 
çocuklarının kantin harcamalarını 
kontrol edebilmekte ve 
harcamalarına sınırlama 
getirebilmektedir.

Rota Kolejindeki fiziksel koşullar 
öğrencilerimizin yeteneklerini 
geliştirmede büyük katkılar 
sağlamaktadır. Bu ortamlar gelişmeye 
katkı sunmaktadır:

- Yüzme Havuzu

- Spor Salonu

- Bale ve Dans Salonu
- Halı Saha
- Müzik Sınıfları
- Resim Atölyeleri
- Lego Atölyesi
- Fen Laboratuvarı
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- Drama Sınıfı
-Cep Sineması
-Bilgisayar Laboratuvarı
-Oyun Parkı
-Basketbol Sahası
 
Özel Rota İlkokulunda 2. sınıftan itibaren 
kulüp çalışmalarımız başlamaktadır. 
Çalışma yapan kulüplerimiz şunlardır:
*Atatürkçü Düşünce,
*Atletizm,
*Bale ve Dans,

*Bilişim Teknolojileri,
*Destınatıon-Imagınatıon,
*Drama ve Oyun,
*Eğlenceli Deneyler,
*Ekoloji,
*Futbol,
*Go,
*Görsel Sanatlar,
*Halk Oyunları,
*İngilizce Drama,
*Jimnastik,
*Ritim,
*Satranç,
*Küçük Eller, Büyük Lezzetler Kulübü
*Voleybol,
*Yaratıcı Düşünce ve Hobi,
*Kütüphanecilik Kulübü
*Yüzme Kulüpleridir.
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Özel Rota Ortaokulu öğrenci alımı, RBS 
(Rota Bursluluk Sınavı) ve rehberlik 
görüşmesi ile yapılır. Özel Rota 
Ortaokulu, öğrencilerin aldıkları bursu 
ortaokul sonuna kadar geçerli sayar.

Özel Rota Ortaokulu, akademik çalışmalarının yanı sıra proje okulu olma hedefindedir. 
Öğrencilerimiz düşünen, üreten, öz güvenleri yüksek öğrenciler olarak yetiştirilirler.

Her öğrenci sosyal, sportif ve sanatsal anlamda yeteneği ölçüsünde çaba gösterir. 
Sanatın herhangi bir alanına ilgi duyan, bir spor dalı ile uğraşan, öz güveni yüksek, 
akademik anlamda da kapasitesinin en üst düzeyine çıkabilen bireyler yetiştirmek 
temel hedefimizdir.

Akademik çalışmalarımızın temelinde birey vardır. Tam öğrenme modeline dayalı 
olarak, deneme sınavları sonucuna göre bireyin eksik olduğu noktalar tespit edilir ve 
akademik çalışmalar başlatılır.

Bire Bir Çalışmalar

Öğrencilerimizin, okul yönetimince kabul edilebilir nitelikteki devamsızlıklarından 
kaynaklanan ya da benzer herhangi bir nedenle ortaya çıkan konu eksiklerinde sınıf 
veya ders öğretmenlerinin önerisiyle bire bir çalışmalar düzenlenmektedir. Bu 
çalışmalarda hedef, öğrencimizin konu eksiklerinin giderilmesi ve en kısa zamanda 
sınıf seviyesine ulaştırılmasıdır.

Hafta Sonu Kurslarımız

Okulumuzda etüt saatlerinde ve hafta sonu yapılan ek çalışmalarda öğrencilerimize 
hem eksik konularını belirlemede hem de test çözüm tekniğini öğrenmede destek 
olunur. Hafta sonu kursu derslerimize okulumuz öğretmenleri girmektedir. 

Rota Kolejinde

Ortaokul Eğitimi
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Olimpiyat Takımlarımız

Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında sınav ile takımlar seçilir. Seçilen takımlar ile üst 
düzey akademik çalışmalar ders saatleri dışında yapılır. Ülke çapındaki çeşitli sınav ve 
yarışmalarda okulumuzu bu takımlar temsil eder.

Spor Kulübü

Spor kulübümüz, Türk sporuna Atatürkçü, çağdaş, sağlıklı ve sportif genç nesiller 
kazandırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sırasında sevgi, saygı, 
hoşgörü, takımdaşlık, sorumluluk ruhu gibi değerleri vazgeçilmez değerler olarak 
görmektedir.

Bu değerler içinde eğitim kalitesinden ödün vermeden, mümkün olduğu kadar çok 
sayıda öğrenciye kaliteli bir ortamda spor yapma olanağı sağlamayı, öğrencileri takım 
kadrolarına hazırlamayı, çağdaş, güvenli ve sağlıklı spor alanlarında çocuklarımızın talep 
ve beklentilerini tam olarak karşılayarak koşulsuz sporcu memnuniyetini sağlayabilmeyi, 
sporu yayabilmeyi ve yaygın olarak yaptırabilmeyi; centilmenlik ruhuna sahip, rakibine 
saygı duyan, kendisini önemseyen, çevresini koruyan, arkadaşlarını, ailesini, ülkesini 
seven ve milli takımlarda hizmet verebilmeyi de hedeflemekteyiz.

Merkezi Ortak Sınav Çalışmaları

8. sınıflarda Merkezi Ortak Sınavlara yönelik olarak üst düzey çalışmalar yapılmaktadır. 
Sınava yönelik hızlandırma programı hazırlanır ve her hafta deneme sınavı uygulanır. Bu 
sınav sonucu değerlendirilerek eksik konular tamamlanır. Tüm akademik dersler 
müfredat dışında etütler ile desteklenir. Kasım ve nisan aylarında konu tekrarlarına yer 
verilir ve deneme sınavlarının sıklığı arttırılır. İki dönemde de “Merkezi Ortak Sınavlardan” 
10 gün önce müfredat derslerinin bitiminde akşam dersleri planlanır. Bu dönemde her 
gün bir deneme sınavı uygulanarak çalışmalar pekiştirilir. Rehberlik servisimiz tüm yıl 
boyunca sınava yönelik seminerler yaparak öğrencilerimizi daha güdülenmiş olarak 
sınava hazırlar.

Yabancı Dil

Rota Koleji, evrensel eğitim standartlarını İngilizce eğitimine yansıtmıştır. İngilizce 
derslerinde üç öğretmen ile eğitim verilmektedir. İngilizce dersleri, iki Türk öğretmen ve 
bir yabancı öğretmen ile akıllı tahta sistemi üzerinden interaktif olarak işlenmektedir.
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Okulumuzda, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitim 
verilmektedir. İnteraktif eğitim programları ile derslerimizi 
destekliyor, bunun yanı sıra kitapların akıllı tahta ile uyumu 
sağlanarak, derslerimizi daha keyifli ve verimli hale getiriyoruz.

Okuma Saati

İlkokuldan lise seviyesine kadar tüm Rota Koleji öğrencileri, kitap 
okuma alışkanlığı kazanmak için birinci ders saatinin ilk on beş 
dakikasında kitap okurlar. Kitap okuma projesi Türkçe Bölümü 
tarafından kontrol edilir.

Sosyal Etkinlik ve Kulüpler

Rota Koleji olarak amacımız öğrenciyi sadece akademik olarak 
değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır. Bu 
amaçla öğrenciyi gerekli bilgiyle donatarak, öğrencinin 
yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardım etmeye 
çalışmaktayız. Eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve 
kulüp çalışmalarımız öğrencinin bilgilerini deneyime 
dönüştürmesini sağlayarak sosyal ve kültürel gelişimlerini 
destekler niteliktedir

Teknoloji

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin hızlı bir şekilde artması, 
toplumun her alanını olduğu gibi eğitim uygulamalarını da 
etkilemektedir. Çünkü teknoloji, toplum ve eğitim arasında çok 
yakın bir ilişki vardır. Eğitim çalışmalarımızı daha kaliteli biçimde 
götürebilmek için çağdaş eğitim teknolojisinin tüm 
olanaklarından etkili bir biçimde yararlanıyoruz. Buradan 
hareketle Rota Eğitim Kurumları olarak teknolojik olanaklardan 
yararlanmak suretiyle öğrenme-öğretme ortamını daha da 
zenginleştirmek adına “Akıllı Tahta”yı tüm sınıflarımızda etkin bir 
şekilde kullanmaktayız. Bunun yanı sıra 2014-2015 Eğitim-
Öğretim Yılı'nda Bilişim Teknolojileri derslerinde gelişmiş MAC 
laboratuvarları, Fen ve Teknoloji derslerinde de 3D Fen 
laboratuvarlarımız da kullanıma sunulmuştur.
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Bilim ve teknolojinin sürekli gelişim 
içinde olduğu çağımızda; başarılı, 
deneyimli, uzman, çağdaş ve laik bir 
öğretim kadrosuyla geleceğin kültürlü, 
sosyal ve özgür düşünceli bireylerini 
yetiştiriyoruz.

Okulumuz 9. sınıfa Merkezi Ortak Sınavlar ile öğrenci almaktadır. Okulumuza alınacak yeni 
öğrenciler yönetmelikler ve sınavlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Özel Rota Anadolu Lisesine her yıl 60 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Sınıflarımız azami 22 
kişiliktir.

Ara sınıflara öğrenci alımında aşağıda belirtilen ölçütlere göre değerlendirmeler yapılır:

- Öğrencinin 8.sınıfta girdiği sınavdaki aldığı sonuç,

- Lisede okuduğu yıllardaki ders notları,

- Kurumumuzun öğrenciye uygulayacağı sınav sonucu,

- Rehber öğretmen görüşmesi,

- Yönetici görüşmesi.

Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda eğer uygunluk ortaya çıkarsa öğrenci alımı gerçekleşir. 

Öğrenciler sınıflarına göre ders sınavlarının haricinde deneme sınıflara göre değişen sayılarda 
deneme sınavlarına alınmaktadır. Hem ders sınavları, hem deneme sınavları sonucunda 
öğrencilerin sonuçlarını ve kazanımlarını değerlendiren akademik kurulumuz desteğe ihtiyacı 
olan öğrencileri tespit eder ve öğrenciye elde edemediği kazanımları alabilmesi için ek çalışmalara 
başlar. Üniversite sınavına hazırlık çalışmalarımız 11. sınıftan itibaren başlar.

Özel Rota

Anadolu Lisesi



15

Okulumuzda yabancı dil 9 ve 10. sınıflarda kur sistemi uygulanmaktadır. Kur 
sistemiyle beraber öğrencilerimiz, belirli dönemlerde tüm dünyada ortak uygulanan 
ONLINE sınavlara girerek dil seviyelerini ölçme şansını yakalamaktadırlar.

Okulumuzda bulunan Uluslararası Kariyer Merkezi sayesinde öğrencilerimiz yurt 
dışında eğitimle ilgili tüm sorularına anında cevap bulabilmektedirler.

Okulumuz öğrencileri her yıl ulusal ve uluslararası alanda yapılan 50'ye yakın fen-
matematik-sosyal bilim alanlarında proje ve yarışmalara katılmaktadırlar.

Akademik yönlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel 
yeteneklerine ve ilgilerine cevap verebilen, kapsamlı bir güçlendirme sistemi 
uygulanır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, öğrenmeyi 
öğrenme, etkili iletişim kurma, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. 
Okulumuzda öğrenci, aile ve öğretmen bir bütün olarak kabul edilerek onların eğitim 
ve öğretimden beklentileri çerçevesinde biçimlenmiş bir sistem uygulanır. Üniversite 
sınavına hazırlık çalışmalarında, laboratuvar destekli Fen-Matematik dersleri ile 
nitelikli ve kalıcı bilgi içeren Edebiyat-Sosyal ve Yabancı Dil dersleri programa paralel 
olarak yürütülür ve dal öğretmenleri ile bire bir yapılan etütlerle desteklenir. Çağdaş 
anlayışı ilke edinmiş, öğrencisini tanıyan, yönlendiren, birey kavramının farkında olan 
ve tüm öğrencilere bire bir ilgi gösteren yönetici ve öğretmenlerimiz okulumuzun 
her alanda başarıya ulaşmasında en büyük etkendir. 
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Özel Rota Fen Lisesi, Milli Eğitim 
Bakanlığının Fen Liseleri Yönetmeliğine 
göre merkezi sistemle öğrenci kabul 
eden ve eğitim veren bir okuldur. Okula 
kayıtlar, Milli Eğitim Bakanlığının 
belirlemiş olduğu takvime göre 

yapılmaktadır.

2011 yılında eğitim öğretime başlayan Özel Rota Fen Lisesinde öğretim süresi 4 yıldır. Özel Rota 
Fen Lisesi, öğrencilerini akademik ve sosyal yönden üstün düzeyde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu 
amaçla öğrencilerimizin başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği 
olimpiyat ve proje yarışmalarına katılımları teşvik edilir. Ayrıca özellikle son sınıfta yoğunlaştırılan 
üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar periyodik olarak yapılan 
konu tarama ve deneme sınavları ile sınanıp eksik kalan konuların ve becerilerin geliştirilmesi için 
ek çalışmalar yapılır.

Özel Rota Fen Lisesinde öğrencilerin pozitif bilimlerin bilgi alt yapısını kavramaları, alan derslerini 
temelden başlayarak hedef odaklı öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Özel Rota Fen Lisesinin öğrencileri hayallerindeki bilimsel geleceği eleştirel bakış açısı, objektif 
öğrenim anlayışı ve araştırma becerisiyle kariyere dönüştürme şansı elde ederler.

Özel Rota Fen Lisesinde tüm sınıflar 20 kişiliktir. 

Özel Rota Fen Lisesinde öğretiminde Milli Eğitim Bakanlığının Fen Liseleri Programı 
uygulanmaktadır. Özel Rota Fen Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Müfredatının yanı sıra 
yoğun olarak üniversite sınavına hazırlık çalışmaları yapılır.

Özel Rota Fen Lisesi
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Akademik kadro, alanlarında uzman ve yüksek öğrenimli öğretmenlerden 
oluşmaktadır.

Fizik, Kimya, Biyoloji, Mekatronik ve Kodlama dersleri, modern araçlarla donatılmış 
laboratuvarlarında yapılmaktadır. 

“Bilim Danışma Kurulu” ile projeler ve araştırmalara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğretmenlerimiz tarafından 3-4 kişilik öğrenci gruplarıyla “Ulusal Bilim Olimpiyat 
Kurulu” sınavlarına hazırlık yapılmaktadır.

Üniversite sınavına hazırlık çalışması yapılmaktadır. Bu hazırlıklar özel çalışma 
odalarında ders saatleri dışında yürütülmektedir.

Lise 3. sınıflarda her dönemde beş taneden az olmamak üzere üniversite sınavına 
hazırlık deneme sınavları yapılmakta, ölçme değerlendirmeden alınan sonuçlara göre 
rehberlik servisi ve öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilerek eksik kaldığı tespit 
edilen konular mutlaka tekrar edilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversitelere tanıtım 
amaçlı geziler düzenlenerek öğrencilerin üniversiteye giriş sınavına motive 
olmalarına yardımcı olunmaktadır.

Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre kulüp çalışmaları yapılmaktadır.

Rehberlik Servisi tarafından mesleki bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları 
yapılmaktadır.
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Psikolojik Danışma

 ve Rehberlik

Birimimiz, okul öncesi dönemden 
başlayarak 12. sınıfa kadar eğitimin her 
kademesindeki öğrencilerimize 
kendilerini tanıma, kabul etme ve 
geliştirmeleri sürecinde gerekli 
yeterlilikleri ve yaşam donanımlarını 

kazanmaları için profesyonel kadromuz ve tüm eğitmenlerimizle birlikte yürütülen hizmetleri 
kapsar. 

Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz 
öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek, sorumlu ve 
üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup 
yaşantılarını önemser. 

Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik çalışmalarını güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon 
çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici 
iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, 
öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını 
sağlarız. 

Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler;

• İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

• Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.

• Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada 
onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlar.

• Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini 
gerçekleştirmesine yardım eder.

• Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkes 
ortak bir anlayış ve iş birliği içinde çalışır.

• Rehberlik uygulamalarımız okulumuz amaç ve 
ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşır.

• Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve 
özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli 
ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayanır.

• Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik 
hizmetini gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri 
karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.

• Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı 
esastır.

• Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, 
örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde 
sunulur.

• Rehberlik hizmetlerimizde  “gönüllülük” ve “süreklilik”; 
psikolojik danışma ilişkilerinde de ayrıca “gizlilik” 
esastır.



19

AİLE İŞBİRLİĞİ

Velilerimize, rehber öğretmenlerimiz ve alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerin 
gelişim süreçleri göz önüne alınarak, belirlenen konularda, okul - aile iş birliği içerisinde 
“Veli Akademisi” seminerleri düzenlenmektedir.

OLUMLU BENLİK KAVRAMI

Öğrencilerimizde gözlenebilir hedef davranışlar belirleyip “Pozitif Davranışlar Eğitimi” 
olarak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda sınıf içi ve okul ortamında diğer zümrelerle 
işbirliği ile uygulanabilir etkinliklerle tüm öğrencilerin rehberlik içeriğine katılımını 
sağlarız.

GELİŞİMSEL PROGRAM

“Rehberlikte Eğitimin Rotası”nı belirlemek amacıyla her yıl rehber öğretmenlerimizin 
karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmelerine yönelik il çapında sempozyumlar 
düzenlenmektedir.

ÖZ YÖNETİM

Öğrencilerimize, genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi 
kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalarla  birlikte 
akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme 
becerilerini geliştirme konusunda çalışmalar düzenlenmektedir.

KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİM

Birimimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin 
gerektirdiği donanım için sunumlar yaparak sınıf ve grup rehberliği etkinlikleri ve 
öğrencinin ihtiyacına göre bireysel görüşmeler yapmaktadır.

GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin kendilerine özgü gelişim hızını ve gelişim özelliklerini tanımak onları 
bu çerçevede değerlendirebilmek amacıyla “Problem Tarama Testi”, “Sınav Kaygısı 
Envanteri”, “Sosyometri”, “Beier Cümle Tamamlama Envanteri”, “Çalışma Alışkanlıklarını 
Değerlendirme Ölçeği”, “Mesleki Yönelim Envanteri” gibi değerlendirme araçlarını 
kullanırız.
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Rota Koleji olarak İngilizce eğitiminde hedefimiz; öğrencilerimizi küreselleşen 
dünyaya hazırlayıp onları her konuda söz sahibi bireyler haline getirmektir. 
Öğrencilerimiz, İngilizceyi günlük hayatın gereksinimleri, teknolojik yenilikler, 
sanatsal faaliyetler, spor etkinlikeri ve proje merkezli çalışmalar üzerinden pratik 
etmektedirler. İngilizce derslerimiz, alanında uzman yerli ve yabancı 
öğretmenlerimizin hazırladığı çalışmalarla öğrencilerimizin “yaparak ve yaşayarak” 
öğreneceği nitelikte sürdürülmektedir.

İNGİLİZCE EĞİTİMİMİZ
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Rota Koleji, İngilizce Eğitimi 
Derneği tarafından her yıl 
düzenlenen bu festivale 2014 – 
2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda “Peter 
Pan” adlı oyunla katılmış ve 
oyunumuz çok beğenilmiştir. 
Oyunla birçok farklı kategoride 
toplam on üç ödül kazanılmıştır. 
2015 – 2016 Eğitim Öğretim 
Yılı’nda “Cindrella” adlı oyun 
sahnelendi.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nda 
öğretmenlerimiz tarafından yazılan 
“Super Naturals” oyunu hem 
okulumuzda sahnelenmiş hem de 
INGED Drama Festivali'nde 
sahnelenerek pek çok ödülün yanı 
sıra SAHNELEME ödüllerini almıştır.

INGED

Drama Festivali

Destination Imagination (DI) kar amacı 
gütmeyen, öğrencilerin problem çözme 
ve yaratıcı düşünme alanlarında 
kendilerini geliştirmeleri amacıyla ortaya 
çıkmış uluslararası bir yarışmadır. Her 
sene öğrencilere sunulan yedi farklı 
problemi öğrencilerimiz en az iki en fazla 
yedi kişilik takımlar halinde, 
öğretmenlerinin ve velilerinin 
rehberliğinde ancak onların yardımları 
olmaksızın çözmeye çalışmaktadırlar. 
Öğrencilerimiz, bir eğitim-öğretim yılı 
süresince seçtikleri problemi çözmek için 
çalışmalar yapıp, sezon sonunda bu 
çalışmalarını bölge turnuvalarında 
sunmaktadırlar. 2014-2015 Eğitim-
Öğretim Yılı’nda Rota Koleji İlkokulu 
olarak üç takımla katıldığımız yarışmada 
iki takımız BÖLGE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ, bir 
takımımız da BÖLGE DÖRDÜNCÜLÜĞÜ 
elde etmiştir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nda da ilkokuldan iki, ortaokuldan bir 
ve liseden bir olmak üzere dört takımla 
bu yarışmada yer aldık. 

Rota Koleji 2016- 2017 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nda ilkokul ve ortaokuldan 2'şer 
takımla katıldığı yarışmada “Empothy 
Takımı” ile TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ’ni 
kazanmıştır.”

Destination

Imagination
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2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda 
kurulan MUN Kulübü bünyesinde Rota 
Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri 
dünya meselelerinin tartışılarak çözüm 
önerilerinin sunulduğu, bütün 
dünyadan lise ve üniversite 
seviyesindeki öğrencilerin katıldığı 
Birleşmiş Milletler Konferanslarının 
simülasyonlarına katılım 
göstermektedirler.
Henüz çok genç bir kulüp olmasına 
rağmen Model Birleşmiş Milletler yurt 
içi ve yurt dışı simülasyon 
toplantılarında öğrencilerimiz üstün 
başarılar elde etmiş ve Harvard 
Üniversitesi tarafından 63.'sü Çin'in 
başkenti Pekin'de düzenlenen 
konferansta ülkemizi temsil etmişlerdir. 
Okulumuz, öğrencilerimizin gösterdiği 
başarıdan dolayı da 2015 yılında 
düzenlenen dünyadaki en büyük MUN 
Konferansı olan Boston Harvard MUN 
Konferansı'na davet almış ve katılım 
göstermiştir.

MUN

(Model Birleşmiş Milletler)

Kulübü

Öğrencilerin İngilizcelerini ve 
telaffuzlarını geliştirmek amacıyla 
düzenlenen bu festivale Rota 
Ortaokulu İngilizce Kulübü 
öğrencileriyle katılmaktayız. 
Öğrencilerimiz 4 kişilik takımlar 
halinde, kendilerinin seçmiş oldukları 
bir filmin kısa bir kesitini, yine 
kendileri yeni bir senaryo yazarak 
İngilizce seslendirirler.  Hazırlık 
aşamasında öğretmen ve 
öğrencilerimizin eğlenerek 
hazırlandığı bu etkinlik İngilizce 
gelişimlerini de muazzam bir şekilde 
desteklemektedir. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 
düzenlenen Dubbing Fest'te 6. 
sınıflarda BİRİNCİLİK alınmıştır.

Dubbing Fest
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Durmaksızın değişmekte olan 
dünyamızda en az bir yabancı dil 
öğrenme gereksinimi gittikçe 
artmaktadır. Ancak bir dili öğrenmenin 
tek başına yeterli olmaması ile birlikte, 
o dilin etkin ve etkili bir biçimde 
kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bir 
dilin tam olarak öğrenilebilmesi için 
bolca pratik yapılması gerekmektedir. 
Eğitimini vermekte olduğumuz 
İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu 
ülkelerde bulunmanın öğrencilere en 
üst seviyede pratik yapma imkânı 
sağladığına inanan okulumuz, her yıl 
saygın eğitim kurumları tarafından 
düzenlenen yurt dışı dil okulları 
programlarına katılmaktadır.
Yaz tatilinde ve yarıyıl tatilinde 
katıldığımız bu programlar sayesinde 
öğrencilerimiz tüm sene boyunca 
öğrendikleri İngilizceyi dünyanın dört 
bir yanından gelen yaşıtlarıyla pratik 
yaparak geliştirmenin yanı sıra, 
eğlenceli spor ve sanat etkinlikleri ile 
kültür gezilerine katılarak, İngilizcenin 
konuşulduğu ülkelerin kültürlerini de 
yakından tanıma fırsatı bulmaktadırlar. 
Ayrıca ailelerinden uzakta geçirdikleri 
bir – iki haftalık süre, öğrencilerimizin 
sorumluluk duygularını geliştirerek, 
sosyal becerilerine katkıda 
bulunmaktadır. Yurt dışı deneyimini 
erken yaşlarda kazanmış olan 
öğrencilerimizin dil öğrenme 
konusunda öz güvenleri artmakta ve 
küresel bakış açıları genişlemektedir.

Yurt dışı

Dil Okulları

Cambridge sınavları, dünyada uluslararası 
geçerliliği olan, dil öğreniminin dünya 

standartlarında olduğunu belgeleyen bir sınavdır. Özel Rota  Eğitim Kurumları olarak 
öğrencilerimizin bu sınavlarda yer almaları ve başarıya ulaşmaları, bizim için yabancı dil 
eğitiminde önemli bir yer tutar. Cambridge sınavları sayesinde öğrencilerimizin İngilizce 
seviyesi objektif olarak uluslararası ölçme-değerlendirme sistemiyle değerlendirilirken, 
bizler de Common European Framework (Avrupa Dil Çerçevesi) doğrultusunda 
şekillendirdiğimiz yıl sonu hedeflerimizin uluslararası standartlarda sonuca ulaştığını 
görme şansını bulmakta ve eğitimimizin yurt dışında da kabul gördüğünü 
belgelendirmekteyiz.

Okulumuz dünya çapında geçerliliği olan Cambridge ESOL Sınavlarının test 
merkezlerinden biridir. İlkokul 3. sınıftan Lise 11. sınıfa kadar her öğrencimize sene 
başından itibaren düzenli olarak Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet ve FCE sınav eğitimleri 
verilmektedir. Bu sınavlara katılmak isteyen öğrencilerimiz okulumuz yoluyla sınavlara 
kayıt yaptırabilmektedir.

ESOL  Sınavları
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Uluslararası bir öğrenme festivali olan 
“World Scholar's Cup”, öğrencilerin her 
yıl farklı bir tema üzerinde, takımlar 
halinde çalışarak girdikleri bir 
yarışmadır. Öğrenciler çalıştıkları 
konular hakkında sentez yapıp 
bilgilerini sınama ve ülkelerini temsil 
etme şansı elde ederler.
Öğrencilerin araştırma yaparak ve 
güncel olayları takip ederek 
İngilizcelerini en üst seviyeye 
taşımalarını sağlayacak olan bu 
yarışmada öğrenciler; münazara 
yapmayı,  kendilerini en üst seviyede 
ifade etmeyi, toplum önünde 
konuşmayı ve fikirlerini en doğru 
şekilde savunmayı öğrenirler. 
Okulumuz bu yarışmaya 2013-2014 
Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren 
katılmaktadır.

World Scholar's

Cup 

Rota Koleji  öğretmenlerine  hem 
İngilizce bilgilerini daha ileriye taşımak 
hem de İngilizce öğretmenliği adına 
eşsiz deneyimler yaşamak amaçlı 
düzenlenmiş bir programdır. 
Öğretmenlerimiz yurt dışındaki İngilizce 
öğretmenleriyle birlikte, metodoloji 
alanındaki son teknikleri kullanarak, ders 
programları hazırlayarak kendilerini   
geliştirirler. Her yıl iki haftalık yaz 
okulunda öğretmenlerimiz İngilizcenin 
her alanında (reading, writing, listening, 
speaking, vocabulary, pronunciation, 
idioms, vb) uzmanlaşmış eğitmenler ile 
çalışma şansına sahip olurlar. 
Öğretmenlerimiz İngiltere'ye giderek 
orada  kullanılan eğitim tekniklerini 
görerek ve uygulayarak öğrenirler.

Teacher Training
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“Rota Shopping Day”, öğrencilerimizin 
derslerimizde öğretilen konuları günlük 
hayatta da kullanabilmeleri için 
düzenlenmektedir. “Rota Shopping Day” 
aktivitesinde öğrencilerimiz alışveriş 
yaparken kullanmaları gereken dili pratik 
yaparak geliştirme imkanı bulurlar. Daha 
önce hazırlanan “pound”lar 
öğrencilerimize verilir ve öğrencilerimiz 
bu poundları farklı alışveriş reyonlarında 
kullanarak satın alma işlemi 
gerçekleştirirken kullanacakları kalıpları 
pekiştirirler. Her bir reyonun başında 
bulunan öğretmenlerimiz bu sürecin 
etkili bir şekilde ilerlemesini sağlarlar ve 
öğrencilerimizin pekiştirmesine yardımcı 
olmak için gereken yönlendirmeleri 
yaparlar. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz 
hem eğlenirler hem de dili gerçek 
hayatta kullanma becerisini geliştirirler. 

Shopping Day

İNGİLİZCE  ETKİNLİKLER

“Quiz Show “öğrencilerin sosyal 
yönden kaynaştıkları, güncel ve 
entelektüel bilgi dağarcıklarını 
artırdıkları ve eğlenerek İngilizce 
becerilerini geliştirdikleri bilgi 
yarışmalarıdır. İlkokul, ortaokul ve lise 
olarak üç farklı “Quiz Show” her yıl 
gerek yarışmacılara gerekse 
izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıp 
onların bilgilerini güncellemektedir.

Quiz Show
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Rota Koleji öğrencileri, “Spelling Bee” 
yarışması kapsamında öğretim yılı 
başından itibaren ders içeriğine bağlı 
olarak heceleme ve telaffuz çalışmaları 
yaparlar. İlk dönemin sonunda ocak ayı 
içerisinde gerçekleşen yarışmada ise her  
öğrenci kendi sınıfı bazında yarışarak 
kendi seçtiği İngilizce kelimeleri doğru 
hecelemeye ve telaffuz etmeye çalışırlar. 
Jürinin onayıyla hecelenen her doğru 
kelime için puan kazanırlar. Birinci olan 
öğrencilerimize hediyeleri ve sertifikaları 
verilir ve yarışma sonlandırılır.

Spelling Bee

“Tongue Twister” (Tekerleme) 
etkinliğinde öğrencilerimiz İngilizce 
tekerlemeleri doğru telaffuzla ve hızlı 
bir şekilde söylemek için yarışmaktadır. 
Yarışmada her öğrenci çektiği 
numaranın denk geldiği tekerlemeyi 
söyler, en doğru ve güzel telaffuzla 
söyleyen öğrenci jüri tarafından birinci 
seçilir. Derslerde ara ara tekerleme 
çalışmaları yapan okulumuz öğrencileri 
bu yarışmada hem çok eğlenmekte 
hem de yeni tekerlemeler 
öğrenmektedir. İlkokul ve ortaokulda 
uygulanan bu etkinlik öğrenciler 
tarafından çok sevilmektedir ve dil 
kullanımı açısından büyük yarar 
sağlamaktadır.

Tongue Twister

Okulumuzun yabancı dil zümreleri olan İngilizce ve Almanca 
zümrelerinin birlikte hazırladığı bir etkinliktir. Haziran ayında  uygulanan  
etkinliğimiz, İngilizce ve Almanca çeşitli oyunları, aktiviteleri 

içermektedir. İki farklı kültürün tanıtımının yanı sıra, bu iki farklı kültürün bir araya 
gelmesini sağlamaktadır. Gün boyu süren etkinliğimizde öğrencilerimiz keyif alarak 
İngilizce ve Almanca konuşmaktadırlar.

Deulish
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“Culture Fest”, tüm 5. sınıf 
öğrencilerimizin coşkuyla katılım 
gösterdiği farklı ülkelerin, kültürlerin 
dillerin öğrenciler tarafından hazırlanarak 
sunulduğu bir festivaldir. Öğrencilerimiz, 
tanıttıkları ülkelerin kostümlerini giyip 
stantlar kurarak ülkelerin kültürlerine ait 
sanatsal ögeler ve lezzetli tatlar tanıtırlar. 
Stantlarımızda satışa sunulan her türlü 
yiyecek ve içecekten edinilen gelirler 
KİTVAK, LÖSEV ve İzmir Behçet Uz 
Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Onkoloji Bölümüne bağışlarda 
bulunularak öğrencilerimize eğlenceli bir 
atmosfer yaratmanın yanısıra beraber 
sosyal sorumluluk duygusunu da 
çocuklarımıza yaşatmayı amaçlarız.

Culture Fest

Öğrencilerimize,  belirlenen İngilizce 
hikaye ve filmler ile ilgili ders içinde 
okuma alıştırmaları yapılır. Hikâyelerde 
geçen karakter, yer-zaman ve konu ile 
alakalı öğrencilerin eğlenerek 
hazırlayacağı görseller ve kostümler 
hazırlanır.  Dönem içinde belirlenen 
tarihte, öğrencilerimiz hazırlanan 
görseller ve kostümler ile kendi 
belirleyecekleri hikâye veya film 
karakterine bürünürler. Okul katında 
hazırlanacak İngilizce ve film 
standlarında her bir İngilizce 
öğretmenimiz görev alır, öğrenciler, bu 
standları gezerek daha önce okudukları 
hikâyeler ve izledikleri filmler hakkında 
çeşitli aktivitelere katılarak eğlenerek ve 
yaşayarak edinilen bilgileri pekiştirme 
imkanı bulurlar. 

 Once Upon A Time

ve Movie Time
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ETKİNLİKLERİMİZ
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Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin 
olarak okul başarısını artıran faktörler 
üzerinde yapılan araştırmalar, okul 
başarısı üzerinde okul-aile 
dayanışmasının önemli bir etkiye 
sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmanın amacı; okul-aile 
dayanışması ile öğrencinin başarısını 
okul ile uyumunu arttırmaktır.

Anasınıfı

Aile  Katılımı

Geride bıraktığımız altı yıllık eğitim 
dönemi içinde Türkiye'nin en seçkin 
eğitim kurumlarından biri olma başarısını 
gösteren okulumuz, 7. yılında 
güçlendirilmiş eğitim kadrosu, 
geliştirilmiş fiziki ve teknolojik alt 
yapısıyla yepyeni başarılara imza atmak 
için öğrencilerimize kapılarını açtı.

Rotalılar Eğitim Hayatına

7. kez “Merhaba” dedi
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Rota Koleji okul öncesi 5 ve 6 yaş 
öğrencilerimiz ve tüm ilkokul 
öğrencilerimiz, bilgisayar dersinde 
“KODLAMA” yapıyor. Kodlama ile 
öğrencilerimizin problemlere farklı 
açılardan bakıp çözümler 
üretebilmelerini, yaratıcı düşünebilme ve 
olaylar arasındaki ilişkileri yönetebilme 
gibi beceriler kazanmalarını hedefliyoruz. 
Çocuklarımız, oyun şeklinde olan 
çalışmalar ile eğlenerek öğreniyorlar.   

Bilgisayar

Dersinde Kodlama

Okul öncesi ve 
ilkokul çağındaki 
çocuklar için müzik 
ile hareket çok 
önemlidir.
Bu bağlamda 
derslerimizde 
sırasıyla; esneklik 
kazanmalarını 
destekleyen 
streching  (esneme) 
hareketleri, estetik 
duygularının 
gelişmesine 
yardımcı olarak yaş 
gruplarına uygun 
olarak seçilen 
egzersizler ve 
yaratıcı güçlerini 
geliştirecek olan 
emprovize 
(doğaçlama) dans 
çalışmaları 
yapılmaktadır.  

Bale Eğitimi

ile Estetik Sezgi
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“Süt“ proje konumuz kapsamında bir 
ay boyunca öğrencilerimiz süt veren 
hayvanları, sütün yolculuğunu, sütten 
yoğurt yapımını ve süt ürünlerini 
öğrendiler. Konu ile ilgili çeşitli 
etkinlikler, sunumlar yaparak yeni 
deneyim ve bilgiler edindiler.

Süt İle Gelen Sağlık

Kurum doktorumuz Ayhan Alan, 
“Pozitif Davranışlar Eğitimi” 
kapsamında anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf 
öğrencilerimizi sağlıklı olmak için 
yapılması gereken öz bakım (el yıkama, 
tırnak bakımı, dişlerin fırçalanması, 
tuvalet kullanımı) becerileri hakkında 
bilgilendirdi. Öğrencilerimize konuyla 
ilgili eğitici bir çizgi film izlettirdi. 
Öğrencilerimizin merak ettikleri 
soruları yanıtladı.

Sağlıklı Olmak İçin

Seminer Veriyoruz
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Tiyatro, eğitimin eğlenceli bir parçasıdır, 
öğrencilerimizin kendilerini daha iyi 
ifade etmesi ve günlük hayat içerisinde 
karşılaştıkları olayları sorgulayıp 
değerlendirmesi adına anasınıfı ve 
ilkokul öğrencilerimize her ay bir oyun 
izletiyoruz. Öğrencilerimiz izlerken hem 
eğleniyor hem de öğreniyor.

Tiyatroyla Eğlenerek

Öğreniyoruz

Anasınıfı 6 yaş öğrencileri, İngilizce 
öğretmenleri eşliğinde renkli ponpon, 
şönil ve hareketli gözleri kullanarak 
kendi örümceklerini oluşturdular. Ünite 
bitiminde yer alan proje ile birlikte 
hedef kelimelerimiz olan spider ve 
spider web'i eğlenceli bir biçimde 
öğrenmiş oldular.

Etkinliklerle

İngilizce Öğrenimi
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Üretimden tüketime kadar olan süreçte 
zeytinin başına gelenleri merak eden 
öğrencilerimizle, Macera Atölyesinin de 
desteğiyle, zeytinyağı yapımının her 
aşamasını gözlemledik. Ege Bölgesi'nde 
olmamızın avantajıyla 2500 yıllık antik bir 
kentte zeytinyağı üretme maceramıza 
başladık. Üstelik bildiğimiz modern 
yöntemlerle değil, atalarımızın uyguladığı 
tekniklerle zeytinyağı çıkardık. 

Zeytinyağının Öyküsü

Sınıftaki öğrenciler arasında 
arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek 
ve paylaşımı arttırmak amacıyla 
öğrenciler arkadaşları için resimler 
yaptılar ve bunları kurayla çektikleri 
arkadaşlarına verdiler. Böylelikle 
sınıfta hangi arkadaşına vereceğini 
bilmeden yapılan resimler sınıfta 
çok yakın olmadığı arkadaşına da 
öğrenciyi yaklaştırmıştır. Sınıf 
ortamında empati yeteneğinin 
gelişmesine katkı sağlanmıştır.

Empati Kuruyoruz
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Mozart Akademi tarafından 
düzenlenen 1. İzmir Polifonik 
Korolar Festivaline katılan 
Rota Koleji Gençlik Korosu 
çok başarılı bir performans 
sergiledi ve dinleyicilerin 
övgüsünü kazandı. Yeni 
kurulmuş olan koromuz ilk 
festival deneyimini “Sololu 
Yapıt Yorumlamada Başarı 
Ödülü” ile taçlandırarak 
gelecek festivallerde de yer 
alacağını göstermiş oldu.

İzmir Polifonik

Korolar Festivali 

Bilim gezilerinde yapılan 
bilgi aktarımı, fikir taraması 
ve beyin fırtınası 
çalışmalarıyla öğrencilerimiz, 
hem bugüne kadar 
gördükleri dersler hakkında 
bilgi sahibi olup hem de 
analitik bakış açılarını 
güçlendirmektedir. Bu 
bilgiyle yola çıkarak 
Matematik Bölümü olarak 
öğrencilerin matematiği 
sevmesi, içselleştirmesi, 
matematik tarihini ve 
gelişimini öğrenmeleri için 
Matematik Köyü'ne 
gidilmiştir. Prof. Dr. Ali NESİN, 
matematiğin tarihsel 
gelişimini, hangi 
aşamalardan geçerek 
günümüze ulaştığını, 
öğrencilerimize soru-cevap 
yöntemiyle eğlenceli ve 
dinamik bir şekilde 
anlatmıştır.

Matematik Köyü

ve Prof. Dr. Ali NESİN
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Yaratıcılık, Rota Koleji olarak,  her 
yerde ve her koşulda sürdürdüğümüz 
bir çabadır. 
El ele, kafa kafaya vererek güzelliklere 
ulaşmak için yardımlaşıyoruz ve 
yaratıyoruz.

Yardımlaşarak Yaratıyoruz

“İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” 
etkinliğine katıldık. “Dünyada ve 
Türkiye'de Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatında Neler Oluyor?” sorusuyla 
çocuk olduk, genç olduk. Edebiyatın 
insan dünyasındaki yerine biraz daha 
sokulduk.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı

Okulumuzda düzenli bir şekilde 
yürütülen “Güne Kitap Okuyarak 
Başlıyorum” kültürünü pekiştirmek 
amacıyla kitap okumayı sevdirmek 
hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz ister 
sınıfta ister bahçede okumanın 
keyfine varıyorlar.

Güne Kitapla Başlamak
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Geleneksel Türk tiyatrosunun en 
önemli kollarından biri olan Meddah, 
canlandırma ve benzetme 
ögelerinden yararlanarak öykü 
anlatma sanatıdır. Bu sanatı tiyatro 
faaliyetlerimizle birlikte yürüterek 
öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Meddahlık kültürü ile birlikte geçmiş 
ve bugün arasında kurulan köprüde 
yürürken kaybolmaya yüz tutmuş bu 
eşsiz kültürel mirasımızı 
öğrencilerimize tanıtıyoruz.

Geleneksel Türk Tiyatrosu
ve Meddah

Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvar 
çalışmalarımızda tümdengelim 
laboratuvar yaklaşımı esas 
alınmaktadır. Bu yaklaşım ile 
hazırladığımız deney föylerimizde 
deneyle ilgili teorik bilgi, deneyin 
yapılışı, verilerin nasıl toplanıp, ne 
şekilde analiz edileceği verilmekte ve 
öğrencilerin deneysel sonuçları 
yorumlamaları istenmektedir.

Laboratuvar Çalışmaları

Bir uzay ve bilim merkezi olan “Uzay 
Kampı Türkiye”, gençleri bilim, 
matematik ve teknoloji alanında 
kariyer yapmaları için onları motive 
etmeye odaklamıştır. Hem çocuklar 
hem de yetişkinler uzayla ilgili 
interaktif simülasyonların kullanıldığı 
dinamik ve eğlenceli bir ortamda; 
iletişim, takım çalışması ve liderlik 
alanlarında da eğitim alırlar.

Uzay Kampı
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Das Akademi işbirliğiyle okulumuzda her 
sene Almanca Festivali 
düzenlenmektedir. Almanya'nın İzmir 
Başkonsolosu Sayın Thomas Gerlach'ın 
ilk sene katıldığı etkinlikte ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerimiz farklı parkurlarda 
Almanca yeterliliklerini 
göstermektedirler. “Minti” de gün 
boyunca öğrencilerimizle çeşitli 
aktivitelerde bulunup, onlara keyifli 
dakikalar yaşatmaktadır.

Deutsch Fest -

Almanca Festivali

Rota Eğitim Kurumları olarak küçük bilim 
insanları yetiştiriyoruz. Anaokulu,1. 2. ve 
3. sınıf öğrencilerimizle bilimi günlük 
hayatımızın bir parçası hailine 
getiriyoruz. 

Amacımız çocuklarımızın doğa ve bilimi 
yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak, 
kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine 
katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, 
paylaşımcı ve özgür düşünme 
yeteneğine sahip bireyler olmalarına 
destek olmaktır.

Okulumuzun ilkokul laboratuvarında, 
güvenlik kuralları önceden tanıtılmış ve 
öğrenciler tarafından kabul edilmiş 
olarak, her öğrencimizin kendi deney 
malzemelerini kullanırken yaşadıkları 
heyecan ve mutluluk öğrenmelerini de 
kalıcı hale getirmektedir.

Eğlenceli Deneylerle

Öğreniyoruz
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Anadolu ve Fen Lisesi'nde Okul Meclisi 
Başkanlığı seçim heyecanı yaşandı. 
Geleceğin genç seçmenleri okul 
başkanını seçerek demokrasi deneyimini 
yaşadılar. Seçimleri büyük bir olgunluk 
ve demokratik kurallar çerçevesinde 
gerçekleştirdiler.

Lise, Okul Öğrenci Meclis

Başkanı Seçiminde

Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi, 
“Gaziemir Engelsiz Yaşam 
Derneği” üyelerini ağırladı. 
“Gaziemir Engelsiz Yaşam 
Derneği” yaklaşık 200 engelli 
vatandaşımız ve ailelerine 
hizmet ve destek vermektedir. 
Derneğe üye olan zihinsel ve 
bedensel engelli vatandaşlarımız 
kendilerine uygun, başarılı 
olabilecekleri kurslara katılarak el 
emeği ürünler üretmektedir. 
Engelli vatandaşlarımızın yapmış 
oldukları el emeği ürünler 
okulumuzda açılan stantta satışa 
sunuldu. 

Engelsiz Yaşam
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7. sınıf öğrencilerine “Quorıdor 
Oyunu” tanıtıldı ve kuralları 
hakkında bilgi verildi. Bu oyun 
sayesinde problemleri algılama 
ve değerlendirme 
kapasitelerinin geliştirilmesi, 
farklı bakış açıları 
oluşturabilmeleri, problemle 
karşılaştıklarında hızlı ve doğru 
karar verebilmeleri, konuya ve 
çözüme odaklanma alışkanlığı 
geliştirmeleri sağlanmış oldu.

Eğlenceli Matematikle

Öğreniyoruz

Okulumuz Fen Bilimleri Bölümü 
tarafından yaparak ve yaşayarak 
öğrenme modeli doğrultusunda 5. 
sınıflar arasında düzenlenen 
“Balonlu Araba Yarışması” iki etapta 
gerçekleştirilmiştir. Birinci etap 
sonunda her şubeden en iyi iki 
araba seçilerek final etabında 
yarışmış ve dereceye giren 
öğrencilerimiz belirlenmiştir.

Balonlu Araba

Yarışmasıyla Yaşayarak

Öğreniyoruz
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5. sınıf öğrencilerimiz “Culture 
Fest” etkinliği kapsamında tüm 
gün boyunca önceden seçilmiş 
yedi farklı ülkeyi tüm yönleriyle 
tanıttılar. Öğrencilerimiz 
tanıttıkları ülkenin kostümleri, 
kültür, müzik ve yiyecekleri 
hakkında konferans salonunda 
İngilizce olarak tanıtım videolarını 
izleyip sunum yaptılar. Bu etkinlik 
kapsamında öğrencilerimiz kendi 
hazırladıkları yiyecekleri ve 
kültürel ögeler taşıyan hediyelik 
eşyaları stantlarda sergilediler.

“Culture Fest” ile

Ülkeleri Tanıyoruz

Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Okul 
Meclisi tarafından 9. sınıf 
öğrencilerimizin okulumuza uyum 
süreçlerini kolaylaştırmak adına tüm lise 
öğrencilerimizin katıldığı ''NO 
CONCEPT'' isimli bir sosyal etkinlik 
düzenlenmiştir.  Bu etkinlikte 
öğrencilerimiz keyifli vakit 
geçirmişlerdir. 

9. Sınıflarımıza

Hoş Geldin Etkinliği
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6. sınıf öğrencilerimiz, Doğu'yu 
anlamak ve tam bir portresini 
oluşturabilmek için 
gerçekleştirilen Anadolu 
seyahatlerine ait incelemeler, 
belgeler, fotoğraflar, gravürler 
ve tablolardan aktarılan bilgiler 
doğrultusunda 19. yüzyılda 
Anadolu'nun sosyal, ekonomik 
ve kültürel yapısı üzerine 
karşılaştırmalı bir bakış sunan 
“Anadolu Seyahatleri 19. Yüzyıl” 
sergisini gezdiler. 

19. Yüzyıl Anadolu

Seyahatleri

6. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal 
Bilgiler dersinde Türk adının, 
Türk milletinin isminin geçtiği 
ilk Türkçe metne atıfta 
bulunmak, taşlar üzerine 
yazılmış tarihimizi, Türk yazı 
dilinin ilk örneği olan Göktürk 
Kitabelerini daha anlamlı 
kılmak ve Göktürk harflerini 
tanımak adına, Göktürk alfabesi 
ile kendilerine yazı örnekleri 
oluşturdular.

İpek Yolunda Türkler

Tarih dersi müfredatı 
çerçevesinde 26.11.2014 
Çarşamba günü Özel Rota 
Anadolu ve Fen Lisesi 9. sınıf 
öğrencilerimizle İzmir Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi'ne gittik.

İzmir Arkeoloji ve

Etnografya Müzesi Gezisi
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Dört öğretmen ve otuz yedi 
öğrenci ile yapılan gezide 
öğrencilerimiz ilk önce 
Kula'nın Emir Kaplıcalarını 
ziyaret etti, daha sonra ilçenin 
tarihsel dokusunu görmek 
adına ilçe merkezine gidildi. 
Verilen yemek arası sonrasında 
Kula Volkanları gezildi.

Kula İlçesi Kültür Gezisi

Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi 
Okul Meclisi öğrencilerimiz 
tarafından “MovieFest17” adı 
altında bir Bahar Şenliği 
düzenlenmiştir. Eğlenceli oyun 
parkurlarının yer aldığı gecede 
müzik, dans, kostüm 
yarışmalarının yanı sıra kült 
filmlerin unutulmaz sahnelerinin 
gösterildiği dolu dolu bir etkinlik 
gerçekleştirilmiştir.

“MovieFest17"  Bahar Şenliği
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Dünya tarihinde kasım ayında 
gerçekleşen bazı olaylar 
okulumuzun panosunda 
sergilendi. Öğrencilerimiz, 
kasım ayında gerçekleşen 
olayları listeleyerek bir etkinlik 
panosu oluşturdu. Oluşturulan 
pano kasım ayı boyunca 
sergilendi.

Tarihte Kasım Ayı

6. sınıf öğrencilerine tanışma, 
birbirleriyle doğa ortamında iyi 
ilişkiler kurma amaçlı bir 
“Trekking” etkinliği düzenlendi. 
Trekking boyunca öğrenciler, 
öğretmenlerin gözetiminde 
yürüyüş yaparken eğlenme, 
doğal ortamın fotoğraflarını 
çekme, birbirleriyle okul 
dışında etkinlik yapma 
imkânını buldular. Gezi Kulübü 
öğrencileri, yapılmış olan 
etkinliğin fotoğraflarını kulüp 
panosunda keyifle sergiledi.

Trekking Etkinliği
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Fen Bilimleri Bölümü olarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilkokul, ortaokul ve lise 
olmak üzere tüm kademelerde robotik çalışmalarını sürdürmekteyiz. Mekanik uygulama dersinde 
LEGO MindstormsEV3  robot programlama ve tasarım seti ile eğitim verilmektedir. Bunun 
haricinde Lego Digital Designer Robot tasarım programı, Lego Education basit makinalar seti, 
Lego Education enerji dönüşüm setleri ve Lego Education Pneumatic setleri kullanılmaktadır.

First Lego League (FLL) ve Robotik Çalışmaları

Her yıl ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde First vakfı ve Lego şirketinin düzenlediği First Lego 
League (FLL) turnuvalarına ve World Robot Olimpiyat Yarışmalarına katılmaktayız. Öğrencilerimiz 
bu turnuvalar sayesinde takım çalışmasını benimsemekte, proje hazırlama basamaklarını 
öğrenmekte, robot tasarımı ve programlama aşamasıyla analitik düşünme yeteneği 
kazanmaktadırlar.

FLL turnuvalarında ulusal ve uluslararası 
birçok başarı elde ettik. Uluslararası alanda; 
2013 Amerika FLL World Championship 
Dünya ÜÇÜNCÜLÜĞÜ, 2014 Kanada FLL 
Open World Championship Dünya 
BİRİNCİLİĞİ, 2016 Amerika FLL World 
Champinship Dünya BİRİNCİLİĞİ, 2014 
İspanya FLL Open European 
Championship katılım, 2017 Danimarka FLL 
Open European Championship katılım gibi 
başarıların yanında ulusal alanda da; 2 defa 
Türkiye BİRİNCİLİĞİ, 3 defa Türkiye 
İKİNCİLİĞİ, 1 defa Türkiye 
DÖRDÜNCÜLÜĞÜ ve ayrıca bölge 
turnuvalarında 8 ödülle büyük başarılara 
imza atmıştır.
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Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvar çalışmalarımızda tümdengelim laboratuvar yaklaşımı esas 
alınmaktadır. Bu yaklaşım ile hazırladığımız deney föylerimizde deneyle ilgili teorik bilgi, deneyin 
yapılışı, verilerin nasıl toplanıp ne şekilde analiz edileceği verilmekte ve öğrencilerin deneysel 
sonuçları yorumlamaları istenmektedir. Öğrenciler laboratuvarda problem çözme, ekip çalışması 
ve bilimsel çalışma metodunu öğrenmektedirler. Laboratuvar çalışmalarının, bilgiden bilgi 
üretebilen, fen bilimlerine ilgi duyan ve bu bilimleri, gerçek yaşamla ilişkilendirerek bilimsel 
yaratıcılık kazanabilen öğrenciler yetişmesinde rolü çok büyüktür. Her yıl düzenlediğimiz bilim 
şenliğinde öğrencilerimiz yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları arkadaşları ile paylaşmıştır. 

Laboratuvar Çalışmaları ve Bilimsel Geziler

Yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini uyguladığımız okulumuzda 5, 6 ve 7. sınıflar için 
düzenlediğimiz Balonlu Araba Yarışması, Mancınıklar Yarışıyor ve Rotanın Mucitleri proje 
yarışmaları ile öğrencilerimizin yaratıcılığa teşvik etmekte özgün düşünceler ortaya koyan, 
özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca yaptığımız bilimsel gezilerle öğrencilerimizin görsel anlamda Fizik- Kimya ve Biyoloji 
derslerini sevdirmek, pratik çözüm ve görsel düşüncelerini geliştirmek, görerek kolay sonuçlara 
ulaşmasını sağlamaktır. Öğrenciler bu gezilere katılması bilim hakkında görsel deneyimler 
sonucunda üniversite seçimlerinde karar vermede kolaylık sağlaması açısından önemlidir.
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Okulumuz Astronomi Kulüpleri Uzay kampı ve Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü  ile birlikte 
yapılan projeler ile öğrencilerimiz Astronomi konusunda dersler almakta, kendi teleskoplarını 
yaparak gözlem yapmakta, Future Explorers Programı” (FEP)  programı etkinliklerine katılmakta  ve 
Partner School Science Programı (PSSP) ile NASA'nın öğrenciler için oluşturduğu “Uzay” ile ilgili 
proje etkinliklerine katılmaktadırlar. Ayrıca her yıl uzay kampı gezileri ve “Rotadan Gökyüzüne 
Açılan Pencere” temalı astronomi gecesi düzenlenmektedir.

Astronomi Çalışmaları
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Kaliteli bir eğitim vermek amacıyla bir araya gelen ve "Rotamız Eğitim" sloganıyla 
yola çıkan ekibimiz; Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını 
özümsemiş, ulusaldan evrensele ana dilini iyi kullanan, dünya dillerine hakim, daha 
iyi bir dünya hedefi olan bireyler yetiştirmek temel hedefiyle hayatına devam 
etmektedir. Bu sürecin daha kaliteli, daha nitelikli bir şekilde ilerlemesi adına bizlere 
destek olan kıymetli yazarlarımız, şairlerimiz, akademisyenlerimiz ve daha niceleri 
bilgi ve düşünce dünyalarını bizlerden esirgemediler. 
Katkılarından dolayı her birine sonsuz teşekkürler.

Bilgi ve düşünce dünyalarını esirgemeyenler…

DÜNDEN BUGÜNE
AĞIRLADIKLARIMIZ
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“Okul Öncesi Öğretmen 
Semineri”nde Prof. Dr. Doğan 
CÜCELOĞLU' nu ağırlamaktan 
mutluluk duyduk. 
Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU değerli 
bilgilerini içeren “Etkili Anaokulu 
Öğretmeni İçin Beş Temel 
Farkındalık” konusuyla seminere 
katılan okul öncesi öğretmenlerine 
katkılar sundu.

Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU

Ataol BEHRAMOĞLU muhteşem şiir ve 
müzik dinletisi ile okulumuz öğrenci 
ve öğretmenleriyle buluştu.Ünlü şair 
Ataol BEHRAMOĞLU hayatın içinden 
seslerle tadına doyulmaz bir şiir 
atmosferi yarattı. Bu atmosferde 
kendisine müziğiyle eşlik eden Haluk 
ÇETİN, şiirin öğrencilerin üzerindeki 
etkisini arttırmada büyük rol oynadı. 
Rota Kolejinin eğitimindeki 
çağdaşlığını, aydınlık yüzünü, her 
fırsatta dile getiren BEHRAMOĞLU 
öğrencilerimizin şiire ve sanata olan 
ilgisini görmekten çok mutlu 
olduğunu söyledi.

Ataol BEHRAMOĞLU

Edebiyatımızın usta 
kalemlerinden olan ve 
84 yaşında hayatını 

kaybeden Muzaffer İZGÜ' yü  
rahmetle anıyoruz. Okulumuzda 
katıldığı söyleşilerde saygıyı, sevgiyi, 
hoş görüyü gülmece ögeleriyle 
süslediği konuşmasıyla en iyi şekilde 
öğrencilerimize aktarmıştır.
Onun eserlerinden okuduğumuz 
dünya, yaşamın en güzel ve gizli 
köşelerine yapılan seyahatleri 
müjdeliyordu. Yaşamı yaratan ve 
yarattığı yaşamın gerçekliğiyle yan 
yana bir hayat yaşayan Muzaffer 
İzgü, iyi ki yaşadı ve iyi ki yazdı…

Muzaffer İZGÜ’yü Saygıyla Anarak...
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Okulumuz  öğrencileri çocuk  ve gençlik 
edebiyatımızın usta yazarı İpek ONGUN ile 
buluştu.
Yazma serüvenine ilişkin bilgiler veren, her 
zaman önce kitabı ve okumayı sevdirerek, 
sonra ise sorgulayarak düşünen bir kafaya 
sahip olmanın önemini vurgulayan İpek 
ONGUN; romanlarıyla hayatın önce 
gencin kendisine, sonra da başkalarına bir 
anlam ifade etmesi konusunda farkındalık 
yaratarak gençlere hizmet sunmaya 
çalıştığından bahsetmiştir. Çocuk  ve 
gençlik edebiyatının değerli taşları 
arasında başköşede yerini alan yazarımızla 
gün boyunca yoğun ve gelecek neslin 
gözlerinde gördüğümüz okuma pırıltısıyla 
verimli bir gün geçirdik.

      İpek ONGUN

Okulumuzda düzenlediğimiz “Okul 
Öncesi Öğretmen Semineri” kapsamında 
Prof. Dr. Haluk YAVUZER “Çocuğu 
Tanımak ve Anlamak” isimli sunumuyla 
bizlere yol gösterdi. Sunum, katılımcıların 
ufkuna yeni ufuklar kattı.

Prof. Dr. Haluk YAVUZER

Okulumuzda düzenlenen “ Yazarlarla 
Söyleşi” programımızda Canan TAN 
konuğumuz oldu. Ortaokul ve lise 
öğrencilerimizin keyifle okudukları 
“Uzay Kampı Maceraları” ve “Hasret” adlı 
kitaplar hakkında çok faydalı bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Yazarlığa ve yazmaya 
dair, öğrencilerimizin sorularını 
içtenlikle cevaplayan yazarımız 
öğrencilerimizi yazmaya teşvik etti. 
Rotalı çocukların ilgisine çok sevindiğini 
belirten yazarımız, okumaya ve 
okuyana verdiğimiz değerle mutlu 
olduğunu belirtti.

Canan TAN
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Psikolog ve Davranış Bilimleri Uzmanı 
Kunter KURT'u okulumuzda “Veli 
Akademisi” seminerlerimiz kapsamında 
ağırladık. Tüm okul velilerimize “Doğru 
Anne-Baba Tutumları ve Aile içi Etkili 
İletişim” adlı bir seminer veren Kunter 
KURT, çocukların doğduğu andan 
itibaren içinde bulundukları dünya ve 
dünyayı algılama biçimlerine, çocukları 
şekillendirirken ailelerin yapabilecekleri 
yanlışlara ve bu yanlışların ileride nasıl 
sıkıntılara yol açabileceğine dair önemli 
bilgiler verdi. Çocukların ders çalışma 
biçimlerinden beslenmelerinin önemine 
kadar pek çok konuya dikkat çeken Kurt, 
sahnede çeşitli uygulamalar yaparak 
velilerimizin de aktif bir şekilde seminere 
katılmasını sağladı. 

Kunter KURT

12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü etkinliği 
kapsamında  ağırladığımız Prof. Dr. Kemal 
ARI ile “Mustafa Kemal ve Ulusal 
Bağımsızlık” üzerine söyleştik.
“Bir karşımdaki çiçeklere bakıyorum, bir 
elimdeki çiçeğe. Yok, aklıma yatmıyor, 
onlar varken çiçeği almak: Bu çiçekler 
çocuklarımıza daha yakışacak. Ben bu 
çiçeği onlardan birine vereceğim. 
diyorum. Ve öndeki kız öğrencilerden 
birini çağırıyorum. Yanaklarını öpüyorum, 
sonra da çiçeği veriyorum kendisine.”  
sözleriyle kendisini bir daha selamlıyoruz.

Prof. Dr. Kemal ARI

İlimizde görev yapan tüm rehber 
öğretmenlere, okul rehberlik birimlerinin 
ihtiyaç duyacakları mesleki bilgiye 
ulaşmaları, karşılarına çıkan veya 
çıkabilecek problemler ve çözüm 
önerilerini tartışmaları için 
düzenlediğimiz sempozyum 
programımıza katılan Prof. Dr. Soner 
YILDIRIM ve Dr. Serkan KARAİSMAİLOĞLU 
“Dijital Çağın Sosyal Beyinleri” konulu 
sunumuyla “Yeni nesil ne demek? 
Beynimiz bu dijital çağa hazır mı? Yeni 
nesille baş etmek için öğretmenlerimizin 
ihtiyacı olan yeni beceriler neler? 
Beynimizin bir cinsiyeti var mı? Beyin 
cinsiyeti öğrenme ortamına nasıl yansır? 
Öğrencileri bekleyen yeni bir tehdit: 
Nomofobya: Bağımlılık cinsiyete göre 
değişiyor mu?” sorularına yanıtlar verdiler.

Prof. Dr. Soner YILDIRIM
 Dr. Serkan KARAİSMAİLOĞLU 
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Geleneksel  “Yazarlarla Söyleşi” 
programımızda  Yazar Mavisel  YENER'i 
ağırladık. 2, 3 ve 4. sınıf 
öğrencilerimizin okudukları “Öğretmen 
Neden Çıldırdı?”, “Kırmızı Şemsiye” ve 
“Mavi Zamanlar” adlı kitaplar hakkında 
çok zevkli bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Öğrencilerimiz hem kitaplarla ilgili 
sorular sordular hem de okumak, 
yazmak, yazarlıkla ilgili merak ettiklerini 
öğrendiler. Söyleşiden sonra değerli 
yazarımız, çocuklarımızın kitaplarını tek 
tek imzalayarak onları çok mutlu etti ve 
yazarımız Rotalı çocukların edebiyata 
karşı çok ilgili olmasına sevindiğini 
söyledi.

Mavisel YENER

Öğretmenlerimiz, seminer dönemi 
etkinlikleri kapsamında Adnan 
Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAKİROĞLU 
tarafından sunulan “Duyguları Kontrol 
Etmek” konulu seminere katılarak, 
öğretmenin sınıf içindeki hakimiyetini 
sağlayabilmesi için kendisini ve 
öğrencilerini tanıması, duygu 
durumlarını kontrol edebilmesi 
konusunda yeni bilgiler kazandılar.

Mehmet ŞAKİROĞLU

Ortaokul 5, 6 ve 7.  sınıf öğrencilerimiz 
keyifle okudukları “Öykülerle Deyimler-
Uzun Lafın Kısası” ve “Öykülerle 
Atasözleri-Söz Kulağa Yazı Uzağa” adlı 
kitapların yazarı Habib BEKTAŞ ile 
“Yazarlarla Söyleşi” programında 
buluştular. Söyleşide öğrencilerimizin 
yazarımıza sorular yöneltmesi ve Habib 
BEKTAŞ'ın öğrencilerimizin okudukları 
kitaplarla ile ilgili yorumlar yapması, 
eserlerini nasıl kaleme aldığına 
değinmesiyle keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Deyimleri ve atasözlerini 
günlük hayattaki her konuşmasına 
ustalıkla ve keyifle katan yazarımız, 
çocuklarımızın dağarcıklarını genişleterek 
dikkatleri bir an bile üzerinden ayırmadı. 

Habib BEKTAŞ
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“Yazarlarla Söyleşi” programımızda  5, 
6 ve 7. sınıf öğrencilerimizin keyifle 
okudukları “Kapiland'ın Kobayları”, 
“Çöp Plaza”, “Sisin Sakladıkları” adlı 
kitapların yazarı Miyase SERTBARUT  
konuğumuz oldu. Öğrencilerimiz, 
Miyase SERTBARUT'un edebi kimliği 
ve eserleri hakkında bilgi edinme 
fırsatı buldular. Söyleşide önce 
eserlerini nasıl kaleme aldığı ile ilgili 
bilgi veren Miyase SERTBARUT'a 
öğrencilerimiz okudukları kitaplar ile 
ilgili sorular yönelttiler. Düşündürücü 
soruların yanı sıra kitaplarını yazarken 
edindiği  gözlemlerini de paylaşan 
yazarımız öğrencilerimizin çok kitap 
okuduğunu görünce mutluluğunu 
gizleyemedi. 

Miyase SERTBARUT

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak 
görev yapan Doç. Dr. Fatma Ebru İKİZ 
“Yardım Etme Sanatı ve Danışma 
Becerileri” konulu paylaşımıyla ilimizde 
görev yapan tüm rehber öğretmenlere 
danışma becerilerini ve yardım etmeye 
ilişkin yaşananları basamak basamak, 
ardı ardına ve somut olarak açıkladı. 

Doç. Dr. Fatma Ebru İKİZ

Okumuzun okuma kültürünü 
güçlendirmek adına ayda bir kez 
düzenlediği “Yazarlarla Söyleşi” 
programında konuğumuz Eşref 
KARADAĞ'dı. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerimiz, keyifle okudukları 
“Özgürlük  Mü  O Da Ne?”, “Alsancak 
Dedektifleri”, “Bin Bir Kötülük” adlı 
kitapların yazarı Eşref KARADAĞ  ile 
buluşmanın heyecanını yaşadılar. 

Eşref KARADAĞ
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Ortaokul  6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz 
keyifle okudukları “Ne Varsa Dilimde” ve 
“Güle Güle” adlı kitapların yazarı Yunus 
Bekir YURDAKUL ile buluştular. Söyleşide 
öğrencilerimizin yazarımıza sorular 
yöneltmesi ve Yunus Bekir YURDAKUL'un 
öğrencilerimizin okudukları kitaplar ile 
ilgili yorumlar yapması, eserlerini nasıl 
kaleme aldığına değinmesiyle keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirildi.

Yunus Bekir YURDAKUL

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz keyifle 
okudukları “Şiirimi Kedi Kaptı”, “Ay Kaç 
Yaşında”, “Süper Gazeteciler” adlı kitapların 
yazarı Aytül AKAL ile buluştular. Söyleşide 
öğrencilerimizin yazarımıza sorular 
yöneltmesi ve Aytül AKAL'ın 
öğrencilerimizin okudukları kitaplar ile ilgili 
yorumlar yapması söyleşiye zevk kattı. 

Aytül AKAL

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz 
keyifle okudukları “Havlayan Harfler” ve 
“Yapboz Çocuklar” adlı kitapların yazarı 
Mehmet ATİLLA ile buluştular. Söyleşide 
öğrencilerimizin yazarımıza sorular 
yöneltmesi ve Mehmet ATİLLA'nın 
öğrencilerimizin okudukları kitaplar ile 
ilgili yorumlar yapması, eserlerini nasıl 
kaleme aldığına değinmesiyle zevkli bir 
söyleşi gerçekleştirildi.

Mehmet ATİLLA
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Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Fakültesinde, Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Anabilim Dalı başkanı olarak 
görev yapmakta olan Prof. Dr. Binnur 
YEŞİLYAPRAK   “Öğrencilerin İhtiyaçları 
ve Motivasyon: Gerçeklik Terapisi ile 
Bir Bakış” adlı sunumuyla hem 
kurumumuzun rehber öğretmenlerini 
hem de ilçedeki diğer rehber 
öğretmenleri bilgilendirdi. Öncelikle 
çocukların doğası, ihtiyaçları, başarı 
duygusuna olan arzuları hakkında 
açıklamalar yapan  Prof. Dr. Binnur 
YEŞİLYAPRAK, onları okullarda nasıl 
motive edebileceğimize dair pratik 
önerilerde de bulundu.  

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

 7. sınıf öğrencilerimiz okudukları 
“Hayalet Gişe” kitabını yaratıcı okuma 
tekniğiyle tekrar okudular. Yaratıcı 
Okuma ve Drama Eğitmeni Çiğdem 
ODABAŞI yönetiminde beş atölye 
çalışması yapıldı. Değerli yazarımız, 
doğaçlama ve sorgulama teknikleriyle 
grup eşliğinde, merak, keşfetme, 
arkadaşlık, birliktelik, problem çözme, 
cehalet, önyargı, akıl ve ahenk gibi 
kavramlar üzerinden öğrencilerimizle 
bir felsefe şöleni olan “Hayalet Gişe” 
kitabını yorumladı. Öğrencilerimiz ilk 
defa karşılaştıkları bu teknikle bir 
kitabın derinlemesine nasıl 
incelendiğine, farklı okuma ve anlama 
yöntemlerinin nasıl kullanıldığına 
tanık oldular.  

Çiğdem ODABAŞI

Lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, 
keyifle okudukları “Mevzumuz Derin ” 
ve “Kumrunun Gördüğü” adlı kitapların 
yazarı Ahmet BÜKE ile bir araya 
geldiler. Öğrencilerimizin yazarımıza 
yönelttiği sorular, Ahmet BÜKE' nin 
öğrencilerimizin sorularını 
cevaplandırarak okunan kitaplar ile 
ilgili yaptığı yorumlar ve eserlerini 
nasıl kaleme aldığına dair 
paylaşımlarıyla keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirildi. 

Ahmet BÜKE
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İÇERİDEN DIŞARIYA
AÇILAN PENCEREMİZ
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Edebiyat yoluyla, gençler üzerinde 
insani etkiler uyandırmak, onlara 
toplum içinde değer katmak, bu 
değerleri kalıcı kılmak, ana dili bilinci 
içinde dilin doğru ve verimli 
kullanımını sağlamak, gençlere estetik 
duyarlılık kazandırmak amacıyla  
düzenlediğimiz “Düş Günlüğü Masal, 
Öykü, Şiir Yarışması”  il genelindeki 
ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 
olarak her yıl  düzenlenmektedir. Bu 
yarışmayla her yıl birçok öğrenciye 
ulaşarak öğrencilerimize ödüller 
verdik.

Düş Günlüğü “Masal, Şiir,

Öykü Yarışması” ile

Hayallerimizi Buluşturuyoruz
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Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin 
sanatsal faaliyetlere katılımını arttırmak, 
sanatsal aktivitelerde etkin rol 
oynamasını sağlamak, öğrencilerin ilgi 
ve yeteneklerini sergilemelerine olanak 
sunmak,  resim sanatına yeni, çağdaş 
ve özgün çalışmalar kazandırmak 
amacıyla düzenlenen bir yarışmadır.         

RotArt Resim Yarışması

ile Yetenekler Buluşuyor
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Rota Gençlik Çalıştayı’nın amacı, lise 
öğrencilerinin Türkiye'deki, özellikle 
de İzmir'deki güncel olaylar hakkında 
bilgi edinip tartışmalarını, ülkemizin 
güncel olayları konusunda 
farkındalıklarının arttırılmasını 
sağlamaktır. Bununla birlikte;
öğrencilerin kendi görüşlerini bir 
topluluk karşısında ifade edebilme 
yeteneğini pekiştirmelerine yardımcı 
olmak,
Öğrencilerin tespit ettikleri sorunlara 
çözüm üretmesini sağlamak,
Öğrencilerin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini çıkartmak ve bu çözüm 
önerilerinin yetkili kişilere iletilmesine 
imkân sağlamak,
Gençlerin kişisel ve sosyal 
gelişimlerinin desteklenmesi, 
potansiyellerini gerçekleştirmelerine 
uygun ortam hazırlamak gibi temel 
hedeflere ulaşmak planlanmaktadır.

Rota Gençlik Çalıştayı ile

Farkındalık Yara�ık
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Rotamatematik Turnuvasının temel 
amacı öncelikle, İzmir ilinde bulunan  
4. sınıf ilkokul öğrencilerini bir araya 
getirerek, gerek öğrenciler gerekse 
öğretmenler arasındaki diyalogları 
arttırmak ve bilgi alışverişini 
sağlamaktır. Bunun yanında; bir yaşam 
biçimi olan matematik ve geometrinin 
uygulama alanlarını, hayatımıza 
katkısını ve hayatımızdaki önemini 
eğlenerek, görerek ve dokunarak 
yaşamaktır.

Rotamatematik Turnuvası

ile Adım Adım Matematik
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KUTLAMA PROGRAMLARIMIZ

VE GÖSTERİLER
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Geride bıraktığımız dört yıllık eğitim 
dönemi içinde Türkiye'nin en seçkin 
eğitim kurumlarından biri olma başarısını 
gösteren okulumuz, bu yıl da 
güçlendirilmiş eğitim kadrosu, 
geliştirilmiş fiziki ve teknolojik alt 
yapısıyla yepyeni başarılara imza atmak 
için öğrencilerimize kapılarını açtı.

Yeni öğretim yılı ve İlköğretim Haftası 
nedeniyle okulumuzda düzenlenen 
tören öğrencilerimizin hazırlayıp 
sundukları oratoryo, dans ve müzik 
gösterileriyle sona erdi.

Bu hafta boyunca okulumuzda 1, 5 ve 9. 
sınıf öğrencilerimize oryantasyon 
seminerleri uygulandı. Panolarımızda 
İlköğretim Haftası ile ilgili görseller ve 
yazılar sergilendi.

Rotalılar Eğitim Hayatına

7. Kez “Merhaba” Dedi

İLKÖĞRETİM HAFTASI
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“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler 
hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir 
mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl 
aydınlığa boğacak sizsiniz.” diyerek bu 
vatanı bize emanet eden Ata’mızı 
ölümünün 78. yıl dönümünde 
okulumuz bahçesinde düzenlenen 
törenle andık.

Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 
düzenlenen; Atatürk'ün 
yurtseverliğinin, ilke ve inkılaplarının 
anlatıldığı törende “Mustafa Kemaller 
Tükenmez” oratoryosu yer aldı. Anma 
töreni “Son Balonun Canlandırması” ile 
sona erdi.

Atatürk'ü Anma Haftası boyunca 
okulumuzda çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. İlkokul öğrencilerimiz için 
Atatürk Müzesi'ne düzenlenen gezide 
öğrencilerimiz Atatürk'ün bilinmeyen 
yönlerini ve İzmir'deki yaşamında 
gerçekleştirdiklerini yakından tanıma 
ve görme fırsatını buldular.

Hazırladığımız panolar ile de Atatürk'e 
duyduğumuz saygı ve sevginin 
önemini anlatmaya çalıştık. Özel Rota 
Eğitim kurumları olarak her 10 
Kasım'da olduğu gibi Atatürk'e olan 
bağlılığımızı ve sevgimizi, ortak 
düşünce ve duygularla bir kez daha 
dile getiriyor ve onu özlemle anıyoruz.

Ata’mızı Anlamak
ve Yaşatmak

10 KASIM
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“Durmadan dalgalan şanlı bayrağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün”

Dizeleriyle cumhuriyet coşkusunu dile getiren 
şairimizin de dediği gibi biz de Atatürk'ün eseri, 
bir büyük devrim ve milletimize eşsiz bir armağan 
olan cumhuriyeti, ilanının 93. yılında okulumuz 
bahçesinde düzenlenen törenle coşkuyla kutladık.

Cumhuriyetin en büyük erdemi, Türk toplumunu 
ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş 
konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz, 
cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin, onurlu, 
özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip 
yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek 
sahibi olmuştur. Milletimiz cumhuriyet rejimi ile 
kazandığı değerleri, toplum hayatının 
vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, 
karşılaştığı sorunları ise cumhuriyete olan 
sadakati sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün 
vermeden aşmayı bilmiştir.

Her yıl okulumuzun tüm birimlerinde olduğu gibi 
bu yıl da 29 Ekim Haftasını çeşitli etkinlikler, şarkı 
ve şiirler eşliğinde kutlayarak öğrencilerimize 
cumhuriyetin önemini vurgulayıp milli birlik ve 
beraberlik duygusunu pekiştirmeye çalıştık.

29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı

Coşkusu
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Okulumuz konferans salonunda 
yapılan programda öğretmenlerimizin 
bu mutlu günü coşkuyla kutlandı. 
Öğretmenlerimizin hazırlayıp 
sundukları programda oratoryo, dans 
ve müzik gösterilerinin yanı sıra 
öğretmenlerimizin yer aldığı Rota 
Marşı'na çekilen video; öğrenci, 
öğretmen ve idarecilerimiz tarafından 
büyük ilgi gördü. 

Bu anlamlı günün akşamında Okul Aile 
Birliğinin düzenlemiş olduğu 
öğretmenler günü kokteyli sonrasında 
beş yıldır okulumuzda çalışan, değerli 
katkılarını hiç esirgemeyen, her zaman 
omuz omuza durduğumuz, “pamuk 
nineler ve dedeler” olana kadar birlikte 
olmak istediğimiz çok değerli çalışma 
arkadaşlarımıza plaket takdimi 
yapılmıştır. Çıktığımız bu güzel yolda 
başarmanın ve büyümenin verdiği 
mutluluk, öğretmenler gününe özel 
düzenlenen kokteylimizde tüm 
öğretmenlerimizin yüzüne yansımıştı.

Mutluluğumuz, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü sebebiyle gittiğimiz Richmand 
Ephesus Resort Otel'de yönetim 
kurulumuzun, idarecilerimizin, 
öğretmenlerimizin ve eşlerinin katıldığı 
konaklamalı gala yemeği ile daha da 
taçlandı.

24 KASIM
Öğretmenlerimizin

Günü
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“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de bir kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”

18 Mart Çanakkale Zaferi’miz okulumuzun 
konferans salonunda öğrencilerimizin özenle 
hazırlayıp sunduğu gösteriyle anıldı. İlgiyle 
izlenen törenimiz izleyenleri geçmişe götürerek o 
günleri yaşattı. Bu hafta boyunca okulumuzda ve 
sınıflarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizin 
hazırladığı çeşitli etkinliklerle bugünün önemini 
vurgulayıp şehitlerimizi saygıyla andık. 

“18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma 
Günü” dolayısıyla okulumuzda gazilerimizi ve 
şehit ailelerini ağırladık. Program kapsamında 
gazilerimiz ve şehit aileleri sınıflarımızı dolaşarak 
öğrencilerimizle sohbet ettiler. Öğrencilerimiz, 
ülkemiz için böyle büyük anlamı olan bugünde 
vatan için savaşan gazilerimizle ve hayatlarını 
veren şehit yakınlarımızla sohbet imkânı buldular.

18 MART 
Vatan Sizlere

Minne�ar! 
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“Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.”

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının yıldönümü ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları okulumuzda büyük bir 
coşkuyla kutlandı. Okulumuzun 
düzenlediği törende öğrencilerimiz 
hazırlayıp sundukları oratoryo, dans ve 
müzik gösterileriyle tüm dünya 
çocuklarına armağan edilen bu 
bayramı neşe içinde geçirdiler.

Çocuklarını bu özel günde yalnız 
bırakmayan veliler de onların 
coşkusuna ve mutluluğuna ortak 
oldular. Okul aile birliğinin düzenlediği 
kermeste velilerimizin evlerinde 
hazırladıkları yiyecekler ikram edildi. 
Yoğun veli katılımının olduğu 
programda tüm öğrencilerimiz 
gönüllerince eğlendiler.

23 Nisan
Okulumuzda
Çocuk Bayramı
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“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. 
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve 
sürdürecek olan sizsiniz!” diyen Ata’mızın 
gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı okulumuz bahçesinde öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. 

Tören öğrencilerimizin hazırladığı şiir dinletisi, 
halk oyunları, dans gösterileri, mini konserler ve 
koro ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Törenin 
ardından halı sahada yapılan kurdele ve kule 
gösterileri de ilgiyle izlendi.

19 Mayıs 
Vatan Gençlere

Emanet!
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Toplumların dokusunu oluşturan 
kavramlar dil, tarih, kültür, yurt, bayrak 
gibi ögelerdir. Bu ortak değerler 
insanlar arası birleştiriciliği sağlar. 
Toplum olma niteliği kazandırır.

 İstiklal Marşı'mız da, bu değerlerden 
biridir. Ulusal duygu birliğinin bir 
simgesi, ulusal egemenlik türküsüdür.

12 Mart
İstiklâl Marşı'nın

Kabulü

Ana sınıfında yıl sonu gösterileri öğrencilerimizin 
yıl boyunca öğrendikleri İngilizce, Almanca ve 
Türkçe şarkılar, şiirler ve eğlenceli danslardan 
oluşmaktadır. Yıl sonu gösterileri ile 
öğrencilerimizin toplum önünde kendilerini ifade 
edebilmeleri, kendilerine olan güvenlerini 
gösterebilmeleri, kültürümüzün ve farklı 
kültürlerin şarkı ve dansları ile öğrendiklerini 
sergilemeleri ve büyüdüklerinde arşivlerinde tatlı 
anılarının olduğu bir günü yaşatmak 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla her eğitim-öğretim 
yılı sonunda ailelerin katılımı ile Anasınıfı yıl sonu 
gösterileri gerçekleştirilmektedir. 

Anasınıfı

Yıl Sonu Gösterileri
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Öğrencilerimiz, okulumuz bahçesinde organize 
edilen mezuniyet töreninde yıl içerisinde 
arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğraf ve video 
paylaşımlarını velileriyle beraber izlerken mezun 
olmanın mutluluğunu ve hüznünü birlikte 
yaşadılar.

Hüznün, mutluluğun, coşkunun ve sevincin 
yaşandığı mezuniyet törenlerimizde 
çocuklarımızın başarıya ulaşmasında katkı 
sağlayan tüm öğretmen ve idarecilerimiz, öğrenci 
velileriyle beraber aynı heyecanı paylaştılar.

Mezuniyet

Törenlerimiz
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Hata yapmayı, hatalardan ders 
çıkarmayı öğrendik birlikte. 
Farklılıkların güzel olduğunu 
birbirimize benzememenin bize anlam 
kattığını gördük. Harflerin, eğri büğrü 
şekillerin dilini çözünce, dünyayı da 
anlayabileceğimizi sezdik. Sayılar vardı 
sonra.. Onları birbirine katmayı, 
eksiltmeyi de anladık. Aslında o kadar 
çok şey var ki öğrendiğimiz bir geceye 
sığdıramayacağımız kadar özel ve 
anlamlı. 

Küçük bedenleri, uçsuz bucaksız hayal 
dünyalarıyla okuma ve yazmaya bir 
adım attılar. Koşarak değil, her 
basamakta öğrenmeyi öğrenerek 
ilerlediler ve nihayetinde bu bayramı 
hak ettiler.

Okuma Bayramlarımız
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 Bir drama oyunu ne kadar heyecanlı, 
eğlenceli, duygu dolu olabilir? Eğer o 
oyun, çocuk kalplerinin 
masumiyetleriyle hazırlanmış, 
yardımlaşmayı, paylaşmayı, sevgiyi, 
mutluluğu esas almış bir de 
İngilizceyle süslenmişse güzelliğe dair 
bütün duygular kucak açar size. Rota 
Koleji öğrencileri “Yufi'nin Düşleri”ne 
can verdi. Tuttu elinden Avustralya 
hayali olan bir köpeğin, onunla yeri 
geldi İngilizce konuştular yeri geldi 
dans ettiler. Sahneye hayat verip 
tiyatroda da “buradayız” dediler.

İlkokul Drama
Gösterileri
Yufi'nin Düşleri

Duygu Dedektifi
Duygularımız önemlidir ve değerlidir. Bunun 
farkına varmak ve  kırmızı perdede harikalar 
yaratmak üzere ikinci sınıflardaki Rotalı 
miniklerimiz “Duygu Dedektifi” isimli drama 
gösterimizle kimi zaman “mutluluk, şaşkınlık, 
korku, kıskançlık, öfke” gibi duyguları 
yaşayacakları kimi zaman ailelerin evlerine konuk 
olup olayları değerlendirecekleri, çıkarımlarda 
bulunacakları bir oyun sergiliyor. Böylelikle 
sonunda “çocuklar, olduğu sürece; umudun 
olduğunu” hatırlatıp şiirleri ve şarkılarıyla ailelerin 
ve öğretmenlerin beğenilerini topluyorlar. En 
önemlisi de kırmızı perdede, cesaretlerini, ifade 
güçlerini ve konuşmalarını etkili hale 
getirmelerini sağlıyorlar.
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“Nehrin İki Yakası” isimli drama 
gösterimizde amacımız,  “tarihi 
değiştiren bilimsel olayları” ele almaktı. 
Bu amaçla çıktıkları yolda pozitif 
bilimlerin tohumlarının atıldığı 
zamanlara gittiler. Karşılarına mitoloji, 
birbiri ile dost iki halk ve barış için 
bilimin aydınlığına tutunan bir filozof 
çıktı. Düşündüren, düşündürürken 
güldüren, sorgulamaya teşvik eden 
oyunda öğrencilerimiz hem eğlendiler 
hem de öğrendiler. Yüzyıllar öncesinde 
doğa olaylarına anlam veremeyen 
insanların nasıl büyülü bir dünya 
yarattığını ve bilimin bu devri nasıl 
kapattığını anlatmak istedik. Gösteri 
günü gelip çattığında çocuklarımız; 
yürekleri avuçlarında heyecanlarını, 
sevinçlerini akıttılar sahneye. 

Nehrin İki Yakası

Bahar Şenliğimiz
Bahar mutluluğunu yazın gelişiyle beraber 
eğlenceli bir şekilde kutlayan ilkokul 
öğrencilerimiz, yaşanan günden büyük bir keyif 
alırlar. Öğrencilerimiz çuval yarışı, şişme 
oyuncaklar, tırtıl oyunu, yumurta taşıma oyunu, 
halat çekme, bowling ve hafıza oyunları gibi 
etkinlikler yaparak yaza merhaba derler. Mutlu 
oldukları yüzlerinden okunan öğrencilerimiz 
eğlenerek güzel vakit geçirirler. Ayrıca 
okulumuzda sosyal sorumluluk projesi adı altında 
hayvan barınaklarına yardımcı olunması için 
“Kumbarayı Doldur, Küçük Dostlarımızı Doyur” 
sloganı ile kermes düzenleyen öğrencilerimiz, 
eğlenirken küçük dostlarına yardım etmeyi de 
ihmal etmezler.
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SOSYAL SORUMLULUK

                    PROJELERİMİZ
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Okulumuzun çeşitli bölümlerine 
yerleştirilen kumbaralar sayesinde 
öğrencilerimiz, evlerinden 
getirdikleri oyuncak ve kitapları 
biriktirdiler. Biriken oyuncak ve 
kitaplar, Kızılay aracılığı ile ihtiyaç 
sahibi çocuklara gönderildi.

“Oyuncaklar Firarda”

Kızılay Yardım Kampanyası

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine 
tedaviye gelen çocukların en iyi şekilde 
bakılmalarına, tedavilerini sağlayacak 
şartlar ve ortamın temin edilmesine 
katkıda bulunmak için çalışmalar yürüten 
BUVAK' a okulumuz tarafından yardım 
yapıldı. Öğrencilerimiz satın aldıkları 
“Yaren Bebek” adlı bez bebekleri 
evlerinde aileleriyle giydirip süslediler. 
Yüzlerce bez bebekten elde edilen gelir 
BUVAK'a bağışlandı. Hastaneye okul 
yönetimi ve aile birliğinin katılımıyla 
ziyaret düzenlendi. Öğrencilerimiz 
tarafından moral gecesi adı altında 
müzikli eğlence düzenlenerek çocuklara 
hediyeler verildi.

Yaren Bebek İle

BUVAK Yardım Projesi
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“Üç Dilek Tut Biri Senin 
Olsun” adlı proje her yıl Okul 
Aile Birliği tarafından 
düzenlenmektedir. Bu proje, 
kardeş okulumuzdaki ve 
kaymakamlığın belirttiği 
ihtiyaç sahibi çevre okullarda 
öğrenim gören öğrencilere 
yönelik düzenlenmektedir. 
Okul yönetimi, öğretmen ve 
velilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirilen bu projede 
ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
dilekleri yerine getirilmiştir.

”Üç Dilek Tut Biri Senin Olsun”

Kardeş Okul Yardım Projesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nda düzenlenen “Ana sınıfı 
Şenliği”nde, çeşitli stantlar kurulmuş 
ve bir kermes düzenlenmiştir. 
Şenlikten elde edilen gelir, KİTVAK’a 
(Kemik İliği Transplantasyon ve 
Onkoloji Hastanesi Kurma ve 
Geliştirme Vakfı) bağışlanmıştır. Ana 
sınıfı öğrencilerimiz, seramikten 
yaptıkları magnetlerin satışıyla bağışa 
destek olmuşlardır.

KİT-VAK

Sosyal Sorumluluk Projesi
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Pozitif Davranışlar Eğitimi  
“yardımlaşma ve paylaşma” ayında 23 
Nisan günü okulumuz bahçesinde 
kermes düzenlendi. Öğrencilerin 
büyük bir hevesle hazırladığı 
kurabiyeler, kermeste satışa çıkarıldı. 
Elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlandı. 

Yardımlaşma ve

Paylaşma Kermesi

Okulumuzun çeşitli bölümlerine 
yerleştirilen kumbaralar sayesinde 
öğrencilerimiz, evlerinden getirdikleri 
oyuncak ve kitapları biriktirdiler. Biriken 
oyuncak ve kitaplar, Pozitif Davranışlar 
Eğitimi “yardımlaşma ve paylaşma” 
ayında Gaziemir Belediyesi İyilik 
Bankasına hediye edildi.

Oyuncak ve

Kitap Kumbarası
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Pozitif Davranışlar Eğitimi “sevgi” 
ayında, doğa ve hayvan sevgisi 
işlenmiştir. Okulumuzun satın aldığı kuş 
evleri, resim öğretmeni ve 
öğrencilerimiz tarafından boyanıp 
süslenmiştir. Bu evler, Gaziemir 
Belediyesinin desteğiyle Gaziemir Sevgi 
Yolu'nda doğaya sunulmuştur. Bu proje 
sayesinde kuşların yumurtalarını 
bırakacağı sağlıklı bir ortam 
oluşturulmuştur.

Kuş Evleri

İnternet Haftası etkinlikleri kapsamında 
bilgisayarın temelini oluşturan Binary 
sistemini (0-1) ifade eden, özel Binary 
bileklikleri öğrencinin adına satışa 
sunulmuştur. Satışın geliri, Buca’daki 
Kız Çocuklarını Koruma Derneğine 
bağışlanmıştır. Yoğun ilgi gören 
bilekliklerimiz sayesinde 
öğrencilerimiz, yaptıkları küçük 
desteklerle kardeşlerine yardım 
etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Binary Bileklikler
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Pozitif Davranışlar Eğitimi “sevgi” 
ayında okulumuzun temin ettiği köpek 
kulübesi, öğrencilerle hazırlanarak kedi 
ve köpeklerin yaşayabileceği uygun 
şartlara getirilmiştir. Gaziemir 
Belediyesi Veterinerlik İşleri Genel 
Müdürlüğüne hediye edilen kulübe, 
sokak hayvanlarımızı sıcak bir yuvaya 
kavuşturmuştur.

Köpek Kulübesi
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İlkokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 
Kulübü öğrencilerimiz, kulüp 
öğretmenleri rehberliğinde “Kardeş 
Okuluma Kodlama Öğretiyorum” 
çalışmasını gerçekleştirdiler. Bilgisayar 
atölyesi bulunmayan ve dersi 
yapılamayan Yahya Kemal Beyatlı 
İlkokulundan ayda bir kere gelen 4. sınıf 
öğrencilerine okulumuz BT Kulübü 
öğrencileri, altı ay boyunca bilgisayar 
kulübünde öğrendiklerini anlatarak 
bilgilerini onlarla paylaşmışlardır. Altı ayın 
sonunda kardeş okul öğrencilerine ve 
okulumuz İlkokul BT Kulübü 
öğrencilerine başarılarından ve 
katılımlarından dolayı öğretmenlerimiz 
tarafından sertifikaları verilmiştir. 

Kulüp Etkinliği

Her yıl “14 Mart Dünya Pi Günü” nde 
Matematik zümremiz tarafından çeşitli 
etkinlikler yapılmaktadır. Etkinlikte 
düzenlenen kermesimizde, öğrenci ve 
okul çalışanlarının da katkılarıyla bir 
miktar para toplanmıştır. Matematik 
kulübü öğrencilerinin ortak kararı ile 
toplanan paralar; güzel yüreklere, ufacık 
da olsa, tatlı bir heyecan ve umut 
verebileceğine inanılarak, LÖSEV’e 
bağışlanmıştır. Etkinliğin geleneksel 
yapısı içinde önemli bir yeri olan 
kermesin, her yıl daha da etkin 
kılınması hedeflenerek bağışların 
devam ettirilmesi planlanmaktadır.

14 Mart Dünya Pi Günü
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Çevremizde birçok insan engelliler için mavi kapak 
topluyor ama peki toplanan bu mavi kapaklar ne 
oluyor?
Sokakta, okullarda, bir ağaca asılmış pet şişelerin 
içinde, apartman girişlerinde ve buna benzer hemen 
her yerde ağzı kesilmiş bir pet şişe ya da bir karton 
kutu içinde toplanmış mavi kapaklara rastlamışsınızdır. 
Yediden yetmişe herkes, dernek, sosyal yardım 
kuruluşları ya da belediyeler öncülüğünde 
gerçekleştirilen küçüklü büyüklü kampanyalarla mavi 
kapak toplamaya çalışıyor. Toplanan her bir kapak 

tekerlekli sandalyeye dönüşüp bir engelli için umut 
ışığı oluyor. Mavi kapak toplama kampanyaları 
başladığı günden bu yana toplumun her kesiminden 
büyük bir ilgiyle karşılandı. Ve ben son zamanlarda 
kampanyaya ilginin azaldığı düşüncesini 
taşımaktaydım ki bitmiş bir su şişesini çöpe atarken 10 
yaşındaki bir öğrencimin sözleri bu düşüncemin 
yanlış olduğunu fark etmemi sağladı.
“Öğretmenim kapağı atma, biz annemle kapakları 
topluyoruz.” 
Bu kampanyalar hem geri dönüşüm bilincinin 
oluşturulması hem de engelli insanlara yardım etme 
konusunda bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyor. 
Ancak burada önemli olan ve sorulması gereken soru 
şu: Toplanan mavi kapaklar ne oluyor? 
Proje kapsamında her 250 kg kapak karşılığında geri 
dönüşüm firmalarından para yerine bir tekerlekli 
sandalye alınıyor. 
Bu kampanya sayesinde toplanan 250 kg mavi kapak 
sayesinde geri dönüşüm firmalarından piyasa değeri 
yaklaşık 700 TL olan 1 adet OttoBockCentro S1 model 
manuel tekerlekli sandalye alınıyor. 
“Çöpe attığınız bir şeyin ekonomik değeri var ve bu 
ekonomik değeri de engelli bir vatandaşın ihtiyacını 
karşılamak için kullanabilirsiniz.” sloganıyla yolan 
çıkan Rota Koleji, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
ile işbirliği yaparak bu kampanyaya gönül vermiştir. 
Siz değerli öğrencilerimiz ve velilerimizin desteği hem 
bizi hem ihtiyaç sahiplerini mutlu edecektir.

Mavi Kapak Projesi
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2014 yılından itibaren okulumuzda 
Ortaokul Fen Kulüp  öğrencileri  Fen 
Bilimleri Bölümü  öğretmenleri 
rehberliğinde LÖSEV aileleri trafından el 
işi olarak yapılan bebek,rozet ve 
anahtarlık gibi ürünlerin satışını  
gerçekleştirmektedir. Elde edilen gelir 
LÖSEV yararına kullanılacak projeler için 
vakfa bağışlanmaktadır.

LÖSEV Bağış Projesi

2014 yılından itibaren Orman Haftası 
kapsamında Ege Orman Vakfı ile birlikte 
yürüttüğümüz projede toplanan 
bağışlarla Çeşme Ovacık'ta 1000 
fidanlık “Rota Korusu” oluşturuldu. 

Ayrıca Bilim ve Çocuk Kulübü 
öğrencileri sınıflarda sunum yaparak 
ilkokul ve ortaokul kademesindeki 
öğrencilere fıstık çamı fidanı hediye 
ettiler.

Daha sonraki yıllarda yapılan 
kampanyalar ile fide ve tohum bombası 
satışları yapılmış ve gelirleri Tema 
Vakfına bağışlanmıştır.

Orman Haftası Projesi
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2013 Yılında  “Volvo Adventure Çevre 
Projesi Yarışması” kapsamında “Yerel Bir 
Trafik Sorununun Çözümü” başlığı 
altında lise öğrencilerimizden oluşan 
ekibimiz çalışma yapmıştır. 
Öğrencilerimiz, okulumuz I ve II. kademe 
öğrenci ve velilerine trafik eğitim 
seminerleri düzenlemişlerdir. Ayrıca 4 ve 
5. sınıf öğrencilerimizin Altındağ Trafik 
Eğitim Merkezinde uygulamalı trafik 
eğitimi almaları sağlanmıştır.

2014 yılında Çevrenin Genç Sözcüleri 
projesinde görev alan lise öğrencilerimiz 
tarafından “Terracycle” tarafından 
düzenlenen “Kırtasiye Atıklarının 
Toplanması”na yönelik kampanya 
kapsamında afişler hazırlanarak sınıflarda 
duyurular yapılmıştır. Okulumuzda 
“Topluyoruz, Biriktiriyoruz, 
Dönüştürüyoruz” sloganıyla başlatılan 
kampanyada atık kırtasiye malzemeleri 
paketlenerek gönderilmiştir.

2013 yılında Uluslararası Çevrenin Genç 
Sözcüleri Programı kapsamında Fen 
Lisesi 10. sınıf öğrencileri ile birlikte  
“Seferihisar Sığacık Limanında Su Altı Katı 
Atık Temizliğinin Yapılması ve Doğal 
Yaşamın Sürdürülebilirliği İçin Yapay 
Resiflerin Bırakılması”  projesi 
yürütülmüştür. Projemiz Seferihisar 
Belediyesi ve Seferihisar Engelliler 
Kimsesizler Alternatif Su Sporları Derneği 
ile iş birliği içerisinde sürdürülmüştür.  
Proje kapsamında öğrencilerimiz 
tarafından lise velilerimize proje 
bilgilendirme sunusu yapılmış ve 8 Ocak 
2013 tarihinde Sığacık Liman İçi 
bölgesinde su altı katı atık temizliği 
yapılarak, atıklar ayrıştırılıp belediye 
yetkililerine teslim edilmiştir.

Çevrenin Genç Sözcüleri
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2014 yılında ortaokul öğrencilerimizden 
oluşan Rota Stars Robotik Takımımız 
tarafından “Kapari Ek Toprağını Koru” 

projesi çerçevesinde, Menderes İlçesi Çile Köyü’ne gidilerek 500 kapari fidan dikimi 
yapılmıştır. Ayrıca bölge halkı ve köy ilkokulunda yapılan sunumlarla farkındalık yaratılmıştır.

2015 yılında okulumuz lise öğrencilerinden oluşan Rota Afet Gönüllüleri’ne (RAG), Sivil 
Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğüne bağlı AFAD uzmanları tarafından arama 
kurtarma, ilk yardım ve itfaiye konularında eğitim verilmiştir. Daha sonra okulumuz öğrenci 
ve çalışanlarına AFAD uzmanları eşliğinde sunum gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında Rota Stars Robotik Takımımız tarafından, görme engellilerinin eğitim hayatında 
birçok sorunla karşılaştıkları ve özellikle okul öncesi dönemde onlar için hazırlanan öz 
bakım becerisini geliştirecek materyallerin yok denecek kadar az olması saptanmıştır. Bunun 
üzerine, küçük yaşta özbakım becerilerini geliştirecek aynı zamanda o yaşta kazanmaları 
gereken parmak ucu duyarlılıklarını geliştirecek 'Parmak Ucunda Hayat' adlı bir kitap 
tasarlanmıştır. On dört sayfadan oluşan kitabımızda; büyük, küçük, orta, sağ,  sol, aşağı, 
yukarı ve içeri, dışarı kavramları öğretilmeye çalışılırken aynı zamanda düğme ilikleme, 
fermuar açıp kapatma, cırt cırt ve çıt çıt çıkartma becerileri kazandırılmak amaçlanmıştır. 
Hazırlanan kitap, Âşık Veysel Görme Engelliler Okulundaki, öğrenciler ve öğretmenlere 

hediye edilmiştir.  

2016 yılında FLL takımlarımız atık 
ürünlerle kendi yaptıkları kedi ve 
köpek kulübelerini okulumuz 
yakınında bulunan parklara koyarak 
soğuk kış günlerinde can 
dostlarımıza destek olmuşlardır. 
Ayrıca okulda düzenledikleri 
kermeslerden elde edilen gelirlerle 
aldıkları mamaları Gümüldür de 
bulunan Sohpen hayvan barınağına 
bağışlamışlardır.

“FLL”  Projesi

2014-2015 Eğitim-Öğretim 
Yılı'nda, RotAmazon Kulübü 
öğrencileri tarafından, “Kaleminiz 
Masada Kalmasın” sloganıyla 
tasarlanıp hazırlanan ürün, gerekli 
afiş ve logo çalışması 
tamamlanarak okulda satışa 
sunuldu. Elde edilen gelirin 
tamamı LÖSEV'e bağışlandı.

Tüm Gelirler LÖSEV'e
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Girişimcilik Kulübü olarak yıl boyunca 
devam eden çalışmalar doğrultusunda, 
Genç Başarı Vakfı tarafından İzmir'de ilk 
kez gerçekleştirilen İzmir Ticaret Fuarına 
kulübümüz Rotamazon, ''Ekmeğime 
Dokunma'' projesi ile katılmıştır. Park 
Bornovada gerçekleştirilen fuarda 
okulumuz, öğrencilerimiz tarafından 
başarı ile temsil edilmiştir. Fuar sırasında 
İzmir Valisi Sayın Mustafa TOPRAK 
tarafından okul standımız ziyaret edilmiş 
ve projemizle ilgili bilgi alınmıştır. Fuar 
sonunda Genç Başarı Vakfı tarafından 
öğrenci ve danışman öğretmenlerimize 
katılım belgesi verilmiştir.

Ekmeğime Dokunma



85

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda 
okulumuz Girişimcilik Kulübü 
öğrencilerimizden oluşan “RotAmazon” 
şirketinin bünyesinde gerçekleştirilen 
sermaye artırımı,  proje çalışması “Bir 
Yudum Mandalina Suyu, Bir Nefes 
Hayat.” sloganıyla başarılı bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. 

Bir Yudum Mandalina Suyu,

Bir Nefes Hayat

Tüm ortaokul tarafından 08 Haziran 
2016 tarihinde gelirinin LÖSEV'e 
bağışlanacağı bir etkinlik düzenlendi. 
Etkinlikte, öğrencilerin okul 
yemekhanesinde yapmış olduğu 
kurabiyeler pişirildi. Kurabiyeler, okul 
bahçesinde hazırlanan standa 
öğrenciler tarafından büyük heyecanla 
yerleştirildi. 1 TL karşılığında satışa 
sunulan tüm kurabiyeler, büyük ilgi 
gördü.

Yalnız Değilsiniz!
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Okulumuz  “Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Kulübü” öncülüğünde 
okulumuzda gerçekleştirilen “Bir Kıyafet 
Bir Gülücük” kampanyası ile toplanan 
yardımlar İzmir'in Kiraz İlçesinde 
bulunan İğdeli Ortaokuluna ulaştırıldı.

Bir Kıyafet Bir Gülücük

Okulumuz 5. sınıf öğrencileri 
tarafından Sosyal Bilgiler dersi 
kazanımları çerçevesinde yaşanılan 
çevre ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki 
doğal varlıklar ile tarihî mekânların, 
nesnelerin ve yapıtların tanıtılması; 
kültürel ögelerin, insanların bir arada 
yaşamasındaki önemin kavranması 
adına “7 Bölge 7 Sınıf” etkinliği 
hazırlanmıştır. Etkinlik, yedi saat 
boyunca okul koridorumuzda devam 
etmiştir. Öğrenciler tarafından 
getirilen yiyecek ve içeceklerin, satışa 
sunulduğu yedi saat süren  etkinlikte 
elde edilen gelirlerin hepsinin 
Omurilik Felçlileri Derneğine 
bağışlanması amaçlanmıştır.

7 Bölge 7 Sınıf
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“Mutlu Edelim, Mutlu Olalım” devlet ve 
üniversite hastanelerinde yatmakta 
olan çocuklarımızın tedavileri sırasında, 
sadece bedenen değil aynı zamanda 

ruhen de sağlıklı olmaları ve morallerinin arttırılması için sürekli ve özel günlerde 
etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla kurulmuş bir projedir. Biz de Rota Ailesi olarak 5. sınıf 
öğrencilerimizle bu projeye destek vermek için küçük bir adım attık.
Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören küçük bir çocuğun yazdığı mektuptan yola 
çıkarak orada tedavi gören yaklaşık 150 çocuğa öğrencilerimizle birlikte kendi yılbaşı 
kartlarımızı tasarlayarak mektup yazdık. Yazdığımız bu mektuplarla birlikte öğrencilerimizin 
getirdiği kitapları ve okulumuzun çıkardığı Düş Günlüğü kitaplarını hediye olarak götürdük. 
Hastalığı nedeniyle ağrısı olduğu gözlerinden belliyken bile hiç tanımadığı birinden bir 
mektup almanın verdiği mutluluğu ve gözlerindeki o küçücük gülümsemeyi hissedince 
projenin sloganının “Mutlu edelim, mutlu olalım” olmasının nedenini anlıyor insan.

Mutlu Edelim, Mutlu Olalım

Ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz Sosyal 
Bilgiler dersinde toplum için yararlı 
olabilecekleri alanları düşünüp afişler 
hazırlıyor. Toplumumuzun temel 
ihtiyaçlarına hizmet eden kurumların 
hem farkına varıyorlar hem de bu 
durumu hayal güçleri ile birleştirip yeni 
bir Sivil Toplum Örgütü kurarak eğlenceli 
afişler hazırlıyorlar. Hazırlanan afişlerin 
amacı; sivil toplum örgütlerinin etkinlik 
alanlarını tespit etmek, günlük 
yaşantımızdaki yerlerinin farkına varmak, 
öğrenciler arasında bu kuruluşlara karşı 
bir sağduyu oluşturmaktır. Özenle 
hazırlanan afişler, 27.03.2016 - 15.03.2016 
tarihleri arasında  okulumuzun 
koridorlarında sergilendi. 

Toplum İçin Çalışanlar
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Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma 
Kulübü öğrencilerimiz, Yaşlılar Haftası 
kapsamında 16.03.2017'de İzmir 
Huzurevini ziyaret etti. Kulüp 
öğrencilerimiz, Özel Rota İlköğretim 4. 
sınıf öğrencilerimizin huzurevinde kalan 
büyüklerimiz için yazdıkları mektupları 
da ziyaret sırasında yaşlılarımıza 
ulaştırdı. Duygu dolu anların yaşandığı 
bu ziyaretimizde, huzurevindeki 
yaşlılarımızla vakit geçirerek onların 
moralini yükseltip kendilerini yalnız 
hissetmemelerini sağladık.

İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım

ve Rehabilitasyon

Merkezi Ziyareti

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Kulübü öğrencileri ve Okul Meclisi, 
sosyal sorumluluk projesinde 
buluştu. Etkinlik, Tepecik SGK 
Hastanesinde yatan kanser hastası 
çocuklara moral vermek ve destek 
olmak için düzenlenmiştir. 
Öğrencilerimiz, hastanede yatan 
çocukları ziyaret edip onlara yaş ve 
cinsiyet gruplarına göre aldıkları 
pijama takımlarını hediye etmiştir. 
Pijama takımlarında kanserojen 
içeren herhangi bir madde 
bulunmamaktadır. Hediyelerini alan 
hasta çocuklar çok mutlu olmuşlardır. 
Bu yıl açılan kulübümüzün ikinci 
faaliyeti olan bu çalışma, amacına 
başarıyla ulaşmıştır.

 Tepecik Sgk Hastanesi

Onkoloji Bölümü Ziyareti
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SOSYAL KULÜPLERİMİZLE

YAPARAK-YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ
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Drama Kulübünün temel amacı 
öğrencileri drama ve tiyatro sanatına 
teşvik etmek, yaratıcılıklarını ortaya 
çıkarmak ve sanat alanında üreticiliği 
arttırmaktır. Öğrencilerimiz,  görev ve 
sorumluluk alabilme özelliği 
kazanmaktadır. Drama Kulübü, 
bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı 
ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini 
kazandırmaktadır. Okulumuz drama 
kulübü, yıl içerisinde yaptıkları 
çalışmaları belli dönemlerde 
sahneleyerek kulüp çalışmalarını da 
taçlandırmaktadır.

Drama Kulübü

Tekrar eden eylemlerle şematik 
öğrenmeyi sağlayan, temelde makas 
ve yapıştırıcı kullanmadan kâğıdı 
sadece katlayarak çeşitli şekiller 
oluşturmayı amaçlayan, yaptıkları 
kâğıt katlama figürlerine ilaveler 
yaparak yaratıcılığın geliştirilmesini 
temel alıyoruz. Kulübümüzde 
bildikleri kâğıt katlama figürlerini 
arkadaşları ile paylaşan 
öğrencilerimize severek ve eğlenerek 
öğrenebilecekleri bir çalışma ortamı 
sağlıyoruz.

Ülkemizdeki ve dünyadaki ritimleri 
kavratmak, ritim aletlerini ve vurmalı 
çalgıları tanımak,  ritim duygusunun 
hayatımızdaki yerini sezdirmek gibi 
amaçları olan kulübümüz çocuğun 
alışık olduğu elemanları kullanarak 
tamamen doğal yollarla 
öğrenmesini sağlıyor; dans, müzik, 
konuşma, dil, vücut ve hareket 
birlikteliğini de eğlenirken öğretiyor.

Origami Kulübü

Orff, Ritim ve Terapi Kulübü
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Kulübümüz; elde olanları korumanın 
hazzını tatmak, yarışma duygusuna 
kapılmadan mücadele etmeyi sezdirmek, 
başkalarını ortadan kaldırmadan kendine 
yeni alanlar açmakla beraber başka 
ülkelerin kültürel değerlerine saygı 
duymayı ve bunları kavratmayı da amaçlar. 
Kulübümüz “İyi bir oyuncu oyununa güzel 
bir yaratı olarak yaklaşır.” düşüncesini taşır 
ve bir zarafet oyunu kulübüdür.

Vücut ve zihin gelişimine katkıda 
bulunmak, sağlıklı bireylerin yetişmesi 
için çaba göstermek, ritmik ve melodik 
hafızayı güçlendirmek gibi amaçları olan 
kulübümüz dans, müzik ve duygunun bir 
arada kullanılması ile fiziksel sonuçlar 
haricinde öğrencilerimizin kendi iç 
disiplinlerinin oluşmasına da yardımcı 
olur. Yani öğrenilen disiplin ile tüm hayatı 
etkileyen zarafet ve asaleti temsil eden 
bir kulüptür. 

Kütüphanecilik Kulübünün amacı; kitap 
okuma sevgisini aşılayabilmek, kitap 
okuma alışkanlığını geliştirebilmek, 
kütüphanelerden yararlanabilmek, 
kütüphanelerde uyulması gereken 
kuralları öğrenebilmek ve 
uygulayabilmek, sınıf kitaplıklarına yeni 
kitaplar kazandırabilmek, yazar ve 
şairlerle söyleşi ve imza günleri 
düzenlemektedir. Bu amaçla 
çalışmalarına devam eden kulübümüz 
okulumuza okumanın önemini en iyi 
şekilde duyurmaktadır.

GO Kulübü

Bale ve Dans Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü
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Temel  fizik ve matematik kavramlarıyla 
uzayı anlamak,  doğanın ve uzay 
biliminin katkısıyla insanın dünyadaki 
serüvenini kavramaya çalışmak,  yıldız ve 
yıldız sistemleri hakkında bilgi edinmek, 
uzay bilimiyle uğraşan yerli kurumları 
tanımak, uzay konusunda çalışan 
uluslararası kurumlar hakkında bilgi 
edinmek,  Uzay Kampı ile birlikte FEP'i 
(Geleceğin Kâşifleri Programı) yürütme 
amacıyla kurulan kulübümüzde 
öğrencilerimiz hem eğleniyor hem 
öğreniyor. Yıl sonunda yaptığımız 
Astronomi Gecesinde keyifli anlar 
yaşıyoruz.

Günlük hayatımızdaki durumlara basitten 
karmaşığa doğru çözüm üretmeyi 
kavratmak, yaratıcı düşüncenin yollarını 
sezdirmek, yaratıcı düşünceyi bir hayat 
tarzı olarak benimsetmeyi amaçlayan 
kulübümüz doğaçlama ve takım 
çalışması işbirliğinde dil öğreniminde 
yaparak yaşayarak öğrenmeyi temele alır 
ve öğrencilerimizin bunu hayat felsefesi 
haline getirmesi için öğrenirken 
eğlenmelerini sağlar.

Destınatıon-Imagination

 Kulübü

Yazmanın ve okumanın önemini 
kavramak, anlamlı yazı yazmak, hayal 
gücünü kelimelere sığdırabilmek gibi 
amaçları olan kulübümüz yazınsal dilin 
en önemli anahtar oluşunun nedenleri, 
gerçeklik ve kurgu ayrımı, kişilerin 
yaratılma biçimleri, olay örgüsünün 
kurgulanışı gibi başlıkları öğrencilerimize 
kazandırırken yazmanın eğlenceli 
dünyasında onları keyifli bir yolculuğa 
çıkarıyor.

Astronomi Kulübü

Yaratıcı Yazarlık Kulübü
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Ülkemizin zengin tarih, kültür ve 
coğrafyasını tanımak ve anlamak; yurt 
bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla 
farklı bölgeleri araştırmak ve bu bölgelere 
geziler düzenlemek; doğayı insanıyla 
insanı kültürüyle kavrayan bir bilinç 
oluşturmak için kulübümüz çok yönlü 
çalışmaktadır.

Spor kulüpleri içerisinde Voleybol, uzun 
ve kısa vadede hedef belirleyip bu 
hedeflere ulaşma konusunda yöntem 
geliştirmeyi öğretir. Hem bireysel hem de 
takım olarak hedef koymayı ve bu 
hedeflere ulaşmak için grupla birlikte 
çalışma becerisini kazandırır. Çocuklar, 
hayatlarını planlamayı ve zamanı verimli 
kullanmayı öğrenir.

Binlerce yılın birikimi içinde oluşan derin 
bilinçle satranç da oynuyoruz. Tıpkı 
eğitimin her alanında olduğu gibi uzman 
öğreticilerimizin rehberliğinde ve çeşitli 
yaş grubundan oluşan takımlarımızla 
ilçeden ile, ilden Türkiye'ye doğru 
başarıdan başarıya koşuyoruz.  

Gezi Kulübü

Satranç Kulübü

Voleybol Kulübü
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Öğrencilere sayılarla soyut düşünmeyi 
kavratmak, analitik düşünüş içinde 
sistemli ve programlı çalışmayı tattırmak, 
matematik alanında yetişecek bilim 
adamlarına altyapı hazırlamak, 
matematik konusunun hayatın içinde 
nasıl işlediğini sezdirmek gibi amaçları 
hedef edinip bilimin ışığı altında 
eğlendirerek öğrenmeyi ve düşünüş 
biçimlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kulübümüz öğrencilerde sorumluluk ve 
dayanışma duygusu yaratmak, 
ötekileştirmeden dezavantajlı gruplarla 
iletişim kurmak, farklı engel grupları ile 
ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda 
öncü rolü üstlenmelerini sağlamak, 
çevresindeki toplumsal sorunlarla 
ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı 
sağlayacak nitelikte projeler geliştirip 
uygulayabilmeyi amaçlar. Aynı zamanda 
çevre ve doğaya karşı duyarlı olup bu 
konuda başkalarına örnek olabilmek adına 
sosyal sorumluluk bilinci ile etkinlikleri 
tüm okul çalışanlarımızı kapsayacak bir 
biçimde geliştirip öğretmenlerimiz 
liderliğinde öğrenci odaklı olarak 
yürüyoruz.

Sanatsal üretime katkıda bulunmak, bu 
üretime hevesli öğrencilerin 
üretkenliklerine uygun ortam hazırlamak, 
öğrencilerin tiyatro yoluyla 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, 
süreç odaklı bireysel gelişimi hedefleyen 
çalışmalar yürütmek, ortak iş üretme 
bilinci aşılamak gibi amaçları olan 
kulübümüz tiyatro dünyasındaki eserleri 
ve sanatçıları da öğrencilerimize 
tanıtmaktadır.Öğrencilerimize rol yapma 
ve ezber yeteneğini geliştirme, ortak ve 
bireysel iş üretmeye yatkın olma ve en 
başta da disiplinli çalışmayı sevmeyi 
eğlenerek öğretiyoruz.

Akıl Oyunları Kulübü

Tiyatro Kulübü

Sosyal Dayanışma ve

Yardımlaşma Kulübü
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Enstrüman çalan öğrencileri bir araya 
getirmek, enstrüman çalan 
öğrencilerden bir orkestra oluşturmak, 
güncel ve popüler müzik türlerini 
içeren bir repertuvar hazırlamak gibi 
amaçları olan kulübümüz oluşturulan 
orkestra yoluyla konserler düzenleyip 
yarışmalarda okulumuzu temsil 
etmektedir. Böylece bu kulüp 
çalışmalarımızla öğrencilerin müzik 
bilgilerini topluluk ruhu içinde 
beslemekteyiz.

Orkestra Kulübü
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Girişimcilik Kulübü

“Kaleminiz Masada Kalmasın” sloganıyla 2014-2015 yılında, 
kendilerini yetiştirme konusunda oldukça önemli ve samimi 
gayretler sarf eden girişimciliğe meraklı, dokuz , on ve on birinci 
sınıf öğrencilerinden oluşan kulüp faaliyetlerine başlamıştır. Rota 
Eğitim Kurumlarında girişimcilikle ilgili gerek akademik düzeyde, 
gerekse öğrencilerin sosyal hayatlarında uygulamaya yönelik 
çalışmaların olması çıkış noktası olmuştur.

Bölgemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik 
bakımından geliştirilmesi ve daha yetkin hale getirilmesi için 
çalışmalar yapan RotAmazon Kulübümüz, özelde kurumumuzda, 
genelde ise tüm Ege Bölgesi'nde  tüm öğrenci toplulukları 
arasında en aktif ve üretken, kendi alanında otorite sahibi ve 

saygın bir öğrenci kulübü olmayı 
hedeflemiştir.

RotAmazon kulübü Genç Başarı Eğitim 
Vakfı ile ortaklaşa yaptığı çalışmalarda 
ürün onay belgesi ve yetki belgesini 
alarak ürün çalışmalarına  başlamışlardır. Ürün tespiti ve ürünün ortaya 
çıkması sağlanarak gerekli afiş ve logo çalışmasını tamamlayıp pazar 
arayışına girmişlerdir. Ürünümüz hazırlanarak  satışa hazır hale getirilmiştir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı'nda, kendilerini yetiştirme konusunda 
oldukça önemli ve samimi gayretler sarf eden girişimciliğe meraklı, 
RotAmazon kulübü öğrencileri, “Kaleminiz Masada Kalmasın” sloganıyla 
tasarlayıp hazırladıkları 

ürünü, gerekli afiş ve logo çalışmasını tamamlayıp 
okulda satışa sunarak ilk ürünlerinden belli bir gelir 
elde ettiler. Elde ettikleri gelirin tamamını LÖSEV'e  
bağışlayarak Rota Eğitim Kurumları'nda bir ilki daha  
gerçekleştirdiler.

 ''Girişimcilik Kulübü'' kuruluşunun ikinci yılında yıl  
boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları , Genç Başarı 
Eğitim Vakfı  tarafından ilk kez  İzmir'de organize 
edilen İzmir Ticaret Fuarında ''Ekmeğime 
Dokunma'' sloganı ile sunma fırsatı yakalamıştır.
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Futbol kulübümüzün amacı;  zeki, çevik 
ve aynı zamanda futbolu seven, futbolun 
bir “oyun” olduğunun farkına varan, 
rakibine saygı göstermeyi bilen bireyler 
yetiştirmektir. Futbol kulübünde; 
futbolun temel top kontrolü, pas, şut ve 
saha içi taktik organizasyonları kademeli 
olarak öğretilir ve öğrenilen bu becerileri 
maç atmosferinde uygulamaları sağlanır. 
Futbol kulübünde yer alan öğrencilerimiz  
tüm ilçe ve il müsabakalarına katılır. 

Spor kulüplerimiz içerisinde bulunan 
basketbol kulübü, uzun ve kısa vadede 
hedef belirleyip bu hedeflere ulaşmayı, 
takım olgusunu aşılamayı sağlar; grup 
olarak birlikte hareket etme becerisini 
kazandırır. Öğrencilerimize hayatlarını 
planlamayı ve zamanı doğru kullanmayı 
öğretmeyi amaçlar. Basketbol kulübünde 
yer alan öğrencilerimiz  tüm ilçe ve il 
müsabakalarına katılır.

Spor kulüplerimiz içerisinde  bulunan 
yüzme kulübü, uzun vadede hedef 
belirleyip bu hedeflere ulaşmayı, bireysel 
ve takım olma olgusunu kazandırmayı 
amaçlar. Bireysel ve grupla birlikte 
çalışma  becerisini kazandırır.  
Öğrencilerimiz  zamanlarını verimli 
kullanmayı öğrenir. Yüzme kulübündeki 
öğrencilerimiz ilde birçok yarışmaya 
katılır.

Futbol Kulübü

Yüzme Kulübü

Basketbol Kulübü
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BAŞARILARIMIZ
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Fen Bilimleri Bölümü Başarıları

Kemal Atatürk' ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat 
için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. İlim ve 
fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru 
yoldan sapmaktır.”

Sözlerinden yola çıkarak öğrencilerimize akıl ve bilim dışında 
yol göstericinin olmadığını vurgulamaktayız. Çevresinde 
gerçekleşen olayları sorgulayan ve yorumlayan, araştırma 
ruhuna sahip bireyler kazandırmak amacıyla öğrencilerimizi 
bilimsel çalışmalara teşvik etmekteyiz.
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2016-2017  BAŞARILAR

48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ulusal Sergisi Derece

 Alan Öğrencilerimiz (Mayıs 2017)

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca   
düzenlenen  48. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması Ulusal Finali'nde  Fen lisesi 9. sınıf 
öğrencilerimiz Biyoloji dalında hazırladıkları  “Mikron Ağ 
Yapılı Membran Morfolojisine Sahip Yeni Malzemelerin 
Proteomik Çalışmalarda Kullanım Potansiyellerinin 
Araştırılması” projesi 24 final proje arasından Türkiye 
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine

davet edilen ve 1.lik 2. lik kazanan projelerimiz (Mart2017)

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca   
düzenlenen  48. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde Biyoloji dalında 
“Mikron Ağ Yapılı Membran Morfolojisine Sahip Yeni 
Malzemeler: Proteomik Çalışmalarda Kullanım 
Potansiyellerinin Araştırılması” adlı projesiyle Fen lisesi 
9. sınıf öğrencilerimiz Ege Bölge BİRİNCİLİĞİ
Kimya  dalında  “Ekmeğimi de Yaparım Sensörümüde” 
adlı projesiyle Fen lisesi 10. sınıf öğrencilerimiz Ege 
Bölge İKİNCİLİĞİ
Teknoloji tasarım dalında  “Bir Öğretim Ajanı: Holocan 
Hologram tekniğinden esinlenerek oluşturulan üç 
boyutlu görsellerin ortaöğretim öğrencilerinin 
algılamakta zorlandığı konuların öğretilmesi üzerine 
etkisinin incelenmesi. “Bir Kimya Dersi Örneği” adlı 
projesiyle Ege Bölgesi'ne KATILIM BAŞARI BELGESİ

FLL (First Lego Ligi ) Avrupa Turnuvası (Mayıs 2017)

Danimarka'nın Aarhus kentinde 80 ülkeden 118 takımın 
katılımlıyla FLL (First Lego League) Avrupa Şampiyonası 
gerçekleşmiştir.  Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi 
öğrencilerimizden oluşan okulumuz Robotik Takımı 
Rotatech; katıldığı bu büyük organizasyonda 
“Hayvanlar Yaşam Ortaklarımız” temasıyla hazırladıkları 
projeleri, başarılı takım çalışması ve temaya uygun 
olarak hazırladıkları robotlarıyla okulumuzu ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil etmişlerdir
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 13. FLL (First Lego Ligi )Türkiye Turnuvası (Mart 2017)

Bilim Kahramanları Derneği'nin İZFAŞ desteğiyle 
gerçekleştirdiği, 13. First Lego League (FLL) Ulusal 
Turnuvasın da Türkiye'nin çeşitli okullarından 47 
takımın genç mucitleri, “Hayvanlar: Yaşam 
Ortaklarımız” konusunda proje üretip geliştirirken 
tasarladıkları robotlarla temaya uygun görevleri de 
tamamlamaya çalıştı. Arkadaşlık, çevre ve ilişkiler, 
özgünlük gibi değerlerin puanlandırıldığı turnuvada, 
çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmasını 
sağlaması amaçlandı. Renkli ve eğlenceli geçen Ulusal 
Turnuva'nın sonunda 10 takım, uluslararası 
turnuvalarda ülkemizi temsil etme hakkına sahip oldu. 
Turnuvada, Rota Anadolu ve Fen Lisesi 
öğrencilerimizden oluşan ROTATECH Takımımız PROJE 
JÜRİSİ ödülünü kazanarak 25-28 Mayıs tarihlerinde 
Danimarka'da gerçekleşecek Open European 
Championship'e katılma hakkını elde etti. Ayrıca Rota 
Ortaokulu öğrencilerimizden oluşan ROTASTARS 
Takımımız SUNUM ÖDÜLÜ’nü kazandı.

13.FLL (First Lego Ligi ) Bölge Turnuvası (Şubat 2017)

Bilim kahramanları derneği tarafından düzenlenen 
İzmir 1 ve 2. Yerel Turnuvalarında 72 takım kıyasıya 
mücadele etti. “Hayvanlar: Yaşam Ortaklarımız”/ 
ANIMAL ALLIES” teması kapsamında ürettikleri 
çözümleri jüri üyeleri ile paylaşan “Bilim Kahramanları”, 
04-05 Mart 2017 tarihlerinde yine İzmir'de 
düzenlenecek Ulusal Turnuvaya katılmak için kıyasıya 
yarıştı.

Özel Rota Fen Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden 
oluşan ROTATECH Takımı İzmir 1. Yerel Turnuvasında 
İKİNCİLİK, Özel Rota Ortaokulu 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerinden oluşan ROTASTARS takımımız ise, İzmir 
2. Yerel Turnuvasında ÜÇÜNCÜLÜK ödülünü alarak 
ulusal turnuvada okullarımızı temsil etmeye hak 
kazandılar.
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Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması (Nisan 2017)

Ulusal düzeyde birincisi düzenlenen Milli Eğitim Vakfı 
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri 
Yarışması'na katılan Özel Rota  Anadolu ve Fen Lisesi 
öğrencilerimizin Biyoloji, Fizik ve Kimya dallarında 
hazırladıkları beş farklı proje ön elemeyi geçerek final 
sergisine davet edilmiştir. Ankara MEV Kolejinde 
gerçekleşen final sergisinde Fen Lisesi 10. sınıf 
öğrencilerimiz kimya dalında hazırladıkları “Ekmek de 
Yaparım Biyosensör de: Glutatiyon Tayinine Yönelik: 
Ekmek Mayası (S.Cerevisiae) Temelli Yeni Bir 
Nanobiyokatalitik Mikrobiyal Biyosensör Sistemi” 
projeleri ile Türkiye ÜÇÜNCÜLÜĞÜ kazanmışlardır.

11. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

Bölge Sergisine davet edilen projelerimiz (Nisan 2017)

TÜBİTAK'ın her yıl ortaokul öğrencileri arasında temel 
bilim alanlarında araştırma yeteneğini geliştirmek ve 
proje kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın 
Matematik ve Fen Bilimleri alanında Türkiye'den 7905 
proje başvurmuştur. Bölge sergisine 4 Fen Bilimleri 
projemiz davet edilmiştir. 5, 6, ve 7. sınıf öğrencilerimiz 
hazırladıkları 'Midye Kabuğundan Elde Edilen Kitosanın, 
Çöp Kovalarında Antibakteriyel Amaçla Kullanılması' 
'Atık Cam Tozları İle Boyanan Aydınlık Odalar' 'Ph 
Oranları Farklı Sularla Tohum Çimlendirme' 'Peynir 
Altı(N) Tozunu Yiyen Tavuklar Kalın Kabuklu Yumurtlar' 
Projeleriyle okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir.

Dünya Robot Olimpiyatları Türkiye Turnuvası (Haziran 2017)

Bilim Kahramanları Derneği tarafından İzmir Fuarı'nda 
gerçekleşen “sürdürülebilirlik” temasıyla üçüncüsü 
düzenlenen “WRO Dünya Robot Olimpiyat Gençler 
Kurallı Klasman” kategorisinde turnuvaya katılan Özel 
Rota Fen Lisesi Rotatech Robotik Takımı öğrencilerimiz 
okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir.
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THY 6. Bursa Bilim Şenliği Enerji Verimliliği Projeleri Yarışması (Mayıs 2017)

Ulusal düzeyde altıncısı düzenlenen THY 6. Bursa Bilim 
Şenliği Enerji Verimliliği Projeleri Yarışması'na katılan 
okulumuz ortaokul öğrencilerimizin “Enerji Verimliliği” 
hakkında hazırladıkları proje, 1120 projeden ön elemeyi 
geçerek final sergisine davet edilen 15 proje arasına 
girmiştir. Bursa TÜYAP Fuar Alanında gerçekleşen final 
yarışmasında ortaokul öğrencilerimiz  “Sen Üret Sen 
Kazan” isimli projeleri ile Türkiye İKİNCİLİĞİ 
kazanmışlardır.

6. Yaşamda Kalite Proje ve Fikir Yarışması (Mayıs 2017)

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaşamda Kalite Derneği 
tarafından düzenlenen 6. Yaşamda Kalite Proje ve Fikir 
Yarışması'na ortaokul ve lise öğrencilerimiz yarışmaya 
fikir dalında hazırladıkları projelerle katılmışlardır. 
Yapılan ön eleme sonucunda ortaokul kategorisinde 4, 
lise kategorisinde 2 projemiz final sergisine davet 
edilmiştir. Yaşar Üniversitesinde yapılan sergi ve jüri 
sunumları sonunda ortaokul kademesinde 7. sınıf 
öğrencilerimiz fikir kategorisinde 3. lük ödülü ve proje 
dalında 3.lük ödülü kazanmışlardır. Lise kategorisinde 
Anadolu lisemiz 9.sınıf öğrencilerimiz, JÜRİ ÖZEL 
ÖDÜLÜ'nü kazanmışlardır

Bayer “Daha İyi Bir Yaşam” proje yarışması (Nisan 2017)

Bayer Firması tarafından liseler arası  “Daha İyi Bir 
Yaşam” temalı proje yarışması düzenlenmiş ve 
yarışmaya 458 proje katılmıştır. Yapılan ön eleme 
sonucunda belirlenen 10 proje final etabına davet 
edilmiştir Fen Lisesi öğrencilerimiz Eskin “Mikron Ağ 
Yapılı Membran Morfolojisi'ne Sahip Yeni Malzemeler: 
Proteomik Çalışmalarda Kullanım Potansiyellerinin 
Araştırılması” adlı projeleriyle yarışmanın final etabına 
katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir.



104

15. Özel Ege Fen Araştırma Proje Yarışması

Özel Ege Lisesinin bu sene 15. kez düzenlediği Fen 
Araştırma Projeleri Yarışması'na.  Fen ve Teknoloji 
alanında Ortaokul öğrencilerimiz  'Cevizden Gelen 
Beyazlık' adlı projeleriyle, Fizik alanında Fen lisesi 9 ve 
11. sınıf öğrencilerimiz “Bir Öğretim Ajanı: “Holocan” ve 
“Floureson Dizisi ile Mikrodalga Polarizatör” adlı 
projeleriyle okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr. (  Nisan 2017)

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr. Amacı; 6-10 
yaş arası çocukları araştırma ve tasarım yapmaya teşvik 
ederken, çocuklara takım çalışması ve iletişim becerileri 
kazandırmaktır. Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL 
Jr. çocukları erken yaşta FETEMM (Fen, teknoloji, 
mühendislik, matematik) kavramı ile tanıştırmak 
amacıyla tasarlanmış bir programdır.
Rota Koleji FLL Jr. Takımlarımızdan Rainbow Kutup 
Ayıları için hazırladıkları projeleri ile “Yepyeni Bir 
Tasarım Yapan Mucitler Ödülü”, Butterflies takımı ise 
Kuşlar için hazırladıkları projeleri “Sihirli Ellerin Tasarımı 
Ödülü”nü kazanmıştır.

Karşıyaka Yenilenebilir Enerji Derneği Avrupa Birliği Sivil Toplum

Projesi Güneş enerjisi ve Enerji verimliliği Projesi yarışması;

Karşıyaka Yenilenebilir Enerji Derneği tarafından Avrupa Birliği Sivil Toplum Projesi olan Güneş 
enerjisi ve Enerji verimliliği Projesi yarışmasında Fen Lisesi 9. sınıf öğrencilerimiz
Resim dalında BİRİNCİLİK
Karikatür dalında BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK,
Şiir dalında İKİNCİLİK kazanmışlardır.
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2015-2016  BAŞARILAR

12.FLL Fırst Lego League Dünya Turnuvası ( Nisan 2016)

First Vakfı tarafından Amerika Birleşik Devletleri St.Louis 
kentinde düzenlenen Dünya şampiyonasında “Peynir 
Altı Tozu ile Beslenen Tavuklar Kalın Kabuklu 
Yumurtlar'' isimli Projesi ile  ROTATECH Robotik 
Takımımız Proje Sunum Dalında Dünya 
ŞAMPİYONLUĞUNU kazanmıştır.

Bilim Kahramanları Derneğinin gerçekleştirdiği, 12. First 
Lego League (FLL) Ulusal Turnuvasında ROTATECH 
Robotik Takımımız tüm kategorilerde Türkiye 
Şampiyonluğu ve Robot Performans Türkiye İKİNCİSİ 
olarak Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşecek 
Dünya turnuvasına katılmaya hak kazanmıştır. Bilim 
Kahramanları Yarışıyor İzmir Bölge Turnuvası (13-14 
Şubat 2016, İzmir)

12.FLL (First Lego Ligi ) Bölge Turnuvası (Şubat 2016)

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 
İzmir 1 ve 2. Yerel Turnuvalarında 72 takım kıyasıya 
mücadele etti. “Çöpe Çözüm Çöple Çözüm” teması 
kapsamında ürettikleri çözümleri jüri üyeleri ile 
paylaşan “Bilim Kahramanları”, 19 Mart 2017 tarihinde 
İstanbul'da düzenlenecek Ulusal Turnuvaya katılmak 
için kıyasıya yarıştı. Özel Rota Fen Lisesi 9 ve 10. sınıf 
öğrencilerinden oluşan  ROTATECH Robotik Takımı 
Mekanik Tasarım alanında BİRİNCİ olmuştur.

12.FLL (First Lego Ligi )Türkiye Turnuvası (Mart 2016)

Dünya Robot Olimpiyatları Türkiye Turnuvası (Haziran 2016)

Bilim Kahramanları Derneği tarafından İzmir Fuarında 
gerçekleşen “sürdürülebilirlik” temasıyla üçüncüsü 
düzenlenen WRO Dünya Robot Olimpiyat Gençler 
kurallı klasman kategorisinde Özel Rota Fen Lisesi 
Rotatech Robotik Takımı öğrencilerimiz Türkiye 
İKİNCİLİĞİ kazanmıştır.
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“GENIUS Bilim Olimpiyatları” Amerika-New York Oswego Üniversitesi(Haziran 2016)

Fen Lisesi 9. sınıf öğrencimiz “Alkali Blue 6B Bağlı Nanopolimer Yardımıyla Cr (III) İyonunun 
Giderimi” isimli Kimya dalındaki projesi ile HONORABLE MENTİON ödülünü kazanmıştır.

Medipol Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Liseler Arası 

Proje Yarışması (Nisan 2016)

Fen lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz  Fizik alanında 2, 
Biyoloji alanında 1 proje ile Türkiye Finallerine katılarak 
okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir..

Samsung Geleceğin Mucitleri Proje Yarışması (Kasım 2016)

Yaratıcı Çocuklar Derneğinin düzenlediği Samsung 
Geleceğin Mucitleri Proje Yarışması Türkiye Finallerinde 
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz ilk 10 proje arasına 
girerek okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

MEF-EBAV Ulusal ve Uluslararası Proje Yarışmaları Türkiye Finalleri (Mayıs 2016)

Mef Üniversitesi tarafından düzenlenen proje 
yarışmasında Fen lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz 1 
Biyoloji,  1 Kimya Kategorisinde Türkiye Finallerine 
katılarak  okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir..
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5. Yaşamda Kalite Proje ve Fikir Yarışması (Mayıs 2016)

Yaşamda Kalite Derneğinin düzenlediği KALDER Proje 
Yarışması Fen Lisesi öğrencilerimiz projeleri ile Türkiye 
İKİNCİLİĞİNİ kazanmıştır. Aynı zamanda ortaokul 
kademesindeki öğrencilerimiz 5 proje ile Türkiye 
Finallerine katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil 
etmişlerdir.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri

Olimpiyat Yarışması (2016, İzmir)

Fen Bilimleri Olimpiyat Yarışmasında ortaokul 
kademesinde 5 öğrencimizle lise kademesinde 1 
öğrencimizle 2. Aşama Sınavına KATILIM BAŞARI 
BELGESİ kazanılmıştır.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr. (  Nisan 2016) 

3. sınıf öğrencilerimizden oluşan Butterflies takımımız 
legolardan hazırladıkları model ile “MUHTEŞEM 
MAKİNE”  ödülünü almaya, 4.sınıf öğrencilerimizden 
oluşan Rainbow takımımız ise “OLAĞANÜSTÜ TAKIM 
ÇALIŞMASI” ödülünü almaya hak kazanmıştır.
3.sınıf öğrencilerimizden oluşan Green Heroes 
takımımız “OLAĞANÜSTÜ TAKIM ÇALIŞMASI” ödülünü 
almaya, 4. sınıf öğrencilerimizden oluşan Rota Magıc 
takımımız ise “ÇÖZÜMCÜ ZİHİNLERİN GÜCÜ ÖDÜLÜ” 
almaya hak kazanmıştır
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2014-2015  BAŞARILAR

46. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine 

davet edilen ve ödül kazanan projelerimiz (Mart 2015)

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca   
düzenlenen  46. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde Fen Lisesi 9. sınıf 
öğrencilerimiz Fizik dalında “Optik Girişim ile 
Mikrometrik Genleşmelerin Ölçülmesi Ege Bölgesi 
İKİNCİLİK; kimya dalında bölge sergisi KATILIM BELGESİ 
almaya hak kazanmıştır. 

11. TÜBİTAK Bu Benim Eserim Ege Bölge Sergisi (Nisan 2015)

Ortaokul 7. sınıf öğrencimiz “Temiz Telefon” isimli Fen 
Bilimleri Projesi ile İKİNCİLİK kazanarak ulusal sergiye 
katılma hakkı elde etmiştir.

Ortaokul 7. sınıf öğrencimiz “Temiz Telefon” isimli Fen 
Bilimleri Projesi ile ulusal sergide okulumuzu en iyi 
şekilde temsil etmiştir.

11. TÜBİTAK Bu Benim Eserim Ulusal Sergi (Mayıs 2015)
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24. MEF Uluslararası Eğitim Kurumları Araştırma Projesi Yarışması (Mayıs 2015)

Mef Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada  
“İzmir Gaziemir Serbest Bölgesindeki Hava Kirliliğinin 
HypnumCupressifurme Türü Karayosunlarının 
Kullanımı ile Ölçülmesi” isimli Biyoloji projesi ile Fen 
lisesi 9. sınıf öğrencilerimiz BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÖZEL 
ÖDÜLÜ'nü (Türkiye Altıncılık Ödülü) kazanmışlardır.

Bilim Kahramanları Yarışıyor 11. FLL Ege Bölge 
Turnuvasında “Parmak Ucunda Hayat” isimli Sosyal 
Sorumluluk projesi ile Team Of Rescuers Lego Robot 
Takımı Proje Jürisi Birincisi, “Holocan” isimli 
Mühendislik projesi ile Rotatech Lego Robot Takımı 
Robot Tasarım ve Programlama Birincisi “Oku Bakayım” 
isimli Öğrenme Güçlüğü projesi İle NıneBuddy Lego 
Robot Takımı Ege Bölgesi Finallerine Katılım Başarısı, 
“Lego Plus” isimli Down Sendromu Hastalarının 
Eğlenerek Öğrenmesi projesi  ile LıttleHeroes Lego 
Robot Takımı Ege Bölgesi Finallerine Katılım Başarısı 
elde etmişlerdir.

11. FLL (First Lego Ligi) Bölge Turnuvası ( Şubat 2015)

11. FLL (First Lego Ligi ) Ulusal Turnuvası ( Mart 2015)

Bilim Kahramanları Yarışıyor Türkiye Turnuvası Parmak 
Ucunda Hayat” isimli Sosyal Sorumluluk Projesi İle 
Team Of Rescuers Lego Robot Takımı Türkiye 
Finallerine Katılım Başarısı, “Holocan” isimli Mühendislik 
Projesi İle Rotatech Lego Robot Takımı Türkiye 
Finallerine Katılım Başarısı elde etmiştir.

Yaşamda Kalite Derneğinin düzenlediği KALDER Proje Yarışmasında Fen Lisesi öğrencilerimiz 
projeleri Türkiye Finallerine katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir.

 4. Yaşamda Kalite Proje ve Fikir Yarışması (Mayıs 2015)
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Samsung Geleceğin Mucitleri Proje Yarışması (Mayıs 2015)

Yaratıcı Çocuklar Derneğinin düzenlediği Samsung 
Geleceğin Mucitleri Proje Yarışması Türkiye Finallerinde 
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz  ilk 10 proje arasına 
girerek okulumuzu en iyi şekilde temsil etmişlerdir..

Bilim Kahramanları Yarışıyor Junior FLL Turnuvasında 2. 
sınıf öğrencilerimizden oluşan Butterflıes Lego Robot 
Takımımız KAYA GİBİ SAĞLAM TASARIM ÖDÜLÜ, 3. sınıf 
öğrencilerimizden oluşan Rainbow Lego Robot 
Takımımı ise PICASSO ÖDÜLÜ'nü kazanmışlardır.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr.,(  Nisan 2015) 

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri

 Olimpiyat Yarışması (2015)

Fen Bilimleri Olimpiyat Yarışmasında ortaokul kademesinde 2 öğrencimizle lise kademesinde 1 
öğrencimiz 2. Aşama Sınavına KATILIM BAŞARI BELGESİ kazanmışlardır.
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SANATSAL BAŞARILARIMIZ

Bölüm olarak amacımız; öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, sosyal 
ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde almış olduğumuz sanatsal başarılarımızı şöyle 
sıralayabiliriz :
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“Bilim Herkesi Birleştirir” konulu ortaokul kategorisinde İZMİR ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

“İnsan Hakları” konulu ortaokul kategorisi resim dalında  İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
“İnsan Hakları ” konulu ortaokul kategorisi resim dalında SERGİLEME

“Canım Öğretmenim” konulu anasınıfı kategorisi resim dalında MANSİYON ÖDÜLÜ
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“Anne Sevgisi” konulu anasınıfı kategorisi resim dalında SERGİLEME ÖDÜLÜ

“Barış” konulu ortaokul kategorisi resim dalında BAŞARI BELGESİ

“23 Nisan” konulu ilkokul kategorisi resim dalında
İZMİR İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“En Yaratıcı Resim” konulu ilkokul kategorisi resim dalında 7 ADET BAŞARI MADALYASI

 “Çocuk ve Çevre” konulu ilkokul kategorisi resim dalında 1 ADET BAŞARI ÖDÜLÜ VE 21 ADET 
BAŞARI MADALYASI
“Çocuk ve Çevre” konulu ortaokul kategorisi resim dalında 13 ADET BAŞARI MADALYASI
“Çocuk ve Çevre” konulu anasınıfı kategorisi resim dalında 6 ADET BAŞARI MADALYASI

 “Çocuk Gözüyle Gaziemir” konulu ilkokul kategorisi resim dalında ÜÇÜNCÜLÜK
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“Çocuk Gözüyle 23 Nisan” konulu anasınıfı kategorisi resim dalında İKİNCİLİK

“Çanakkale Zaferi” konulu anasınıfı kategorisi resim 
dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“Uzay” konulu anasınıfı kategorisi resim dalında
SERGİLEME ÖDÜLÜ

“Canım Öğretmenim” konulu anasınıfı kategorisi resim dalında BİRİNCİLİK

“Atatürk Sevgisi” konulu ilkokull kategorisi resim dalında
İKİNCİLİK

“Cumhuriyet Sevinci” konulu anasınıfı kategorisi resim dalında ÜÇÜNCÜLÜK
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İlkokul Koro Kulübü, Ortaokul Çoksesli Koro 
Kulübü ve Ortaokul Orkestra Kulübü ile 
katılım gösterdiğimiz festivalde 
öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil 
etmiştir.

Lise Polifonik Korosunun katılımı ile 'Solo'lu 
Eser Yorumlama Başarı' ödülü alınmıştır.

İzmir Sev İlköğretim Okulları tarafından düzenlenen ''Müzik Festivali''

Mozart Akademi tarafından düzenlenen ''I.Polifonik Korolar Festivali''

Lise Orkestra Grubumuz katılım göstermiş 
ve  84 okul arasında finale kalarak 
okulumuzu İstanbul'da başarıyla temsil 
etmiştir.

Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen ''Liseler Arası Müzik Yarışması''
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Lise Orkestra Kulübümüz her yıl İzmir 
elemelerine katılım göstermekte, 
okulumuzu başarı ile temsil etmektedir.

VodafoneFreezone Liseler Arası Müzik Yarışması

Lise Orkestra Kulübümüz yarışmaya katılım 
göstermiş ve 45 grup arasında finale 
kalarak okulumuzu başarıyla temsil etmiştir.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ''Liseler Arası Müzik Yarışması''

Lise öğrencimiz Ece Pehlivan elim bir trafik kazasında yitirdiğimiz Bora Aşçılar'ın anısına yarışmaya 
katılmış; okulumuzu büyük bir başarıyla temsil ederek ''Jüri Özel Ödülü'' ne layık görülmüştür.

Buca Kaymakamlığı himayelerinde ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Koordinatörlüğünde düzenlenen '' İzmir Liseler Arası  Solo Ses Yarışması''
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Matematik Bölümü Başarıları

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Gelişim Kolejinin düzenlemiş olduğu Math 
League Fest'te ÜÇÜNCÜLÜK

İzmir Koleji Matematik Yarışması'nda 
BİRİNCİLİK

27 ülkeden yaklaşık 16000 öğrencinin 
katıldığı MathematicsWithoutBorders 
Turnuvası'nda BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK ve 
ÜÇÜNCÜLÜK

Dünya'nın en uzun soluklu ve en prestijli yarışmalarından biri olarak gösterilen, The 
Mathematical Association of America (MAA) tarafından düzenlenen AMC-8 
(AmericanMathematics Contest-8) Yarışması'nda BRONZ MADALYA
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Türkiye genelinde 64 öğrencinin yarıştığı 
ODTÜ Ülkem Koleji Strateji Oyunları 
Yarışması'nda ÜÇÜNCÜLÜK

“TAKEV Strateji Oyunları Turnuvası”nda 
DÖRDÜNCÜLÜK

Türkiye genelinde 64 öğrencinin yarıştığı 
ODTÜ Ülkem Koleji Strateji Oyunları 
Yarışması'nda ÜÇÜNCÜLÜK
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9 ülkeden yaklaşık 1300 öğrencinin katıldığı Mathematics Without Borders Turnuvası'nın 1. etabında 
BRONZ MADALYA

9 ülkeden yaklaşık 1300 öğrencinin katıldığı Mathematics Without Borders Turnuvası'nın 2. etabında 
ALTIN MADALYA, GÜMÜŞ MADALYA

9 ülkeden yaklaşık 1300 öğrencinin katıldığı Mathematics Without Borders Turnuvası'nın 3. etabında 
BRONZ MADALYA, MATHSTAR ÖZEL ÖDÜLÜ

Tales Matematik Yarışması'na 5, 6 ve 7. sınıf olimpiyat öğrencilerimizle KATILIM

Özel Ege Lisesinin düzenlediği Ege Bölgesi genelinde özel ve devlet okulları arasında düzenlenen 
matematik yarışmasına KATILIM

TAKEV Strateji Oyunları Turnuvası'na hem ilkokul hem de ortaokul kategorisine KATILIM

Matematik Bölümü Başarıları2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

The Mathematical Association of America 
(MAA) tarafından düzenlenen AMC-8 
(American Mathematics Contest-8) 
Yarışması’nda BRONZ MADALYA

İzmir Koleji Matematik Yarışması'nda 
BİRİNCİLİK, ÜÇÜNCÜLÜK

Prof. Gregor Dolinar'ın desteklediği 
derneğin düzenlediği Kanguru Matematik 
Yarışması'nda %5'LİK DİLİM
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2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2014 yılı AMC-8 Yarışması'nda BRONZ MADALYA

Manisa ODTÜ Ülkem Koleji 1. Strateji 
Oyunları Yarışması (27 Aralık 2014): 
Kulami oyunu dalında BEŞİNCİLİK

2015 yılı Gelişim Koleji Matematik 
Yarışması'nda İKİNCİLİK

2015 yılı EKİN-X Matematik 
Yarışması'nda BRONZ MADALYA

2015 yılı Kanguru Matematik 
Yarışması'nda %1'LİK DİLİM
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
(TEGM) tarafından düzenlenen 10. Matematik ve Fen 
Bilimleri Proje Yarışması'nda Bu Benim Eserim “Braille 
Alfabesi İle Çarpışma İşlemi” adlı çalışmayla İZMİR 
BÖLGE SERGİSİ

2015 yılı Gelişim Koleji Matematik 
Ligi'nde FİNAL

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik 
Bölümünün düzenlediği lise 
öğrencilerine yönelik CAHİT ARF 
MATEMATİK GÜNLERİ kapsamında 
düzenlenen Matematik Yarışması'na 
KATILIM
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SPOR BAŞARILARIMIZ

ATLETİZM
30. Torunlar Atletizm Şenliği ve Yarışması'nda İL İKİNCİLİĞİ

BASKETBOL
2016-2017 YILI 
Yıldız erkek takımı Gaziemir BİRİNCİLİĞİ
Yıldız erkek takımı İzmir DÖRDÜNCÜLÜĞÜ
Genç erkek takımı Gaziemir BİRİNCİLİĞİ
Küçük erkek takımı İzmir BEŞİNCİLİĞİ
Küçük erkek takımı Gaziemir BİRİNCİLİĞİ

2015-2016 YILI
Küçük erkek takımı İLÇE İKİNCİLİĞİ
Yıldız erkek takımı İLÇE İKİNCİLİĞİ
Genç erkek takımı İLÇE İKİNCİLİĞİ
Küçük erkek takımı İL BEŞİNCİLİĞİ

JİMNASTİK
2016-2017 YILI
Erkekler Minik A Kategorisinde İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Erkekler Minik B Kategorisinde İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

2015-2016 YILI
Artistik Jimnastik Minik A Erkek Bireysel İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

TROMBOLİN
2015-2016 YILI
Bireysel Küçük Erkek İL İKİNCİLİĞİ, Türkiye Finallerinde Türkiye ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

MASA TENİSİ
2016-2017 YILI
Yıldız erkek takımı İL BEŞİNCİLİĞİ
Yıldız erkek takımı İLÇE BİRİNCİLİĞİ
Küçük erkek takımı İLÇE İKİNCİLİĞİ

2015-2016 YILI
Yıldız erkek takımı İL BEŞİNCİLİĞİ

2014-2015 YILI
Küçük Erkek takımı İL İKİNCİLİĞİ
Küçük Erkek takımı SON ON ALTI
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TENİS
2016-2017 YILI
Yıldız kızlar takımı İL DÖRDÜNCÜSÜ

2015-2016 YILI 
Küçük erkek takımı İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Küçük kız takımı İL İKİNCİLİĞİ (TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIM HAKKI)

FİZİKSEL ETKİNLİKLER
2016-2017 YILI
Bayrak yarışı minikler İLÇE İKİNCİLİĞİ

2015-2016 YILI 
Çift ayak atlama İLÇE BİRİNCİLİĞİ

2014-2015 YILI
Halat çekme İLÇE İKİNCİLİĞİ

YÜZME

2016-2017 YILI
Genç kızlar takımı İL İKİNCİLİĞİ, TÜRKİYE BEŞİNCİLİĞİ,
Genç erkek takımı İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ olup TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIM HAKKI 
Küçük erkek takımı İL BEŞİNCİLİĞİ
Küçük kız takımı İL DÖRDÜNCÜLÜĞÜ
Yıldız erkek takımı İL BİRİNCİLİĞİ, TÜRKİYE ALTINCILIĞI
Yıldız kız takımı İL BİRİNCİLİĞİ, TÜRKİYE YEDİNCİLİĞİ
Minik erkek B kategorisinde takımı İL DÖRDÜNCÜLÜĞÜ
Minik kızlar A kategorisinde takımı İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Minik erkekler A kategorisinde takımı İL BİRİNCİLİĞİ

2015-2016 YILI 
MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Gençler A Yüzme Müsabakasında Gençler A bayan takımı 
İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Gençler A Yüzme Müsabakasında Gençler A bayan takımı 
TÜRKİYE ON DÖRDÜNCÜLÜĞÜ
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MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Yıldızlar Yüzme Müsabakasında Yıldız erkek takımı İZMİR 
ŞAMPİYONLUĞU
MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Yıldızlar Yüzme Müsabakasında Yıldız erkek takımı GRUP 
İKİNCİLİĞİ
MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Yıldızlar Yüzme Müsabakasında Yıldız erkek takımı 
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜLÜĞÜ
MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Yıldızlar Yüzme Müsabakasında Yıldız kız takımı İZMİR 
İKİNCİLİĞİ
MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Yıldızlar Yüzme Müsabakasında Yıldız kız takımı GRUP 
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
MEB okul sporları bünyesinde düzenlenen Yıldızlar Yüzme Müsabakasında Yıldız kız takımı TÜRKİYE 
DOKUZUNCULUĞU 
Minikler A erkek takımı İZMİR ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Minikler A kız takımı İZMİR İKİNCİLİĞİ
Minikler B erkek takımı İZMİR ŞAMPİYONU
Minikler B kız takımı İZMİR İKİNCİLİĞİ

2014-2015 YILI
İzmir Okul Sporları Liseler arası Yüzme Müsabakaları (20 Ocak 2015)
50m. Serbest BİRİNCİLİK
50m. Sırtüstü BİRİNCİLİK
100m. Serbest BİRİNCİLİK
100m. Sırtüstü BİRİNCİLİK
200m. Karışık BİRİNCİLİK
50m. Serbest İKİNCİLİK
100m. Serbest İKİNCİLİK
50m. Kurbağa İKİNCİLİK
50m. Sırtüstü İKİNCİLİK
50m. Serbest DÖRDÜNCÜLÜK
50m. Sırtüstü DÖRDÜNCÜLÜK

Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası - İstanbul (18 Ocak 2015)
10km. Serbest İKİNCİLİK
10km. Serbest ÜÇÜNCÜLÜK

Özel Işıkkent Eğitim Kampüsü 5. Liseler Arası Yüzme Şenliği (30 Aralık 2014)
Genç Kızlar Bayrak Takımı İKİNCİLİK
Anadolu Yıldızları Yüzme İzmir İl Seçmeleri (23 Aralık 2014)
100m. Sırtüstü BİRİNCİLİK
100m. Serbest İKİNCİLİK
400m. Serbest İKİNCİLİK
100m. Kurbağa BİRİNCİLİK
100m. Serbest İKİNCİLİK
200m. Karışık İKİNCİLİK
100m. Kelebek İKİNCİLİK
100m. Serbest DÖRDÜNCÜLÜK
200m. Karışık BEŞİNCİLİK
50m. Sırtüstü İKİNCİLİK
50m. Serbest ÜÇÜNCÜLÜK
200m. Serbest ÜÇÜNCÜLÜK

Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası - İstanbul (17-21 Aralık 2014)
200m. Kurbağa DÖRDÜNCÜLÜK (A Finali Yüzdü)
100m. Kurbağa YEDİNCİLİK (A Finali Yüzdü)
100m. Karışık YEDİNCİLİK (A Finali Yüzdü)
50m. Kurbağa DOKUZUNCULUK
100m. Karışık YEDİNCİLİK (A Finali Yüzdü)
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VOLEYBOL

2016-2017 YILI
Genç kızlar B kategorisinde takımı İL 
İKİNCİLİĞİ, TÜRKİYE DÖRDÜNCÜLÜĞÜ
Genç kızlar takımı İLÇE BİRİNCİSİ
Yıldız kızlar takımı İL BİRİNCİSİ, TÜRKİYE 
ALTINCISI
Küçük kızlar takımı İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ

2015-2016 YILI
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen voleybol müsabakalarında 
Yıldız kız voleybol takımı İZMİR 
İKİNCİLİĞİ
Gaziemir İlçe Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen voleybol müsabakalarında 
Genç kız voleybol takımı GAZİEMİR BİRİNCİLİĞİ
Gaziemir İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol müsabakalarında Yıldız kız voleybol takımı 
GAZİEMİR BİRİNCİLİĞİ
Gaziemir İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol müsabakalarında Küçük kız voleybol 
takımı GAZİEMİR ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol müsabakalarında Genç kız lise voleybol 
takımı İZMİR ŞAMPİYONLUĞU
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol müsabakalarında Genç kız lise voleybol 
takımı TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

FUTBOL
2016-2017 YILI
Genç erkek takımı İLÇE DÖRDÜNCÜLÜĞÜ

2015-2016 YILI
Gaziemir İlçe Gençlik Spor  İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında 
gençler futbol takımı İLÇE DÖRDÜNCÜLÜĞÜ

50m. Kurbağa DOKUZUNCULUK
200m. Kurbağa DOKUZUNCULUK
100m. Kurbağa ON BİRİNCİLİK
50m. Serbest ALTINCILIK (A Finali Yüzdü)

Bayanlar Açık Yaş Bayrak Takımı
4*50 Karışık BEŞİNCİLİK (A Finali Yüzdü)

Atatürk Haftası Yüzme Müsabakaları (10 Kasım 2014)
50m. Sırtüstü İKİNCİLİK
50m. Serbest DÖRDÜNCÜLÜK

Kız Bayrak Takımı
4*50 Karışık DÖRDÜNCÜLÜK
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Türkçe - Edebiyat Bölümü Başarılarımız

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (29 Ekim 2016)

“Cumhuriyet Sevinci” konulu ortaokul kategorisi 
kompozisyon dalında İKİNCİLİK

“Cumhuriyet Sevinci” konulu ortaokul kategorisi şiir 
dalında İKİNCİLİK

“Cumhuriyet ve Demokrasi” konulu lise kategorisi 
kompozisyon dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“Cumhuriyet Sevinci” konulu lise kategorisi şiir 
dalında BİRİNCİLİK
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Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen

 “10 Kasım Atatürk Haftası”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (10 Kasım 2016)

“Yaşamın Her Yerinde Atatürk” konulu 
ortaokul kategorisi kompozisyon dalında 
BİRİNCİLİK 

“Yaşamın Her Yerinde Atatürk” konulu 
ortaokul kategorisi kompozisyon dalında 
İKİNCİLİK

“Atatürk'ü Yaşatmak” konulu lise kategorisi 
kompozisyon dalında İKİNCİLİK 

“Atatürk'ü Yaşatmak” konulu lise kategorisi 
kompozisyon dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“Atatürk Olmak ” konulu lise kategorisi şiir 
dalında İKİNCİLİK 

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“24 Kasım Öğretmenler Günü”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (24 Kasım 2016)

“Öğretmenin Kutsallığı” konulu ortaokul 
kategorisi kompozisyon dalında İKİNCİLİK 

“Öğretmenin Kutsallığı” konulu ortaokul 
kategorisi kompozisyon dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“Hayalimdeki Öğretmen” konulu lise kategorisi 
şiir dalında ÜÇÜNCÜLÜK

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen

“Mevlana Haftası” Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması (06 Aralık 2016)

“Hoşgörü” konulu lise kompozisyon dalında 
İKİNCİLİK  

“Hoşgörü” konulu lise kompozisyon dalında 
ÜÇÜNCÜLÜK

“Hoşgörü” konulu lise şiir dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“İnsan Sevgisi” konulu ortaokul kompozisyon 
dalında BİRİNCİLİK

“İnsan Sevgisi” konulu ortaokul kompozisyon 
dalında İKİNCİLİK

“İnsan Sevgisi”  konulu ortaokul kompozisyon 
dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“Hoşgörü” konulu ortaokul şiir dalında 
ÜÇÜNCÜLÜK
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Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“10 Aralık İnsan Hakları Günü'' Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması (06 Aralık 2016)

“Yurttaşlık Hakkım” konulu lise şiir dalında BİRİNCİLİK
“Yurttaşlık Hakkım” konulu lise şiir dalında İKİNCİLİK
“Yurttaşlık Hakkım” konulu ortaokul şiir dalında ÜÇÜNCÜLÜK
“İnsan İnsanın Efendisi midir?” konulu lise kompozisyon dalında BİRİNCİLİK
“Hak ve Özgürlükler” konulu ortaokul kompozisyon dalında İKİNCİLİK
“Hak ve Özgürlükler” konulu ortaokul kompozisyon dalında ÜÇÜNCÜLÜK

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve ŞehitleriAnma” Kompozisyon Yarışması (…………2016)

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz” konulu lise kompozisyon dalında (Gaziemir İlçe) 
BİRİNCİLİK   

Ekin Koleji 16. Çocuk Kurultayı  (10 Aralık 2016 )

“Anne yemek hazır mı?” konulu sunum 
dalında KATILIM TEŞEKKÜR BELGESİ

Özel Ege Lisesi 16. Günaydın Edebiyat Öykü- Şiir- Masal Yarışması

Lise kategorisi şiir dalında TÜRKİYE 
İKİNCİLİĞİ   



131

Saint Joseph Fransız Lisesi Ali Ak Öykü Yarışması

Öğrencilerimizin canlı performans 
sergilediği öykü yarışmasında KATILIM  
TEŞEKKÜR BELGESİ

48. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi

TUBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire 
Başkanlığınca düzenlenen 48. TUBİTAK Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
Türk Dili ve Edebiyatı dalında 11. sınıf 
öğrencilerimizin hazırladıkları“Z Kuşağının 
Âşık Edebiyatına Bakışı” projesiyle Ege 
Bölgesi'ne KATILIM BAŞARI BELGESİ

Bahar Lions Kulübü “M.Kemal Niçin Yüzyılın Lideridir?” 

konulu kompozisyon yarışması

“M.Kemal Niçin Yüzyılın Lideridir?” konulu 
kompozisyon dalında  İL BİRİNCİLİĞİ
“M.Kemal Niçin Yüzyılın Lideridir?” konulu 
kompozisyon dalında  İL İKİNCİLİĞİ
“M.Kemal Niçin Yüzyılın Lideridir?” konulu 
kompozisyon dalında  SEÇİCİ KURUL 
ÖDÜLÜ
“M.Kemal Niçin Yüzyılın Lideridir?” konulu 
kompozisyon dalında  ÖZENDİRME ÖDÜLÜ     

Gelişim Koleji 5.Kısa Oyun Festivali

12 okulun katıldığı festivalde Tiyatro Kulübü 
öğrencilerimizin sahnelediği oyun ile 
KATILIM BELGESİ
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İzmir İl Milli Eğitim tarafından düzenlenen “İzmir'in Fethi”

konulu şiir, kompozisyon ve hikâye yarışması

“İzmir'in Fethi” konulu ortaokul kategorisi kompozisyon dalında BİRİNCİLİK   
“İzmir'in Fethi” konulu ortaokul kategorisi hikâye dalında BİRİNCİLİK  

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Tarafından düzenlenen

“Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gelecek”  öykü yarışması

“Bağımlılık” konulu ortaokul kategorisi öykü dalında BİRİNCİLİK 
“Bağımlılık” konulu lise kategorisi öykü dalında BİRİNCİLİK 

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (23 Nisan 2017)

“Ulusal Egemenlik” konulu ortaokul 
kompozisyon dalında BİRİNCİLİK   
“Ulusal Egemenlik” konulu ortaokul 
kompozisyon dalında İKİNCİLİK  
“Ulusal Egemenlik” konulu ortaokul şiir 
dalında İKİNCİLİK  

Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalemler Öykü Yarışması Türkiye Geneli

Ortaokul kategorisinde  JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Ortaokul kategorisi ÖZGÜR PENCERE ÖZEL 
ÖDÜLÜ 
Lise kategorisi TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Lise kategorisi JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 

“Mustafa Kemal'i Anlamak” Konulu Fikir ve Proje Yarışması

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Başkanlığı tarafından düzenlenen liseler arası “Mustafa Kemal’i 
Anlamak” fikir ve proje yarışmasında lise öğrencilerimiz 2000 eser arasında ön elemeyi geçerek
İLK YÜZ  ESER arasına girmiştir.
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Yaratıcı Çocuklar Derneği Türkiye geneli “Sevgi” konulu öykü yarışması

“Sevgi” konulu öykü dalında ortaokul kategorisi TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ 
 “Sevgi” konulu öykü dalında ortaokul kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında ortaokul kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında ortaokul kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında lise kategorisi TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ 
“Sevgi” konulu öykü dalında lise kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında lise kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında lise kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında lise kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında lise kategorisi MANSİYON 
“Sevgi” konulu öykü dalında lise kategorisi MANSİYON 

Engelliler Haftası Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Engelliler Haftası konulu kompozisyon 
dalında ortaokul kategorisi İLÇE BİRİNCİSİ 
Engelliler Haftası konulu kompozisyon 
dalında ortaokul kategorisi İLÇE İKİNCİSİ 
Engelliler Haftası konulu şiir dalında lise 
kategorisi İLÇE BİRİNCİSİ 
Engelliler Haftası konulu şiir dalında lise 
kategorisi İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konulu

 Şiir ve Kompozisyon Yarışması

19 Mayıs konulu şiir dalında ortaokul 
kategorisi İLÇE İKİNCİSİ 

19 Mayıs konulu kompozisyon dalında 
ortaokul kategorisi İLÇE BİRİNCİSİ 

19 Mayıs konulu kompozisyon dalında 
ortaokul kategorisi İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ 

19 Mayıs konulu kompozisyon dalında lise 
kategorisi İLÇE İKİNCİSİ 

19 Mayıs konulu şiir dalında lise kategorisi 
İLÇE İKİNCİSİ 

19 Mayıs konulu şiir dalında lise kategorisi 
İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ 
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2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “10 Kasım Atatürk

 Haftası” Resim, Şiir, Kompozisyon, Anı, Mektup” Yarışmaları (10 Kasım 2015)

“Atatürk Olmak” konulu ortaokul şiir dalında İKİNCİLİK

“Atatürk Olmak” konulu ortaokul şiir dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“Atatürk Olmak” konulu lise şiir dalında BİRİNCİLİK

“ Yaşamın Her Yerinde Atatürk” konulu ortaokul kompozisyon dalında ÜÇÜNCÜLÜK

“Yaşamın Her Yerinde Atatürk” konulu ortaokul kompozisyon dalında İKİNCİLİK

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (29 Ekim 2015)

“Cumhuriyet Sevinci” konulu lise şiir dalında ÜÇÜNCÜLÜK

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “24 Kasım 

Öğretmenler Günü”  Resim, Şiir ve Mektup Yarışması (24 Kasım 2015)

Çocuk Gözüyle Öğretmen” konulu lise kompozisyon dalında ÜÇÜNCÜLÜK
Öğretmen Olmak” konulu lise şiir dalında BİRİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK 
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Rotary Kulübü tarafından düzenlenen Güzel Konuşma ve Yazma Yarışması

Serbest konulu; okuma, yazma ve konuşma 
etkinliği canlı performans KATILIM 
TEŞEKKÜR BELGESİ ve PLAKETİ
Rotary Kulübü tarafından düzenlenen Güzel 
Konuşma ve Yazma Yarışması (15 Aralık 
2015) İl Geneli  BİRİNCİLİK

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “18 Mart Şehitleri

Anma Günü Şiir, Kompozisyon, Anı, Mektup Yarışması”

“Çanakkale Zaferi” konulu ortaokul şiir dalında ÜÇÜNCÜLÜK

Ekin Koleji 15. Çocuk Kurultayı (11 Aralık 2015 )

“Ah Bir Çocuk Olsam” konulu Sunum 
dalında KATILIM TEŞEKKÜR BELGESİ

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“İnsan Hakları''konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması (10 Aralık 2015)

“Benim de Haklarım Var” konulu lise kompozisyon dalında BİRİNCİLİK
“Benim de Haklarım Var” konulu ortaokul kompozisyon dalında ÜÇÜNCÜLÜK
“Ben de Haklı Olamaz mıyım?” konulu ortaokul şiir dalında ÜÇÜNCÜLÜK
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Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen

“Engelliler Haftası” konulu “şiir, kompozisyon” yarışması

“Engelliler Haftası” konulu lise kompozisyon dalında İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

“Engelliler Haftası” konulu ortaokul şiir dalında BİRİNCİLİK,  İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

Yaratıcı Çocuklar Derneği (TÜRKİYE GENELİ) tarafından düzenlenen

 Yaratıcı Çocuklar Derneği Öykü Yarışması (7 Haziran 2016)

“Hayvan Hikâyesi” konulu ortaokul 5. sınıflar öykü dalında ÜÇÜNCÜLÜK ve İKİ MANSİYON ÖDÜLÜ
“Hayvan Hikâyesi” konulu ortaokul 6. sınıflar öykü dalında İKİNCİLİK
“Hayvan Hikâyesi” konulu ortaokul 7. sınıflar öykü dalında İKİNCİLİK
“Hayvan Hikâyesi” konulu lise öykü dalında ÜÇÜNCÜLÜK ve DÖRT MANSİYON ÖDÜLÜ

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“Türk Kültürü Nevruz” Yarışması (21 Mart 2016)

“Nevruz” konulu ortaokul şiir dalında BİRİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

“Nevruz” konulu lise kompozisyon dalında BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

Gelişim Koleji 4. Kısa Oyun Festivali

“Ak Masal Kara Masal” adlı oyunla ortaokul 
tiyatro dalında EN İYİ KIZ OYUNCU ÖDÜLÜ

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

Turizm Haftası Kompozisyon Yarışması (10 Mart 2016)

“Turizm Haftası” konulu lise şiir dalında 
BİRİNCİLİK İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

“Turizm Haftası” konulu ortaokul 
kompozisyon dalında BİRİNCİLİK ve 
İKİNCİLİK
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TAKEV Liseler Arası Tiyatro Festivali(12 Mayıs 2016)

Lise öğrencilerimizle festivale KATILIM 
BELGESİ

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen

“Engelliler Haftası”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (11 Mayıs 2016)

“Engelliler Haftası” konulu lise kompozisyon dalında İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

“Engelliler Haftası” konulu ortaokul şiir dalında BİRİNCİLİK,  İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Bana AB'yi Anlat”

konulu Slogan Yarışması (11 Mayıs 2016)

“Bana AB'yi Anlat” konulu 8. sınıf kategorisi 
slogan dalında (İl Geneli) İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk'ü 

Anma Gençlik ve Spor Bayramı ”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (19 Mayıs 2016)

“19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konulu ortaokul kategorisi şiir dalında 
BİRİNCİLİK

“19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konulu lise kategorisi kompozisyon dalında 
İKİNCİLİK
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2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Sev Koleji Dilden Dile Etkinliği

Serbest konulu okuma, yazma ve konuşma etkinliği canlı performans KATILIM TEŞEKKÜR BELGESİ 
ve PLAKETİ

Saint Joseph Fransız Lisesi Ali Ak Öykü Yarışması (Canlı Performans - 17 Aralık 2014)

Öğrencilerimizin canlı performans sergilediği ''Gitme'' konulu öykü yazma yarışmasında ortaokul 
kategorisi öykü dalında BİRİNCİLİK

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İnsan Hakları''

konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması (10 Aralık 2014)

“İnsan Hakları” konulu lise kategorisi şiir dalında İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK
“İnsan Hakları” konulu lise kategorisi kompozisyon dalında BİRİNCİLİK
“İnsan Hakları” konulu ortaokul kategorisi kompozisyon dalında BİRİNCİLİK

Ekin Koleji  14. Çocuk Kurultayı (10 Aralık 2014)

''Savaşın Çocukları'' konulu Sunum dalında KATILIM TEŞEKKÜR BELGESİ

Rotary Kulübü “Güzel Konuşma ve Yazma Etkinliği” (25 Kasım 2014)

“Gelecekte Yapmak İstedikleriniz ve Gelecek Planlarınız” konulu sunum etkinliği dalında KATILIM 
TEŞEKKÜR BELGESİ

Gelişim Koleji Meddahlık Yarışması

Gelişim Koleji'nin düzenlemiş olduğu 
“Öykülerin Peşinde Adım Adım Liseler Arası 
Meddahlık Yarışması” nda   ÜÇÜNCÜLÜK
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Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “10 Kasım Atatürk 

Haftası” Resim, Şiir, Kompozisyon, Anı, Mektup” Yarışmaları (10 Kasım 2014)

“Atatürk Sevgisi” konulu ortaokul kategorisi kompozisyon dalında İKİNCİLİK
“Atatürk'e Mektup” konulu lise kategorisi kompozisyon dalında İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

Yaratıcı Çocuklar Derneği (TÜRKİYE GENELİ) tarafından düzenlenen 

Yaratıcı Çocuklar Derneği Öykü Yarışması (1 Haziran 2015)

“Çocuk Hakları” konulu ortaokul öykü dalında 
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ve MANSİYON

“Çocuk Hakları” konulu lise öykü dalında 
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ve MANSİYON

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı”  Şiir ve Kompozisyon Yarışması (29 Ekim 2014)

“Cumhuriyet Sevinci” konulu lise kategorisi 
kompozisyon dalında BİRİNCİLİK

Özel Ege Lisesi  “Günaydın Edebiyat” Öykü, Şiir ve Masal Yazma

Yarışması (26 Mart 2015)

Ortaokul öykü dalında BÖLGE BİRİNCİLİĞİ

Ortaokul masal dalında BÖLGE İKİNCİLİĞİ

Lise öykü dalında BÖLGE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “24 Kasım 

Öğretmenler Günü”  Resim, Şiir ve Mektup Yarışması (24 Kasım 2014)

“Öğretmen Sevgisi” konulu lise kategorisi şiir dalında İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK

“Öğretmene Mektup” konulu ortaokul kategorisi kompozisyon dalında BİRİNCİLİK
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Bilişim Teknolojileri Bölümü Başarılarımız

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye İhsan Yener Klavye 
Şampiyonası'nda okullar kategorisinde okulumuz 4044 toplam puan ile İKİNCİ sırada yer 
almıştır.

Bir öğrencimiz Türkiye SEKİZİNCİSİ, bir öğrencimiz Türkiye ONUNCUSU olmuştur.

İlkokulda altı öğrencimiz BAŞARI BELGESİ almaya hak kazanmıştır.

Ortaokulda on üç öğrencimiz BAŞARI BELGESİ almaya hak kazanmıştır.

MEV Kolejinin düzenlemiş olduğu “Scratch Benim Oyunum” adlı yarışmada bir öğrencimizin 
projesi FİNALE kalmıştır.

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu tarafından 
düzenlenen“Uluslararası İntersteno Klavye 
Yarışması” 21.01.2016) TÜRKİYE ALTINCILIĞI

Ve aynı yarışmada Dünya BEŞİNCİLİĞİ

TÜBİTAK Ulusal Proje Yarışmasına“Verimli Ders 
Programı Uygulaması” ile katılarak Ege Bölge 
Sergisine katılma hakkı kazandık.
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Sosyal Bilgiler Bölümü Başarılarımız

Bilgi Yarışması

AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde, 10. sınıflar arasında AB 
hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla düzenlenen yarışmada İLÇE BİRİNCİLİĞİ

Rota Münazara Kulübü

27-28-29 Aralık 2014 tarihinde düzenlenmiş 
olan III. Liderlerin Oyunu Gediz'de Münazara 
Yarışması'da 80 okul arasında İLK OTUZ İKİ

Su Kaşifi Projesi

0cak 2015 tarihinde başlatılan Su Kaşifi 
programına, alınan eğitim sonrası 20 Şubat 
2015 tarihinde resmi olarak başvurmuş 
bulunmaktayız. Proje başlangıcı olarak dört 
ana konu üzerinde durulmamız istenmiştir. 
Bu konular; Temiz Su, Saklı Su, Dünyamızın 
Suyu ve Değerli Su. Her ana başlığın 
içerisinde beş proje ekibinin verdiği, bir 
tanede kendimizin düşünüp oluşturmamızı 
istedikleri toplam altı etkinlik bulunmaktadır

Tübitak Projesi

2013 yılında gerçekleştirdiğimiz ''Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunlarına Dair ve Deneyimler'' 
adlı proje ile Ege Bölge ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Rota Münazara Kulübü

“Paşazade Lokumları, İlimon ve Kesete Şirketleri” MEB Genç Başarı Vakfı  ve Sivil toplum 
örgütlerinin düzenlediği 2. Yerel Ticaret Fuarı'nda okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiş ve 
katılımcıların, jürinin, vatandaşların beğenisini kazanmıştır. Yerel basında yer alan “KESETE Şirketi” 
reklamcılığa farklı bir bakış açısı  katmıştır.
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Yabancı Dil Başarılarımız

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DESTINATION IMAGINATION (İlkokul)

Hayal Gücüne Yolculuk Derneği (11 - 12 Mart 2017)
Project Outreach Elementary Level - BİRİNCİLİK

DUBBING FEST (Ortaokul)

WORLD SCHOLAR'S CUP (Ortaokul)

Gelişim Koleji (29 Nisan 2017)
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

World Scholars' Cup - İzmir Sev Okulu (07 - 
08 Ocak 2017)

Münazara şampiyonu - GÜMÜŞ MADALYA

Kompozisyon alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Sanat alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Edebiyat alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Kompozisyon alanında - ALTIN MADALYA

Sosyal Bilimler alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Edebiyat alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Fen alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Kompozisyon alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Sosyal Bilimler alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Kompozisyon alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Sanat alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Edebiyat alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Sanat alanında - GÜMÜŞ MADALYA

Kompozisyon yazımında en iyi takım - 
GÜMÜŞ MADALYA

Kompozisyon yazımında en iyi takım - 
ALTIN MADALYA

Test alanında en iyi takım - ALTIN MADALYA

Test alanında en iyi takım - GÜMÜŞ 
MADALYA

Test alanında en iyi takım - GÜMÜŞ 
MADALYA

Bilgi yarışması- ALTIN MADALYA

Bilgi yarışması- GÜMÜŞ MADALYA

2 Takım için Global Round'aKATILMA HAKKI
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INGED DRAMA FEST (Ortaokul)

İngilizce Eğitim Derneği - İzmir MEV Koleji 
[27 Mayıs 2017]
En iyi sahneleme dalında BİRİNCİLİK
En iyi erkek oyunculuk dalında ÜÇÜNCÜLÜK
En iyi yardımcı erkek oyunculuk dalında 
İKİNCİLİK
En iyi parlayan erkek oyunculuk 
dalındaİKİNCİLİK

SİMÜLASYON MUN KONFERANSI (Lise)

Ekonomi Üniversitesi (9-11 Aralık 
2016)
Outstandingdelegate ödülü
Honorablemention ödülü
Best delegate ödülü
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2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

MODEL UNITED NATIONS (Lise)

Ekonomi Üniversitesi ECOMUN Konferansı (11-13 Aralık 2016)

Outstanding Delegate, Honorary Mansion 
Ödülleri

Atatürk Anadolu Lisesi MUNIAL KONFERANSI (15-18 Nisan 2016)

WORLD SCHOLARS CUP    (9-10 Ocak 2016) (Ortaokul )

Team Bowl – GÜMÜŞ MADALYA 
IndividualDebate –GÜMÜŞ MADALYA 
Literature Challenge –GÜMÜŞ MADALYA 
DA VİNCİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Takımımız GLOBAL FİNALLERİ'ne ve PRAG 
ROUNDU'na katılmaya hak kazanmıştır.
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jMUNESCO 2016 KONFERANSI(19-21 ŞUBAT 2016) (Ortaokul)

Öğrencilerimizden Toprak Şekerci komitesi 
tarafından “Honorable Mention” olarak 
seçilmiştir

DESTINATION IMAGINATION TÜRKİYE ( 12-13 MART 2016 ) (İlkokul)

 DI Türkiye turnuvasında Görsel Sanatlar Proje Dalında DÖRDÜNCÜLÜK
‘Dream and More'' takımımız ülkemizi temsiletmek için AMERIKA GLOBAL FINALS'a katılmaya hak 
kazandı.

DESTINATION IMAGINATION ( 12-13 MART 2016 ) Ortaokul

Kuşadasında ulusal olarak ilki düzenlenen 
DI yarışmasında Sosyal Sorumluluk Proje 
Dalında BEŞİNCİLİK

DESTINATION IMAGINATION (DI) (LİSE)  

DI Dünya turnuvası POLONYA (01-03 Nisan 2016)

Sosyal sorumluluk dalında BİRİNCİLİK
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DESTINATION IMAGINATION POLONYA (01-03 Nisan) (İlkokul)

DI Polonya turnuvasında Sosyal Sorumluluk Proje 
Dalında BİRİNCİLİK

HMUN 2016

2016 Yılında Harvard Üniversitesi tarafından 
63'üncüsü düzenlenen Harvard Model 
United Nations Konferansı ABD'nin Boston 
şehrinde bütün dünyadan 3000'in üzerinde 
katılımcı ile 27-31 Ocak tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiş ve Rota Koleji MUN Kulübü 
Türkiye'den davet alan iki eğitim 
kurumundan biri olarak Ülkemizi başarı ile 
temsil etmiştir. 

Rota Koleji, dünyanın en saygın MUN 
Konferansı olan HMUN 2016'ya 13 öğrencisi 
ile katılmış ve dünya meselelerinin 
tartışılarak çözüm önerilerinin üretilip 
Birleşmiş Milletlere sunulduğu bu 
organizasyonda hâlihazırda dünya 
gündemini en çok meşgul eden ülkesi 
Suriye'yi temsil etmiştir.
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DESTINATION IMAGINATION (DI) (Ortaokul)

DI Dünya turnuvası POLONYA (01-03 Nisan 2016)

INGED DRAMA FESTİVALİ (21 MAYIS 2016) (İlkokul)

Sosyal sorumluluk dalında DÖRDÜNCÜLÜK

En İyi İngilizce Telaffuz dalında BİRİNCİLİK

En İyi Sahne ve Sahneleme dalında ÜÇÜNCÜLÜK

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ÜÇÜNCÜLÜK

En İyi Katkıda Bulunan Erkek Oyuncu dalında ÜÇÜNCÜLÜK

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ÜÇÜNCÜLÜK

Ülke Maket Yarışmasına katılan ortaokul öğrencilerimiz maketleri ve Almanca sunumları ile 
KATILIM TEŞEKKÜR BELGESİ 

Etwinning okullar arası proje yarışmalarında (Almanca) 4.ve 5.  sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen  
moda projelerinde TEŞEKKÜR BELGESİ 
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Model Birleşmiş Milletler Konferansında (Lise) MANSİYON ÖDÜLÜ

WORLD SCHOLAR'S CUP ( 7-8 MART 2015 )

Best score -  Special Area – Collaborativewriting alanlarında BİRİNCİLİK

142 nolu takımımız ülkemizi temsil etmek için Global Round 2015'e katılmaya hak kazandı.

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Ekonomi Üniversitesi Mun Konferansı (ECOTRAINMUN) 

 Model Birleşmiş Milletler Konferansında( Lise) 

EN İYİ DELEGE – ÜSTÜN BAŞARI VE MANSİYON 
ÖDÜLLERİ

Yeditepe Üniversitesi Mun Konferansı (YMUN )
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SPOR KULÜPLERİMİZ
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Rota Koleji Spor Kulübü Voleybol Şubesi

2011 yılında kurulan Rota Koleji Spor Kulübü Bayan Voleybol takımımız geçen zaman içerisinde 
İzmir'deki ve Türkiye'deki yerini büyük bir özveri ile kazanmış bulunmaktadır.

Yaklaşık 7 yıldır Voleybol Bayanlar 1. Ligi'nde mücadele eden Rota Koleji Bayan Voleybol A 
takımımız her sene yükselen grafiği ile bu ligin değişilmez takımlarından biri haline gelmiştir. 
Özellikle de altyapılara verdiği önem ile bilinen Rota Koleji Spor Kulübü Voleybol branşımız 
bunun meyvelerini 2014 - 2015 sezonu ile almaya başlamıştır. 

2014 - 2015 sezonun da Kulüp tarihinin ilk Türkiye 
derecesi olan Küçük Kızlar Türkiye 3.'lüğünü Isparta'da 
düzenlenen turnuvada kazanmış ve devamının 
geleceğinin sinyalini bu turnuvada vermiştir. Bir sonraki 
dönem yani 2015 - 2016 sezonunda ise ilk İzmir 
şampiyonluğunu Yıldız Kızlar kategorisinde kazanmış ve 
aynı sene ise okullar arası Lise Genç Kızlar Voleybol 
Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.'liğini okulumuza 
getirmiştir.

2016 - 2017 sezonunda altın çağını yaşayan Rota Koleji 
Spor Kulübü İzmir'de 4 kategoride direk finale giden tek 
takım olmayı başarmıştır. Genç Kızlar, Yıldız Kızlar, Küçük Kızlar ve Mini Kızlar kategorilerinde 
Türkiye Şampiyonasına gitmiş ve bunlardan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasında kulübümüze 
yine Türkiye 2.'liği getirmiştir. 

Bünyesinde İzmir'in çeşitli il ve ilçelerinden sporcular bulunduran Rota Koleji Spor Kulübübu 
sporcuların eğitim ve spor hayatlarını düzenli bir şekilde sürdürmesini sağlamaktadır.

Rota Koleji Spor Kulübü aynı zamanda Milli Takıma da her sene oyuncu göndermektedir. İlk milli 
sporcusunu 2014 - 2015 sezonunda, Nurten Aylin YALAZ'ın yer aldığı, Küçük Kızlar Balkan 
Şampiyonasına gönderen kulübümüz, 2015 - 2016 sezonunda ise ElisaTuanaKÖSE'yide Balkan 
Şampiyonasına göndermiştir. 2016 - 2017 sezonunda ise hem ElisaTuanaKÖSE'yi Avrupa 
Şampiyonasına hem de Öykü ARSLAN'ı Balkan Şampiyonasına göndererek Türk Milli Takımına da 
hizmet etmiştir ve etmeye devam edecektir.

İlerleyen süreçte kendi altyapısından yetişen oyuncular ile Türkiye liglerinde mücadele etme 
arzusu ile yoluna devam eden spor kulübümüz her geçen gün spor okulu sayılarının yükselmesi 
ve altyapıdan yetişen elit sporcularının çoğalması ile hedefine kısa sürede ulaşacaktır.
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Rota Koleji Spor Kulübü Yüzme Şubesi

Kulübümüz yüzme branşı, kuruluşu 2013 yılı 
Ağustos ayında gerçekleştirilerek 2013-2014 
sezonundan başlamak üzere kulüp 
müsabakalarına katılmaya başlamıştır.

Yüzme branşında 100'ün üstünde lisanslı 
sporcusu ve 200 civarında kursiyeri ile 
faaliyetlerine devam etmektedir. Yüzme 
havuzu olarak bünyesindeki 25 metrelik 
kendi havuzunu ve çevresindeki havuzları 
kullanmaktadır. Hali hazırda kulüp sporcusu 
olan çocuklarımızın neredeyse yarısından 
fazlası aynı zamanda Rota Koleji 
öğrencisidir. Sporcularımızın hem kulüp 
hem de okulları adına yarışmalara 
katılmaları Rota Koleji isminin daha fazla 

duyulmasına katkı sağlamaktadır.

Geçtiğimiz dört sezon boyunca kazanılan çok sayıda kupa ve binin üzerindeki madalya ile 
Türkiye yüzmesine önemli katkı sağlamaktadır. Doğancan Kadıoğlu isimli sporcumuzun 
2013–2014 sezonunda milli takım kampına davet edilmesi ve akabinde 20 Temmuz 2014 
tarihinde Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de yapılan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme 
Şampiyonasına katılması ufkumuzu genişletmemizi sağlamıştır. Daha sonrasında sporcumuz 
Beste Akdoğan'ın Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 11-18 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında 

Trabzon' da düzenlenen ISF GYMNASIADE 2016 yarışması milli takım kafilesine seçilerek 
yarışması anlamlı yolculuğumuza ışık tutmuştur. 2016-2017 sezonunda Uygar Hephoşcan isimli 
sporcumuzun kulübümüzün ilk kulüpler Türkiye Şampiyonu olması ve akabinde milli takım 
kampına davet edilmesi de özellikle altyapıdan yetişen sporculara ne kadar önem verdiğimizin 
bir göstergesidir. Okul sporları yüzme branşında Rota Koleji yıldız erkek yüzme takımımızın elde 
ettiği 2016 Türkiye Dördüncülük derecesini daha yukarılara çıkartmak için çabalarımız devam 
etmektedir.

2017-2018 sezonuna antrenör değişiklikleri ve sporcu takviyeleri ile başlayan yüzme branşımızın 
ilkeli yürüyüşü, emin 
adımlarla doğru rotada 
devam etmektedir. Hem İzmir 
yüzmesine hem de ülkemiz 
yüzmesine değerli sporcular 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Üç 
haftada bir  okul 
öğrencimizin beden eğitimi 
derslerini okul havuzumuzda 
gerçekleştirerek tüm 
öğrencilerimizin yüzme 
becerilerini geliştirmeleri için 
gereken eğitimleri veriyoruz. 
Öğrencilerimiz arasından 
seçtiğimiz sporcularımızı 
kulüp tarafındaki sistemli 
programlarla daha iyi 
dereceler elde eden sporcular 
yapmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
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Rota Koleji Spor Kulübü Basketbol Şubesi

Rota Koleji Spor Kulübü basketbol şubesi; 
2014 yılında kurulmuş olup o günden bu 
yana altyapı ve okul faaliyetleri kapsamında 
her sene yarışmalara katılmış,ilçe bazında 
okul müsabakalarında her yıl şampiyon 
olmuş ve altyapı kategorilerinde her sene 
dereceye girmiştir. 

2016 – 2017 sezonunda ise U-14, U-13 
kulüp müsabakalarında dereceye girerek 
kısa sürede güzel başarılar elde etmiştir. 
2011 yılından bu yana okulumuz 
bünyesinde basketbol spor okulu kursları 
devam etmektedir. Profesyonel anlamda 
2016-2017 sezonunda A takımımız EBBL'de 
mücadele etmiş olup , 2017 – 2018 

sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne terfi etmiştir. Kulübümüz, altyapısındaki 8 takım ve A 
takımımız ile birlikte basketbola yatırımlar yapmaya devam etmektedir.
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Rota Koleji Spor Kulübü Satranç Şubesi

Rota Koleji Spor Kulübü, 
Satranç branşı Ekim 2013 
tarihinde kurulmuştur. 

2012 - 2013  sezonundan 
itibaren sırasıyla, mahalli 
liglerde, Kulüpler Türkiye 
Şampiyonasında ve Satranç 1. 
Ligi'nde mücadele etmiştir. 
Bununla birlikte  küçükler, 
yıldızlar ve genç takımlarımız; 
il ve Türkiye yarışmalarında, 
küçükler ve yıldızlar liglerinde, 
takım turnuvalarında 
yarışmışlardır.

Kulübümüzün şuan itibari ile 
132 lisanslı sporcusu 
bulunmaktadır.. 2017-2018 
sezonu için hedefimiz, lisanslı 

sporcu sayımızı 200'ün üzerine çıkarmaktır.

2017 Temmuz ayında Konya'da yapılan Türkiye Satranç Federasyonu 1. Lig karşılaşmalarından 
sonra kulübümüz Türkiye Şampiyonu olarak Satranç Süper Ligi'ne yükselmiştir.
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BASINDA ROTA KOLEJİ
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