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Özel Bursa Kültür Okulları 
olarak origami sanatçısı-yazar 
Sema Yaylı’yı ağırladık. Sema 
Yaylı’nın yürüttüğü origami 
atölyesinde öğrenciler “Küçük 

Prens” temalı çalışmaya büyük ilgi gösterdi. Okulumuzda atölye öncesi origami kulüp 
öğrencilerimizle bir araya gelen Sema Yaylı, Kültürlü öğrencilerin origamiye yönelik 
merak edilen sorularını cevapladı. Atölyenin ardından öğrencilerin yoğun ilgisi ve isteği 
üzerine farklı karakterler katlamayı gösteren Sema Yaylı, okulumuzun sanata ve bilime 
gösterdiği ilgiden dolayı mutluluğunu ifade etti.

Okulumuz 5 ve 6. Sınıf Masa 
Tenisi Kulübü öğrencileri, 
Büyükşehir Belediyespor Masa 
Tenisi Takımı’nın antrenmanını 
izlemeye gittiler. Öğrencilerimiz, 
katılım sağladıkları antrenmanda 
minik sporculardan Süper Lig 

sporcularına kadar tüm kategorilerden masa tenisi oyuncularını hem izleme hem de 
birlikte oynama fırsatı buldular.

Özel Bursa Kültür Anaokulu 
İlkokula Hazırlık Grubu öğrencileri, 
birinci sınıfa bir adım daha 
yaklaşmanın mutluluğunu 
yaşarken birinci sınıfta dahil 
olabilecekleri kulüpleri tanımaya 
başladılar. Katıldıkları kulüplerde 

arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirerek çalışmalara dahil olan miniklerimiz, gelecek yıl 
seçebilecekleri kulüpler hakkında fikir edinmeye devam ediyor.

Özel Bursa Kültür Anaokulu 
5 yaş grubu öğrencilerimiz, 
hazırlık sınıfına bir adım daha 
yaklaşmanın mutluluğunu 
yaşarken 6 yaşta dahil olacakları 
uygulamalara katılarak içeriklerini 
tanımaya başladılar. 6 yaşın 
heyecanını yaşamaya başlayan 
miniklerimiz uygulamalarda 
arkadaşlarıyla eğlenceli vakit 
geçirdiler.

Sema Yaylı İle 

“Küçük Prens” 

Temalı Origami 

Atölyesi

Masa Tenisini 

Çok Seviyoruz

Birinci Sınıfa 

Adım Adım

6 Yaş Oluyoruz

Özel Bursa Kültür Anaokulu 
İlkokula Hazırlık Grubu 
öğrencilerimiz; her hafta farklı bir 
ülkenin başkentini, dilini, bayrağını, 
haritasını, giysilerini, yemeklerini, 
önemli yerlerini ve meşhur 
ögelerini tanıyıp bilgi sahibi 

olmaya başladılar. Türkiye’yi tanıyarak projemize hayat veren kültürlü minikler şimdi de 
dünyayı gezmeye başlıyor.

Özel Bursa Kültür Okulları Özlüce 
ve Bademli şubelerindeki Piyano 
Kulübü öğrencileriyle birlikte, 
Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalını, diğer ismiyle 

Musiki Muallim Mektebini ziyaret ettik. MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı 
piyano bölümü öğrencilerinden Elif Spor ve Tuğçe Özcivan öğrencilerimize güzel bir 
dinleti sundular. Öğrencilerimiz onları dinlerken iyi bir piyanist olabilmek için düzenli 
çalışmanın ne kadar önemli olduğunun farkına varıp keyifli dakikalar geçirdiler.

12 Mart İstiklâl Marşı’nın 
kabulünün 98. yıl dönümünü 
kutlarken büyük şair Mehmet Akif 
Ersoy’u saygıyla, minnetle andık. 
İstiklâlin, mücadelenin, bayrağın 
ve vatan-millet sevgisinin simgesi 

İstiklâl Marşı’nın kabulünün üzerinden 98 yıl geçti. Okulumuzda düzenlenen törende 
öğrencilerimiz İstiklâl Marşı’nı gururla okurken koronun seslendirdiği türkülere tüm 
salonun eşlik etmesi, Muharip Gaziler Derneğine düzenlenen gezinin görüntüleri ve 
büyük şairin anısına düzenlenen en iyi İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye 
giren öğrencilerimizin marşımızı coşkuyla okuması törene katılanlara duygu dolu 
anlar yaşattı.

Özel Bursa Kültür Okulları 
ortaokul öğrencileri “On Kıtada 
Kahramanlık Öyküsü” adlı 
tipografik düzenleme sergisi ile 
büyük beğeni topladı.

Kultur Travellers On 
A World Tour Türkiye

Kültürlü 
Öğrenciler Uludağ 
Üniversitesinde 
Piyano Resitalinde

KORKMA! Sönmez 
Bu Şafaklarda Yüzen 
Al Sancak

On Kıtada 
Kahramanlık Öyküsü



Kültür Anaokulu öğrencileri yazar 
Gönül Simpson ile tanıştı. 5 yaş 
grubu öğrencilerimiz “Aceleci 

At”, 6 yaş grubu öğrencilerimiz “Bir Çift Kanat” adlı kitapların içeriğini yazarımızdan 
dinlediler. Ardından sınıflarına geçen miniklerimiz, kitaplarını imzalayan Gönül 
Simpson ile sohbet etme imkanı yakaladı.

Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi 
sayısı anısına özel kabul edilmiştir 
ve her yıl 14 Mart’ta kutlanır. Pi 
sayısı için en yaygın yaklaşım 
3,14’tür. Gerçek değeri ise 3,14
159265358979323846264338
3... şeklinde devam etmektedir. 

Biz de, Özel Bursa Kültür Okulları olarak bu özel günü 5, 6 ve 7.  sınıf öğrencilerimizle 
coşkulu bir şekilde kutladık. Sunumumuzun yanı sıra, pi sayısını ezberleme yarışması 
ile öğrencilerimiz eğlenceli vakit geçirdiler. Görsel sanatlar zümresi ile yapılan ortak 
çalışma sonucu öğrencilerimiz kendi tasarladıkları pi tişörtleri ile yaptıkları defilede 
güzel anlar yaşadılar. Son olarak pi pastamızı keserek bu güzel günü sonlandırdık.

Özel Bursa Kültür Okulları 5 ve 6. 
sınıf Karikatür Kulübü öğrencileri 
bu hafta Misi Köyü’nde bulunan 
Edebiyat Müzesini ziyaret 
ettiler. Yazar ve şairlerin kendi 
el yazılarının ve özel eşyalarının 
sergilendiği bölümleri inceleyerek 
müzeyi gezdiler. Sonrasında 
ise konusu kitap ve tiyatro olan 
karikatür çizimleri yaptılar.

Özel Bursa Kültür Okulları 4. sınıf 
öğrencileri, geçtiğimiz haftalarda 
liseye yaptıkları ziyarette lise 
Basın Yayın Kulübü öğrencileri 
ve edebiyat öğretmenleri ile 
bir araya gelerek yazın türleri 
ve hikaye-şiir yazma teknikleri 

üzerine konuşarak sohbet etmişlerdi. Geçen hafta da minik öğrencilerimiz, edebiyat 
öğretmenlerine yazdıkları yazıları getirerek ortaya çıkan ürünler hakkında konuştular. 
Hem motive oldular hem de yazın dünyasının kapılarını aralayarak edebiyata ilk adımı 
atmış oldular.

Minikleri kitap 
sevgisiyle tanıştıran 
yazar Gönül 
Simpson Kültür 
Okulları’nda

Kültürde Gündem: 
Pİ SAYISI

Karikatür Kulübü 
Edebiyat Müzesi’nde

4. Sınıflar Edebiyata 
İlk Adımı Attılar

Özel Bursa Kültür Okulları’nın 
‘Dijital Gelecekte İyi İnsan’ 
sloganıyla bu yıl ikincisini 
düzenlediği ROBOLUTION Robot 

Yarışması, final müsabakalarının ardından son buldu.

09-10 Mart tarihleri arasında, 350 yarışmacının 400’ü aşkın robotunun kıyasıya 
yarıştığı ROBOLUTION’19; hem teknoloji, yazılım ve robotik meraklısı öğrencilerin hem 
de Bursalıların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir yanından üniversite ve lise öğrencilerinin geliştirdikleri robotlarla 
katıldığı ROBOLUTION’19’da yarışmacılar; mini sumo, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen ve 
arazi kategorilerinde dereceye girmeye çalıştılar.

“Amacımız Türkiye’ye ve gençlere umut olabilmek”

İki gün boyunca nefesleri kesen mücadelelerin ardından kazananlar, ödüllerini 
gerçekleştirilen törenle aldılar. ROBOLUTION’19’un kapanış töreninde konuşan 
Özel Bursa Kültür Okulları Ortaokul Müdürü Tuncay Tunca; “Okul olarak Türkiye’de 
çeşitli robot yarışmalarına katılarak önemli tecrübeler edindik. Oralarda edindiğimiz 
tecrübeler ile iki yıldır ROBOLUTION Robot Yarışması’nı düzenliyoruz. Amacımız 
Türkiye’ye ve ülkemizin çocuklarına umut olabilmektir. Bu anlamda yarışmamıza 
katılan ve bu yarışmanın gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. 
Umuyoruz ki sizler gelecekte daha büyük işlere imza atacaksınız” dedi.

Kapanış törenindeki konuşmasıyla, Robolution Koordinatör Başkanı Barış Gökhan 
Güleryüz de katılımcıların yoğun ilgisine teşekkür ederek Robolution Robot 
Yarışması’nın geleceğine ışık tuttu. Güleryüz; “Robolution 20 için şimdiden çalışmalara 
başladık. 14 Mart 2020’de düzenleyeceğimiz Robolution’20’de de tüm robot severlerle 
bir arada olmayı arzuluyoruz.” şeklinde konuştu.

Çekilişle sürpriz ödüller…

ROBOLUTION Robot Yarışması’na katılan en genç yarışmacılar Elif Sudem ve Busem’e, 
en uzaktan gelen takım olan Adıyaman ekibine ve en centilmen ekip Kosova Okulları 
ekibine çeşitli hediyeler verildi. Gerçekleştirilen kura çekilişiyle de kazananlara sürpriz 
ödüller dağıtıldı.

Kazananlara toplam 26 bin lira ödül dağıtıldı.

4 kategoride kazananlara toplam 26 bin lira para ödülü dağıtıldı. ROBOLUTION’19’un 
kazanan yarışmacılarına ödüllerini; Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu üyeleri, 
Özel Bursa Kültür Okulları Müdürleri ve BKRobotics Bölümü öğretmenleri takdim etti.

ROBOLUTION’19’un dereceye giren robotları ise şu şekilde oldu;

Mini Sumo Kategorisi:

Üçüncü: ROBOTÜRK-4

İkinci: P_HEAT

Birinci: U1

Çizgi İzleyen Kategorisi:

Üçüncü: ŞİMŞEK

İkinci: GRÜ8

Birinci: GRÜ5

Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi:

Üçüncü: SEDA

İkinci: OSMANGAZİ

Birinci: ELENOR

Arazi Kategorisi:

Üçüncü: UMUT

İkinci: ÇAYLAK

Birinci: BATU

Türkiye’nin En 
İyi Robotları 
ROBOLUTION’19’da 
Buluştu



Özel Bursa Kültür Ataevler 
Kampüsümüzdeki 7. sınıf 
öğrencilerimiz velileriyle birlikte 
laboratuvarda fen deneyleri 
yaparak birlikte keyifli dakikalar 
yaşadı. Fen dersinde öğrendikleri 
kavramları velileriyle birlikte 
tartışarak bilimsel ve keyifli bir 
gün geçirdiler.

Özel Bursa Kültür Okulları Ataevler 
Kampüsü 7.sınıfları arasında 
düzenlemiş olduğumuz İngilizce 
münazara ‘Debate’ etkinliğimiz; 
çeyrek, yarı final ve 19 Mart Salı 
günü gerçekleşen final etkinliği 
ile son buldu. Finale kalan 7-F, 
7-G ve 7-K sınıfları learning styles 
(auditory/visual/kinaesthetic) 
konularını tartıştı.

1.ve 2. sınıf Seramik Kulübü 
öğrencileri bu haftaki derslerinde 
“Turgut Tuna-Şebnem Tuna Çini 
Çiftliği’ni gezdi. Seramik kalıp alma, 
şekillendirme, sırlama ve astarlama 
tekniklerini görerek showroom’daki 
çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

Özel Bursa Kültür Okulları 3. sınıf 
öğrencileri yazar Özlem İçer ile 
buluştu.  LALİNGO Define Peşinde, 
Zaman Yolcusu, Gökkuşağının 
Gizemi kitaplarının yazarı Özlem 
İçer öğrencilerimize kitabı ile 
ilgili bilgiler vererek kitabındaki 

karakterlerin öyküsünü sunu ve videolar kullanarak aktardı. Ardından tek tek sınıflara 
misafir olan yazarımız, öğrencilerle sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Öğrencilerimiz 
bir yazarla tanışmanın mutluluğunu yaşayarak keyifli dakikalar geçirdiler. 5. ve 6. sınıf Ebru Kulübü 

öğrencilerimiz ile Bursa Kuran 
ve El Yazmaları Müzesini ziyaret 
ettik. Geleneksel sanatlarımızdan 
olan hat, ebru, minyatür, kaatı 
gibi birçok eseri inceleyen 
öğrencilerimiz; aynı zamanda 
eski eserler, geçmiş tarihte 
kullanılan teknikler ve malzemeler 
konusunda da bilgilendiler.

Laboratuvar Veli 
Katılım Etkinliğimiz

English Debate Final

Seramik Kulübü 
Turgut Tuna-
Şebnem Tuna Çini 
Çiftliği’nde

3. Sınıflar “LALİNGO” 
yu Çok Seviyor

Ebru Kulübü El 
Yazmaları Müzesinde

Özel Bursa Kültür Okulları 
öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı 
sebebiyle Özel Medicana 
Hastanesi’ni ziyaret ederek 
doktor ve sağlık çalışanlarının 
gününü tebrik etti. Kültürlü 
öğrenciler, Tıp Bayramını 

unutmadı. Özel Medicana Hastanesini ziyaret eden Özel Bursa Kültür Okulları 
öğrencileri; hekimlere ve hastane çalışanlarına seramikten yaptıkları kalpleri ve ebru 
çalışmalarını hediye etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hekimler ise, 
böyle bir günde hatırlanmaktan dolayı ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.

24. Nehar Tüblek Karikatür 
Yarışması’nda dereceye giren 

Özel Bursa Kültür Okulları Bademli kampüsü 5.sınıf öğrencimiz Ece Önemli, ödülüne 
kavuştu.

Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Özel Bursa Kültür Okulları 
öğrencileri, Çanakkale 
Zaferi’ni 104. yıl döneminde 
düzenlediğimiz program ile 
kutlarken şehitlerimizi saygı 
ve şükran ile andılar. Ortaokul 
öğrencilerimizin katılımı ile 

hazırladığımız Çanakkale Zaferi ve Şehitler anma günü programı büyük bir ilgi ile 
izlendi. Duyguların doruklarda yaşandığı törenimizde, öğrencilerimiz koro oratoryo 
ve lirik dans eşliğinde drama ile vatanı için canını feda eden şehitlerini anmış oldular. 
Kültürlü öğrenciler hazırladıkları program ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. 

Kültürlü öğrenciler, Bursa Okullar 
Arası Satranç Turnuvası küçükler 
kategorisinde Bursa ikincisi oldu. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

14 Mart Tıp Bayramı 
Kutlu Olsun!

Karikatür 
Yarışmasında 
Dereceye Giren 
Öğrencimize 
Ödüllerini Takdim 
Ettik

Dönmeyi Hiç 
Düşünmediler!

Kültürlü Öğrenciler 
Satranç Başarılarına 
Bir Yenisini Daha 
Ekledi



Özel Bursa Kültür Okulları 
Ortaokul Hızlı Satranç Turnuvası; 
23 Mart tarihinde Özlüce, Bademli 
ve Ataevler kampüslerimizden 

öğrencilerimizin katılımıyla toplamda 5 tur 6 saat süren mücadeleler ile tamamlandı. 
Turnuvamız öğrencilerimizin büyük kazanımlarıyla ve tecrübeleri ile sonuçlandı.

Tüm turlar sonunda ilk 3’e giren öğrencilerimiz; 

1. Ayberk Yıldız

2. Oğuz Anıtsoy

3. Eyüp Tuğrul Şaşıhüseyinoğlu.

Tüm öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Özel Bursa Kültür Fen / Anadolu 
Lisesi öğrencilerimiz, anaokulu 
öğrencilerimize canlandırmalar 
eşliğinde İngilizce hikaye 
okudular. Hikâyeyi büyük bir ilgi ve 
heyecanla dinleyen öğrencilerimiz 
keyifli zaman geçirdiler.

25-29 Mart 2019 tarihleri arasında 
Bursa Tenis Küçükler İl Birinciliği 
müsabakalarında Bademli 
kampüsü kız takımımız Bursa 1.’si, 
Özlüce kampüsü erkek takımımız 
Bursa 2.’si oldu. Bu turnuvada 
okulumuzu en iyi şekilde teslim 
eden Bademli kampüsümüzden; 

Ayşe Begüm Türkmen, Eliz Naz Özalevli, Meryem Saltık ve Özlüce Kampüsümüzden; 
Halil Kağan Kartal, Batu Sakallıoğlu, Ali Somay, Ali Burak Akdeniz, Cenk Somay, Ege 
Aydın öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Özel Bademli Kültür Anaokulu 
5 yaş grubu öğrencilerimiz 
hazırlık sınıfına bir adım daha 
yaklaşmanın mutluluğunu 
yaşarken 6 yaşta dahil olacakları 
uygulamalara katılarak içeriklerini 

tanımaya başladılar. İlkokula Hazırlık Grubu öğrencilerimizde birinci sınıfa bir adım 
daha atarken, birinci sınıfa dahil olabilecekleri kulüpleri tanımaya devam ettiler. 
Katıldıkları kulüplerde arkadaşları ile eğlenceli vakit geçiren miniklerimiz, gelecek yıl 
seçebilecekleri kulüpler hakkında fikir edinmeye devam ediyorlar.

“Ortaokul Hızlı 
Satranç Turnuvası” 
Büyük Bir Heyecanla 
Gerçekleşti

Happy Reading Hour

Teniste Gelenek 
Bozulmadı

Miniklerimiz 
Heyecanla Kulüpleri 
Tanıyor...

Özel Bursa Kültür Anaokulu 
İlkokula Hazırlık Grubu 
öğrencileri “Orman Haftası” 
etkinlikleri kapsamında deney 
çalışmalarında ‘bitki yetiştirme-
penceremdeki bahçem’ 
uygulamasını gerçekleştirdiler. 

Miniklerimiz bahçede yaptıkları bu çalışma ile bitkilerin önemini ve büyümeleri için 
ihtiyaç duydukları hakkında sohbet etti. Ardından saksılarına can suyunu vererek 
büyümelerini gözlemlemeye başladılar.

Özel Bursa Kültür Anaokulu 
öğrencilerimiz ekolojik dengenin 
bozulmaması için neler 
yapılabileceği hakkında birçok 
araştırma yaptı ve akıl haritaları 
oluşturdu. Bu hassasiyete sahip 
miniklerimiz dünya ülkelerinin 
giderek büyüyen temiz su 
sorununa dikkat çekmek, içilebilir 

su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için farkındalık yaratmak adına 22 Mart 
Dünya Su Günü’nü çeşitli etkinlikler ile kutladı. Öğrencilerimiz oluşturdukları etkinlikler 
ile günün önemine dikkat çekti.

Okulumuz robotics ekibi bu 
hafta sonu yapılan “Yıldız Teknik 
Robocon” yarışmalarında boy 
gösterdiler. Yıllardır robotik 
alanında çalışma yapan 
ve geçtiğimiz haftalarda 

büyük katılımın olduğu Robolution yarışmasını düzenleyen ekibimiz Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin düzenlediği Robocon’19’da yarıştılar. Mini-sumo da çeyrek finale kadar 
gelen öğrencilerimiz “Arazi” kategorisinde ilk 5 de yerlerini aldılar. Her yıl farklı robot 
geliştirip onları ulusal yarışmalarda test etme şansı yakalayan Kültürlü çocuklar, bir 
sonraki yarışma için çalışmalarına başladılar.

Türkiye genelinde yapılan 
U14 Açık Kılıç Turnuvası’nda 
114 sporcu arasında 
öğrencilerimizden Tolga 
ASLAN 1. ve Alkım ÖZTÜRK 5. 
olmuştur. Yine aynı turnuvanın 
U12 yaş grubunda 118 

sporcu arasında Arda TANERLER 1., Emir Yusuf KÖŞKDERE 9. ve Efe VAPURCU 
39. olmuştur. U10 yaş grubunda ise 50 kişi arasında Ege VAPURCU 6. olmuştur. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamın dileriz.

Doğayı Sev, 
Doğayı Koru

Su Çok ÖNEMLİ

Kültür Robotics 
Ekibi Yıldız 
ROBOCON’da

Kültürlü Öğrencilerin 
“ESKRİM” Başarısı


