
YBFL YÜCEL BORU FEN LİSESİ
 OKUL TANITIM DERGİSİ



Proje B�lg�ler� ve Emeğ� Geçenler
“Erasmus+ Ana Eylem Planı Eğ�t�m Alanında Stratej�k Ortaklık” (Erasmus+
Key Act�on Strateg�c Partnersh�p for the F�eld of Educat�on) çerçeves�nde

“G�r�ş�mc�l�k Becer�ler�n� Gel�şt�rme: ‘Kom�syon’ Eğ�t�m Model�” (Develop�ng
Entrepreneur�al Sk�lls: The “Comm�ss�on” Model of Educat�on) �s�ml� projem�z�

yoğun b�r çalışma programıyla 9/B sınıfı olarak tüm sene boyunca az�mle 
gerçekleşt�rd�k.

 
Projeye katkı sağlayan ve her b�r�n�n gerçekten büyük paya sah�p olduğu sınıf

arkadaşlarımızı derg�m�ze eklemesek olmazdı. İşte proje ek�b�m�z:
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Aras Çalış
Oğuz Aydoğan

Al� Türkbey Beş�roğlu
Furkan Kahraman

Azra Nur Del�kkaya
Hat�ce Kübra Kartal

Sal�h Ataman
Zeynep Tunç

Yunus Emre Kavak
Zehra Andağ

Ahmet Talha Hancı
Muhammet Bulut
Büşra Büyükc�r�t
Mevanur Arslan

Aslıhan Şah�n

Göktuğ Düzmen
Atakan Durmuş

Ceren Çamlıoğlu
İrem Öztürk

Ecenur Ay
Metehan Emre Aykut

Efsa Çel�ktoz
Ceren Dem�r

Muharrem Kerem Akman
Zeynep Selv�
El�f Akarca

İshak Değ�rmenc�
Erdem Ulus

Mehmet Em�n Avcı
Taner D�nçer



"Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir
ki Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk edebiyatı

bütün güzellikleri ile gelişir."
Mustafa Kemal ATATÜRK
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İÇİNDEKİLER 

İdarec� ve Öğretmenler...

V�zyon-M�syon...

Önsöz...

Ders Ağırlıkları...

F�z�k� Olanaklar...

Taban Puanlarımız...

Sıradan B�r Gün...

Okuldan Fotoğraflar...

“5 +3x=2x+30” Yıldızlı Pans�yon...
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Öğrenc� Kulüpler�m�z...

Gazetem�zden Seçk�ler...

"Ben�m Okulum"...

Etk�nl�kler�m�z...

Rehberl�k Faal�yetler�...



M�syonumuz
"M�ll� ve manev� değerlere bağlı, kend�s� ve toplumu �le barışık,
öz güven� yüksek, çağın get�rd�ğ� b�lg� ve becer�ler� kazanan,
hoşgörü sah�b� �y� b�r �nsan ve �y� b�r toplum yet�şt�rmekt�r."

~~~~~~~~

Our M�ss�on
To ra�se a good person and a good soc�ety that �s loyal to
nat�onal and moral values, �s at peace w�th herself and her
soc�ety, has h�gh self-conf�dence, ga�ns the knowledge and

sk�lls requ�red by the century, and �s tolerant.

V�zyonumuz
"Bulunduğu sosyal çevreye katkı sağlayan; öğrenc�, vel�, öğretmen

�l�şk�ler�nde hoşgörüyü yakalayan; eğ�t�m, yönet�m ve sosyal
faal�yetlerde başarısını kabul ett�rm�ş; terc�h ve takd�r ed�len b�r

kurum olmak." 
~~~~~~~~

Our V�s�on
Contr�but�ng to �ts soc�al env�ronment; show�ng tolerance �n

student, parent and teacher relat�ons; has establ�shed �ts success
�n educat�on, management and soc�al act�v�t�es; To be a preferred

and apprec�ated �nst�tut�on.
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YBFL’YE DAİR
 Okulumuz Yücel Boru Prof� l  ve Endüstr�  AŞ. tarafından yapılmış,  2013

yı l ında Yücel Boru Fen L�ses�  adıyla eğ�t �m-öğret�me başlamıştır .  9
yı ldır başarı l ı  ve çal ışkan kadrosuyla eğ�t �m-öğret�me devam eden

okulumuz 500’den fazla öğrenc�y�  hayata hazırlamak adına
çal ışmalarını  büyük b�r gayretle sürdürmekted�r.  

 Farkl ı  şeh�rlerden gençler�  buluşturan okulumuz, a� les�nden uzakta
eğ�t �m hayatlarını  sürdürmeye çal ışan gençler�n �ht �yaçlarını

g�dermeye yönel �k olarak kurulmuş olmakla b�rl �kte b�rçok �mkâna
sah�p pans�yonu da bünyes�nde bulundurmaktadır.  Okulumuz;

öğrenc� ler�n b� l �şsel ,  duyuşsal ve f �z �ksel becer� ler�n�  gel �şt �rmeye
yönel �k her türlü olanağa ve f �z �ksel alt yapıya sah�pt�r .  Okulumuzda
sanatsal,  sport�f  ve proje odakl ı  tüm çal ışmalar �ç �n uygun koşullar

sağlanmış; bu çal ışmaları  gerçekleşt�ren öğretmen ve öğrenc� ler�m�ze
okul �dares�  olarak madd� ve manev� destek her zaman ver� lm�şt�r .
Erasmus Plus ve TÜBİTAK g�b�  ulusal ve uluslararası  programlarda

hatır ı  sayı l ır  düzeyde projeler�m�z bulunmaktadır.  
 Yaşam boyu öğrenme b� l �nc�yle,  potans�yeller�n�  eyleme dönüştürmey�

ve yetk�nl �kler�n�  gel �şt �rmey� � lke ed�nen; akadem�k b�r �k�mler�n�n
yanında sosyal,  kültürel,  sport�f  ve sanatsal becer� ler�  gel �şm�ş;

düşünce ve �fade özgürlüğünü ben�mseyen, Türkçen�n yanında Almanca
ve İng� l �zcey� de başarıyla kullanab�len b�reyler yet�şt �rmey� � lke

ed�nm�ş b�r okuluz.  Öğrenc� ler�m�z�n gel �ş �mler�n�  mezun olduktan sonra
da tak�p etmeye, okulumuzun b�r ferd� oldukları  h�ss�n�  yaşamaları

adına yapılacak tüm etk�nl �klere onları  da dah�l  etmeye çal ışacağız.
Böylel �kle mezunlar ve öğrenc� ler�m�z arasındak� d�yaloğu sağlayacak,

b� lg�  al ışver�ş �n�  mümkün kı lacağız.  Başarı larımız ve b�rb�r �m�ze olan
bağlı l ığımızla her gün daha da büyüyen b�r a� le olacağız.

 Yücel Boru Fen L�ses�  kültürüyle yet�şen öğrenc� ler�m�z�n Atatürk � lke
ve �nkı lapları  ış ığında tüm dünya �nsanl ığının umudu olacak

çal ışmalara �mza atmasını  temenn� ed�yorum. 
 İsma�l  BOĞA

  Okul Müdürü
 



ABOUT YBFL
Our school was founded by Yücel Boru Prof� l  ve Endüstr�  IC,  wh�ch
started educat�on �n 2013.  Our school,  wh�ch has been cont�nu�ng
educat�on for 9 years w�th �ts successful and hardwork�ng staff,

cont�nues �ts stud�es w�th great effort �n order to prepare more than
500 students for l �fe.

Our school,  wh�ch br�ngs together young people from d�fferent c�t �es,
was establ �shed to meet the needs of young people who are try�ng to
cont�nue the�r educat�on away from the�r fam�l �es,  and �t  also �ncludes
a hostel w�th many opportun�t �es.  Our school has everyth�ng requ�red

to �mprove students'  cogn�t �ve, affect�ve and phys�cal sk� l ls .  In our
school,  the r �ght cond�t �ons for al l  art,  sport and project works have

been made and all  the students and teachers who are do�ng these
works have been supported both emot�onally and f �nanc�al ly by the
school management.  We have projects �n nat�onal and �nternat�onal

programs l �ke Erasmus Plus and TÜBİTAK. 
We are a school that has the �dea of ra�s �ng people w�th the �dea of

l �fet�me learn�ng, us�ng the potent�al  and �mprov�ng on talents; hav�ng
soc�al ,  cultural,  sport�ve and art sk� l ls alongs�de academ�c sk� l ls;

embrac�ng the freedom of �dea and speech, be�ng capable of us�ng
German and Engl�sh well  bes�de Turk�sh.  We w�l l  try to fol low the

progress of our students after they graduate, and try to �nclude them
�n al l  act�v�t �es to make them feel that they are a part of our school.

In th�s way, we w�l l  ensure the d�alogue between grad and current
students and enable the exchange of �nformat�on. We w�l l  be a fam�ly
that grows b�gger every day w�th our success and our comm�tment to

each other.
I  hope that our students,  who were brought up w�th the culture of

Yücel Boru Sc�ence H�gh School,  w� l l  undertake stud�es that w�l l  be the
hope of the whole world human�ty �n the l �ght of Atatürk's pr�nc�ples

and reforms.
                                                          İsma�l  BOĞA
                                                          Headteacher

 



Metin Üstüner 1969 yılında Trabzon'da doğdu.
Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu.
30 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Gebze Anibal Anadolu Lisesi,

Metin Üstüner (Fizik)

       Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi.

Okşan Girgin Holoğlu 1980 yılında Çanakkale'de doğdu.
Uludağ Üniversitesinden mezun oldu.
20 yıldır öğretmenli mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Okşan Girgin Holoğlu (Beden Eğitimi)

Meral Ertuğrul 1974 yılında Trabzon’da doğdu.
Uludağ Üniversitesinden mezun oldu.
27 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi,

Meral Ertuğrul (Matematik)

      İMKB Ticaret Meslek Lisesi.

Güray Öztürk 1978 yılında Ordu’da doğdu.
 Erciyes Üniversitesinden mezun oldu.
 23 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
 Görev yaptığı okullar: Suluova Fen Lisesi.

Güray Öztürk (Biyoloji) 

Vedat Tekin 1981 yılında Nevşehir’de doğdu. 
Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. 
18 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Darıca Fen Lisesi, Ülkün
Yalçın Anadolu Lisesi.

Vedat Tekin (Kimya)
Kürşat Kaya Bursa’da doğdu.
Marmara Üniversitesinden mezun oldu.
21 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi,
Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi, Bitlis Adilceva Lisesi.

Kürşat Kaya (Matematik)

Şükran Aydın Almanya(Peine)’da doğdu. 
Atatürk Üniversitesinden mezun oldu. 
29 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Gebze Anadolu Lisesi.

Şükran Aydın (Almanca)
Zeki Aslan 1966 yılında Trabzon’da doğdu. 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 
34 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
 Görev yaptığı okullar: Neşet Yalçın Anadolu Lisesi,
Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi.

Zeki Aslan (Biyoloji)

Fahriye Gürarslan 1988 yılında İzmir’de doğdu.
Ege Üniversitesinden mezun oldu.
12 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: İstanbul Aydın Üniversitesi, 

Fahriye Gürarslan (İngilizce)

     75. Yıl Ortaokulu.

Sevgi Akbaba 1988 yılında Ağrı’da doğdu.
 Gazi Osman Paşa Üniversitesinden mezun oldu.
 10 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
 Görev yaptığı okullar: Ağrı Öğretmenler Anadolu
Lisesi, PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

       Sevgi Akbaba (Türk Dili ve Edebiyatı)

Engin Güntepe 1981 yılında Kastamonu'da doğdu.
Anadolu Üniversitesinden mezun oldu.
18 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Alaettin Kurt Anadolu Lisesi, 

Engin Güntepe (İngilizce) / Müdür Yardımcısı

     Çolakoğlu Kız Teknik Meslek Lisesi.

Göksu Demiral 1980 yılında Ankara'da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı Fakültesinden mezun oldu.
16 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu.

Göksu Demiral (İngilizce) / Müdür Yardımcısı

Ömer Perçin 1960 yılında Denizli’de doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun oldu.
38 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Kartal Anadolu Lisesi,
Yeşilbahar İlköğretim Okulu.

Ömer Perçin (D.K.A.B.) / Müdür Yardımcısı

Arif Dülger 1987 yılında doğdu.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden mezun oldu.
10 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Tuzla İlçe MEM Özel Büro

Arif Dülger (Coğrafya) / Müdür Yardımcısı

Tuzla Tuğrulbey Anadolu Lİsesi,  Tuzla Halil Türkkan AİHL

ccccccccccc

İsmail Boğa (Türk Dili ve Edebiyatı) / Okul Müdürü
1978 Manisa doğumludur. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olup Eğitim Yönetimi ve
Denetimi alanında (İşletme Anabilim Dalı) yüksek lisans yapmıştır. İlk olarak 2001 yılında
öğretmenliğe başlamıştır. Çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcısı, müdür
başyardımcısı ve okul müdürü olarak görev yaptıktan sonra 16 Mayıs 2017 tarihinden
itibaren okul müdürü olarak Yücel Boru Fen Lisesinde göreve başlamıştır.
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ccccccccccc
onel ve Kadro

·Serpil MUTAY Kocaeli’de doğdu.
·Marmara Üniversitesinden mezun oldu.
·22 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
·Görev yaptığı okullar: Özel Eyüboğlu Koleji, Gebze
Mustafapaşa Ortaokulu.

Serpil MUTAY (Rehberlik)
·Bilge DEMİRTAŞ Isparta’da doğdu.
·Ankara Üniversitesi Rehberlik bölümünden mezun oldu.
·20 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Isparta Ülkü İlkokulu, Ertuğrul
Kurdoğlu Anadolu Lisesi.

Bilge DEMİRTAŞ  (Rehberlik)

Hüseyin Ay 1978 yılında Giresun’da doğdu.
İstanbul Üniversitesinden mezun oldu.
22 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, 

Hüseyin Ay (İngilizce)

     Gebze Anadolu Lisesi.

Yusuf Karakuş 1976 yılında Antalya’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. 
26 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Sarkuysan Anadolu Lisesi.

Yusuf Karakuş (Coğrafya)

Seçil Yılmaz 1979 yılında Antalya’da doğdu.
Marmara Üniversitesinden mezun oldu. 
21 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Hasan Ferruh Özgen Anadolu
Lisesi, Yakacık Anadolu Lisesi.

      Seçil Yılmaz (Biyoloji)

Aydın Gökgün 1957 yılında doğdu.
Atatürk Üniversitesinden mezun oldu.
35 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Milli Piyango Anadolu Lisesi,

Aydın Garip Gökgün (İngilizce)

      Gebze Anadolu Lisesi.

Ali Yaşar Kara 1982 yılında Kocaeli’de doğdu. 
Sakarya Üniversitesinden mezun oldu. 
10 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Gebze Anadolu Lisesi, 

Ali Yaşar Kara (Müzik)

      Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi.

Mehmet Gökçe 1964 yılında Balıkesir’de doğdu. 
Dicle Üniversitesinden mezun oldu. 
36 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Sarkuysan Anadolu Lisesi, Gebze
Anadolu Lisesi.

Mehmet Gökçe (Kimya) 

Mehmet Seçkin Bulduk 1969 yılında Ordu’da doğdu. 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden mezun oldu. 
28 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Gebze Atatürk Anadolu Lisesi,

Mehmet Seçkin Bulduk (Görsel Sanatlar)

     Gebze Anadolu Lisesi.
 
 

Mustafa Demir 1974 yılında Kocaeli’de doğdu. 
Erzurum Atatürk Üniversitesinden mezun oldu. 
24 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Dilovası ÇPL.

Mustafa Demir (Matematik)

Barış Çomak 1977 yılında Aksaray’da doğdu. 
Marmara Üniversitesinden mezun oldu. 
23 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, 

Barış Çomak (Fizik)

     Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi.

Nurcan Polat 1977 yılında Ankara’da doğdu.
İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. 
22 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Anibal Anadolu Lisesi, Gebze Anadolu
Lisesi.

Nurcan Polat (Tarih)

Gökmen Balcı 1975 yılında Kocaeli’de doğdu.
Trakya Üniversitesinden mezun oldu.
23 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Rize Anadolu Lisesi, Sarkuysan
Anadolu Lisesi.

Gökmen Balcı (Matematik) Gökhan Duman 1980 yılında Hatay’da doğdu. 
Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. 
17 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Anibal Anadolu Lisesi, Gebze STFA Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi. 
Okulumuzla; Türkiye Boks Şampiyonluğu ve Türkiye Hentbol Yarı Finale
çıkma başarısı göstermiştir.

      Gökhan Duman (Beden Eğitimi)

Melek Aktaş 1984 yılında Yozgat’da doğdu.
Hacettepe Üniversitesinden mezun oldu.
15 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmekte

Melek Aktaş (Tarih)
Vedat Ergön 1975 yılında Kars’ta doğdu. 
Atatürk Üniversitesinden mezun oldu. 
23 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir..
Görev yaptığı okullar: Darıca Lisesi.

Vedat Ergön (Felsefe)

Çağlayan Volkan Yıldız 1986 yılında Uşak’ta doğdu. 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden mezun oldu. 
9 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
 Görev yaptığı okullar: Şemsettin Onay Anadolu Lisesi,

Çağlayan Volkan Yıldız (Bilgisayar Bilimi)

       Gebze Kocatepe İmam Hatip Ortaokulu

Erdoğan Yıldırım 1972 yılında Kars’ta doğdu.
 100. Yıl Üniversitesinden mezun oldu.
 26 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
 Görev yaptığı okullar: Enka Lisesi, Sarkuysan Anadolu Lisesi,
Anibal Anadolu Lisesi.

Erdoğan Yıldırım (Matematik) 

Doğan Karadağ 1975 yılında İstanbul'da doğdu.
Balıkesir Üniversitesinden mezun oldu.
25 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Pendik Fatih Anadolu Lisesi, 

Doğan Karadağ (Türk Dili ve Edebiyatı)

 Tuzla Anadolu Meslek Lisesi, Gebze Sağlık Meslek Lisesi.

Menderes Yazıcı 1963 yılında Muş’ta doğdu. 
Fırat Üniversitesinden mezun oldu. 
33 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Tuzla Anadolu Lisesi, Gebze
İnönü Ortaokulu.

Menderes Yazıcı (Edebiyat)

Ali Erol 1972 yılında Giresun’da doğdu. 
Erciyes Üniversitesinden mezun oldu. 
26 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir. 
Görev yaptığı okullar: Cumhuriyet Anadolu Lisesi,
Servet Yalçın Ortaokulu, Şehit İlhan Küçüksolak
Anadolu Lisesi.

       Ali Erol (D.K.A.B.)

Seher Akçara 1972 yılında Muğla’da doğdu.
Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu.
27 yıldır öğretmenlik mesleğini icra etmektedir.
Görev yaptığı okullar: Zonguldak Hisarönü Lisesi, GATEM,
Gebze Anadolu Lisesi, Gebze Anadolu Öğretmen Lisesi.

Seher Akçara (Kimya)
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DERSLER 9 10 11 12

ASTOROMİ VE UZAY BİLİMLERİ 2 - - -

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 2 2 2

BİYOLOJİ 2 2 4 4

BİLGİSAYAR BİLİMİ 2 2 - -

BİRİNCİ YABANCI DİL 4 4 4 4

COĞRAFYA 2 2 - -

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 2 2 2

FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI - 3 3 -

FELSEFE - 2 2 -

FİZİK 2 2 4 4

GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 2 2 - -

İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 2 2

KİMYA 2 2 4 4

MATEMATİK 6 6 6 6

MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI - - - 2

PROJE HAZIRLAMA 1 - - -

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 - - 1

SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 - - -

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5

TARİH 2 2 2 -

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - - 2

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER - - - 2

Ders Ağırlıklarımız
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Yerleştirmeler Tıp Diş Hekimliği Eczacılık Mühendislik Diğer Toplam

2017 26 11 6 30 13 86

2018 36 14 5 29 28 112

2019 38 13 0 39 25 102

2020 38 15 3 48 11 124

2021 40 16 2 41 5 104

Toplam 178 68 16 187 82 531

Okula Giriş Taban Puanı Yüzdelik Dilimi

2021 430.8007 2.34

2020 4.454.703 2.10

2019 4.632.222 2.73

2018 3.919.716 3.15

2017 4.848.064 3.88

Taban
Puanlarımız 

Yerleşt�rmeler�m�z
11



 540 öğrenc� kapas�tel� okulumuz; 30 k�ş�l�k ,18 adet
dersl�ğe sah�pt�r. Gen�ş b�r bahçe ve çeş�tl� sahalara
sah�p olması spor alanında b�rçok olanak sağlar.
Uygulama dersler�nde konuyu daha �y� kavramak �ç�n 3
adet Fen laboratuvarı vardır. Zeng�n �çer�ğ� �le ders
çalışmaya uygun b�r ortam hazırlayan gen�ş b�r
kütüphaneye sah�pt�r. Öğrenc�ler�n �lg� alanlarına göre
kullandıkları tam donanımlı müz�k ve res�m odaları her
zaman kullanıma açıktır. B�l�ş�me �lg� duyanlar ve ders
�şleneb�lmes� �ç�n kullanılan b�lg�sayar ve kodlama sınıfı
vardır. Yapılan turnuvalarla öğrenc�ler �ç�n öneml� b�r yer
tutan satranç ve masa ten�s� odasına sah�pt�r. Kar�yer
günler� veya okulda yapılan bazı etk�nl�kler �ç�n kullanılan
200 k�ş� kapas�tel� konferans salonu vardır. Ferah ve
rahat ortamıyla çeş�tl� seçeneklere sah�p kant�n� vardır.
Kullanmak �steyen öğrenc�ler�m�z �ç�n erkek ve kız
mesc�d�m�z mevcuttur. Çeş�tl� konulara göre
konseptlenm�ş kor�dorlarımızla okulumuz
renklenmekted�r. Okulumuzun tüm üyeler�n�n sağlığı �ç�n
b�r adet rev�r mevcuttur. Öğrenc�ler�m�z�n kend�n� ev�nde
g�b� h�ssett�ğ�; b�lg�sayar, telev�zyon ve W�-F� bağlantısına
sah�p olan altmışar odalı ve yüz seksener k�ş�l�k kız ve
erkek pans�yonu, okulumuzdan 50 metre uzaklıktadır.
Hem gündüzlü hem de pans�yon öğrenc�ler�ne h�zmet
veren 180 k�ş� kapas�tel� h�jyen�k b�r yemekhaneye
sah�pt�r.

Okulumuzda z�l
çalmaz, ders b�t�ş

ve başlangıçlarını
kend�m�z kontroleder�z.
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GEBZE'
En İy� Olanaklarla

F�z�k� Olanaklar

30 K�ş�l�k Sınıflar

18 Dersl�k
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SIRADAN BİR GÜN
   
Kocael�'dek� fen l�seler�n�n gözbebeğ� olan Yücel
Boru Fen L�ses�'nde b�r öğrenc�n�n gözünden okul
günler� nasıl geçer? İşte böyle:

    Saat 8'de gelen serv�s� ev�m�n önünde
karşıladım ve her zamank� yer�me oturup araba
yolculuğunu eğlencel� hale get�ren b�r çalma
l�stes� açtım. Yoldayken öğrenc� k�ml�ğ�m�
unuttuğumu fark ett�m. Okula varınca kartımı
unuttuğum �ç�n kapıdak� görevl�ye �sm�m�
yazdırıp turn�kelerden geçt�m. Okul g�r�ş�nde
duran ked�y� sevd�kten sonra sınıfa doğru
yürüdüm. Bazı öğrenc�ler arkadaşlarıyla yürüyor,
bazıları da voleybol oynuyordu. Daha sonra
karşılaştığım öğretmenler�mle selamlaşıp sınıfa
g�rd�m. Her sabah olduğu g�b� herkes y�ne enerj�k
ve güler yüzlüydü. Yer�me geç�p oturduğumda
ders�n başlamasına 10-15 dak�ka vardı.
Arkadaşlarımla eğlencel� b�r sohbetten sonra ders
başladı. Dersler bazen sıkıcı bazen eğlencel�
geç�yordu. K�m� zaman laboratuvarda
m�kroskopla hücre �nceled�k, k�m� zaman
konferans salonunda, hazırladığımız t�yatro �ç�n
çalıştık. Teneffüslerde yemek yed�k, sohbet ett�k
ya da projeler�m�z üzer�ne çalışmalar yaptık.
Bazen de öğle arasında olan müz�k etk�nl�ğ�nde
öğrenc�ler�n söyled�ğ� şarkıları d�nley�p eğlend�k.
Çoğu zaman kant�ndek� langırtta çek�şmel�
mücadeleler yaşandı ama her sefer�nde çok
güldük ve eğlend�k. 

      Ek olarak; proje ödevler�nde
kaynak �ht�yacı duyduğumuz
zamanlarda, okulumuzdak�
kütüphaneden veya b�l�ş�m
teknoloj�ler� sınıfındak�
b�lg�sayarlardan yararlandık. Bazı
zamanlarda edeb�yat ders�ndek� k�tap
okuma saat�nde sess�z ve rahat b�r
ortam olması adına kütüphanem�zden
yararlandık. Herhang� b�r sorunumuz
olduğunda rehberl�k serv�s�nden
yardım aldık ve sorunları ya da
soruları kısa zamanda hallett�k.
Öğretmenler�m�z zaten �ht�yacımız
olduğu anda b�ze yardımcı oldular ve
destek verd�ler. Aynı zamanda
okulumuzdak� öğrenc�ler de yaş fark
etmeks�z�n b�rb�rler�ne gerek
derslerde gerek başka konularda
destek çıktılar. Bunun yanında, yapılan
etk�nl�kler de b�zlere sosyalleşme ve
eğlenme �mkanı sundu. Örneğ�n
okulumuzun düzenled�ğ� gez�ler,
kamplar, programlar hem eğ�t�m hem
de öğret�m açısından b�zlere yarar
sağladı. Bütün bunlardan sonra günün
sonunda, böyle b�r okulda okumanın
verd�ğ� mutlulukla ev�me döndüm.

                                        A�leden b�r�... :)
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Öğretmenler Odası

İmkanlarımız

Okul G�r�ş�

Okul G�r�ş�

Coğrafya Köşes�

Yemekhane

B�l�ş�m Teknoloj�ler� Sınıfı

Kütüphane

Otopark
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    How does the school day pass �n the eyes of
a student at Yücel Boru Sc�ence H�gh School
wh�ch �s a very popular school among
students?  Here �t �s:
      I boarded the 8 o'clock school bus �n
front of my house and sat �n my usual place
and opened a playl�st that made the road
fun. On the way, I real�zed that I forgot my
student ID. When I got to the school, I gave
my name to the gatekeeper because I forgot
my card and went through the turnst�les.
After pett�ng the cat stand�ng �n the school
entrance, I walked towards the classroom.
Some students were walk�ng w�th the�r
fr�ends, some were play�ng volleyball.
Afterwards, I greeted the teachers I came
across and entered the classroom. L�ke
every morn�ng, everyone was energet�c and
sm�l�ng. When I took my place and sat
down, there was 10-15 m�nutes before the
lesson started, I checked the t�me because
the bell does not r�ng �n our school. After a
fun conversat�on w�th my fr�ends, the
lesson started. Classes were somet�mes
bor�ng and somet�mes fun. 

A USUAL DAY 
    Somet�mes we stud�ed cells w�th a
m�croscope �n the laboratory, somet�mes we
worked for the theatre we prepared �n the
conference hall. We ate, chatted or worked
on our projects dur�ng recess. Somet�mes
dur�ng the lunch break, we l�stened to the
songs sung by the students and had fun.
Most of the t�me, there were f�erce f�ghts �n
the table football, but we laughed and had
fun every t�me. In add�t�on, when we needed
resources for project ass�gnments, we made
use of our school l�brary or the computers
�n IT class. Somet�mes, we also made use of
our l�brary �n order to prov�de a qu�et and
comfortable env�ronment dur�ng the
read�ng t�me �n the l�terature class. When
we ask for help the gu�dance serv�ce took
care of any problems or quest�ons �n a short
t�me. Our teachers have already helped and
supported us when we needed �t. At the
same t�me, the students at our school also
support each other, both �n lessons and �n
other subjects, regardless of age. In
add�t�on, the act�v�t�es offer us the
opportun�ty to soc�al�ze and have fun. For
example, the tr�ps, camps and programs
organ�zed by our school have benef�ted us
both �n terms of educat�on and tra�n�ng.
After all th�s, at the end of the day, I
returned home w�th the happ�ness of
study�ng �n such a school.

                             Someone from fam�ly...  :)15



Sınıflar ve Koridorlar

Müz�k Sınıfı

B�yoloj� Laboratuvarı

F�z�k Laboratuvarı
K�mya Laboratuvarı

Tar�h Köşes�
Edeb�yat Köşes�

Görsel Sanatlar Atölyes� Satranç Sınıfı
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    YBFL öğrenc�s� olmak �ç�n ev�n�z�n okula yakın olmasına gerek yok, okulun hemen
yanında bulunan pans�yonumuz b�zler �ç�n hazır. İşte s�zler �ç�n YBFL pans�yonundak�
yaşamla �lg�l� b�lg�ler. 
    Öncel�kle pans�yonun m�mar� yapısından bahsedel�m; g�r�ş �le b�rl�kte 4 katlı olan
pans�yon b�nası, ortasından s�metr�k b�r şek�lde kes�lerek kız ve erkek tarafı olmak üzere
�k�ye ayrılır. G�r�ş katta erkek ve kız tarafını bağlayan b�r yemekhane bulunur. B�r�nc� ve
�k�nc� katlarda öğrenc�ler�n kalacakları üçer k�ş�l�k odalar vardır. B�r�nc� kat genell�kle 9
ve 10. sınıflara, �k�nc� kat �se 11 ve 12. sınıflara a�tt�r. Odalarda öğrenc�ler�n kend�ler�ne
a�t ve dönem sonuna kadar kullanacakları; 1 adet yatak, 1 adet dolap ve 1 adet
komod�nler� bulunur. Her katta ortak banyolar bulunmaktadır. En üst kat olan üçüncü
katta �se etüt odaları bulunur. Etüt odalarında 9 ve 10. sınıflar ortak büyük b�r salonda
çalışırken sadece 11. sınıflar ayrı b�r yerde çalışırlar. 12. sınıflar �se öneml� b�r sınav �ç�n
çalışmaları gerekt�ğ�nde kend�ler�ne a�t, �sterlerse tek �sterlerse �k� k�ş� kalab�ld�kler� ayrı
odalara sah�plerd�r. 
    B�r pans�yon öğrenc�s�n�n b�r gün �ç�nde başından geçen ve geçeb�lecek olaylara göz
atalım. Pans�yonda zorunlu b�r yatış veya kalkış saat� olmadığından geç veya erken
kalkmak öğrenc�ye kalmış b�r şeyd�r fakat çok da geç uyanmamalısınız k� saat 7.30 -
8.30 arasındak� kahvaltıya gec�kmeyes�n�z, k�mse okula aç g�tmek �stemez. Kahvaltı
menüsü çoğunlukla aynıdır. Değ�şen tek şey, yanında her zaman ver�len �kramlardır.
Okulun başlangıç saat�nden 20 dak�ka önce 8.30'da bütün öğrenc�ler�n pans�yondan
okula geçmeler� gerek�r. Öğrenc�ler�n pans�yonla �lg�l� yoklamaları, d�j�tal parmak �z� �le
alınır. Öğle arasında pans�yon yemekhanes�, pans�yon öğrenc�ler�ne kapılarını aralar, bu
arada pans�yonda kalmayan öğrenc�ler de yemekhaneden yararlanab�l�r. Okul çıkışında
pans�yona g�d�l�r, g�r�şte yoklama �ç�n tekrar parmak �z� alınır. Bundan sonra saat 19.00'a
kadar öğrenc�ler �sted�ğ�n� yapmakta özgürdür. 17.30'dak� akşam yemeğ�n� de es
geçmemel�... Günlerden salı veya çarşamba �se çarşı �zn�n�z� kullanıp dışarı çıkab�l�rs�n�z.
Saat 19.00'da 45 dak�kalık 3 etüt başlar. Bu etütler, ders çalışmak �ç�n har�ka b�r fırsat
olduğu g�b� bazen ekstra �kramlar ya da etk�nl�kler�n de olduğu öneml� b�r zamandır.
Haftasonu pans�yondan ayrılacaksak daha önce g�deceğ�m�z yer� ve kalacağımız sürey�
“Evc� Defter�”ne yazmalıyız. İşte pans�yonda yaşam genel olarak böyled�r.
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“5 +3x=2x+30” 
Yıldızlı Pansiyon
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  “5+3x=2x+30” Stars Dormitory
    For be�ng a YBFL student, your home does not need to be close to the school. Our hostel, located
r�ght next to the school, �s ready for us. Here �s the �nformat�on about l�fe �n YBFL hostel for you.
     F�rst of all, let's talk about the arch�tectural structure, the 4-floored bu�ld�ng w�th the ground floor
�s d�v�ded symmetr�cally �n the m�ddle and �s separated �nto two s�des as male and female s�des. On
the ground floor, there �s a lunchroom connect�ng the boys' and g�rls' s�des. There are tr�ple beds �n
each room. There are 18 rooms on each s�de. On the f�rst floor, there are rooms for the 9th and 10th
grades, and on the second floor, there are rooms for the 11th and 12th grades. At the rooms there �s
a bed, closet and n�ghtstand wh�ch are g�ven to students to use unt�l the end of the semester. On the
th�rd floor, wh�ch �s the top floor, there are study rooms. Wh�le the 9th and 10th graders work �n a
common large area �n the study rooms, the 11th graders study �n a separate place. 12th graders, on
the other hand, have the�r own pr�vate rooms where they can stay for one or two people �f they want,
as they have to study for an �mportant exam.
    So, s�nce we are talk�ng about the phys�cal structure of the hostel, let's take a look at the events
that a hostel student can go through �n a day. It �s up to the student to wake up late or early, as
there �s no spec�f�c sleep�ng or wak�ng t�me �n the dorm�tory, but he should not wake up too late so
that he �s not late for breakfast between 7.30 and 8.30, no one wants to go to school hungry. 
    The breakfast menu �s mostly the same, the only th�ng that changes �s the snacks that are always
served w�th �t. All students must leave the hostel at 8.30 am., 20 m�nutes before the school starts.
    Before leav�ng the dorm�tory, students have the�r f�ngerpr�nts scanned to �nd�cate that they have
left the hostel and gone to school. At around 12 o'clock, dur�ng the f�rst of the th�rty-m�nute lunch
breaks, the hostel lunchroom opens �ts doors to the board�ng students so they can have the�r lunch
from the cafeter�a.
    At 16 o'clock, you go to the hostel after school, f�ngerpr�nts are pr�nted aga�n for attendance at the
entrance. From now on, as long as �t �s not a Tuesday or a Wednesday, students are free to do
whatever they want as long as they don't go out of the dorm unt�l 19:00. Although the d�nner at 17.30
should not be m�ssed. If the day �s Tuesday or Wednesday. Bazaar perm�t can be def�ned as an
excuse to go to the nearest shops to get someth�ng that students need or want. When the clock
str�kes 9, there are three forty-f�ve-m�nute stud�es w�th a f�fteen-m�nute break �n between. These
stud�es are a great opportun�ty to study. On Thursday, we wr�te where we w�ll go on the l�st g�ven to
us dur�ng the stud�es, and before we leave that day, we wr�te the place and t�me we went for the
records of our attendance notebooks and we leave the hostel and come back the day we wrote �t on
the paper.     
    And that's how l�fe �n a hostel �s �n general.

2
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Kütüphanec�l�k Kulübü

Teknofest – Roket
Kulübü 

MUN (Model B�rleşm�ş M�lletler)
Kulübü:

Robot�k ve Mekatron�k
Kulübü:

E-Tw�nn�ng AB Projeler�
Kulübü

Çevre ve Doğa Kulübü 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
KULÜPLER BAŞVURU VE OYLAMALAR NİHAYETİNDE 

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KURULUR

Kütüphanec�l�k Kulübü olarak
okulumuzun kütüphanes�yle
�lg�len�yoruz. Her ay okuma
yaptığımız b�r k�tap okuma

grubumuz var. Okulumuzun
k�taplar �le �lg�l� her etk�nl�ğ�n�

b�z düzenler�z. 

Python , Ardu�no programlama
d�ller�n� kullanarak

okulumuzdak� ve günlük
hayattak� problemler�m�ze sanal

alanda çözüm üretmey�
amaçlıyoruz.

Başta Teknofest Alçak İrt�fa
olmak üzere, her türlü model
roket ve roketç�l�k alanında

faal�yet göster�yoruz.

 
B�rleşm�ş M�lletler�n�n

tems�l� olarak çalışmalar
yapan etk�nl�klere

öğrenc�ler�n katılımını
sağlayan kulüptür.

 

E-Tw�nn�ng ve Erasmus farklı Avrupa
ülkeler�n�n öğretmen ve

öğrenc�ler�n�n ortak projeler
gel�şt�rmes�ne olanak sağlayarak
b�lg� paylaşımını ve kültürler arası
d�yaloğu gel�şt�rmey� hedefleyen

Avrupa Kom�syonu destekl� kulüptür.

Çevre ve Doğa Kulübü;
okulumuzun

güzelleşt�r�lmes�nden,
bahçes�n�n düzenlenmes�nden

ve tarımla �lg�lenmes�nden
sorumludur.
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Oryant�r�ng Kulübü: 

Doğada olmayı , yen� arkadaşlıklar
kurmayı, hem kend�s�yle hem de yaş

grubuyla yarışmayı seven
öğrenc�ler�m�z� kulübümüze bekl�yoruz.

Satranç Kulübü: 
 Satranç oyunuyla zekâlarını gel�şt�recek

ortam hazırlamak, satranç b�lmeyen
öğrenc�lere satranç öğretmek, kend�n�
gel�şt�rmek �steyen öğrenc�lere eğ�t�m

vererek onların daha �ler� düzeyde oyuncu
olmalarını sağlayıp desteklemektey�z.

T�yatro Kulübü :
Öğrenc�ler; yaratıcılıklarını kullanmayı, 

doğaçlama sanatını, koreograf� yapmayı ve
doğru ve etk�l� b�r şek�lde konuşma sanatını

öğrenmekted�r. 
Bu kulüp, öğrenc�ler�n çek�ngenl�kler�n�

yenmeler�n�, başkalarının bakış açılarına saygı
duymayı ve kend�ler�ne güven kazanmalarını

amaçlar.

Görsel Sanatlar Kulübü :
Gezen, gören, gördüğünü estet�k

kaygılarla hayatına aktaran b�r
kulüptür. 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
KULÜPLER BAŞVURU VE OYLAMALAR NİHAYETİNDE

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KURULUR

Çevre ve Doğa Kulübü; okulumuzun
güzelleşt�r�lmes�nden, bahçes�n�n

düzenlenmes�nden ve tarımla
�lg�len�lmes�nden sorumludur.

Çevre ve Doğa Kulübü Gez� Tanıtma ve Tur�zm
Kulübü

Kulübün amacı; bulunduğumuz �l
ve yakın çevren�n, yören�n

tur�st�k yerler�n� tanıtan yazı ve
res�mler� �nsanlara sunmaktır.

Yücel Boru Fen L�ses� Yayın ve İlet�ş�m
Kulübü, okulumuzun haftalık gazetes�n�n

hazırlamaktadır. Öğrenc� ve
öğretmenler�n yazdığı yazılardan oluşan

bu gazeten�n; her hafta basımı
yapılmaktadır.

Yayın ve İlet�ş�m Kulübü

21



    Okulumuzda Yayın ve İlet�ş�m Kulübü

d�rektörlüğünde her hafta yen� sayısı

çıkan b�r gazetem�z var. Bu gazete f�kr�,

geçm�şte tamamen g�r�ş�mc� öğrenc�ler

tarafından ortaya atıldı. Gazeteler�m�z�

okulda satarak elde ett�ğ�m�z gel�rlerle

sokak hayvanlarına mama ve okul

kütüphanem�ze yen� eserler satın

alıyoruz. Gazetem�zdenörnek b�rkaç

sayfa derg�m�zde yer alıyor.

     Yazarlar ve d�leyen herkes haftalık

olarak yazı yazar, bu yazılar gazeten�n

ma�l adres�nde toplanır. Daha sonra

yazım-kontrol ek�b�, bu yazıların yazım

ve noktalama hatalarını düzelt�r. Ed�tör

de en son bu düzenlenm�ş yazıları

gazeten�n şablonuna aktarır ve

gazetey� tamamlar. Son hal�yle gazete,

okul tarafından basılır ve bell� günlerde

satışa sunulur. Vel�ler�n ve �lg�l�ler�n

tak�b� �ç�n okul s�tes�nde de tüm

gazeteler� görmek mümkündür. 
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YBFL Gazete'den...
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BENİM OKULUM
    Merhaba, ben Yücel Boru Fen L�ses� 12/C sınıfı öğrenc�s� Sal�ha KISACIK. Kar�yer hedefler�m
doğrultusunda hayal�m olan okulu kazandığımı duyduğumda sev�nçten havalara uçmuştum. Ş�md�
aynı heyecan ve gururla son sınıftayım.
     Okulumuz, kuruluşundan bu yana b�rçok proje ve etk�nl�kte yer almaktadır. Bu etk�nl�kler�n
tümünde başarıyla tems�l ed�lmekte ve çeş�tl� ödüller kazanmaktadır. Eğ�t�m, kültür ve sanat g�b�
b�rçok alanda adımızı duyab�l�rs�n�z. ERASMUS öğrenc� hareketl�l�kler� kapsamında Avrupa’da
eğ�t�m faal�yetler� ve d�ğer çalışmalarda yer almaktayız. TÜBİTAK başta olmak üzere b�rçok
yarışmaya hazırlanan arkadaşlarımızın heyecanını b�rl�kte yaşıyoruz.
   B�zlere her anlamda rehberl�k eden donanımlı öğretmenler�m�z eşl�ğ�nde mezunlarımız,
hayaller�ndek� ün�vers�teye yerleş�yor; zaman zaman tecrübeler�n� b�ze aktarmak ve yaşadıkları
güzel anıları canlandırmak �ç�n okulumuzu z�yaret ed�yorlar. Okulumuz, onlardan �lham alab�lmem�z
amacı �le kor�dorlarımızda başarı panoları oluşturmuştur.
    Çeş�tl� spor dallarında da şamp�yonluklarımız var. B�z� genell�kle voleybol oynarken göreb�l�rs�n�z.
Bununla beraber futbol, basketbol, satranç, yüzme, sualtı hokey� ve oryant�r�ng g�b� spor
branşlarında gurur ver�c� sonuçlarımız var. Aynı zamanda ata sporlarıyla �lg�lenen arkadaşlarımız
okulumuzu tems�l ed�yor.
Okulumuz öğrenc�ler�n�n hazırladığı zeng�n �çer�kl� b�r de gazetem�z var. Okulumuzun gündem�n� ve
elde ed�len başarılarımızı bu sayede öğren�yoruz. Vel� b�lg�lend�rme gruplarımız aracılığı �le de
başarılarımız a�leler�m�zle paylaşılmaktadır. İng�l�zce münazaralar düzenleyerek yabancı d�llere
olan kab�l�yetler�m�z� artırıyoruz. Türkçe yapılan münazaralar sayes�nde �se d�l�m�z� etk�l� kullanma
becer�ler�n�n yanı sıra savunduğumuz düşünceler� aktarab�lme yönümüzü güçlend�r�yoruz. Okuma
grupları oluşturarak k�taplarla daha fazla vak�t geç�r�yoruz. Kütüphanem�ze ne zaman uğrarsanız
hep dolu olduğunu görürsünüz. T�yatro çalışmalarımız �le farklı rollere bürünerek hünerler�m�z�
serg�l�yoruz.
   B�zler kend� okul kıyafetler�m�z� tasarlıyoruz. Son sınıfa geçen arkadaşlarımız hayaller�ndek�
modeller� ün�formalara yansıtıyor. B�zler de beğen�yle üzer�m�zde taşıyoruz. Derslerden
bunaldığımız zamanlarda müz�k öğretmen�m�z eşl�ğ�nde m�n� konserler düzenl�yor ve mot�ve
oluyoruz. Bununla beraber yeş�l� seven, doğa dostu b�r okuluz. Bunu bahçem�z ve kor�dorlarımızda
görmen�z mümkün. Sadece okul �çer�s�nde kalmayıp bölgem�zde çeş�tl� alanlara f�dan d�kme
etk�nl�kler�ne öğretmen ve öğrenc�ler olarak katılıyoruz. Sanat eserler�yle bezenm�ş kor�dorlarımızı
gezerken adeta b�r tuval�n �ç�ndeym�ş h�ss�ne kapılırsınız. A�le sıcaklığında huzurlu ve güvenl� b�r
ortam sağlayan pans�yon b�namız arkadaşlarımıza h�zmet sunuyor. B�zlere değer veren okulumuz,
güvenl�ğ�m�z �ç�n t�t�z davranmakta ve gereken önlemler� en üst düzeyde almaktadır. D�ğer
okullardan b�r farkımız da ders başlangıç ve b�t�ş zamanlarında z�l ses�n�n duyulmamasıdır.
    Nec�p Fazıl’ın ded�ğ� g�b�, b�zler şunu �y� b�l�yoruz k�; devler g�b� eserler bırakmak �ç�n karıncalar
g�b� çalışmak lazım. Bu m�nvalde her alanda başarılara �mza atan böyle donanımlı b�r okulun
öğrenc�s� olduğum �ç�n gurur duyuyor ve başta okul müdürümüz İsma�l Boğa’ya ve tüm
öğretmenler�me şükranlarımı sunuyorum. Üreten, yen�l�kç�, farklı f�k�rlere açık, başarı odaklı ve
b�rçok güzel sözü fazlasıyla hak eden, Gebze’n�n en güz�de okulu, ben�m okulum: Yücel Boru Fen
L�ses�.

 

*Bu met�n "Okulumuzu En İy� Anlatan Yazı Yarışması" kapsamında b�r�nc� seç�lm�şt�r.

Zeynep Selvi
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MY SCHOOL
         Hello, I am Sal�ha KISACIK, a student from 12/C at Yücel Boru H�gh School.
When I heard that I got �nto my dream school I feel happy. Now I am �n my sen�or
year w�th the same exc�tement and pr�de.
        Our school has been �nvolved �n many projects and act�v�t�es s�nce �ts
establ�shment. In almost all categor�es we won a lot of pr�zes. You can hear our
name �n many act�v�t�es such as educat�on, culture and art. W�th the ERASMUS
Projects, we take part �n a lot of educat�onal-�nternat�onal act�v�t�es. We are
exper�enc�ng the exc�tement of our fr�ends who are prepar�ng for many
compet�t�ons, espec�ally TÜBİTAK.
        Accompan�ed by our well-equ�pped teachers who gu�de us �n every step, our
graduates are placed �n the un�vers�ty of the�r dreams. Our graduates v�s�t our
school to share the�r exper�ences and rev�ve the�r beaut�ful memor�es. Our school
has a successful graduates l�st �n our corr�dors so we m�ght get �nsp�red by them.
      We also have champ�onsh�ps �n var�ous sports branches. You can often see us
do�ng sports �n the schoolyard. In add�t�on, we have proud results �n sports
branches such as football, basketball, chess, sw�mm�ng, underwater hockey and
or�enteer�ng. At the same t�me, our fr�ends who are �nterested �n ancestral sports
represent our school.
       We also have a newspaper w�th r�ch content prepared by the students of our
school. Th�s �s how we learn about the news of our school and our ach�evements.
Our successes are shared w�th our fam�l�es through our parent �nformat�on groups.
We �ncrease our ab�l�t�es �n fore�gn languages   by hold�ng debates �n Engl�sh.
Thanks to the debates held �n Turk�sh, we strengthen our ab�l�ty to use our
language effect�vely, as well as our ab�l�ty to convey the �deas we advocate. We
spend more t�me w�th books by organ�z�ng read�ng groups. Whenever you v�s�t our
l�brary, you w�ll see that �t �s always full. We show our talents by tak�ng on
d�fferent roles �n our theatre works. Our sen�or students des�gn our own school
un�forms. They reflect the models of the�r dreams on the�r clothes. We also carry �t
w�th pr�de.
       When we get bored w�th the lessons, we organ�ze m�n�-concerts w�th our mus�c
teacher to have some fun. We are a nature-fr�endly school that loves green. You
can see th�s �n our garden and corr�dors. As teachers and students, we part�c�pate
not only �n the school but also �n plant�ng act�v�t�es �n var�ous areas �n our reg�on.
As you walk through our corr�dors decorated w�th works of art, you almost feel l�ke
a part of the canvas. Our dorm�tory bu�ld�ng, wh�ch prov�des a peaceful and safe
env�ronment w�th fam�ly warmth, offers serv�ce to our fr�ends. Our school, wh�ch
values   us, �s caut�ous about our safety and takes the necessary precaut�ons at the
h�ghest level. One of our d�fferences from other schools �s that the bell �s not heard
at the start and end t�mes of the lesson.
       As Nec�p Faz�l sa�d; You have to work l�ke ants to leave artefacts l�ke g�ants. I
am proud to be a student of such a well-equ�pped school that has ach�eved
success �n every f�eld �n th�s respect, and I would l�ke to express my grat�tude to
our school pr�nc�pal İsma�l Boğa and all my teachers.
      The most d�st�ngu�shed school �n Gebze, wh�ch �s product�ve, �nnovat�ve, open
to d�fferent �deas, success-or�ented and deserves many good words, �s my school:
Yücel Boru Sc�ence H�gh School.

*Th�s art�cle was selected as the w�nner �n the "wr�t�ng contest that best descr�bes our school".

25



Okulumuzun Rehberl �k Serv�s�  öğrenc�ler�n ruhsal ,  akadem�k ve
kar�yer gel �ş �mler�  �ç�n pek çok çal ışma yürütmekted�r .
Öğrenc�ler�n sağlıkl ı  gel �ş �mler�nde en öneml�  etkenlerden b�r �
olan a� le eğ�t �mler�n�  de yapmaktadır .  Öğretmen ve vel � lere
�ht�yaç duydukları  konularda müşav�r l �k çal ışmaları
yürütülmekted�r .  Öğrenc�ler�n �ht�yaçlarına göre sem�nerler
düzenlenmekte ve b�reysel  görüşmeler yapılmaktadır .  Okulda
yürütülen projelere destek ver� lmekted�r .  “Gençb�zz” ve “Tüb�tak
B�oestet�k Projeler�”  halen destek ver� len çal ışmalardır .  Yapılan
bu çal ışmalardan örnekler şu şek� lded�r :
Kar�yer Günler�  Etk�nl �ğ�
Alanında uzman ve başarı l ı  olmuş akadem�syen,  �ş  �nsanı ,
g�r �ş �mc�  ve  pek çok meslekten �nsanları  davet ett�ğ�m�z Kar�yer
Günler�  Etk�nl �kler�  öğrenc�ler�n meslekler�  tanımasına ve meslek�
hedefler bel �r lemes�ne katkı  sağlamaktadır .  Okulumuz Gebze
Tekn�k Ün�vers�tes�  ve TÜBİTAK � le ortaklaşa çal ışmaktadır .  Bu da
öğrenc�ler�m�z�n alanında en �y� ler  � le b�r  araya gelmes�n�
sağlamaktadır .

REHBER L İ K
ÇA L I ŞMA LAR I

YBFL
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