
Burak Bora Anadolu

Lisesi

Efsane Gerçek Oluyor!

Burak Bora Artık Hazırlıklı

Hazırlık + 4 Yıl !

The Legend Comes True!

La Légende Se Réalise!



 Burak Bora Anadolu

Lisesi’nin Hikayesi

Burak Bora Anadolu Lisesi 1986 yılında 17 yaşında

elim bir tren kazası sonucu hayatını kaybeden

Burak Bora anısına ailesi Ülkü Bora ve Gürbüz Bora

tarafından temelleri sevgi üzerine atılmış bir

okuldur. Burak Bora'nın doğum günü olan 25 Aralık

1986 tarihinde temeli atılmıştır ve 27 Eylül 1989

yılında eğitim öğretime başlamıştır. Başarılarla dolu

31 yıllık bir mazisi olan okulumuzda o günden bu

yana 25 Aralık Burak Bora'nın doğum günü Ülkü

annemizin ve mezunlarımızın da katılımıyla farklı

etkinliklerle kutlanmaktadır.

Fiziki

İmkanlarımız

Okulumuz ferah sınıfları, geniş koridorları,

koridorlardaki zeka oyunları masaları,

öğretmen ve öğrencilerin rahatça

görüşebilecekleri oturma alanları, ön ve arka

bahçelerindeki doğal ortamları, kütüphanesi ve

ders çalışma salonu, öğrenci komisyon odaları,

büyük spor salonu, atölyeleri, konferans salonu

ve huzur dolu   doğayla iç içe ortamıyla

öğrencilere rahat bir eğitim alanı sunmaktadır.

Okulumuz ayrıca hayvansever bir okul olarak

bahçesinde kedi, tavşan, ördek ve tavuk gibi

birçok farklı hayvan dostumuza da ev sahipliği

yapmaktadır.

* 22 derslik

  * 3 laboratuvar

   * 5 atölye

* Resim, müzik ve

  yabancı dil sınıfları

* Kapalı spor salonu

 * Konferans salonu

* Toplantı Odası

* Kütüphane

  * Çalışma Salonu

  * Öğrenci komisyon

  odaları

* Kantin ve yemekhane



OKULUMUZ
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Neden Tercih

Etmeliyim?

Okulumuz akademik başarıları, nitelikli etkinlikleri, doğa

dostu fiziksel şartları, öğrenci görüşüne değer veren eğitim

anlayışıyla tercih edilebilecek okullar arasında en ön

sıralardadır. Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma  gibi birçok

değerle öğrencilerimize aile sıcaklığında "Büyük beyinli,

üstün karakterli, koca yürekli" bireyler olarak

yetişebilecekleri   bir eğitim-öğretim ortamı sunmaktadır.

Yapılan etkinlikler, projeler ve seminerler ile sosyal açıdan

zengin bir okul olan Burak Bora; akademik çalışmaları ve

tamamı nitelikli okullara yerleşen mezunları ile de çok büyük

başarılara sahip bir okuldur. 



Projelerimiz ve Etkinliklerimiz

* Kan ve Kök Hücre Bağışı

  * BBALMUN (Model United Nations)

  * BBAL İnovasyon Kampı

  * BBAL Sporfest

  * BBAL Bisiklet Turu

  * BBAL Girişimcilik Zirvesi

  * Burak Bora - KAÇUV (Kanserli Çocuklar Vakfı)

Elele

  * 25 Aralık Burak Bora'nın Doğum Dünü

   * BBAL Beyin Takımı

  * TÜBİTAK

  * Paylaşım Şenliği

  * Sınıf Senin

  * Greyfurt İle Hijyen

  * Geri Kazanım

  * Komşu Komşu Huu Huu

  * Üniversite Tanıtım Günleri

 * Güneş Saati

  * Aşiyan (Kuş Evleri)

Etkinliklerimiz,  Projelerimiz 

ve

Öğrenci  Komisyonlarımız

Okulumuzda 2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Komisyonları kurulmuş

olup geleneksel hale gelmiş birçok proje ve etkinliğimiz hız kesmeden devam

etmiş ve bunlara yenileri eklenmiştir. Tüm etkinlik ve projelerimiz öğrenci

merkezli olup sosyal sorumluluk gerektiren, toplumda önem arz eden konulara

fayda sağlayan, gelişen dünyaya öncülük edebilecek ve öğrencilerimizi hayata

hazırlayan çalışmalardır.

Yarışmalarımız

* İngilizce Münazara

* Scrabble

* Türkçe Münazara

* Bir Kelime Bir İşlem

Yarışması

* Bilim Olimpiyatları

 

Gezilerimiz

* CERN Gezisi

* Yurtdışı yabancıl dil

eğitimi



7 yıldır gerçekleştirilen Kan ve Kök Hücre

Bağışı etkinliğimiz, okullarda kan bağışı

kampanyalarının ilki olarak önemli bir sosyal

sorumluluk projesinin başlangıcı olmuştur.

300 öğrencinin görev aldığı bu etkinlikte  her

yıl kendi rekorumuzu kırarak yıllık 1400

ünitenin üzerinde kan bağışı ile yeni

rekorlara imza atarak Kızılay tarafından

Gümüş Plaket ile ödüllendirildik ve

 Türkiye'de liseler arasında büyük bir başarı

elde ettik.

BBALMUN (Model Unites Nations)

konferansları 3 yıldır sadece İstanbul

genelinden değil yabancı öğrencilerin de

yoğun katılım talebi ile birçok okula örnek

teşkil ederek başarılı bir şekilde devam

etmektedir. BBALMUN bir yandan

öğrencilerimizin yabancı dil kulla ımına

önemli katkı sağlarken diğer yandan

öğrencilerimizin dünya sorunlarına duyarlı,

bunlara çözüm üretebilecek birer dünya

insanı olarak yetişmelerini sağlamaktadır.



BBAL İnovasyon Kampı

TÜBİTAK 4006

Bilim Olimpiyatları

Türkçe Münazara



Futbol-Basketbol Takımlarımız ve

Turnuvalarımız

İngilizce Münazara

MUN Kulübümüz ve BBALMUN

Kan Bağışı Etkinliklerimiz



* MUN (Model United Nations) Komisyonu

Öğrenci Komisyonlarımız

* Tanıtım ve Medya Komisyonu

* Gezi Komisyonu

* Eğitim ve AR-GE (Teknoloji) Komisyonu

* Sosyal Sorumluluk Komisyonu

* Sanat ve Edebiyat Komisyonu

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Komisyonu

* Spor Komisyonu

* Sağlık ve Çevre Komisyonu

* Münazara Komisyonu

* Kan ve Kök Hücre Bağışı Komisyonu

* Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu

Öğrenci komisyonlarımız öğrencilerimizin talep, ilgi ve ihtiyaçları

doğrultusunda yapmak istedikleri çalışmaları ve projeleri

öğretmenlerinin desteği ve rehberliği ile gerçekleştirmektedirler.

Komisyonlarımızın çalışmalarını yapabilmeleri için kendilerine ait

komisyon odaları bulunmaktadır.



Tüm öğrencilerimiz okula geldikleri ilk günden itibaren akademik gelişimleri

açısından okul içi ve dışında desteklenmektedir. Derslerin yanı sıra

gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları, üniversite hazırlık

çalışmaları, deneme sınavları, bireysel öğrenci gelişi  takibi ve diğer

çalışmalarla öğrencilerimizin hayallerindeki bölüm ve üniversiteye

yerleşmeleri için üstün gayret gösterilmekte ve destek verilmektedir. 2019

yılı mezunlarımız %75'İ ülkemizin saygın üniversitelerinin   (%23)   tıp

fakültelerine, (%45) mühendislik fakültelerine,  (%32) diş hekimliği, eczacılık,

mimarlık ve hukuk fakültelerine ve diğer öğrencilerimizde farklı fakültelere

yerleşmişlerdir.

 

Öğrencilerimiz yurtdışı eğitim programları konusunda da desteklenmektedir

ve bu fırsatlardan haberdar olmaları ve başvurmaları sağlanmaktadır. 2019-

2020 eğitim öğretim yılında bir öğrencimiz dünyanın en prestijli

üniversitelerinde birisi olan Harvard Üniversitesinden tam burslu yaz eğitimi

alma hakkı kazanmıştır.

Akademik Çalışmalar 

ve 

Başarılarımız



Burak Bora Anadolu Lisesi olarak yıllardır

başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz yabancı

dil eğitimimizi bu sene hazırlık sınıfları ile

taçlandırıyoruz. Öğrencilerimiz gittikleri

üniversitelerin hazırlık sınıflarını

atlayabilecek veya yurtdışı eğitim

programlarına kabul edilebilecek seviyede

okulumuzda yabancı dil eğitimi

almaktadırlar. Ayrıca yabancı

öğretmenlerle yapılan dersler

öğrencilerimize konuşma pratiği yapma

imkanı sağlamaktadır. Hazırlık eğitimiyle

birlikte bu başarımız katlanacak ve

öğrencilerimiz uluslararası alandaki

başarılarına yeni başarılar ekleyecektir.

Her yıl gerçekleştirilen yurtdışı yaz okulları

ve CERN gezisi ile öğrencilerimize yabancı

dil pratiği yapma, farklı ülke kültürlerini

deneyimle ve uluslararası arkadaşlıklar

kurma fırsatı sunulmaktadır.

Okulumuz Fransızca hazırlık sınıfı olan

tek devlet okulu olma özelliği ile

ayrıcalıklı bir konumdadır. Fransızca

öğrencilerimiz ayrıca Galatasaray

Üniversitesinin bütün bölümlerinin

kontenjanının %25'ine Galatasaray

Üniversitesi Öğrenci Seçme Yerleştirme

sınavı (GSÖSYS) ile girme hakkına

sahiptirler.

Yabancı Dil Eğitimimiz



Burak Bora aile olma kültürünü Mezunlar

Derneği ile devam ettirdiği yakın ilişkilerle

sürdürmektedir. Dünyanın birçok yerinde,

önemli şirket ve üniversitelerde başarılarına

devam eden mezunlarımız   her yıl

gerçekleştirdikleri Kariyer Günleri ile

öğrencilerimize destek olamaya devam

etmektedir. İş ve eğitim dünyasından bazı

mezunlarımız;

- Akın Tavuz - 1994 mezunu - Doğuş Grubu

CEO'su

- Can Yapan 1997 Thyssenkrupp Industrial

Solutions CEO'su

 

Mezunlarımız

Ulaşım ve İletişim Bilgilerimiz

Burak Bora Anadolu Lisesi  Soğanlık Metro İstasyonuna ve E-5

üzerindeki otobüs duraklarına 5 dakika yürüme mesafesi ile

İstanbul'un farklı noktalarından gelen öğrencilerimiz için ulaşım

kolaylığı olan bir konumdadır. Ayrıca birçok ilçeye servis imkanı da

bulunmaktadır.

Adres: Soğanlık Yeni Mah. Behçet Kemal ÇağlarSok. Burak Bora Anadolu

Lisesi Blok No 8 Kartal / İstanbul 

Tel: 0(216) 377 62 00

E-posta: burakboraanadolul@gmail.com


