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ARNAVUTKÖY

SEHRENGIZ

2023’e
2023 EĞİTİM VİZYONU İLE...

Asra yaklaşan Cumhuriyet tarihimizin, eğitim adına en önemli yol haritası 
olan 2023 Vizyon Programı uygulama safhasına konuldu çok kısa bir süre 
önce.Türk Milli Eğitimine yeni bir vizyon, yeni bir ufuk, yeni bir dinamizm 
kazandıran böylesi muazzam bir programla eğitimin rotasında yürümek, 
eğitim camiasının içinde yer alan her birimiz için bir şans diye düşünüyorum. 
2023 Vizyon Programımızı hazırlayanlara sonsuz şükranlarımızı 
sunuyorum.Bizlere de sahada ve hayatımızda bu programı içselleştirerek 
uygulama görevi düşüyor. Yılgınlığa düşmeden, yorulmadan, bir an bile 
yeise kapılmadan bu görevin üstesinden geleceğinize olan inancım ise, 
inanın tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Biliyoruz ki, yarınları biz inşa ediyoruz…

Mehmet Dağ
Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

ÖĞRETMENLER GÜNÜ... VELİ AKADEMİLERİ...

RADYO HT AÇILDI... OKUL CAMİ BULUŞMALARI...TEMATİK GELİŞİM YÜRÜYÜŞÜ... 
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI

EĞİTİM BÖLGESİ OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTILARI

İlçemizde görev yapan öğretmen ve 
ailelerine yönelik Arnavutköy Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
müşterek düzenlediği yemek ve konser 
programı Arnavutköy Belediyesi Yeni 
Yönetim Merkezi Restaurantında yoğun 
bir katılımla yapıldı. Programa İlçe 
Kaymakamımız Ahmet Odabaş, Belediye 
Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ, 
İlçe Müftüsü Abdulkadir Boşal, Belediye 
Başkan Yrd.KemalAygenli,Turgut Baran, 
çok sayıda öğretmen ve aileleri katıldı. 
İlçemizin eğitim ailesi 1500 kişi ile bir 
bütün olarak buluştu. Ev sahipliğinden 
dolayı Belediye Başkanı A.Haşim 
Baltacı’ya ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz.” İyi ki varsınız.
23 Kasım Cuma akşamı gerçekleşen 
muazzam yemek programından sonra 
24 Kasım Cumartesi günü büyük 

bir heyecan ve coşku ile 24 Kasım 
Öğretmenler Günü programına geçildi.
İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz  
Sayın Mehmet Dağ’ın saat: 09:30’da 
Kozlar Parkında Atatürk Anıtına çelenk 
koyması ile başlayan program, akabinde 
saat:10:00’da Arnavutköy Belediyesi Yeni 
Yönetim Merkezi Konferans Salonunda 
İlçemiz Kaymakamı Ahmet Odabaş, 
Kışla Komutanı Nurettin Saral, Belediye 
Başkan Yardımcısı Turgut Baran, İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet  
Dağ, şube müdürleri, okul müdürleri, 
öğretmen, öğrenci ve velilerin 
katılımıyla coşkulu ve muhteşem bir 
programla kutlandı. Programı hazırlayan 
Anafartalar Ortaokul Müdürü Seyhan 
Işıldak ve öğretmen, öğrencilerine ve her 
türlü destek ve katkılarından Arnavutköy 
Belediyemize hassaten teşekkür 
ediyoruz. Tematik gelişim devam ediyor.

İlçemiz okulları eğitim bölgelerinde ki 
okulların katılımı ile her hafta Çarşamba 
günleri İlçe Kaymakamımız Sayın 
Ahmet ODABAŞ’ın başkanlığında 
okul müdürleri toplantıları yapılıyor 
ve bu süreç üç hafta daha sürecek.
Kaymakamımızın İlçemize yeni 
atanmış olması hasebiyle,okullarımızı 
ve idarecilerimizi daha yakından 
tanımak,okullarımızın sorunlarını ilk 
ağızdan duyarak  çözüm konusunda 
ivedi kararların alınması açısından 
son derece yararlı geçen bu toplantılar 
Kaymakamımız Sayın Ahmet 
ODABAŞ’ın eğitime ne denli ehemmiyet 
verdiğinin bir yansıması oldu.
Genelde kahvaltı saatlerinde yapılan 
toplantılarımızda İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Mehmet DAĞ ve 

ilçe milli eğitim şube müdürleri her 
toplantıda yer alırken, o haftaki  toplantı 
listesinde adı bulunan  bölge okullarının 
müdürleride toplantılarda yer aldılar.
Şu ana kadar toplantılara Yeniköy 
Örfi Çetinkaya İlk-Ortaokulu,Bolluca 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Şehit 
Demet Sezen Çok Programlı Anadolu 
Lisesi,Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi,İbrahim Özaydın Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği 
yaptılar.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak başta Kaymakamımıza eğitime 
yaklaşımları ve hassasiyetleri için sonsuz 
şükranlarımızı belirtirken,toplantılara 
ev sahipliği yapan ve katılan tüm 
okullarımız idarecilerine hasseten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ

KİTAPLAR SESSİZ ÖĞRETMENLERDİR

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet 
Dağ,Şube Müdürlerimiz Mustafa 
Koç ve Sadık Akyol,Anafartalar 
Ortaokulu,Taşoluk İlkokuklu,Bolluca 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
Bolluca Türk Tekstil Vakfı Ortaokullarını 
ziyaret ederek öğretmenlerimize gül ve 
ilçe milli eğitim müdürlüğünün üzerinde 
ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün 
logosu ve bu yılın Her Yerde Eğitim,Her 

Yerde Gelişim sloganı yazılı olan 
kupasını öğretmenlerimize hediye etti.
Zamanın el vermemesi ve Cuma gününe 
denk gekmesinden dolayı dört okulda 
bir nevi sembolik dağıtılan bu hediyeler  
sonraki hafta ulaştırılmak üzere tüm 
okul ve öğretmenlere gönderildi. “İyi 
ki öğretmenim ben”Tematik gelişim 
öğretmenler günü ile devam ediyor...

2023 Vizyon Projelerinden “İstanbul’u 
Okuyorum” Projesi kapsamında 
22 Kasım Perşembe Günü İstanbul 
geneli ortaokul ve liselerimizde ilk 
ders okuma farkındalık etkinliğimiz 
gerçekleşecektir.

“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir” 2023 
Vizyon Projelerinden “İstanbul’u 
Okuyorum” Projesi kapsamında 22 
Kasım Perşembe Günü İstanbul geneli 
ortaokul ve liselerimizde ilk ders okuma 
farkındalık etkinliğimizdeyiz.

RESİM YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDUK AYAZMA YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR

KIŞA HAZIRLIK YAPIYORUZ

KENDİ MÜZİK ALETİMİZİ, KENDİMİZ YAPTIK

OKULDA MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUZ

VELİ AKADEMİLERİ PROJESİ SEMİNERİ

“10 KASIM” KONULU RESİM YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDUK

“MİLLÎ KÜLTÜR ÖGELERİMİZ” SERGİSİ YAPILDI

OKUL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILDI

Okulumuz 3/A Sınıfı Öğrencisi Beyza 
Buse SEVİNÇ, Arnavutköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş 
olduğu “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” 
konulu resim yarışmasında 1. Oldu. 

Öğrencimiz ödülünü Arnavutköy 
Kaymakamı Ahmet ODABAŞ’ın 
elinden aldı. Öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Geçtiğimiz ayda, okul iç duvarlarının 
boyanması, öğrenciler için uygun 
sabunlukların yapılması, sınıf 
isimliklerinin yenilenmesi çalışmaları 
yapılmıştı. Bu ay içinde de okulumuz 
yeni bir tabelaya ve daha renkli 
bir kütüphaneye kavuştu. Ayrıca 
kütüphanemizdeki kitap eksiğimiz için 
de okulumuz genelinde “Kitap Toplama 
Kampanyası” başlattık. 

4/C sınıfı öğrencileri, kış mevsimine 
girdiğimiz şu günlerde, soğuk havalarda 
kullanacakları atkılarını kendileri 
ördüler. Somut ve kullanabilecekleri bir 
ürün elde etmenin mutluluğu, kardeş 
ve arkadaşlarına da atkı örüp hediye 
etme kararıyla günü tamamladılar. (Fikir 
sahibi: Alanya/Kılıçarslan İlkokulu 
öğretmeni Fatma AYAN’dır.)

3. sınıf Hayat Bilgisi dersi kapsamında, 
3/E sınıfı olarak “Oluşturduğu ritim 
çalgısıyla dinlediği, söylediği müziğe 
eşlik eder.” kazanımı çerçevesinde, kendi 
ritim çalgılarımızı ve müzik aletlerimizi 
kendimiz yaptık. Öğrencilerimiz; 
yaparak yaşayarak öğrenmeye, süreç 
öncesi ve süreç boyunca aktif olarak 
katılmış oldular.

3/C sınıfı olarak, Hayat Bilgisi dersimizde 
bulunan “Meslekler” konusunda, ders 
kitabına bağlı kalmadık. Önce hayâl 
kurduk: “Büyünce hangi mesleğe sahip 
olmak istiyorum?” diye. Sonrasında da 
olmak istediğimiz mesleği araştırdık: 
Giyimi nasıldır, görevi nedir, kullandığı 
malzemeler nelerdir, o mesleğe sahip 
olmak için neler yapmak gerekir? 
Araştırmalarımızın sonucunu da 
sınıfımızda, arkadaşlarımız ile paylaştık.

Okulumuz tarafından yürütülen “Veli 
Akademileri Projesi” kapsamında, 
ilk seminerimiz Uzman Klinik 
Psikolog Büşra ARAS tarafından,  
okulumuz konferans salonunda sevgili 
öğrencilerimizin değerli velilerine “ 
Bilinçli Teknoloji Kullanımı “ konusunda 
verildi. Seminer sonrası görüşüne 
başvurduğumuz bazı velilerimizin 
ifadeleri şu şekildeydi: “Gerçekten 

çok faydalı bir seminer oldu. Doğru 
bilip yanlış yaptığımız okadar çok şey 
varki!Çocuklarımız büyüdüğünde, 
çocukluğundan hatırlayıp anlatacağı bir 
anısı veya oynadığı bir oyun olmayacak 
böyle giderse tabletten telefonlardan 
başka.Böyle faydalı bilgileri ayağımıza 
kadar getiren, vesile olan herkese çok 
teşekkür ederim.”

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından “10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Günü” vesilesiyle düzenlenen resim, 
şiir, kompozisyon yarışmasının; 

resim alanında 3/A sınıfı öğrencimiz 
Beyza Buse SEVİNÇ birinci olmuştur. 
Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer 
alan “Millî Kültür Ögelerimiz” konusu 
kapsamında; bize ait , bizden olan, bizi 
biz yapan eşyalarımızı, kıyafetlerimizi, 
el işlerimizi... kısacası  “BİZ”i pratik 
olarak gördük, tanıdık. 4/B, 4/C ve 
4/H sınıfının ortaklaşa yapmış olduğu 
sergideki ürünler; bölge ve okul çevresi 
itibariyle farklı şehirlerdengelen 
bir öğrenci yelpazemizin kültürel 

zenginliğini yansıtmış oldu. Bu sayede 
öğrencilerimizin hem farklı bölgelerdeki 
hem de geçmişte kullanılan ürünleri 
görme, tanıma fırsatı oldu. Sergimizin 
açılışına Arnavutköy İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Cihat ŞİMŞEK ve Sadık 
AKYOL İle Halk Eğitim Müdürü İsa 
AFŞİN, Okul Müdürleri İrfan TOPRAK, 
Hakan ÇİFÇİ ,Mecit SÜREN ile 
öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Demokrasi kültürü temel alınarak 
gerçekleştirilen “Öğrenci Meclis 
Başkanlığı‘’heyecanı yaşandı. 
Okul öğrenci meclisi seçimlerinin,  
öğrencilerimizin demokratik 
haklarından biri olan oy verme ve 
kendilerini temsil edecek üyeleri seçme 
becerilerini geliştirmek ve desteklemek 
açısından önemli olduğuna inanıyoruz. 
Bu yüzden okulumuzda bu çalışmaları 
titizlikle yürütmeye özen gösteriyoruz.  
Demokrasinin okulumuzda birebir 
örneğini yaşayan, oy veren, sandık 
kurullarında ve oy sayımında görev 
alan öğrencilerimize teşekkür ediyor, 
başkanlık seçim çalışmalarını ciddiyetle 
yürüten aday öğrencilerimizi, başkan ve 
başkan yardımcısını   kutluyor, verimli 
bir yıl geçirmelerini diliyoruz.

AYAZMA İLKOKULU
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ÖĞRENCİ BULUŞMASI ETKİNLİĞİMİZ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DİYABET SEMİNERLERİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÖRENLE ANILDI CEMAL REŞİT REY İLKOKULU PTT HAFTASINI UNUTMADI

MİLLİ KÜLTÜR SERGİMİZ YAPILDI

PETTE ÇOCUK TİYATROSU OYNANDI

CEMAL REŞİT REY AİLESİ GÜNÜNÜ KUTLADI

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

4. SINIFLAR TRAFİK PARKURU ZİYARETİ

DIŞ CEPHE YALITIMI İLE OKUL TUVALETLERİNİN TADİLATI 

ÇAYLAR BİZDEN MUHABBET SİZDEN ETKİNLİĞİ 3. YAŞINDA

İLKOKUL’DA DRAMA ETKİNLİKLERİ” KURSU

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Master Projesi Şehrengiz Dergisi Okuma 
Grupları etkinliği toplantılarımız her 
hafta okulumuz kütüphanesi’ nde 
koordinatör öğretmenimiz Yavuz 
Duman’ın ve 4. Sınıf öğrencilerimizin 
katılımıyla gerçekleştiriliyor. Her hafta 
öğrencilerimiz belirlenmiş olan hikaye 
kitaplarını okuyarak, bu kitapla ilgili 
dikkatlerini çeken cümleleri belirleyip 
kitap hakkında konuşarak ve çeşitli 
resimler yaparak, hikayeler yazarak katkı 

sağlıyorlar. Bu ay Muga Zıpzıp Ormanda 
kitabının yazarı Betül ZARİFOĞLU’nun 
katılımıyla yapılan söyleşi ile öğrenciler 
okudukları kitabın yazarını tanıma, 
kitapla ve yazarla ilgili sorularını sorma 
fırsatı elde ettiler. Her ay farklı bir kitapla 
devam edecek olan bu etkinliğimiz 
ile çocuklarımızın okuma ve yazma 
konusunda daha istekli ve hevesli 
olmalarını, yeni bakış açıları ve yeni 
ufuklar kazanmalarını hedefliyoruz.

Okulumuzda öğretmenlerimize ve 4. 
Sınıf öğrencilerimize yönelik “Diyabette 
Beslenme” ve “Fiziksel Aktivite ve 
Beslenme” konulu seminerlerimiz 
gerçekleştirildi. Kasım ayı içerisinde 
Beslenme Dostu Okul projemiz 
kapsamında Diyetisyen-Fizyoterapist 
Sümeyye Şükran Özkeleş hanımefendinin 
vermiş olduğu “Diyabette Beslenme” 

semineri ile diyabet ve diyabetlinin 
beslenmesi hakkında farkındalık 
oluşturulmaya çalışıldı. Ayrıca İl Sağlık 
Müdürlüğü doktorları tarafından verilen 
“Fiziksel Aktivite ve Beslenme” semineri 
ile öğrencilerimizin çağımızın hastalığı 
olan obezite ve obezitenin getirdiği 
rahatsızlıklar hakkında bilinçlenmeleri 
amaçlandı.

İlçemiz Cemal Reşit Rey İlkokulunda 
her 10 Kasımda olduğu gibi, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını 
yitirdiği saat 09.05’te sirenlerin 
çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşu 
yapıldı. Akabinde İstiklal Marşı’ mız 
okundu ve açılış konuşması sonrasında 
günün anlam ve önemini belirten 

konuşmalar yapıldı. Atatürk sevgisi 
ve özlemine dair şiirler okunması 
ve öğrencilerimizin  “10 Kasım”  ile 
“Uykusuz Geceler” Oratoryoları ile 
devam etti. Program okulumuzda 
düzenlenen “Atatürk” konulu resim 
ve şiir yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilerimize hediyeleri verilerek son 
buldu.

PTT Haftası münasebeti nedeniyle 
Cemal Reşit Rey İlkokulu 
idarecileri,öğretmenleri ve3.-4. Sınıf 
öğrencileri ile birlikte PTT’yi ziyaret ettiler 
ve tüm çalışanların haftasını  kutladılar.
PTT ziyareti sırasında sınıflarımızın 
köy okulları için hazırlamış oldukları 
Kitap-kırtasiye malzemelerinden oluşan 
kolileri ülkemizin farklı bölgelerindeki 

köy okullarına gönderdiler.Hem 
tanımadıkları ihtiyaç sahibi öğrencileri 
sevindirmenin mutluluğu hem 
de Posta Teşkilatının birimleri ve 
işleyişi hakkında bilgi sahibi oldular. 
Yapılan ziyaret esnasında tüm PTT 
çalışanlarının yardımları, güler yüzü ve 
sıcak tavırlarından etkilenen öğrenciler 
keyifli vakit geçirdiler.

Millet, dil, tarih ve kültür birliği olan 
insan topluluğudur. Bir milleti oluşturan 
insanlar çeşitli amaçlarla araç gereçler 
yaparlar yapı inşa ederler. Duygu ve 
düşüncelerini söz yazı müzik veya 
resim yollarıyla anlatmaya çalışırlar. 
Sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşarak 
kader ortaklığı yaparlar. Uzun bir  zamana 
yayılan bu yaşantılarının sonucunda 
milli kültür adı verilen kendilerine özgü 
maddi ve manevi değerler meydana 
getirirler. Böylece her millet dili gelenek 
ve görenekleri milli kıyafetleri bayramları 
inançları ahlaki değerleri ve sanat 
anlayışıyla başka milletlerden ayrılır. 

Kökleri tarihin derinliklerine uzanan 
Türk Milleti zengin bir kültüre sahiptir. 
Misafirperverlik dini bayramlarda 
büyüklerin ellerini öpmek, hastaları 
ziyaret etmek, sünnet ve düğün törenleri 
yapmak milli kültür öğelerimizdendir. 
Ayrıca hepimizin evinde milli kültür 
unsurunu yansıtan eşyalar ve sanat 
eserleri vardır. Bizde Cemal Reşit 
Rey İlkokulu 4.sınıf  öğretmenleri ve 
öğrencileri olarak okulda milli kültür 
sergimizi yaptık. Sergimizi yaparken 
hem eğlendik hem öğrendik hem de 
kendi kültürümüzü oluşturan unsurları 
yakından gözlemleme imkanı bulduk.

PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş tarafından 
hayata geçirilen PETTE Çocuk Tiyatrosu 
‘’Pette Yollarda ‘’isimli oyunuyla 
Türkiye genelinde seyircisi ile buluştu. 
Çocukların tiyatro ile buluşmasını, güzel 
sanatlara ilgi duymalarını sağlamak ve 
kültürel gelişmelerine katkı sunmak 
amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak hayata geçirilen Pette Çocuk 
Tiyatrosu’nun oyununda PTT AŞ’nin 
sevimli karakteri Pette’nin renkli 

hikayesi anlatılıyor. Arnavutköy PTT 
şubesi Cemal Reşit Rey İlkokulu 
öğrencilerine jest yaparak öğrencilerin 
Pette tiyatrosuna gitmelerini sağladı. 
Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür 
Merkezinde sergilenen oyun çocukların 
çok ilgilerini çekti. Öğrencilerin 
sergilenen oyunu çok beğendikleri ve 
tiyatro sanatına karşı olumlu tutum 
geliştirdikleri gözlendi. 

Cemal Reşit Rey İlkokulu öğretmenleri 
24 Kasım da “CRR AİLESİ” olarak güzel 
bir akşam yemeğinde bir araya geldiler. 
Hoş sohbet ve samimiyet dolu bu 
akşam da “CRR ÖĞRETMEN” videosu 
eşliğinde yemekler yenirken; kocaman 
aileyi özel günde unutmayıp birliği 

sağlayan Okul Müdürü Hakan ÇİFCİ, 
günün önemine binaen konuşmasını 
yapıp ardından öğretmenler için 
hazırlanan sürpriz hediyelerini takdim 
etti. Sevgi, saygı, içtenlik, dolu bu akşam 
hafızalarda özlemle hatırlanacak anılar 
arasında yerini aldı.

“Dünyanın her yerinde öğretmenler 
toplumun en fedakar ve en saygıdeğer 
insanlarıdır.” M. Kemal ATATÜRK
Cemal Reşit Rey İlkokulu olarak 24 
Kasım Öğretmenler Günü kutlama 
programı; Okul Müdürümüz  Sayın 
Hakan ÇİFCİ tarafından günün 
anlam ve önemini belirten konuşma 
ile başlanmıştır. Programımız günün 

anlam ve önemine binaen öğretmen 
ve öğrenci konuşmasıyla devam 
ederken, anasınıfı öğrencilerimizden 
öğretmenler günü şarkısı sınıflarımızdan 
seçme şiir dinletileri, ardından 
öğretmenlerimiz için hazırlanmış 
sürpriz CRR ÖĞRETMENİM videosu ile 
programımız sona ermiştir. Öğretmenler 
gününüz kutlu olsun.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 
hazırlanmış olan Trafik Eğitim 
Parkurunu okulumuz 4. Sınıf 
öğrencileri öğretmenleri gözetiminde 
Kasım ayı içerisinde ziyaret ettiler. 
Belediyemizin “Trafik kurallarına 
duyarlı ve bu kuralların uygulamaya 
geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller 
yetiştirmek amacıyla hizmete açmış 
olduğu Trafik Parkurunu ziyaret eden 

öğrencilerimiz 4. Sınıf dersleri içerisinde 
bulunan  Trafik Eğitimi ve İlk Yardım 
derslerinde görmüş oldukları konuları 
tekrar ederek ve uygulamalı olarak 
trafik parkurunda öğrenerek bilgilerini 
pekiştirmiş oldular. Aldıkları dersler 
ve parkurda araç kullanımının ardında 
belediyemizin hazırlamış olduğu 
sertifikaları ve hediye defterlerini alarak 
okullarına geri döndüler.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 
okulumuz binasının kuzey cephesi 
dış yalıtımıyla bina ısısının korunarak 
yakıttan tasarruf sağlanması 
planlanmaktadır. Ayrıca okul tuvaletleri 
öğrencilerimizi mağdur etmeyecek 

şekilde sıra ile tadilat edilmektedir. 
Okulumuzda ki koku probleminin 
çözülmesi ve tuvaletlerin yenilenmesi 
amacıyla yapılan bu tadilatlarla 
daha temiz ve hijyenik tuvaletlerle 
öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda 
bulunmaları amaçlanmaktadır.

Veli-Öğretmen-Öğrenci iletişimini 
güçlendirmek, velilerin kendi aralarında 
ki iletişimin artmasını sağlamak ve 
okulun sadece eğitim verilen yer 
olarak görülmemesini sağlamak 
amacıyla düzenlenen etkinliğimiz 
bu ay 23 Kasım da gerçekleştirildi. 
Etkinliğimizde sadece eğitim ve çocuk 
durumunun konuşulduğu resmi bir 
ortamın dışında samimi ve içten sohbet 
ortamları kurularak velilerimizin, hem 

öğrencilerimizin eğitim aldığı ortamları 
gözlemlemelerini hem de öğretmeni 
eğitici kimliği dışında tanıma olanağı 
bulmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda 
velilerimize ve öğrencilerimize diyabet ve 
beslenme konusunda yararlı seminerler 
verildi. 1156 velinin katılımıyla 
gerçekleştirilen bu etkinlik ve seminer 
ilçemizde kapsamlı ve çoğunluğun 
katılmış olduğu büyük bir etkinlik olarak 
yer aldı. 

Okulumuz Sınıf öğretmeni Nazif 
AKGÜL’ün açmış olduğu “İlkokulda 
Drama Etkinlikleri” kursu ile öğrenciler 
sosyal  iletişimlerini  güçlendirirken, 
özgüvenlerini, uyum sağlama ve 
kendini ifade edebilme yeteneklerini 
geliştirecekler. Yaparak ve yaşayarak 
(interaktif) bir öğrenme yöntemi olan 
drama, çocukların dünyayı daha iyi 

tanımaları için etkili bir araçtır. Şehir 
hayatında sokak veya bahçeye çıkıp 
arkadaşlarıyla oynayamayan, sosyal 
hayattan her geçen gün uzaklaşan 
çocuklarımız, bu derslerle yaşıtlarıyla 
buluşarak hem kendilerinde var olan 
potansiyeli ortaya çıkaracaklar, hem de 
yaşıtlarını gözlemleme fırsatı bulacaklar.

ARNAVUTKÖY İLKOKULU CEMAL REŞİT REY İLKOKULU
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

 ÖĞRENCİ YAZAR BULUŞMASI

LÖSEV’E DESTEK OLUYORUZ
TOKİ TAŞOLUK ORTAOKULU KİTAP TANITIMI

FORUM İSTANBULU GEZDİK

Okulumuz Türkçe Öğretmeni Yılmaz 
ÖZDEMİR’in düzenlediği 10 Kasım 
Töreni’nde; eşsiz devlet adamı, 20. 
yüzyılın yetiştirdiği en büyük deha ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ölümünün 
80. yılında saygıyla,özlemle ve minnetle 
yad ettik.

Türkçe Öğretmenimiz Sebile DURMUŞ, 
Şehrengiz Projesi kapsamında Yazar 
Betül ZARİFOĞLU ile bir araya geldi. 
Öğrencilere kitap okumanın önemini 
anlatan yazar, bol bol kitap okumalarını 

tavsiye etti. Öğrenciler, kitapla ve 
yazarlıkla ilgili birçok soru yöneltti. 
Sorulara cevap verip yazar olmaya 
nasıl karar verdiğini öğrencilere anlattı. 
Söyleşi sonrası yazar kitaplarını imzaladı.

Okulumuz Türkçe Öğretmeni Hüsniye 
YAMAN ve öğrencileri sosyal sorumluluk 
etkinlikleri kapsamında lösemili çocukların 
tedavilerine katkı sağlamak amacıyla 
okulda kitap ayracı tasarlayıp satış yaparak 

elde ettikleri geliri LÖSEV’e  bağışladılar.
Öğrenciler, bu etkinlikle lösemi hastası 
arkadaşlarını unutmadıkları mesajını verdi.
Öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluk 
ise gözlerden kaçmadı.

Okulumuz Türkçe Öğretmeni Hüsniye 
YAMAN’ın öğrencileri okuduğu 
kitaplardaki kahramanların kılığına 
bürünerek kitaplarını arkadaşlarına tanıtıp 

anlattılar. Yoğun ilgi gören bu tanıtım 
sayesinde öğrencilerin kitap okumaya 
olan ilgi ve merakları arttı. Bu etkinlik 
öğrencileri okumaya teşvik etti.

Toki Taşoluk Ortaokulu 14 Kasım 
2018 Çarşamba günü Forum İstanbul 
Alışveriş Merkezine gezi düzenledi. 
Sınavlar başlamadan önce motivasyon 

amaçlı yapılan bu gezide önce yemek 
yiyen öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 
sinema,oyun gibi aktivitelerle doyasıya 
eğlendiler. 

TAŞOLUK TOKİ ORTAOKULU

MEVLİT KANDİLİNİ KUTLADIK

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenleri Hatice ETİK ve Esra 
ÖZTÜRK, Efendimiz Hz. Muhammed 
(S.A.V.) ‘in doğduğu gün olan 
Mevlid Kandili’inin manevi lezzetini 

alabilmeleri için öğrencileriyle Toki  
Taşoluk Camii’sinde buluştu. Kur’an, 
ilahi ve şiirler okunması öğrencilerimizi 
çok mutlu etti.

Okulumuz Teknoloji ve Tasarım  
Öğretmeni Sibel ÇETİN, geri 
dönüşümün önemini belirtmek amacıyla 
7/B sınıfı öğrencileriyle evsel atıklara 
değişik renkler vererek muhteşem 
tasarımlar ortaya çıkardılar. Tasarımlar 

okul koridorunda sergilenerek 
öğrencilerimizin çalışmaları yoğun 
ilgi gördü.Bu çalışmaların evlerde 
de uygulanması vurgulanarak çevre 
bilicinin gelişmesi sağlanmıştır.

Asra yaklaşan cumhuriyet 
tarihimizin, eğitim adına en 
önemli yol haritası olan 2023 
Vizyon Programı uygulama 
safhasına konuldu çok kısa 
bir süre önce.Türk Milli Eğiti-
mine yeni bir vizyon,yeni bir 
ufuk,yeni bir dinamizm ka-
zandıran böylesi muazzam bir 
programla eğitimin rotasında 
yürümek,eğitim camiasının 
içinde yer alan her birimiz 
için bir şans diye düşünüyo-
rum.Yıllar yıllar boyu yap boz 
tahtasına dönüşen,her iktidar 
erkinin günü  kurtarmak adı-
na müdahalesiyle  istenen ne-
ticeyi vermekten uzak eğitim 
sistemiyle bugünlere geldik.
Biz eğitimciler bu süreçlerden 
en çok etkilenen  kitle olarak 
menzile varma noktasında en 
ağır faturayı ödedik belki.Biz 
koşmayı bırakın,yürümeye 
bile razıyken aksayarak yol al-
mak durumunda kaldık çoğu 
kez.Bundan sonra ki Eğitim 
yolculuğumuz eminim ki kay-
bettiğimiz mesafeyi telafi eder-
cesine koşarak ilerleyeceğimiz 
bir merhaleye dönüşecek.
İşte bu sürecin nihai ve kesin 
çözüme kavuşması noktasın-
da,zaman kaybetmeden, ülke 
olarak uzay çağına koşan mo-
dern çağda artık adam akıllı 
bir eğitim vizyonu çizmemiz 
gereklilik arz ediyordu.Üstelik 
eğitimin sorunları birikmiş,-
her geçen gün artan okul ve 
öğretmen ihtiyaçları ile adeta 
patinaj yapan bir araç misa-
li yerimizde saymaktan kur-

tulmamız en elzem sorundu.
Bizler evvela şunun kararını 
vermeliydik;Ya çağdaş mede-
niyetin bir parçası olacağız,ya 
da üçüncü Dünya ülkeleri ara-
sında silik ve birilerinin deste-
ğinde yürüyen bir ülke olaca-
ğız.Ya kendimize ihtiyaç olanı 
damarlarımızda ki asil kandan 
aldığımız güçle elde edece-
ğiz,ya da birilerinin lütuf diye 
önümüze sunduklarına şük-
redeceğiz.Ya kendi kararımızı 
kendimiz vereceğiz,ya da biri-
lerinin verdikleri karara noter 
memuru olacağız.Elbette biz 
güçlü,tam bağımsız,medeni 
toplumlar safında yer almalı-
yız. İşte bunun en net kararı da 
2023 Vizyon Programı bir nevi.                                                                        
Bir ülkenin savunması güçlü 
olmalı,ekonomisi güçlü olmalı.
Ama bir ülkenin  eğitimi güçlü 
değilse diğer alanlar daha faz-
la mukavemet gösteremeyecek 
ve ülke ayakta kalamayacaktır 
zaman içerisinde.O bakımdan 
eğitimin en öncelikli hedef 
olması hepimizin ortak kana-
atidir kanısındayım.2023 Eği-
tim Vizyon programı da işte 
bu noktada atılmış en önemli 
adımdır, ülke geleceğimizin şe-
killenmesinde.Sosyal medya-
dan,güncel haber kaynakların-
dan,ilçe milli eğitim bakanlığı 
ve ilçe milli eğitim müdürlüğü 
sitelerinden,pek çok kaynak-
tan bu program paylaşıldığı 
için uzun uzadıya içeriğini bu-
rada yazmıyorum.Zaten özel-
likle eğitim içinde yer alıyor-
sak 2023 Vizyon Programına 

vakıfız telakkisi içindeyim.Ben 
burada programa şu açıdan 
yaklaşmak,programı şu açıdan 
irdelemek istiyorum;Bizler bu 
programın en başat aktörleri-
yiz,en önemli saç ayağıyız.Di-
reksiyonunda biz varız bu eği-
tim aracının.Misal diyelim ki, 
güvenlik politikamızla ilgili bir 
program hazırlandı.Elbette bir 
ülkenin vatandaşı olarak prog-
ram hakkında fikir edinir,bilgi 
edinir,gerektiğinde paylaşırız 
da ulaşabildiklerimizle.Ama 
belki içselleştiremeyebiliriz.
Etken değilizdir uygulama saf-
hasında haklı olarak.Bu misali 
sağlıkla ilgili,ekonomi ile ilgi-
li,ticaretle ilgili daha pek çok 
alanda çıkarılan program için 
sıralayabiliriz.Ama eğitimin 
odağında olduğu  ve ülkenin 
gelecek asrına tesir edecek 
böylesi muazzam bir vizyo-
nel programa bizim yüzeysel 
bakmak  gibi bir lüksümüz 
olamaz. Bu programı ülke nü-
fusunun üç aşağı beş yukarı 
büyük çoğunluğu okudu,işitti.
Biz eğitim camiasının neferleri 
olarak biraz önce belirttiğim 
tam o noktada adeta içselleş-
tirmeli,yaşamalı ve hayatımı-
zın odak noktasına yerleştir-
meliyiz.

2023 hedefine 2023 Vizyon 
Programı ile yürürken,bir yan-
dan da içinde bulunduğumuz 
şu an ki durumu yordalamalı-
yız kanısındayım.Hedeflenen 
süreye yaklaşmanın telaşasını  
en aza indirgeyerek soğuk-
kanlı ve emin adımlar atma-
lıyız.Aman vakit daraldı şunu 
bitirivereyim yaklaşımı tüm 
geçmiş kazanımları da heba 
edebilir.Belirlenen menzile 
bir adım kaldı vakit daraldı 
belki ama,Özellikle 2023 Viz-
yon Programını doğru idrak 
eder,istikameti bu program 
çerçevesinde belirlersek bize 
büyük bir kılavuzluk edecek-
tir.Bu sebebler penceresinden 
olaya baktığımızda 2023 Viz-
yon Programımızı hazırla-
yanlara sonsuz şükranlarımızı 
sunuyorum.Bizlere de sahada 
ve hayatımızda bu programı 
içselleştirerek uygulama göre-
vi düşüyor.Yılgınlığa düşme-
den, yorulmadan,bir an bile 
yeise kapılmadan bu görevin 
üstesinden geleceğinize olan 
inancım ise,inanın tahmin 
edemeyeceğiniz kadar yüksek.
Allah yar ve yardımcımız ol-
sun.Biliyoruz ki,yarınları biz 
inşa ediyoruz…

Mehmet DAĞ

2023 VİZYONU İLE YOLA DEVAM...

İlçe Milli Eğitim Müdürü

SEHRENGIZ
Arnavutköy İlçesi Eğitim 

Hizmetlerini Destekleme Derneği 
Adına İmtiyaz Sahibi

BÖLGESEL SÜRELİ YAYIN

Mehmet DAĞ

Yayın Yönetmeni
Özkan ORHAN

Yazı İşleri Müdürü
Abidin MERDAN

Yayın Kurulu
Serap URFA

Sercan TOSUN
Emrullah PAK

Öznur Cansu KARACA TOSUN
Selma ÇETİN
Seher YİGEN
Fırat ŞİRİN

Danışma Kurulu
Orhan ÇOKÇA

Musa SİLME
Murat ÇELEBİ

Ergin SOLMAZSOY

Yönetim Yeri
Mustafa Kemal Paşa Mh. 10.Yıl Cd. 

No:21 Kat:3  34275  Arnavutköy - İST.
Tel: 0212 681 06 07 / 182

web: arnavutkoy.meb.gov.tr
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Görsel Tasarım ve Yayına Hazırlık
Ritim Ajans - 0212 659 89 79
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Baskı
Karakış Basım

Gazetemiz basın meslek ilkelerine uymaya 
söz vermiştir. Yayınlanan köşe yazılarının 
sorumluluğu yazarlara aittir. Reklamların 

sorumluluğu reklam verene aittir.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

ATATÜRK’Ü SAYGI VE SEVGİ İLE ANDIK

OKUL TEMSİLCİSİ SEÇİMİNİN HEYECANI 

OKUL TEMSİLCİSİ SEÇİMİNİN HEYECANI 

Her insanın hayatında öğretmenlerinin 
ayrı bir yeri vardır.Öğretmen, 
bilinmeyeni öğreten, insanı hayata 
hazırlayandır, öğrencinin gelecekte nasıl 
bir birey olacağı konusunda belirleyici 
rollerden biridir. İşte bu bilinçle 
hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü 
programımız, öğrencilerimizin büyük 

emekleri  sonucunda duygu yüklü anlar 
yaşanmasına sebep oldu. Okulumuzda 
hazırlanan panolarla, konferans 
salonunda çeşitli korolar, şiirler ve 
piyeslerin sahnelenmesiyle kutlanan 
bu mutlu günde,  öğrencilerimiz, 
öğretmenlerine unutamayacakları bir 
gün yaşattılar. 

10 Kasım Töreni’nde; eşsiz devlet adamı, 
20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük deha 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ölümünün 
80. yılında saygıyla,özlemle ve minnetle 
yad ettik.

Okulumuzda okul temsilciliği seçiminin 
heyecanı yaşanıyor. Öncelikle kendi 
sınıflarında aday olup arkadaşları 
tarafından seçilen öğrencilerimiz, şimdi 
de okul temsilciliği olmak için yoğun bir 
propaganda sürecine girdi. Bu süreçte 
pankartlarla okulu gezip oy istediler, 
arkadaşları yardımıyla seçmenlere 
mektuplar hazırladılar, okulda 

sahnelenen tiyatro gösterisini fırsat bilir 
sahnede tüm okula vaadlerini sıraladılar. 
Sınıf sınıf gezerek tüm öğrencilerle 
iletişim kurdular, onlara kendilerini ifade 
ettiler. Demokrasinin tüm gereklerini 
yerine getirerek ellerinden geleni 
yaptılar. Şimdi herkes heyecanla seçim 
sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Bize 
de hak eden kazansın demek düşüyor. 

Okul öncesi sınıfındaki öğrencilerimiz 
yaptıkları etkinlikle sonbaharın gelişini 
kutladılar. Sararmış  ve dökülmüş 

yaprakları, yağmaya başlayan yağmuru 
canlandıran öğrencilerimiz, sonbahar ve kış 
meyverlerinden yemeyi de ihmal etmedi.

İBB YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU

2-E SINIFI VELİLERİNDEN GÖZLEME GÜNÜ

HİKAYE ANLATIM GÜNÜ DÜZENLENDİ

UÇURTMA KONUSUNU UÇURARAK İŞLEDİK

ÖĞRENCİLERİMİZ DENEYLERLE ÖĞRENİYORLAR

RİTİM TUTMAK İÇİN BAYKUŞLARI KULLANDIK

Okulumuz 2/E sınıfı velileri hem 
aralarindaki dayanismayi geliştirmek 
hem de sınıflarının ihtiyaçlarını 
giderebilmek için gözleme günü 
düzenlediler. Her velinin katkıda 
bulunduğu ve yaptığı gözlemeleri 
sattığı bu güne ğrenciler, öğretmenler 
ve diğer veliler büyük ilgi gösterdi. 
Gözleme gününde sağlanan gelirle 
sınıf kütüphanesine yeni kitaplar 
alındı. Böylece veliler eğitime direkt 
olarak destek vermiş, sorumluluk almış 
oldular. Biz de emeği geçen velilerimize 
ve alışveriş yaparak katkı sağlayan 
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz.

Veliler çocuğunun hikaye anlatım 
gününde yanında yer aldı.Aynı öyküyü 
farklı anlatımla sundular.Öykülerinin 
resmini çizip,canlandırmayaptılar.Sınıf 
öğretmeni Betül Yaşar bu etkinliğin 
öğrencilerde dayanışma ruhu içerisinde 
hareket edebilmesine,özgüven sahibi 
güçlü birey olmalarına katkıda 
bulunduğunu söyledi.

2. sınıf Türkçe kitabındaki “Uçurtma 
Tekerlemesi” konusunu işlerken 
“Acaba uçurtma uçurmak nasıl bir 
şey?” sorusunu soran minik öğrenciler, 
sorularının cevaplarını yaparak- 
yaşayarak buldular. Büyük bir sevinç ve 
heyecanla aldılar ipi ellerine, doyasıya 
ve kuş gibi özgürce dalgalandırdılar 
uçurtmalarını göklerde. Hem doyasıya 
eğlendiler hem de konularını işlediler. 
Öğrenciler, dersin sonunda çok 
mutluydular.

Mercimekleri gece boyunca su içinde 
beklettik. Bir kabın içine pamuk 
yerleştirdik. Mercimekleri pamukların 
üzerine yaydık. Üzerlerini tekrar pamuk ile 
kapladık. Bir kaç gün içinde mercimeklerin 
filizlendiğini gördük.  Diğer taraftan plastik 
kaplardan birine yarısına kadar toprak, 
diğerine de pamuk parçaları koyduk. 
Bunları biraz ıslattık. Her kabın içine 
çimlendirdiğimiz mercimeği ektik. İki 
hafta boyunca mercimekleri suladık ve 
gözlem yaptık. Gözlemlerimizi defterimize 
not ettik. Deneyimizin sonucunda 
topraktaki mercimek filizlerinin boyunun, 
pamuktakine göre daha uzun olduğunu 
gördük.

Özellikle ilkokulda öğrencilerin somut 
öğrenme döneminde olmalarından 
dolayı, dersleri somutlaştırma esastır. Aynı 
zamanda da oyun çağında olan öğrencileri 
düşünerek dersin içine biraz da oyun 
eklemek, daha verimli bir sınıf ortamı 
yaratır. İşte bu amaçla 3-C sınıfı olarak 
Müzik dersimizi eğlenceli hale getirmek 
için şarkilarimiza ritim tutalım dedik. Atık 
maddelerimiz kapak ve rulodan sevimli 
baykuşlar yaptık.Kim demiş baykuşların 
sesinin kötü olduğunu? Bizim sınıfımızda 
güzel sesli baykuşlar var.    

İLÇE TEMSİLCİSİ SEÇİMİ YAPILDI CEMAL YILMAZ HOCAMIZI UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHRENGİZ PROJESİ İLKOKUL VE ORTAOKUL  YAZAR BULUŞMASI 
ŞEHRENGİZ PROJESİ LİSE  YAZAR BULUŞMASI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KÖFTE YARIŞMASI

Arnavutköy İlçe Temsilcisi seçimleri 
İTO İbrahim Çağlar İmam Hatip Lisesi 
Salonunda yapıldı.Ilçe temsilcisi ilçemiz 
okullarının okul temsilcilerinin oyları 
ile belirlendi.54 geçerli oyun 18 ini alan 

Örfi Çetinkaya MTAL öğrencisi Yakup 
Kodal İlçe Temsilcisi olarak seçilirken 
yardımcısı 13 oy alan Arnavutköy 
Anadolu lisesi öğrencisi Şule Fındık 
oldu.Hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne atanan Kücukçekmece 
İlçe Milli Müdürümüz Sayın Cemal 
Yılmaz ‘a veda programı Avcılar ilçe 
Milli Eğitim Müdürü Sayın Emin Engin 
beyin ev sahipliğinde İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Sayın Levent YAZICI ve 

ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımı 
ile yapıldı. İl Millî Eğitim Müdürümüz 
sayın Levent YAZICI çok kıymetli bir 
mesai arkadaşlarını gönderdiklerini, 
Kahramanmaraş’a bilgisi ve tecrübesi ile 
büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler....
Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah.

Master Şehrengiz Projesi yazar 
buluşması Betül Zarifoğlu’nun konuk 
olmasıyla İTO İbrahim Çağlar Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde muhteşem bir 
katılımla gerçekleşti.Şube müdürü 
Sadık Akyol da katıldığı programda 

yazar  Betül Zarifoğlu kendi kitabından 
aktarımlarda bulunurkan babası ilede 
hatıralarında tazeliğini koruyan anlarını 
anlattı..Tematik gelişim tüm hızıyla 
devam ediyor.

Şehrengiz Projesi Lise Kategorisi 
öğretmen ve öğrencileriyle Yazar Naime 
Erkovan Hanımefendinin okunan kitabı 
Beşinci Düğme üzerine Özel Mavigün 
Kolejinin konferans salonunda yazarla 

söyleşi yaptılar.Verimli ve faydalı bir 
yazar buluşması gerçekleşti.Emeği 
geçen herkese hassaten teşekkür ederiz.
Tematik gelişim Şehrengiz Projesi ile 
devam ediyor.

24 Kasım Öğretmenler günü 
münasebetiyle Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğümüzün organiza ettiği 
Dürümcü Musa sponsorluğunda 
öğretmenler arasında en lezzetli köfte 
yarışması yapıldı.Yarışmaya İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ,şube 

müdürü Sadık Akyol,Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü İsa Afşin ve yarışmacı 
öğretmenler katıldı.Katkı ve destek 
olan herkese başta Dürümcü Musa’ya 
teşekkür ediyor,yarışmaya katılan 
öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.
Tematik gelişim devam ediyor.
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DUYARSIZ OLMAK BİR ENGELDİR LÖSEMELİ ÇOCUKLAR FARKINDALIK HAFTASI 

MİLLİ KÜLTÜR SERGİSİ AÇILDI

HADIMKÖY İLKOKULU ÖĞRETMENLER GÜNÜ

ÖĞRETMENE ŞİİRLER YAZILDI

HADIMKÖY İLKOKULU MARMARA PARK’TA

HADIMKÖY KOMANDO BİRLİĞİ’ NE ANLAMALI ZİYARET

Hadımköy İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni 
Mustafa TURAN ve öğrencileri 
engellileri anlamak adına Görsel Sanatlar 
dersinde bir çalışma yaptı. Gözleri bağlı 
olan bir grup bakmadan elleriyle, elleri 
bağlı olan diğer grup ise ağzıyla resim 

çizmeye çalıştı. Çalışmalarının sonunda 
engelli olan bireylerin yaşamlarında 
zorlandıklarını farkettiler. Bu konuda 
duyarlılık kazanan çocuklarımız 
yaptıkları çalışmalarını arkadaşlarına 
sergilediler.

Hadımköy İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri 
Sınıf Öğretmenleri Hakan AKSOY’ un 
öncülüğü ile 2-8 kasım lösemeli çocuklar 
haftası olması nedeniyle lösemeli 
çocuklar hakkında farkındalık yaratmak 
ve lösemi hastalığına dikkat çekmek 
için LÖSEV tarafından başlatılan maske 
takma etkinliğine destek verdi. Lösemi 

hastalığı hakkında araştırma yapan 
ve bu hastalığın belirtileri ve tedavisi 
hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler 
hazırladıkları bilgi pankartlarını ve 
afişlerini okullarının belli bölümlerinde 
sergileyerek arkadaşlarının da bilgi 
sahibi olmalarını sağladı.

Hadımköy İlkokulu 4/C sınıfı öğretmeni 
Sezgin Cebeci önderliğinde okulumuzda 
Milli Kültür Sergisi açıldı. Milli kültür, 
milli tarih, milli beraberlik bilincini 
artırmaya yönelik açılan sergimiz büyük 

beğeni ve ilgi gördü. Sergi tarihten 
günümüze gerçekleşen değişiklikleri en 
güzel şekilde gözler önüne serdi. Sergi 
bir hafta boyunca öğrenci, veli ve halkın 
ziyaretine açık tutuldu.

Hadımköy İlkokulu öğretmenleri özel 
gününü kutlamak için okul müdürü Yunus 
PEKAZ önderliğinde bir yemek organize 
ettiler. Bu yemeğe katılan öğretmenlerimize 
okul müdürü Yunus PEKAZ günün 

anlam ve önemini anlatan bir konuşma 
yaptı. Öğretmenler yerine getirdikleri 
kutsi görevin haklı gururunu yaşadılar. 
Öğretmenler bu anlamlı günde birlik ve 
beraberlik içinde mutlu bir akşam geçirdiler. 

Hadımköy İlkokulu 4/D sınıfı 
öğrencileri  Sınıf Öğretmenleri Hakan 
AKSOY’un desteği ile  öğretmenler 
günü için hazırlamış oldukları şiir 
kitaplarını okullarındaki öğretmenlerine 
hediye ettiler. Öğretmenlerine o minik 
kalplerindeki  saf ve güzel düşüncelerini 
bir kitap haline getirerek , Hadımköy 
İlkokulundaki tüm öğretmenlerine 

dağıtan öğrencilerimiz  bu güzel  günü 
ölümsüzleştirdiler. Öğretmenlerinden 
çok güzel geri dönüşler alan öğrenciler 
hediyeleşmede sadece maddi değil 
manevi değerlerinde önemli olduğunu 
öğrenmiş hem de bir ürün ortaya 
koyarak ilerisi için daha güzel projelerde 
görev almak için istekli hale gelmişlerdir.

Hadımköy ilkokulu öğrencileri 
Beylikdüzü cinemaximum sinemalarında 
gösterimde olan Rafadan Tayfa adlı 
filmi izlemeye gitti. Sinema yetkilileri 
tarafından güzel bir şekilde karşılanan 
öğrencilere sinema çalışanları tarafından 
patlamış mısır ikram edildi. Öğrenciler 
için özel bir saatte yapılan film esnasında 
mısır yiyerek ve film izleyerek keyifli 
dakikalar geçiren öğrenciler Rafadan 
Tayfa filminde değinilen yardımlaşma, 
arkadaşlık konuları ile de filmden önemli 
mesajlar almış oldu.

Hadımköy İlkokulu 4/D Sınıf öğrencileri 
Sınıf Öğretmenleri Hakan AKSOY , 
Okul idarecileri ve velileri ile birlikte 
Hadımköy Jandarma Komando 
Birliği’ne ziyarette bulundu. Ziyaret 
esnasında öğrenciler askerlerimizle 
konuşma ve hep birlikte kahvaltı yapma 
şansı buldu. Sosyal Bilgiler dersinde  
Milli mücadele konusunun işlendiği bu 
günlerde Öğrencilerle yakında ilgilenen 
askerler öğrencilere askeriyeyi tanıtarak 
askerlerin görevleri, vatan savunması  
hakkında bilgiler verdi. Yeni görevden 
gelen askerlerimizle öğrencilerin 
buluşmasında keyifli dakikalar 
yaşandı. Öğrencilerimiz askerlerimize 
teşekkürünü hep birlikte seslendirdikleri 
istiklal marşı ile gösterirken duygulu 
anlar yaşandı.

HADIMKÖY İLKOKULU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ

İSTİKLAL MARŞI TÖRENİ VE ÜLFET ZİYARETLERİ

SPORDA YETENEK TARAMASI PROJESİ

FATİH İLK-ORTAOKULU ERASMUS PROJESİ

ÖĞRETMENLİK HASTALIĞI ÜZERİNE SEMİNER
24 Kasım Öğretmenler Günü 
münasebetiyle Saadet Partisi Arnavutköy 
İlçe Başkanı Münür Dinler, İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ’ı 

ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler 
Gününü kutladı.” İyi ki ben bir 
öğretmenim”

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet 
Dağ,Şehit Selçuk Gürdal Anadolu 
Lisesinde İstiklal Marşı törenine 

katılarak,öğretmen ve öğrencilere ülfet 
ziyaretinde bulundu.Tematik gelişim 
tüm hızıyla devam ediyor..

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
arasında yapılan protokol çerçevesinde 
3.sınıf öğrencilerimize yönelik sporda 
yetenek taraması Piri Reis İlkokulunda 

gerçekleşti.İki hafta boyunca geleceğin 
yeteneklerinin bir nevi keşfedildiği 
tarama sonuçlarının meyvelerini  en kısa 
sürede almak  temennisindeyiz.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet 
Dağ’ı, Fatih İlk/Ortaokulumuzun 
yürüttüğü AB Erasmus Projesi 
kapsamında misafir ettiği paydaş 4 

ülke öğretmenleri ziyaret ederek görüş 
alışverişinde bulundular. Tematik 
gelişim devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz,öğretmenlere 
yönelik İTO İbrahim Çağlar Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde ‘Öğretmenlik 

hastalıkları’ konusuyla ilgili seminer 
yapıldı.Verimli ve faydalı bir çalışma 
gerçekleşti.Katkı ve desteği olan herkese 
teşekkür ediyoruz.Tematik gelişim.
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ÖZEL EĞİTİM SINIFI İLE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ ATATÜRK İLE FOTOĞRAF

1-B OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR

ÖRNEK ÖĞRENCİ AĞACI YAPILDI

HER HAFTA TEMİZ SINIFLAR BELİRLENİYOR

Özel Eğitim Sınıfı olarak okulumuz 
öğretmenlerinin sınıflarını ziyaret edip, 
öğrencilerimizin kendi hazırladığı 
çiçekleri öğretmenlerimize vererek 
Öğretmenler Günü’nü kutladık. 
Böylece günün anlam ve önemine, özel 

çocuklarımızın da uyum sağlaması 
ile heyecanlarını paylaştık. “Eserinin 
üzerinde imzası olamayan yegane 
sanatkar öğretmendir.” Diyerek tüm 
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü 
kutluyoruz

10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk 
Haftası dolayısıyla okulumuz 2/C sınıfı 
öğretmeni Ahmet BOSTANCI ve 
öğrencileri Atatürk’ü anma etkinlileri 
çerçevesinde cep telefonunda artırılmış 
gerçeklik uygulamasını kullanarak 
Atamız ile fotoğraf çektirme imkanı 
buldu. Artırılmış gerçeklik uygulaması 
ile Atatürk’ü gören öğrenciler çok 
mutlu oldular. Bazılarının yüzlerindeki 
şaşkınlıkta görülmeye değerdi.Bu 
uygulama sayesinde öğrencilerde Atatürk 
Haftası ile farklı bir duyarlılık oluştu.
Bu etkinliği sizlerde akıllı telefonunuza 
‘’Anıtkabir AG’ uygulamasını indirerek 
yapabilirsiniz.

Toki  Taşoluk 1-B sınıfı öğrencileri 
öğrendikleri harflerle kelimeler 
oluşturup yazabiliyor. Öğrenciler yazı 
tahtasındaki harfleri birleştirip kelime 

oluşturma etkinliğini başarıyla ve ilgiyle 
yaptılar.Sınıf öğretmeni Tanju Yıldırım 
öğrencilerin ilgi ve isteklerinden gayet 
memnun.

Okulumuzun müdürü İrfan TOPRAK 
ve özel eğitim sınıfı öğretmeni Yüksel 
KUŞTİL tarafından okulumuzun giriş 
kısmına örnek öğrenci ağacı maketi 
yapıldı. Yapışkanlı evadan yapılan ağaca 
okulumuzda bulunan sınıf sayısı kadar 
elma yapıldı. Bu elma ağacına her hafta 
her sınıftan arkadaşlarına davranışlarıyla 
örnek olan öğrencilerin resimleri 

asılacak. Projenin amacı öğrencilerin 
olumlu davranışlarıyla birbirlerine 
örnek olmasını sağlamaktır. Her ayın 
başında elma ağacında fotoğrafları 
sergilenen öğrencilere örnek öğrenci 
belgesi verildi. Öğrenciler fotoğrafların 
ağaçta sergilenmesi için uygun olmayan 
davranışlarını terk etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 
resmi/özel örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarının temizlik ve hijyen 
konusunda teşvik edilmesi, okul 
sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve 
yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesi, ayrıca öğrencilerin sağlıklı 
beslenme ve hareketli yaşam konularında 
teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan 
iyi uygulamaların desteklenmesi 
amacıyla başlatmış olduğu ‘’Beyaz 
Bayrak’’projesini okulumuzda başlattık. 
Okulumuzda her hafta hizmetliler 
tarafından seçilen sınıflara bir hafta 
boyunca sınıf kapılarının önünde 

sergilenmesi için beyaz bayrak asılıyor. 
Her hafta temiz sınıflar belirlenerek 
beyaz  bayrağımız sınıf sınıf dolaşıyor.
Bu hafta kazanan sınıflarımız zemin kat 
1/İ sınıfı, 1.kat 2/A sınıfı , 2.kat 2/B ,3.kat 
3/H sınıfıdır. Sınıflarımızın öğrencilerini 
ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz. 

TAŞOLUK İLKOKULU

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

MİNİK ELLERİMİZLE BAYRAĞIMIZ

GELECEĞİN MESLEĞİ KODLAMA

Okulumuz Okul  Aile Birliği Başkanı 
Kemal ERCİ ve yönetim kurulu 
üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla  okulumuzu ziyaret ettiler. 
Okul idaresinin ve öğretmenlerimizin 
öğretmenler gününü kutladılar. Okul 
Aile Birliği Başkanı Kemal ERCİ ,’’ 
Sadece bu anlamlı günde okulumuzun 
ve öğretmenlerimizin yanında değiliz; 
her zaman onlarla beraberiz diyerek 
öğretmenlerimize başarılar diledi.’’ Daha 
sonrasında  okul aile birliği yönetim 
kurulu tarafından   öğretmenlerimize 
hediyeleri  takdim edildi.

Okulumuz 2/C sınıfı öğrencileri 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda bayrak sevgisini 
minicik elleriyle yapmış oldukları bayrakla 
gösterdiler.  Etkinlikte sınıfımızda bulunan 
36 öğrenci parmak boyası ile ellerini 
boyayarak. Hazırlamış oldukları kumaşa 
baskı yaparak bayrağımızı oluşturdular. Bu 
etkinliği yaparken kumaşa vatan ,millet ve 
bayrak  sevgisini kendiden bir ruh koyarak 
yaptılar. İlk defa böyle bir etkinlikte 
yer almalarından  dolayı öğrenciler 
mutlu oldular. Yapmış oldukları bayrağı 
sınıflarında sergilenmesi için sınıflarına 
astılar.

Okulumuz 1/C ve 1/H sınıfları öğrencileri 
öğretmenleri Merve BİRGÜCÜ VE 
Onur BİRGÜCÜ önderliğinde geleceğin 
mesleği olarak kodlama eğitimine başladı.

Henüz ilkel boyutunu yaşadığımız dijital 
çağın, gerisinde kalmamak için serbest 
etkinlik derslerinde kodlama eğitimi alan 
öğrenciler çok eğleniyor.

İLÇE BİRİNCİSİ ÖĞRENCİMİZ YAĞIZ OSMA ŞEHRENGİZ PROJESİ: BETÜL ZARİFOĞLU BULUŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM SETİ

KUŞLAR YUVASIZ KALMASIN

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ

24 Kasım Öğretmenler Günü 
Münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen şiir yarışmasında 
İlçe birincisi olduk. Öğrencimiz 
yazdığı şiirle hem öğretmeninin 
gönlünü fethetti hem de okul olarak 
bizi gururlandırdı. Öğrencimizin bu 
başarısını tebrik eder ve şiir yazmayı 

hiçbir zaman bırakmamasını, şiiri; 
duygularını, düşüncelerini ifade etmek 
için güzel bir araç olarak görmesini, 
kendini geliştirmesini ve başarılarının 
devam etmesini temenni ederiz.3-C 
Sınıfı öğrencimiz Yağız OSMA´yı ve 
öğretmenimiz Sezen ESKİMEZ´i tebrik 
ederiz. 

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün Master Projesi 
olan Şehrengiz Projesinin ilk yazar 
buluşması gerçekleşti. Şehrengiz Projesi 
kapsamında okulumuzda projede görevli 
öğrenci ve koordinatör öğretmenimiz 
Ayhan SERİN’in proje kapsamında 
belirlenen kitap olan Muga Zıp Zıp 
Ormanda grupça okunmuş, ayrıntılarıyla 
incelenmiş ve kitap üzerinde tartışmalar 
yapılması sağlanmıştır. Akabinde İlçenin 
organizasyonuyla gerçekleşen yazar 
buluşmasında koordinatör öğretmenimiz 
Ayhan SERİN önderliğinde kitabın 

yazarı olan Betül Zarifoğlu ile 
öğrencilerimizin buluşması sağlanmıştır. 
Buluşmada kitapla ilgili görüşlerini dile 
getiren öğrencilerimiz kitap hakkında 
birinci ağızdan aldıkları cevaplar, kitapla 
ilgili olumlu görüşlerinin artmasında 
etkili olmuştur. Öğrencilere kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmaktan öte doğru 
kitap okumanın önemini kavratması 
ve öğrencilerin aynı zamanda kitabın 
yazarıyla kitap hakkında etkili bir 
tartışma yaşatması ve görüş alma fırsatı 
yaratması projenin önemini ve değerini 
ortaya koymaktadır

Türkçe Eğitim Müdürlüğü, yabancı 
dil olarak Türkçe öğretimi alanının 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek, alanda 
çalışan kişilere nitelikli materyal 
hazırlayabilmek, dil öğretiminde 
standartların üstüne çıkabilmek ve 
alana yenilik getiren çalışmalar ortaya 
koyabilmek adına çeşitli hedef kitlelere 
yönelik eserler ortaya koymaktadır. 
Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “Türkçe Öğreniyorum Seti” 
de bunlardan biridir. Biz de Aşık Veysel 
İlkokulu olarak okulumuzda eğitim 
gören Suriyeli Öğrencilere eğitimlerini 
desteklemek, onlara Türkçemizi daha 
kolay öğretebilmek adına Yunus Emre 
Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkçe 
Öğreniyorum setini öğrencilerimize 
dağıttık. 

Aşık Veysel İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı 
öğretmenleri Hüsna ARTAN ve Fatma 
ÇELİK öğrencileriyle kış aylarının 
gelmesiyle birlikte soğukta kalan kuşlar 
ve yavruları için kuş yuvaları hazırladılar. 
Yapılan etkinlik sürecinde hem eğlenceli 
anlar yaşayan öğrencilerimiz hem 
de yaptıkları kuş yuvalarının ağaca 
asıldığını gördüklerinde mutlu oldular. 

Öğrencilerimize hayvan sevgisini 
aşılamak için böyle bir çalışma yapan 
öğretmenlerimiz aynı zamanda 
öğrencilerimize de sokak hayvanlarının 
korumaya muhtaç olduklarını ve 
onlara barınak, yemek ve su ihtiyaçları 
konusunda yardım etmemiz gerektiğini 
anlattılar.

10 Kasım 2018 Cumartesi Günü 
Aşık Veysel İlkokulu konferans 
salonunda Atatürk’ün ölümünün 
80. Yıldönümü Anma Programı 
derin üzüntü ile anıldı. Okulumuz 
öğrencileri ve öğretmenlerimizin 
hazırladığı programda önemli olanın 
Atatürk´ü görmek değil onun fikirlerini 
duygularını hissetmek olduğu 
vurgulandı. Programda Atatürkle ilgili 
konuşmasını yapan öğretmenimiz 
Hakan ŞENER’in ardından  hazırlanan 
Oratoryo da öğrenci ve velilerimiz 

tarafından büyük beğeni topladı. 
Yaşamını milletine adayan, yeni ve güçlü 
bir devlet yaratan, eşsiz bir lider, mümtaz 
bir devlet adamı, büyük bir komutan ve 
dâhi olan  Atatürk, hem milli mücadele, 
hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde 
daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kurucusu büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ümüzün aramızdan ayrılışının 
80.yıldönümünde, kendisini anarak ve 
onun mirasına olan minnettarlığımızı 
dile getirerek programımızı sonlandırdık

23 Kasım 2018 Cuma Günü Aşık 
Veysel İlkokulu öğretmenler 
odasında okulumuz imkanlarıyla 
öğretmenlerimize yemek ikramında 
bulunarak “Öğretmenler Gününü” 
kutladık. Okul olarak öğrencilere 
okuma-yazma öğretmek, öğrencilerin 
gelişip kültürlenmelerini sağlamak gibi 

asli görevlerinin yanında öğrencilerinin 
her türlü sorunlarıyla ilgilenip, büyük 
özveri ve çabalarla öğrencilerine ilgi 
alaka gösterip, en önemlisi onlara 
ikinci bir aile ortamı, ikinci bir yuva 
oluşturan başta okulumuz öğretmenleri 
olmak üzere  tüm öğretmenlerimizin 
öğretmenler gününü kutlarız.

AŞIK VEYSEL İLKOKULU
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ULUSLARARASI EMEKTAR KADINLAR DERNEĞİ VELİ AKADEMİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TAYAKADIN’IN SOLMAZ ABİSİ VAR!

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

YEDİ HİLAL DERNEĞİ ZİYARETİ

Uluslararası Emektar Kadınlar derneği 
yetkilileri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 

Mehmet Dağ’ı ziyaret ettiler. Gündem ile 
ilgili istişarelerde bulundular.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
yürüttüğü Veli Akademileri 
bilgilendirme toplantısı İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu ve 
koordinatör öğretmen öncülüğünde 

okul müdürlerimize yönelik yapıldı.
Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Mehmet Dağ da katılarak paylaşımda 
bulundu. Tematik gelişim veli 
akademileri ile devam ediyor...

Tayakadın İlkokulu/Ortaokulu Okul 
Aile Birliği Başkanı olan aynı zamanda 
emlak işleri ile uğraşan Solmaz 
BOZDEMİR okul öğrencilerinin 
tamamını yeni kıyafetlerle giydirdi.
Ücretsiz dağıtılan kısa kol tişört , 
uzun kol tişört ve pantolonlarını giyen 
öğrenciler durumdan çok memnun  
olduklarını söyleyerek Solmaz 
ağabeylerine  teşekkür ettiler.Önceki 

yıllarda okul kıyafetlerini bulmakta 
zorluk çektiklerini belirten okul velileri 
Solmaz BOZDEMİR’ in mahalleleri 
tarafından hayırsever olarak bilindiğini 
ve köy halkı tarafından çok sevildiğini 
belirterek hayrının kabul olmasını 
temenni ettiler.Okul müdürümüz 
Hüseyin ÇALIŞGAN kendisine 
bu duyarlılığından dolayı plaket 
takdiminde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
yürüttüğü Harezmi Eğitim Modeli 
uygulaması yapılan 7 okulumuzun Okul 
Müdürleri ve koordinatörleri ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ 

başkanlığında değerlendirme toplantısı 
yapıldı.Verimli bir toplantı gerçekleşti. 
Yeni vizyon hedefleri istişare edildi. 
Tematik gelişim Harezmi Eğitim Modeli 
ile çok yönlü devam ediyor. 

Yedi Hilal Derneği yönetim Kurulu 
üyeleri,İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 

Mehmet Dağ’ı ziyaret ederek fikir 
alışverişinde bulundular

OKUL MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ

ÖĞRETMENLERİMİZE ABANT GÖLÜ GEZİSİ

OKUL ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

OKULDA CODEWEEK ETKİNLİKLERİ

OKULUMUZDA MEVLİD-İ NEBİ COŞKUSU

Toplantıya İlçe Kaymakamımız Ahmet 
ODABAŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Mehmet DAĞ,şube müdürümüz 
Mustafa KOŞ ve okul müdürlerimiz 
katıldı. 1.Eğitim Bölgesi okul müdürleri 
bilgilendirme ve değerlendirme 
toplantısı Arnavutköy Kaymakamı 
Sayın Ahmet ODABAŞ başkanlığında 

okul müdürümüz Zafer DEMİR’ in 
sunumuyla  yapıldı. Verimli ve faydalı 
bir toplantı gerçekleşti. Ev sahipliğini 
yaptığımız toplantıya katılan başta ilçe 
kaymakamımız Ahmet ODABAŞ’ a , 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet  
DAĞ’ a ve okul müdürlerimize teşekkür 
ederiz.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet 
Dağ,Şube Müdürlerimiz Mustafa 
Koç ve Sadık Akyol, okulumuzu 
ziyaret ederek, öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler gününü kutlayıp 
öğretmenlerimize hediyeler ve çiçekler 

takdim ettiler. Bolluca Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi olarak bu 
ince ziyaretlerinden dolayı İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ,Şube 
Müdürlerimiz Mustafa Koç ve Sadık 
Akyol´ a teşekkür ederiz.

Okul müdürümüz Zafer DEMİR  
özel girişimleriyle sponsor bulup, 
öğretmenlerimize öğretmenler 
günü hediyesi olarak abant gölü 
gezisi düzenledi. Gezimiz; İlk olarak 
maşukiyede kahvaltı ile başlayıp ardından 
kartepe şelale alabalık tesislerinde 
dolaşma ve çeşitli aktivite yapma imkanı 
bulduktan sonra sapanca gölü kıyısına 

uğrayıp boluya hareket ederek devam 
etti. Boluya vardıktan sonra gölcük gölü 
tabiat parkında dolaşıp öğle yemeği 
yedikten sonra bolu abant gölü ziyareti 
ile gezimiz tamamlandı. Bolluca Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 
olarak okul müdürümüz Zafer DEMİR´e 
bu güzel geziyi organize ettiği için 
TEŞEKKÜR ederiz.

Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde seçim heyecanı yaşandı. 
Okul öğrenci meclisi seçimlerinin, 
öğrencilerimizin demokratik 
haklarından biri olan oy verme ve 
kendilerini temsil edecek üyeleri seçme 
becerilerini geliştirmek ve desteklemek 
açısından önemli olduğuna inanıyoruz. 
Bu kapsamda  okulumuzda 2018-
2019 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci 
Meclis Başkanı ve üyeleri seçimi 
gerçekleştirildi. Başkanlık için aday 

olan öğrenciler 15-19  Ekim tarihleri 
arasında propaganda çalışmalarını 
yürüttüler.  Bu süreçte adaylar, sınıfları 
gezip kendilerini tanıttılar teneffüslerde 
ve öğle aralarında seçim gezilerine 
çıkarak oy istediler. 19 Ekim Perşembe 
günü tüm öğrenciler oylarını kullandılar. 
Öğretmenleri gözetiminde gizli oy, açık 
tasnif yöntemiyle gerçekleşen oylama 
sonucunda 12C sınıfından Murat 
GÜNDOĞDU, okul başkanlığına seçildi.

Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi   6-21 Ekim 2018 tarihleri arasında 
kodlama öğrenme amacıyla  Codeweek 
etkinliklerine katılmaya başlayarak ilk 
adımı attı. Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenen kod haftasında okulumuz 
öğrencileri İngilizce öğretmenimiz 
Zühal ÖZEN, Bilişim Teknolojileri alan 

öğretmenlerimiz Mehmet ÖZGÜNEY  ve  
Adem TURAN´ın desteğiyle kodlamanın 
ne demek olduğunun farkına vardılar. 
Kodlama öğrenmelerinin sonucunda 
aldıkları sertifika ile motivasyonlarının 
artmasında etkili oldu. Akran işbirliği 
ile etkinlikler eğlenceli bir şekilde 
tamamlanmış oldu.

HZ. Peygamberimizin doğum günü 
olan Mevlid Kandili , Mevlid-İ Nebi 
programı olarak okulumuzda günün 
anlamına uygun bir biçimde icra 
edildi. Peygamberimizi anlamak, 
anlatmak ve onun âlemlere rahmet 

olarak gönderilişi üzerine kurduğumuz 
programımız; Kuran´ı Kerim tilaveti ve 
ilahiler eşliğinde gerçekleşti. Programa 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
yoğun katılım gösterdi.

BOLLUCA MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ

TAYAKADIN İLK-ORTAOKULU
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ÖĞRENCİLERİMİZİN GEZİ MUTLULUĞU

ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİ  VE TÖRENİMİZ

PEYGAMBERİMİZİ DOĞUM GÜNÜNDE ANDIK

ÖĞRENCİLERİMİZ SİNEMAYA GİTTİ

10 KASIM TÖRENİMİZDEN

MANGALA TURNUVASI YAPILDI

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

İSTANBUL’U OKUYORUM PROJESİ

Okulumuz öğrencileri, öğretmenlerimiz  
Ebru SAĞLAM ve Arzu OĞUZHAN  
nezaretinde Miniatürk, Panorama 
1453 ziyeretinden sonra İBB Sosyal 
Tesislerinde yemek yedi. Yemekten sonra 

tiyatro izleyen öğrencilerimiz keyifli 
birgün yaşadı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Merkezi´ne teşekkür 
ediyoruz.

Okul Müdürümüz Erhan AKÇAY, 
öğretmenlerimize ve ailelerine 
Öğretmenler Günü Yemeği düzenledi. 
Öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Günü´nü kutluyor, aileleriyle birlikte 
nice güzel günler görmelerini dileğinde 
bulundu.Yemeğin akabinde ki gün 
ise 24 Kasım Öğretmenler Günü 
Programı büyük bir coşkuyla kutlanıldı. 

Okulumuz Öğretmeni Sevgi Özdemir 
koordinesinde hazırlanan Öğretmenler 
Günü törenimizi gerçekleştirdik. 
Öğretmenlerimizin Okul Müdürümüz 
Erhan AKÇAY´a çiçek taktim ettiği 
törende, öğrenci ve velilerimiz, Okul 
Müdürü ve Öğretmenlerimize sevgilerini 
alkış ve tezahüratlarla gösterdi. 
Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Mevlid-i Nebi etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. Okulumuz 
öğrencilerinin, öğretmenlerimiz Ebru 
SAĞLAM, Zeynep GÜNEY ve Adnan 
YILDIZ koordinesinde hazırladığı ve 
Türkçe Öğretmenimiz Harun ÖZKAN´ın 
sunduğu programda alemlere rahmet 
olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz 

Hz. Muhammed(SAV)´in doğum 
gününü kutladık. Mevlidi Nebi 
etkinlikleri kapsamında hazırladıkları 
panoyla 1. seçilen 7-A Sınıfına, Kur´an-ı 
Kerim´i Güzel Okuma Yarışması´nda 
birinci olan kız ve erkek öğrencimize 
ödüllerini verdik. Mevlid Kandiliniz 
mübarek, dualarınız kabul olsun.

Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye 
Belediyeler Birliği´nin iş birliği ile 
düzenlenen “Sinemaya Gitmeyen 

Çocuk Kalmasın” etkinliği kapsamında 
öğretmenlerimiz Esma ŞAHAN ve 
Duygu IŞIK nezaretinde sinemaya 
giderek Ertuğrul 1890 filmini izledi.

Öğretmenlerimiz Büşra KOÇ ve Arzu 
OĞUZHAN koordinesinde hazırlanan 
10 Kasım Atatürk´ü Anma Törenimizi 

Gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk´ü ölümünün 80. yıl dönümünde 
andık.

Okulumuz Öğretmeni Süleyman 
ESERTAŞ koordinesinde, Arnavutköy 
Okullar Arası Zeka Oyunları 
Yarışmasında okulumuzu temsil edecek 

öğrencileri seçmek üzere Mangala 
Turnuvası düzenledik. 8-B Sınıfından 
Azat Özbey isimli öğrencimiz birinci 
oldu.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi 
Anma Günü törenimizi gerçekleştirdik. 
Öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin 
katıldığı törende, tüm şehit ve gazilerimizi 
rahmet ve minnetle yad ettik. Allah 

şehitlerimizin mekanını Cennet eylesin. 
Türkçe Öğretmenimiz Esma ŞAHAN, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimiz 
Kasım AKYOL ve Adnan YILDIZ 
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve 
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
“İstanbul´u Okuyorum Projesi” 
kapsamında bugün öğrencilerimiz 

öğretmenleriyle birlikte ilk ders saatinde 
kitap okudu.

İBB YILDIRIM BEYAZIT İMAM HATİP ORTAOKULU

OKUL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

OKULUMUZ MİSAFİR ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI

İSTANBUL’U OKUYORUM
Arnavutköy Anadolu Lisesinde, 
demokrasi kültürü temel alınarak 
“Başkanlık Seçimleri” gerçekleştirildi. 
Kişinin en temel haklarından biri 
şüphesiz seçme ve seçilme hakkıdır. 
Öğrencilerin demokratik haklarını 
kullanabilmeleri, kendilerini en iyi 
şekilde temsil edecek üyeleri seçebilme 
becerilerini geliştirmeleri adına 
gerçekleştirilen “Başkanlık Seçimleri” 
büyük bir titizlikle tamamlanmıştır. Aday 
olan öğrenciler bir hafta öncesinden 

propagandalara başlayarak “seçilme” 
haklarını kullanabilme adına çalışmalar 
yürütmüşlerdir. Kapalı oylama sistemi 
ile gerçekleşen seçimlerimizde oy veren 
öğrencilerimize, sandık kurulunda 
görev alan ve seçimin güvenli bir 
şekilde tamamlanmasını sağlayan 
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 
“Başkanlık Seçimlerinin” okulumuza ve 
öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz.

İçişleri Bakanlığı tarafından 180 
günlük eylem planı kapsamında ”Biz 
Anadoluyuz” projesi başlatılmıştır. 
Proje kapsamında Doğu ile Güneydoğu 
illerinden belirlenen öğrenciler farklı 
şehirleri ziyaret ettirilerek farklı illerde 
yaşayan öğrenciler arasında kardeşlik 
bağlarının kurulması sağlanmıştır. Proje 
kapsamında 20 Eylül 2018 günü kafile 
Atatürk Havalimanı ve Sabiha gökçen 
Havalimanlarından karşılanmıştır. 
Misafir öğrenciler, kendilerini ağırlayacak 
olan ailelere teslim edilmişitir. 2. gün ise 

gelen öğrenciler okulumuz tarafından 
karşılanmış ve valililk tarafından 
düzenlenen etkinlik kapsamında 
İstanbulu’un tarihi ve kültürel yerleri 
ziyaret edilmiştir. 3. gün yine Tarihi 
Yarımada ve programdaki diğer yerler 
gezilmişitir. Bu süreçte okulumuz 
öğrencileri, misafir öğrencilerimizi  
evlerinde ağırlayarak misafirperverliğini 
göstermişitir. Çalışmayı yürüten 
valiliğimize ve misafir öğrencilerimizi 
ağırlayan öğrencilerimize ve ailelerine 
teşekkür ediyoruz.

Okulumuz kitap okuyor. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülen ”İstanbul’u okuyorum” projesi 
kapsamında 22 Kasım Perşembe günü 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
tüm okullarda kitap okuma etkinliği 
gerçekleşti. İstanbul’un tüm ilçelerinde 
kaymakamlarımızın da katımlarıyla eş 
zamanlı kitap okuma saati yapıldı. Kitap 
okuma etkinliği Arnavutköy Anadolu 
Lisesinde günün ilk ders saatinde 
yönetici, öğretmen ve öğrencilerin 
katılımıyla sağlandı. Arnavutköy 

Anadolu Lisesi, erken yaşta öğrencilere 
okuma alışkanlığı kazandırabilmek 
adına her hafta düzenli olarak yürüttüğü 
kitap okuma saatine “İstanbul’u 
Okuyorum”  projesine de katılım 
sağlayarak bir yenisini daha eklemiş 
oldu. Kitap okumanın zihinsel, sosyal ve 
dil gelişiminde önemli bir etken olması 
ve öğrencilerimizin ifade kabiliyetlerine 
katkısı baz alınacak olursa okulumuzun 
bu ve benzeri etkinliklere gönüllülükle 
katılacağı aşikardır.

ARNAVUTKÖY ANADOLU LİSESİ

ÜNİVERSİTE TANITIM GEZİMİZ
Üniversite tanıtım gezilerinin 
öğrencilerin kariyer planları yapmaları 
hususunda yardımcı ve seçimlerinde 
yol gösterici olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. Üniversite kültürü, olanakları, 
bölümleri, öğrenci yaşamı gibi konularda 
yerinde bilgiler edinmenin öğrencilerin 
motivasyonunu arttırdığına ve üniversite 
havası teneffüs etmenin onların bakış 
açılarını genişlettiğine inanıyoruz. 
Bu amaç doğrultusunda 12. sınıf 
öğrencileri için İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesine bir gezi düzenledik. Gezi 
kapsamında öğrenciler okulun tarihçesi, 

eğitim yapısı, burs, beslenme, sportif 
olanakları,  sosyokültürel faaliyetleri 
hakkında bilgilendirildiler. Gezimiz 
üniversite tanıtım sunusuyla başladı. 
Üniversite tarafından verilen öğle yemeği 
sonrasında küçük bir kampüs turuyla 
gezimiz sonlandı. Bu süre zarfı içerisinde 
öğrencilerimiz üniversite havasını teneffüs 
edip güzel zaman geçirdiler. Böylelikle 
okulumuz, öğrencilerinin motivasyonunu 
arttırabilmek ve üniversite kültürünü 
tecrübe edebilmeleri adına düzenlediği 
kampüs ziyaretlerine bir yenisini daha 
eklemiş oldu.

ATATÜRK’Ü ANIYORUZ

TÜYAP KİTAP FUARI GEZİMİZ

10 Kasım 1938 günü 09.05’te yaşamını 
yitiren Mustafa Kemal Atatürk ölüm 
yıl dönümünün 80.yılında tüm ülkede 
sevgi ve hüzünle anıldı. Bu yıl Atatürk’ü 
anma programı okulumuz tarafından 
Arnavutköy ilçesi adına İTO İbrahim 
Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
gerçekleştirildi.   Anma programı 
Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla 
başladı. Saat 09.05’te 1 dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal marşının 
söylenmesiyle anıttaki program sona 
erdi ve İTO İbrahim Çağlar Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde okulumuz 
tarafından hazırlanan programa geçildi. 
Program İlçe Kaymakamımız, Belediye 

Başkanımız, Kışla Komutanı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz, kurum amirleri, 
öğretmenler ve öğrencilerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Günün 
anlam ve önemini anlatan yazı ve 
şiirler okundu. Atatürk ile ilgili slayt 
gösterisi yapıldı. Okulumuz öğrencileri 
tarafından edebiyat öğretmenlerimizin 
önderliğinde hazırlanan oratoryo 
sunuldu. Ender yetişen komutan ve dahi 
bir yönetici olan büyük önder Atatürk 
‘ü tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. 
Fikir ve düşüncelerini takdir ve tatbik 
ediyoruz.

Bu yıl 34.’sü düzenlenen TÜYAP 
kitap fuarına okulumuz öğrencileri 
katımıyla bir gezi düzenlendi. Edebiyat 
öğretmenlerimizin aracılığıyla 
gerçekleştirilen gezide öğrencilerimiz 
kitaplarla iç içe olma fırsatı yakaladılar. 
Sevdikleri ve takip ettikleri yazarlarla 
bir araya gelerek kitap imzalatma 

imkanı bulan öğrencilerimiz bu 
durumdan oldukça memnundu. Bu yolla 
öğrencilerimiz çeşitli türlerde kitaplarla 
buluştular. Kendi merak ve zevkleri 
doğrultusunda kitaplara eriştiler. 
Öğrencilere kendi kütüphanelerini 
oluşturma bilincini aşılayan tüm 
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.
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OKUL CAMİ BULUŞMALARI YAPILDI ŞEHRENGİZ PROJESİ LİSE YAZAR BULUŞMASI

FLORYA ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ GEZİSİ
İLÇEMİZDE RADYO HT AÇILDI

Okul Camii etkileşimi projesinden 
kareler ile tematik gelişim devam ediyor.
Sabah namazında gençlik buluşması 

merkez camiinde İl Müftümüz Prof.
Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla 
muazzam bir şekilde yapıldı.

İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğünün 
master projesi olan şehrengiz projesi 
kapsamında Lise Kategorisi Yazar 
buluşmalarının ikinci ayağı Özel 
Yeniden Diriliş Koleji Konferans 
Salonunda yazar Sinan Sülün’ün 
katılımı ile gerçekleştirildi.Şube Müdürü 

Mustafa Koç’un da katıldığı program 
19 lisemizden gelen proje kapsamında 
öğrencimiz ve 19 lisemizin koordinatör 
öğretmenlerinin katılımı ile başarılı bir 
şekilde yazar-okur etkileşimi sağlandı.
Program yazarın kitaplarını imzalaması 
ile sona erdi.

Hadımköy Toki Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin Atatürkçü Düşünce kulübü, 
27 Kasım 2018 tarihinde Florya Atatürk 
Deniz Köşkü’ne gezi düzenledi. Okul 
Müdür Yardımcısı Ersin Siyamoğlu’nun, 
kulüp öğretmenleri Ayten Gönültaş ve 

Cansu Uzel’in rehberliğiyle; 35 kulüp 
öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen 
gezide renkli görüntüler ortaya çıktı. 
Kulüp öğrencileri, gezi vesilesiyle tarihi 
ve doğayı yerinde gözlemleme fırsatı 
buldular.

İlçemizde eğitimin sesi ve özgün 
bir proje olarak Radyo HT yayın 
hayatına başladı.Açılışa Arnavutköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Kemal 
Aygenli,İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Dağ,Arnavutköy İlçe Müftüsü 
Abdulkadir Boşal,Okul Müdürleri 
,öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Hasan Tahsin İlkokulu öğretmeni Uğur 

Türkkanı’nın koordinatörlüğünde hayata 
geçirilen bu proje ile Arnavutköy’de 
eğitim adına önemli ve farklı bir adım 
atılmış oldu.Radyo   http//radyo.net/
mobile/default.asp  adresinden günün 
yirmidört saati yayın gerçekleştirecek.
Yayınlar eğitim ağırlıklı bir çerçevede 
paylaşılacak olup Arnavutköy eğitim 
camiasının yeni sesi olacak bir nevi…

MEVLİD-İ NEBİ ETKİNLİKLERİ 

MÜZİK ÖĞRETMENİMİZ TUĞBA HANÇER

PTT ÇOCUK DERGİSİ OKULUMUZDA!

SINIF ÖĞRETMENİ MÜCAHİT GÜVEN’İ TEBRİK EDİYORUZ!

OKULUMUZDA DİYABET VE KOAH EĞİTİMİ

VELİ AKADEMİLERİ SEMİNERLERİMİZİ BAŞLATTIK

İSTANBUL’U OKUYORUM PROJESİ OKULUMUZDA!

SİNEMAYA GİTMEYEN ÇOCUK KALMASIN

10 KASIM ATAMIZI SAYGIYLA ANDIK

Bugün günlerin en güzeli. Bugün en 
sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin 
sevgiliye layık olma dileği ile mevlid 
kandiliniz mübarek olsun. MEVLİD 
KANDİLİ okulumuzda anlamlı 
etkinliklerle kutlandı. İlahilerin, Salat 
ve Selamların ,Anlatıların, yer aldığı 
Peygamberimize duyduğumuz sevginin 

dillere getirildiği gönüllere işlendiği bir 
programla öğrencilerİmiz bu anlamlı 
günü kutladı. MEVLİD KANDİLİ 
vesilesi ile düzenlenen Peygamberimize 
Mektup ve Bir Hadisi Resmetme 
Yarışmalarının kazananlarına ödülleri 
de tören içinde takdim edildi.

Arnavutköy Milli Eğitim Müdürlüğünün 
düzenlediği Öğretmenler Günü 
Yemeğinde sahneye çıkan okulumuzun 
Müzik Öğretmeni Tuğba Hançer güzel 

sesiyle yorumladığı coşkulu  şarkılarla 
geceye renk kattı. Okulumuzun sesi 
olan değerli öğretmenimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.

Okulumuz 4-E Sınıf Öğretmeni Tamer 
TAŞCAN”ın girişimleri sonucu Ptt 
Arnavutköy Şubesi yetkilisi Muzaffer 
Bey eşliğinde PTT görevlilieri 4-E 
sınıfımıza PTT Çocuk Dergisi dağıttı. 
4-E sınıfı öğrencilerimiz hem dağıtılan 
dergilerden hem de yapılan ziyaretten 
memnun kaldılar ve PTT Arnavutköy 
Şubesi yetkililerine teşekkürlerini 
ilettiler.

İstanbul İli Öğretmenler Arası 
Masa Tenisi Turnuvası”nda Sınıf 
Öğretmenlerimizden Mücahit GÜVEN 

İl 3.”sü olmuştur. Kendisini başarısından 
dolayı tebrik ederiz. Başarılarının 
devamını dileriz.

Okulumuzda Toplum Sağlığı Merkezi 
ve İslambey Mahallesi Muhtarlığı”nın 
destekleriyle velilerimize yönelik KOAH 

ve diyabet eğitimi verildi. Velilerimiz 
verilen eğitimleri büyük bir ilgiyle takip 
ettiler.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü”nün 
Veli Akademileri Projesi’ni ”Huzurlu 
Aile” konusuyla okulumuzda başlattık. 
Şeyh Şamil Ortaokulu Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ömer Faruk 

Erdil”in hazırladığı “Huzurlu Aile” 
konulu seminere Şeyh Şamil İlkokulu 
ve Ortaokulu velileri ortak katılım 
sağladılar.  Veli Akademileri Projesi 
devam edecektir.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü”nün 
düzenlediği İstanbul”u Okuyorum 
Projesi”ne bir katkı da okulumuzdan 
geldi. Şeyh Şamil İlkokulu ve Ortaokulu 
öğrencileri ve öğretmenlerinin ortak 
çalışması sonucu sınıflarımızda ilk 
dersin ilk 20 dakikası İstanbul temalı 
eserler okunarak bu projeye iştirak ettik.

“Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” 
projesi kapsamında Şeyh Şamil 
Ortaokulu  sinemada film seyretmek için 
koltuklardaki yerini aldı. Öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğu ilk defa sinemada 
film seyretmenin keyfine vardığı 
etkinlikte ve öğrencilerin yüzlerinde ki 
mutluluk, heyacan görülmeye değerdi. 
Bizim Köyün Şarkısı adlı filmi büyük 
bir keyifle seyreden öğrencilerimiz için 
bugün güzel bir anı olarak kalacaktır. 

Okulumuzda Atatürk Haftası etkinlikleri 
kapsamında anma töreni yapıldı. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk çeşitli etkinliklerle anıldı.

ŞEYH ŞAMİL İLK-ORTAOKULU

HADIMKÖY TOKİ ANADOLU İHL
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Beslenme Dostu Okul Projesi” 
kapsamında okulumuzda bir dizi 
etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin 
sağlıklı beslenmesi, zararlı besinlerden 
uzak durması için öğretmenlerimizle iş 
birliği içersinde grup çalışmaları, sağlıklı 
beslenme günleri, pano çalışmaları 
yaptık. Bazı günler beslenme saatinde 
kalsiyum kaynağı besinler tükettik, bazı 
günler c vitaminin önemini kavrayıp bu 
yönde etkinlik düzenlediler.

BAŞARIMIZI BİRİNCİLİKLE TAÇLANDIRDIK BİLİM SEFERBERLİĞİMİZ BAŞLADI VELİ AKADEMİLERİ PROJESİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDIHZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZİN HAYATI VELİ ZİYARETLERİ YAPILDI

ÖĞRENCİLERİMİZ İLK DİLEKÇELERİNİ YAZDI DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ SEÇİM

VATAN SEVGİSİ İMANDANDIRBESLENME DOSTU OKUL ÇALIŞMASI

SELAM EĞİTİMİN KAYNAĞI ÖĞRETMENLERE

EĞİTİM BÖLGESİ TOPLANTISI VE ATATÜRK KÖŞESİ

İSTANBUL’U OKUYORUM PROJESİ

DEMOKRASİ HEYECANI VAR

ÖĞRENCİLERİMİZLE EĞLENCELİ TRAFİK EĞİTİMİ

Cumhuriyetimizin 95. Yılı kutlamaları 
kapsamında İstanbul ili çapında yapılan 
“Cumhuriyet” konulu yarışmada şiir 
dalında ‘Fikrimde Sen’ adlı şiiri ile 
ilçe birincisi ve İstanbul ili üçüncüsü 
olan 7. Sınıf öğrencimiz Doğa Kayra 

EFEOĞLU’nu tebrik ediyoruz. Ödülünü 
Arnavutköy ilçe kaymakamımız Sayın 
Ahmet ODABAŞ’tan alan öğrencimizin 
cumhuriyet coşkusu ile nice başarılara 
imza atması temennisiyle.

YGA ve Yapı Kredi Gönüllüleri ile birlikte 
Anadoluya Biim Seferberliği projesi 
kapsamında okulumuz öğrencilerine 
03.11.2018 Cumartesi Günü önce 
Durusu mahallesinde bulunan Roman 
derneğini gönüllülerimizle birlikte 

ziyaret ettikten sonra okulumuzda 
unutulmayacak bir Bilim seansı 
gerçekleştirdik. Bu kapsamda okulumuza 
10 adet Twin Bilim seti bağışlayan ekibe 
teşekkürlerimizi sunarız.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından resmi okullarda öğrenim 
gören öğrencilerin velilerine yönelik 
okul-veli arasında iletişimi ve iş 
birliğini güçlendirmek suretiyle velileri 
bilinçlendirerek geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın sorumluluklarının 

bilincinde bireyler olarak yetişmelerine 
katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 
Veli Akademilerinin Kasım ayı eğitim 
konusu “Hijyen ve Sağlıklı Beslenme” 
kapsamında Diyabet eğitimi Müdür 
Yardımcısı Özlem KARALA tarafından 
verilmiştir.

Ülkemizde 1981 yılındanitibaren 24 
Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü 
okulumuzda da bu yıl öğrencilerimizin 
hazırladığı programla kutladık. 
Ayrıca Arnavutköy Belediyesi ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen akşam yemeği ve okul 
idaremiz tarafından tertiplenen kahvaltı 
programlarıyla öğretmenlerimiz 
eküçücükte olsa birerhediye verilmiştir. 
Bu vesileyle tüm şehit öğretmenlerimiz 
ve öğretmenlerimizin gününü kutlarız.

Misafirim Öğretmenim projesi 
kapsamında öğretmenlerimizin veli 
ziyaretleri tüm hızıyla devam etmektedir. 
Öğretmenin öğrencisini ve velisini 

tanımak için yapılan ziyaretlerin olumlu 
yönleri görülmektedir. Bu kapsamda veli 
ziyaretlerimiz her ay devam edecektir. 
Katılanlara teşekkür ederiz.

İstek ve taleplerini doğru bir dille doğru 
makamlara ulaştırmak öğrencilerimiz için 
çok önemli bir kazanım. Öğrencilerini 
her yönden hayata hazırlamayı 
hedefleyen öğretmenimiz Hüseyin SARI 
öğrencileriyle doğru dilekçe nasıl yazılır, 
kime ulaştırılmalıdır konusunu sınıfında 
işledikten sonra, öğrencilerinden okul 
müdürümüz Ferit YURTSEVER´den 
isteklerini dilekçeye dökmelerini istedi. 

Öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde 
dilekçelerini okul müdürümüze teslim 
ettiler. Müdürümüz öğrencilerimizle 
dilekçeleri hakkında konuşup, konu 
hakkında fikirlerini dinledi. Dilekçelerini 
tek tek değerlendirip isteklerini 
karşılamak için elinden geleni yapacağını 
söyleyen okul müdürümüz yaptıkları 
uygulamadan dolayı öğrencilerimizi ve 
öğretmenimizi tebrik etti. 

4 Ekim 2018 tarihinde müdür 
yardımcımız Hasan CEYLAN 
rehberliğinde Demokrasi Eğitimi ve 
Okul Meclisleri Seçimi gerçekleştirdik. 
4. Sınıflarımızdan belirlenen adaylarımız 
seçim öncesi propaganda yaptılar. 
Arkadaşlarına başkan olmaları halinde 
okulda yapacakları etkinliklerden 

bahsettiler. Temsilci adayları arasında tatlı 
bir rekabet ortamı oluştu. Seçimi gerçeğine 
yakın bir ortamda oyları sandığa atarak 
gerçekleştirdik. Seçim sonucunda 4-C 
sınıfı öğrencimiz Lilas ABDO oy çokluğu 
ile okul temsilcisi seçildi. Demokrasi 
kültürünü yaşayan tüm öğrencilerimizin 
heyecanı gözlerinden okunuyordu.

Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimi ne 
sadece dersten ibaret görüyoruz ne de 
başarıdan. Çocuklarımızın her yönüyle 
gelişmesi vatan sevgisiyle, ahlaklı 
bireyler olarak yetişmeleri en önemli 
hedeflerimiz arasında. Bu bağlamda 
öğrencilerimizin kullandığı her alanI 
sesli, görsel materyallerle de destekleyerek 
bu hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tek 
varlığı iki odayı birbirinden ayırmak 
olan duvarı müdür yardımcımız ve 
öğretmenlerimiz emekleriyle heyecan 
veren bir sahneye çevirdiler. 

30.11.2018 tarihinde başta Peygamber 
Efendimiz (s.a.v), Ashab-ı Kiram, 
Mekke ve Medine konulu bilgi yarışması 
düzenledik. Yarışmayı Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Ayşe UMUR 
düzenlerken, müdür yardımcımız 
Mustafa KARABOYA sundu. Muhacirler 
ve Ensarlar olmak üzere iki gruptan oluşan 
yarışma büyük bir çekişmeye sahne oldu. 
15 sorunun tamamını bilen Muhacirler 
yarışmayı kazanırken, Ensarlar grubu 
sadece son soruyu bilemeyip 14 doğruda 

kaldı. Her iki grubu da gösterdikleri 
büyük azimden dolayı kutluyoruz. 
Gruplarımızın aldığı isimler peygamber 
efendimizin ashabı ve köyümüzün 
tarihi ile uyum sağlamıştır. Mekke’deki 
zor şartlardan kaçan Müslümanlar 
Medineli Ensar’a sığınmışlardır. Selanik 
göçmeni köyümüzdeki Atalarımız 
ise Yunanistan’daki zor şartlardan 
kaçarak Türkiye’deki güvenilir ortama 
sığınmışlardır.

24 Kasım öğretmenler günü okulumuzda 
coşku ve sevinç içinde kutlandı. Minicik 
kalplerindeki kocaman öğretmen 
sevgisini en iyi şekilde gösterebilme 
imkanı sunan bu günde öğrencilerimizin 
hazırlamış oldukları gösteriler, şiirler ve 
atışmalar ile öğretmenlerimiz, bu kutsal 
meslek için bir kez daha iyi ki dedi. 

Okulumuzun en minikleri olarak tanınan 
anasınıfının hazırlamış olduğu klip 
oldukça eğlendirdi. Programın sonlarına 
doğru sahneyi devralan öğretmenlerimiz 
‘Benim Adım Öğretmen’ adlı şarkıyı 
seslendirerek öğrencilerine bu güzel gün 
ve emekleri için teşekkür etmiş oldu. 
Öğretmenlere selam olsun.

6. Eğitim bölgesi okul müdürleri 
okulumuz ev sahipliğinde bir araya 
gelerek güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Yeniköy Örfi Çetinkaya İlk/
Ortaokulu’nun Atatürk köşesi açılışı 
yapıldı. Açılışa İlçe Milli Eğitim Mehmet 
DAĞ, İlçe Müftüsü Abdulkadir BOLAT, 

Yeniköy Mahalle muhtarımız Timur 
ÇEVİK, okul müdürleri, öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimiz katıldı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Mehmet DAĞ ve okul 
müdürümüz Murat UMUR, katkıda 
bulunan hayır sahiplerine tebrik ve 
teşekkürlerini sundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
başlatmış olduğu ‘İstanbul’u Okuyorum’ 
adlı projeyi bizlerde okulumuzun bütün 
kademelerinde gerçekleştirdik. Okul 
müdürümüz, öğretmenlerimiz ve tüm 
öğrencilerimiz etkinlik kapsamında 

dersin ilk yirmi dakikasında İstanbul’u 
okudular. Fotoğraflara yansıyan bu anlar 
görülmek istenen tabloyu oluşturdu. 
Düzenlenen bu projede bize bu 
farkındalığı yaratan ve yaratmak isteyen 
herkese teşekkür ediyoruz.

Bugünün küçükleri yarının büyükleri 
olan öğrencilerimizin, demokrasi 
bilincini yaşayarak öğrenmesi amacıyla 
okulumuzun Şehit Ömer Halisdemir çok 
amaçlı toplantı salonunda okul temsilcisi 
seçimimiz gerçekleşti. Okulumuzun yeni 
temsilcisi, yapılan seçim sonuçlarına 
göre oy çoğunluğu ile  8. sınıf öğrencimiz 
Selenay ÇEVİK oldu. Demokrasi 
havasının yaşandığı seçimde aday olan 
öğrencilerimize teşekkür eder, yeni 
temsilcimiz Selenay ÇEVİK´e görevinde 
başarılar dileriz.

4 Aralık Salı günü Yeniköy Örfi Çetinkaya 
İlköğretim Okulumuzda  İlçe Milli 
Eğitimi aracılığıyla trafik eğitimi verildi. 
Trafik eğitimine anasınıfı öğrencilerimiz 
ile ilkokul öğrencilerimiz katıldı. Eğitim 
okulumuzun çok amaçlı salonunda 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz eğitimi 

üç boyut gözlükleri ile keyifle izlediler.
Eğitim sırasında öğrencilerimize trafikle 
ilgili sorular yöneltildi.Soruları doğru 
yanıtlayan öğrencilerimize eğitimin 
ardından eğlenceli kısa filmler izletildi.
Öğrencilerimiz trafik eğitiminden ve kısa 
filmlerden çok keyif aldı.

YENİKÖY ÖRFİ ÇETİNKAYA İLK-ORTAOKULU TOLGA ETİ İLK-ORTAOKULU

MİMAR SİNAN İLKOKULU
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Okulumuzda Öğretmenler günü öğretmen, 
öğrenci ve velilerimizin katılımıyla  
konferans salonumuzda düzenlenen 
programla kutlandı. Programa saygı duruşu 
ve  İstiklal Marşının okumasıyla başlandı. 
Günün anlam ve önemi hakkındaki 
konuşmayı Sınıf öğretmenimiz Mustafa 
DEMİREL gerçekleştirdi. Ardından 
okulumuz Müzik öğretmeni Ozan 
TANIŞ’ın hazırladığı koro birbirinden 
güzel şarkıları seslendirdi. Okulumuz 6. 
sınıf öğrencilerinden Elif KORKUSUZ 
“Öğretmenler Günü” konulu şiirini okudu. 
Program sinevizyon gösterisi ve  5. sınıf 

öğrencilerinden Belinay YÜCETÜRK’ün 
öğrenciler adına yaptığı konuşması ile 
devam etti. Düzenlenen  yarışmaları 
kazananlara ödüller verildi.

Deliklikaya Ortaokulu öğretmenimiz 
Nurcan YÜZGÜLEÇ, ‘Okul Cami 
Buluşması’ projesi ile öğrencilerle 
beraber Deliklikaya Merkez Camisine 
ziyaret ettiler. Öğrenciler, namaz kılıp, 
dua ettiler ardından birlikte tespih 
çektiler. Cami bölümleri öğrencilere 
anlatıldı, cami içi gezdirildi ardından 
birlikte yapılan ibadetin önemine 
değinildi, öğrencilerimiz bu buluşmanın 
sonunda maneviyatın önemine bir kez 
daha kavrayıp, keyifli bir şekilde cami içi 
ibadetlerini yaptılar.

26 Kasım 2018 Tarihinde okulumuz 8. 
Sınıflara Darülaceze gezisi düzenlendi. 
Oradaki büyüklerimizin tek tek ellerini 
öperek tatlı ikramında bulunuldu. Her biri 
ayrı bir memleketten olan ve yolları bu 
güzel mekânda birleşen yaşlılarımız bizi 
o kadar sıcak karşıladı ki bu güzel yürekli 
insanları niye daha önce ziyaret etmedik 
diye düşünmekten kendimizi alamadık.  
Bugün hepimiz, hayatımızın en anlamlı 
günlerinden birini yaşadık. Zaman zaman 
bizi düşündürüp hüzünlendirecek zaman 
zaman da yüzümüzde tatlı bir tebessüm 
bırakacak bir anı olarak kalbimizin en güzel 
köşesinde yerini aldı.

Deliklikaya Ortaokulu öğretmenleri ve 
öğrencileri, 10 Kasım’da düzenledikleri 
programla Cumhuriyetimizin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 
80. Yılında andı. 

Kasım ayı kts “Öğretmenler ve Eğitim 
Yöneticileri” alanında “Eğitime 
Adanmış Hayatlar” konusu bağlamında 
Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürümüz Abidin MERDAN Bey 
öğretmenlik deneyimlerini bizimle 
paylaşmak için öğretmenlerimiz ve 
yöneticilerimizle buluştu. Yapılan 
samimi ve sıcak bir sohbet ortamında 
kendisinin 20 yıllık eğitim hayatında ki 
deneyimlerinden konuştuk.

Okulumuz Fen Bilgisi öğretmeni 
Selim Sur, gök cisimlerini incelemek 
üzere okulumuz çatı katındaki seyir 
terasını gözlem alanına dönüştürdü. 
Öğrenciler mercekler kullanarak 
geliştirdiği merceklerle gözlem yapmaya 
başladılar. Gök cisimlerinin maketlerini 
de barındıran ve yıl boyu yapılacak 
faaliyetlere zemin oluşturacak gözlem 
alanında çalışmalarına profesyonel 
teleskop eşliğinde ve teorik bilgilerin de 
eşliğiyle devam ediyorlar.

SINIFLARIMIZ BALMUMU HEYKEL MÜZESİNDE ÖĞRENCİLER ERTUĞUL’UN İZİNDEKAN BAĞIŞI CAN BAĞIŞI KÜLTÜR ÖĞELERİMİZ SERGİLENDİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI OKUL CAMİ BULUŞMASI DARÜLACEZE GEZİSİ DÜZENLENDİ 10 KASIM’DA ATAMIZI  ANDIK

KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ VE VAİZELİK ÖĞRENCİLERDEN MESAJ: SPOR KARDEŞLİKTİRMÜDÜRÜMÜZÜN SINIF ZİYARETLERİ ÖĞRENCİ ANKET ÇALIŞMASI

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜEĞİTİME ADANMIŞ HAYATLAR GÖZLEM PROJE ALANI YAPILDI

Okulumuz 2.sınıf öğrencilerine 16 Kasım 
2018 tarihinde Jale Kuşhan Balmumu 
Heykel Müzesi gezisi düzenlendi. 
Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, 
Kanuni Sultan Süleyman,Yavuz Sultan 
Selim gibi Osmanlı padişahlarından; 
Arnold Schwarzenegger, Elvis Presley, 
Michael  Jackson gibi unutulmayan 

dünya starlarına; Alparslan, Timur 
, Hürrem Sultan , Mihail Gorbaçov, 
Fuzuli , İbn-i  Sina, Leonardo Da Vinci 
, Mevlana Celaleddin-i Rumi , Mimar 
Sinan, Yunus Emre gibi ünlü düşünürlere 
kadar ne kadar önemli isim ve kişi varsa 
bu müzede tıpkısının aynısını merakla 
gözlemledik.

Deliklikaya Ortaokulu’nun 95 
öğrencisi, 1890 yılında Japonya’da 
batan Ertuğrul gemisindeki askerlerin 
hikayelerinin anlatıldığı Ertuğrul 

1890 filmini sinemada izleme şansına 
erişti. Ertuğrul’dan kurtulan bahriyeli 
askerlerin hikayeleri çocukları tarihin 
koridorlarında bir gezintiye çıkarttı. 

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında 
kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle 
okulumuzda 2.sınıf öğrencilerimiz 
1 Kasım 2018 tarihinde tüm 
sınıfları gezerek bilgilendirme yaptı. 
Bilgilendirmeye öğrencilerimiz Kızılay 
Haftası ile ilgili sunumla başladı. Yapılan 

sunumda Kızılay’ın tarihçesi, görevleri, 
faaliyet alanları ve projeleri aktarıldı. 
Düzenlenen bu etkinlikle çocuklarımızın 
merhamet, paylaşma ve yardımlaşma 
duyguları gelişerek ülkemizin en köklü 
ve güçlü yardım kuruluşuna destek 
sağlamış olduk.

 Deliklikaya Ortaokulu Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Tuğba AVŞAR, 5. sınıfların 
Sosyal Bilgiler dersinde yer alan Kültür 
Öğelerimiz ve Kültürel Zenginliğimiz 
konusunu işlerken fark yarattı.     
Çocukların yalnızca teorik değil pratikte 
de konuyu anlamasını isteyen Tuğba 

AVŞAR, öğrencilerden evlerindeki 
kültür öğeleri ve kültürel eşyalarını okula 
getirmesini istedi. Her bir çocuk evinden 
en az bir eşyayı okula getirdi. Sünnet 
kıyafetleri, yöresel ve eski kıyafetler, 
yöresel yemekler okulun koridorunda 
bir gün boyunca sergilendi.  

Öğretim planlı olmalıdır.Bu noktada 
belirlediğimiz ´´okul hedeflerimizin´´ 
neler olması gerektiği hususunda 
meslek dersleri öğretmenlerimiz ile 
gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında 
özellikle kalıcı öğrenmenin 
gerçekleşmesini amaçladık ve bu 
yönde en faydalı yöntemleri kullanma 
konusunda görüş birliğine vardık.
Tecrübeli ve gözlemci öğretmenlerimizin 

yönlendirmeleri ve verdikleri örnekler 
sonucunda bu ayın konusunu ´´Akran 
öğrenimi´´ yöntemiyle işlemeye 
karar verdik. Camilerimizin manevi 
atmosferinden oldukça etkilenen 
öğrencilerimize özellikle güzide 
şehrimizde istirahat eden sahabemiz 
Eyüb Sultan Hazretleri ve Camii hakkında 
bilgilendirmelerde bulunduk.

Okulumuz öğrencileri ile okulumuz 
bünyesindeki Geçici Eğitim 
Merkezi´ndeki suriyeli öğrenciler 
aralarında karma takım oluşturarak 
kardeşlik maçı yaptılar.Okulumuz Beden 
Eğitimi Öğretmeni Harun Kutlu, Geçici 
Eğitim Merkezi Türkçe Öğretmeni 
İsmail Yıldız ve Rehber Öğretmeni 
Özlem Ünverdi´nin koordinatörlüğünde, 

okulumuz öğrencileri ile Suriyeli 
öğrenciler aralarında karma takım 
oluşturarak maç yaptılar. Maçın başlangıç 
vuruşunu Okul Müdürü Bilal Küçük ve 
Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü 
Mehmet Kula yaptı. İkinci yarıda Harun 
Kutlu ve İsmail Yıldız´ın dahil olduğu 
maç berabere bitti ve kardeşlik kazandı.

Sosyal durumsal açık sistemler olan 
eğitim kurumlarında derslerin niteliksel 
ve pedagojik yanıyla öğrencilerin 
okul türlerinde eğitimsel gelişimleri 
öğretmenlerin niteliksel ve pedagojik 
gelişimleri ile paralellik gösterir. 
Meb bağlı okullarda iç denetim okul 
müdürünün görevlerinden olması 
hasebi ile 27.11.2018 tarihi itibariyle 
tüm öğretmenlerimizin ders denetimleri 
bitirilmiştir. Öğretmenlerimizin dersteki 
tutum ve davranışlarının öğrenme 
etkinliğinde öğrencilerle kurmuş 
oldukları iletişim becerileri üst seviyede 
olduğu gözlenmiştir.Öğrencilerimizin 
sınıfta birbirleri ve öğretmenleri ile tek 
vücut olup istenen amaç ve hedefler 
doğrultusunda bir tutuma sahip olması 
derslerde teknolojiden yararlanması,sınıf 
ortamının hijyenik ve ferah olması,sınıf 
kütüpanesinde yeterli roman vb kitapların 
oluşturulması ve boş zamanlarda ve 

kitap okuma etkinliğinde alt yapıların 
oluşturulması ve bunlardan yararlanan 
öğrenci sayılarında artışın öğrencilerin 
ilerki zaman ve yaşantı dilimlerinde 
okuyan anlayan araştıran bilgiye 
önem veren düşünen bilim ve felsefe 
oluşturabilecek nesillerin oluşmasında 
önemli katkıları öğretmenlerimizin 
öğrencilere verdikleri gözlenlenmiştir. 
Nitelikli iş gücü ve mutlu insanların 
oluşmasında yapmış olduğu katkılardan 
dolayı tüm öğretmenlerimize ve sistemsel 
bütünlük içinde yer alan emeği geçen 
varlığı ile okulumuzu onurlandıran 
tüm personelimize canı gönülden 
teşekkürederim. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.Ülkemizin muasır medeniyete 
ulaşması için biz öğretmenlere düşen 
görevi milletimiz adına eğitim neferi 
olarak yapmayı bir borç bilinciyle 
görevimizi ifa edeceğiz.Bu yol hepimize 
kutlu olsun.

Okulumuzun tekamülü, ihtiyaçların 
belirlenmesi, öğrencilerin okuldan 
beklentileri, rahatsız oldukları 
hususlar, içerisinde bulunduğu şartları 
öğrenmek ve algı dünyalarına nüfuz 
etmek gibi amaçlarla öğrencilerimize 

anket uyguladık. Aldığımız dönütleri 
analiz ederek, eksiklerimizi tespit edip  
gidermek için zemin elde etmiş olacağız. 
Aynı zamanda okul ihtiyaçlarını gözden 
geçirme ve yeni yol haritası çizme fırsatı 
bulacağız.

Dünya Çocuk Hakları günü okulumuz 
Sosyal Bilgier öğretmeni Arzu Gül ve 
Okul Öncesi öğretmeni Nazlı Çelik 

koordinatörlüğünde, öğrencilerimizin 
katıldığı tiyatro v.b. etkinliklerde 
kutlandı.

MAVİGÜN KOLEJİ DELİKLİKAYA ORTAOKULU

NECMETTİN ERBAKAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKULU
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Okulumuzda öğrenci, veli memnuniyeti ve 
iyileştirme adı altında bir proje başlattık. Bu 
projede veli memnuniyeti anketi oluşturup 
velilerimize ev ziyaretinde bulunduk. 
İlk olarak okulumuz 8/E sınıf öğretmeni 
TUĞÇE SÖNMEZ ‘le beraber Feyza Özbay 

isimli öğrencinin evine veli ziyaretinde 
bulunduk. Burada öğrencinin derse nasıl 
verimli olacağı hakkında konuşmalar 
gerçekleştirdik , ve öğrencinin zayıf olduğu 
dersler için çalışma planı oluşturmaya karar 
verdik. 

02 Kasım Cuma günü 8.sınıf 
öğrencilerimizin ilk dersi   okul Müdürümüz 
sayın Seyhan IŞILDAK ile oldu.Derste 
8.sınıf öğrencilerimizin akademik başarıları  

ve okul içindeki davranışları hakkında 
konuşuldu.Öğrencilerimize ileriye dönük 
nasıl başarılı olurum noktasında önemli 
açıklamalarda bulunuldu.

Okulumuzun yeni açılması nedeniyle 
öğrencilerimizin ve personelimizin 
yararlanabileceği bir kantine ihtiyacımız 
vardı. İhalesi yapılan kantinimiz 2018-
2019 eğitim öğretim yılında açıldı. Okul 
yemekhanemiz kısmında müstakil bir 

yapıya kavuşturulan kantinimiz, daha 
düzenli bir hale getirilmiş oldu. Kantin 
açılışını öğrenci ve velilerimiz büyük bir 
sevinçle karşıladılar. Okulumuz için büyük 
bir eksiklik olan kantin sorunumuz böylece 
giderilmiş oldu.

SOKAKLAR HEPİMİZİN PROJESİ

ANAFARTALAR ORTAOKULU SİNEMADA TOKULUMUZ TEKNOFEST GEZİSİNDE

ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI

OKULUMUZ RENGARENK OKUYOR TÜYAP KİTAP FUARI GEZİSİ YAPTIK

ÖĞRETMENİM NASILSIN DEDİK

ANAFARTALARDA ETNOSPOR FESTİVALİ MEHMET DAĞ OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

VELİ MEMNUNİYETİ ANKETİ YAPTIK

İLK DERS OKUL MÜDÜRÜMÜZ İLE OKULUMUZUN KANTİNİ AÇILDI

Kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz 
proje ile ilgili okul müdür yardımcısı 
Okan KILIÇ ile istişare de bulunduk, 
Sokak hayvanları için yem ve mama 
köşesi yapmaya karar verdik. Bunun 
için okulumuz Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi öğretmenlerinden Mehmet 
KARABALIK’ında katkısı ile 7/E 
sınıfından Berat VARŞAK, Furkan 
PULATKAN, Ömer Faruk ARSLAN, 
Selman YİĞİT isimli öğrencileriyle 
birlikte bir kumbara oluşturduk. 

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın 
projesi kapsamında sinemayla buluşan 
5A ve 5B sınıfı öğrencileri Ayla filminde 
duygusal anlar yaşadı.Müdür Yardımcısı 
Sanem Özbey’in eşlik ettiği sinamada 
öğrencilerimiz sinemanın insanı alıp 

götüren iksirinde adeta yeni dünyaları 
keşfetymenin engin hazzını yaşadılar.1950 
li yıllarda Kore’de yaşanan bir Türk askeri 
ile Koreli kimsesiz bir kızın yıllar sonra 
yeniden buluşmalarını konu alan film 
öğrencilerimiz tarafından da beğenildi.

İstanbul Yeni Havaalanında 
gerçekleştirilmiş olan “TEKNOFEST” 
şenliğine Okul Müdürü İlhami 
KOÇKAN, Okul Müdür Yardımcımız 
İlhan KALAFAT, öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimiz ile birlikte katıldık. 
Öğrencilerimize bilimsel farkındalık 
kazandırmayı, öğrencilerimizi bilimsel ve 

teknolojik yeniliklerden haberdar etmeyi 
önemsiyoruz. Birçok farklı etkinliğin 
yapıldığı Teknofest öğrencilerimiz 
açısından farkındalık oluşturma için 
önemli bir yere sahip oldu. Uçak gösterileri 
ilgiyle izlendi. Bilimsel mekanlar gezildi. 
Yenilikler takip edildi. Öğrencilerimiz 
açısından güzel bir gün oldu.

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencileri 26 Kasım 
Pazartesi  günü,  24 Kasım öğretmenler 
günü programı düzenledi. Öğretmenlik 
mesleğinin önemine vurgu yaparak 
, günün anlam ve önemine yönelik 

güzel sözler ,şiirler, şarkılar ve videolar 
hazırlayarak bütün öğretmenlere şükran 
ve minnet duygularını aktardılar. 
Başöğretmen Atatürk başta olmak 
üzere şehit edilen tüm öğretmenlerimiz 
saygıyla anıldı. 

Resim öğretmenimiz Abdulkadir Arslan 
ve okulumuz öğrencileri tarafından okul 
koridorları daha renkli hale getiriliyor.
Öğrencilerimiz çizdikleri resimleri bizzat 

boyayarak hem yeteneklerini sergilediler 
hemde görsel dünyalarını duvara yansıttılar. 
Böylece okulumuz daha renkli,duvarlarımız 
daha eğlenceli hale gelmiş oldu.

Tüm öğretmenlerimizin girişimleriyle 
34.İstanbul Uluslararası Kitap 
Fuarıyla öğrencilerimizi buluşturduk. 
Öğrencilerimiz büyük bir istekle bu 
geziye katıldılar bu da başta okul 
idaresi olmak üzere tüm öğretmen 
ve öğrencilerimizi çok mutlu etti. 

Öğrencilerimiz o gün orada bulunan 
yazarlarla hem konuşma fırsatı yakaladı 
hem de kitaplarını imzalattılar. Geziye 
katılan öğrenciler poşet poşet kitaplar 
aldılar. Bu geziyle öğrencilerimizin kitap 
okuma zevklerini ve alışkanlıklarını 
geliştirmeyi amaçladık.

Söyleşi-Röpörtaj formatında geçen 
sohbetimiz, hocamızın biz öğretmen 
ve öğrencilere verdiği değerli tavsiyeler 
ile renklendi. İlk kez 1992 yılında 
Giresun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
öğretmenlik yapmaya başlayan hocamız, 

İmamlık, Yurt Müdürlüğü gibi eğitimin 
farklı platformlarında da çalışmıştır. Halen 
öğretmenlik mesleğini icra etmekte olan 
hocamız bize eğitimin bir yaşam felsefesi 
olduğunu okul içinde ve dışında öğrencileri 
ile yaptığı etkinliklerle göstermektedir.

Türkiye Etnospor Federasyonu tarafından 
okulumuzda düzenlenen mangala,okçuluk 
ve moss güreşi öğrencilerimiz tarafından 

büyük ilgi gördü.Keyifli anlar yaşayan 
öğrencilerimiz parkurlarda kıyasıya 
yarışma imkanı buldu.

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet DAĞ; okul idarecileri, 
öğretmen ve öğrencilerimizle buluştu. 
Okul idaresinden, yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı. Yapılan projelerin 
önemini vurguladı. Okulun fiziki 
yapısını denetleyen Mehmet DAĞ, 

Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesinin 
ileride çok daha iyi yerlere geleceğini 
belirtti. Öğretmenlerimizle, öğretmenler 
odasında bir araya gelen İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz, tüm öğretmenlerimizin 
öğretmenler gününü kutlayarak, 
hediyelerini takdim etti.

NECİP FAZIL KISAKÜREK İMAM HATİP ORTAOKULU

ANAFARTALAR ORTAOKULU ŞEHİT SELÇUK GÜRDAL ANADOLU LİSESİ

Okulumuzda Türkçe zümresi 
rehberliğinde düzenlenen İstiklal Marşı 
Okuma Yarışması geçtiğimiz hafta 
sonuçlandı. İki ön eleme, yarı final, final 
turlarının yer aldığı yarşımada 7/M 
sınıfı öğrencisi Yasemin TÜYSÜZ beş 
jürinin ortak kararıyla birinci seçilmiştir. 
Yarışmaya katılan engelli öğrencimiz 
Furkan ŞAHİN ise ikinci olmuştur.  
Kazanan öğrencilerimize ödüllerini okul 
müdürümüz Ahmet ŞENER takdim 
etmiştir.

ÖĞRENCİLERİN KALP PERDESİ AÇILDI TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM

HER GÜN YÜRÜ, HAREKET ET; OLMA DİYABET İSTİKLAL MARŞI OKUMA YARIŞMASI

Okulumuz  Öğretmenleri  Ahmet 
BEKDEMİR, Ceren KESKİN, Emre 
IŞIK rehberliğinde  şiir ve tiyatro grubu 
öğrencileri Devlet Tiyatroları ile tanıştı.  
İki yıldır okulda çeşitli etkinliklerde görev 

alan ve tiyatro sahnesini yakından tanıyan 
öğrenciler bu etkinlikle gerçek bir tiyatro 
deneyimi yaşadılar.  Öğrencilerimiz bu 
etkinlik sayesinde kalplerindeki tiyatro 
sevgisini  perçinlemiş oldular.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde 
okulumuz öğretmenlerinden Emre 
IŞIK ve Mustafa OĞUR rehnberliğinde 
bir proje olarak kurulan bursluluk 
grubu büyük başarı kazandı.  12 

kişilik gruptan 6 öğrenci bursluluğa 
hak kazandı. Bursluluğu kazanan 
öğrencilerimiz hesaplarına yatan ilk para 
ile öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarına 
çikolata ısmarladılar.

Okulumuz öğretmenlerinden Ali 
ALGAN ve Mustafa OĞUR ile Müdür 
Yardımcısı Fatih ECE’nin rehberliğinde 
öğrencilere diyabet konusunda eğitim 
verildi.  Bilgilendirme öncelikle 

okulumuzda görevli tüm öğretmenlere 
yapıldı. Daha sonra  “Diyabetten Haberi  
Olmayan Kimse Kalmasın” parolasıyla 
tüm öğrenci grupları da bilgilendirildi. 
Herkes memnun kaldı.

ŞEHİT ER TUNCAY TÜRKEN ORTAOKULU
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Okulumuzda, öğrencilerimizin sosyal 
ve kültürel gelişimi kapsamında şarkı 
yarışması düzenlendi. Yarışmayı 
düzenleyen öğretmenimiz Neriman 
ERDOĞAN yarışma ile ilgili afişler 
hazırlayarak okulun çeşitli yerlerine astı 
ve öğrencilerin ilgisini çekti. Yarışmaya 
her yaş grubundan öğrenciler katıldı. 
Okulumuz konferans salonunda 
düzenlenen yarışmada, öğretmenlerden 
oluşan jüri önünde öğrencilerimiz 
şarkılarını söyledi. Yarışma sonuncunda 
4/B sınıfı öğrencisi Beyza ALÇİ 
yarışmanın birincisi seçildi.

Arnavutköy Milli Eğitim Müdürlüğü’ 
nün  Lise ve Orta Öğretim kurumlarında 
sürdürdüğü “Şehrengiz Kitap Okuma 
Projesi” ne bu yıl ilkokullarında dahil 
edilmesi ile birlikte Sabri Akın İlkokulu 
4. Sınıf öğrencilerinden 10 öğrenci, 
öğretmenleri Tuğba ERFİDAN’ ın 
rehberliğinde her hafta toplanıp  Betül 
Zarifoğlu’ nun “Muga Zıp Zıp” adlı 
kitabında etkilendikleri bölümleri analiz 
edip konuşuyorlar ve zaman zaman 
o bölümlerle ilgili resim yapıyorlar. 
Öğrenciler böylelikle okudukları 
kitabı derinlemesine inceleme fırsatı 
buluyorlar. 

Bakım evlerinde kalan büyüklerimizin 
moralini yükseltmek, kuşaklar arası 
diyaloğu sağlamak, öğrencilerimize, 
saygı, yardımseverlik duygularını 
geliştirerek değerlerimize sahip, vefalı 
bir birey olmanın onurunu yaşatmak, 
etkinlikler hazırlayarak büyüklerime 
moral ve motivasyon  sağlamak amacıyla 

gerçekleştirdiğimiz “Her Yaşta Güzelsin” 
projesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında 
da devam etmektedir. 11/A Güzellik ve 
Saç Bakım sınıfı öğrencilerimiz Akkonak 
Bakım Merkezinde bulunan kişilerin 
kişisel bakımlarını yaptılar ve birlikte 
vakit geçirerek uzun süre sohbet ettiler.

“(Derdini anlatmaktan aciz 
olan) hayvanlara karşı Allâh’dan 
korkunuz...” hadîs-i şerîf ’i mucibince, 
öğrencilerimizle hayvanlarına karşı 

da merhametli olmamız gerektiğini 
öğrendik. Öğrencilerimizle birlikte bir 
sokak köpeğinin karnını doyurduk ve 
ona merhamet gösterdik.

UNICEF ‘ten gelen hediyeler Suriyeli 
çocuklarımızı sevindirdi. Okulumuza 
UNICEF’in göndermiş olduğu 
çanta, defter, kalem, silgi, kuru boya 
gibi kırtasiye malzemeleri Suriyeli 
öğrencilerimize okul müdürümüz İsa 
KARAKOÇ tarafından dağıtıldı. Suriyeli 

öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları 
bu malzemeleri aldıkları için çok 
sevindiler ve teşekkür ettiler. Suriyeli 
öğrencilerimize gelen bu destekler zor 
şartlardan gelen çocuklarımızın eğitim 
hayatlarının aksamamasına yardımcı 
olmaktadır.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ DRAMA ETKİNLİKLERİ YAPILDI

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM... BİRLERE GİDELİM PROJESİ

KALEMDEN KEPÇEYE YARATICI TATLAR YARIŞMASI 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ

O’NU ANMAK VE ANLAMAK! SEÇİM HEYECANI İÇİNDEYİZ

ŞİMDİ ARTIK SÖZ SENDE

TÜYAP KİTAP FUARI GEZİSİ YAPTIKAKKONAK BAKIM MERKEZİ ZİYARETİ ŞEHRENGİZ KİTAP OKUMA PROJESİ

“ALLÂH’IN SESSİZ KULLARI” HEDİYE SEVİNCİ YAŞADIK

Okulumuz öğretmen ve öğrencilerimizin 
hazırladıkları 10 Kasım Atatürk’ü anma 
programı, 10 Kasım Cumartesi günü 
okulumuzda gerçekleştirildi. Türkiye 
Cumhuriyeti´nin Kurucusu,  Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN 
aramızdan ayrılışının 80. yılı anma 
programı tüm yurtta olduğu gibi, 

okulumuzda da yapıldı. Saat 09:05 geçe 
siren seslerinin çalmasıyla beraber saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla 
başlayan programda, Ulu Önder´in 
Hayatı ve Fikirleri konusunda konuşmalar 
yapıldı, şiirler okundu. Anma programını 
okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz birlikte izlediler.

Sabri Akın İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ders 
dışı eğitici faaliyetler kapsamında Eğitici 
Drama çalışmaları için haftada iki gün bir 
araya gelerek, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle 

güzel zaman geçiriyorlar. Öğrenciler bu 
çalışma ile rol yapma, pandomim, hikaye 
tamamlama, doğaçlama gibi bir çok tekniği 
uygulama fırsatı buluyorlar. 

Yeniden Diriliş Koleji Arnavutköy 
Kampüsü olarak geçen sene olduğu 
gibi bu sene de “Şehrengiz Projesi” 
kapsamında 10 öğrenci ile yürüttüğümüz 
kitap okuma grubumuz, genel 
değerlendirme toplantısını okulumuzun 
edebiyat sınıfında gerçekleştirdi. Edebiyat 
öğretmenimizin tanıtımı ile başlayan 

toplantımız, okutulan “Beşinci Düğme” 
adlı kitabın incelenip yorumlanmasıyla 
devam etti. Her hafta yapılacak olan 
toplantımızı ilerleyen haftalarda çeşitli 
kütüphaneleri ziyaret ederek yapmayı 
planladık. Okumak, geleceğe yatırım 
yapmak için büyük bir adımdır.

Öğretmenimiz Davut ŞAKİR tarafından 
“Birlere Gidelim” adlı proje uygulanıyor. 
Proje kapsamında 1. sınıfa giden 
öğrencilerimize destek olmak amacı ile 
3/E sınıfı öğrencileri öğretmenleri Ümit 
YENİ ile birlikte ziyarette bulundu.3/E 

sınıfı öğrencileri küçük arkadaşları 
ile beraber okuma çalışması yaptılar. 
Okul hayatına yeni başlayan 1. sınıf 
öğrencilerini, kendilerinden daha büyük 
arkadaşlarından destek almak mutlu etti 
ve onlara güven verdi.

Şehit Demet Sezen Çok Programlı 
Anadolu Lisesi olarak “Kalemden 
Kepçeye Yaratıcı Tatlar” öğretmenler 
arası yemek yarışmasının üçüncüsünü 
düzenledik. “Ana Yemek” kategorisinde 
düzenlenen yarışmaya Arnavutköy 
ilçesindeki birçok öğretmen katıldı. 

Öğretmenlerimizinmutfak becerilerini 
sergilediği yarışma sonucunda Fırat 
ŞİRİN birinci, Handan YALÇIN ikinci, 
Recep TOSUNCUK üçüncü olmuşlardır. 
Katılımlarından dolayı jüri üyelerimize 
ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

Sabri Akın İlkokulu olarak 10 Kasım 
2018 günü Türkiye Cumhuriyeti 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü vefatının 90. Yılında saygı, 
sevgi ve minnetle andık. Saat 9 u 5 

geçe saygı duruşu ve İstiklal Marşımız 
ile başlayan Anma töreninde değerli 
öğretmenlerimizin rehberliğinde 
okulumuzun  öğrencileri etkileyici ve 
duygulu gösteriler sundular.

Efendimiz Aleyhissalât-u ve’sSelâm’ı 
anıyor ve evlatlarımıza O’nu anlatmaya 
gayret ediyoruz. “Mevlid-i Nebî Haftası” 
çerçevesinde; Ortaöğretim öğrencilerimizle 
birlikte “Mevlid’in Önemi” konulu sohbetler 
gerçekleştirdik ve “Salavat Yarışması” 

ile ilgili çeşitli hediyeler dağıttık. Mevlid 
Kandili vesilesi ile bizler de, tüm Ümmet-i 
Muhammed’in Mevlit Kandilini tebrik 
ediyor, bu Mevlid’in yeniden birliğimize 
ve dirilişimize vesile olmasını Canâb-ı 
Hakk’tan niyaz ediyoruz.

Demokrasi kavramını çocuklarımıza 
yaşayarak öğretmek için her yıl yapılan 
öğrenci temsilcisi seçimi bu yıl da 
heyecanlı geçti. Seçim öncesi adaylar 
kendilerini tanıtan afişler hazırlayarak 
okulun çeşitli yerlerine astılar ve 

sınıfları dolaşarak kendilerini tanıttılar. 
Aday olan öğrenciler arasında tatlı bir 
rekabet yaşandı. Okulda kurulan sandık 
sonucunda 4/B sınıfı öğrencisi Yusuf 
EREN en yüksek oyu alarak okulumuzun 
öğrenci temsilcisi olmaya hak kazandı. 

Şehit Demet Sezen Çok Programlı 
Anadolu Lisesi gezi kulübü olarak 
“Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” gezisine 
katıldık.  Bu geziyle öğrencilerimizin 
kitap okuma zevklerini ve alışkanlıklarını 
geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz 
bu fuar sayesinde birçok yazar ve 
yayıneviyle tanışma fırsatı yakaladı. 

Kitapların dünyasına açılan bu kapıdan 
bakma fırsatı bulan öğrencilerimiz 
oldukça keyifli vakitler geçirdi. Yapılan bu 
etkinlikle öğrencilerimizde kitap okuma 
alışkanlıkları pekiştirildi ve kitap okuma 
heyecanı aşılandı. Kitaplarla keyifli vakitler 
geçiren öğrencilerimiz bu kültür şöleninin 
tadını doyasıya çıkardılar. 

ŞEHİT DEMET SEZEN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ SABRİ AKIN İLKOKULU

YENİDEN DİRİLİŞ KOLEJİ AHMET YESEVİ İLKOKULU
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Peygamber Efendimiz Hz Muhammed 
(S.A.V)´in 1447. doğum yıldönümü 
okulumuzda düzenlenen programla 
kutlandı.  Öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimiz  tarafından hazırlanan 
program Karadeniz Mh. Hz. Ali camii 
imamızın Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başladı ve hocamızın  konuşması ile 
devam etti. Ardından öğrencilerimiz 
tarafından  şiirler, ilahiler ve hadis-i 
şerifler okundu. Hafta boyunca  
Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) daha 
iyi anmak ve anlatmak için uğraşan, 
emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve 
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

22 Kasım 2018 tarihinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen 
“İstanbul’u Okuyorum”  Projesi başlatıldı. 
İstanbul, dünyanın en zengin tarihî 
kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor. 
Fakat ne yazık ki tarihî kültürel eserlerimizi 
koruyamıyoruz; koruyamadığımız gibi 
zarar da veriyoruz. İstanbul, maalesef her 
geçen gün İstanbul olmaktan biraz daha 
uzaklaşıyor. Bunun en başta gelen sebebi 
de çocuklarımıza bir tarih ve şehir şuuru 
veremeyişimizdir. Eğer bu olumsuz gidiş 
devam ederse, gelecek nesiller İstanbul´un 
pek çok tarihî eserini fotoğraflarından 
seyretmek zorunda kalabilirler. Bu  projeyle 

öğrencilerimize yaşadıkları şehri niçin 
tanıyıp sevmeleri gerektiği konusunda bir 
bilinç kazandırılacaktır. Biz de Alp İlkokulu 
ve Ortaokulu olarak öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimiz ile beraber birinci ders 
süresince kitap okuduk.  

Okulumuzda 24 Kasım Öğretmenler 
Günü konulu şiir yarışması düzenlendi. 
Öğrencilerimizden 73 kişi yarışmaya 

katıldı. Dereceye giren öğrencilere okul 
yönetimi hediyelerini verdi. Öğrencilere 
başarılarının devamını dileriz.

Okulumuz konferans salonunda belediye 
tarafından gönderilen görevliler 3. Sınıf 
ve 4. Sınıf öğrencilerine  geri dönüşüm 

semineri verdi . Öğrencilerimiz  ikinci 
dönem için geri dönüşüm tesisine gezi 
sözü aldı.

OKULUMUZDA MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI

10 KASIM’DA ATAMIZI ÖZLEMLE ANDIK VELİLERİMİZE SEMİNER DÜZENLEDİK

BİLİNÇLİ TOPLUM, YAŞANILABİLİR

İSTANBUL’U OKUYORUM PROJESİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİR YARIŞMASI GERİ DÖNÜŞÜM SEMİNERİ YAPILDI

10 Kasım 2018 Cumartesi sabahı 
okulumuz Boğazköy İlkokulu bahçesinde 
öğretmen kadromuz velilerimiz ve 
öğrencilerimizle beraber hazır bulunarak 

hazırladığımız programla Ulu Önder Gazi 
Mustafa Atatürk’ü saygı ve minnetle andık  
. Sınıflarımızda 10 Kasım etkinlikleriyle 
hafta boyunca devam etti.

Okulumuz rehber öğretmeni Havva 
Merve BEKTAŞ tarafından çocuğa 
yönelik ihmal ve istismar semineri 

verildi. Okulumuz velilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği seminer sonunda öğretmenize 
sorular sordu ve teşekkür etti.

Arnavutköy Belediyesi  Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 
okulumuz öğrencilerine çevre kirliliği, 
atıkların geri dönüşümü, su ve elektrik 
tasarrufuyla ilgili bilgiler verildi. 
İlkokul öğrencilerini bilinçlendirmek 
amacıyla yapılan seminerde  atık pilleri 
dönüştürme işlemlerinden, çevre 
kirliliğinin oluşturduğu  problemlerden, 
atık çeşitlerinden ve geri dönüşüm 

süreçlerinden bahsedildi.  Piller ne 
zaman atık pil haline gelir, atık pillerin 
içinde ne tür maddeler vardır, atık pillere 
ne yapılmalı,  atık piller nasıl ve nerede 
toplanır gibi konu başlıkları hakkında 
bilgilendirme yapıldı. .Bizlere güzel bir 
gün geçirmemizi sağlayan  Arnavutköy 
Belediyesi  Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü Yönetici ve Eğitimcilerine 
okulumuz adına teşekkür ederiz.

ALP İLK-ORTAOKULU

BOĞAZKÖY İLKOKULU

ÖZEL EĞİTİM’İN ÖZEL GÜNÜ

FATİH İLKOKULU AVRUPADAN GELEN  ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ MİSAFİR ETTİ

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI MESLEK ÖĞRETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama 
Okulu ve İş Okulu olarak dolu dolu bir 3 
Aralık geçirdik. ‘3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’ münasebetiyle okulumuzda; 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci 
ve öğretmenlerini, Şehit Demet Sezen 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini ve 
öğretmenlerini, AK Parti Kadın Kolları 

temsilcilerini misafir ettik. Yaklaşık 30 
kişilik öğrenci/öğretmen grubumuzla 
Arnavutköy Belediyesi tarafından 3 
Aralık sebebiyle düzenlenen yemek 
programına katıldık. Bu önemli günde; 
öğrencilerimizle beraber etkinlik yapmak 
için gelen misafir öğrencilerimize, 
toplumdaki olumsuz tutum ve ön 
yargıları ortadan kaldırmak için önemli 

bir adım atarak öğrencileri ile birlikte 
okulumuza gelen öğretmenlerimize, 
öğrencilerimizle birlikte vakit geçirmek 
için ziyarete gelen AK Parti kadın 
kollarına ve programlarına davet 
ederek bizleri ağırlayan Arnavutköy 
Belediyesi’ne teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Kutladığımız bunun gibi 
gün ve haftaların, toplumuzda oluşmuş 

ön yargıların ortadan kalkmasına, her 
bireyin eşit şekilde eğitim ve sosyal 
hakları olduğunun anlaşılmasına, ve 
Özel Eğitim’in ‘acıyarak bakmak’ değil 
‘ engel çıkarmamak/engelleri ortadan 
kaldırmak ’ olduğunun anlaşılmasına, 
toplumumuzda bu bilinç ve bakış 
açısının yerleşmesine vesile olmasını 
temenni ediyoruz.

Arnavutköy Fatih İlkokulu olarak 03/09/ 
2017 yılında başlamış olduğumuz ve  
31/06/2019 yılında sona ermesi planlanan 
2 0 1 7 - 1 - S K 0 1 - K A 2 1 9 - 0 3 5 3 0 6 _ 5  
Numaralı LET’S PLAY AND LEARN 
TOGETHER  adlı  AB Erasmus+ projesi 
gereğince okulumuzda ortak ülkelerle 
yapmış olduğumuz çalışmalardan biri 
olan Proje değerlendirme toplantısını 
gerçekleştirmek  yapılan ve yapılacak 
çalışmaları değerlendirmek üzere 
5/11/2018 ve 09/11/2018 tarihleri arasında  

stratejik ortaklarımız olan Slovakya, 
İtalya, Hırvatistan ve Portekizden gelen 
öğretmen ve okul müdürlerini  misafir 
ettik. Program dahilinde  öğrencilerimiz 
tarafından hazırlanan etkinlikler 
gösteriler ve öğretmenlerimiz tarafından 
hazırlanan ders sunumları büyük ilgiyle 
izlendi. Program dahilinde ilçemizde 
uygulanan Harezmi eğitim modelini 
partnerlerimize tanıtmanın kendilerinde 
ilgi uyandırmasıbizler açısından çok 
önemli bir süreç  oldu. Proje dahilinde ilçe 

kaymakamımız sayın Ahmet ODABAŞ 
Tarafından kabul edilmemiz  ve eğitim için 
gerekli bilgi paylaşımında bulunmamız  
hem bizler hem de partnerlerimiz 
açısından çok verimli olduğunu ,bunun 
yanı sıra proje kapsamında yerel 
yönetimlerin eğitime bakışını konuşmak 
bilgi paylaşımında bulunmak için 
Arnavutköy Belediye başkan yardımcısı  
Kemal AYGENLİ  İle sıcak bir sohbet 
gerçekleştirip sonrasında Arnavutköy 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

DAĞ’ı ziyaret edip eğitim üzerine bilgi 
alışverişinde bulunulması  projemize farklı 
bir boyut kazandırması bizim açımızdan 
kayda değer bir çalışma oldu. Programın 
üçüncü gününde güzel  İstanbul’un 
tarihi mekanlarını kendilerine tanıtıp 
programımızı başarı ile tamamladık. 
Buneden ile AB projelerinin kültürlerin 
tanıtımında eğitimin bilgi yöntem ve farklı 
modellerin uygulanmasında nekadar 
önemli olduğu birkez daha kanıtlanmış 
olmanın sevincini yaşamaktayız. 

Öğrencilerin etkin katılımlarıyla meslek 
öğrenimin daha kolay olacağı düşünülerek 
okul dışı ziyaret gerçekleştirilip okul içinde 
meslek tanıtımı yapılmıştır. Bu uygulama 
ile öğrencilerin meslekleri daha yakından 
tanımları ve bu mesleklerin kendileri 
için uygun olup olmadığını öğrenmeleri 
hedeflenmiştir.  Dönem içerisinde 

gidilebilme imkanı bulunan tarihi 
camileri ziyaret ve en az bir Kur’an kursuna 
gidilerek orada eğitimcilerin bir gününü 
gözlemle fırsatı verilmesi planlanmıştır.  
Camiye ziyaretimizde imam ve müzezzin 
ile öğrencilerimizin sohbet etme fırsatı 
olmuş, namaz kıldırmaya, hutbe ve 
vaazların nasıl yapıldığına dair bilgi 

alınmıştır. Okulumuz Müdür Yardımcısı 
Abdullah BABAT ve Meslek Dersleri 
Öğretmeni Esma ALTUNBOĞA 12. 
Sınıf öğrencileri ile birlikte ilçemize 
Müftü olarak atanan  Abdulkadir Boşal 
Beyefendiyi   ziyaret  ederek ileride 
Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmak  
isteyen öğrencilerin ortam hakkında bilgi 

sahibi olmaları amaçlanmıştır. Sınıflarda 
her öğrenciye bir vaaz konusu verilerek 
sene içinde arkadaşlarına vaaz verme 
kararı alınmıştır. Hatice Demir hocamız 
dokuz ve onuncu sınıf öğrencileriyle 
beraber “Peygamber Efendimizin(S.A.V.) 
sünnetlerini yaşayabilmek” üzere söyleşi 
yapmıştır.
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