
ALÂEDDİN YAVAŞCA ANISINA...
Öğrencilerimizin sanatkâr, icrâcı bestekâr ve hekim olan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'yı anmak, anlamlandırmak ve anlatmak 
amacıyla video kolaj çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışma, sosyal medya hesaplarımızda bulunmaktadır.

Palet Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması, TRT 
sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin yoğun 
ilgisiyle karşılaşan yarışmamıza tam 483 eser başvuĆ
ruda bulunmuştur. 

Türkiye'de bu zamana kadar yapılan çocuk şarkıları 
beste yarışmalarında en fazla başvuru yapılan yarışma 
olarak da tarihe geçmiştir. Yoğun geçen tasnif ve kateĆ
gorilendirme çalışmaları sonrasında jüri üyelerimiz 
eserleri tek tek dinleyerek puanlanmıştır. Puanlama 
sonunda dereceye giren eserler sosyal medya hesaplaĆ
rımızdan açıklanmıştır. Yarışma jüri kurulumuz;  OkuĆ
lumuzun Kurucusu Necmeddin Bilal Erdoğan, Kurucu 

Temsilcimiz Yüce Gümüş, TRT Çocuk Kanal KoordinaĆ
törü Bora Durmuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sanatçıları Murat Salim Tokaç, Yurdal Tokcan ve Göksel 
Baktagir tarafından oluşmaktadır. 

Jüri üyelerimizin değerlendirme sonuçları kapsamında 
üç eser dereceye girmiştir. Dört eser de TRT tarafından 
mansiyon ödüllerine layık görülmüştür. TRT sponsorluĆ
ğunda gerçekleştirilen Palet Türk Müziği İlkokulu Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması süreci ve yarışma sonuçları 
@paletbesteyarismasi Instagram sayfasında yer 
almaktadır. Yarışmamıza yoğun ilgi gösteren ve emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU 
AÇILIŞ TÖRENİ 
Okulumuzun resmi açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Palet Türk 
Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Aka, Anadolu Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve iş insani Kazım 
Türker'in katılımıyla gerçekleşti.

Resmi açılışımızda Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, okul girişinde kendisini 
selamlayan çocuklarla sohbet etti ve Türk müziği 
enstrümanlarının olduğu bölüm ile ilgili bilgi aldı. 
Kemal Batanay sınıfımızdaki mini konseri dinleĆ
dikten sonra Uluslararası Caribou Matematik 
Yarışması'nda dünya birincisi olan öğrencileriĆ
miz; Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi de 
tebrik etti.

Kurucumuz Bilal Erdoğan'ın Neyzen Sadrettin Özçimi'nin yaptığı bir neyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye 
etmesinin ardından tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle toplu hatıra fotoğrafı çekilerek okulumuzdan ayrıldı. 
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VEFAT VE 
BAŞSAĞLIĞI 
Sanatkâr, İcrâcı, Bestekâr ve Hekim Prof. Dr. Alâeddin 
Yavaşca'yı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz.. 
Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimiz iki yıl önce 
büyük üstadı hastanede ziyaret ederek kendisiyle 
tanışma imkanına nail olmuştu. Merhuma Allahtan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

PALET TÜRK MÜZİĞİ ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI SONUÇLANDI 



TASAVVUF, İRFAN VE MEYDAN 
MEŞKLERİ TOPLULUĞUNDAN 
YUNUS EMRE YILINA İTHAFEN

İ L K O K U L

Bir Kez Gönül Yıktın İse…

Yunus Emre Yılına İthâfen.. 

Öğrencilerimizden Fuat Ensar Özenir'in 
söylemiş olduğu "Bir Kez Gönül Yıktın ise" 
şiiri ile birlikte Yunus Emre Yılını yâd ediyoĆ
ruz. 2021 yılı; Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO 
tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Bu 
kapsamda gerçekleştirdiğimiz projemizde 
öğrencilerimiz Yunus'un sesi oldu. 

Canım Kurban Olsun Senin Yoluna 

Öğrencilerimizden Cemal Enes Demirtaş'ın 
söylemiş olduğu "Canım Kurban Olsun Senin 
Yoluna" şiiri ile birlikte Yunus Emre Yılını yâd 
ediyoruz.

Aşk ile Aşıklar

Öğrencilerimizden Zeynep Lina Bodur'un 
söylemiş olduğu "Aşk ile Aşıklar" şiiri ile 
birlikte Yunus Emre Yılını yâd ediyoruz.

 

Hak Bir Gönül Verdi Bana

Öğrencilerimizden Ayşe Reyyan Bal'ın söylemiş 
olduğu "Hak Bir Gönül Verdi Bana" şiiri ile birlikte 
Yunus Emre Yılını yâd ediyoruz

YUNUS'UN SÎNESİ, ÇOCUKLARIN SESİ

ERENKÖY ŞEHİT 
ORHUN GÖYTAN 
İLKOKULU 
ÖĞRENCİLERİ 
OKULUMUZU VE 
MÜZEMİZİ ZİYARET 
ETTİLER

Misafir öğrencilerimiz Neyzen Emin Dede sınıfımızdan 
başlayarak okulumuzun tüm alanlarını ve müzesini 
detaylı bir şekilde gezdiler. Ardından kurucu temsilcimiĆ
zin mini konserini dinlediler. Müzemizdeki çeşitli 
enstrümanları deneyimledikten sonra "Tanbûri Cemil 
Bey ve Örümcek" hikayesini dinleyen misafir öğrencileĆ
rimize, gezinin anısına kurucu temsilcimiz tarafından 
kitap hediye edildi.

KUR'AN-I KERİM 
SES KAYITLARI 
PROJESİ 
Palet Türk Müziği İlkokulu, hafızlık çalışmaları 
kapsamında yepyeni bir projeye daha imza attı. 
Öğrencilerimizin hafızlık çalışmalarını sürdüren 
Kurra Hafız Yusuf Samet Bilkil Hoca'mız, çocuklarıĆ
mız ile çalışacağı yerlerin ses kayıtlarını  profesyoĆ
nel bir şekilde oluşturmaktadır. Bu kayıtlarda Kurra 
Hafız Yusuf Samet Bilkil, doğru kıraat gösterimini 
gerçekleştirmekte ve yerinde sesi çıkarmak adına 
talimlerini uygulamalı bir şekilde göstermektedir. 

Kayıtlarda Hafız Bilkil, çocuklara öğretilen yerleri okurken video kaydının hemen yanında okunulan ayetlerin meali 
gösterilmektedir. Bu sayede öğrencilerimize doğru kıraat öğretilirken Kur'an meali de görsel efektler kullanılarak öğreĆ
tilmesi amaçlanmıştır.

İDTMAUT 
TASAVVUF, 
İRFAN VE MEYDAN
MEŞKLERİ 
TOPLULUĞU 
KONSERLERİ
Palet Türk Müziği İlkokulu Palet Sahnesi'nde 
dönem boyunca çeşitli konserler gerçekleştiĆ
rildi. İDTMAUT konserleri, Cinuçen Tanrıkorur 
Konser Salonu Palet Sanat Sahnesi'nde T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 
yürütülmüştür. Konser kayıtlarımız YouTube 
hesaplarımızda bulunmaktadır.   

Tasavvuf, İrfan 
ve Meydan 
Meşkleri TopluĆ
luğumuz ve 
Palet Sanat 
ortaklığında, 
sanatseverlerin 
dijital mecralarĆ
da ulaşabilmesi 
için ürettiğimiz 
kayıtlarımız                   
Ubeydullah 
Sezikli solistliĆ
ğinde gerçekleşĆ
tirilmiştir.
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MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ, 
ULUSLARARASI MÜZİK TERAPİSİ 
KONFERANSI'NDA 
YETEV, Palet Türk Müziği İlkokulu, Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık, IKT LAB, Azerbaycanlı Hekimler Derneği ve 
More Than Doc sponsorluğunda RÍFAP tarafından düzenlenen Uluslararası Müzik Terapisi Konferansı, 6-7 Kasım 
tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.

Ulusal ve global perspektifte akademik çalışmalara imza atan 21 müzik terapistinin katıldığı konferansta; müziğin 
sağlık, terapi, eğitim ve yetiştirme sürecine yönelik olumlu katkıları analiz edilerek, tüm katılımcılara program 
sonunda sertifika takdim edildi. Konferansta katılımcılara sertifika takdim edildi.  Konferansa katkı sunan tüm 
konuklara ve katılımcılara teşekkür ederiz.

ANKARA MÜZİK VE 
GÜZEL SANATLAR 
ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ 
BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile okuluĆ
muz arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği 
protokolü imza töreni; Palet Türk Müziği İlkokulu 
Kurucu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk 
Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, Ankara 
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol 
Parlak, Rektör Yardımcısı Serda Türkel ve Üniversite 
Genel Sekreteri Murat Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti. 

İmzalanan protokolle; iki eğitim kurumu arasında Türk 
müziği eğitimine ilişkin bilgi, birikim ve metodolojiler, 
ortak bir veri tabanında paylaşılacak ve Türk müziği 
odaklı projelerde kurumsal iş birlikleri geliştirilecektir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
YEMEĞİMİZ

Öğretmenlerimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyĆ
le düzenlediğimiz yemek organizasyonunda bir araya 
geldiler. Organizasyon, yöneticilerimiz ve idarecilerimizin 
günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşma ile 
başladı. Ardından tüm yöneticilerimiz, idarecilerimiz ve 
öğretmenlerimiz hep birlikte öğretmenlerimiz ile akşam 
yemeği yenildi.. Yemek sonrası okul müdürlerimiz, vakfıĆ
mızın öğretmenlerimize özel olarak hazırladığı hediyeleĆ
rini takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekimi ve 
temennilerin paylaşılması ile son buldu.

PALET SANAT 
SAHNESİNDE  
"NAĞMEKÂR TAŞ 
PLAK'TAN" KONSERİ

 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu' nun 
organize ettiği Nağmekâr Taş Plak'tan Konseri Palet 
Türk Müziği İlkokulu Cinuçen Tanrıkorur Konser Salonu 
Palet Sanat Sahnesi' nde gerçekleştirildi. Konserde Solist 
Şennur Dinleyen sahne alırken sanat yönetmenliğini 
Bakanlık Sanatçımız Yurdal Tokcan yapmıştır.

İTÜ TÜRK 
MÛSİKÎSİ DEVLET 
KONSERVATUVARI İLE 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı ile okulumuz 
arasında pek çok konuyu kapsayan bir iş birliği protokolü 
imzalandı.

İş birliği protokolü imza töreni; YETEV Mütevelli Heyeti 
Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği 
İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet KonservatuĆ
varı Müdürü Ali Tüfekçi ve iki okulun eğitimcilerinin katılıĆ
mıyla Cinuçen Tanrıkorur Konser Salonu'nda gerçekleşti.

İmzalanan protokolle; Türkiye'nin yükseköğretim kademeĆ
sindeki ilkokulu ile ülkemizin ilköğretim düzeyindeki ilk 
ilkokulunun ortak çalışmalar yürütebilmesi için pek çok 
detaya haiz bir anlaşma metni üzerinde mutabakata varıldı.



İ L K O K U L

SİNAN CANAN'DAN OKULUMUZA ZİYARET

KÖÇEKCELER KONSERİ, CİNUÇEN TANRIKORUR 
KONSER SALONUNDA İCRÂ EDİLDİ 

Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan okulumuzu ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.  Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu 
Temsilcisi Yüce Gümüş,  Prof. Dr. Sinan Canan'ı okulumuzĆ
da kabul ederek kendisine okulumuzun eğitim sistemi ve 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okulumuzun tüm alanlaĆ
rını gezen Canan, ziyaretinden duyduğu memnuniyetini 
dile getirerek bu güzel okulun kurulmasında emeği 
geçenlere teşekkürlerini iletti. Palet Türk Müziği İlkokulu 
olarak Prof. Dr. Sinan Canan'ı okulumuzda ağırlamaktan 
mutluluk duyuyor, ziyaretinden dolayı kendisine teşekĆ
kürlerimizi sunuyoruz.

TÜRK MÜZİĞİNİN 
DUAYEN SANATÇISI 
İHSAN MENDEŞ 
OKULUMUZDA
Palet Türk Müziği İlkokulu kadrosunu büyütmeye 
devam ediyor.  Kabak Kemane Sanatçısı İhsan MENDEŞ, 
Palet Türk Müziği İlkokulunda öğrencilerimize enstrüĆ
man dersleri vermeye başladı. 

TRT sanatçısı olarak halen görev yapmaya devam eden 
Mendeş, okulumuzdaki öğrencilerimize deneyimlerini 
ve bilgilerini aktararak yeni müzisyenler yetiştirmekteĆ
dir. 

TRT 2 HAYAT SANAT 
PROGRAMINA KONUK 
OLDUK
Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcimiz Yüce 
Gümüş, 'Hayat Sanat' programında; okulumuz, eğitim 
sistemimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmeĆ
lerde bulundu. Programın tüm detayları You Tube kanaĆ
lımızda bulunmaktadır.

KİTAP ANALİZİ 
BULUŞMASI 

YUSUF İYİLİK SERGİSİ 
PALET TÜRK MÜZİĞİ 
İLKOKULUNDA
Palet Türk Müziği İlkokulu resmi açılışı öncesi KoleksiyoĆ
ner Yusuf İyilik, biriktirdiği çalışmaları çalışmaları Kraetör 
İsmail Hakkı Gurbetci desteğiyle okulumuza hediye etti.

Türk sanat tarihine yön vermiş nice isimlerin eserlerini 
ve yaptıkları nadide parçaları yıllarca biriktiren İyilik, 
sergisini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a okulumuz 
fuaye alanında takdim etmiştir.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
organize edilen aylık 
müdürler kitap analizi 
buluşması kasım ayında 
Cinuçen Tanrıkorur Konser 
Salonu' nda gerçekleştirildi. 

Kurucu Temsilcimiz Yüce 
Gümüş, Palet Türk Müziği 
İlkokulunu ve okulumuzun 
eğitim sistemini örnekleĆ
riyle anlattı. Sonrasında 
Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü'nün konuşmalaĆ
rıyla programa devam 
edildi. Aylık yazar buluşĆ
malarının bu ayki konuğu 
Erol Erdoğan Beyefendi'nin 
sunumları ile program 
sona erdi. Okul MüdürüĆ
müz Öznur Özmutlu 
Bayrak, Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sinan 
Aydın Beyefendi'ye hediye 
takdim etti.       

T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü İstanbul 
Devlet Türk Müziği 
Topluluğunun organize 
ettiği "Köçekceler Konseri" 
Palet Türk Müziği İlkokuĆ
lu Cinuçen Tanrıkorur 
Konser Salonu' nda 
gerçekleştirildi. 

"KÖÇEKÇELER" dans 
amaçlı bestelenmiş orijinal 
bir müzik formudur. 
Birçok makam ve usul 
geçkileri, solo bölümleri, 
parlak ve zengin ara nağĆ
meleri olan birbirine bağlı 
uzun fasıllar halindedirler.  Bu konserimizde "Gerdaniye Köçekçe'lerin” müzikal coşkusu, değerli sanatseverler ile 
paylaşılmıştır. Konserimizin sanat yönetmenliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçımız Yurdal Tokcan tarafından 
yapılmıştır.   

PROF. DR. SERDA TÜRKEL OTER
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile okulumuz arasında iş birliği protokolü imzalamak 
için üniversitenin rektörü, rektör yardımcısı ve genel sekreteri ile okulumuzda bir araya geldik. 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Serda Türkel Oter, okulumuz 
hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştı. "Okulumuzu nasıl buldunuz?" sorusunu yönelttiğimiz 

Prof. Dr. Serda Türkel Oter, okuluĆ
muzun müzik anlamında büyük 
bir boşluğu doldurmasını çok 
başarılı bulduğunu belirtti. 
Çocukların ilkokul seviyesinde 
Türk müziği ile buluşmasının çok 
önemli olduğunu, okulumuzun 
bu anlamda ilk olmasını ve 
sağladığı fiziki imkanları çok 
etkileyici bulduğunu aktaran 
Prof. Dr. Serda Türkel Oter; okuluĆ
muzda eğitim gören öğrencilerin 
çok şanslı olduğunu söyledi.

MAHER ZAIN
Dünyaca ünlü Şarkıcı, Söz Yazarı ve Müzik Yapımcısı Maher Zain'i okulumuzĆ
da ağırladık.

 "Okulumuzu nasıl buldunuz?" sorusunu yönelttiğimiz Maher Zain; okulumuĆ
zun hemen hemen her detayını yakından incelediğini, gördükleri karşısında 
çok etkilendiğini ve heyecanlandığını söyleyerek mutluluğunu dile getirdi.

1 SORU 1 KONUK 1 SORU 1 KONUK
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ÖĞRENCİLERİMİZİN İLK KONSER HEYECANI 
Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcimiz Yüce Gümüş’ün yönetmenliğinde Neyzen Emin Dede sınıfının ‘Mevlid 
Kandili Özel Konseri’ izleyenleri duygulandırdı. Velilerimizin ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen konserimizĆ
de öğrencilerimizin heyecanları yüzlerinden okunuyordu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle başlayan konserimizde 
öğrencilerimiz tekke müziğimizin birbirinden değerli ilâhîlerini seslendirdiler.

CUMHURİYET KONULU 
RESİM YARIŞMASI
Cumhuriyetimizin 98. yıl kutlamaları kapsamında 
düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu 
resim yarışması"nda 3. sınıf öğrencimiz Zülal Kocaağa 
Üsküdar 1.si olmuştur. Ödülünü Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa DEMİRYÜREK'in elinden alan öğrencimizi ve 
Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Gülden Kantarcı'yı tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

PALET TÜRK MÜZİĞİ 
İLKOKULUNDA 
KARNE HEYECANI
Palet Türk Müziği İlkokulunda ilk dönem sona erdi. Neyzen Emin Dede, 
Kemal Batanay ve Neyzen Niyazi Sayın sınıfı öğrencileri ilk dönemin 
son ders zilinde hep birlikte ailelerinin huzurunda karnelerini aldılar. 
Yoğun geçen musiki dersleri sonrasında birbirinden kıymetli eserlerin 
icrâsını gerçekleştiren öğrencilerimiz, ilk dönemi başarıyla tamamlaĆ
manın mutluluğunu yaşadılar. 

EYÜP SULTAN GEZİSİ
Çeşmesinden akan suyun kutsal sayıldığı, avlusunu 
asırlık çınar ağacının süslediği Eyüp Sultan Camiisi'ne 
düzenlenen gezide öğrencilerimiz Osmanlının İstanbul’a 
bıraktığı en büyük tarihi miraslardan birisini yakından 
görme imkânına sahip oldu. Tarihteki değerlerimizi ve 
kültür varlıklarımızı tanıma amaçlı gerçekleştirdiğimiz 
gezimizde öğrencilerimiz, Eyüp Sultan Camiisi'ni gezip 
öğle namazını kıldılar.  Geçmiş devirlerin konservatuvarı 
olarak kabul edilen Bahariye Mevlevihânesi'ni gezen 
öğrencilerimiz mevlevîhânenin tarihi ile ilgili öğretmenĆ
lerinden detaylı bilgi aldılar. Zekâî Dede, Necip Fazıl KısaĆ
kürek, Neyzen Emin Dede ve Kazım Karabekir gibi 
önemli şahsiyetlerin kabirlerini de ziyaret ettiler. DüzenĆ
lenen gezi ile tarihi yerleri ve şahsiyetleri tanıma imkanı 
bulan öğrencilerimiz, toplu hatıra fotoğrafı çekildikten 
sonra tatlı bir yorgunlukla okullarının yolunu tuttular.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
RESİM YARIŞMASI 
DERECEMİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve 
Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Enerji 
Verimliliği” konulu resim yarışmasında 3. sınıf öğrenciĆ
miz Zeynep Neva Cura Üsküdar 1.si, 2. sınıf öğrencimiz 
Nurefşan Demirci Üsküdar 2.si olmuştur. Öğrencimizi ve 
Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Gülden Kantarcı'yı tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

PALET TÜRK MÜZİĞİ 
İLKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNDEN 
DÜNYA DERECELERİ
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda kazanĆ
dıkları dereceler ile bizleri gururlandıran öğrencilerimizi 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

KARNE HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ 
Palet Türk Müziği İlkokulu sınıflarından Neyzen Emin 
Dede, Kemal Batanay ve Neyzen Niyazi Sayın öğrencileri 
karne haftasında çeşitli etkinlikler yaparak dönemin son 
haftasını birbirinden güzel atölyelerle geçirdiler. 
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OKULUMUZDA 
MEVLİD KANDİLİ 
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili PeygamberiĆ
miz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in dünyaya teşriflerinin 
1450’inci sene-i devriyesi Mevlid Kandili programı ile 
kutlandı. Mevlid programı kapsamında sınıf içi etkinlikĆ
lerimiz hafta boyunca devam etti. Hafta sonu ise ‘ÇocukĆ
lar için Siyer’ programından tanıdığımız Fatma Beyza 
Tütüncüoğlu’nun anlatımıyla başlayan programımız 
Neyzen Emin Dede sınıfının ‘Mevlid Kandili Özel Konseri’ 
ile son buldu. 

AIRZOOK DENEYİ
Hava ne kadar güçlüdür? Bir hava gücü ile neler yapılaĆ
bilir? Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz Airzook 
Deneyi ile bu sorulara cevap bularak havanın gücünü 
keşfetti.

HARFLERİ ÖĞRENİYORUZ
İlkokul 1.sınıflarımız, harf öğrenme sürecinin kalıcı hal 
alabilmesi adına somut materyaller, şarkılar, canlandırĆ
ma etkinlikleriyle harflerimizi öğrendiler.

İLETİŞİM KURUYORUM
Öğrencilerimiz iletişim kavramı ile ilgili beyin fırtınası 
yaparak kavram haritası oluşturdular. İletişimi sağlayan 
bir alet tasarlayarak birbirleriyle iletişime geçtiler.

KAYNAKLARI ETKİLİ VE 
VERİMLİ KULLANIYORUM
Öğrencilerimiz hayat bilgisi dersinde kaynakları etkili ve 
verimli kullanmanın doğaya, canlılara, aile ve ülke 
ekonomisine olan katkılarını fark ettiler. Yaptıkları işbirĆ
likçi çalışmalarla bu kaynakları etkili ve verimli kullanĆ
mak için afişler hazırladılar.

ETNOSPOR DENEYİM 
MERKEZİ GEZİSİ
Geleneksel sporları özgün bir ortamda keyifli bir içerikle 
ve bugünün teknolojisiyle harmanlayarak deneyimletĆ
mek amacıyla kurulan Etnospor Deneyim Merkezi geziĆ
sinde öğrencilerimiz, geleneksel oyunlarımızı tanıyıp her 
bir oyun alanında keyifli vakit geçirdiler.

BED-İ BESMELE 
Osmanlıda çocukların ilk okula başladıkları gün ‘Bed-i 
Besmele Merasimi’ yapılırdı. Bizler de her yıl olduğu gibi 
bu yıl da birinci sınıflarımız ile Kur’an-ı Kerim dersine 
başlamadan önce Bed-i Besmele Merasimi gerçekleştirdik. 

Niyazi Sayın sınıfı öğrencilerimiz ile besmele ve harf 
talimi yapılarak başlayan merasim, çeşitli hediyelerin 
takdimi ve dualar ile son buldu. 

DUYU 
ORGANLARIMIZI 
ÖĞRENİYORUZ 
Öğrencilerimiz izlediklerini videolar ve yaptıkları deneyĆ
lerle duyu organlarımızı tanıdılar. Görevlerinin hayatımız 
için önemini fark ettiler.

CAREER DAY
Öğrencilerimiz, İngilizce dersimiz kapsamındaki 'Kariyer Günleri' nde Yusuf Samet Bilkil Hoca' mızın hafızlık ve ses 
sanatçılığı kariyerini dinleyerek kendisine sorular yönlendirdiler. Daha sonra da her biri, olmak istedikleri meslekleri seçeĆ
rek ve bu mesleğe uygun giyinerek okula geldiler. Renkli mesleklerin tanıtıldığı etkinlik keyifli anlatımlarla son buldu.
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KİTAP FUARIMIZ
İlkokul öğrencilerimiz, ’Dünya Çocuk Kitapları Haftası’’ etkinlikleri kapsamında okulumuzun giriş katında kurulan kitap 
fuarındaki kitapları incelediler ve almak istedikleri kitapları kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla satın aldılar.

KİTAP OKUMA 
SAATLERİ
Neyzen Niyazi Sayın sınıfı öğrencilerimiz kitap okuma 
saatinde sınıf kitaplığından seçtiği kitapları okumaya 
başladılar. Okulumuzun kütüphanesinde kitap okumaĆ
larını haftanın belirli günlerinde gerçekleştirerek bu 
keyfi en güzel mekânda tattılar. 

MADDE VE MADDEYİ 
NİTELENDİREN 
ÖZELLİKLERİ ÖĞRENİYORUM
Öğrencilerimiz izledikleri videolar ve Powerpoint sunumĆ
larıyla maddenin ne olduğunu öğrendiler. Ardından okul 
bahçesindeki farklı maddeleri incelediler. Yapılan farklı 
deneylerle de beş duyu organını kullanarak bu maddeleri 
özelliklerine göre nitelendirdiler.

TURUNCU GÜNÜ
İlkokul öğrencilerimiz İngilizce dersi aktivitelerinden olan 
'Turuncu' teması gününe uygun olarak turuncu üst ile 
okula geldiler,  çeşitli etkinliklere katıldılar. Ardından turunĆ
cu eşya bulmaları gereken define avı oyununu oynadılar.

“SU MAKİNESİ” DENEYİ
İlkokul öğrencilerimiz suyun yeryüzünden buharlaşarak 
yükseldiğini ve bulutlarda toplandığını, kar ve yağmur 
olarak yeryüzüne indiğini anlamak amacıyla ‘’su makinesi 
deneyi’’ni gerçekleştirdiler.

5N1K KUTULARIMIZ
Bir kutunun içinde ne saklanabilir? Kelimeler… 
Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz kutuların içinden 
çıkan, başlangıçta manasız olan kelimeleri birleştirerek 
mana oluşturdu. Sonrasında cümlenin içindeki anlamlar 
üzerine konuşuldu.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 
PALET TÜRK MÜZİĞİ 
MÜZESİ ZİYARETİ
Okulumuzun en küçükleri olan Neyzen Niyazi Sayın 
sınıfımız, Türk mûsikîsini koruma, yaşatma; müziğimize 
önemli eserler vermiş olan kadim şahsiyetleri ve eserleĆ
rini tanıtma amacıyla okulumuzda kurulan Palet Türk 
Müziği Müzesi’ni gezdi. Heyecanlı ve meraklı gözlerle 
keyifli bir yolculuk gerçekleştirdiler.

BASAMAKLI 
DOĞAL SAYILARI 
ÖĞRENİYORUM
Matematik dersinde öğrencilerimizle hazırladığımız 
eğlenceli etkinlikle 4 basamaklı doğal sayılar konusu 
kavrandı. Öğrencilerimiz, birbirlerine sorular sorarak kalıcı 
öğrenmeyi sağladılar.
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OYUNCAKLARIMIZI 
ÜRETELİM
Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz, geçmişi şimdiye 
taşıdı. Atık malzemeler ile kendi oyuncaklarını üretti. 
Geriye üretimin keyifle tüketimi kaldı. 

ORYANTASYON 
DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ
İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerimiz, okula uyum süreĆ
cini çeşitli aktivitelerle gerçekleştirdiler. Sokak hayvanlarıĆ
na mama verdiler, kendi saksılarına çiçekler ekip suladılar, 
evlerinde çiçeklerini yetiştirdiler. Her biri okula daha kolay 
alışmalarını sağlamak adına yapılan etkinlikler oldu, uyum 
süreci kolaylıkla aşıldı. 

ÜSTAD SEZAİ KARAKOÇ ANISINA

SHOW AND TELL
ETKİNLİĞİMİZ
Öğrencilerimizin topluluk önünde yabancı bir dilde 
kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla Show and 
Tell etkinliğimizi gerçekleştirdik. Her biri, sevdikleri bir 
oyuncağı getirerek sınıfta arkadaşlarına tanıttı, ardından 
da hazırladıkları yiyecekleri arkadaşlarına ikram ettiler.

PİJAMA GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerimizin pijamalarını giyip İngilizce hikâye 
dinledikleri Pijama Günü etkinliği yapıldı. Hikâye çadırıĆ
nın içerisinde, İngilizce öğretmenlerimizin hikâye anlaĆ
tıcısı olduğu verimli bir etkinlik tamamlandı.

‘SU’LU DENEYLER
Kemal Batanay sınıfı öğrencileri, birbirinden keyifli deneyler ile öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi. Deneylerin en 
önemli ortak özelliği hepsinin su ile ilgili olmasıydı. Yaşam kaynağımız suyun her alandaki önemine şahit olan 
öğrencilerimiz, eğlenceli ve bilgi dolu vakit geçirdiler.

SÜNBÜL EFENDİ TEKKESİ'NDE BİR GÜN
Şimdi arayış zamanı. Senin için yedi ayrı yerde bulunan yedi ayrı zarfı bul. Çöz ve başlangıç noktasına ulaş!
Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz gezi için gittikleri Sünbül Efendi Tekkesi' nde hem kıymetli bir mekânı ziyaret etti 
hem de mekânda keşfe çıkarak eğlenceli bir öğrenme yolculuğunda bulundular.

AİLE BÜYÜĞÜMLE RÖPORTAJ YAPIYORUM
Öğrencilerimiz hayat bilgisi dersiĆ
mizdeki ‘’Aile büyüklerimizin çocukĆ
luklarında oynadıkları oyunlar, 
yapmaktan hoşlandıkları şeyler ve o 
zamandaki teknolojiler’’ konumuz ile 
ilgili aile büyükleri ile röportaj yaptılar 
ve bu keyifli çalışmayı arkadaşlarına 
sundular. 

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz, 
merhum Sezai Karakoç’un ahirete 
intikali ile üstadı anmak için onun 
kıymetli eserlerini sınıfımıza getirdi. 
Hayatı hakkında bilgi sahibi olup öğrenĆ
diklerini arkadaşlarıyla paylaştılar. 
“Yağmur Duası” şiirini seslendirerek 
kendisi için güzel dua ve dileklerde 
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TEKNOFEST GEZİMİZ
İlkokul öğrencilerimiz, milli teknolojinin gelişimine ev 
sahipliği yapan TEKNOFEST Deneyim Merkezi'ni ziyaret 
ettiler. Gerçekleştirdiğimiz gezi ile öğrencilerimiz ülkeĆ
mizdeki gençlerin ürettiği yeni projeleri, savunma sanaĆ
yindeki yeni teknolojik buluşları görerek ilham aldılar.

TUTUM, YATIRIM VE 
TÜRK MALLARI 
HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Kemal 
Batanay sınıfı öğrencilerimiz hem Türkiye’de üretilen yerli 
tarım ürünler hem de yerli ve milli teknolojik üretimler ile 
ilgili farkındalık sahibi oldu. Kendi oluşturdukları afişler ve 
yerli üretim sunumları ile keyifli bir günü geride bıraktılar.

YAPIM EKLERİ
Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencileri yapılarına göre 
kelimeleri inceleyerek yapım eklerini öğrendiler. KelimeleĆ
rin köklerine yapım ekleri getirerek kendileri yeni kelimeĆ
ler türettiler.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK 
MALLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
1.sınıf öğrencilerimiz Türk malı kullanmanın ve yerli üretiĆ
min önemi üzerine fikir edindiler. Türk malları ile hazırlaĆ
mış oldukları sunumlarını sınıflarında gerçekleştirdiler. 
Evlerinde aileleriyle birlikte hazırladıkları yiyecekleri sınıf 
ile paylaştılar.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ağız tadıyla kutlandı. 

YANARDAĞ DENEYİ
Öğrencilerimiz fen bilimleri dersinde,  'Dünyanın Katmanları'  
ünitesi kapsamında dünyanın gözlemlenemeyen ve iç 
katmanında yer alan ‘’magma tabakası’’ ile ilgili olarak 
laboratuvarda ‘’Yanardağ Püskürmesi Deneyi"ni gerçekleşĆ
tirdiler. 

BİREYSEL VELİ TOPLANTISI

UÇURTMA UÇURALIM
Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz kendi uçurtmalarını tasarladı. En hızlı ve en uzun mesafeyi bulabilmek için birbirlerine 
yol gösterdi. Sonra uçurtmaları kısa süreli olarak göklerde dalgalandı. Sonrası yer çekimi...

Velilerimiz ile öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerinin 
akademik ve sosyal gelişimleri hakkında bilgi aldılar.

Salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen toplantıda velileĆ
rimiz sınıf ve branş öğretmenlerimiz ile bireysel görüşmeler 
gerçekleştirdiler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin sene 
başından bu zamana kadar olan durumlarını velilerimizle 
karşılıklı olarak değerlendirdiler. Toplantımıza yoğun katılim 
gösteren değerli velilerimize teşekkür ederiz.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI 
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında öncelikle öğrencilerimiz; tutum, yatırım, israf, tasarruf, yerli 
malı, üretim, tüketim vb. kavramların ne olduğunu anladılar. Tutum ve yatırımın yaşamımızda neden bu kadar önemli 
olduğunu ve yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine olan katkısını fark ettiler.
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AVRUPA KALİTE ETİKETİ ÖDÜLÜMÜZ
İngilizce dersi kapsamında yürüttüğümüz OLOP (Bir Dil Bir İnsan) adlı e- 
twinning projemiz Avrupa Kalite Etiketi ödülüne layık görüldü. Projemizde dil 
öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu ve aslında istersek bunu başarabileĆ
ceğimizi görmüş olduk. 

Projede yer alan öğrencilerimiz Enes Coşkun, Meryem Esila Kopuz, Ecrin 
Sancaktutan, Sare Eslem Yüce ve Ahmet Emir Kılavuz ile Proje Koordinatör 
Öğretmenimiz Havva Fettahoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

ARADAKÖK 
MATERYAL 
YARIŞMASI
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
ve 81 ilden 7481 başvurunun yapıldığı Ulusal Öğretmenler 
Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması' 
nın bu yıl 2. si gerçekleşmiştir. Matematik Öğretmenimiz 
Necmi Suci soyut olan karekök konusuna somut yaşanĆ
tılar kazandırmayı hedefleyen 'ARADAKÖK' materyali ile 
katılmış ve 70 puan üstü alan 261 materyal arasına 
girerek finale kadar yükselmiştir. 8. sınıf öğrencilerinin 
karekökle ilgili 5 kazanımını yaparak ve yaşayarak deneĆ
yimlemesi amacıyla tasarlanan materyal ile okulumuzu 
en iyi şekilde temsil eden öğretmenimize teşekkür eder, 
başarılarının devamını dileriz. 

ÇİZGİ-ANİMASYON 
SESLENDİRME 
YARIŞMAMIZ

Ortaokul öğrencilerimiz, Türkçe derslerinin kazanımlaĆ
rından olan diksiyon ve dil gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla ‘Animasyon Seslendirme' yarışmasında bir 
araya gelerek çizgi-animasyon filmler seslendirdiler.  
Hiçbir hazırlık yapmadan tamamen doğaçlama gelişen 
yarışma, 21 öğrencinin birbirinden keyifli sesleriyle 
şenlendi. Jüri üyeleleri; Türkçe Branş Koordinatörü Elif 
Akardaş, Felsefe Branş Koordinatörü Meryem Afacan ile 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Branş Koordinatörü 
Büşranur Vural'ın puanlaması ile belirlenen kazananlara 
hediye çeklerinin takdimi ile yarışma heyecanla son 
buldu.

URFADU 
MATEMATİK 
YARIŞMASI

Fen ve matematik alanlarında öğrencilerin derin ve kalıcı 
modern bilgi oluşumunu teşvik etmek, sahip oldukları 
temel bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak 
amacıyla Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’na 
(URFODU) ortaokul öğrencilerimizle katıldık. Yarışmanın 
ilk etabında; matematik dalında 8 öğrencimiz başarılı 
olmuştur.

Final etabına hazırlanan öğrencilerimiz için heyecanlı 
bekleyiş sürmektedir. Tüm öğrencilerimize başarılar 
dileriz.

FUTSAL TURNUVASI
YETEV' e bağlı okullarımızın öğrencileri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve öğrencilerimizin müsabaka becerilerini 
geliştirmek amacıyla kampüsler arası küçük erkek ve yıldız erkek futsal turnuvası gerçekleştirildi. Tatlı bir rekabetin ve 
üstün mücadelenin yaşandığı müsabakalara katılım gösteren 7 ve 8. sınıftaki erkek öğrencilerimize ve onları yüreklendiĆ
ren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Meltem Kasap' a teşekkür ederiz. 

OKULUMUZDA TURNUVA HEYECANI
Okulumuzda, masa tenisi oyun becerilerin geliştirilmesi, öğrenciler arası iletişim ve sosyalleşmeyi sağlamak ve fair play davranışlarının kazandırılmasının amacıyla tenisi 
turnuvası yapıldı. Bu turnuvaya toplamda 30 öğrencimiz katılım sağladı. Turvuna öncesinde, turnuva bilgilerinin takip edilmesi için öğrenciler ile birlikte bir duyuru panosu 
hazırlandı. Turnuvada rakiplerin belirlenmesi için Wordwall’da hazırlanan çark ile yapıldı. Eşleşmeler yapılırken öğrencilerin yüksek heyecanı görülmeye değerdi. Seçme, 
çeyrek final, yarı final ve final maçlarını yapılarak turnuva ödül töreniyle sonlandırıldı. Turnuvada Hasan ÖNGÜN birinci, Kavin Duru ALUÇ ikinci, Yiğit Ömer AZGU üçüncü ve 
Muhamed Emin YILMAZ dördüncü oldu. Öğrencilerimizi tebrik eder ve başarılarının yaşam boyu devam etmesini temenni ederiz.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 
toplum destekli polislik şube 
müdürlüğünce hazırlanan 
“ÇOGEB-Nesiller Boyu Güven 
Bize Emanet Projesi” kapsaĆ
mında düzenlenen “Trafik' 
konulu resim yarışmasında 
6.sınıf öğrencimiz Ahmet 
Emir Kılavuz İstanbul üçünĆ
cüsü oldu. 

Öğrencimiz ödülünü almak için polis aracıyla İstanbul 
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne gitti. YetkiliĆ
lerin elinden ödülünü alan öğrencimiz ayrıca kanun 
performansı sergileyerek seyircilere unutulmaz anlar 
yaşattı. 

Öğrencimizi ve Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Gülden 
Kantarcı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

NESİLLER BOYU GÜVEN
YARIŞMASI ÖDÜLÜMÜZ
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ROBOT TASARIMI 
(DESIGN ROBOT)
5. sınıf öğrencilerimizle İngilizce dersi kapsamında işlediĆ
ğimiz 'yetenekler'  konumuzu pekiştirmek amacıyla robot 
tasarımı etkinliğimiz gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
tasarladıkları robotları İngilizce sunum yaparak sınıf 
arkadaşlarına tanıttılar. Etkinliğimizden geriye harika 
tasarımlar kaldı. 

FİLANCA OPERASYONU 
ÜZERİNE GERÇEKLEŞEN 
YAZAR SÖYLEŞİMİZ 
PROGEL Türkçe Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 
'Kebikeç Buluşmaları'mızın ocak ayındaki konuğu 5. sınıf 
öğrencilerimizin okumuş olduğu Filanca Operasyonu' 
nun yazarı Feyza Şahin' di. Edebiyat ve yapay zekâ üzeriĆ
ne derin bilgilerin paylaşıldığı çevrim içi söyleşide öğrenĆ
cilerimizin soruları da cevaplarını buldu. Okumanın, 
olayları ve kişileri irdelemenin öneminin bir kez daha 
kavrandığı keyifli bir söyleşi tamamlanmış oldu.

AYIN EVRELERİNDEKİ 
LEZZET
Ay’ın evrelerinin Dünya’dan nasıl göründüğünü ve yerleĆ
şim sırasının nasıl olduğunu öğrencilerimizin daha kolay 
kavramaları için kakao kremalı bisküvilerle lezzetli bir 
etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz bisküvilerin 
kremalarını Ay’ın Dünya’dan gördüğümüz şekillerine  
ufak bir çubuk yardımıyla getirdiler. Bir kağıdın üzerine 
temsili olarak Dünya ve Güneş çizerek Ay’ın evrelerini 
Dünya’nın etrafına yerleştirdiler. Doğru görünüm ve 
sıraları bulmaya çalışırken oldukça eğlenceli vakit geçirĆ
diler. Etkinliğin sonunda bisküvileri yeme anlarında tarif 
edilemez bir mutluluk yaşadılar. 

DÜNYA VE UZAY 
HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ
Dünya ve Uzay Haftası kapsamında Sancaktepe 
Bilim Merkezi astronomlarını okulumuzda misaĆ
fir ettik. Astronomlar eşliğinde öğrenciler, teleskoĆ
bun kurulum aşamalarını izlediler. Güneş filtreli 
teleskopla Güneş gözlemi yapan öğrencilerimiz, 
astronomlar ile birlikte Gök atlas ve Güneş saati 
yapımı atölyelerine katıldılar. Astronomlar taraĆ
fından “Astronomi ve Uzay” konulu sunum yapıĆ
larak Türkiye Uzay Programı hakkında da bilgiler 
verildi. Konuyla ilgili sorularına cevap bulan 
öğrencilerimiz oldukça verimli bir sunum dinlediĆ
ler. Etkinliklerimiz, okul avlusunda gerçekleşen 
“Su Roketi” fırlatma deneyimiyle tamamlandı. 

İNGİLİZCE VELİ AKADEMİSİ
İngilizce dersi kapsamında belli aralıklarla velilerimize yönelik yapılan 'Veli AkaĆ
demisi'nin ilki gerçekleştirildi. Velilerimizin öğrencilerin dil becerilerini geliştirĆ
mede nasıl etkin rol alabilecekleri, okuma alışkanlığı kazandırmak ne gibi çalışĆ
maların yapılabileceği ve evde oyunlarla öğrencilerin nasıl destekleneceği konuĆ
şuldu. 

Eğitim Danışmanı Erol Artun’un vermiş olduğu değerli bilgiler ve velilerimizin 
soruları ile öğrencilerimiz için faydalı olanın konuşulduğu bir program daha son 
buldu.

ÇOCUK HAKLARI 
HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ
5. sınıf öğrencilerimiz 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü’nde, çocuk haklarına 
dair farkındalık oluşturmak amacıyla 
pankartlar ve pano çalışmaları hazırlaĆ
yarak okul içinde sergilediler. ÖğrencileriĆ
miz sosyal bilgiler dersi kapsamında 
çocuk hakları ile ilgili bir bildirge hazırĆ
lanmanın ve yayınlanmanın gerekçeleriĆ
nin neler olabileceğini disiplinler arası 
yaklaşımla tartıştıktan sonra, çocuk 
haklarının neler olduğunu ve çocuk 
hakları ihlallerini incelediler. Aynı hafta 
salon programı da düzenleyen öğrencileĆ
rimiz, şiirler okuyup tüm arkadaşlarına 
kendilerini değerli hissettirecek not ve 
balon hediye ettiler. Hazırladıkları çalışĆ
malarla hem çocuklara hem büyüklere 
çocuk haklarına dair farkındalık oluştuĆ
rup dikkat çeken öğrencilerimizi, bu 
duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik 
ederiz.

ETNOSPOR DENEYİM MERKEZİ ZİYARETİMİZ
1, 2, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz Etnospor Deneyim Merkezi’ni ziyaret ederek merkezdeki eğitici ve eğlendirici birçok 
atölyeye katılım sağladılar. Beden eğitimi zümremiz tarafından öğrencilerimizin kültürel değerlere ulaşabilmesinin 
sağlanması, geleneksel oyun ve sporları kavrayabilmesi, el sanatları ve ok atabilme becerisinin geliştirilmesi amacıyla 
düzenlenen gezide öğrencilerimiz gruplara ayrılarak farklı atölye odalarında çalışmalar yaptılar.

Öğrencilerimizin birçok kazanım elde ettiği gezi, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ 
ANMA ETKİNLİKLERİ
Okulumuz ortaokul öğrencileri saygı, minnet ve İstiklal Marşı ruhuyla 15 
Temmuz şehitlerini andılar. Sosyal bilgiler ve Türkçe zümreleri tarafından 13-17 
Eylül tarihlerinde öğrencimizi sosyal ve duygusal anlamda desteklemek, 
salgın koşullarında olduğu ülke tarihimizde yaşanan zorlukları birlik ve beraĆ
berlik içinde aştığımızı hatırlatmak ve çocuklarımıza umut olmak amacıyla 
anma haftası düzenledi. Öğrencilerimiz anma haftası kapsamında İstiklal 
Marşı’nı güzel okuma ve yazma, anlam tahlili, İstiklal Marşı özel tişört tasarımı 
ve pano çalışmaları yaparak belgesel gösterimi, Milli İrade Sergisi ve konferans 
salonumuzda düzenlenen anma programına katılım gösterdiler. Programın 
akabinde öğrencilerimize günün anlam ve önemi ile ilgili hatıra ayraçlar hediye 
edildi.
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HARBİYE ASKERİ MÜZE VE KÜLTÜR 
SİTESİ KOMUTANLIĞI GEZİSİ

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN 
RÛMİ'Yİ ANMA HAFTASI
"Mecnun değilim dost; ama çağırırsan çöllere gelirim. 
Sana yalan halde gelemem, toplarım özümü yalın halde 
gelirim. Kapıyı çaldığında kim o dersen; ben olmam 
kapında, sen olur gelirim. Sen, gel de yeter ki, yola yük 
olmam, yol olur gelirim."  

Sözleriyle gönüllerde taht kuran sevgi ve iyilik timsali, 
büyük Türk mutasavvıfı ve düşünürü Mevlânâ Celâleddin 
Rûmi'yi Anma Haftası kapsamında Türkçe derslerimizde 
özümseme ve anlama etkinlikleri yapıldı. Mevlânâ'yı 
anlatan videolar izlendi, sır dolu hikmetli sözleri ve şiirleri 
okundu. Edindikleri bilgileri zihinlerinde şekle büründüĆ
ren öğrencilerimiz, görsellerle ve Mevlânâ'nın 7 öğüdü ile 
süsledikleri ayraçlar hazırladılar.

MÜNAZARA YARIŞMAMIZ

Ortaokul öğrencilerimiz, Türkçe derslerimizin bir parçası olan münazara etkinliğinde bir araya gelerek zıt fikirleri savunduĆ
lar. Bu savunmayı yaparken de öğrendikleri münazara tekniklerini kullandılar. Kendilerine verilen konuları derinlemesine 
araştırma yaptıktan sonra tezlerini hazırlayıp jürinin ve arkadaşlarının karşısına çıktılar. Araştırma ve kendilerini ifade 
etme becerilerini geliştirdikleri, kurallara uygun ve etik çerçevede süren keyifli bir tartışma ortamı oluştu. 

DENEYLERLE FEN BİLİMLERİ

BİTKİ YETİŞTİRİYORUM
5. sınıf öğrencilerimizle 'kılıç' bitkisi özelinde, bitkilerin 
bazılarının yaprak kısımlarından bir parça çimlendirerek 
bitki yetiştirebileceğini öğretmeyi hedefledik. Bitki yetiştiĆ
riciliği etkinliğimizin süreci devam etmektedir. ÖğrencileĆ
rimiz farklı bitki yetiştirme işlemlerine devam edeceklerdir.

MY TOWN – MAHALLEM
5. sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerinde işlediğimiz 
yer yön konusunu pekiştirmek adına öğrencilerimiz, 
mahallerinin maketlerini yaptılar. Etkinliğimizde öğrenciĆ
lerimiz, kendi yaşadıkları mahalleleri tasarladılar ve tasarĆ
ladıkları maketlerini konumuzda işlediğimiz kalıp cümleĆ
leri ve kelimeleri kullanarak sunumunu yaptılar. 

DÜNYA, GÜNEŞ VE 
AY'IN HAREKET 
UYGULAMALARI

 Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken Ay’ın kendi 
ekseni etrafındaki dönüşü hem Dünya hem de Güneş 
etrafındaki dolanımı, mikro boyutlu uygulamalarla 
gözlemlendi. Öğrencilerimizin hazırladıkları farklı tasaĆ
rımlarla gerçek model üzerinden de çalışmalarımız 
tamamlandı. 

Öğrencilerimiz, 1,5 yıllık uzaktan eğitimin sonunda eğlenĆ
dikleri, bilgilendikleri en önemlisi de sosyalleştikleri bir 
eğitim dönemini başarıyla tamamladılar. 

Dönemin kapanışı da Palet'in renklerini temsil eden birbiĆ
rinden renkli ve eğlenceli istasyon etkinlikleriyle oldu.  

Sinema seansı, mas güreşi, ebru desenli ayraç yapımı, 
İngilizce challenge ve daha birçok etkinlik ile ortaokul 
öğrencilerimizin streslerini atıp yeni döneme motivasyon 
dolu bir halde gelmeleri sağlandı.

Derslerimiz süresince fırsat buldukça gerçekleştirdiğimiz 
uygulamalarla öğrencilerimiz hem eğlenceli hem de 
verimli zaman geçirme fırsatı buldular. Müfredat ile 
uyumlu bir şekilde yürütülen deneylerle öğrencilerimizin 
bilimsel süreç becerilerini kazanmaları sağlandı.

SON HAFTA ETKİNLİKLERİ

8. sınıf öğrencilerimiz, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında Harbiye Askeri Müzesi’ni ziyaret ettiler. 
Osmanlı Devleti’nde subay yetiştirmek amacıyla kurulan Harbiye Askeri Müzesi’ni derste işledikleri kazanımları pekişĆ
tirmek amacıyla gezen öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin nezaretinde müzedeki tüm alanları incelediler. Geziye özel 
hazırlanan kitapçık ile alanlar ziyaret edildi, kitapçıktaki etkinliklerle bilgiler pekiştirildi. Öğrencilerimizin derste işledikĆ
leri konuları kalıcı hale getirmesine katkı sunan ve onlarda tarih bilinci oluşturan gezimiz, müze müdürü ile fotoğraf 
çekimi hatırasıyla son buldu.
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HAYVAN ÇİFTLİĞİ 
KİTAP ANALİZİMİZ
8. sınıf öğrencilerimiz okuduğumuz George Orwell'in 
alegorik romanı 'Hayvan Çiftliği' Türkçe ve sosyal bilgiler 
öğretmenlerimizin öncülüğünde disiplinler arası kreatif 
okuma çalışması kapsamında analiz edildi. Kitabın 
alegorik yazım biçimi ve edebiyatta sembol kullanımı 
konusu Türkçe öğretmenimizin rehberliğinde tartışılırĆ
ken romanın tarihsel ve sosyal perspektifi sosyal bilgiler 
öğretmenimiz tarafından incelendi. İnterdisipliner bir 
yaklaşımla yürütülen etkinlikle öğrencilerimiz, roman 
için hazırlanan kreatif okuma kitapçığındaki soruları 
cevaplayarak kitabın analiz sürecini başarıyla tamamlaĆ
dı.

KİTABINI GETİR KURABİYENİ GÖTÜR
Ortaokul öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev almaya devam ediyor. Doğu'daki bir okuluĆ
muzun kütüphanesini kurmak üzere yardım kampanyası düzenlendi. Bu hoş kampanyayı tatlandıran 6A sınıfı 
öğrencilerimiz, projenin ev sahipliğini üstlenerek kampanyaya katılım sağlayan tüm arkadaşlarına kendi elleriyle 
hazırlamış oldukları kurabiyelerden ikram ettiler. Toplanan 8 koli kitabımız, başka hayâllerle buluşmak üzere yola 
çıktı. 

GÖK ATLAS YAPIMI
Sancaktepe Bilim Merkezi'nden gelen hocalarımızla 
birlikte öğrencilerimize gök atlas ve güneş saati yapım 
atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyeler sırasında öğrencileriĆ
mize nasıl kullanacakları uygulamalı bir şekilde öğretildi.

TOPKAPI SARAYI GEZİSİ
7. sınıf öğrencilerimiz, uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin 
yönetim ve eğitim merkezi olan sultanların ikametgâhı 
Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiler. Sosyal bilgiler dersi 
kapsamında düzenlenen ziyarette öğrencilerimiz rehber 
eşliğinde sarayın tüm alanlarını gezdiler. Saray Avluları, 
Saray Mutfakları, Adalet Kulesi, Enderun Mektebi, Kutsal 
Emanetler Dairesi, Harem Dairesi, Revan Köşkü ve Bağdat 
Köşkü gibi pek çok yapıyı görme ve bunlar hakkında bilgi 
alma fırsatı bulan öğrencilerimiz daha önce derste öğrenĆ
diklerini somutlaştırmış oldular. Öğrencilerimizin tarih ile 
iç içe bir gün geçirmesine vesile olan gezi, hatıra fotoğraf 
çekimi ile son buldu.

MEVLÂNÂ SERGİSİ
Öğrencilerimiz, geleneksel sanatlar dersinde Mevlânâ 
Celâleddîn Rûmî'yi Anma Haftası' nda “Mevlânâ” temalı 
eserler yaptılar. Grup etkinliği şeklinde yapılan çalışmalar 
okulumuzun girişinde sergilenerek öğrencilerimizin ve 
velilerimizin beğenisine sunuldu.

SHOW & TELL – 
GÖSTER & ANLAT
Göster & Anlat etkinliğimizde öğrencilerimiz kendileri 
için değerli olduğu nesneleri sınıfa getirerek İngilizce 
tanıtımlarını arkadaşlarına yaptılar, arkadaşlarının 
sorularını cevapladılar. Sunum yapan  arkadaşlarını 
büyük bir merakla dinleyen öğrencilerimiz, arkadaşlarıĆ
nın hediyeleri ile hem daha bilgili hem de daha mutlu 
oldular. Sunumlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirenleĆ
re, sertifikaları İngilizce öğretmenlerimiz tarafından 
takdim edildi. 

6. sınıf öğrencilerimiz, Türk Devlet ve Toplulukları’na ait 
kültürel eserlerin tanıtılması amacıyla kurulmuş olan “TopĆ
kapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi”ni ziyaret ettiler. ÖğrenciĆ
lerimiz gezi kapsamında önce Fatih Sultan Mehmet’in İstanĆ
bul’u fethetmek için otağını kurduğu Topkapı Meydanı’ndan 
geçtiler. Sonrasında tarihi surlarda devrin teknoloji harikası 
olan “Şahi” toplarının açtığı ve Fatih’in ordusuyla şehre girdiği 
kapıyı gördüler. 

Ardından “Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi”ne varan 
öğrencilerimiz burada bulunan Türki Cumhuriyetleri’nin 
çadırlarını gezdiler. 

Gezi, öğrencilerimizin gezi kitapçığındaki etkinlikleri yapması 
ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

TÜRK KÜLTÜR MAHALLESİ GEZİSİ

İNGİLİZCE QR KOD ETKİNLİĞİMİZ
Öğrencilerimizle beraber birinci dönem sonunu eğlenceli etkinliklerle karşıladık. İngilizce dersinde işlenen konuları 
pekiştirmek için "Hunt for QR Code" oyununu oynadık. Genel kültür ve öğrendiğimiz konuları içeren soruların yer 
aldığı kodlar okulun farklı yerlerine asıldı. Öğrencilerimiz kodları sırayla takip ederek cevapları grup olarak bulmaya 
çalıştılar. Soruların cevabını ilk bilen grup kazanmış oldu.
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TEKNOFEST GEZİMİZ İSTANBUL ARKEOLOJİ 
MÜZELERİ VE SULTAN 
AHMET CAMİİ GEZİSİ
5. sınıf öğrencilerimiz farklı medeniyetlere ait birçok eseri 
bünyesinde barındıran İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret 
ederek eski uygarlıkların günümüze kalan eserlerini inceĆ
leme fırsatı buldular. Sosyal bilgiler dersi kapsamında 
düzenlenen gezide öğrencilerimiz, Mezopotamya ve AnaĆ
dolu Medeniyetleri’ne ait kalıntıları detaylı bir şekilde inceĆ
leyerek bu uygarlıkların insanlık tarihine katkıları üzerine 
düşündüler. Müze ziyareti süresince gezi kitapçıklarındaki 
etkinlikleri yapan öğrencilerimiz, derste öğrendikleri konuĆ
ları gezi sayesinde pekiştirme imkânı yakaladılar. GezimiĆ
zin ikinci kısmında Sultanahmet Meydanı’nda vakit geçiĆ
rildikten sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz 
Enes Koç önderliğinde Sultan Ahmet Camii' nde öğle 
namazı kıldılar. Gezi, hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.

TELL ME-ANLAT BAKALIM

Öğrencilerimizle İngilizce derslerinde öğrenilen konuları 
pekiştirmek için sınıf içi etkinlikler yapıldı. “Can-Can’t” 
(yetenekler) konumuzu pekiştirmek için öğrencilerimizle 
'Anlat Bakalım' oyununu oynadık. Ne olduğunu bilmeyen 
öğrencilerimiz, arkadaşlarının anlatması ile hangi hayvan 
olduğunu bilmeye çalıştılar. Hem anlatarak hem de bilmeĆ
ye çalışarak öğrenilen kalıp cümleleri kullanarak konuyu 
pekiştirmiş oldular. 

EDİTÖRLER İŞ BAŞINDA
YAZIyorum projemiz nihayete ererken editörlerimiz bir 
araya gelerek çalışmanın son hazırlıklarını tamamladılar. 
Gözden kaçan, eksik bırakılan, eklenmesi gereken tüm 
noktaları istişare içerisinde titizlikle incelediler. 

PYJAMAS DAY – 
PİJAMA GÜNÜ
İngilizce derslerimizde her ay düzenlediğimiz tema etkinĆ
liklerimizde 'Pijama Günü' yapıldı. Öğrencilerimizle uykuĆ
nun önemi, vücudumuzdaki etkileri ve iyi bir uykunun 
akademik gelişimimizi nasıl etkilediği üzerine konuşuldu. 
Etkinliğimiz, pijamalarımızla film seyredilerek keyifli bir 
şekilde tamamlandı. 

SADAKO VE KÂĞITTAN 
BİN TURNA KUŞU
Savaşın ne kadar kötü ve zararlı bir şey olduğunu, aynı 
zamanda küçük bir çocuğun yaşama tutunma azmini 
anlatan Sadako ve Kâğıttan Bin Turna Kuşu kitabının tahlil 
çalışması, Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenlerimiz öncüĆ
lüğünde gerçekleştirildi.  Hiroşima felaketinin simgesi olan 
eserin incelemesi 'Kreatif Okuma Kılavuzu' eşliğinde yapıldı. 
Öğrencilerimizin büyük bir merak ve heyecanla irdeledikleri 
çalışmamız, origamiden turna kuşu yapımıyla sona erdi.  

NOKTA SERGİSİ
15 Eylül Nokta Günü kapsamında görsel sanatlar dersiĆ
mizde çeşitli etkinlikler yapıldı. Öğrencilerimiz Peter H. 
Reynolds’ın “Nokta” adlı kitabının konusundan yola çıkaĆ
rak kendi sanat yolculuklarına çıktılar. 

Yaratıcılıklarını özgürce kullandıkları, sınırsız noktalarla 
süsledikleri görsellerin birleşimi okul girişindeki panoĆ
muza renk kattı.

STEAM KULÜBÜ
Steam kulübü çalışmalarımız farklı uygulamalar yapma fırsatı bulduğumuz etkinliklerle devam etti. 

Öğrencilerimizin keyifle vakit geçirdiği kulüp saatlerinde; 3D kalem modellemeleri, karanlık kutu deneyi-İbni Heysem, ressam 
robot, basit elektrik motoru, basit robotik el yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirildi. 

Böylece teorikteki bilgiler pratiğe dökülmüş oldu.

OUR CULTURE – KÜLTÜRÜMÜZ
5. sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde farklı kültürĆ
leri, farklı yaşamları ve farklı kültürlerin eğitimini ve mutĆ
faklarını öğrendiğimiz ünitemizi tamamladık. İşlediğimiz 
konumuzun sonunda öğrencilerimiz, memleketlerine 
yaptıkları yöresel yemeklerin yapım aşamalarını anlatan 
video çektiler. Yaptıkları yemekleri okula getirerek sınıf 
arkadaşları ile paylaştılar. Ağızlarında farklı yörelerin tatlaĆ
rıyla tamamlanan bir etkinlik de tamamlanmış oldu. 

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali'ne ortaokul öğrencilerimizle gezi düzenlendi. 

Çeşitli yarışma alanlarını, deneyim merkezlerini ve etkinlik alanlarını gezerek dolu dolu 
bir günü tamamlayan öğrencilerimiz mutlulukla okul yolunu tuttular.
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BİR DEMLİK
SOHBET
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi tarafından gerçekĆ
leştirilen “Bir Demlik Sohbet” başlıklı sınıf buluşmalarımızı 
velilerimizle birlikte düzenledik. İlkokul  dönemdeki çocuklarıĆ
mızın gelişiminde önemli rol oynayan “Sosyal Uyum ve SınırĆ
lar” üzerine konuşuldu. Pandemi sonrası çocuklarda gözlemĆ
lediğimiz uyum sorunları hakkında aile içi iletişim önerilerinde 
bulunuldu. Oldukça verimli geçen etkinliğimizi aile içinde sınır 
koyma çalışması ile sonlandırdık. 
 

BENEGO KİŞİLİK TESTİ
Öğrencilerimizin kendileri ve çevresindeki kişilerle ilgili 
farkındalığını arttırmak ve kişilik özeliklerini fark ederek 
eğitimde, sosyal hayatta daha etkili ve başarılı olmalarına, 
doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlayan 
BENEGO Çalışma Stratejileri testi, online olarak ekim ayında 
öğrencilerimize uygulanmış, bireysel karneler velilerle paylaĆ
şılmıştır. Öğrencilerimiz hakkındaki gözlemlerimizi objektif bir 
halde değerlendireceğimiz çalışmada çıkan sonuçların ne 
anlama geldiği ve nasıl destekleneceği hususunda velilerimiĆ
ze ve öğrencilerimize bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. 

İÇTEN DUYGULAR
İçten Duygular atölyemizde velilerimizle bir araya geldik. İki 
ayrı oturum şeklinde düzenlediğimiz atölyede duyguların 
işlevlerini, oluşum süreçlerini ve hayatımızdaki etkilerini 
konuştuk. 

Teorik bilgilendirmenin ve deneyimlemenin yer aldığı etkinliĆ
ğe velilerimizin aktif katılımını sağlamaya çalıştık. 

LGS SÖYLEŞİLERİ
Eğitim süreçlerinde akran eğitiminin önemi vazgeçilmezdir. 
Bu sebeple sınav hazırlık grubumuzla birlikte, önceki dönemĆ
lerde sınava hazırlanma aşamalarını tamamlamış, şu anda 
farklı lise türlerinde eğitim-öğretim hayatlarına devam eden 
öğrencilerle bir araya geldik.  Benzer tecrübelerden geçen 
öğrencilerin sınav hazırlanma deneyimlerini dinlemek öğrenĆ
cilerimizin motivasyonlarını güçlendirme adına önemli bir 
adım oldu.

ZOR BALIK 
KİTAP  KRİTİĞİ
Rehberlik derslerinde öğrencilerimizle okuduğumuz 
‘Zor Balık’ kitabı ve içerisindeki karakterler üzerine 
tahlil çalışması yapıldı.

'Zorbalık, zorba davranış ve doğru tepki ne olur?' soruĆ
larına cevap aradığımız etkinliğimize öğrencilerin ilgisi 
yoğundu. 

İNTERNET ÇAĞINDA 
AİLE OLMAK
Yapılan öğrenci gözlemleri ve veli görüşmelerimiz; teknoloji 
çağının anne babaları olarak çoğu zaman internet dünyasının 
yeni gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmaya, bildiklerimizi 
hatırlamaya ve bilmediklerimizi öğrenmeye ihtiyaç duyduĆ
ğumuzu göstermektedir. Kafamızda biriken bu sorulardan 
yola çıkarak Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak Hoca' mızı ağırladık. 
Sorular ve cevaplarla istifade ettiğimiz programımız, velileriĆ
mizin yoğun katılımı ile tamamlandı.



R E H B E R L İ K

LİSE GÜNLÜĞÜM
Sınav grubu öğrenci ve velilerimizle lise öğrencisi olmaya 
dair konuştuğumuz etkinliğimizin ilk seminerinde; LGS 
sistemi, liseler, puanlar ve alternatifler hakkında konuştuk. 
İkinci seminerinde ise konumuz öğrenme stratejileri idi. İlk 
olarak öğrencilerimizin hangi öğrenme stratejilerini ne 
oranda kullandıklarını belirlemek amacıyla anket uyguladık 
ve sonuçları hem öğrencilerle hem öğretmenlerle hem de 
velilerimizle paylaştık. Daha sonra da veli semineri düzenleĆ
yerek öğrencilerimizin kullandıkları öğrenme stratejilerini 
nasıl destekleyebileceğimiz hususunda önerilerde bulunduk. 

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ 
YOL HARİTASI SUNUMU
YETEV Okulları ölçme ve değerlendirmeden sorumlu Direktör Yardımcısı Cüneyt Özer ve okul işleyişinden sorumlu 
Direktör Yardımcısı Hilmi Tunahan Gök önderliğinde okulumuzun 7. sınıf velilerine yönelik LGS ile ilgili izleyeceğimiz yol 
haritası hakkında veli toplantısı gerçekleştirildi. Sürecin çok başında olan öğrencilerimizin eksiksiz ve planlı yol almaları 
adına gerçekleşen bu seminerde bilgi dolu paylaşımlar yapıldı.

BİREYSEL ÇALIŞMA PROGRAMLARI
Ortaokul 5 ve 6.sınıf öğrencilerimize belli bir çalışma ve yaşama disiplini kazandırma amaçlı olarak sınıf öğretmenleriĆ
mizle bir araya gelerek bir program hazırladık ve öğrencilerimize tanıttık. İçerisinde ev ortamındaki öğrenmelerini 
güçlendirecek tekrarlar, soru çözümlerinin yanında egzersiz ve kitap okuma gibi faaliyetler olmasına da özen gösterdik. 
Yapılan programlar haftalık olarak sınıf rehber öğretmenimiz tarafından kontrol edilerek öğrencilerimize bireysel geri 
bildirimlerde bulunulmaktadır. 

BİKAMP GÜNLERİMİZ
8. sınıf öğrencilerimiz ile her ay yaptığımız LGS BiKamp programının ocak ayı faaliyeti, Üsküdar'da bulunan Kitap Kahve' 
de gerçekleştirildi. Farklı çalışma ortamları deneyimleyen öğrencilerimiz, günlük hedeflerine ulaşmış olmanın mutluluğu 
ile okullarına döndüler.

GELENEKSEL 
OYUNLAR
3. sınıf öğrencilerimizle geleneksel oyunlarımızı öğrendik. 
Tablet, telefon ve bilgisayar oyunları konusunda ehil olduĆ
ğunu düşündüğümüz öğrencilerimizle geleneksel oyunĆ
larımızı deneyimledik. Körebe, mendil kapmaca ve aç 
kapıyı bezirgân başı gibi oyunları oynarken öğrencileriĆ
miz, öğretmenleriyle birlikte keyifli vakit geçirmiş oldular.

REHBERLİK 
ÇALIŞMALARIMIZ
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi olarak belli 
temalar çerçevesinde aylık ya da haftalık rutinlerle sınıfta 
öğrencilerimizle bir araya gelinir; okula uyum, mahremiĆ
yet, sınırlar, zorbalık ve duygular ilk dönem boyunca sınıfĆ
ta üzerinde durulur. Bol etkinlik, az teorik bilginin yer aldığı 
derslerimizde öğrencilerimiz yakından tanınır. 
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TÜRKİYE'NİN İLK TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULUNUN MÜZESİ, 
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE KAPILARINI AÇTI



PALET TÜRK 
MÜZİĞİ 
İLKOKULUNUN 
SANAT 
DANIŞMANLIĞINDA 
DÜZENLENEN, 
OKULUMUZUN 
TEKNİK VE FİZİKİ 
ALTYAPISI İLE 
KONSER, TİYATRO, 
KONFERANS VE 
DAHA PEK ÇOK 
ETKİNLİK PALET 
SANAT 
SAHNESİ'NDE 
SANATSEVERLERLE 
BULUŞUYOR. 

Sosyal Medyada
Bizi Takip Edin!www.paletsanat.com.tr
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CİNUÇEN TANRIKORUR 
ANISINA
Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde Cinuçen Tanrıkorur'u Anma Programı'nda 'Geleneği 
Geleceğe Bağlayanlar' teması kapsamında düzenlenen programda öğrencilerimiz sahne aldı. 
Türk bestekâr, ud virtüözü, müzikolog, yazar ve hoca olan Cinuçen Tanrıkorur'un yıl dönüĆ
münde gerçekleştirilen programda Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz, Tanrıkorur'un müzik 
dünyasına yönelik katkılarını ve hayat hikâyesini izleyicilere farklı bir kompozisyonla aktarıp 
kendisinin çocuklar için bestelediği doğum günü şarkısını seslendirdiler. 

ENSTRÜMAN TESLİM TÖRENİ
Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimizden Sıddık Fatih Atay, Eslem Tüzgen, Hifa Serra Çetinkaya, Halid Sinan Öztürk, Asude Meryem Yıldız, Salih Tahiroğlu ve Ömer Kaan Hancılar'ın 
seçmiş olduğu kanun enstrümanı, kendilerinin anatomisine göre yeniden tasarlandı. Meslek sazlarını seçen minik eller, enstrüman teslim töreni için Cinuçen Tanrıkorur Konser 
Salonu'nda aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldiler. Kanun dersi hocamız Rabia Saklı tarafından seçmiş oldukları meslek sazları takdim edildi.

Kendilerini tebrik eder, mûsikî hayatlarında başarılar dileriz.
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ENSTRÜMAN DEĞERLENDİRME 
GÜNÜNDEN KARELER
2 ve 3. sınıf öğrencilerimizle meslek sazı değerlendirme süreci tamamlandı. Kurucu temsilcimiz, okul müdürümüz ve enstrüman öğretmenlerinden oluşan komisyonumuz, öğrencileriĆ
mizin önceden çalıştıkları şarkıları dinlediler. Bizleri mutlu eden ve gururlandıran geleceğin sanatçıları olan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


