
BAYRAMLAŞMA SEVİNCİ

23 NİSAN COŞKUSU
Öğrencilerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı geleneksel çocuk oyunları oynayarak 
coşkuyla kutladılar. Düzenlenen bahçe etkinliklerinde 
öğrencilerimiz doyasıya eğlenip keyifli bir bayram 
geçirdiler.Bu yarışmada Türk Müziği İlkokul öğrencilerimizle beraber 

Uluslararası Oxford Big Read Yarışması' na katılım gösterdik. Bu 
yarışmada okumuz öğrencilerinden Zeynep Lina Bodur rakiple-
rini eleyerek Türkiye 2.si, İstanbul 1. olmuştur. Öğrencimizi ve 
kendisini hazırlayan İngilizce Öğretmenimiz Afarin Moham-
medbeygi' yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

H A R M A N
TEMMUZ 2022,  SAYI 2  

ÖZEL PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU / ÖZEL PALET ORTAOKULU

Ramazan Bayramı arifesinde tüm öğrencilerimizle okulumuz avlu-
sunda bir araya gelerek geleneksel bayramlaşma merasimimizi 
yaptık. Sevgi, saygı, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını en 
derin şekilde hissettiğimiz dakikalarda birbirimize sarıldık ve 
bayramlaştık. 

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz atık malzemeleri 
kullanarak kendi doğal ve yapay çevrelerini hazırladı-
lar. Hazırladıkları çalışmaları etkinlik akabinde arka-
daşlarına tanıttılar. 

ÇEVRE TASARLAMA 
ÇALIŞMASI

OXFORD BİG READ
YARIŞMASI



İ L K O K U L

İlkokul öğrencilerimiz Türkiye’nin ilk cam müzesi olan Beykoz Cam ve 
Billur Müzesi’ni ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz rehber eşliğinde müzeyi 
detaylı bir şekilde gezip merak ettiklerini cam ustalarına sorarak bilgi 
aldılar. Atölye çalışmalarına katılarak camın cisme dönüşüm sürecini 
gözlemlediler.

CAM MÜZESİ GEZİSİ
Öğrencilerimizin okudukları kitapların karakterleriyle özdeşleşmelerini sağlamak amacıyla sevdikleri 
bir kitap karakteri olarak giyinip okula gelmeleri istendi.  Ellerinde kitaplarıyla en sevdikleri kitap karakte-
rini ve kitaplarını İngilizce olarak tanıttılar.

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz dengeli beslenme konumuz ile ilgili bir 
öğünde bulunması gereken karbonhidrat, yağ ve protein içeren ürünler ile ilgili 
bir yemek tabağı hazırladı. Hazırladıkları ürünleri arkadaşlarına sundu. Hafta 
boyunca okul yemekhanesindeki yemekleri değerlendirerek zengin bir içerik 
olup olmadıklarına yönelik tespitlerde bulundu.

DENGELİ BESLENİYORUM

BOOK CHARACTER DAY



ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİKLERİ 
Öğrencilerimiz geleneksel çocuk oyunları ile hem eğlenmenin hem de birlik ve 
beraberlik duygusunun tadına coşkuyla vardılar.

İ L K O K U L

Fen bilimleri dersimizde ilgili olan Neyzen Emin Dede 
sınıfı öğrencilerimiz ‘’Doğal ve yapay çevre’’ konumuzla 
ilgili olarak öğrencilerimiz kendileri bir doğal ve yapay 
çevre tasarladılar. 

DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz enstrümanlarını hocalarından teslim aldılar.  Büyük bir 
gayret ve çalışmanın, sabrın ve dikkatin neticesinin de güzel olacağı temennileri ile musiki 
hayatlarının ilk adımını atılar.

Öğrencilerimiz, aileleriyle birlikte daha fazla İngilizce 
kitap okumaya ve yeni kelimeler öğrenmeye motive 
etmek amacıyla okulumuz yemekhanesinde düzenle-
nen çorba etkinliğine katıldılar. Ebeveynleri çocuklarıyla 
birlikte kitap okumaları için bir araya getiren bir etkinlik 
olan aile okuryazarlığı etkinliğinde her öğrenci çorbasını 
içerken velisine kitap okudu. 
Öğrencilerimiz çorbalarının eşliğinde ailelerine kitap 
okumuş ve ardından aileleriyle öğretmenleri eşliğinde 
oyun oynayarak eğlenceli bir şekilde sona ermiştir.

DÜNYA ÇOCUK OYUNLARI FAMİLY LİTEARCY SOUP 
DAY

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz, yaşadığımız dünya-

da yalnız olmadığımızı ve oyunun birleştirici ve bütün-

leştirici bir etkisinin olduğunu dünyada oynanan çocuk 

oyunları ile öğrendi. Oynadıkları çocuk oyunlarından 

ülkemizde oynananları, aralarındaki benzerlik ve farklı-

lıkları deneyimledi ve nihayetinde oyunun evrensel 

olduğu kanısına vardı.

ENSTRÜMAN TESLİM TÖRENİ



Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz; dünya üzerindeki kıtaları, kıtalarda 
yaşayan canlıları, canlıların özelliklerini öğrendi. Oynadıkları dünya 
haritası oyunu ile de bilgilerini pekiştirdi.  

Öğrencilerimiz, dünya üzerindeki kıtaları, kıtalarda yaşayan canlıları, canlıların özelliklerini öğrendi. Oyna-
dıkları dünya haritası oyunu ile de bilgilerini pekiştirdi.  

Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimizle matematik dersinde  ‘’Geometrik Cisimler’’ ünitesi kapsamında çevremizdeki cisimlerin hangi 
geometrik cisme benzediği bulundu. Geometrik cisimlerin köşe ve ayrıt yüzeylerini belirlendi. Açılımları yapılarak kendi geometrik 
cisimlerimiz tasarlandı. Hazırlanan çalışmalarda oyun hamuru, çubuk, karton gibi farklı materyallerden de yararlanıldı.

İ L K O K U L

GEOMETRİK CİSİMLER

GEZEGENİMİZDE YALNIZ DEĞİLİZ GEZEGENLER SUNUMU

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz , 
“Güvenli Hayat” teması çerçevesinde 
emniyet kemeri kullanımının önemine 
dair bir drama çalışması yaptı.

GÜVENLİ HAYAT

İFADE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME İLGİ ALANLARIMI 
KEŞFEDİYORUM

‘
Öğrencilerimiz kendini ifade etmenin günlük yaşamımızda ve sosyal çevremizde ne kadar önemli 
olduğunu anlamak ve anlatmak amacıyla kendilerine verilen bir tema ve anahtar kelime ile belirtilen 
süre boyunca anlamlı konuşma deneyimi gerçekleştirdi. Kemal Batanay sınıfından gönüllü öğren-

cilerimiz, düzenli olarak yaptığımız 
sunumlara ek olarak ilgi alanlarına ait 
sunumlar gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz-
den biri kağıdın serüvenini bizler ile 
paylaşırken bir diğeri oluşturduğu resim 
sergisini bizlere sundu. 



Neyzen Niyazi Sayın sınıfı öğrencilerimiz İstiklal Marşı’nın 
Kabulü etkinliği kapsamında, Üstat Mehmet Akif Ersoy’un 
hayatını, şiirlerini, İstiklal Marşı’nı yazma sürecini öğrendi. 
İstiklal Marşı’nın bestelenmiş farklı formlarını dinlenerek 
şimdiki hali ile karşılaştırmalar yapıldı. Hazırlanan Mehmet 
Akif, kitapçıkları ile milli şairimiz her yönüyle tanındı.

İlkokul öğrencilerimiz, her gün düzenli olarak yaptıkları okuma saatleri dışında haftanın bir 
gününü kütüphane saati olarak geçirdiler. Kütüphane kullanımı, araştırma ve inceleme 
becerilerini öğrendikleri bu zaman aralığı çocukların en sevdiği günlerden biriydi. Yaz aylarının 
gelmesiyle birlikte okuma alanlarımız bahçemizin en güzel köşelerine taşındı.

Öğrencilerimiz Büyük Çamlıca Külliyesi içinde yer 

alan, 15 tematik alan ve 800’den fazla eserden 

oluşan İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret etti. 

Milli saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer 

alan ve daha evvelden sergilenmeyen İslam 

kültürüne ait eserleri görme fırsatını yakaladılar.

Müzede Hz Peygamberin eşyaları, Kur-an' ı Kerim' in 

ilk nüshaları, Hırka-i Saadet mahfazaları ile Hilye-i 

Şerif öğrencilerimizin dikkatini çekti. Ayrıca 

Osmanlı dönemine ait ürünleri de ilgi ile izlediler.

İSLAM MEDENİYETLERİ 
MÜZESİ GEZİSİ

KÜTÜPHANE SAATLERİ

İSTİKLAL MARŞI' NIN 
KABULÜ ETKİNLİKLERİ

İ L K O K U L

"İşaret ve sembol nedir? Bu işaret ve sembolleri yaşamımızın hangi 
alanlarında kullanıyoruz? İşaret ve semboller hayatımızı nasıl 
kolaylaştırıyor?" Soruları ile ilgili olarak Neyzen Emin Dede sınıfı 
öğrencilerimiz araştırmalar yaparak bilgi edindiler. Edindikleri bilgileri afiş, 
poster, drama yöntemleriyle akranlarına sundular.  

İŞARET VE SEMBOLLER



İ L K O K U L

Beykoz Kelebek Çiftliği’ne yaptığımız gezide 
öğrencilerimiz kelebeğin oluşum sürecine ait videolar 
izlediler. Kelebeklerin yaşam döngüsü hakkında bilgi 
aldılar, ekolojik yaşam için gerekliliğini yerinde 
gözlemleyerek bilgi edindiler ve çok fazla kelebek 
çeşidini görme fırsatı buldular. 

Öğrencilerimizin sahip oldukları basit bilinen bilgileri 
kullanarak ders sırasında sadece İngilizce konuşmaya 
motive etmek amacıyla İngilizce piknik günü 
düzenlendi.

Matematik dersinde ‘’Paralarımız’’  konumuzla bağlantılı 
olarak Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimiz kâğıt ve 
madeni paraları incelediler. Paraların arkasında bulunan 
şahsiyetleri araştırdılar. Paralarımızı temsil eden 
materyalleri kullanarak hesaplamalar yaptılar,  alış veriş 
problemleri kurup çözdüler. 

Fen bilimleri dersimiz kapsamında öğrencilerimiz,  
maddenin hallerini ve hal dönüşümlerini deneyler 
yaparak öğrendiler. Farklı halde bulunan maddelerin 
dönüşümlerini gözlemlediler ve gözlem sonuçlarını 
akranlarıyla paylaştılar. 

Türk Müziği İlkokulu öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde yapmış oldukları çalışmalardan oluşan yılsonu sanat 
sergimiz, okulumuzun giriş alanında açıldı. Küçük sanatçılarımızın keyifle yaptığı eserler sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Velilerimizden yoğun ilgi gören yılsonu sergimiz, öğrencilerimizi de çok mutlu etti. 

Zamanı ölçme konumuz kapsamında Neyzen Emin Dede 
sınıfı öğrencilerimiz arasındaki kendi saatlerini tasarladı-
lar. Dakika ve saat arasında ilişkiyi buldular. Farklı zamanı 
ölçme birimleriyle ilgili problemler kurdular ve çözdüler.

Öğrencilerimiz, zaman kavramı üzerine çıktıkları yolcu-
lukta geçmişten günümüze kullanılan zamanı ölçme 
araçlarını tanıdı. Zamanı neden ölçmek gerektiği konusun-
da bilgi alışverişinde bulundu. Zamanı ölçme araçlarından 
pratik, kullanışlı ve dahi doğru olanın hangisi olduğu 
üzerine konuştu. Son olarak analog saat üzerinden akranı 
ile birlikte bir oyun oynayarak bilgilerini pekiştirdi. 

İlkokul öğrencilerimiz Ramazan ayının bereketi ile 
kitap fuarına katıldı. Kumbaralarında biriktirdikleriyle 
kendi kitap alış verişlerini gerçekleştirdiler.

BEYKOZ KELEBEK 
ÇİFTLİĞİ GEZİSİ

PİKNİK GÜNÜPARALARIMIZ

MADDENİN HALLERİ

SANAT SERGİSİ 

ZAMANI ÖLÇME SAATLERİ 
ÖĞRENİYORUM

RAMAZAN KİTAP 
FUARI



Öğrencilerimizin yeni kelimeler ve bunları nasıl yazacaklarını öğrendikleri bir etkinlik olan Speeling Bee Yarışası ile 
sınıflarımız kelimeleri doğru heceleyerek eğlendiler. Jürinin verdiği kelimeleri en doğru şekilde heceleyen öğrencilerimiz 
yarışmanın kazananı oldu.

İlkokul öğrencilerimiz “Tekkede Bir Gün”  programı ile 
okulu tekkeye taşıdılar.  Sınıf içi etkinliklerini tekkede 
devam ettikleri günde, keyifli ve huzurlu bir gün 
geçirdiler. 

Hayat bilgisi dersimiz kapsamında Neyzen Emin Dede 
sınıfı öğrencilerimiz sahip oldukları hakları araştırdılar. 
Demokrasi ve seçim kavramları hakkında beyin fırtınası 
yaptılar. Sanal bir seçim ortam hazırlayarak seçim gerçek-
leştirdiler.

Hayat Bilgisi dersimizde ‘’Yaptığı hizmetlerle ülkemize 
katkıda bulunan şahsiyetler’’ konumuz kapsamında 
öğrencilerimiz,  seçtikleri bir kişiyi araştırdılar. Yaptığı 
hizmetleri, ülkemize olan katkılarını ve ortaya koydukları 
eserleri incelediler ve arkadaşlarına sundular. 

Neyzen Niyazi Sayın sınıfı öğrencilerimiz,İngilizce şekilleri 
öğrendikten sonra renkli kâğıtlardan kestiği şekillerden 
robot tasarladılar. Bahçede yapılan etkinliğimiz sayesinde 
öğrencilerimiz oldukça eğlendiler.

DEMOKRASİ VE 
SEÇİM

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER 

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz, geçmişten günümüze 
yaptıkları büyük icatlar, topluma kazandırdıkları büyük buluşlar 
ve fikirler ile çok kıymetli olan Türk büyüklerini tanıma ve 
tanıtma kapsamlı sunumlarını gerçekleştirdi.

TÜRK BÜYÜKLERİ 
SUNUMU

SPELLİNG BEE TEKKEDE BİR GÜN

ROBOT WİTH SHAPES

İ L K O K U L

Öğrencilerimizin oyuncakları veya sahip oldukları şeyler 
hakkında başkalarının önünde basit bir dil kullanarak 
konuşmalarına yardımcı olan ve onları motive eden 
eğlenceli bir konuşma etkinliği 'Göster ve Anlat' ile keyifli 
anlar geçirildi.

Kemal Batanay sınıfı öğrencilerimiz sonbahar- kış afişi 
hazırlayarak mevsim geçişlerini, mevsimsel farkları, 
mevsimlerin belirgin özelliklerini, küresel ısınma ile 
değişen mevsim süreçlerini öğrendi. Grup halinde 
hazırladıkları afişlerini arkadaşlarına sunarak 
çalışmalarını aktarma imkânı edindi. 

SHOW AND TELL 

SONBAHAR- KIŞ 
ETKİNLİĞİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME
Neyzen Emin Dede sınıfı öğrencilerimiz, standart olan ve 
standart olmayan uzunluk birimlerini kullanarak öğren-
cilerimiz, çevrelerinde farklı uzunluktaki nesneleri ölçtü-
ler. Önce tahmin ettiler sonra uzunluk ölçme aletlerini 
kullanarak gerçek uzunlukları buldular ve aradaki farkı 
belirlediler.



Ortaokul öğrencilerimizden oluşan 'YAZIyorum'  proje 
ekibi tarafından kaleme alınan Hayaller Ülkesi adlı çift 
dilli kitabımızın tanıtımı konferans salonunda etkileyici 
bir programla gerçekleştirildi.  Yazar, çizer, editör ve çevir-
menden meydana gelen ekibimizin Türkçe ve İngilizce 
öğretmenlerimiz koordinatörlüğünde hazırladıkları kitap, 
düzenlenen etkinlikle sanatseverlerin beğenisine sunul-
du. Programın sonunda yazarlarımız tarafından imzala-
nan kitaplarımız, satışa sunularak elde edilen gelir 
Sadaka Taşı yardım kampanyasına devredildi.  Böylesi 
disiplinler arası başarılı bir çalışmaya imza atan ve 
geleceğe eser bırakan öğrencilerimizi ve koordinatör 
öğretmenlerimizi tebrik ederiz. 

Fen bilimleri ve drama kulübü öğretmenleri rehber-

liğinde Destinagion İmagination Türkiye finallerine 

hazırlanan öğrencilerimiz, verimli ve keyifli bir 

süreç geçirdiler. Okulumuzdan 3 takım, 16 öğrenci 

Dat-2022 Türkiye finallerine katıldı. Bilim, mühen-

dislik ve görsel sanatlar alanlarında hazırlanarak 8 

dakikalık sunum sonrası anlık doğaçlama sunumu 

geçekleştirdiler. Öğrenci ve öğretmenlerimiz için 

oldukça heyecanlı üç gün yaşandı. 

Çekmeköy Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen “2022 
Bilim Şenliği” oldukça  keyifi ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz etkinlik görevlerinde aktif 
rol alarak akranlarına çeşitli STEAM etkinliklerini uygu-
lamalarını sağladılar. Newton çarkı, basit paraşüt yapımı, 
mancınık gibi geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan 
bazı uygulamalar sunuldu. 3D modelleme çalışmaları ve 
geri dönüşümle yapılan çalışmalar farklı okullardaki 
öğrenciler tarafından oldukça ilgi gördü. 

Ortaokul öğrencilerimiz, Oxford 
yayınlarının yaptığı Big Read Yarış-
masına katılarak farklı bir deneyim 
kazandılar. Her öğrenci kendi seviye-
lerinde seçtiği kitabı okuyarak kitap 
ile alakalı görüşlerini bildiren ve 
kitabın sonunu değiştirdikleri proje 
çalışmasında bulundular. Yarışmaya 
katılan öğrencilerimize katılım 
sertifikaları verildi. 

O R T A O K U L

e-TWINING PROJECTS – e-TWINING PROJELERİ
İngilizce dersi kapsamında yürütülen e-Twining Proje-
leri Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülüne layık 
görüldü. Dil öğrenmenin önemi ve Web 2.0 araçları ile 
dil öğrenme üzerine yürütülen projelerin etiketini 
Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmenimiz Havva 
Fettahoğlu, ödüllerini ve okul levhalarını il koordinatö-
rünün elinden aldı. Öğretmenimizi ve öğrencilerimizi 
çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyo-
ruz. 

HAYALLER ÜLKESİ 
KİTAP LANSMANI

DI TURKEY

3D KALEMLE MATEMATİK 
KAZANIMLARI

YETEV OKULLARINDA 
BİLİM ŞENLİĞİ

OXFORD BIG READ – OXFORD 
BIG READ YARIŞMASI

KAZIM KARABEKİR’İN KIZI TİMSAL KARABEKİR İLE
“KURTULUŞ SAVAŞI VE KAZIM KARABEKİRİ’İN ROLÜ” CANLI YAYINI

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.

Ortaokul öğrencilerimiz, 3D 

kalem çalışmasıyla öğrendik-

leri kazanımları yaparak ve 

yaşayarak deneyimliyor. Fen 

laboratuvarında matematik ve 

fen bilgisi öğretmenlerimizin 

disiplinler arası çalışmaları ile 

5.sınıf öğrencilerimiz; doğru 

parçası, doğru, üçgen, kare ve 

dörtgen modellerini şablonlar 

yardımıyla oluşturdu. 8. sınıf 

öğrencilerimiz de prizma ve 

piramit modellerini 3D kalem-

le modelleyerek benzer bir 

çalışma yaptılar.

Öğrencilerimiz; oldukça keyif 

alarak yaptıkları çalışmalarda 

oluşturdukları ürünleri, evleri-

ne götürmenin keyfini yaşadı-

lar.

 8. sınıf öğrencilerimiz, Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir ile 

“Kurtuluş Savaşı ve Kazım Karabekir’in konusu kapsamında çevrim içi 

seminerimizle bir araya geldiler. Tarih kokulu seminerin ardından sosyal bilgiler 

öğretmenimiz, Timsal Hanım’a katılım ve değerli sohbetlerinden dolayı 

teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.



8. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe ve matematik 
öğretmenlerimiz öncülüğünde münazara etkinliğinde bir 
araya gelerek zıt fikirlerini münazara tekniklerini 
kullanarak savundular. Öğrencilerimiz kendilerine verilen 
konular üzerine araştırma yaptıktan sonra tezlerini 
hazırlayıp jürinin ve arkadaşlarının karşısına geçtiler. 
Fikirlerini en iyi şekilde savunarak jürinin beğenisini 
kazanmaya çalışan öğrencilerimiz; düzenlenen etkinlikle 
kendilerini ifade etme, araştırma ve sunma becerilerini 
geliştirmiş oldu.

Öğrencilerimiz İngilizce dersinde öğrendikleri konuları, 
sınıf içi etkinliklerle eğlenceli hale getirerek pekiştiriyor. 
“can – can’t”  yapısı öğrenilerek “Bana Anlat” etkinliği ile 
konumuz pekiştirildi. Oyunlarla öğrenmenin daha hızlı ve 
kalıcı olduğunu gören öğrencilerimizin eğlendikleri anlara 
şahit olmak paha biçilemez. 

Fen bilimleri öğretmeni rehberliğinde planlanan ve tüm 

ortaokul öğretmenlerinin kendi ders içeriklerindeki 

çalışmalarla yürütülen 'Eko Okullar Programı' nda bu yıl 

“Enerji” konusu ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Öğrencilerimizle birlikte yenilenebilir ve yenilenemeyen 

enerji kaynakları ile ilgili araştırmalar ve çeşitli çalışmalar 

yapıldı. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizle eko-okullar panosu 

hazırlanarak konu ile ilgili farkındalık oluşturulmaya 

çalışıldı. 

Geleneksel spor dallarında dünyanın en geniş kapsamlı, 
en büyük katılımlı festivali haline gelen ETNOPOR Kültür 
Festivali' ne katılan öğrencilerimiz birbirinden eğitici ve 
eğlenceli atölyelerle keyifli bir gün geçirdiler.

5. sınıf öğrencilerimiz farklı bir etkinliğe imza attılar. Öğrencilerimiz okudukları 
kitaplardaki sevdikleri karaktere büründüler. Karakterlere göre giyinen 
öğrencilerimiz, aynı zamanda küçük bir drama çalışmasında da bulundu. 
Okudukları kitapların sunumunu arkadaşlarına yaparak keyifli bir gün 
geçirdiler. 

O R T A O K U L

8. SINIFLARDA 
MÜNAZARA ETKİNLİĞİ

CLASSROOM ACTIVITIES 
SINIF ETKİNLİKLERİ

EKO OKULLAR PROGRAMI

ETNOSPOR

BOOK CHARACTERS DAY
KİTAP KARAKTERLERİ GÜNÜ

DÜNYA SENİ DİNLİYOR

ASPENDOS ANTİK KENTİ VE KALEİÇİ GEZİSİ

Ortaokul ve ilkokul öğrencilerimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıldönümü vesilesiyle 
düzenlenen programda bir araya gelerek kahraman şehitlerimizi andılar.
Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayıp Kuran-ı Kerim tilaveti, kısa belgesel gösterimleri, 
günün önemine binaen konuşmalar yapılması, Çanakkale temalı şiirlerin okunması, oratoryo, koro ve halk oyunları 
gösterimi ile devam etti. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan program, “Çanakkale’nin Unutulmayan Kahramanları” 
adlı serginin gezilmesiyle son buldu. 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE 
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

Antalya’da gerçekleşen 'Destination İmagination 2022 

Finalleri'ne katılan öğrencilerimizle birlikte Serik ilçesinde 

Akalar tarafından kurulmuş ve antik devrin mamur 

zengin kentlerinden olan Aspendos Antik Kenti ve 

muhteşem bir manzaraya sahip Kaleiçi' ne gezi 

düzenlendi. Keyifli bir tur ile yarışma stresini atan 

öğrencilerimiz, hatıra fotoğrafı çekimi ile içinde 

bulundukları anı kalıcı hale getrdiler.

Dünya sorunları ile ilgili fen bilimleri zümresi 

olarak planladığımız “Dünya Seni Dinliyor” 

etkinliğini 5A sınıfı öğrencilerimizden 

Muhammed Emin Yılmaz hazırladığı sunum ile 

geri dönüşüm, israf, sürdürülebilir dünya, temiz su 

kaynakları gibi konularda anlattıklarıyla 

farkındalık oluşturdu. 
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CAMBRDIGE ESOL SINAVI

İFTAR PROGRAMI

DENEYLERLE FEN BİLİMLERİ

Recycle With Art – Sanatla 
dönüştür etwinning projesi

ENGLISH EXHIBITION 
İNGİLİZCE SERGİ

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 
tasarımlarla gerçek model üzerinden de çalışmalarımız 
tamamlandı. 

Türkçe öğretmenimiz öncülüğünde tüm ortaokul öğrenci-
lerimizin emeğiyle hazırlanan 'Palet Okul Gazetesi' okurla-
rıyla buluştu. Gazetemizin hazırlanmasında görevli olan 
öğrencilerimiz, okulumuzun girişinde 'iyilik' temalı stant 
kurarak gazetelerini satışa çıkardılar. Satıştan elde edilen 
gelir ile ihtiyacı olan bir okula kütüphane kurmak üzere 
bağışta bulunuldu. Bir gazetenin baskıya hazır hale gelme-
si için gerekli tüm aşamaları deneyimleyen ve süreci başa-
rıyla takip eden öğrencilerimizi tebrik ederiz. 

Ramazan ayının son iki haftasından iki gün öğrencileri-
mizle oruç tuttuk ve iftarlarımızı okulda yaptık. Aynı 
zamanda bu iki günde sevgili Peygamberimiz 'in hayatını 
konu alan Çağrı filmini seyrederek bir siyer atölyesi 
gerçekleştirdik. İftarlarımızı yaptıktan sonra İslam Mede-
niyetleri Müzesi'ne bir gezi gerçekleştirdik. Ardından 
teravih namazlarımızı da Büyük Çamlıca Camii'nde eda 
ederek programımızı sonlandırdık.

Derslerimiz süresince fırsat buldukça gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla öğrencilerimiz hem eğlenceli hem de verimli 
zaman geçirme fırsatı buldular. Her sınıf seviyesi için yapılan deneyler müfredat ile uyumlu bir şekilde yürütülmektedir. 

Ortaokul öğrencilerimizin İngilizce derslerinde tüm sene 
boyunca yaptıkları çalışmalar, ailelerine ve arkadaşlarına 
sundukları renkli bir sergi düzenlendi. Öğrencilerimiz 
çalışmalarını sergilerken kendi çalışmaları hakkında 
bilgilendirmelerde bulundular. Tüm yıl boyunca yapılan 
çalışmaları bir arada görmek oldukça keyif verici idi. 

PALET GAZETESİ

Ortaokul öğrencilerimiz Cambridge Esol sınavlarına katıldı. Öğrencilerimize; kendi seviye-
lerinde okuma, yazma, dinleme ve konuşmadan oluşan dört farklı dil becerinin yanı sıra dil 
bilgisi bilgilerini içeren sorular sorularak dil becerileri ölçüldü. Sınav sonuçlarına göre başa-
rılı olan öğrencilerimize dil seviyelerini belirten belgeleri taktim edilecektir. 

6. sınıf öğrencilerimiz görsel sanatlar öğretmenimizle 
birlikte bir e-twinning projesi yürüttüler. “Recylce With 
ART” isimli projede, ulusal projenin ortak okulları da vardı. 
Öncelikli amacı okulda tükettiğimiz bazı ürünlere karşı 
öğrenci ve öğretmenlerin dikkatini çekerek tüketimi azalt-
maktı. Kâğıt havlu rulolarından üç boyutlu bir sanat çalış-
ması yapıldı. Çevreye en çok zararı veren insan olduğu 
gerçeğini ön plana çıkarmak adına yumurta kartonların-
dan portreler yapıldı. Pet şişe kullanımına dikkati çekmek 
adına pet şişeler boyanarak bir sanat çalışması yapıldı.
Öğrencilerimiz projenin sunumunu velilerimizin katıldığı 
salon programında gerçekleştirdiler. Proje sertifikalarını 
YETEV Proje Koordinatörü Selma Kayaköy' ün elinden 
aldılar. Ortaya çıkan ürünler yılsonu sanat sergisinde izleyi-
ciyle buluştu.

Buraya gelecek olan fotoğrafı 
bana tekrar iletebilir misiniz?



HUNT FOR QR CODE 
QR CODE AVI

KUTU KUTU KARDEŞLİK

YAZAR ÖMER ÜNAL 
İLE SÖYLEŞİ

O R T A O K U L

6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde eğlenceli 
vakitler geçirdiler. Hem genel kültürlerini geliştirmek 
hem de derste öğrendikleri bilgilerini pekiştirmek için QR 
Kod etkinliği yapıldı. Öğrencilere farklı alanlarda hazırla-
nan konuların olduğu QR Kodları telefonlarıyla okutarak 
cevaplarını bulmaları istendi. Tüm cevapları bulan ilk 
grup etkinlikte birinci oldu. 

Ramazan ayında “Kutu Kutu Kardeşlik” projesi kapsamın-
da kardeşlik ve yardımlaşma duygusunu bir nebze olsun 
yaşamak duasıyla öğrencilerimizle erzak toplayarak 
okulda hep birlikte paketledik. Paketlediğimiz erzakları 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak İslam dininin yardım-
laşmaya verdiği önemi hayatımızda tatbik etmeyi bir kez 
daha fark etmiş olduk.

5. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersi kapsamında Yazar 
Ömer Ünal ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencile-
rimiz, yazarın Yeşim Taşı Efsanesi kitabını okuduktan 
sonra gerçekleştirilen çevrim içi söyleşide; Türk mitolojisi, 
destanlar ve efsaneler hakkında yazardan bilgi aldılar. 
Merak edilenlerin yazarımıza sorulduğu söyleşi, hazırla-
nan kitap maketi çalışmalarının sunulmasıyla son buldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte bahçemizdeki futbol saha-
mızda, sınıflar arası turnuvalarımız başladı. Fikstürler 
hazırlandı, kuralar çekildi ve hakem düdüğü ile Palet 
Ortaokulu olarak sınıflar arası turnuvasına start verildi. 
7/A sınıfı ezeli rakiplerini geçerek 3 maçta da puanları 
topladı ve galibiyet elde etti. Katılan tüm sınıflarımızı ve 
7/A sınıfını mücadelelerinden ötürü tebrik eder, başarıları-
nın devamını dileriz.

Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce dersi kapsamında 

derste işledikleri konuyu pekiştirmek için mahalle 

tasarımı yaptılar. Hem kelimeleri pekiştiren hem yer 

yön kalıplarını kullanarak tasarımlarının sunumunu 

yapan öğrencilerimiz konuyu uygulama çalışmaları 

yaparak kavramış oldular. 

Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce dersi kapsamında daha önce okudukları kitapların üç 
boyutlu diorama tasarımını yaptılar. Projelerini yaparken oldukça eğlenen öğrencilerimiz 
projelerinin sunumunu diğer sınıf arkadaşlarına yaparak dil becerilerini pekiştirmiş oldular. 

Ortaokul öğrencilerimiz Bolu 
Mudurnu’da yapılan İngilizce 
kampında ders içinde öğrendikle-
ri bilgileri pekiştirdi ve keyifli 
vakit geçirdiler. Kampta farklı 
farklı İngilizce etkinliklere katıla-
rak hem doğanın tadını çıkaran 
hem de öğrenen öğrencilerimiz, 
kampın sonunda heybelerini 
farklı bilgilerle doldurdular. 

DIORAMA PROJECT DIORAMA PROJESİ

SINIFLAR ARASI 
FUTBOL TURNUVASI

LITTLE ARCHITECT 
KÜÇÜK MİMARLAR

5. sınıf öğrencilerimiz tüm sene 
boyunca İngilizce dersi kapsamın-
da sunumlarını yapmaya devam 
etti. Kendileri için değerli olan eşya-
ları sınıfa getirerek arkadaşlarına 
gösterdikleri eşya hakkında bilgi 
verdiler. Sunumun sonunda 
arkadaşlarının sorularını yanıtla-
yan öğrencilerimiz getirdikleri 
ikramları sınıfta paylaşarak hem 
İngilizce dil becerilerini geliştirdiler 
hem de eğlendiler. Sunum yapan 
öğrencilerimize sertifikaları verildi. 

İNGİLİZCE KAMPI

SHOW & TELL – GÖSTER & ANLAT



Matematik ve beden eğitimi dersini birleştirdiğimiz 'Mate-
matik Yolu' etkinliğimizi 5. ve 6. sınıflarımızla gerçekleş-
tirdik.
Matematik öğretmenimizin tasarladığı Matematik Yolu 
etkinliğinde beden eğitimi öğretmenimizle birlikte öğren-
cilerimiz; eşini bulma istasyonu, 7 farkı bulma istasyonu, 
el ve parmak koordinasyonu istasyonu, halka geçirme 
istasyonu, üslü sayı bulma istasyonu ve son olarak balon 
patlatıp içinden çıkan işlem önceliği istasyonundaki 
işlemleri doğru bulmaya çalıştı. Son olarak sınıfta pi 
sembolü boyaması yaparak kitap ayracını tamamlamış 
oldular.
Kıyasıya süren etkinlikte takımlar halinde mücadele 
eden öğrencilerimiz, grup yarışmasını ve paylaşmayı 
deneyimlediler. 

Öğrencilerimizin, görsel sanatlar öğretmenimiz rehberliğinde yapmış oldukları çalışmalardan oluşan yılsonu sanat sergi-
lerimizi, sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadık.  Coşkuyla gerçekleşen açılış törenleriyle küçük sanatçıları-
mız, sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirmede sanat eğitiminin önemini ortaya çıkardıkları çalışmalarını sergile-
diler. Böylece akademik donanımın yanında sanatsal bilgi ve becerilerinin gelişimine önem vermeyi ilke haline getiren 
kurumumuz, bir geleneği daha yerine getirmiş oldu.

YETEV Okulları olarak yürüttüğümüz "Sadaka Taşı" 
projesi kapsamında ikinci dönem "Çorbada Tuzun 
Olsun" kampanyasıyla Kadıköy Hasan Paşa Camii 
aşevi için tüm okullar olarak yardımlar topladık. 
Topladığımız yardımları her okuldan bir temsilci 
öğrencimiz ile cami imam hatibine teslim ettik. Aynı 
zamanda cami imam hatibi yaptıkları yardım 
organizasyonları hakkında bize bilgiler verdi. Öğren-
cilerimizin kardeşlik ve yardımlaşma şuurunu 
güçlendirmelerine destek olmak amacıyla farklı 
kollardan faaliyetler yapmaya devam edeceğiz.

Ortaokul öğrencilerimizin katılımıyla Spelling Bee Yarışması yapıldı. Öğrencilerimiz ilk olarak kendi sınıf arkadaşları ile 
yarışarak Jüri karşısında verilen kelimeleri doğru heceleyerek bir üst tura geçmeye çalıştı. Bir üst tura geçen öğrencileri-
miz final turunda diğer arkadaşları ile yarışarak dereceye girmek için ter döktüler. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize 
sertifikaları ve ilk üçe giren öğrencilerimize ise hediyeleri verildi. 

MATEMATİK YOLU 

ORTAOKULDA YILSONU SANAT SERGİSİ

O R T A O K U L

LGS SİMÜLASYONU

SADAKA TAŞI PROJESİ

SPELLİNG BEE – HECELEME YARIŞMASI

Liselere Giriş Sınavı’ndan bir hafta önce öğrencilerimize sınav atmosferini önceden yaşatmak için LGS provası yapıldı. 
Öğrenci giriş belgeleri ile bahçede bekletilerek teker teker, sınavın yapılacağı salona alındı. Kendileri için ayrılan sıralara 
oturan öğrencilerimiz sınav atmosferini öncesinde yaşadılar. 



'Daha Yakından Bak' veli atölyemizde iki hafta boyunca 
sunum ve etkinliklerle ilişkilerimize daha yakından 
bakmayı öğrendik. İlişkilerimizde daha nitelikli dokunuş-
ları nasıl yapacağımızı öğrendik. 
Zaman zaman hüzünlü zaman zaman bol tebessümlü 
anlara şahitlik ettiğimiz atölyemize katılan tüm velileri-
mize teşekkür ederiz. 

Ortaokul öğrencilerimiz 3 senedir eğitim gördükleri, pek çok anı biriktirdikleri kampüslerine karne günü programı ile 
veda ettiler. 400 yıllık tarihi zeytin ağacının bulunduğu avlunun gölgesinde düzenlenen kahvaltı programı ile güne 
başlandı, sınıf pastalarının kesimi ile ortaokulun vedası tatlı hale geldi.  Sınıf öğretmenlerimizin elinden alınan karne-
ler sonrası güzel niyetler, dualar ve karışık duygular eşliğinde sonsuzluğa gönderilen balonlar da programın en renkli 
anlarıydı.  Okul müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanların hazırladıkları mektup ile hüzünlü bir veda gerçekleş-
tirildi.  

Ortaokul öğrencilerimizle hem eğlenmek hem de tüm senenin stresini atmak için Ümraniye Millet Bahçesi' nde sene 
sonu pikniği düzenlendi. Kahvaltı ile başlayan etkinlik kimi öğrencilerimizin doğa yürüyüşü kimi öğrencilerimizin de 
futbol maçları yapmasıyla devam etti.  Pandeminin etkilerinin azaldığı günlerde öğrencilerimizle doğada iç içe olmak 
oldukça keyifliydi. 

8A sınıfı öğrencilerimizin okullarında son günleri olan karne günü hem keyifli hem de ayrılığın verdiği hüzünle geçti. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerimizin unutulmaz bir karne 
günü yaşamaları ve bu günü hep hatırlamaları için ufak hediyeler ve çiçek armağan etti. Arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte son fotoğraflarını çektirerek okulumuza veda 
ettiler. 

Sancaktepe Bilim Merkezi’ne giden öğrencilerimiz teleskopla 
güneş gözlemi, planetaryum ve farklı mekanik araçları dene-
yimleme fırsatı buldular. Gezimiz sırasında farklı bilgiler 
edinen öğrencilerimiz için gezi çok keyifliydi. 

DAHA YAKINDAN 
BAK VELİ ATÖLYESİ

TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU KAMPÜSÜNE VEDA
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MERYEM UÇAR İLE SÖYLEŞİ

SENE SONU PİKNİĞİ

MEZUNLARIN SON KARNE HEYECANI

SANCAKTEPE BİLİM 
MERKEZİ GEZİSİ

8. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersi kapsamında okudukları Özgürlük 
ve Adalet Savaşçısı ALİYA' nın yazarı olan Meryem Uçar ile Çekme-
köy Yenidoğu Kampüsünde keyifli bir söyleşi ile bir araya geldi. 
Kitabın yazılış sürecine ve Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç' e dair bilgiler 
edinen öğrencilerimiz söyleşi sonrası kitaplarını yazara imzalattılar. 

Üç aylarda sevgili Peygamberimiz 'in sünnetini yaşa-
mak niyetiyle bir perşembe gününü tüm okul öğrencile-
rimizle oruçlu geçirdik. Ders saatlerinden sonra iftar 
vaktine kadar öğrencilerimizle namazlarımızı cemaatle 
kılıp dualar ettik, sohbetler yaptık ve oruçlarımızı hep 
birlikte okulumuzda açtık. Ramazan ayının yaklaşması-
nın sevincini ve huzurunu paylaşmış olduk.

SADAKA TAŞI PROJESİ



HİDAYET ÖYKÜLERİ
Din ve ahlak eğitimi zümresi olarak 'Hidayet Öyküleri' isminde tertip ettiğimiz 

programlarımızda Jenny MOLENDYK DİVLELİ Hanımefendi' yi misafir ettik. Hida-

yet öyküsünü bizlerle paylaşan Jenny Hanım'ın söyleşisinin ardından öğrencileri-

mizle soru cevaplar yaparak programımızı sonlandırdık. Böylece İslam dinimizin 

değerini bir kez daha fark ederek istifade ettiğimiz bir program gerçekleştirdik.

Okulumuz 6. sınıf öğrencilerimizden Beren Asya Aluç, 

Kavin Duru Aluç ve Ayşe Mina Kılıç; Matbeg ve Fenbeg 

sınavlarında okulumuzu temsil ettiler. Farklı başarılar 

elde eden öğrencilerimizden Beren Asya Aluç Matbeg'de 

%2,55 lik yüzdelik dilime girerek Bilim Uygulaması 

Sınavı' na girmeye hak kazanmıştır.

Bilim Uygulaması Final Sınavı' na online olarak katılan 

öğrencimiz, okulumuzu başarı ile temsil etmiştir. Katılan 

tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki sınav-

larında başarılar diliyoruz.

MATBEG VE FENBEG SINAVINDAYIZ

Özel Palet Ortaokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. 2022 

mezunlarımız için okulumuz tarafından Mecidiye Kasrı' nda mezuniyet programı 

gerçekleştirildi.  Öğrencilerimiz, Palet' ten mezun olmanın gururunu yaşarken 

Okul Birincisi Hasan Öngün kütüğe çivi çakarak ilk mezunlar olarak adını ölüm-

süzleşirdi.  Öğrenci, veli, idareci ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşen 

programda zaman zaman duygulu anlar yaşandı. İlk mezunlarımız olan Hasan, 

Kaan, Nurbanu, Elif Berra, Zeynep Duru, Ahmet Kerem ve Yiğit Ömer' in mezuni-

yetlerini tebrik eder, tüm eğitim öğretim hayatlarında nice başarılar elde etmeleri-

ni temenni ederiz.

Sosyal bilgiler dersi “İnsan ve Çevre-Haritalar Ne Diyor ?” konumuz kapsamında 5. sınıf öğrencilerimiz; yükselti ve derinlik basamaklarını, yeryüzü şekillerinin tamamını (Göl, plato, 
vadi, ova, dağ, ada, yarımada, akarsu, körfez, koy, boğaz) gösterebilecekleri bir “Yeryüzü Şekilleri Maketi” hazırladılar. 
Maketi hazırlarken çöp poşeti, yumurta kartonu, gazete kâğıt hamuru, oyun hamuru, pet şişe, çöp şiş, köpük, pamuk gibi geri dönüşüm malzemelerini kullanan öğrencilerimiz el 
becerilerini sergileyerek ve eğlenerek öğrenme gerçekleştirdiler.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ MAKET ETKİNLİĞİ

O R T A O K U L

ONLAR ŞİMDİ MEZUN



Kemal Batanay sınıfı öğrencileri, sınıf içi aktivitelerinde arkadaşına sor etkinliğini gerçekleştirdi. Bazen kendi tasarladıkları etkinlikler ile bazen de hazır materyaller ile  mentörlük 
yaptılar. Etkinlik için hazırladıkları tuzluklarla çarpım tablosu çalışmasını da gerçekleştirmiş oldular. arkadaşlarına hiç bilmedikleri bir konuda mentörlük yaptı.  Bu etkinlikte 
kendi tuzluklarını tasarlayarak çarpım tablosu çalışması yaptılar.

2019 yılından beri hizmet vermeye başlayan Türk Müziği İlkokulu, inşa ettiği eğitim kültürünü Dubai' ye taşıyor. Emaar ve Dubai Operası yetkilileri tarafından imzalanan protokolle 
Dubai' de Arap Müziği İlkokulu kurulacak. Palet Türk Müziği İlkokulu önderliğinde açılacak olan ilkokulun protokol töreni; YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdo-
ğan, Emaar Properties Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Alabar, Emaar Entertainment CEO' su Zeina Dagher ve Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş' ün katılı-
mıyla gerçekleşti. 

G E N E L  H A B E R L E R

DUBAİ' DE ARAP MÜZİĞİ İLKOKULU AÇILIYOR

ARKADAŞINA SOR



Öğrencilerimiz Hayat Atölyeleri birimimiz tarafından düzenlenen "Küçüklerden Masallar" adlı etkinlikte buluşarak arkadaşları-

na masallar anlattılar. "Bir varmış, bir yokmuş..." diyerek masal kahramanlarının peşlerine takan öğrencilerimiz; masal kahra-

manlarının kıyafetleriyle, gönüllü ve doğaçlama olarak kendileri için özel hazırlanan sahnede masal anlatımı yaptılar.

İlkokul öğrencilerimiz Hayat Atölyeleri Birimi tarafından düzenlenen 

"Unutulmuş Geleneksel Çocuk Oyunlar Haftası Etkinliği"nde bir araya 

gelerek unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı oynadılar. 

Öğrencilerimiz şenlik havasında geçen etkinlikte "Farfara Filli Ya Filli, 

Topal Karga, Topaç, Kurt Baba, Eski Minder, Çelik Çomak, Halat Çekme, 

Misket Atma, Çuval Oyunu, Mendil Kapmaca, Kaşıkla Top Taşıma, 

Yakan Top ve Üç Taş" gibi geleneksel oyunlarımızı oynadılar. Düzen-

lenen etkinlikle öğrencilerimiz kültürel hazinemiz olan geleneksel 

çocuk oyunlarımızın hem uygulayıcısı hem de aktarıcısı oldular.

UNUTULMUŞ GELENEKSEL 
ÇOCUK OYUNLARI

DEPREM TAHLİYE 
TATBİKATI 

KÜÇÜKLERDEN MASALLAR

Ülkemizdeki tüm okullarda eş zamanlı olarak yapılan "Deprem Tahli-

ye Tatbikatı" kampüsümüzde başarıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerimiz gerçeği aratmayan tatbikatta çalan ilk siren sonrası 

sıraların yanında "çök, kapan, tutun" pozisyonuna geçtiler. Sarsıntının 

bittiğini haber veren ikinci sirenin çalmasıyla öğrencilerimiz sınıflar-

dan tahliye edilip okul bahçesindeki güvenli alanda toplandılar.



Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Yavuztürk İlkokulu 4. sınıf ve Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam 

Hatip Lisesi 9. sınıf (mûsiki sınıfı)  öğrencileri tarafından müzemize ziyaret gerçekleştirildi. Müzemizi 

detaylı bir şekilde gezip tüm alanlar hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler keyifli bir şekilde okulumuzdan 

ayrıldılar. 

ÇEŞİTLİ OKULLARDAN MÜZEMİZE ZİYARET

Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu öğrencileri okulumuzu ve müzemizi ziyaret ettiler. Misafir öğrencilerimiz Neyzen Emin 

Dede sınıfımızdan başlayarak okulumuzun tüm alanlarını ve müzesini detaylı bir şekilde gezdiler. Ardından kurucu temsilci-

mizin mini konserini dinlediler. Müzemizdeki çeşitli enstrümanları deneyimleyen ve "Tanburi Cemil Bey ve Örümcek" hikâye-

sini dinleyen misafir öğrencilerimize, gezinin anısına kurucu temsilcimiz tarafından kitap hediye edildi.

MÜZE ZİYARETİ



Beden Eğitimi Zümremiz tarafından düzenlenen YETEV Okulları Spor Şenliği' nde bir araya gelen öğrencilerimiz, spor 
ile iç içe bir gün geçirdiler. Spor bilinci, kültürü ve farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen şenlikte öğrencile-
rimiz; koşu oyunları, eşli yarışmalar, ip atlama etkinliklerinde ve şişme parkta doyasıya eğlendiler. 

SPOR ŞENLİĞİ 




