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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLK DERS 
ZİLİ OKAN EĞİTİM PLATFORMU’NDA ÇALDI

Tuzla-Ataşehir Kampüslerimizde online olarak düzenlediğimiz törenimizle 
2020-2021 Eğitim Öğretim yılına merhaba dedik. Tuzla-Ataşehir Anaokulu ve 
İlkokul öğrencilerimiz online törenlerimizi sınıf bazında gerçekleştirdiler. Tuzla 
Kampüsü Ortaokul-Lise Müdürümüz Sn. Gürkan Pişkin ve Ataşehir Kampüsü

 Ortaokul-Lise Müdürü/Kampüs Yöneticimiz Sn. Nüket Tuna online olarak 
gerçekleştirilen törenimizde duygu ve düşüncelerini paylaştılar. 2020-2021 
Eğitim Öğretim yılının başlangıcını Covid-19 salgını nedeniyle online olarak 

gerçekleştirmiş olmanın, farklı deneyimleri beraberinde getirdiğini; 
en kısa zamanda öğrencilerimizle buluşmayı temenni ederek konuşmalarını 

sonlandırdılar. 



Tuzla-Ataşehir Ortaokul ve Tuzla Lise mezun öğrencilerimiz 
okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizle deneyimlerini ve Okan 

Koleji’nin kendilerine katkı sağladığı farklılıklara değindiler. 2019-2020 
yılında gerçekleştirilen etkinliklerimizi online törenimizde izleme 
fırsatı yakaladık. İlgi ve yetenek geliştirme programı kapsamında 

Tuzla “Grup Sortie” orkestra grubumuz müzik performansını, Ataşehir 
öğrencimizin ise piyano dinletisini dinledik. 2020-2021 Eğitim 

Öğretim yılında tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz.



YÜZ YÜZE EĞİTİM 
ZİLİNİ ÇALDIK

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yüz yüze eğitim zilini çaldık. Tuzla-Ataşehir 
kampüslerimizde almış olduğumuz önlemlerle hijyen ve mesafe kurallarına dikkat 
ederek Anaokulu, 1. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizle eğitimimize coşkuyla başladık. 
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenimiz Tuzla 
Kampüsümüzde Kurucu Temsilcimiz Sn. Işıl Okan Gülen ve İlkokul Müdürümüz Sn. 

Tuncay Şamdan’ın, Ataşehir Kampüsümüzde ise Anaokulu–İlkokul Müdürümüz 
Sn. Özlem Taşkend Coşkunaydın ve Ortaokul-Lise Müdürümüz Sn. Nüket Tuna’nın 
konuşmasıyla devam etti. Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz yüz yüze eğitimin ilk 

gününde eğlenerek öğrendiler



YÜZ YÜZE EĞİTİM 
ZİLİNİ ÇALDIK

8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz ise Okan Dijital Öğrenme 
Platformu’nda derslerine devam etti. Covid-19 salgını nedeniyle 

derslere online olarak devam eden 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz “Okan 
Dijital Öğrenme Platformu’muz” üzerinden yüz yüze eğitim 

görmeye başlayan öğrencilerimizle birlikte derslere aktif olarak katılım 
sağladılar. Öğrencilerimiz yüz yüze eğitimde ders zilini çalmanın 
heyecanını yaşadılar. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının öğrenci, 

öğretmen ve velilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz.



NASA ULUSLARARASI 
AY GÖZLEM GECESİ ETKİNLİĞİMİZ

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZİN 
YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ

Ataşehir Ortaokul öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, 
NASA’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası 

Ay Gözlem Gecesi’ne yoğun katılım gösterdiler. 26 Eylül Cumartesi 
günü gerçekleşen Sanal Gökyüzü Partisi’nde öğrencilerimiz Dünya’nın 
farklı konumlarından yapılan canlı yayınlara katıldılar. “Sanal Teleskop” 

sayesinde Ay’ı ve kraterlerini daha yakından gözlemleme şansını 
yakaladılar. Etkinlik sonunda katılım sertifikalarını alan öğrencilerimiz, 

unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.



NASA ULUSLARARASI 
AY GÖZLEM GECESİ ETKİNLİĞİMİZ

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZİN 
YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ

Pandemi koşullarına ve hijyen yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 
Anaokulumuzda 31 Ağustos-21 Eylül tarihleri arasında oryantasyon 

programına katılan öğrencilerimiz, öğretmenleri ile tanışıp bireysel görüşmeler 
gerçekleştirerek okula uyum sağladılar. 21 Eylül Pazartesi günü farklı zeka 

alanlarına ve öğrenme şekillerine uygun olarak hazırlanmış, yaratıcılıklarını 
ortaya çıkaracakları etkinliklerle zengin içerikli kesintisiz ve bütünsel eğitim 

programımız ile öğrencilerimizi buluşturduk. Covid-19 sebebiyle derslere 
katılamayan öğrencilerimiz ise Okan Dijital Öğrenme Platformundan canlı 

olarak derslere katıldılar. Anaokulumuzda öğrencilerimizin motivasyonlarını 
pekiştirecek etkinlikler ile yüz yüze eğitim ve online eğitimlerimize tam 

zamanlı olarak devam ediyoruz.



8. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN 
ONLİNE VE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİ

Sınava hazırlık süreci kapsamında 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimize yönelik derslerimiz 
Okan Dijital Öğrenme Platformu üzerinden online, 21 Eylül tarihinden itibaren ise yüz 

yüze kesintisiz olarak devam ediyor



8. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN 
ONLİNE VE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİ

Pandemi süreci sebebiyle dersleri evinden takip etmek isteyen 
öğrencilerimiz ile okulumuzda yüz yüze eğitime devam eden 

öğrencilerimiz eş zamanlı olarak Okan Dijital Öğrenme Platformu’nda 
derslere giriyor. Sınava hazırlık sürecinde deneme sınavları devam 

ederken, sınav kapsamıyla bütünleştirilmiş eğitim-öğretim 
programlarımız ile LGS-YKS sınavlarına öğrencilerimizin eksiksiz 

olarak hazırlanmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize merkezi sınavlara 
hazırlık sürecinde destek vermek amacıyla destek birimler (ölçme 

değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışma servisi) ve akademik 
bölümlerin eş güdümünde geliştirilmiş, sistemli bir çalışma programı 
uygulayarak Okan Dijital Öğrenme Platformunda ve okulumuzda yüz 

yüze eğitime devam ediyoruz.



4-10 EKİM 
WORLD SPACE ETKİNLİĞİMİZ

2, 3. SINIF VE LİSE HAZIRLIK SINIFI 
ÖĞRENCİLERİMİZİN 

YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ

Her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Uzay haftasında Ataşehir Kampüsü 
Fen Bilimleri zümresi tüm ortaokul öğrencilerimiz ile birlikte “4-10 October World 

Space Week” adlı etkinliğimizi gerçekleştirdik. 

Bu etkinlikte öğrencilerimiz tablet veya cep telefonlarına indirdikleri çeşitli 
aplikasyonlar yardımıyla güneşi, gezegenleri, yıldızları, takımyıldızlarını, uluslararası 

uzay istasyonunu, dünyanın uydusu olan Ay’ı ve uzayın derinliklerini aileleriyle 
birlikte 3 boyutlu olarak izlediler.



4-10 EKİM 
WORLD SPACE ETKİNLİĞİMİZ

2, 3. SINIF VE LİSE HAZIRLIK SINIFI 
ÖĞRENCİLERİMİZİN 

YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ
Tuzla Kampüsü 2. Sınıf ve Lise Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, Ataşehir Kampüsümüzde 
ise 2,3 ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz 12Eylül Pazartesi günü uzun bir aradan sonra 

sıralarına döndüler. Okulunu ve öğretmenlerini özleyen öğrencilerimizi güler yüzü ve 
bitmeyen enerjileri ile öğretmenlerimiz karşıladı. Pandemi koşullarına ve hijyen 

yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan okulumuzda yüz yüze eğitimimiz ve Okan 
Dijital Öğrenme Platformunda online eğitim sürecimiz eş zamanlı olarak devam 

edecek. Yüz yüze eğitim gören öğrencilerimizin yanı sıra Covid-19 sebebiyle 
derslere evden katılan öğrencilerimizi dikkate alarak ders yapan öğretmenlerimiz, 

akıllı tahta başında, Okan Dijital Öğrenme Platformunu kullanarak tüm öğrencilerin 
aktif katılımıyla derslerini yaptılar.



GÜNEŞ SİSTEMİ MODELİ YAPIMI 
ETKİNLİĞİMİZ

6. sınıf öğrencilerimiz çevrimiçi Fen Bilimleri dersinde, Güneş Sistemi ve 
Tutulmalar ünitesi kapsamında Güneş Sistemi Modeli yaptılar. Güneş 

sistemindeki gezegenlerin Güneş etrafında dolanma sürelerinin uzaklıklarıyla 
doğru orantılı olduğunu Güneş sistemi modeli yaparak eğlenceli bir şekilde 
öğrendiler. Ayrıca öğrenciler modeli yaparken atık materyalleri kullanarak 

çevreye karşı duyarlılıklarını ve yaratıcılıklarını da gösterme fırsatını yakaladılar. 
Öğrenciler modellerinin sunumlarını Okan Dijital Öğrenme Platformu’nda 

çevrimiçi dersimizde gerçekleştirirken, hem öğrenmiş hem de eğlenmiş oldular.



4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
Dünyadaki hayvan koruma derneklerinin bir araya gelerek 

oluşturdukları “Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu”, 1931 yılında 
yaptığı toplantıda, 4 Ekim gününü “ Hayvanları Koruma Günü” olarak 

ilan etti. Hayvanlara karşı sevgiyi öğrencilerimize aşılayabilmek, 
hayvanları korumak ve onlara iyi davranma davranışını 

kazandırabilmek amacı ile öğrencilerimize 4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü, evcil hayvanlarını veya sokak hayvanlarını beslerken 
fotoğraflarını paylaşmaları online olarak istendi. Gerçekleştirdiğimiz 
etkinlik ile öğrencilerimizin hayvanlara olan duyarlılıkları arttırılması 

sağlanmıştır.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 
97. YILINI COŞKUYLA KUTLADIK

Cumhuriyetimizin 97. yılını, coşku dolu gösterilerimizle tüm öğrenci ve velilerimizin 
katılımıyla, Okan Dijital Öğrenme Platformumuz üzerinden kutladık. Kutlama 

törenlerimizde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından her iki kampüsümüzün 
Atatürk Büstlerine, Tuzla Kampüsümüzde Anaokulu Müdürümüz Sn. Ayşegül 

Yıldız, Tuzla İlkokul Müdürümüz Sn. Tuncay Şamdan, Tuzla Ortaokul –Lise 
Müdürümüz Sn. Gürkan Pişkin, Ataşehir Kampüsümüzde ise Anaokulu-İlkokul 
Müdürümüz Sn. Özlem Taşkend Coşkunaydın ve Ortaokul-Lise Müdürümüz-

Kampüs Yöneticimiz Sn. Nüket Tuna katılımlarıyla çelenk taktimi gerçekleştirildi. 



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Cumhuriyet 
Bayramı 97. Yıl töreninin program akışına geçildi. “Cumhuriyet 

Hürriyet Demek” temalı Barkovizyon Sunumu ile başlayan 
törenlerimizde öğrencilerimizin seslendirdiği marşlarla müzik ziyafeti 
yaşandı. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerimiz Cumhuriyet 
konulu şiirlerini seslendirdi. Cumhuriyet ve Bağımsızlık temalı şiir ve 

kompozisyon yarışmasında derece alan Ortaokul ve Lise 
öğrencilerimiz derece alan eserlerini seslendirdi. Ortaokul ve Lise 

öğrencilerimiz hazırladıkları modern dans, halk oyunları gösterileri ile 
bayramımıza neşe kattı. Törenimiz Ortaokul öğrencilerimizin katıldığı 
29 Ekim Cumhuriyet Koşusu yarışması videosu, Lise öğrencilerimizin 
hazırladığı “Cumhuriyetin ilk eserleri belgeselini” sunmasıyla devam 
etti. Öğrencilerimiz sanat, spor ve bilim alanlarındaki yeteneklerini 

sergilediler. Kutlama törenimiz 10. Yıl Marşı’nın coşkulu 
seslendirilmesi ile sona erdi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 

ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu 
toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha saygı ve 
özlemle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı yürekten kutluyoruz. 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramınızın 97. Yılı Kutlu Olsun.



ATA’MIZI SAYGI, ÖZLEM VE 
MİNNETLE ANDIK

Okan Eğitim Kurumları olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılında, onu tüm öğrenci ve 
velilerimizin katılımıyla, Okan Dijital Öğrenme Platformumuz üzerinden saygı, 
özlem ve minnetle andık.Anma törenlerimizde her iki kampüsümüzün Atatürk 

büstlerine, Tuzla Kampüsümüzde Anaokulu Müdürümüz Sn. Ayşegül Yıldız, Tuzla 
İlkokul Müdürümüz Sn. Tuncay Şamdan, Tuzla Ortaokul –Lise Müdürümüz Sn. 
Gürkan Pişkin, Ataşehir Kampüsümüzde ise Anaokulu-İlkokul Müdürümüz Sn. 

Özlem Taşkend Coşkunaydın ve Ortaokul-Lise Müdürümüz-Kampüs Yöneticimiz 
Sn. Nüket Tuna katılımlarıyla çelenk takdimi gerçekleştirildi. 



ATA’MIZI SAYGI, ÖZLEM VE 
MİNNETLE ANDIK

Törenimiz Anıtkabir’e canlı yayın bağlantısı, Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların 

ardından öğrencilerimizin sergilediği anma programına özel sunumlar 
şiirler, Ata’mızın sevdiği şarkılar beğeni ile izlendi.Zeybek oyununun, 

Türk ulusunun karakterini ve kahramanlığını en iyi şekilde temsil 
ettiğini dile getiren Gazi Mustafa Kemal’in izinden giden 

öğrencilerimizin muhteşem zeybek gösterisi günün önemini bir kez 
daha anlamlı hale getirdi.



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ 
COŞKUYLA KUTLADIK

24 Kasım Öğretmenler gününü Okan Dijital Öğrenme Platformundan gerçekleştirdiğimiz 
törenimizle kutladık. Törenimizde İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Danışmanı 

, Okan Koleji Akademik Koordinatörümüz Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli yaptığı 
konuşmasında pandemi döneminde sağlık çalışanlarından sonra ikinci sırada 

öğretmenlerimizin değerli ve kutsal bir meslek yaptığını belirterek uzaktan eğitim 
sürecinde eğitime gönül vererek çalışan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü 
kutladı. Mesleğe gönül vererek çalışan sınıf öğretmenlerimiz ve Rehberlik bölüm 

başkanımız konuşmalarını gerçekleştirdi. Törenimizde öğretmenlerimizin 
seslendirdiği şarkıları ve öğretmen marşını dinledik.

Öğrencilerimizin öğretmenleri için hazırladığı resim sergisi videosunu ve 
Cumhuriyetimizin Aydınlanma Mimarı Eğitim Liderlerimizle ilgili 

videosunu izledik. Kurucu Temsilcimiz Sayın Işıl Okan Gülen konuşmasında 
“Öğretmenlik çok özel bir meslektir. 



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ 
COŞKUYLA KUTLADIK

Şu an ülkemizi saran bir pandemi ile savaşıyoruz. Moralimizi bozmadan 
eğitim sürecimize devam ediyoruz. 

Bilime ve bilgiye ulaşmada teknolojinin yanı sıra öğretmenlerimizin katkısı 
çok değerli.Her şeyden önce eğitime gönül vermemiz ve çalışma isteğimiz 

önemli. Bilgiyi bilinçli bir şekilde yoğuran öğretmen olmadan sadece 
teknoloji ile eğitim öğretimin olamayacağını düşünüyorum. Uzaktan eğitim 

döneminde bile öğretmenlerimizin ne kadar özverili ve kıymetli ve 
vazgeçilmez olduğunu yaşayarak gördük. Velilerimizde gördü. Sizler 

Başöğretmen Atatürk’ün izinde aydınlık , yenilikçi ve kendine özgüveni olan 
nesiller yetiştirdiğiniz için çok kutsal bir meslek yapıyorsunuz. 

Öğretmenlerin böylesine kutsal bir mesleği seçtiği için her öğrencide 
iz bıraktığı için  ellerinden öpmek gerekir.Yetiştirdiğiniz öğrencilerin 

başarılarıyla gurur duymanız en büyük zenginlik olduğunu düşünüyorum. 
Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum, Okan Eğitim Kurumlarına 

yapmış olduğunuz katkılardan dolayı , Atatürk’ün izinde modern,yenilikçi 
Atatürk’çü gençler yetiştirmek üzere gösterdiğiniz çabadan ve emeklerden 

dolayı çok teşekkür ediyorum .Sizlere sevgilerimi ve çiçeklerimi 
gönderiyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini belirtti.



TUZLA VE ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
1. YARIYIL 2. AKADEMİK EŞGÜDÜM 
TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK. 

Okan Eğitim Kurumları yönetim kadromuz, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
dikkat ederek Tuzla Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Volkan Pullu ve Ataşehir Milli 

Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail Günday’ı ziyaret ettiler. Genel Müdür 
Yardımcımız Sayın Fahri Cürebal ve Tuzla/Ataşehir yönetim kadromuz 

gerçekleştirdikleri ziyarette, Milli Eğitim Müdürlerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutladılar.



TUZLA VE ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
1. YARIYIL 2. AKADEMİK EŞGÜDÜM 
TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK. 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Yarıyıl 2. Akademik Eşgüdüm Toplantımızı 
Gerçekleştirdik. Okul müdürlerimiz, Bölüm Başkanlarımız  ve Müdür 

Yardımcılarımız katılımı ile  tüm zümrelerimiz akademik programın yatay ve 
dikeyde uygulanmasını, uzaktan eğitim ve online eğitim süreç ve çıktılarını 

değerlendirdiler.Uzaktan eğitimin iyi örneklerinin paylaşımı, dezavantajlarını 
azaltmaya yönelik önerileri ve çözümleri tartıştılar.



YAZAR ÖMÜR KURT İLE 
“KARACA VE YÜRÜYEN KÖŞK” 

KİTABI ÜZERİNE ONLİNE SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

OKAN DİJİTAL ÖĞRENME 
PLATFORMUNDA LGS SINAV 
SİSTEMİ VELİ TOPLANTIMIZI 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Kütüphane Birimimiz tarafından düzenlenen yazar öğrenci buluşmaları 
çerçevesinde Çocuk Edebiyatı Yazarı Ömür KURT ile eseri  “Karaca ve Yürüyen 
Köşk” üzerine söyleşi  gerçekleştirdik. 3. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla Okan 

Dijtal Öğrenme Platformumuzda gerçekleştirdiğimiz  online söyleşide 
öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan “Karaca ve Yürüyen Köşk” kitabından 

yola çıkılarak dostluk, Atatürk’ün ağaç sevgisi, çevreci kişiliği, örnek liderliği, 
çocuklara verdiği kıymet, manevi evladının gerçek hikâyesini dinledik. 

Öğrencilerimiz yazar Ömür Kur’ttan çevremize karşı duyarlı olma, insan sevgisi 
ve tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyma konularında değerli bilgi ve

 öneriler aldılar.



YAZAR ÖMÜR KURT İLE 
“KARACA VE YÜRÜYEN KÖŞK” 

KİTABI ÜZERİNE ONLİNE SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

OKAN DİJİTAL ÖĞRENME 
PLATFORMUNDA LGS SINAV 
SİSTEMİ VELİ TOPLANTIMIZI 

GERÇEKLEŞTİRDİK
Okan Dijital Öğrenme Platformunda LGS sınav sistemi ile ilgili

gerçekleştirdiğimiz online veli toplantımızda Tuzla Kampüsü Ortaokul-Lise 
Müdürümüz Sn. Gürkan Pişkin ve Müdür yardımcımız Sn. Tuğba Karaman 
sınav sistemi ile ilgili velilerimizi bilgilendirdi. Toplantıda LGS sınav içeriği, 

süresi, liselere yerleşme sürecinin detayları aktarıldı. 

Rehberlik Bölüm Başkanımız Gül Erdal LGS sınav sürecindeki öğrencilerimize 
yaklaşımlar ile ilgili velilerimize önerilerde bulundu.Velilerimiz sormak istedikleri 

soruları sordular. LGS’ye hazırlık sürecinde  deneme sınavları, sınav sonrası 
değerlendirmeler,  branş bazlı değerlendirmeler, soru takip çizelgeleri ile öğrenci 

takibi yapılarak  soru çözüm hedefleri belirliyoruz. Hafta sonu kursları ile konu 
tekrarları yapıyor ve öğrencilerimizi bire bir takip ediyoruz. Aynı zamanda dönem 

içerisinde gerçekleştireceğimiz akademik kurul toplantısında öğrencilerimizin 
akademik süreçleri, LGS hazırlık süreçleri, online derslerdeki performansı, interaktif 
katılım, ödev sorumlulukları, uygulamalı çalışma performans, becerileri, kişisel 

özellikleri ile davranış durumu hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak.    



8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMİ 
ÖĞRENDİLER

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 
HAFTASIN’DA OKAN KOLEJİ 

KODLADI

8. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde Madde ve Endüstri ünitesindeki 
fiziksel ve kimyasal değişim konusu kapsamında menemen yaptılar. Menemen 

yaparken hangi maddelerin fiziksel ve kimyasal değişime uğradığını 
gözlemleyerek öğrendiler.



8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMİ 
ÖĞRENDİLER

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 
HAFTASIN’DA OKAN KOLEJİ 

KODLADI
İlkokul ,ortaokul ve lise öğrencilerimiz (7-13 Aralık 2020) Bilgisayar Bilimleri 

Eğitimi Haftasında, Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri dersimizde 
“Blok Kodlama ve Metin Kodlama” becerileriyle yaptıkları alıştırmalarla, bir 
yandan “Bilişimsel Düşünme” becerilerini geliştirirken, diğer yandan tüm 
dünyada 180’den fazla ülkedeki akranlarıyla aynı Kodlama Saati ( Hour of 

Code) etkinliklerini çözüyor olmanın heyecanı ve keyfini yaşadılar.



YAZAR GÜLENBİLGE ERSAN İLE 
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ÜNLÜ ÇOCUK EDEBİYATI
YAZARI BİRSEN EKİM ÖZEN İLE 

SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK

4.sınıf öğrencilerimiz  kütüphane birimimizin organize ettiği yazar ve 
profesyonel Ericson Koçu Gülenbilge Ersan ile “Zamanın Altın Oranı” isimli eser 

üzerine 22 Aralık Salı günü Okan Dijital Öğrenme Platformunda   online 
söyleşiye katıldılar. Yazara hikaye kitabı ile ilgili sorular sorma fırsatı bulan 

öğrencilerimiz, aldıkları cevaplarla yeni bilgiler edinirken, yazarla birlikte keyifli 
bir yolculuğa çıktılar. Öğrencilerimiz “Zaman Yönetimi” konusundaki 

farkındalıklarını geliştirme imkanı yakaladılar.



YAZAR GÜLENBİLGE ERSAN İLE 
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ÜNLÜ ÇOCUK EDEBİYATI
YAZARI BİRSEN EKİM ÖZEN İLE 

SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Kütüphane birimimiz tarafından düzenlenen Yazar-Öğrenci buluşmaları kapsamında 
“Çelebi Zinciri” isimli eser üzerine Yazar Birsen Ekim Özen ile 23 Aralık Çarşamba 

günü 6. sınıf öğrencilerimize yönelik online söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide, 
Çelebi Zinciri isimli kitapta yer alan Atilla karakterinin korku kavramı üzerinden 
yazar öğrencilerimizle korkularımızla baş edebilme, sosyalleşme, arkadaşlık ve 

kitap okuma konularında değerli paylaşımlarda bulundu.



GELENEKSEL NEŞELİ TURŞUCULAR 
ETKİNLİĞİMİZ

CRAZY HAİR DAY ETKİNLİĞİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

4. Sınıf öğrencilerimiz , geleneksel “Neşeli Turşucular” etkinliğini 
gerçekleştirdiler. Fen Bilimleri dersi -Besinlerin Uzun Saklama Yöntemleri 

konusu kapsamında yapılan etkinlikte, öğrencilerimiz öğretmenlerinin 
rehberliğinde, önceden hazır hale getirdikleri malzemeleri özenle kavanozlara 

yerleştirdiler. Neşeli Turşucularımız, bu sayede hem eğlendiler, hem de 
uygulayarak öğrenme imkanı buldular.



GELENEKSEL NEŞELİ TURŞUCULAR 
ETKİNLİĞİMİZ

CRAZY HAİR DAY ETKİNLİĞİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Ataşehir Kampüsü İlkokul öğrencilerimiz her yıl geleneksel olarak yapılan 
“Crazy Hair Day” etkinliğini gerçekleştirdiler. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz 

kendi tasarladıkları çılgın saç modellerini arkadaşlarına ve öğretmenlerine 
İngilizce olarak tanıttılar.



5. GELENEKSEL 
ÇİN KÜLTÜRÜ VE ÇİNCE FESTİVALİNİ 

OKAN DİJİTAL ÖĞRENME PLATFORMU’NDA 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Okan Dijital Öğrenme Platformu’nda 
İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus 

Enstitüsü ve Okan Koleji Konfüçyus sınıfı iş birliği ile 
5. Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali‘ni gerçekleştirdik.



5. GELENEKSEL 
ÇİN KÜLTÜRÜ VE ÇİNCE FESTİVALİNİ 

OKAN DİJİTAL ÖĞRENME PLATFORMU’NDA 
GERÇEKLEŞTİRDİK

İstanbul  Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsünün iş birliği ve 
deneyimli kadrosu ile oluşturulan eğitim programımızla 

öğrencilerimizin Çinçe’yi yaşayarak öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra 
geleneksel olarak düzenlediğimiz Çin Kültürü festivali ile Çin kültürünü 

ve Çin dilini tanımalarına imkân sağlıyoruz. 5. Geleneksel Çin Kültürü 
ve Çince Festivali’nde Çince eğitim alan öğrencilerimiz, katılımcılara 
Çin kültürünü ve dilini tanıtmak amacıyla; sergi, dans ve geleneksel 

gösterilerle yeteneklerini online olarak sergilediler.



2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
1. DÖNEM KAPANIŞ TÖRENLERİMİZİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

2020-2021  eğitim - öğretim yılı 1. dönem kapanış törenlerimizi tüm kademelerde 
gerçekleştirdik. Okul müdürlerimizin konuşmalarıyla  başlayan törenlerimizde tüm 

öğrencilerimiz 1. dönemde neler yaptıklarını ve  bir dönemi nasıl geçirdiklerini içeren  
sunumlar  izlediler.



2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
1. DÖNEM KAPANIŞ TÖRENLERİMİZİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Ortaokul - lise kapanış töreninde 1. dönemi başarı ile bitiren 
öğrencilerimiz piyano dinletisi gerçekleştirerek izleyenlere keyifli 

anlar yaşattılar. Bölüm başkanlarımızın öğrencilerimiz için 
hazırladıkları tatil önerileri videosu ilgiyle izlendi. 1. dönemi başarı ile 

bitiren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz



2020-2021 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI 
2. AKADEMİK EŞGÜDÜM TOPLANTIMIZI 

GERÇEKLEŞTİRDİK



2020-2021 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI 
2. AKADEMİK EŞGÜDÜM TOPLANTIMIZI 

GERÇEKLEŞTİRDİK
Toplantıda okul müdürlerimiz, zümre başkanlarımız ve 

bölüm başkanlarımızla yüz yüze ve online eğitimin gerçekleşmesi 
değerlendirildi. 2. dönem hazırlıkları gözden geçirildi. 



TURMEPA “KÜRESEL ISINMA VE SIFIR ATIK” 
EĞİTİM SEMİNERİMİZ

TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir 
öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin 

kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla kurulmuş bir sivil 
toplum kuruluşudur. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse 

uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, 
19 Haziran 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu 

yararına çalışan dernek statüsünü elde etmiştir. 



Uluslararası Eco-School projesini takip eden ve uygulayan, bir Eco-
School olan Okan Eğitim Kurumu öğrencileri ve öğretmenleri olarak 

1-2 Mart 2021 tarihlerinde seminere katıldık. Fen Bilimleri 
Zümremizin koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitimde 5. sınıf 

öğrencilerimiz “Küresel Isınma ve Sıfır Atık” konularını içeren faydalı 
bilgiler edindiler. TURMEPA yetkilileri, deniz ve kıyıları nasıl korumamız 

gerektiğini, ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, 
kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye 

bırakabilmemiz konusunda önemli bilgileri ve deneyimlerini 
öğrencilerimizle paylaştılar.



BEN BİR ENERJİ DEDEKTİFİYİM 
PROJE ÇALIŞMASI

3. Sınıf Öğrencilerimiz 11-17 Ocak Enerji Tasarrufu haftasında 
başladıkları “Ben Bir Enerji Dedektifiyim” proje çalışmalarının 

sunumlarını gerçekleştirdiler. 



Enerji tasarrufuna dikkat ederek aile bütçesine katkıda bulanabilmek 
için neler yapabileceklerini araştırdılar, gerekli önlemleri alıp ne kadar 

tasarruf ettiklerini gözlemlediler. Okan Dijital Öğrenme Platformu 
üzerinden online olarak gerçekleşen derslerimizde hazırladıkları proje 

sunumlarını paylaştılar.



DENİZ TEMİZ DERNEĞİ/TURMEPA
 EĞİTİM SEMİNERİ

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Uluslararası bir proje olan 
Eco-Schools çalışmaları kapsamında denizlerin de oksijen kaynağı 

olduğu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimize 
özel olarak düzenledikleri eğitimlerini gerçekleştirdi.



DENİZ TEMİZ DERNEĞİ/TURMEPA
 EĞİTİM SEMİNERİ

Ortaokul ve  lise  öğrencilerimize yönelik, “Denizlerin Önemi, Sıfır Atık, 
Sıfır Atık Mavi ve Bilimsel Proje Hazırlama”  başlıklarında çok keyifli 

sunumları eşliğinde bilgilendirici eğitimlerini çevrimiçi olarak bizimle 
paylaştılar. Eğitim sonunda  katılım gösteren öğretmen ve öğrencilerimiz 

“Sıfır Atık Mavi Sözü” vererek, katılım sertifikalarını kazandılar. 



8-14 MART BİLİM VE TEKNOLOJİ 
HAFTASINI KUTLADIK

8-14 Mart tarihleri arasında Bilim Teknoloji haftası kapsamında 
Ortaokul Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler dersleri eş güdümüyle 

düzenlenen programda, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bilim ve 
teknoloji haftasının önemi ile ilgili bilgilendirmeler yaptılar.



8-14 MART BİLİM VE TEKNOLOJİ 
HAFTASINI KUTLADIK

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz geçmişten günümüze kadar 
bilime yön vermiş bilim insanlarını tanıttılar. Etkinlikte bilimin önemi 

ve bilim insanlarının özellikleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirdiler. Okan 
Dijital Öğrenme Platformumuz üzerinden online olarak gerçekleşen 

sunumlar, büyük bir keyifle izlendi.



ONLİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY 
MÜZE GEZİLERİMİZ

8-14 Mart Bilim ve Teknoloji haftası etkinliklerimiz kapsamında Fen 
Bilimleri derslerimizde ortaokulumuzca  sanal olarak 360 derece 

dünyanın farklı farklı yerlerinde bilim ve teknoloji müzelerini; gezdik. 



ONLİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY 
MÜZE GEZİLERİMİZ Özellikle Güney Kore Bilim Müzesi’ndeki dinazor kalıntıları ve Birleşik 

Krallık’taki London Science Museum’da bulunan uzay araçları, uzay 
kıyafetleri öğrencilerimizin çok dikkatini çekti.



TAM GÖLGE - GÖLGE OYUNU 
ETKİNLİĞİMİZ

Işık kaynağından gelen ışın, saydam olmayan yani opak bir maddeye 
çarptığı zaman bu maddenin içerisinden geçemez. Bu nedenle de cismin 

arkası karanlık görünür. İşte bu karanlık tam gölge ismini almaktadır. 



TAM GÖLGE - GÖLGE OYUNU 
ETKİNLİĞİMİZ

Fen Bilimleri kazanımları doğrultusunda  Ataşehir Kampüsü  Ortaokul 5. 
Sınıf öğrencilerimiz tam gölgenin oluşumunu gözlemlediler ve çeşitli gölge 

oyunları oynayarak şekilli gölgeler elde ederek 
keyifli dakikalar geçirdiler. 



DÜNYA Pİ GÜNÜ’NÜ
KUTLADIK

Geleneksel olarak her yıl 14 Mart’ta kutlanan Dünya Pi Gününü bu yıl da 
matematik öğretmenlerimizin hazırladığı etkinliklerle kutladık.



DÜNYA Pİ GÜNÜ’NÜ
KUTLADIK

Öğrencilerimizin, O’Learn Dijital Öğrenme Platformumuzda gerçekleştird-
iğimiz etkinlikte öğrencilerimiz tasarladıkları şapka, poster ve resfebe ürün-
leri ile yarışıp eğlendiler, Pi sayısı ile ilgili  bilgi sahibi oldular. Evdeki dairesel 

materyallerini ve iplerini kullanarak eşyalarının çevresinin çapına oranını 
hesaplayan öğrencilerimiz buldukları sayıları birbirleriyle karşılaştırarak 

heyecanlı bir keşfe imza attılar.



18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİ 
COŞKUYLA, GURURLA KUTLADIK

Şanlı Türk ordusunun, 1915’de Çanakkale’de kahramanca kazandığı 
savaşın 106. yıl dönümünü  “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale 

Şehitlerini Anma Töreni” ile büyük bir coşku ve gururla kutladık.



18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİ 
COŞKUYLA, GURURLA KUTLADIK

O’Learn Dijital Öğrenme Platformu’nda online olarak gerçekleştirdiğimiz 
törenimizde devlet adamlarının Çanakkale Savaşı ile ilgili görüşlerini 
dinledik. Öğrencilerimiz okudukları şiirler, şarkılar ve seslendirdikleri 

mektuplarla  şehitlerimizi andılar. Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde,  
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 

ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



YAZAR FİLİZ ÇİÇEK İLE ÇEVRE VE ORMAN 
ÜZERİNE ONLİNE SÖYLEŞİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Tuzla/Ataşehir Kampüsü 3. sınıf öğrencilerimiz Orman Haftası 
kapsamında “ORMANLAR YANMASIN” adlı kitabı okudular. 

Çeşitli etkinliklerle çevre, orman ilişkisi hakkında bilinçlendiler ve 
farkındalık kazandılar. 



Kitabın yazarı Filiz ÇİÇEK ile Okan Dijital Öğrenme Platformu’muz üzerinden 
online yapılan söyleşide öğrencilerimiz yazara merak ettikleri 

soruları sordular.



“ERGENLİKTE GELİŞİM VE HİJYEN” 
KONULU SEMİNERİMİZİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. 
Dr. Özgür Güncan, ortaokul öğrencilerimize yönelik 

“Ergenlikte Gelişim ve Hijyen” konusunda seminer gerçekleştirdi. 



Okan Dijital Öğrenme Platformu’muz üzerinden online olarak gerçekleşen 
seminerde öğrencilerimiz bedensel gelişimlerine uygun olarak kendilerini 

tanıdılar, bedenleri ile barışık olmaları konusunda bilgiler edindiler. 
Güncan, öğrencilerimizin ergenlik döneminde yaşadıkları problemler, 

davranış değişikleri ve fizyolojik gelişimleri hakkında merak ettikleri soruları 
yanıtladı.



“ERGENLİK DÖNEMİ” KONULU 
ONLİNE VELİ 

SEMİNERİMİZ

Rehber öğretmenlerimiz tarafından “Ergenlik Dönemi” 
konulu online veli seminerimizi gerçekleştirdik.

Okan Dijital Eğitim Platformu’muzda gerçekleştirdiğimiz seminerde; 
ergenlik dönemi gelişim alanları, ergenlikteki değişimler ve anne-babalara 
yönelik önerilere yer verildi. Rehber öğretmenlerimiz, velilerimizin ergenlik 

döneminde çocuklarıyla yaşadıkları iletişim problemleri ve davranış 
değişiklikleri hakkında yöneltilen soruları yanıtladılar. Velilerimize 

tavsiyelerde bulundular.



Okan Dijital Öğrenme Platformumuz üzerinden Rehberlik Bölüm 
Başkanımız Sn. Gül ERDAL’ın sunumuyla “Çocuğum İlkokula Hazır 

mı?” seminerimizi gerçekleştirdik. Erdal, seminerde okul olgunluğu 
tanımını açıklayarak, çocukların gelişim alanlarını detaylarıyla ele 

aldı. Çocukların gelişim alanlarını desteklemek için neler yapılması 
gerektiğini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

“ÇOCUĞUM İLKOKULA HAZIR MI?” 
SEMİNERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK



Kütüphane etkinlikleri “Yazar - Öğrenci Buluşmaları” çerçevesinde 6. sınıf 
öğrencilerimizle 20 Nisan 2021 Salı günü Yazar Burcu Aktaş ile eseri “Vahşi 

Şeyler” üzerine Okan Dijital Öğrenme Platformu üzerinden söyleşi 
düzenledik. 

YAZAR BURCU AKTAŞ İLE 
ONLİNE SÖYLEŞİ



Kitapta geçen olay kurgusu üzerinden; kentleşme içerisinde bireysel farkın-
dalığın güçlendirilmesi, çevreye duyarlı olma,  tüm canlı türlerinin yaşam 

alanlarına saygı duyma konularını ele aldık. Söyleşide, öğrencilerimizin oku-
ma listesinde yer alan kitabı çok yönlü ele alıp, farklı bakış açıları geliştirip ve 

kitap sevgimizi pekiştirdik. 

YAZAR BURCU AKTAŞ İLE 
ONLİNE SÖYLEŞİ



Tuzla/Ataşehir Kampüsü 7. Sınıf öğrencilerimiz ile “Yazar-Öğrenci 
Buluşmaları” kapsamında Yazar Göktuğ Canbaba’nın “Çantamdaki Öyküler” 

isimli eseri üzerine online söyleşi gerçekleştirdik. 

YAZAR GÖKTUĞ CANBABA İLE 
FOTOĞRAF VE ÖYKÜ İLİŞKİSİ 

ÜZERİNE SÖYLEŞİ



Göktuğ Canbaba ile Uzak Doğu ülkelerine seyahatleri sırasında çektiği 
fotoğraflar ve bu fotoğraflardan kaleme aldığı öyküleri konuştuk. Fotoğraf 
karelerinden hareketle sanat ve edebiyat ilişkisi, ifade, aktarım ve kurgusal 
anlatım kavramlarını ele aldık. Öğrencilerimizin bakış açılarını geliştirmek ve 
kitap sevgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen söyleşiyi yazarın değerli 

mesajlarıyla tamamladık.

YAZAR GÖKTUĞ CANBABA İLE 
FOTOĞRAF VE ÖYKÜ İLİŞKİSİ 

ÜZERİNE SÖYLEŞİ



Kütüphane Birimimizin düzenlediği “Yazar - Öğrenci Buluşmaları” etkin-
liği kapsamında 5. sınıf öğrencilerimiz 21 Nisan 2021 Çarşamba günü 

Yazar Hamit Annak ile eseri “Aklınızı Başınıza Alın” üzerine online   söyleşi 
gerçekleştirdiler.

YAZAR HAMİT ANNAK İLE 
ONLİNE SÖYLEŞİ



Yazarın, çocuklara beynin bölümlerini ve görevlerini, heyecan verici bir 
macera içinde işlediği kitabını birlikte değerlendirdik.  Söyleşide, farklı bakış 

açılarıyla düşünme, sorgulama gücümüzü zenginleştirdik.



Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılış tarihi olan ve Atamızın çocuklara armağan ettiği 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutlama kapsamında ilkokul 
öğrencilerimiz Kurucu Temsilcimiz Sn. Işıl Okan Gülen, İstanbul Okan 

Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanımız Sn. Bekir Okan’la Okan Dijital 
Öğrenme Platformunda görüşme gerçekleştirdiler.

ÖĞRENCİLERİMİZ 23 NİSAN 
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 

BAYRAMI’MIZI 
KUTLAMA 

KAPSAMINDA KURUCU TEMSİLCİMİZ SN IŞIL OKAN GÜLEN 
VE İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET 

BAŞKANIMIZ BEKİR OKAN’I ZİYARET ETTİ



Öğrencilerimiz Sn. Işıl Okan ve Sn. Bekir Okan’a  23 Nisan ve Okan Koleji ile 
ilgili gerçekleştirmek istedikleri projelerle ilgili sormak istedikleri soruları 

yönelttiler.



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümünü 

Okan Dijital Öğrenme Platformu’nda düzenlendiğimiz törenimizle coşkuyla 
kutladık.

Törenimizde günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından 
öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe 23 Nisan şarkıları söylediler.  Şiirler okud-

ular, dans gösterileri sergilediler. İşaret dilinde de şarkılar seslendiren 
öğrencilerimiz  İngilizce Atatürk’ten özdeyişlerini okudular ve yabancı 

dillerde kutlama mesajlarını ilettiler. Anadolu Ateşi Radyo tiyatrosunda 
seslendirme yaptılar. Törenimiz “Gel Koşalım Mustafa’m, Sen Kimsin? İsimli 

oratoryolar ile devam etti.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN 101. 
YILINI COŞKUYLA KUTLADIK



Genel Müdür Yardımcımız Sn.Fahri Cürebal törenimizde yaptığı 
konuşmasında “Okan Eğitim Kurumları olarak Atatürk’ün ışığında, çağdaş ve 
evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirme sorumluluğu ile var gücümüzle 

çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimizin 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutluyorum “ diyerek duygu ve düşüncelerini belirtti.

“Bundan tam 101 yıl önce, tarihimizde ilk kez ulusal egemenliğe kavuştuğumuz 
günün yıl dönümünde çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki 

mutluluk ifadesi sayesinde geleceğe hep umutla bakıyoruz. Online olar-
ak gerçekleştirdiğimiz törenimizde Okan Koleji olarak hepimizin yüreği, 

bağımsızlık, Atatürk’e saygı ve minnet duygusu için bir arada attı.



Rehberlik Birimimizin öğrencilerimizin kariyer ve meslek seçiminde daha 
bilinçli bir şekilde tercih yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği 

Kariyer Günleri etkinliğimizde farklı meslek grubunda alanında uzman 
kişiler öğrencilerimizle buluştu. 

ONLİNE KARİYER GÜNLERİ
 ETKİNLİĞİMİZİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK



Öğrencilerimizin kariyer ve meslek seçimi noktasında 
Makine Mühendisi Sn. Mert YÜCETEPE, Ürolog Prof .Dr. Cenk GÜRBÜZ, Fizyoterapist 

Sn. Yaren KIVANÇ, Elektrik-Elektronik Mühendisi Sn. Deniz Doruk BAYRAKTAR, 
Diş Hekimi  Sn. Dilek DAĞLI  ve  İşletme Mühendisi Sn. Simge CIĞ, 

Gastrolog Sn. Belca İrem TUNÇ, Psikolog Sn. İlknur KONAK, Psikolojik Danışman Sn. 
Sıla KARAKUŞ., Avukat Sn. Nejan YILMAZ, Öğretim Görevlisi Doç.

Dr Ezgi YILDIRIM SAATÇİ, Mütercim Tercüman Sn. Selen ÖZÇAKIR deneyimlerini 
öğrencilerimizle paylaşarak değerli önerileriyle katkıda  bulundular.

Öğrencilerimiz aynı zamanda Okan Dijital Öğrenme Platformu’muzda farklı 
meslek grubunda alanında uzman kişilerin mesleklerini ve eğitim geçmişlerini 

anlattıkları kısa videoları da izlediler.



Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarını sunduğu ve sınıfta öğrendiği tüm 
bilgileri kullanarak disiplinler arası bilgiler ile ürettiği projelerden oluşan 

10. Okan Geleneksel Bilim ve Proje Şenliğimizi Çevrim içi olarak Okan Dijital 
Öğrenme Platformu’nda gerçekleştirdik.

Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara olan ilgisini arttırmayı amaçlayan, 
düşünen, yorumlayan, sorgulayan, problem çözme yeteneklerini geliştiren, 

hipotezler oluşturan, verilere dayanarak sonuç geliştiren bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen şenliğimiz yoğun ilgi gördü. Tuzla Kampüsü ve Ataşehir Kampüsü 

Bilim ve Proje Şenliğinde ortaokul kademesinde 69 Lise kademesinde 62 proje 
sergilendi.

Bilim ve Proje şenliğinde, öğrencilerimizin paylaştığı bilim sunumları arasında 
tüm bilim dallarından örnekler olması onların bilimsel yöntem ışığında Fizik, 

Kimya, Biyoloji, Matematik ve Bilişim Teknolojilerinde öğrencilerimizin ne 
kadar bilgi sahibi olduklarını ve bu bilim dallarının birbiriyle etkileşimini ve 

disiplinler arası çalışmayı öğrenmiş olduklarının bir kanıtı oldu. 

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI 
OKAN’DA YETİŞİYOR



Proje sunumları arasında; mutfaktaki matematik, vitaminlerin covid-19 üzerinde etki-
si, doğal indikatör yapımı, eğlenceli maya ile balon şişirme, matematik oyunu tasarla-
ma, doğal yapıştırıcılar, özel yazılımlar, Covid 19’dan korunmak için maskeler ne kadar 

etkili, fizik ve müzik, muzdan DNA izolasyonu, klorofilin floresan etkisi, sihirli şişe, 
obleck yapımı gibi bir çok proje yer aldı. Toplamda 131  projeyi OKAN Dijital Öğrenme 

Platformu’ndan başarıyla sunuldu. Öğrencilerimizin oluşturdukları projeler, gelecekte 
onların birer bilim insanı olarak hazırlayacağı bilimsel makalelerin adımları olacaktır.



Tuzla ve Ataşehir Kütüphanelerimiz tarafından düzenlenen “Yazar - Öğrenci 
Buluşmaları” etkinliğimiz kapsamında 5. sınıf öğrencilerimiz Yazar İclal Dikici ile 

eseri “Teneke Uygarlığı” üzerine söyleşi gerçekleştirdiler.

YAZAR İCLAL DİKİCİ İLE TENEKE 
UYGARLIĞI KİTABI HAKKINDA 

KONUŞTUK



Yazarın, insan eliyle yaratılan teknolojinin, nasıl zamanla insanın kendisini esir alabi-
leceğini hem güldüren hem de düşündüren bir kurguyla ele aldığı kitabını öğrenciler-
imizle birlikte değerlendirdik. Söyleşide öğrencilerimiz bilinçli tüketim alışkanlıkları ve 

eleştirel bakış açısıyla olayları ele alabilme konusunda önemli mesajlar aldılar.



Geleneksel Reçelim Kavanozda etkinliğimizde 4. Sınıf öğrencilerimiz 
Fen Bilimleri dersi beslenme ve besinleri saklama yöntemleri konusu 

kapsamında reçellerini  yaptılar, kavanozlarını süslediler.

ÖĞRENCİLERİMİZ BESİNLERİ 
SAKLAMA YÖNTEMLERİNİ 

ÖĞRENDİLER





“Yazar - Öğrenci Buluşmaları” etkinliğimiz kapsamında ortaokul öğrencilerimiz, 
Okan Dijital Öğrenme Platformu’nda yazarlarla buluştular. 

5.sınıf öğrencilerimiz Yazar Hamit Annak ile eseri “Aklınızı Başınıza Alın” 
üzerine, Yazar İclal Dikici ile “Teneke Uygarlığı” isimli eseri üzerine söyleşi 

gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz Hamit Annak ile gerçekleştirdikleri söyleşide 
beynin bölümleri ve işleyişi hakkında yeni bilgiler edindiler. İnsan eliyle 

yaratılan teknolojinin, insanı esir alabileceğini sorguladığımız yazar İclal Dikici 
ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte ise öğrencilerimiz dünyayı tüm canlılarla 

paylaşabilme ve yaşanılır kılma konusunda bireysel sorumluluklarını kavradılar.

ÖĞRENCİLERİMİZ OKAN DİJİTAL 
ÖĞRENME PLATFORMU’NDA 

YAZARLARLA BULUŞTU



7.sınıf öğrencilerimiz Yazar Göktuğ Canbaba ile gerçekleştirdiği söyleşide 
yazarın Uzak Doğu ülkelerine seyahatlerinden çektiği fotoğraflar üzerinden 
kurgusal hikâye oluşturma, yaratıcı okuma ve yazma becerilerini geliştirdiler.

6. sınıf öğrencilerimiz ise “Vahşi Şeyler” isimli eseri üzerine  Yazar Burcu Aktaş 
ile “Kapiland’ın Kobayları” isimli eseri üzerine Yazar Miyase Sertbarut ile söyleşi 
gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz Burcu Aktaş ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide 
kentleşme içerisinde bireysel farkındalığın güçlendirilmesi ve  çevreye duyarlı 
olma konularını ele aldılar. Miyase  Sertbarut ile gerçekleştirdikleri söyleşide 

ise toplumda oluşabilecek tehlikelere karşı bilim ve eğitimin ışığında nasıl 
ilerleyeceklerine dair problem çözme becerilerini geliştirdiler.

Kütüphane birimimizin düzenlediği tüm söyleşilerde öğrencilerimiz farklı bakış 
açılarıyla düşünme, sorgulama güçlerini zenginleştirdiler.



Uygulamalı Dersler Bölümümüzün düzenlediği Online Veli Ritim ve Dijital 
Müzik Platformlarını Kullanma etkinliğimizde velilerimiz ritim çalışmaları 

yaparak keyifli vakit geçirdiler. 

“BEDENİM BİR ENSTRÜMAN” 
ONLİNE VELİ RİTİM 

ETKİNLİĞİMİZ



Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise velilerimiz katıldıkları etkinlikte ritmik al-
gılarını keşfederek geliştirdiler. Bedenlerinin bir ritim enstrümanı olduğunu 

fark ederek, ritmin melodisi ile farklı deneyimler yaşadılar.



1. sınıf öğrencilerimiz matematiği günlük hayatla ilişkilendirerek ve eğlenerek 
öğreniyor. Geometrik cisimler ve özelliklerini öğrenen öğrenciler, çevreciliğe 
de vurgu yaparak, geometrik cisimlere benzeyen atık malzemeler topladılar.

1. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
KENDİ ROBOTLARINI 

TASARLADILAR



Topladıkları bu atık malzemelerin hangi geometrik cisimlere benzediğini 
anlattıktan sonra kendi robotlarını tasarladılar. İlginç ve yaratıcı isimler 

verdikleri robotlarını ve özelliklerini arkadaşlarına sundular. 



Rehberlik bölümümüzün düzenlendiği “Sınav Sürecinde Veli Olmak” konulu 
veli atölyelerimizi Okan Dijital Öğrenme Platformu’muz üzerinden online 

olarak gerçekleştirdik.

REHBERLİK VELİ ATÖLYE 
ÇALIŞMAMIZDA SINAV 

SÜRECİNİ ELE ALDIK



Atölye çalışmalarında öğrencilerde sorumluluk bilinci oluşturma, öğrencil-
erin çalışma ortamının düzenlenmesi, planlı çalışma ve tatil sürecinin verimli 

geçirilmesi konuları ele alındı.

Velilerimiz sınav sürecinde anne-baba tutumları, sınava hazırlık sürecinde 
yaşanan zorluklar, öğrencilerin tutum, davranışlarına ve çalışma düzenine yönelik 

neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Velilerimizin deneyimlerini 
paylaştığı interaktif olarak gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasında yaş gruplarının 

ihtiyaçlarına yönelik güncel sorunlar üzerinde duruldu. 



Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı, Ulu Önder Atatürk’ün gençlere emanet ve hediye 
ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102.yılını  öğrenci 

ve velilerimizin  katılımıyla Okan Dijital Öğrenme Platformu’nda coşkuyla 
kutladık.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK 
VE SPOR BAYRAMI’NIN 102. YILINI 

COŞKUYLA KUTLADIK



Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yılı anısına düzenlediğimiz törende Atatürk’ün 
izinde yürüyen öğrencilerimiz  şiirler okudular, dans gösterileri sergilediler. 

Hazırladıkları oratoryolarla, söyledikleri şarkılarla  Ata’mıza seslendiler.

Ata’mızın “BEN 19 MAYIS’TA DOĞDUM” diyerek önemini belirttiği kurtuluş mü-
cadelesinin başlangıcını Okan Koleji olarak coşkuyla kutlayarak, Ata’mızın bize 

bıraktığı mirasın bekçileri olduğumuzu bir kez daha gösterdik. 



Tuzla ve Ataşehir Kütüphanelerimiz tarafından düzenlenen “Yazar-Öğrenci 
Buluşmaları” etkinliği kapsamında 2. sınıf öğrencilerimiz Okan Dijital Öğrenme 

Platformu’nda Yazar Ceren Kerimoğlu ile buluştu.

YAZAR CEREN KERİMOĞLU İLE 
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK



“Poşetto” isimli eser üzerine gerçekleşen söyleşide öğrencilerimiz bir poşetin 
gözünden dünyaya bakarak geri dönüşüm ile ilgili bilgiler edindiler. Etkinliğimizi 

öğrencilerimizin yazar Kerimoğlu’na yönelttikleri sorularıyla tamamladık.



Tuzla ve Ataşehir Kütüphanelerimiz tarafından düzenlenen “Yazar-Öğrenci 
Buluşmaları” etkinliği kapsamında 3. sınıf öğrencilerimiz Okan Dijital Öğrenme 

Platformu’nda Yazar ve Opera Sanatçısı Kaan Elbingil ile buluştu.

YAZAR KAAN ELBİNGİL İLE 
SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ



“Berk Operacı Oldu” isimli eser üzerine gerçekleşen söyleşide hayal gücünün 
yaratıcılığa ve gelişime etkisi konuları ele alındı. Öğrencilerimiz tiyatro, opera ve 
sanat dallarının besleyiciliği ve kültürel zenginleşmemize katkısı ile ilgili önemli 

bilgiler edindiler.



Tuzla ve Ataşehir Kütüphanelerimiz tarafından düzenlenen “Yazar-Öğrenci 
Buluşmaları” kapsamında  Yazar Serap Şahin ile 4. Sınıf öğrencilerimize yönelik 

söyleşi etkinliğimizi gerçekleştirdik. 

YAZAR SERAP ŞAHİN İLE SÖYLEŞİ 
ETKİNLİĞİMİZİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK



“Cesur Tohum Pino” isimli eser üzerine gerçekleşen etkinlikte hayal gücünün 
amaçlarımıza ve hedeflerimize etkisi, keşfetme duygusu, cesaret ve kararlılık 

konularını ele aldık. Öğrencilerimiz hedeflerine ulaşabilme konusunda kararlı ve 
istekli olmanın, disiplinli çalışmanın önemini kavradılar. Etkinliğimizi hem 

eğlenerek hem de önemli bilgiler alarak tamamladık. 



Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarını sunduğu ve sınıfta öğrendiği tüm 
bilgileri kullanarak disiplinler arası bilgiler ile ürettiği projelerden oluşan 

10. Okan Geleneksel Bilim ve Proje Şenliğimizi Çevrim içi olarak Okan Dijital 
Öğrenme Platformu’nda gerçekleştirdik.

ANAOKULU–İLKOKUL ÖĞRENCİL-
ERİMİZ “10. GELENEKSEL BİLİM VE 
PROJE ŞENLİĞİ” NDE PROJELERİNİ 

SERGİLEDİ



Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara olan ilgisini arttırmayı amaçlayan, 
düşünen, yorumlayan, sorgulayan, problem çözme yeteneklerini geliştiren, 

hipotezler oluşturan, verilere dayanarak sonuç geliştiren bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen şenliğimiz yoğun ilgi gördü. 

Anaokulu, İlkokul öğrencilerimiz laboratuvar ortamına dönüştürdükleri 
evlerinde, Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında merak ettikleri ve 

derslerinde işledikleri konuları deneyerek gözlemleme olanağı buldular. 
Suyun kaldırma kuvveti, gökkuşağının oluşumu, karbondioksit gazı ile balon 

şişirme, patlayan yanardağ, havasız kalan mum, yapışan bardaklar, dans eden 
mısırlar, saf madde ve karışımlar, akciğerlerimizin işlevi, basit elektrik devresi, 

mıknatısların manyetik özelliği, sütten yapıştırıcı elde etme, geometrik 
şehirler, görünmeyen mürekkep, mikrobun oluşumu ve yayılması, patlamayan 
balon, nişasta ile suyun etkileşimi” alanlarında yaptıkları deneylerin sunumları 

ile yaşayarak öğrendiler. Toplamda 75 projeyi OKAN Dijital Öğrenme 
Platformu’ndan başarıyla sundular. Öğrencilerimizin oluşturdukları projeler, 
gelecekte onların birer bilim insanı olarak hazırlayacağı bilimsel makalelerin 

adımları olacaktır.



Lise öğrencilerimiz Online ESN Bilim ve Teknoloji Değişim Projesi Fuarına 
katılım sağlayarak 15 adet proje sergiledi. 

LİSE ÖĞRENCİLERİMİZ ESN BİLİM VE 
TEKNOLOJİ DEĞİŞİM PROJESİ 

FUARINA KATILDI



inlandiya ve  Romanya’dan da öğrencilerin katıldığı Online ESN Bilim ve Te-
knoloji Değişim Projesi Fuarı’nda öğrencilerimizin sunumları arasında ev şart-
larında yapılan muzdan DNA çıkarımı, meyvelerdeki pestisitlerin incelenmesi, 
mutfaktaki matematik, robotik temizlik ve araştırma yapan robotik yazılımlar, 
hangi maske kullanımı virüsü daha etkili tutabilir ve kirli sularda tarım yapımı 

gibi bir çok proje yer aldı. 

Öğrencilerimiz bilimsel projelerle desteklenmiş European School Network 
programına katılarak akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağladılar. 

Öğrendikleri yabancı dili değişik ortamlarda kullandılar. Farklı kültürleri de 
tanıma fırsatı bularak kendi kültürümüzü anlattılar. 



Ataşehir Kampüsü 6. sınıf öğrencilerimiz 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü 
online olarak kutladılar. Öğrencilerimizin toplumsal farkındalığını ve doğaya 

olan bilincinin artmasını hedeflediğimiz etkinliğimizde, sürdürülebilirlik, iklim 
değişikliği, suyun önemi ve geri dönüşüm konuları ele alındı. 

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 
ETKİNLİĞİMİZİ ONLİNE OLARAK 

GERÇEKLEŞTİRDİK



Çevrim içi olarak sunumlar yapan öğrencilerimiz, “doğanın dünya üzerindeki 
önemi” teması ile yaşama sağladığı geniş faydalara da dikkat çektiler. Kendi 

emekleriyle hazırladıkları Dünya Çevre Günü poster çalışmaları büyük beğeni 
gördü.



Okan Dijital Öğrenme Platformu’nda gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Modern 
Diller Festivalimizde Tuzla- Ataşehir Kampüsü öğrencilerimiz İngilizce’nin yanı sıra 

öğrendikleri yabancı dilleri birbirinden farklı ve öğretici sunumlarda kullandılar. 

GELENEKSEL MODERN DİLLER 
FESTİVALİNDE ÖĞRENCİLERİMİZ 

ÖĞRENDİKLERİ YABANCI DİLLERDE 
SUNUMLAR YAPTILAR



Çinçe, Almanca , Fransızca, İspanyolca ve Rusça  konuşulan festivalimizde 
ülkelerin sembolü haline gelmiş bölgelerini, tercih edilen yemeklerini ve 

kültürlerini tanıttılar. Çin bayramlarını tanıttılar, Almanca tekerlemeler 
okudular, aile bireylerinden ve sahip oldukları evcil hayvanlarından bahsettiler. 

İspanyolca Covid-19 önlemlerini anlattılar. 
Anaokulu öğrencilerimiz Almanca, İspanyolca ve Fransızca dilleri ile vücudun 

bölümlerini tanıttıkları müzikli danslarını sergilediler. İlkokul öğrencilerimiz 
Rusça Çizgi film karakterlerine büründüler.

Ortaokul-Lise öğrencilerimiz İspanyolca ve Fransızca şarkılar söylediler. Ünlü 
İspanyol Fransız sanatçıları hakkında bilgiler verdiler. 9. Sınıf öğrencilerimiz 

İspanyolca konuşulan ülkeleri tanıttılar. Yoğun ilgi gören Modern Diller 
Festivalimizin sonunda öğrencilerimizin yabancı dillerde tasarladıkları çanta 

yarışmasının sonuçları açıklandı. 
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Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye merhaba geçiş törenlerimizi büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirdik. Açılış konuşması ve İstiklal Marşının okunmasıyla 
başlayan törenlerimizde anaokulu ve ortaokul öğrencilerimiz anaokulundan 
ilkokula, ortaokuldan liseye geçmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar.

ANAOKULUNDAN İLKOKULA, 
ORTAOKULDAN LİSEYE GEÇİŞ 
TÖRENLERİMİZİ BÜYÜK BİR 

COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK



Kurucu Temsilcimiz  Sayın Işıl Okan Gülen ve okul müdürlerimiz törenlerimizde 
yaptığı konuşmalarında öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında 

başarılar dilediler.

Törenimiz flama ve devir teslim töreni ile devam etti. Öğrencilerimiz plaket 
ve anı diplomalarını okul yöneticilerimizden ve öğretmenlerimizden aldılar. 

Okul birincisi olan öğrencilerimiz Okan Lisesi’nde %100, okul ikincisi ve okul 
üçüncüsü olan öğrencilerimiz ise Okan Lisesi’nde %75 burslu okuma elde etti. 


