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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK 
DERS ZİLİNİ COŞKUYLA ÇALDIK

Tuzla ve Ataşehir Kampüslerimizde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ilk ders 
zilini çaldık. Pandemi koşullarına ve hijyen yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 

okulumuzda, okulunu ve öğretmenlerini özleyen öğrencilerimizi güler yüzü ve 
bitmeyen enerjileri ile öğretmenlerimiz karşıladı.



Törenlerimiz Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından 
açılış konuşmalarıyla devam etti. Tuzla Kampüsümüzde İstanbul Okan 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Koçak ve Kolejimizin Kurucu 
Temsilcisi Sayın Işıl Okan Gülen, İlkokul Müdürümüz Tuncay Şamdan, 

Ortaokul-Lise Müdürümüz Arzu Türkyılmaz Akpeçe; Ataşehir 
Kampüsümüzde ise Genel Koordinatör Prof. Dr. Sayın Ali İlker Gümüşeli, 

Anaokulu-İlkokul Müdürümüz Özlem Taşkend Coşkunaydın ve Ortaokul-Lise 
Müdürü/Kampüs Yöneticimiz Nüket Tuna konuşmalarını gerçekleştirerek 

yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.



İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 
KONFÜÇYUS ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 

DÜZENLENEN GÜZ ORTASI FESTİVALİ’NE 
KATILDIK

İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner GÜRSOY’un açılış 
konuşmasını gerçekleştirdiği İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü 

tarafından düzenlenen “中秋节” Güz Ortası Festivali’ne Okan Koleji Konfüçyus sınıfı 
öğrencilerimiz katılım sağladılar. 



İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 
KONFÜÇYUS ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 

DÜZENLENEN GÜZ ORTASI FESTİVALİ’NE 
KATILDIK

Güz Ortası Festivali veya Çin’de bilinen adı ile Ay Festivali, ay 
takviminde 8. ayın 15. günü kutlanır. Bu tarih Güneş takviminde ise Eylül 

veya Ekim aylarına denk gelir. Çin kültürü ve bayram gelenekleri hakkında bilgi 
edinme fırsatı yakalayan öğrencilerimiz, online olarak yarışmaya katıldılar. 

Şiirler ve şarkılar dinleyerek bayramı coşkuyla kutladılar.



“KÜRESEL İKLİM SORUNLARI 
FARKINDALIK” ETKİNLİĞİMİZ

Ataşehir Kampüsü ortaokul öğrencilerimiz ile Fen Bilimleri dersinde
 “küresel iklim sorunları farkındalık” etkinliğimizi gerçekleştirdik. Başta 
ülkemizde görülen orman yangınları ve sel felaketlerine dikkat çekerek 

Dünya üzerinde iklim değişikliği ve küresel ısınma kaynaklı sorunları 
derslerimizde konu edindik. Ortaokul öğrencilerimiz Dünya’mızın içinde 

bulunduğu küresel tehdide karşı farkındalık yaratmak amaçlı hazırlıklarını 
tamamladıktan sonra, sınıflarında konu ile ilgili kompozisyon, şiir ve 

karikatür gibi çalışmalar hazırlayarak fikirlerini sundular.



“KÜRESEL İKLİM SORUNLARI 
FARKINDALIK” ETKİNLİĞİMİZ

7. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE TELESKOP 

YAPTILAR

7. Sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesi 
kapsamında teleskobun yapısını inceleyerek, kendi el becerileri ile teleskop 

yaptılar.



CAMBRİDGE ÜNİVERSİTESİ’NİN 
İNGİLİZCE SINAVLARINA 

KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ 
SERTİFİKALARINI ALDILAR

Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavlar, İngilizce öğrenenler için 
dünyanın önde gelen sertifikalarını sunan  dünya çapında en çok geçerliliği olan 

sınavlardır.
 Cambridge English sınavları kapsamında yer alan geniş sertifika ve diploma 

seçenekleri her düzeyden öğrencinin gereksinimlerine göre tasarlanmış olup, 
dünya çapında binlerce okul, üniversite, şirket , akademik kuruluş ve hükümet 

birimleri tarafından tanınır. 



CAMBRİDGE ÜNİVERSİTESİ’NİN 
İNGİLİZCE SINAVLARINA 

KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ 
SERTİFİKALARINI ALDILAR

Cambridge ESOL sınavları; Starters, Movers ve Flyers olarak üç seviyede temel 
becerilere sahip küçük yaş grubu öğrencilerimizi hazırladığımız sınavlardır.

Flyers seviyesinde başarı gösteren öğrencilerimiz üst sertifikalar arasında yer 
alan KEY English Test (Ket) ve Preliminary English Test (Pet) sertifika 

sınavlarına girmektedirler.

 Lise kadememizde okuyan öğrencilerimiz  yurt dışında eğitim alabilmeleri için 
B2 Intermediate seviyesine katılarak Fce sınavına hazırlanmaktadırlar. 



ÖĞRENCİLERİMİZ SÜRÜCÜSÜZ
ARAÇ PROJESİ OPINA İLE İLGİLİ

BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

7. sınıf ve lise öğrencilerimiz İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih BİLGEN ile “OPINA İstanbul Okan Üniversitesi 

sürücüsüz araç projesi” konulu online söyleşide buluştu. 

OPINA projesinin genel hedefi; Start-Up’lar, KOBİ’ler, üniversiteler ve endüstri için, 
yenilikçilerin genel bilgi birikim düzeyini ve rekabet gücünü arttırarak bölgenin ve 

Avrupa Birliği’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek yüksek teknoloji ve 
yeni katma değerli teknolojiler ile ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilebileceği bir 

bilim, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin oluşturulmasıdır.



ÖĞRENCİLERİMİZ SÜRÜCÜSÜZ
ARAÇ PROJESİ OPINA İLE İLGİLİ

BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

“HAYVANLAR İÇİN KÜÇÜK BİR 
MUTLULUK” MAMA BAĞIŞI 

KAMPANYAMIZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
İlkokul, ortaokul öğrencilerimiz, velilerimiz ve  öğretmenlerimizin 

katılımıyla hayvan hakları ve ihtiyaçlarıyla ilgili duyarlılığı arttırmak  
amacıyla düzenlediğimiz  mama bağışı kampanyamız büyük  ilgi gördü. 

“Hayvanlar İçin  Küçük Bir Mutluluk” sloganıyla yola çıktığımız 
kampanyamızı Tepeören Hayvan Barınağına mama bağışı yaparak gerçekleştirdik.



HUBBLE UZAY TELESKOBU YAPIMI 
ETKİNLİĞİMİZ

Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble’ın 
anısına verilmiş; Nisan 1990’da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği 

Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay 
teleskopudur. Öğrencilerimiz bu özel teleskobun maketini yaparak sınıf 

içerisinde Hubble hakkında bilgiler verdiler.



GELENEKSEL NEŞELİ TURŞUCULAR 
ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

4. sınıf öğrencilerimiz geleneksel “NEŞELİ TURŞUCULAR” etkinliğinde kendi 
turşularını yaptılar. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri sağlıklı beslenme 
teması kapsamında turşu yapmayı deneyimleyerek uzun ve sağlıklı besin 

saklama yöntemini öğrendiler.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.Yılını 
Coşku ve Gururla Kutladık

Millî bayramların en büyüğünü en anlamlısını, ülkemizin kuruluşunun 
ve ulusumuzun var oluşunun tarih sayfalarına yazıldığı 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün mirasına sahip çıkan öğrencilerimizle birlikte 
görkemli bir törenle kutladık.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama töreninde öğrencilerimizin 
okudukları  şiirler, seslendirdikleri marşlar, sergiledikleri drama ve dans gösterileri 

göz doldurdu.

Öğrencilerimiz Atasına duygularını bir kez daha sanatsal çalışmaları ile gösterdiler. 
Öğrencilerimizin resimlerinden oluşan sergimiz kampüslerimizde yer aldı.

Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl coşkusunu, bando gösterisi ve bando eşliğindeki 
“Cumhuriyet Yürüyüşü” ile taçlandırdık. Duygulu anlar yaşadığımız törenimiz hep 

birlikte söylenen marşlarla sona erdi. Atamızın emanet ettiği mirasa birlikte ve 
yürekten sahip çıkmaya devam edeceğiz. 



MENGERLER BOSTANCI İŞBİRLİĞİ İLE 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında anaokulu öğrencilerimize yönelik 
Mengerler Bostancı firması işbirliği ile trafik eğitimi gerçekleştirdik. Etkinliğe 

Genel Koordinatörümüz Prof.Dr. Ali İlker Gümüşeli, Kurucu Temsilcimiz Işıl Okan 
Gülen, Genel Müdür Yardımcımız Şirin Güney Özenç, Anaokulu Müdürlerimiz 

Özlem Taşkend Coşkunaydın, Ayşegül Yıldız  katıldı. Sosyal sorumluluk projesi 
sonrasında öğrencilerimizin trafik bilgisi ve farkındalığı artarak,  trafik ile ilgili 

kavram, beceri ve tutumları kazandılar.



MENGERLER BOSTANCI İŞBİRLİĞİ İLE 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Öğrencilerimizi hem yaya hem de sürücü olma bilinciyle 
olumsuzluklardan korumanın özel bir trafik eğitimi ile mümkün olacağı 

görüşüyle gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesinde, 
öğrencilerimiz eğlenerek trafik kurallarını öğrendiler.



ATAMIZI 
SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ebediyete intikalinin 83.yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andık.

Yönetici, öğrencilerimiz tarafından Atatürk büstü önüne çelenk ve çiçek 
koyarak başlayan törenimiz  saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının 
ardından anma etkinliklerimiz ile devam etti.  Öğrencilerimiz Ata’mıza olan 

sevgilerini, özlemlerini şiirler  ve mektuplar okuyarak anlattılar.  
Öğrencilerimiz zeybek gösterisi sergilediler.  Atatürk’ün sevdiği şarkıları  

seslendirerek Ata’ya bağlılıklarını bir kez daha ifade ettiler.



ATAMIZI 
SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK

 Kampüslerimizde öğrencilerimizin hazırladığı 10 Kasım Atatürk’ sergimiz 
ziyarete açıldı. Büyük devlet adamı, cesur komutan, eşsiz yeteneklere sahip 
liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken, 

onun çağdaş, demokratik ve yenilikçi ilkelerine sonsuza dek bağlı 
kalacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.



ÖĞRENCİLERİMİZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
HAFTASINDA AĞIZ BAKIMI KONUSUNDA 

FARKINDALIK KAZANDILAR

KÜTÜPHANE
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 

MASAL PERFORMANSI

İstanbul Okan Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Işın Ulukapı  “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında ağız ve diş sağlığı 
konusunda öğrencilerimizin bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla ilkokul ve 

ortaokul öğrencilerimize yönelik seminer gerçekleştirdi.



KÜTÜPHANE
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 

MASAL PERFORMANSI
Kütüphane etkinlikleri kapsamında  düzeyler arası paylaşıma dayalı “Masal 
Performansı” kapsamında 6. Sınıf öğrencilerimiz  Anaokulu hazırlık sınıfı ve 
1. sınıf öğrencilerimize yönelik“Bir Küçük Su Damlası” isimli tiyatro oyununu 

sergilediler. “Küresel Isınma” konulu masal performansı etkinliği sonunda 
öğrencilerimiz  çevremize ve yaşadığımız dünyaya duyarlılık kazandılar.



6. GELENEKSEL 
ÇİN KÜLTÜRÜ VE ÇİNCE FESTİVALİNİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

  İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve Okan Koleji Konfüçyus sınıfı 
iş birliği ile 6. Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali‘ni gerçekleştirdik.

  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. 



6. GELENEKSEL 
ÇİN KÜLTÜRÜ VE ÇİNCE FESTİVALİNİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK

  6. Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali’mizin  açılış konuşmasını Kurucu 
Temsilcimiz Işıl OKAN GÜLEN, gerçekleştirdi.  Gülen, “Çin Kültürü ve Çince 

festivali bizim için çok keyifli ve heyecanlı bir festival. İstanbul Okan
 Üniversitesi olarak Türkiye’deki ilk Çince Mütercim Tercümanlık bölümünü 

açtık. Çin dilini öğretmek ve Çin kültürünü daha küçük yaş gruplarına 
aktarmak amacıyla  Okan Koleji’nde Konfüçyus sınıfını açtık.

Amacımız öğrencilerimize İngilizcenin yanı sıra anaokulundan itibaren verdiğimiz 
ikinci yabancı diller olan Almanca, İspanyolca, Fransızca dillerine  Çinçeyi de dahil ederek 

küçük yaşlardan itibaren Çin Kültürü ve Çin dilini tanıtmaktır. Her sınıf seviyesinden 
öğrencilerimizin Çinçe biliyor olmasından dolayı çok mutluyuz.” dedi

  İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü Eş Direktörü Nana Wang “ Tüm 
öğrencilerinizi yaptığınız etkinliklerden tanıyorum. Çinceye karşı gösterdiğiniz ilgi ve 

başarıdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok güzel işler çıkarıyorsunuz. Bu konuda tüm 
öğrencilerimize ve bizlere destek olan Çinçe öğretmenlerimize teşekkür ediyorum”. dedi.

  Yabancı Diller Bölüm Başkanı Ahu CENGİZ AKAR’ ise konuşmasına yabancı  dilin  
kültürünü öğrenmenin önemli olduğunu belirterek yabancı diller bölüm öğretmenleri 

olarak bir dili öğretirken kültürünü de öğretiyoruz diyerek bu süreçte destek veren 
kurucu temsilcimize genel müdür yardımcımıza, müdürlerimize, eş direktörümüze 

teşekkür etti.

  Festivalde Çince eğitim alan öğrencilerimiz Çin kültürünü ve dilini tanıtmak amacıyla; 
geleneksel Çin dansları sergileyip, Çin kıyafetleri ile defile yaptılar. Çin ve Çince hakkında 

bilgiler verip, tekerlemeler ve şarkılar söylediler. Çok sevilen çizgi film Kungfu panda 
karakterini tanıtıp, Jimnastik gösterisi sergilediler. Geleneksel Çin Kaligrafi sanatını tanı-

yarak, Çin ile ilgili kurulan resim sergisini ziyaret ettiler.



SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 
KAPSAMINDA OKAN VİLLE 

ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

KARİYER GÜNLERİ SÖYLEŞİ 
ETKİNLİĞİMİZDE ÖĞRENCİLERİMİZ 

UZMANLARLA BULUŞTU

İlkokul-Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin İngilizce konuşarak, alışveriş yaptıkları 
10. Geleneksel “Okanville” adlı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde öğrencilerimiz İngilizce 

konuşarak pratik yaptılar. Kendilerine ait olan stantlarda ürünlerin satışını 
yaparak projeye destek verdiler.



SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 
KAPSAMINDA OKAN VİLLE 

ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

KARİYER GÜNLERİ SÖYLEŞİ 
ETKİNLİĞİMİZDE ÖĞRENCİLERİMİZ 

UZMANLARLA BULUŞTU
İstanbul Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle rehberlik 

çalışmalarımız kapsamında öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca 
kendilerini tanımalarına ve kariyerlerinin planlanmalarına destek sağlamak 

amacıyla kariyer günleri söyleşilerimizi gerçekleştirdik.



ÖĞRENCİLERİMİZ
ONLİNE SÖYLEŞİLERDE YAZARLARLA 

BULUŞTU

  Kütüphane birimimiz tarafından düzenlenen “Yazar Öğrenci Buluşmaları” 
kapsamında Yazar Göktuğ Canbaba ile “Çantamdaki Öyküler “ isimli eseri 

üzerine 7. sınıf öğrencilerimize söyleşi gerçekleştirdik. Yazar Göktuğ 
Canbaba, seyahatleri sırasında çektiği fotoğraflar ve öykülerinden hareketle 

sanat ve edebiyat ilişkisi, ifade ve aktarım konuları üzerine paylaşımlarda 
bulundu. Öğrencilerimiz yaratıcı okuma ve yazmanın dil ve anlatım 

becerilerimize etkileriyle ilgili değerli kazanımlar elde ettiler.



ÖĞRENCİLERİMİZ
ONLİNE SÖYLEŞİLERDE YAZARLARLA 

BULUŞTU

 Yazar Birsen Ekim Özen ile 6. Sınıf öğrencilerimizle buluştu. Yazarla 
öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan  “Çelebi Zinciri” isimli eser üzerine 

söyleşi gerçekleştirdik. Kitapta işlenen akran zorbalığı ve özgüven konularının 
üzerine fikir alışverişi yaptık. Yazar söyleşi de özgüven, sağlıklı iletişim kurma,  

ve kendini ifade etmenin önemine değindi.

 Yazar Hamit Annak ile  eseri “Aklınızı Başınıza Alın” üzerine 5. sınıf öğrencilerimize 
yönelik söyleşi gerçekleştirdik.  Yazarın, beynin bölümlerini ve görevlerini, heyecan 

verici bir macera içinde işlediği kitabı öğrencilerimizle birlikte değerlendirdik. 
Öğrencilerimiz  söyleşide, farklı bakış açılarıyla düşünme, sorgulama gücünün

zenginleştirilmesi, gibi önemli kazanımlar elde ettiler.

“Atatürk ve Sihirli Gözlük” isimli eser üzerine 
ise Yazar Burcu Bahar ile 3. sınıf 

öğrencilerimize yönelik online söyleşi 
gerçekleştirdik. Söyleşide günlük tutmanın 
önemi, yaratıcı düşünme, hikâye oluşturma, 

Atatürk’ün kitap sevgisi konuları hakkında 
konuştuk.  Düşündüklerimizi en etkili ifade 

etmenin yollarıyla ilgili kendi potansiyelimizi 
keşfetmemizin önemini kavradık. 

Yazar Bülent Avcı ile  2. sınıf öğrencilerimize 
yönelik gerçekleştirdiğimiz  söyleşide ise 
“Sakin Sokağın Gürültücü Sakinleri” isimli 

eserin içinden geçen kavramlardan empati 
yapmanın önemi, öz saygı ve kişisel sınırlarımız 

konularında önemli mesajlar aldık. Yazarın 
etrafımıza karşı duyarlı olmanın öneminin 

altını çizdiği söyleşide öğrencilerimiz 
farkındalık konusunda yeni 

bakış açıları kazandılar.



3. KİMYA AKTİF DENEY UYGULAMA 
YARIŞMASI” NI DÜZENLEDİK

ARALIK AYI KİTAP KURDU ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

Geleceğin bilim liderlerini yetiştirmek, fen alanlarında deneysel çalışmalara 
öğrencilerimizin ilgilerini arttırmak, bilimsel yöntemin en önemli basamağı olan 

deney yapmaya öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla “3. Kimya Aktif Deney 
Uygulama Yarışması”  nı düzenledik.



3. KİMYA AKTİF DENEY UYGULAMA 
YARIŞMASI” NI DÜZENLEDİK

ARALIK AYI KİTAP KURDU ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

   Öğrencilerimizin kitap okuma kültürlerini pekiştirmek, kütüphane kullanımlarını 
alışkanlık haline getirmek amacıyla kütüphane birimimiz tarafından 8 yıldır 

düzenlenen “Kitap Kurdu’’ ödülleri töreninde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz 
ödüllerini Tuzla Kampüsü İlkokul Müdürümüz Tuncay  Şamdan , Tuzla Kampüsü 

Ortaokul-Lise Müdürümüz Arzu Akpeçe ve öğretmenlerinden aldılar. 



AİLEMLE OKUYORUM KİTAP 
ETKİNLİĞİ

ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK

    Kütüphane Birimimiz tarafından yaklaşık 8 yıldır düzenlenen “Ailemle Okuyorum” 
kitap etkinliğimiz 27 Eylül 2021 – 27 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Ailemle Okuyorum çalışması her hafta öğrencilerimize şeffaf dosalarda, isimlerine 

özel notlarla yollanan ödünç kitapların evde aileleriyle okunması ve bir sonraki hafta 
aynı şekilde okula getirilip, teslim edilmesi ve yeni bir kitabın alınması şeklinde ilerl-
edi.  Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte okuma kültürünün bir paylaşıma dönüşme-

sini sağlamak, kitabın sorumluluğunu alarak kültürel ve akademik kazanımları 
pekiştirmek amacıyla yapılan çalışmada kitap sevgisi, sorumluluk alma konularında 

oldukça önemli kazanımlar sağlandı. Kitap okuduktan sonra kitabın bir bölümü ile 
ilgili veya kitaptaki kahramanlarla ilgili resim çizilmesi okuma etkinliğini pekiştirmiştir. 

Kitap kullanım kültürü edinen, pekiştiren öğrencilerimiz gelecek haftadan itibaren 
kütüphanemizden kendi sorumluluklarında bireysel ödünç kitap alacaktır.



ÖĞRENCİLERİMİZ 
YETENEKLER SAHNEDE 

ETKİNLİĞİNDE 
YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

İlkokul ortaokul ve lise öğrencilerimiz  “Yetenekler Sahnede” 
etkinliğinde birbirinden farklı ve ilgi çekici yeteneklerini sergilediler. 

Renkli ve eğlenceli dakikaların yaşandığı “Yetenekler Sahnede” 
etkinliğinde öğrencilerimiz şarkılar söyleyip piyano, gitar, keman gibi 

farklı enstrümanlar ile sergiledikleri yeteneklerinin yanı sıra jimnastik 
ve dans  performansları ile de ilgiyle izlenip büyük alkış aldılar.



1.DÖNEM KAPANIŞ
TÖRENLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

2021-2022  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 ve karnelerini aldılar.



ÖĞRENCİLERİMİZ ONLİNE 
SÖYLEŞİLERDE YAZARLARLA BULUŞTU
Kütüphane Birimimiz tarafından düzenlenen “Yazar Öğrenci Buluşmaları” 

kapsamında, 10. sınıf öğrencilerimize Yazar Hakan Bıçakçı ile online söyleşi 
etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan, distopya 

tarzındaki “Doğa Tarihi” isimli eserde işlenen metropol yaşamı, rekabet, değişen 
insan ilişkileri ve tutumlarını yazarla birlikte ele alıp, değerlendirdik.

Yazar Gülenbilge Ersan ile 4. sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz  
söyleşi etkinliğinde ise öğrencilerimizin okuma listesinde yer alan yazarın 

“Zamanın Altın Oranı” isimli eseri üzerine  konuştuk. Yazar Gülenbilge Ersan, 
kitaptan hareketle zaman yönetimin önemi, hayatımıza etkileri ve kolaylıkları 

hakkında öğrencilerimize paylaşımlarda bulundu.



ÖĞRENCİLERİMİZ
KİTAP KURDU ÖDÜLLERİNİ VE

THE BEST READER BELGELERİNİ ALDILAR

MATEMATİK KAMPINDA
ÖĞRENCİLERİMİZ MATEMATİK
BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER

Kütüphane Birimimiz tarafından öğrencilerimizin düzenli kütüphane 
kullanımlarını ve okuma alışkanlıklarını ödüllendirmek amacıyla 

düzenli olarak verilmekte olan dönem sonu Kitap Kurdu Ödülleri ve 
The Best Reader belgeleri sahiplerini buldu.  Okumayı bir alışkanlık 

haline getirerek, düzenli olarak kütüphaneyi kullanan öğrencilerimizi 
tebrik ederiz.



ÖĞRENCİLERİMİZ
KİTAP KURDU ÖDÜLLERİNİ VE

THE BEST READER BELGELERİNİ ALDILAR

MATEMATİK KAMPINDA
ÖĞRENCİLERİMİZ MATEMATİK
BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER

Matematik temelli STEM+L programımız kapsamında öğrencilerimizin 
yeni nesil sorularla matematik temelli becerilerini ilerletmek, problem 
çözme becerilerini pekiştirmek, matematiğe karşı farklı bir bakış açısı 

kazanmalarını sağlamak amacıyla Matematik Kampı düzenledik.

24-28 Ocak tarihleri arasında her gün 4 saat olmak üzere toplam 20 
saat gerçekleştirdiğimiz matematik kampında 6. ve 7. Sınıf 

öğrencilerimiz güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yorumu ve bilgiyi 
kullanarak çözüm üretmeye dayalı soru çözümleri gerçekleştirdiler. 

Yoğunlaştırılmış matematik dersleri ile matematik becerilerini 
geliştirmenin yanı sıra yeni nesil sorular çözerek okuduğunu anlama, 

analiz yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve dikkat becerilerini  ve 
seviyelerine uygun test tekniklerini geliştirdiler. 



ÖĞRENCİLERİMİZ BİR GÜN OKAN’LI 
OLMAK ETKİNLİĞİNDE ÜNİVERSİTE 

ORTAMINI DENEYİMLEDİLER

İstanbul Okan Üniversitesi işbirliği ile düzenlediğimiz “Bir Gün Okan’lı Olmak” 
projesi kapsamında lise öğrencilerimiz üniversite ortamını 

deneyimleme fırsatı buldular.

Öğrencilerimiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,  İnsan Toplum 

Bilimleri Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler 
Fakültelerinde yer alan ilgilendikleri bölümlerin derslerine katılarak merak 

ettiklerini soruları sorup, bölümler ve meslekler hakkında bilgi sahibi oldular.



GELECEĞİN SANAL EVRENİ OLARAK 
NİTELENDİRİLEN METAVERSE

Lise öğrencilerimiz geleceğin sanal evreni olarak nitelendirilen Metaverse 
konulu sunumuyla Mobil Uygulama Geliştiricisi olarak çalışan  ve aynı zamanda 

İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi olan 
Doğancan Mavideniz ile buluştu.

Okan Dijital Öğrenme Platformumuzda gerçekleşen sunumda öğrencilerimiz 
İnternet’in varsayımsal bir yinelemesi olan  Metaverse  ile ilgili bilgi sahibi 
oldular. Doğancan Mavideniz gerçekleştirdiği sunumunda metevarse’in 

dünyayı nasıl değiştireceğine dair bilgiler aktarmanın yanı sıra öğrencilerimize 
günümüzde uygulamaya başlanan örnekler ve  Metaverse hakkında yanlış 

bilinenler hakkında bilgiler aktardı.



FİRST LEGO LEAGUE TAKIMIMIZ 
ULUSLARARASI FİRST LEGO LEAGUE 

TÜRKİYE TURNUVASI’NDA OKULUMUZU 
BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER

Ataşehir Kampüsü Ortaokul First Lego League Takımımız ,
 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde, Türkiye çapında 473 

okulun katıldığı Bilimsel içerikli Uluslararası First Leago League Türkiye 
Turnuvasının ilk aşamasında okulumuzu başarıyla temsil ettiler. İlk gün 

robot performansları ile yarışan takımımız, ikinci gün bu yılın teması olan 
“Kargo Taşımacılığı” (CargoCONNECT) üzerine geliştirdikleri yaratıcı 

projelerini paylaşma fırsatı buldular.

Tuzla Kampüsü Ortaokul First Lego League Takımımız  ise “KARGOKAN”, 
26-27 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen “Cargo Connect” temalı First 

Lego League Challenge Robotik turnuvalarında ilk 10 takım arasına girerek 
yarışmayı başarıyla tamamladı. Öğrencilerimizi tebrik ederiz.



ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ OKULDAKİ 
100. GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Anaokulumuzda geçirdiğimiz 100 günü coşku ile kutladık.  Anaokulu 
öğrencilerimiz  100. Güne ulaşana kadar birçok matematik etkinliği 

gerçekleştirdiler.

Sayıları tanıma, ritmik sayma, örüntü kurabilme ve örüntüyü takip 
edebilme gibi kazanımların elde edilmesine de destek sağlayan bu 

etkinliğimizde öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler.

100. Gün Etkinliği kapsamında hazırlanan oyun alanı üzerinde 10’ar 
10’ar sayarak hem ritmik sayma çalışmaları yaparak, seksek oyunu 
oynadılar. Seksek oyunuyla eğlenirken tek ayak üzerinde sıçrama, 
çift ayak üzerinde sıçrama gibi yer değiştirme ve denge gerektiren 

hareketleri birlikte yapmaya çalıştılar. Hazırlanan oyun alanı üzerinde 
tahta blok ile hedefe atış oyunu oynayarak nesne kontrolü gerektiren 

hareket becerilerini geliştirdiler.

Gerçekleştirdiğimiz taç yapma etkinliğinde öğrencilerimiz  taçları 
istedikleri renklerde boyayarak kalemi doğru tutma, kalem kontrolünü 

sağlama, çizgileri istenilen nitelikte çizebilme gibi küçük kas 
kontrolünü gerektiren hareketlerini desteklediler.



YEŞİLAY HAFTASINDA 
ÖĞRENCİLERİMİZ BAĞIMLILIK 

KONUSUNDA FARKINDALIK 
KAZANDILAR

4.5.6.ve 7.sınıf öğrencilerimize yönelik Yeşilay Haftası kutlaması 
kapsamında öğrencilerimizin her türlü bağımlılık konusunda bilinç ve 

farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla sunum gerçekleştirdik.



ÖĞRENCİLERİMİZ SIFIR ATIK 
PROJESİYLE KENDİ 

KARAKTERLERİNİ TASARLADILAR
2.Sınıf öğrencilerimiz “Benim Karakterim” adlı tasarım 

perfomanslarıyla birlikte hayal dünyalarının tüm zenginliklerini 
kullanarak yaratıcı karakterlerini tasarladılar. Karakter oluşum 

sürecinde “Sıfır Atık” projemiz kapsamında atık malzemeleri 
kullandılar. Öğrenmiş oldukları “Ön Ad” konusu ile performanslarını 

bağdaştırarak karakterlerini ön adları kullanarak arkadaşlarına tanıttılar.



ÖĞRENCİLERİMİZ BİLİM VE 
TEKNOLOJİ HAFTASINDA 
TEKNOLOJİ TRENDLERİNİ 

ÖĞRENDİLER
Fen ve Bilişim Dersleri Bölümü Bölüm Başkanımız Murat Genç ortaokul ve lise 

öğrencilerimize bilim ve teknoloji haftasında Okan Dijital Öğrenme 
Platformunda gerçekleştirdiği online sunumda bilim ve özellikleri, bilimsel 

araştırma sürecinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler aktardı. 
Sunumda tarih boyunca yapılan önemli buluşlardan bahsedilerek, 2022 ve 

sonrasında takip edilmesi gereken 10 yeni teknoloji trendi ile ilgili detaylar ve 
günümüzdeki etkilerinden bahsedildi.



İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABULÜ’NÜN 101.YILINDA

 MEHMET AKİF ERSOY’U ANDIK
İstiklal Marşımızın Kabulü’nün 101.Yılı Kutlama töreninde öğrencilerimiz 

İstiklal Marşını söylediler. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü konulu belgeseli 
ve İstiklal Marşının ilk Bestesi videosunu izlediler. Mehmet Akif Ersoy’un 
edebi yönünü öğrenerek Sunay Akın’ın sesinden İstiklal Marşı anısını ve 

bir şairin sesinden Mehmet Akif’in “Zulmü Alkışlayamam” Şiirini dinlediler. 
İstiklal Marşımızın Kabulü’nün 101.Yılı Kutlu Olsun.



ÖĞRENCİLERİMİZ Pİ GÜNÜ’NÜ
ETKİNLİKLERLE KUTLADILAR

ÖĞRENCİLERİMİZ
BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASINDA

BİLİM İNSANLARI OLDULAR

Tüm dünyada kutlanan ve matematiksel düşüncenin sembolü 
kabul edilen ‘14 Mart Dünya Pi Günü’nü öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle 
kutladılar. Pi Günü’ndeki etkinliklerle π’nin gizemindeki heyecanı 
yaşadılar. Matematik dersinin gizemli sayısı olarak kabul edilen Pi 

sayısı sunumları, Pi görselli tasarımlar, tişörtler, şapkalar ve yaratıcı 
çalışmalar hazırladılar, sınıf kapılarını süslediler, şarkılar söylediler. Pi 

sayısının sonsuzluğuna dikkat çektiler.



ÖĞRENCİLERİMİZ Pİ GÜNÜ’NÜ
ETKİNLİKLERLE KUTLADILAR

ÖĞRENCİLERİMİZ
BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASINDA

BİLİM İNSANLARI OLDULAR
Ortaokul öğrencilerimiz 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji haftası 

kapsamında geçmişten günümüze bilime yön vermiş bilim insanlarını 
tanıttılar. Etkinlikte bilimin önemini bir kez daha kavrayarak, bilim 

insanlarının özellikleri ile ilgili bilgilendirmeler yaptılar. Bilim insanlarını 
etkinlikte anlatılan özelliklerden tahmin edip,  eğlenerek öğrendiler.



18 MART ÇANAKKALE TÖRENİNİ
COŞKUYLA KUTLADIK

ÖĞRENCİLERİMİZ
ETKİNLİKLERLE

DÜNYA SU GÜNÜNDE
SUYUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Şanlı tarihimizin en büyük destanı Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında 
başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, 

kahraman gazilerimizi şarkılarla, türkülerle, drama gösterileriyle saygı ve 
minnetle andık. Öğrencilerimiz Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında 

hazırladıkları anma programıyla duygu dolu anlar yaşattılar.



18 MART ÇANAKKALE TÖRENİNİ
COŞKUYLA KUTLADIK

ÖĞRENCİLERİMİZ
ETKİNLİKLERLE

DÜNYA SU GÜNÜNDE
SUYUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Dünya Su Günü’nde sürdürülebilir su yönetimi ve suyu korumanın önemine 
dikkat çekmek için etkinlikler gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz suyun önemi 
ve bilinçli tüketmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili çevrim içi 

sunumlar gerçekleştirdiler. Suyun önemi ile ilgili farkındalık kazandılar. 
Hazırlamış oldukları pankartlarla yürüyüş yapıp, su molekülü şeklinde 

dizilerek günün anlam ve önemine dikkat çektiler.



KARİYER SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİMİZDE 
ÖĞRENCİLERİMİZ

UZMANLARLA BULUŞTU

TÜRKİYE’NİN 81 ŞEHRİNDE
TOPLU-EŞ ZAMANLI

SESSİZ OKUMA ETKİNLİĞİNİ
DESTEKLEDİK

Rehberlik birimimizin düzenlediği “Kariyer Söyleşileri” etkinliği kapsamında lise
öğrencilerimiz “Değişen Dünyada Mühendis Olmak” konulu söyleşi ile alanında 

uzman mühendislerle buluştu. Makine Mühendisi ve Yüksek İşletme Mühendisi/
Çel-Mer Çelik Endüstri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı  Meryem Yılmaz Kılıç ve Makine 

Yüksek Mühendisi/ Anadolu Isuzu Otomotiv A.Ş.  İş Geliştirme, Ürün ve Proje 
Yönetimi Müdürü Cengizhan Bilgi, sektörle ve mühendislik mesleğiyle ilgili bilgi ve 

tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştı. Öğrencilerimiz merak ettikleri soruları 
sorarak mühendislik mesleğini  ve tüm süreçlerini yakından tanıdılar.



KARİYER SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİMİZDE 
ÖĞRENCİLERİMİZ

UZMANLARLA BULUŞTU

TÜRKİYE’NİN 81 ŞEHRİNDE
TOPLU-EŞ ZAMANLI

SESSİZ OKUMA ETKİNLİĞİNİ
DESTEKLEDİK

Türkiye’nin 81 Şehrinde Toplu-Eş Zamanlı Sessiz Okuma Etkinliğini, 
kütüphane birimi etkinlikleri kapsamında Dünya Güzelleşir” temasıyla 

gerçekleştirdik. Kütüphaneye, kitaba ve okumaya verdiğimiz  önemi ve 
değeri toplu okuma etkinliğiyle bir kez daha pekiştirmiş olduk.



23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ

102. YILINI COŞKUYLA KUTLADIK

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına
 armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıl 

dönümünü coşkuyla kutladık.



23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ

102. YILINI COŞKUYLA KUTLADIK

Törenimizde günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların 
ardından öğrencilerimiz  23 Nisan şarkıları söylediler,  şiirler okudular, dans 

gösterilerinin yanı sıra  Fransızca, İspanyolca ve  Çinçe dillerinde drama 
gösterileri sergilediler. Yumurta taşıma, çuval yarışı, mandal takmaca 

oyunu  oynayarak 23 Nisan’ı coşkuyla kutladılar.



KÜÇÜK MUCİTLER 95 ÖNEMLİ PROJEYE 
İMZA ATTI

 Türkiye’yi geleceğin dünyasına taşıyabilecek bilimsel düşünceye sahip 
bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediğimiz 11. Okan Bilim ve Proje 

Şenliğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri bilgiler 
ile ürettikleri bilimsel projelerle gerçekleştirdiğimiz Tuzla Kampüsü 11. 

Bilim ve Proje Şenliği’nde öğrencilerimiz toplam 95 proje sergiledi.



UZMANLAR KARİYER SÖYLEŞİLERİNDE 
ÖĞRENCİLERİMİZLE DENEYİMLERİNİ 

PAYLAŞTI
Kariyer Söyleşileri etkinliği kapsamında lise öğrencilerimiz alanında uzman 
isimlerle buluştu. İstanbul Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Hanzade Uralman  ve  JTI 
Türkiye Stratejik Pazar Araştırmaları Müdürü Ufuk Deliloğlu  sektörlerle 

ilgili bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı. Öğrencilerimiz İşletme, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerini yakından tanıyarak, merak ettikleri 

soruları sordular.



ÖĞRENCİLERİMİZİN URFODU XVIII.
ULUSLARARASI BİLİM TEMELLERİ 

BİLGİ YARIŞMASI BAŞARILARI İLE GURUR 
DUYUYORUZ

Urfodu XVIII.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’nda ortaokul öğrenciler-
imiz   Duru Varsak, Nefise Tanyeri , Oğuzhan Örs, Selin Yılmaz, Azra Ceren Helva  

matematik final testi sonucunda altın madalya ve 1. derece diploma kazandılar. 42 
öğrencimiz  2. derece diploma, 35 öğrencimiz 3. derece diploma ve 25 öğrencimiz 

katılımcı diplomalarını ilerleyen tarihlerde  Urfodu XVIII.Uluslararası Bilim Temelleri 
Bilgi Yarışması yetkililerinden alacaklar. Öğrencilerimiz okulumuz yöneticilerinden 

başarı belgelerini aldılar. Öğrencilerimizi tebrik ederiz.



ÖĞRENCİLERİMİZ İZMİR UZAY KAMPI 
GEZİSİNDE UZAY SİMÜLASYONLARINA 
KATILARAK UZAY TEKNOLOJİLERİYLE 

TANIŞTILAR
Ortaokul öğrencilerimiz 20 – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir’de katıldıkları 

uzay kampında Mars’a Seyahat programındaki çeşitli uzay simülasyonlarına katılar-
ak uzay teknolojileriyle tanışma ve kendilerini geliştirme fırsatı buldular. 2030’lu 

yıllarda insanlı uçuşların yapılmasının planlandığı Mars ve özelliklerinin detaylı olar-
ak ele alındığı Mars’a Seyahat Programında, LittleBits Mars Keşif Aracı Kiti ile kendi 

Mars Keşif Araçlarını oluşturdular.



KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN 103.YILINI 
COŞKUYLA KUTLADIK

19 Mayıs 1919 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize 
armağan ettiği bayramımızın 103. yılını büyük coşkuyla kutladık.

Törenimiz, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerimiz Atatürk’ün Gençliğe 

hitabesini okudular ve Atamıza seslendiler.



19 Mayıs töreni öğrencilerimizin sergilediği modern dans gösterisi, 
basketbol gösterisi, öğrencilerimizin seslendirdiği 19 Mayıs Gençlik 

Marşı, öğrencilerimizin okudukları şiirler, seslendikleri şarkılar ve 
hazırladıkları gösterilerle bir şölene dönüştü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 103. yılında 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez 

daha saygı ve minnetle anıyoruz.



Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz İngilizce, Türkçe portfolyo sunumlarını 
gerçekleştirerek, gelişim süreçlerini aileleri ile paylaştılar. Kendi 

oluşturdukları ürünler ve etkinliklerini sunarken aynı zamanda da kendi 
gelişimlerinde sorumluluk üstlenme ve özgüven geliştirme şansı buldular.

ÖĞRENCİLERİMİZ YARATICI, BECERİ 
ODAKLI ETKİNLİKLERİNİ PORTFOLYO 

SUNUMLARINDA SUNDULAR



Kütüphane Birimimiz tarafından düzenlenen “Yazar - Öğrenci Buluşmaları” 
kapsamında  ilkokul  ve ortaokul  öğrencilerimiz online söyleşilerde yazarlarla 

buluştu.

ÖĞRENCİLERİMİZ ONLİNE SÖYLEŞİLERDE 
YAZARLARLA BULUŞTU



Tuzla Kampüsü ortaokul-lise  mezuniyet törenimizi veli ve öğrencilerimizin 
katılımıyla büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Mezuniyet törenlerimiz 

eğlenceli ve gururlu anlara sahne oldu. Törenimizde konuşmasını 
gerçekleştiren ve Ortaokul –Lise Müdürümüz 

Sayın Arzu Türkyılmaz Akpeçe öğrencilerimizi tebrik ederek,  başarılar diledi.

TUZLA ORTAOKUL-LİSE MEZUNİYET 
TÖRENİMİZİ BÜYÜK BİR COŞKU İLE 

GERÇEKLEŞTİRDİK

ATAŞEHİR ORTAOKUL-LİSE MEZUNİYET 
TÖRENİMİZİ BÜYÜK BİR COŞKU İLE 

GERÇEKLEŞTİRDİK



Ortaokul -lise mezuniyet törenimizi veli ve öğrencilerimizin katılımıyla 
büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Okul bahçemizde gerçekleşen 

mezuniyet törenimiz eğlenceli ve gururlu anlara sahne oldu. Törenimizde 
konuşmasını gerçekleştiren Kurucu Temsilcimiz Sayın Işıl Okan Gülen, 

Ortaokul –Lise Müdürümüz Sayın Nüket Tuna, öğrencilerimizi tebrik ederek,  
eğitim süreçlerinde başarılar diledi.

TUZLA ORTAOKUL-LİSE MEZUNİYET 
TÖRENİMİZİ BÜYÜK BİR COŞKU İLE 

GERÇEKLEŞTİRDİK

ATAŞEHİR ORTAOKUL-LİSE MEZUNİYET 
TÖRENİMİZİ BÜYÜK BİR COŞKU İLE 

GERÇEKLEŞTİRDİK



2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında kütüphanemizden aldığı ve okuduğu 
kitap sayısı, düzenli kütüphane kullanım kültürü ve okuma alışkanlığından 

dolayı Yılın Kitap Kurdu Ödülleri Sahiplerini Buldu

YILIN KİTAP KURDU 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ 

BULDU



58. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Tuzla Kampüsü lise hazırlık 
ve 9. sınıf öğrencilerimizle İstanbul Okan Üniversitesi Kütüphanesini

ziyaret ettik. Geleneksel olarak kütüphane birimimiz tarafından 
düzenlenen ve yabancı diller bölümü işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte 

öğrencilerimiz kütüphanenin işleyişini öğrenerek, kaynaklarını incelediler.

58. KÜTÜPHANE HAFTASINI 
ETKİNLİKLERLE KUTLADIK



Anaokulu öğrencilerimizin ilkokula geçiş töreni duygu dolu anlara sahne 
oldu. Törenimizi coşkuyla gerçekleştirdik. Anaokulu koromuz ile başlayan 

törenimiz öğrencilerimizin sertifikaları alması ve kepleri atmasıyla son 
buldu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.  

İLKOKULA GEÇİŞ TÖRENİMİZİ 
COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK





9. Sınıf öğrencimiz İlayda GÖYMEN,  düzenlenen 
İstanbul Artistik Jimnastik Şampiyonasında ikinci oldu. 

İLAYDA GÖYMEN 
İSTANBUL ARTİSTİK JİMNASTİK  

ŞAMPİYONASI İKİNCİSİ OLDU

NESLİŞAH GÖY 
ARTİSTİK YÜZME 

TÜRKİYE KIŞ ŞAMPİYONASINDA 
İSTANBUL İKİNCİSİ OLDU
8. sınıf öğrencimiz  Neslişah GÖY Artistik Yüzme 
Türkiye Kış Şampiyonasında  takımıyla beraber 

combo branşında İstanbul ikincisi oldu.



MİRAY KAYA 
İSTANBUL İKİNCİSİ

Miray Kaya İstanbul Şampiyonası 
okullar arası aerobik jimnastik 

müsabakalarında İstanbul  ikincisi 
oldu.

İCLAL SARIER 
İSTANBUL ÜÇÜNCÜSÜ

2. sınıf öğrencimiz İclal Sarıer,
İstanbul Okullar Arası Yüzme Müsabakalarında 

200m ve 50 m serbest stilde İstanbul 
üçüncüsü oldu.

ÖĞRENCİMİZ KEREM 
ARDAHAN’IN TÜBİTAK 

BAŞARISI
6.sınıf öğrencimiz Kerem Ardahan Tubitak Bilim 

İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı tarafından düzenlenen “16.Ortaokul 

Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge 
Yarışması’na katıldı. Coğrafya alanında, orman 

yangınını ekiplere görüntü işleyerek haber veren 
ve yangını söndüren yapay zekalı kamerası olan 
orman gözetleme kulesi projesi ile birinci oldu.



ÖĞRENCİMİZ 
İPEK AYGEN’İN 

GOLF BİRİNCİLİĞİ

YOSUN HAZIFAZLIOĞLU’NUN
MİLLİ TAKIM YÜZME 

ŞAMPİYONLUĞU

9. sınıf öğrencimiz İpek Aygen 
İstanbul ve Türkiye Geneli golf 

kulüplerinden toplamda 200’e yakın 
oyuncunun mücadele ettiği turnuvada 
“Junior” kategorisinde 40 puanla birinci 

olarak ödül almaya hak kazandı. 

11. sınıf öğrencimiz Yosun Hacıfazlıoğlu
Slovakya’da yapılan GRAND PRİX Yüzme 

yarışlarında Türkiye Milli Takımı ile 4x100 mt
bayrak yarışında şampiyon oldu.


