
 

Değerli Velimiz, 

 

   Okulumuzun iki ayını tamamladık. 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılan çalışmalarla ilgili sizleri 

bilgilendirmek isteriz.  

   Bu mektuba büyük bir teşekkür ile başlamak isterim. Cumhuriyetimizin 94. yılını, 29 Ekim 2017 Pazar günü, 

İKÜ Akıngüç Oditoryumu’nda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve siz değerli velilerimizle coşku ile kutladık. 

Bizi yalnız bırakmayan velilerimize, organizasyonda emeği olan tüm öğretmenlerimize ve bayram coşkusunu 

şiirlerle, gösterilerle, şarkılarla en önemlisi büyük bir emekle yaşayan ve yaşatan öğrencilerimize sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

   Veli Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ile 26 Ekim 2017 Perşembe günü bir araya geldik. Toplantıda 

yapılabilecek sosyal yardım kampanyaları, okul gezileri görüşüldü. Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, 

muhasip, sekreter ve üye görevine gelecek kişiler belirlendi. Aşağıdaki çizelgeden bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

Veli Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Çalışkan Tel.No: 0532 661 85 61 

Veli Konseyi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Buğra Ergül Tel.No: 0539 651 21 29 

Muhasıp Melike Çimen Tel.No: 0532 206 91 66 

Sekreter Funda Önder Tel.No: 0533 349 02 68 

Üye Müge Uzel Tel.No: 0533 695 23 91 

 

   Veli Konseyi Yönetim Kurulu üyelerimize yapacakları görevlerde başarılar dileriz. 

   Öğrenci Meclisi çalışmaları da hızla devam etmekte. İlkokul başkanı Arda Kabadayı ve başkan yardımcısı 

Orkun Duman’ın da katıldığı öğrenci meclisi toplantısı sonrasında başkan yardımcısı Orkun Duman, tüm 

sınıflara dilek ve öneri kutuları yaptırdı. İlkokul öğrencilerinin istekleri periyodik olarak okunmakta ve 

değerlendirilmektedir. Şimdiye kadar en çok gelen dilekler  ‘’serbest kıyafet gününün bir günden iki güne 

çıkartılması, teknoloji ve evcil hayvan günü olması, haftada bir gün erken çıkış olması ve 2. sınıflarda haftada 

bir gün oyuncak günü olması şeklinde.  Öğrencilerimizin dileklerinin okul yönetimi tarafından 

değerlendirileceğini bilgilerinize sunarım. 

   İlkokul grubumuzla okul gezilerimize başladık. 2. sınıflarımızla birlikte öğrencilerimizin meslekleri daha 

yakından tanımalarına ve eğlenceli bir gün geçirmelerine yönelik 01.11.2017 tarihinde  ‘’Kidz Mondo’’ gezisi 

düzenledik. Atatürk haftası kapsamında 3. sınıf öğrencilerimizle 01.11.2017 tarihinde ‘’Florya Atatürk Köşkü”ne 

gezi düzenledik. Gezilerimiz tüm gruplarımızda yıllık plan çerçevesinde devam edecektir. 

   Yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü 10 Kasım günü ve hafta boyunca, 

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları olarak büyük bir minnet ve saygıyla anacağız. Atatürk’ü anma etkinlikleri 

kapsamında okulumuzda panolarımız günün anlam ve önemine uygun olarak düzenlendi. Bu haftaki eğitim 

öğretim içeriklerinde de Atatürk ve bize kattıkları sıkça konuşulacak ve işlenecektir. İlkokul öğrencilerimiz 

Atatürk ile ilgili bir resim sergisi oluşturacaktır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizle birlikte 

gerçekleştireceğimiz anma töreninde sırasıyla öğrencilerimiz Atatürk için getirdikleri çiçekleri Atatürk büstüne 

bırakacaklar, saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda duracak ve ardından İstiklal Marşı’mızı 

okuyacaktırlar. Öğrencilerimiz Atatürk’ü söz korolarıyla, oratoryolarla, şiirlerle anacaktırlar.  

10 Kasım 2017 Cuma günü yapılacak anma töreni için öğrencilerimizin Atatürk büstüne bırakılmak üzere 

çiçekleriyle ve günün anlamına uygun olarak siyah giysiler giyerek okula gelmeleri daha anlamlı olacaktır. 

Saygılarımla…                                                                                                                        

 


