
 

Değerli Velilerimiz, 

Ders yılımızın altıncı haftasını geride bıraktık. Bu zaman zarfında yapılan çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirmek 

isteriz. İlkokul öğrencilerimiz için tasarladığımız ders programlarımızı uyguluyor ve bu kapsamda sınıf düzeyinde ders 

etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimizi; “Gelecek Hafta Bülteni“  ile sizlere ulaştırıyoruz. 

               16 Ekim 2017 tarihi itibariyle aramıza katılan yeni İngilizce öğretmenimizle beraber İngilizce ders saatini 

haftada 10 ders saatinden 13 ders saatine çıkarttık. Öğrencilerimizden ve velilerimizden konuyla ilgili olumlu geri 

bildirimler almak bizleri çok mutlu etti.  

               Öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak için zemin katta yeni oluşturduğumuz kultur@cognitive 

sınıfımız; satranç dersleri, akıl oyunları vb. kulüp etkinlikleri için öğrencilerimiz için hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz bu 

hafta itibariyle ilgili dersleri yeni sınıflarında gerçekleştireceklerdir. 

               Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demokratik cumhuriyet rejimi ile kat 

ettiğimiz mesafe çok değerlidir. Cumhuriyet; bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini 

kazandırmıştır. Büyük Önderimiz Atatürk’ün gösterdiği, “çağdaş uygarlık düzeyini yakalama” hedefine O’nun belirttiği 

gibi, “bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde” ulaşacağımıza tüm öğretmenlerimiz ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz 

olarak inancımız tamdır. Bu bilinçle Cumhuriyet’imizin 94. yılını kutlayacağımız gün, bizim için çok önemli ve 

değerlidir. 

               29 Ekim 2017 Pazar günü Cumhuriyet Bayramı törenimiz İstanbul Kültür Üniversitesi, Akıngüç 

Oditoryumu’nda saat 10.30’da başlayacaktır. Cumhuriyetimizin 94. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağımız törenimize 

katılımınız bizi onurlandıracaktır. Davetiyeniz, e-posta olarak gönderilmiştir. 

               Okul servisleri ile ilgili olarak Altur yetkilileri ile üst düzeyde toplantılar yapılmış, yaşanan aksamaların çözümü 

için gerekli talimatlar verilmiş ve öğrenci servislerimizin uygun güzergah planı ile en geç 08.15’te okulda olmalarının 

gerekliliği belirtilmiştir. Üst yönetimimiz nezdinde süreci yakından takip etmekte ve gerekli önlemlerin alınmasını 

sağlamaktayız. 

                Sosyal sorumluluk; kişi ve kurumların kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da 

geliştirecek ve koruyacak eylemlerde bulunmasıdır. Bu bakış açısıyla geçtiğimiz yıl Kültür Fen Lisesi veli konseyi, 

öğretmen, veli ve öğrencileriyle eğitimde engelleri kaldırmak için yola çıktıkları ve her öğrencinin “Benim Okulum 

Engelsiz” diyebilsin diye gerçekleştirdikleri projenin, “Artı Eğitim dergisi ve egitimtercihi.com” okurları tarafından 

“Eğitimde Yılın Sosyal Sorumluk Projesi”  olarak seçilmesinin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadık. 12.10.2017 

tarihinde yapılan törenle ödülümüzü İstanbul Kültür Eğitim Kurumları adına Okullar Koordinatörümüz Sayın Biriz 

Kutoğlu aldı.  

                19.10.2017 Perşembe günü, ilkokul veli temsilcileri toplantımızı yüksek katılımla gerçekleştirdik. Velilerimize 

belirlediğimiz gündem doğrultusunda bilgilendirmeler yapıldıktan sonra “Veli Konseyi Yönetim Kurulunda” görev 

almak isteyen velilerimiz adaylıklarını belirtmişlerdir. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda veli konseyi yönetim 

kurulu başkanı, başkan yardımcısı, sekreter, muhasıp ve üye açık oylama sonucu belli olacaktır. Yönetim kuruluna 

Hülya ÇALIŞKAN, Funda ÖNDER, Buğra ERGÜL, Melike ÇİMEN, Müge UZEL; Denetleme kuruluna ise Banu GÖKTÜRK, 

Sibel ÇOBAN seçilmişlerdir. 

               Veli Konseyimize yapacakları bu görevde başarılar diler. Her zaman yanlarında yer alacağımızı ve inovatif 

sosyal sorumluluk projeleri ile sürece destek vereceğimizi özellikle belirtmek isteriz. 

 


