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“BİR İSTOÇ SERÜVENİ DAHA…”

Değerli okurlarımız;

Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılımız-

da keyifli, eğlenceli, özverili ve fedakârca, bir 

o kadar da yoğun ve yorucu çalışmalarımızın 

ürünü olan dergimizin 5. sayısını sizlerle bu-

luşturmanın mutluluğu içindeyiz. 

Her sayfada ayrı bir emeğin yer aldığı dergi-

miz, tamamıyla sevgili öğrencilerimizin ve 

değerli öğretmenlerimizin ortaya koymuş ol-

duğu bir çalışmadır. 

Öğrencilerimizin girişimci, istekli ve çalışkan 

tutumlarla ortaya koydukları bu emeklerin 

karşılığı hiç şüphesiz siz değerli okurlarımı-

zın ilgisi ve takdirleridir. 

“Bir İstoç Serüveni”nde yine bizlerle birlikte 

olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Keyifle bu 

serüvene eşlik etmeniz dileğiyle…

  YAYIN KURULU
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Öğrencilerimizin güçlü bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, 
topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek en 
büyük idealimizdir. 

Okulumuzdaki eğitimin kalitesini artırmak, iyi bir eğitim ortamı oluşturmak için idare-
cisinden öğretmenine ve tüm çalışanları ile uyum içerisinde bir ekip çalışması gerçekleştiril-
mektedir. Bu çalışmalarımızla öncelikle huzurlu, disiplinli, temiz ve nezih bir eğitim orta-
mı oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda 
başarılı, güçlü bireyler olabilmeleri adına her yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim yılı için de 
birçok planlamalar yaparak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. 

Sevgili öğrenciler; Hayatınızda her zaman, önceliklerinizi iyi belirleyin ve zamanı iyi 
değerlendirin. Unutmayın ki kariyer süreci günümüzde iş yaşamında değil, okul sıralarında 
başlamaktadır. Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmek için iyi bir planlamaya, disipline ve 
sürdürülebilir bir çalışma alışkanlığına sahip olmalısınız. Geri getirme imkânımızın olmadığı 
en önemli kavramın zaman kavramı olduğu gerçeğini unutmadan, hedefler belirleyeceğinize ve 
bu hedefler doğrultusunda durmaksızın, yorulmadan çalışacağınıza inanıyorum. 

Okulumuzda başarılı çalışmalara imza atan idareci ve öğretmen arkadaşlarıma ayrıca 
öğrencilerime bu derginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarılı 
çalışmaların artarak devam etmesini diliyorum.

Olcay Yılmaz
Okul Müdürü
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İdareci Kadromuz

Cüneyit Yılmaz 
Müdür Yardımcısı

HİLAL MAVUŞ 
Müdür Yardımcısı

EYLEM SEZGİN Müdür Yardımcısı
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Eğitim Kadromuz

Sabahçı 

Öğretmenlerimiz

Öğlenci 

Öğretmenlerimiz
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Okulumuz Açıldı

2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı, okulumuzda yapılan törenle başlamış oldu. Tö-
renimiz, Bağcılar Kaymakamı Sn. Mustafa ELDİVAN, Bağcılar Belediye  Başkanı 
Sn. Lokman ÇAĞIRICI ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Mustafa YILMAZ’ın ilk 

HAYDi OKULLAR AcILDI
.
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Okulumuz Açıldı

ders zilini çalmasıyla başladı.  1. Sınıflarımız, eğlenceli aktivitelerle dolu bir ilk gün 
geçirdiler. Palyaçolar sınıflarımızı dolaşarak öğrencilerimize balon hediye ettiler. 
Öğrencilerimizin yüzlerini boyayarak onları eğlendirdiler.

HAYDi OKULLAR AcILDI.
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Okulumuz Açıldı

HAYDi OKULLAR AcILDI
.
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Okulumuz Açıldı

HAYDi OKULLAR AcILDI.



Sayın kaymakamım, bizler sizi ve mesle-
ğinizi daha iyi tanımak istiyoruz. Bizlere 
kendinizi tanıtır mısınız?

1972 Kayseri doğumluyum. İlkokul, orta-
okul ve lise eğitimimi Kayseri’de tamam-
ladım. 1995’de Ankara Siyasal Bilimler 
Fakültesini bitirdim ve kaymakam olarak 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 20 yıldır gö-
rev yapıyorum. Yaklaşık 7 aydır da Bağcı-
lar’da görev yapmaktayım. Kaymakam-
lar devletin temsilcisidir. Kaymakamlığın 
hem denetleyici hem de düzenleyici bir 
yapısı vardır. Bulunduğu yerdeki devlet 
kurumlarının işleyişini denetleyip düzen-
lerler.

Sayın kaymakamım mesleğinizi isteye-
rek mi seçtiniz? Mesleğinizin en sevdiği-
niz tarafı nedir?

Kaymakamlığı isteyerek seçtim. Mesleği-
min en sevdiğim tarafı insanlara yardımcı 
olmaktır. Gün içinde bir çok insanın prob-
lemini çözmek ya da çözmeye gayret et-
mek mutluluk verici.

İlkokulda nasıl bir öğrenciydiniz? O za-
manlar hayalinizdeki meslek hangisiydi?

İlkokulda çok çalışan ve okuyan bir öğ-
renciydim. Sizlerin yaşındayken sürek-
li kitap okurdum. O zamanlar ileride ne 
olacaksın diye sorduklarında genelde 
“Öğretmen olacağım.” derdik. 

Sayın kaymakamım ilçemizi nasıl buldu-
nuz? Kaymakamlık olarak aklınızdan ge-
çen bir proje var mı?

Bağcıları çok güzel buldum. Bağcılar nü-
fusun ve şehirleşmenin yoğun olduğu bir 
yer. Bu sebeple insan sirkülasyonu çok 
fazla. Ama iyi tarafı şu; temiz düzgün bir 
insan yapısı var. O açıdan Bağcılar insa-
nını seviyorum. Daha da güzel olacağını 
düşünüyorum.

Ben öğretmenimi çok seviyorum. Siz de 
öğretmeninizi sever miydiniz? Hala görü-
şüyor musunuz?

İlkokulda çok öğretmen değiştirdim. Öğ-

BAĞCILAR KAYMAKAMI
MUSTAFA ELDİVAN



retmenlerimin hepsini seviyorum. Hala 
görüştüğüm öğretmenlerim de var. 

Kitaplarla aranız nasıldır? En çok sevdiği-
niz kitap hangisidir?

Kitap okumayı çok seviyorum. Genelde 
araştırma, inceleme,  tarih, arkeoloji, bi-
yografi, gezi, bilim türünde kitapları oku-
mayı  seviyorum.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Sinema veya tiyatroya gidecek zamanı-
nız oluyor mu?

Normalde tiyatro ve sinemaya giderim 
ama İstanbul’da boş zamanlarım pek ol-
muyor diyebilirim. Hafta sonlarımız bile ol-
dukça yoğun geçiyor.

Hangi takımı tutuyorsunuz? Sporla aranız 
nasıl?

Galatasaraylıyım. Sporu seviyorum. Fut-
bol ve basketbol oynuyorum. İzlemeyi de 
seviyorum.

Bize verebileceğiniz 5 tavsiye nedir?

İlk üç tavsiyem “Çok kitap okumak”, dör-
düncüsü vatanınızı ve milletinizi sevin, be-
şincisi ailenizi sevin.

Bağcılar ile ilgili geleceğe dönük ne gibi 
planlarınız var?

Bağcılar bir milyonluk bir şehir. İlk hede-
fimiz eğitim-öğretimle ilgili tekli eğitime 
geçmek. Daha çok okul ve başarılı bir 
eğitim ortamı sağlamak. Yardıma ihtiya-
cı olan daha fazla insana ulaşabilmek ve 
onların sıkıntılarını gidermek şu anda ön-
celikli hedeflerimiz arasında. 

Sayın Kaymakamım okulumuz adına 
kendi el yazınızla bizlere not yazabilir mi-
siniz?

Sayın kaymakamım hem değerli vaktinizi 
bizlere ayırdığınız için hem de Bağcılar’a 
katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 
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Ağız ve Diş Sağlığı

SAGLIKLI 
DIsLERIMiZ

.
.

. .
-
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Ağız ve Diş Sağlığı

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğren-
cilere uygulanacak Ağız ve Diş Taraması 
ile ilgili okulumuzda açılış programı düzen-
lendi. Programda diş doktorlarımız Çağ-
rı CEYLİ ve Şeyma OLGAÇ konu ile ilgili 
öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirdi. 
Programa katılan İlçe Sağlık Müdiremiz 

Dr. Arzu AYDINLI, İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Sn. Mustafa YILMAZ ve Bağcılar Be-
lediye Başkanı Sn. Lokman ÇAĞIRICI ağız 
ve diş sağlığı ile ilgili konuşmalarını yaptık-
tan sonra öğrencilerimize Sağlık Bakanlığı 
tarafından gönderilen diş macunu ve diş 
fırçasından oluşan setleri dağıttı.  



Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1964 yılında Çorum’a bağlı Kayı Köyün-
de dünyaya geldim. İlkokulu köyümde 
okudum. Orta okulu ve liseyi Çorumda 
okuyup, Ankara Gazi üniversitesi Tek-
nik Eğitim Fakültesinden mezun olduk-
tan sonra öğretmen olarak göreve 
başladım ve hala devam ediyorum.

Bağcılar’ın İstanbul’un en kalabalık ilçesi 
olmasının eğitim faaliyetlerinin yürütülme-
sinde herhangi bir olumlu ya da olumsuz 
etkisi var mı?

İki yıl öncesine kadar en kalabalık ilçesiydi 
ancak son yıllarda Esenyurt ve Küçükçek-
mece’nin nüfusunun artmasıyla 3. sıradayız. 
Ama öğrenci açısından yine İstanbul’un en 
kalabalık ilçesiyiz. Bakanlığımızın bize verdi-
ği yetki ve sorumluluklar dahilinde Bağcılar-
daki eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeye 
çalışıyoruz. Büyük bir aileyiz. Öğretmenleri-
mizle, idarecilerimizle, Bağcılar Kaymaka-
mımızın önderliğinde çalışmalarımızı yürü-
tüyoruz. Kalabalık ilçenin getirmiş olduğu 
hem avantajlar hem de dezavantajlar var 
tabi. Avantajımız, genç ve ideal bir öğret-
men kadrosuna sahibiz. Bizler de Bağcılar 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onların gayretli 
çalışmalarına rehberlik etmeye çalışıyoruz. 
Hep birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerimizi 
yürütmeye çalışıyoruz.

Mesleğinizin en sevdiğiniz yönü nedir?

Sizin gibi öğrencilerimizi karşımızda görmek. 
Öğretmenlik dünyanın en kutsal mesleklerin-
den bir tanesi. Her şeyden önce peygam-
ber mesleği. İnsan yetiştiriyorsunuz.4 yaşında 
hayata dair hiçbir bilgisi ve öngörüsü olma-

yan, saf temiz pak bir çocuğu alıyorsunuz, 
22-23 yaşında hayata dair herşeyi öğreterek 
mezun ediyorsunuz. Bir insan hiçbir mesleğe 
bu kadar uzun süre emanet edilmez. Ama 
öğretmenlere emanet edilir. Mezun ettiğiniz 
öğrencilerin hayatın içinde güzel yer-

lerde 
olduğunu görmek ve onların size sevgisini ve 
saygısını görmek öğretmenlik mesleğinin en 
güzel tarafıdır.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetle-
re katılımı için yapılan çalışmalar nelerdir? 
Bunlarla ilgili projeleriniz var mı?

Bizim bakanlığımızın adı öğretim bakanlığı 
değil eğitim bakanlığı. Öğretmek tabiki bi-
zim mesleğimizin ana damarlarından bir ta-
nesi ama daha da öncesi öğretmek değil 
eğitmektir. Eğitmek de sosyal ve kültürel fa-
aliyetlerle meydana çıkan bir olgudur. 

BAĞCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
MUSTAFA YILMAZ 



O yüzden mutlaka ve mutlaka her öğrenci-
nin sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde ol-
ması en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. 
Bunun için az önce de söylediğim gibi genç 
ve çalışkan öğretmen ve idareci arkadaşla-
rımızın yapmış olduğu birçok proje var. Bizler 
bu projeleri destekliyoruz ve yeni projelere 
teşvik ediyoruz.

Okullarımızı geliştirmek için ne gibi çalış-
malar yapıyorsunuz?

Birinci önceliğimiz güzel, ferah ve yaşana-
bilir eğitim ortamları oluşturmak. Bu konu-
da da geçmişten günümüze baktığımızda 
Bağcılar’ın çıtası her geçen gün yükseliyor. 
Bundan 10-15 yıl öncesi sınıf mevcutları 80-
90 civarındaydı. Mevcutlar günümüzde 30 
lara düştü. Birinci hedefimiz ikili öğretimden 
tekli öğretime geçmek ve sayıları 30’un altı-
na düşürmek.

Öğrenciyken hangi dersleri seviyordunuz?

Edebiyat dersini çok severdim. Hedeflerim-
den biri de Edebiyat öğretmeni olmaktı.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fırsat bulduğumda futbol maçlarını seyre-
derim. Her akşam yarım saat yürüyüş yapı-
yorum.

İstoç İlkokulu deyince aklınıza gelen nedir?

İlk önce İSTOÇ Yönetim Kuruluna bize böyle 
güzel bir okul kazandırdığı için çok teşekkür 
ediyoruz. Başarılı ve çalışkan bir ekibiniz var. 
Müdürünüzden idarecilerinize, öğretmenle-
rinizden tüm çalışanlarınıza kadar. Her ge-
çen gün İstoç İlkokulunda da çıta yukarıya 
doğru çıkıyor. En güzeli de sizin gibi pırıl pırıl 
yavrularımız var o okulda.

Son olarak öğretmenlerimi-
ze ve öğrencilere vermek istediğiniz bir me-
sajınız var mı?

Konuşmamın başında da söylediğim gibi 
öğretmenlik kutsal bir meslek. Kendi ailele-
rine ayıramadığı zamanı öğretmenlerimiz 
okulda öğrencilerine  ayırırlar. Onun için bi-
zim öğretmenlerimiz baş tacımız. Bu sebeple 
sizlere tavsiyem öğretmenlerinizi sevmeniz. 
İkinci tavsiyem kendinize dair, ailenize dair, 
ülkemize dair mutlaka sıradan olmayan he-
deflerinizin olmasıdır. Bir çok meslek sahibi 
olabilirsiniz ama bizim sizden istediğimiz iyi 
ve erdemli insan olabilmenizdir.
İstoç İlkokulu olarak bize değerli vaktinizi 
ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Çalışma-
larınızda başarılar dileriz. 
     

4/E İrem YUMUK, Soner ÇAKIR
4/H Alperen KARACAK, Gülensu ÇELİK
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2017 yılı Erasmus + Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Faaliyeti kapsa-
mında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesiyle, 2017-1-TR01-KA101-038654 numaralı ve 
“Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerini Geliştirme” başlıklı  projemiz, Türkiye’de 3500 
proje teklifi arasından kabul edilen 113 proje arasına girmeye hak kazanmıştır. Türkiye’de 23, 
İstanbul’da 6 ilkokuldan biri olan projemiz ile, idareci ve öğretmenlerimizin okulumuzun ve 
öğrencilerimizin başarısını artırma adına Almanya ve Macaristanda eğitimler alarak çeşitli 
okul ziyaretlerinde bulunmaları planlanmıştır.

Erasmus
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Erasmus Projemizin ilk ayağı olan 8 günlük kurs eğitimimiz, sömestr tatilinde Alman-
ya’nın Duisburg şehrinde gerçekleşti. Proje kapsamında eğitmenlerimiz,  Proje ko-
numuz olan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerini Geliştirme ile ilgili ve Alman-
ya’nın eğitim sistemi hakkında bilgiler verdiler.    Bizlere Almanya’daki eğitimin çok 
sistematik bir yapıya sahip olduğundan bahsettiler. Bu yapıda öğrenciler sınıf öğ-
retmenleri tarafından gidebilecekleri okullara yönlendirilmektedirler. Almanya ‘daki 
eğitim sistemi  çoğunlukla Türkiye deki eğitim sistemimize benzerlik göstermekle  be-
raber farklı yönleri de bulunmaktadır. Eğitimlerin sonunda 8 günlük kursumuzu ta-
mamladık. Kurs sonunda yapılan sertifika töreni ile idareci ve öğretmenlerimiz serti-
fikalarını aldılar.

Erasmus



Erasmus

Eğitimimiz sürecinde okul ziyaretlerinde de bulunduk. Bunlardan bir tanesi Stadf 
Kindertagen anaokuluydu. Anaokulunda  Türk öğretmenlerden Nurdan Hanım bizi 
karşıladı, Okul Müdiresi Britta Kirch eşliğinde bize okulu gezdirdi. Sorularımızı cevap-
ladılar. Nurdan Hanım bize tercümanlık yaptı. Ziyaretimizin ardından  Okul Müdiresi 
ve diğer öğretmenlerle vedalaşarak, güzel dileklerimizle  okuldan ayrıldık.

18



Erasmus

Okul ziyaretlerimizden birisini de bir ilkokula gerçekleştirdik. Okul müdiresi Tülay 
SALMAN adlı bir Türk’tü. 270 kişilik okul mevcudunun % 40’ı Türk öğrencilerden 
oluşuyordu. Bu yüzden okulda seçmeli olarak Türkçe dersi de veriliyordu. Tülay 
Hanım bize okul ve eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi. Beraber okulu gezdik. 
Türkçe Öğretmenimizin dersine girip, dersi dinledik, öğrencilerle sohbet ettik.
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Gezilerimiz

Milli Şairimiz
Mehmet Akif ERSOY
Müzesini Gezdik

Anasınıflarımız Florya’da bulunan ak-
varyumu gezerek su altı canlılarını ince-
leme fırsatı buldular. Öğrencilerimiz tüm 
gezi boyunca çok eğlendiler.

AKVARYUM 
GEZIMIZ
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Gezilerimiz

DOLAMBAHÇE
MÜZESİ

4/D ve 4/K öğrencilerimiz Bilgi üniversitesi kampüsünde 
bulunan Enerji Müzesi-Santralİstanbul’u ziyaret ettiler. 
Enerji ve elektrik kavramlarını ilk önce oyunla öğren-
diler, sonrasında müzeyi doyasıya gezdiler. İstanbula 
enerji sağlayan ilk santralde keşfe çıktılar ve onlara eş-
lik eden rehberleri sayesinde müzedeki birbirinden de-
ğişik makineleri tanıma fırsatı buldular.

EnerjiMüzesi
Santralİstanbul



ve ŞEHİTLERİ ANMA MÜZESİ
ÇANAKKALE ZAFERİ

18 MART



23

DARICA HAYVANAT 

BAHcESi

4. sınıf öğrencilerimiz Darıca da bulunan hayvanat 
bahçesini ziyaret ettiler. Otobüsün erken saatlerde 
hareket etmesinin ardından öğrencilerimiz, Darı-
ca’ya ulaştıklarında heyecan içinde birbirinden 
farklı türlerde canlıyı tanıma fırsatı yakaladılar.

.
.

Gezilerimiz

TOPKAPI
MÜZESİ
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12 Mart

İstiklal Marşının Kabülü ve 
Mehmet Akif Ersoyu Anma Programı



Belirli Gün ve Haftalarımız

ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
ÇANAKKALE ZAFERİ

18 MART
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24 Kasım I Öğretmenler Günü
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Okulumuz girişine okul logomu-
zu ve Türk Bayrağımızı koyarak 
daha güzel hale getirdik.

Bu Yıl Okumuzda Yaptığımız Bazı Değişiklikler

Okulumuzun giriş kısmında bulunan Atatürk köşemizi 
yeniledik. Öğrencilerimizin ve misafirlerimizin ilgiyle iz-
leyeceği bir Atatürk Köşesi oluşturduk.

Başarılar artıkça kupalarımız çoğalmaktay-
dı. Bu sebeple okul girişine Kupa dolabımızı 
monte ettik.
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Öğrencilerimizin Okul İdaresin-
den en çok istedikleri şey;  okul 
bahçe duvarlarının çizgi film 
karakterleriyle süslenmesiydi. 
Öğrencilerimizin sevdiği çizgi 
film karakterlerini belirledik. Artık 
okul bahçemizin duvarları daha 
renkli.

Okulumuzun diğer alanlarında yaptığımız 
çalışmalar görüntüler.

Sınıf kapılarımızı öğrencilerimiz unutmamasını istediği-
miz değerlerimizin hayatlarını anlatarak giydirdik.

Bu Yıl Okumuzda Yaptığımız Bazı Değişiklikler
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AFAD İstanbul Müdürlüğü tarafından organize edi-
len Afete Hazır Okul Projesi kapsamında okulumuz 3. 
Sınıf öğrencileri eğitime alındı. Öğrencilerimiz “Afet-
ler esnasında neler yapmalıyız?” sorusuna uygula-
malı olarak cevap aradılar. Simülasyon tırına binerek 
deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini yaşa-
yarak öğrendiler. Bizleri güler yüzle karşılayan AFAD il 
Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyoruz.

AFET VE ACİL DURUM 
İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ

MANGALA TURNUVASI
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzen-
lenen okullar arası Mangala Turnuvasında okulumuz 
3-K sınıfı öğrencisi Avşin YILDIRIM minik kızlar katego-
risinde, 3-H sınıfı öğrencisi Muhammet Sadık VİRDİL 
Minik erkekler kategorisinde okulumuzu başarıyla 
temsil etmişlerdir. Öğrencilerimizin hazırlanmasında 
emeği geçen Seçil UĞURAL öğretmenimize teşek-
kür ediyor ve öğrencilerimize bundan sonraki yarış-
malarda başarılar diliyoruz.

Etkinliklerimiz

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri 
arasında okulumuzda yapılan etkinlik-
lerle kutlandı. Yapılan etkinliklerde yerli 
malının tüketiminin önemi anlatıldı. 

YERLİ MALI HAFTASI
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Etkinliklerimiz

Bağcılar Belediyesi ve Engelliler Sa-
rayının destekleriyle kurulan Bağcılar 
Belediyesi “ENGEL TANIMA-M”  Tiyat-
rosu okulumuzda Petek Bizim Bal Bi-
zim adlı oyunu sergilediler.

PETEK BİZİM BAL BİZİM 
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Eğitimde İyi Örnekler

Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım 
Sergisi Kapsamında Erhan AKBIYIK ve Sevil 

AKBIYIK öğretmenlerimizin hazırladığı “ÇİZER 
YAZARLAR Projesi” sergilenmeye değer 100 
proje arasına girerek okulumuzu ve ilçemi-
zi temsil etme gururunu bizlere yaşattılar. 

Ödülümüzü İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Ömer Faruk YELKENCİ, Okul Müdürümüze ve 

projeden sorumlu öğretmenimize 
yapılan törende takdim etti. 
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Eğitimde İyi Örnekler

Çizer Yazarlar projesiyle amaçlanan öğ-
rencilerin hayal dünyasını geliştirmek, ya-
ratıcılıklarını ortaya koymak, dil ve yazma 
becerileri kazandırarak öykü oluşturmalarını 
sağlamaktır.

Bu proje kapsamında öğrenci ve veliler-
den okudukları hikaye kitaplarında geçen 
kişi, nesne, olay, yer gibi hikaye unsurlarını da-
ğıtılan kartlara çizmeleri istenir. Öğrenci ve 

veliler çizimlerini tamamla-
dıktan sonra kartlar bir ara-
ya getirilir. Oluşturulan desteden her 
öğrenci bakmadan 4 adet kart seçer ve 
seçilen görsellerle ilişkili özgün öyküler oluştu-
rup bu öyküleri arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Projede emeği geçen idareci,  öğretmen 
ve öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyoruz.
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Öğrencilerimiz Toprak YILMAZ, İbrahim 
Hamza YAŞAR, Ela MUTLU, Ecrin DEMİR-
DAĞ, Beyza ÇİFTÇİ, Öğretmenimiz Rama-
zan EMİROĞLU, Okul Müdürümüz Olcay 
YILMAZ, Müdür Yardımcılarımız Cüneyit 
YILMAZ ve Hilal MAVUŞ , Bağcılar Kayma-
kamı Sayın Mustafa ELDİVAN’ı makamın-
da ziyaret etti. Kendisini ziyarete gelen 
öğrencileri makam koltuğuna oturtan 
Kaymakamımız, tüm çocukların bayra-
mını kutladı. Ardından günün anlam ve 
önemi ile ilgili görüşlerini belirten Kayma-
kamımız “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını milletçe birlik ve bera-
berlik içinde kutlamanın gurur, mutluluk 
ve coşkusunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza 
daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bı-
rakmak için herkesin üzerine düşen so-
rumlulukları yerine getirmesi gerekir. Bizim 
geleceğimiz çocuklarımızın elinde. Sizlere 
düşen görev okuyan, araştıran düşünen 
ve düşündüklerini düzgünce ifade ede-
bilen dürüst, çalışkan ve başarılı fertler 
olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde ya-
pacağınıza inancımız tamdır. Bu duygu 
ve düşüncelerle yarınlarımızın güvencesi 
siz çocuklarımızın ve tüm Türk Milletinin 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramını içtenlikle kutluyorum.” İfadelerine 
yer verdi.

Kaymakamımız öğrencilerimiz ve ida-
recilerimizle yaptığı sohbetin ardından  
hediyelerle öğrencilerimizi uğurladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Kaymakamımız 
Sayın Mustafa ELDİVAN koltuğunu okulumuz 4/C sınıfı öğrencisi Toprak YILMAZ’a bıraktı. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda

Kaymakamlık Koltuğuna Oturduk
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Okulumuzdan Haberler

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 
1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak 
kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu iz-
leyen yıllarda daha yaygın, olarak kutlandı. 
1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri 
tarafından “Dünya Kadınlar Günü” kutlanma-
ya devam ediliyor.
Okulumuzda da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü tatlı bir sürprizle kutlandı.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart 
Deprem Haftası münasebetiyle okulu-
muzda sivil savunma tatbikatı yapıldı. Sivil 
Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında 
olası deprem ve yangın anında okulda 
can ve mal kaybının en aza indirilmesi için 
yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut 
söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım 
ekipleri kendi bünyelerinde gerekli hazır-
lıkları yaparak öğrenciler, yangın, deprem 
ve tahliye konusunda bilgilendirildi.
Yapılan deprem ve yangın tahliye tatbi-
katında hiçbir kargaşaya yer vermeden 
okul çok kısa sürede boşaltıldı.

SİVİL SAVUNMA TATBİKATIMIZ
DÜNYA EMEKÇİ 

KADINLAR GÜNÜ
8
Mart



41

Okulumuzdan Haberler

Bağcılar Belediyesi Çevre 
Kulübü tarafından velilerimi-
ze yönelik okulmuzda semi-
ner verildi. Çevre konusunda 
velilerimize bilgilerini aktaran 
Faik IŞIN´a teşekkür ediyoruz.

ÇEVRE SEMİNERİ

İlçemizde yapılan Karacaoğlan Türkü-
lerini Söyleme Yarışmasında okulumuzu 
3-K sınıfından Özlem AYCAN temsil etti. 
Öğrencimizi çalıştıran Selma GÖKDE-
MİR´e ve öğretmenimiz Seçil UĞURAL´a 
teşekkür ediyoruz. Okulumuzu başarıyla 
temsil eden öğrencimize başarılarının 
devamını diliyoruz.

KARACAOĞLAN TÜRKÜLERİ SÖYLÜYORUZ

TEKNOLOJİ CANAVARLARINA DÖNÜŞMEDEN
Yeşilay ve Kızılay´ın ortaklaşa düzenlediği “Teknoloji Canavarına Dönüşmeden” adlı semi-
ner okulumuz 4.sınıfları tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilerimiz Bağımlılık Nedir?, Nasıl Bağımlı 
Olunur?, Bağımlılar Neler Yaşar?, Bağımlılığın Zararları Nelerdir?, Kendimi Nasıl Korurum? gibi 
soruların cevaplarını bu seminerde öğrenmiş olduklar.  Okulumuzda gerçekleşen bu semine-
re katkıda bulunan Yeşilay ve Kızılay ekiplerine teşekkür ediyoruz.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve PTT Başmü-
dürlüğü’nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu proje 
kapsamında okulumuz öğrencileri yeni yıl tebrik 
kartlarını sevdiklerine gönderdiler. Bu proje kap-
samında okulumuz 3/İ sınıfı öğrencileri tebrik kart-

larını Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğünde görev 
yapan polislerimize gönderdi. Öğrencilerimizin 
yeni yıl tebrik kartlarını alan polislerimizin mutlulu-
ğu görülmeye değerdi. Projeye katılan tüm öğ-
retmen, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

“Bir tebrik kartı, bir tebessüm projesi”
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İbrahim Hamza YAŞAR 4/C

Betül Erva GÜLER 4/M 

Boray Bektaş 4/C

Nagihan Parim 4/C

Ümmügülsüm AĞIRAĞAÇ 4/H

Miraç TOPARSLAN 4/C

Gülensu ÇELİK 4/H

Hilmi KAAN YİĞİT 4/C

Ercüment ÖZER 4/H

Sümeyye Zehra CİNGÖZ 4/B

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği 
Genel Kurul Toplantısı, okulumuzun konferans 
salonunda yapıldı. Yapılan seçimlerde Derya 
AYENGİN, Seval SEYİS, Selma GÖKDEMİR, Gü-
len TAŞ, ve Meryem YAŞAR asil üyeliğe seçildi. 
Yedek üye olarak Duygu GÖVENÇ, Didem 
GÜNDOĞDU, Ayşe ACAR, Kiraz CEYLAN ve 
Ebru YILDIRIM seçildi. Okul Aile birliği Yönetim 
Kuruluna başarılar diliyoruz.

OKUL AİLE BİRLİĞİ 
GENEL KURULU TOPLANTIMIZ

Yetişkinlere yönelik okulumuzda oku-
ma-yazma kursu açılmıştır. Kurslar hafta içi 
hafta sonu olmak üzere verilmeye başlan-
mıştır. Bu sayede ulaşabildiğimiz kadar oku-
ma yazma becerisi olmayan yetişkine ulaşıp, 
okuryazarlık oranını daha yukarılara çekmeyi 
planlıyoruz.

YETİŞKİNLERE YÖNELİK
OKUMA-YAZMA KURSU 

Dereceye Giren 

OGrencilerimiz
-..

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının 1. Dö-
neminde ağırlıklı not ortalamasına göre 
okulumuzda ilk 10’a giren öğrencilerimiz 
belgelerini yapılan törenle aldı. Öğrencile-
rimizi ve ailelerini tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyoruz.

Okulumuzdan Haberler



Okulumuz Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 
yılında “Beslenme Dostu Okul” olarak seçil-
miştir. “Beslenme Dostu Projesi” kapsamında 
okulumuzda her yıl farklı etkinlikler yürütül-
mektedir. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 
okulumuzun Beslenme Dostu ekibi tarafından 
oluşturulan proje ile her çarşamba günü öğ-
rencilerimiz planlanan meyveleri getirecekler 
ve bu meyveleri hep birlikte tüketecekler. Vi-
tamin Projemizin ilk meyvesi mandalina ola-
rak belirlenmiş, sonrasında elma, portakal, 

havuç, armut, olarak devam etmiştir.
PROJEMİZİ TANIYALIM: Vitamin şenliği pro-
jesini oluşturmamızdaki amaç, çocukların 
özellikle bazı meyve ve sebzeleri yeme ko-
nusunda aşırı isteksiz olmaları, dışarda satılan 
hazır yiyecekleri yeme arzuları ve bunu bir 
alışkanlık haline dönüştürmeleri sebebi ile on-
larda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmaktır. 
Bu proje ile bir ay boyunca hazırlanan plan-
la çarşamba günleri, çocuklardan her hafta 
farklı bir meyve ya da sebze istenmiş, oku-

C ViTAMiNi sENLigi PROJESi,



lun girişine onların dikkatini çekecek şekilde 
bir stand hazırlanmış, okul idaresi tarafından 
belli miktarda o gün gelmesi gereken mey-
ve ya da sebze temin edilmiş ve bu besinler, 
oluşturulan stanttaki kasaya konmuştur. Aynı 
zamanda istenilen besini tedarik edemeyen 
öğrenciler için arkadaşları fazladan meyve 
getirmiş ve bu meyveler çocuklar tarafından 
standa bırakılmıştır. Bu şekilde çocuklarımız 
yardımlaşma ve paylaşmanın önemini de 
anlamışlardır. Belirlenen saatte de tüm okul 

olarak bahçeye çıkılmış, o güne ait besinin 
önemi ve faydaları bir öğrenci tarafından 
tüm okula anlatılmış ve büyük bir coşku şöle-
ni haline getirilip tüm okul aynı anda meyve 
yada sebzeyi tüketmiştir. 
Projenin sonucu olarak çocuklarımızda sağlık-
lı beslenme bilinci ve paylaşma duygusunun 
oluştuğu gözlemlenmiştir. Projemiz öğretmen-
lerimiz ve velilerimiz tarafından desteklenmiş-
tir. Emeği geçen idareci, öğretmen ve velile-
rimize teşekkür ediyoruz.

C ViTAMiNi sENLigi PROJESi-
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Geleneksel Çocuk Oyunları

2.sınıflar 
Seksek yarIsmasI,

1.sınıflar 
Seksek yarIsmasI,
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Geleneksel Çocuk Oyunları

3.sınıflar 
yakan top

Mendil kapmaca

Geleneksel Çocuk Oyunları kapsamında 
Okulumuz 2 dalda 3 kupa alarak büyük bir 
başarıya imza attı. Emeği geçen idareci, öğ-
retmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, 
başarıların devamını diliyoruz

Geleneksel Çocuk Oyunları Kapsamında 
Sek Sek yarışmasının 1.sınıflar düzeyinde oku-
lumuz Bağcılar 1.si oldu. ilkokullar arası Men-

dil Kapmaca oyununda, Bağcılar ilçesi 2.sı-
nıflar düzeyinde  2. olarak büyük bir başarıya 
imza attık. Ayrıca Sek Sek yarışmasında 2.sı-
nıf öğrencilerimiz ilçe 3.sü oldular. Bu güzel 
başarıları okulumuza kazandıran şampiyon 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimizin 
hazırlanmasında emeği geçen tüm öğret-
menlerimize  teşekkür ediyoruz.



İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı 
Nahit KEMALBAY’ı makamın-
da ziyaret ettik. Okul Müdü-
rümüz Olcay YILMAZ, İSTOÇ 
Yönetim Kurulu Başkanı Na-
hit KEMALBAY’a yıl içerisinde 
okulumuzda yapılan ve yapı-
lacak olan çalışmalar hakkın-

da bilgi verdi İSTOÇ Cami ve 
Okulu Yaşatma Derneği’ne 
ve İSTOÇ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nahit KEMALBAY’a oku-
lumuza vermiş oldukları des-
teklerden dolayı çok teşekkür 
ediyoruz.

İSTOÇ YÖNETİM KURULU ZİYARETİMİZ

İstoç Yönetim Kurulu Ziyaretimiz
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İfet

İlkokullar Fiziksel Etkinlikler 
(İFET) Finalinde okulumuz 
öğrencileri göstermiş ol-
dukları performansla İstan-
bul 1.si olmuşlardır. Feda-
karca çalışmanın sonunda 
başarının mutlaka gelece-

ğini bir kez daha hatırla-
tan minik şampiyonlarımızı 
kutluyor, onları çalıştıran 
öğretmenimizi tebrik edi-
yoruz.

İFET
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İngilizce

ENGLISH CLASSROOM
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Kadromuz

Okul Aile Birliği 

Çalışanlarımız

Yardımcı 

Personelimiz
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1A sınıfı

1C sınıfı

1E sınıfı

1G sınıfı

1B sınıfı

1D sınıfı

1F sınıfı
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1H sınıfı

1J sınıfı

1L sınıfı

1N sınıfı

1K sınıfı

1M sınıfı

sınıfı
.

1i
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2A sınıfı

2C sınıfı

2E sınıfı

2G sınıfı

2B sınıfı

2D sınıfı

2F sınıfı
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2H sınıfı

2J sınıfı

2L sınıfı

2N sınıfı

2K sınıfı

2M sınıfı

2o sınıfı

sınıfı
.

2i
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3A sınıfı

3C sınıfı

3E sınıfı

3B sınıfı

3D sınıfı

3F sınıfı
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3H sınıfı

3J sınıfı

3L sınıfı

3K sınıfı

3M sınıfı

sınıfı
.

3i
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4A sınıfı

4C sınıfı

4E sınıfı

4G sınıfı

4B sınıfı

4D sınıfı

4F sınıfı
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4H sınıfı

4L sınıfı

4N sınıfı

4K sınıfı

4M sınıfı

4o sınıfı

sınıfı
.

4i
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Ana sInIflarImIz

Ozel EGITIM SINIFLARIMIZ
.. .- .

A grubu

C grubu

B grubu

D grubu
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REKLAM

REKLAM
ALFEM


