
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Velilerimiz,  20 Ocak 2017 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının I.döneminde yaptığımız çalışmalar konusunda bilgi 
sahibi olabilmeniz için hazırladığımız ''Veli Mektubu''nu sizlere sunuyoruz. 
 

Eylül ayında: 
-  5-9 Eylül tarihleri arasında anasınıfı, 1.5.6.7. ve 8. sınıflara genel veli toplantıları 

düzenlendi. 

- İlköğretim haftası kutlaması gerçekleştirildi. 

- Rehberlik birimi tarafından öğrenci tanıma amaçlı 4-8 sınıflar düzeyinde otobiyografiler 

yazdırıldı. 

- 9 Eylül tarihinde 8. sınıf öğrencilerine TEOG bilgilendirme sunusu yapıldı. 

- Bilim Uygulamaları dersinde 7. sınıflarla sindirim sistemi modeli yapıldı.  Boşaltım sistemi 

tişört çizilerek boyandı. 

- 23 Eylül tarihinde Cambridge English Language Assessment (CELA) yabancı dil becerileri 

sınavında başarılı olan öğrencilerimize sertifika töreni düzenlendi. 

- Rehberlik birimi tarafından 5.6.7. ve 8. sınıflara “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” 

sunumu gerçekleştirildi. 

- Bilim uygulamaları dersinde 5. sınıflara dengeli beslenmeye uygun öğün örneği 

hazırlanırken 6. sınıflarla da bitki ve hayvan hücresi modelleri yapıldı. 

 

Ekim ayında: 
- İlkokul kademesindeki öğrencilerimizle “Zaman Pastası” etkinliği işlendi. Ders çalışmak 

için ayıracakları bir zaman aralığı olması gerektiği bilinci oluşturulmaya çalışıldı. 

- 5 Ekim tarihinden itibaren Ortaokul öğrencilerimize ‘Haftalık Test Takip Formları’ 

dağıtılmaya başlandı. 

- Bilim uygulamaları dersinde 5. sınıflarımız diş, 6. sınıflarımız solunum sistemi, 7. 

sınıflarımız göz maketi yaptılar. 

- 8 Ekim’de hafta sonu etütleri ve sosyal etkinlik çalışmalarımız başladı. 
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- 10 Ekim’de Rüzgâr Enerjisi Birliğinin düzenlemiş olduğu resim yarışmasında Türkiye 

üçüncüsü olan öğrencimiz için ödül töreni düzenlendi. 

- Bilim uygulamaları dersinde 6. sınıflar ile koyun bacağı incelendi. 7. sınıflar ile 

dinamometreyle ağırlık ölçelim deneyi yapıldı. 

- 12 Ekim tarihinde 5,6. ve 7. sınıf öğrencilerimize ‘Hedef Belirleme ve Motivasyon’ konulu 

seminer düzenlendi. 

- Amatör Spor Haftası dolayısıyla Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen basketbol turnuvasında Atabey Spor Kulübü Basketbol Takımı Osmaniye 

Şampiyonu oldu. 

- 17 Ekim tarihinde 5.sınıf öğrencilerimize ‘Zaman Yönetimi’ konulu sunum gerçekleştirildi. 

- 19 Ekim tarihinden itibaren okulumuz web sitemizin aile bülteni bölümünde veli 

bilgilendirme amaçlı yazılar yayınlanmaya başladı. 

- 28 Ekim’de U13 (2005) Kategorisinde düzenlenen Cumhuriyet Kupasında Atabey Spor 

Kulübü Basketbol Takımı Osmaniye Şampiyonu oldu. 

-  28 Ekim tarihinde Türkiye geneli 1.Okulistik Deneme Sınavı gerçekleştirildi. 

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resim sergisi açıldı. 

- 28 Ekim’de U14 (2004) Kategorisinde düzenlenen Cumhuriyet Kupasında Atabey Spor 

Kulübü Basketbol Takımı Osmaniye ikincisi oldu. 

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyetimizin 93. yılını okulumuzda 

yapılan tören ile kutladık. 

 

Kasım ayında: 
- Rehberlik birimi tarafından 4.5.6.7. ve 8. sınıflar düzeyinde ‘Başarısızlık nedenleri anketi’ 

uygulandı. Ve anket sonuçları kapsamında bireysel öğrenci görüşmeleri yapıldı. 

- Anasınıfı kasım ayı gezisi kapsamında OKÜ Oyuncak Müzesi gezisi gerçekleştirildi.  

- Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyuncaklar Anasınıfı öğrencilerimize anlatıldı. 

- Bilim uygulamaları dersinde 5. sınıflarda boşaltım sistemi, 6. sınıflarda solunum maketi 

yapıldı. 

- 7. sınıflar ile yoğunluk ve derinliğin sıvı basıncına etkisi deneyi yapıldı. 

- 8.sınıf öğrencilerimize “Sınav Kaygısı Ölçeği” uygulandı ve sınav kaygısı tespiti yapılan 

öğrencilerle ilgili çalışmalar başladı. 

- 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Günü ve Haftası Kapsamında tören yapıldı. 

- 10 Kasım Atatürk’ ü Anma atletizm koşusu yapıldı. 

- 10 Kasım Atatürk’ ü Anma haftası kapsamında okulumuzda resim sergisi açıldı. 

- 15 Kasım Doğal Afet Haftası programı düzenlendi. 

- 2. sınıflara  “Atılganlık Becerilerini” geliştirmek için sınıflarda etkinlik düzenlendi. 

- 19 Kasım tarihinde OKÜ, El Sanatları Bölümü- Seramik, Cam ve Çinicilik Programı,  Öğr. 

Gör. Yunis Yılmazer tarafından okulumuzda öğrencilerle hafta sonu etkinlikleri 

kapsamında kil çalışması yapıldı. 
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- İlkokul ve ortokul düzeyinde sınıflarda  “Arkadaşlık İlişkileri” konulu sunumlar yapılarak 

olumlu arkadaşlık ilişkilerinin artırılması konusuna vurgu yapıldı. 

- 20 Kasımda “Çocuk Hakları” programı düzenlendi. 

- 22 Kasım tarihinde 5,6 ve 7.sınıflarımıza yönelik İzmir Şirince Matematik Köyü gezimiz 

düzenlendi. 

- 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel okulumuzda program düzenlendi. 

- 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel düzenlenen Basketbol turnuvasında Atabey Spor 

Kulübü Basketbol Takımı Osmaniye Şampiyonu oldu. 

- 5.sınıflara “ Hedef Ağacı” etkinliği yapıldı. 

 

Aralık ayında; 
- 01 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde okulumuzda 2. Okulistik ödül töreni düzenlendi. 

- Değerler eğitimi kapsamında ilkokul ve ortaokul kademesinde ‘iyilik-doğruluk-dürüstlük-

hoşgörü’ konulu çalışmaları ve sunuları yapıldı. 

- 3.4.5.6.7. ve 8. sınıflara “Problem Tarama Envanteri” uygulandı ve sonuçları 

değerlendirilerek öğrencilerle bireysel görüşmeler başladı. 

- 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında, okulumuzda tören düzenlendi ve “Tekerlekli 

Sandalye Taktim Töreni” gerçekleştirildi. 

- 3 Aralık Engelliler Günü Kapsamında, okulumuzda resim sergisi açıldı. 

- Bilim uygulamaları dersinde 5. sınıflarla sürtünme arabalarıyla sürtünme yarışı, 7. 

sınıflarda gaz basıncı deneyi yapıldı. 

- 5-6 ve 7 Aralık günlerinde, 5.6.7. ve 8. sınıf öğrencilerimize Park 328 AVM’de sinema 

etkinliği gerçekleştirildi. 

- 5. sınıflar düzeyinde dikkat sorunu yaşayan öğrencilerimize “Burdon Dikkat Testi” 

uygulandı. 

- 12 Aralık Özel Kadirli Biltepe Okulu tarafından okulumuza ziyaret gerçekleştirildi. 8.sınıf 

öğretmenleri biraraya gelerek TEOG sınavları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. 

- 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası Kutlamaları okulumuzda gerçekleştirildi. 

- 5.sınıflara “Sınav Kaygısı” ve “Arkadaşlık İlişkilerini geliştirme” amaçlı grup rehberlik 

çalışmaları başladı. 

- 15 Aralık günü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden oluşan bir heyet ile Osmaniye Çevik 

Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirilerek başsağlığı dilendi. 

- 19 Aralık’ta 3.4. ve 5. sınıflarımıza yönelik “Atabey Starını Arıyor” şarkı yarışması 

çalışmaları başladı. 

- 26.11.2016 ve 01.12.2016 tarihleri arasında Erasmus Projesi Kapsamında 

öğrencilerimizden oluşan bir grup ile Çek Cumhuriyeti ziyareti gerçekleştirildi. 

- 27 Aralık Osmaniye Satranç Turnuvası’nda İl Birinciliği ve İl İkincisi olan öğrencilerimiz 

için okulda ödül töreni yapıldı. 

- 5.6. sınıflara “Başarı Düzeyini Arttırma” konulu grup rehberliği çalışmaları yapıldı. 
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- 30 Aralık 2016 tarihinde  5.6.7.  ve 8. sınıflara ara deneme sınavı uygulandı. 

- İlkokul ve 5. sınıflara “Teknolojik Araç ve İnternet Kullanımı” konulu bilgilendirme 

sunumu yapıldı. 

 

Ocak ayında; 
- 3 Ocak 2017’de Osmaniye Belediyesi tarafından Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen okullar arası şiir yarışmasında 18 okul içerisinde okulumuz il 1.’liğini aldı. 

- 4 Ocak 2017 tarihinde 3. Okulistik Türkiye geneli deneme sınavı yapıldı. (3,4,5,6,7,8)  

- 7 Ocak Osmaniye’nin kurtuluşu kapsamında, okulumuzda resim sergisi açıldı. 

- 10-11-12 Ocak’ta 5.6.7. sınıflar arası bilgi yarışması yapıldı. 

- Bilim uygulamaları dersinde 5. sınıflarda “Isının Akış Yönü” deneyi yapıldı. 

- 14 Ocak tarihinde Adana Kitap Fuarı gezimiz düzenlendi. 
- İlkokul kademesi ve 5. sınıflar düzeyinde “İnternet ve Teknolojik Araç Kullanımı” konusu 

hakkında sunumlar yapıldı. 
- 21 Ocak’ta yapılacak olan Kayseri-Erciyes gezisi çalışmaları başladı. 

- Rehberlik Birimi tarafından 1. sınıflara “ Özgüven Gelişim” konulu destekleyici etkinlikler 

yapıldı. 

- 2017-2018 Eğitim-Öğretim sezonunda birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için “Hazır 

Bulunuşluk Testi” uygulamalarına başlandı. 1. sınıf öğretmenlerimiz ilan edildi ve kayıt 

dönemimiz başlatıldı.  

- 5 Mart 2017 Pazar günü sadece 4. sınıftan 5. sınıfa geçecek öğrencilere uygulanacak 

‘Atabey Bursluluk Sınavına’ kayıtlara başlandı. 

- Yıldız Erkek Basketbol takımımız Okul Sporlarında çeyrek final oynamıştır. 

- Yıldız Kız Basketbol takımımız Okul Sporlarında Osmaniye il ikincisi olmuştur.  

- Küçük Erkek Basketbol takımımız 17.01.2016 tarihinde oynadığı final maçını kazanarak 

Okul Sporlarında Osmaniye Şampiyonu olmuştur. 

- 18.01.2017 tarihinde 7. Sınıflar arası “Münazara Yarışması” yapıldı. 

- Küçük Kız Basketbol takımımız Okul Sporlarında gurubunu birinci tamamlayarak 

19.01.2017 tarihinde final oynamaya hak kazanmıştır. 

- Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

yüzme müsabakalarında öğrencilerimiz farklı dallarda derece yapmıştır. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Velimiz, 9 Haziran 2017 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının 2.döneminde yaptığımız çalışmalar konusunda bilgi 
sahibi olabilmeniz için hazırladığımız ''Veli Mektubu''nu sizlere sunuyoruz. 

 

Şubat ayında: 

- 1. dönem Kayseri-Erciyes gezimizin planı yapılmıştı, 15 tatilde gezimizi gerçekleştirdik. 
- 1. sınıf öğrencilerimizin okumaya geçişini kutlamak amaçlı “Harflere Veda” etkinliği 

düzenlendi. 
- Rehberlik birimimiz tarafından ilkokul ve ortaokul kademesinde öğrencilerimize “Bulaşıcı 

hastalıklardan korunma yolları” konulu seminerler düzenlendi. 
- 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz “Ali Baba ve Kırk Haramiler” adlı tiyatro oyununa götürüldü.  
- Değerler eğitimi kapsamında Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizle “Sevgi” temalı 

etkinlikler gerçekleştirildi. 
- Rehberlik birimimiz tarafından dönem boyunca 1. sınıfa kayıt yapacak öğrencilere 

Hazırbulunuşluk Testi uygulandı. 
- Dart Yıldız Erkekler takımımız il dördüncülüğü derecesini elde etti. 
- 1. Dönem Satranç il şampiyonluğu elde eden takımımız ilimizi temsilen Şanlıurfa’da 

gerçekleşen bölge turnuvasına katıldı. 
 

Mart ayında: 
- 1. Kademe öğrencilerimizle birlikte Orman Haftası’nda fidan dikimine gidildi. 

- 7. sınıf öğrencilerimize Koray Güç eşliğinde seminer düzenlendi. (geri dönüşüm) 

- Rehberlik birimimiz tarafından 5. sınıf öğrencilerimize Ergenlik Döneminin özelliklerini 

tanımaları amaçlı bilgilendirme semineri düzenlendi. 

- 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulüne istinaden görsel sanatlar öğretmenlerimiz tarafından 

resim sergisi açıldı. 

- Değerler Eğitimi kapsamında rehberlik birimimiz tarafından tüm sınıflar düzeyinde 

“Vatanseverlik” temalı etkinlikler düzenlendi. 

- 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anmak amaçlı resim sergimiz düzenlendi. 
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- Rehberlik birimimiz tarafından ilkokul ve ortaokul kademesinde “Zorbalıkla Başa 

Çıkabilme” konulu seminerler düzenlendi. 

- Anasınıfı öğrencilerimiz meslekleri tanımak amaçlı itfaiye ziyaretinde bulundu. 

- 3. sınıf öğrencilerimiz Park 328 AVM’de animasyon filmine götürüldü.  

- Rehberlik birimimiz tarafından ilkokul kademesinde yardımlaşmanın önemini daha iyi 

kavramaları amacıyla sınıf içi etkinlikler düzenlendi. 

- Okulistik 4. Deneme sınavı yapıldı. 

- Anasınıfı öğrencilerimizle çiçek dikimi etkinliği gerçekleştirildi. 

- Atabey Bursluluk Sınavı düzenlendi. Yoğun talebin olduğu sınavımıza 4. Sınıflardan 934 

öğrenci katıldı. 

- Masa Tenisi Küçük Erkekler takımımız Okul sporlarında il dördüncülüğü elde etti. 

- Yıldız Erkekler Badminton takımımız Okul sporlarında il üçüncülüğü elde etti. 

- Atletizm Küçük Erkek takımımız il ikincisi, Atletizm Küçük Kız takımımız il üçüncüsü 

olmuştur.  

- Atletizm Küçük Erkek takımımız; 

 4*100 m Bayrak Yarışında il birinciliği, 

 Yüksek Atlamada il birinciliği, 

 100 m de il ikinciliği, 

 Uzun Atlamada il üçüncülüğü derecelerini elde etmiştir. 

- Atletizm Küçük Kız takımımız; 

 800 m de il üçüncülüğü, 

 100 m de il ikinciliği, 

 Yüksek atlama il üçüncülüğü, 

 Fırlatma topu il üçüncülüğü, 

 4*100 Bayrak Yarışında il üçüncülüğü derecelerini elde etmiştir. 

 

Nisan ayında: 
- 8. sınıf öğrencilerimize Klinik Psikolog İbrahim Hakan Metin tarafından TEOG sınavı 

öncesinde Motivasyon semineri düzenledi. 

- Anasınıfı öğrencilerimiz Huzurevi ziyaretinde bulundu, bu etkinliğimiz ile büyüklere saygı 

teması pekiştirilmeye çalışıldı. 

- 2. TEOG’da 14 öğrencimiz tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birinciliği elde etti. 

- Rehberlik birimimiz tarafından ilkokul kademesi ve 5. sınıflarda İletişim ve Empati 

konularında seminerler düzenlendi. 

- Aslıhan Akçay (Teacher Trainer) tarafından ilimizdeki İngilizce öğretmenlerine yönelik ELT 

Konferansı düzenlendi.  

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı velilerimizin yoğun katılımı ile büyük bir 

coşkuyla kutlandı. 

- 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıflar düzeyinde Cambridge sınavı yapıldı. 

- Anasınıfı öğrencilerimize Şirinler sinema etkinliği düzenlendi. 
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- Rehberlik birimimiz tarafından 5. sınıf öğrencilerine Cümle Tamamlama Testleri 

uygulanarak sorun alanları belirlenmeye çalışıldı ve gerekli öğrenciler ile bireysel görüşmeler 

yapıldı. 

- Okulistik 5. Deneme sınavı düzenlendi. 

- Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Temiz ve Sağlıklı 

Okullar” projesi kapsamında okulumuz ilkokul ve ortaokul kademesinde Beyaz Bayrak aldı. 

- 5. sınıf öğrencilerimize Gaziantep Gezegenevi gezisi düzenlendi. 

- Değerler Eğitimi kapsamında Rehberlik birimimiz tarafından Özgüven konulu sınıf içi 

etkinlikleri düzenlendi. 

- Müzik öğretmenlerimiz tarafından “Atabey Starını Arıyor” şarkı yarışması düzenlendi. 

- Küçük Erkek, Yıldız Erkek, Yıldız Kız Okçuluk takımlarımız İl şampiyonluğu elde ederek  

ilimizi temsilen Antalya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katıldı. 

- Küçük Kız ve Küçük Erkek Basketbol takımlarımız İl şampiyonu olarak ilimizi temsilen 

Akdeniz Bölge Şampiyonasına katıldı. 

- Taekwando dalında il derecesi elde edildi ve bölge müsabakalarına katılmaya hak kazanıldı. 

- Küçük Erkek 50 m Serbest Stil yüzmede il birinciliği elde edildi.  

- Küçük Kız Yüzme takımımız; 

 4*100 Serbest Stil Bayrak takımı il şampiyonluğu, 

 4*100 Karışık Stil Bayrak takım il şampiyonluğu, 

 100 m Serbest Stil il birinciliği,  

 50 m Sırtüstü Stil il birinciliği, 

 50 m Kelebek Stil il birinciliği, 

 50 m Serbest Stil il birinciliği,  

 50 m Kurbağalama Stil il birinciliği 

 50 m Serbest Stil il ikinciliği derecelerini elde etti. 

- Minik Kız Yüzme A Grubu 50 m Kurbağalama Stil il üçüncülüğü, 

- Minik ,Kız Yüzme B Grubu 50 m Sırtüstü Stil il ikinciliği, 

- Minik Kız Yüzme A Grubu 50 m Serbest Stil üçüncülüğü dereceleri elde edildi.  

 

Mayıs ayında: 
- Beden Eğitimi öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize Fiziki Yeterlik Testi uygulandı. 

- İlkokul kademesi ve 5. sınıflar düzeyinde  “İngilizce Atatürk’e Mektup” yarışması yapıldı. 

- 20-21 Mayıs tarihlerinde okulumuz  Park 328 AVM’de Karma Resim Sergisi açtı. 

- İngilizce kısa film yarışması düzenlendi. 

- Anasınıfı öğrencilerimiz Anneler Günü’nde okulumuzdaki bayan öğretmenleri ziyaret ederek 

öğretmenlerimizin Anneler Günü’nü kutladı. 

- 24 Mayıs’ta okulumuz 8. sınıf öğrencilerinin Mezuniyet Töreni düzenlendi. 

- 3/A ve 3/B sınıflarımız Belediye Kent Müzesi’ni ziyaret etti. 

- İngilizce öğretmenlerimiz tarafından İngilizce şarkı yarışması düzenlendi. 

facebook.com/AtabeyOkullari     twitter.com/AtabeyOkullari     instagram.com/AtabeyOkullari     777 00 77     www.atabey.k12.tr 



- İngilizce dersi kapsamında öğrencilerimizin yazma becerisini geliştirmek amacıyla İngilizce 

Kitap Yazma yarışması düzenlendi. 

- Rehberlik birimi tarafından farklı sınıflar düzeyinde “Barış içinde dünya, Kurduğum 

iletişimler, Anne- babamın mesleği” etkinlikleri düzenlendi. 

- 4/B sınıfı öğrencilerimiz ve velilerimiz Mezuniyet Yemeği’nde buluştu. 

- Anasınıfı öğrencilerimiz Trafik eğitim pistini ziyarette bulundu. 

- TÜBİTAK  Matematik Olimpiyatlarına 4 öğrencimizle birlikte katıldık. 

- 6.Okulistik deneme sınavımız yapıldı. 

- 5, 6, 7 ve 8. sınıflar düzeyinde sınıflar arası Futbol Turnuvası yapıldı. 

- 5, 6 ve 7. sınıflar düzeyinde okul içi Voleybol Turnuvası yapıldı. 

- Minikler Basketbol Takımımız il şampiyonu oldu. 

 

Haziran ayında: 
- Rehberlik birimimiz tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik yaz çalışma programı 

hazırlandı. 

- 2/A, 2/B, 3/A, 3/B sınıfı öğrencilerimize Oktay Deniz tarafından Doğa Koruma konulu  

seminer verildi. 

- Atabey Spor Kulübü Yaz Okulu kayıtları başlatıldı. 
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