
Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu

Near East Yeniboğaziçi Junior College

Başarının yolu Yakın Doğudan geçer...

2020-2021

Yıllığı

Geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımızın, 

kendi başına karar verebilen, 
hayatın güçlükleri ile 
baş edebilecek ölçüde 

donanımlı ve yetenekli 
gençler olarak yetiştirilmeleri 

ortak hedefimizdir.

TEL: 0548 829 93 37 www.ydi.k12.tr Yeniboğaziçi, Gazimağusa / KKTC



Yakın Doğuluyuz
İzindeyiz...

ANDIMIZ

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, 

Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,

Durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ne Mutlu Türk'üm diyene!
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Mesajı
Sevgili Yakın Doğulular,

Geleceğe doğru bir adım daha atarak eğitim hayatınızın bir yılını 

daha tamamladınız. Yılın büyük bir bölümünü, pandemi süreci 

nedeniyle uzaktan eğitim ile geçirdik. Uzaktan eğitim uygulamaları 

ile eğitim hayatınızın bir sonraki yılına tam olarak hazır bir şekilde 

başlayabilmeniz için çalıştık. Bizim sizleri özlediğimiz gibi sizlerin de 

okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı çok özlediğini 

biliyoruz. Eylül ayında başlayacak olan gelecek eğitim döneminde bu 

süreci tamamen geride bırakarak sizlerle, ait olduğunuz 

sınıflarınızda yeniden buluşmak için gün sayıyoruz. 

Yakın Doğu Ailesi olarak eğitimi; bireyi, toplumu, ülkeyi ve dünyayı geliştirmek ve iyi bir geleceğe 

erişmek için bir anahtar olarak görüyoruz. İyi bir eğitim demek sadece kitaplarda yazan bilgileri 

öğrenmek demek değildir! Bu yüzden Yakın Doğu kurumlarının eğitim felsefesi, sadece bilgi öğretmeye 

dayanmaz. Elde ettiği bilgiyi nasıl kullanacağını bilen, düşünen, sorgulayan, kendisini dünyaya karşı 

sorumlu hisseden ve bu sorumlulukların gereğini yapan, yabancı dile hakim, özgüveni yüksek, 

haklarını bilen ve savunabilen, evrensel değerlere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş bireyler 

yetiştirmenin önemine inanıyoruz. 

Bu vizyonu ve eğitim felsefesini açılışını yaptığımız Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel 

Girne Koleji kampüslerimizle ülke çapında yaygınlaştırmış olduk.

Her biriniz, bu eğitim felsefesi temelinde, sizler için özel ve özveri ile hazırlanmış, sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetler ile zenginleştirilmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gireceğiniz her yarışta zirveye 

taşıyacak, geleceğin liderleri olarak yetiştirecek ve halkımızın köklerini daha da sağlamlaştıracak 

eğitim hayatınızda bir yılı daha geride bıraktınız.

Her yıl üzerine biraz daha koyarak, büyüyerek, öğrenerek, eğlenerek sürdürdürdüğünüz eğitim 

hayatınızda basamakları tırmandıkça Yakın Doğu Ailesi olarak, her zaman yanınızda durmaya, 

yolculuğunuza eşlik etmeye ve yolunuzdaki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam 

edeceğiz. Kreşten, ilkokula, ortaokuldan, liseye ve üniversite hayatına adım attığınızda dünya 

standartlarında olanaklarla kendinizi geliştirmeniz ve geleceğe hazırlanmanızda siizlere rehberlik 

etmek bizim en değerli gururumuz ve amacımızdır.

Çevremize, toplumumuza, ülkemize ve nihayetinde dünyamıza değer katmak için sahip olduğunuz en 

önemli aracın, aldığınız eğitim olduğunu unutmayın. Bu eğitimle dünyayı değiştirebileceğinizi, fikri ve 

vicdanı hür insanlar olarak topluma çok faydalı bireyler olabileceğinizi hep hatırlayın.

Gelecek eğitim yılında yeniden bir araya gelecek, omuz omuza sürdürdüğümüz yolculuğumuza devam 

edeceğiz. Toplumuzun ve ülkemizin değerlerini, bilimin ve bilginin ışığında evrensel değerlerle 

birleştirirerek kurulacak yeni geleceğin mimarları sizler olacaksınız. Bizlerse Yakın Doğu Ailesi olarak, 

sizlere inanmaya, güvenmeye ve sizinle gurur duymaya devam edeceğiz. 

Yakın Doğulu olmanın ayrıcalığı ve özgüveni ile başarabileceklerinizin farkında olarak geleceğe 

yürürken yolunuz açık, başarınız daim olsun…

Prof. Dr. İrfan Suat GÜNSEL

Mütevelli Heyeti Başkanı
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Mesajı

Okul Müdürümüz

Cemal Gamar

Değerli Yakın Doğu Ailesi,
Göreve başladığım ilk günden beri, bana bu değerli 

ailenin bir üyesi olduğumu fazlası ile hissettiren herkese çok 
teşekkür ederim.

Henüz beldemizde ilk yılımız olması ve covid-19 
bulaşıcı hastalığının devam etmiş olmasına rağmen 
okulumuza olan ilgi ve katılım bizleri çok memnun etmektedir. 
Bu bağlamda siz velilerimize ve belde halkımıza çok teşekkür 
ederim. Ayrıca farkı ülkelerden ve  farklı kültürlerden gelip 
adamıza yerleşen ailelerin de okulumuzu tercih etmeleri bizleri 
çok mutlu etmektedir. Onlara da şükranlarımı sunuyorum.

 İçinde bulunduğumuz kampüsümüz fiziki ve teknolojik olarak hızla büyümektedir. 
Kampüsümüzde Okulöncesi binamız, İlkokul binamız, kolej binamız, spor salonumuz ve  yapımı 
tamamlanmak üzere olan hastahanemiz bulunmaktadır. Ayrıca Kolej binamızda 300 bin basılı kitap ve 
650 milyon adet dijital kaynak erişimi ile ülke kültürüne ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına 
büyük katkı sağlayacak olan  “Büyük Kütüphane” yer almaktadır. Yakın Doğu Kurumu olarak sanata, 
sanatçıya ve ülke kültürüne ne kadar çok önem verdiğimizin kanıtı olarak ilkokul binamızda “Halil 
Günsel Kültür ve Kongre Merkezi” yer almaktadır. “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” ve “Covid-19” 
temalı sergiler sanatseverlerle buluşturulmuş ve çok ilgi görmüştür.

Okulumuzda, Türkçe dilindeki derslerimizin yanında İngilizce dilinin etkin eğitimi noktasında 
Cambridge Üniversitesi işbirliği çerçevesinde okul öncesinde “çift dilli” eğitim uygulaması, 
ilkokulumuzda Cambridge International Primary programı, ikinci yabancı dil öğretimi için Fransızca 
dili eğitimi yer almaktadır.

Sevgili çocuklar, bu yıl yine farklı bir deneyim yaşamaya devam etmekteyiz. Bu öğretim yılında 
da okullarımız yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde devam etmiştir. Sizleri yetiştiriken, eğitimi bir günlük 
kesintiye bile uğratma lüksümüz yoktur düşüncesi ile öğretmenlerimiz ve ders programlarımız öğretim 
yılı başlamadan bu duruma hazır edilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde siz velilere de fazla sorumluluklar 
yüklenmiştir. Sizlerin de desteği ile öğrencilerimizi bir üst sınıfa eksiksiz hazırlamak en önemli hedefimiz 
olmuştur. Akademik derslerimizin yanında, sizlerin de değerli katkılarıyla, etkinliklerimizi ve 
törenlerimizi teknolojik imkanlarımızı kullanarak en güzel şekilde yapmayı başardığımızı 
düşünüyorum. Ümit eder ve inanırım ki önümüzdeki öğretim yılında, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz 
okulumuzda ve yüz yüze olacaktır.

Sevgili çocuklar, imkanlar elverdiğince kaynaklar sizlere sunulur; önemli olan bu mevcut 
kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilmenizdir. Sizlerin akademik başarı yanında, araştırıcı 
olmanızı, ülkenizi sevmenizi, çevreye ve doğaya sahip çıkmanızı, kendinizi her konuda geliştirmenizi ve 
demokratik değerlere hakim bireyler olarak yetişmenizi arzulamaktayız.

Canım öğrencilerim, değerli velilerim, sevgili Yakın Doğu İlkokulu idari kadromuz, fedakar 
öğretmen arkadaşlarım, kıymetli okul çalışanlarım ve saygı değer Yakın Doğu Yönetim Kurulum,
Hep birlikte çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli emekleriniz için hepinize sonsuz 
teşekkürlerimi sunar, iyi tatiller dilerim.

                                                                                                                                                                          
Saygılarımla

“Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu 
yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım” Mustafa Kemal Atatürk. 

Mesajı

İlköğretim Eğitim Başkanımız

Ertan Aligüllü'nün

yüz yüze eğitim programlarımızla, tüm okul öncesi ve ilkokullarımızda yer alan  öğrencilerimizle çok 

verimli bir dönem geçirmiştik. Pandemi için verilen aradan sonra, 2. Dönemde okul öncesi 

bölümlerimizde yüz yüze eğitim uygulaması  devam ederken, ilkokullarımızda  uzaktan eğitim 

programları uygulanmaya başlanmıştı.

Gerek yüz yüze, gerekse online olarak uyguladığımız programlarımızda ders yılı sonunda kadar her yaş 

grubunun, her sınıfın müfredatlarını eksiksiz olarak tamamlayabilmenin gayreti içinde olduk. Bunu 

büyük oranda başarmanın  mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki süreç içerisinde  tüm öğretmen 

arkadaşlarım velileri ile güzel bir işbirliği içinde büyük çaba sarfederek, çocuklarımızın akademik ve 

etkinlik programlarında öngörülen azami  kazanımları elde etmelerini sağladılar.  

Pandemi şartlarında yüz yüze ve online eğitim faaliyetlerimizdeki yoğunluklar yaşanırken,  Yakın Doğu 

Okulları olarak eğitim alanındaki gelişimlerimiz ve projelerimiz de devam ediyordu. 2020 – 2021 ders 

yılında  Yeniboğaziçi kampüsümüzün eğitim faaliyetlerine başlaması ve Suat Günsel Girne 

kampüsümüzün açılışının yapılması hiç şüphesiz  kurumumuzda olduğu kadar ülke  eğitimimizin 

gelişiminde de çok önemli taşlar olarak yerlerini almış bulunmaktadır. 

2021-2022 ders yılında Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi bölgelerinde yer alan okullarımızdaki tüm  

öğrencilerimizin eğitimsel  kazanımlarının en üst düzeyde olması bizlerin en önemli  hedefidir. 

Çocuklarımızın  çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı eğitim modelleri ile gelişimlerine destek olmak, onları 

İngilizce ve Fransızca dillerinde etkin kılmak, sosyal , sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda başarılıve 

dünyalı bireyler olma yolunda desteklemek vazgeçilmez ilkelerimizdir.

Bu hedeflere ulaşabilmek adına okul öncesi ve ilkokul akademik ve etkinlik programlarımızı revize etmiş 

ve uygulama şansı bulacağımıza inandığımız birçok yeni projeyi de şimdiden hazırlamış bulunuyoruz. 

Okul açılışından önce yapacağımız veli toplantılarımızda bunları siz değerli velilerimizle paylaşacağız.

Kıymetli velilerim,  değerli öğretmen arkadaşlarım ve saygıdeğer Yönetim Kurulum;

Geleceğimizin birer yıldızları olan çocuklarımızın parlaması için çıktığımız bu yolda, tüm ders yılı 

boyunca öğrencilerimize ve okulumuza kattığınız tüm değerlere, kaliteli işbirliğinize ve katkılarınıza, 

öğrencilerim ve şahsım adına içtenlikle teşekkür ederim.

Sevgili çocuklarım, 

umarım ve dilerim ki, tatil dönüşünden sonra kesintisiz yüz yüze birlikte geçireceğimiz ve  birçok 

başarıları birlikte yaşayacağımız bir eğitim yılı bizi bekler olsun. Birlikte gerçekleştireceğimiz birbirinden 

güzel ve değerli etkinliklerde buluşmak üzere, hepinize iyi tatiller dilerim. 

“Biliniz ki; Hayatta en değerli yatırımın eğitim olduğunu biliyorum…     

Saygılarımla                                              

Sevgili çocuklarım, kıymetli ailelerim ve değerli meslektaşlarım,

Son iki yıldır içinde bulunduğumuz pandemi süreci, hepimizin 

günlük yaşam alışkanlıklarını olumsuz etkilediği gibi, yıllardan 

beridir uygulanan geleneksel  yüz yüze eğitim modelinin belirli 

dönemlerde duraksamasına ve tüm dünyada eğitimin online 

olarak sürdürülmesine neden olmuştur. 

Sağlığımızın, güvenliğimizin ön planda olduğu bu ders yılımızda,  

pandemiye rağmen aldığımız tedbirlerle,  sevgili çocuklarımızın  

gelişimi ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi bizler için  çok 

önemliydi. Aralık ayı  sonuna kadar uygulama şansı bulduğumuz
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A Message from Mrs Ayşe Taze Arslan

Dear children,

  As Near East Yeniboğaziçi Junior College, we have shared very 

valuable and social activities with you all during this academic year 

which started with great enthusiasm. We worked as a very close team 

and strived to involve parents as much as possible in the learning of 

their children. I am extremely honoured to be a teacher at Near East 

Yeniboğaziçi Junior College. Dear students, you have worked 

extremely hard and you have achieved great success so we are very 

proud of all of you. My best wishes to our students who are 

graduating this year too. I wish you great success for the future. Keep 

working hard because education gives us an understanding of the 

world around us and offers us an opportunity to use that knowledge 

wisely.

  Unfortunately, we were separated from each other due to the 

pandemic. Hopefully, we are able to start face to face education in 

the next academic year and continue our school activities at school. 

  We have completed another very successful academic year with the 

endless efforts of all our teachers and the support of your parents. I 

would also like to thank our esteemed teachers who always strive to 

add something to you throughout the academic year. I wish you all 

the very best for the summer holiday. 

Cemal Gamar
Müdür

Elçim Eroğluları 
(Miss Kylie)
İngilizce Fen  

Fen Lab. Öğretmeni

Melek Tutku 
Müzik Öğretmeni

Ayşe Taze ARSLAN 
(Miss Ashley)

Müdür Muavini Vekili
5A İngilizce Öğretmeni

Fatoş Oktay
(Miss Flora)

1B İngilizce Ögretmeni
İngilizce Matematik Öğretmeni 

Meliha Taçsoy Oza 
(Miss Melinda) 

İngilizce Öğretmeni
(3A-4A)

Dayan Lütfioğlu 
Fransızca Öğretmeni

Öykü Özbulut 
(Miss Julia)

İngilizce Öğretmen 
(1A-2A)

Ertan ALİGÜLLÜ
İlköğretim Eğitim Başkanı

Dilara Melisa Bolat 
PDR

2020 - 2021
Eğitim Kadromuz

Öğrendiğim 
her şey

yaptıklarımdır.

Emine KUMSER
Özel Eğitim

Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey, öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır.

Sevgili öğrencilerim, kıymetli ailelerim ve değerli meslektaşlarım,
Hepimiz de biliyoruz ki, eğitimin temelinde paylaşımı öğrenmek, 
katılımcı olmayı sağlamak, arkadaşlık bağlarının gelişmesini teşvik 
etmek çok önemli kavramlardır. Biz sizleri eğitirken bu çok önemli 
kıldığımız değerleri kazanmanıza büyük özen göstermekteyiz. 
Ancak iki yıldır tüm dünyanın yaşamakta olduğu korona nedeniyle 
bu önemli kavramların tersine araya mesafe koyduk. Çok 
yakınlaşmamayı, birbirimize temas etmemeyi, herhangi birşeyi 
paylaşmamayı söyledik. Bunların gerçeğe ne kadar ters olduğunu 
eminim sizler de anlıyor ve biliyorsunuz. Elbette bunları, sizleri 
güvende tutabilmek adına geçici süreliğine yapıyoruz.
Umarım gelecek ders yılında herşey normale dönecek ve gerçek 
duygularımızı dışa vurarak, birbirimizle sıkı bir iletişim içinde 
olacağız. Arkadaşlarınızla Sarılıp oynayabileceksiniz. 
Yakınlaşabilecek, paylaşım içinde olabileceksiniz.
Yaşadıklarımıza rağmen 2020 – 2021 ders yılılı içerisinde okul 
öncesi bölümünde eğitim hemen hemen kesintisiz devam ederken, 
İlkokul bölümümüzde 1.Dönem yüz yüze, 2.Dönem online eğitim 
olarak gerçekleşti. Bu süreç boyunca birbirinden değerli ve anlamlı 
etkinliklere beraberce imza koyduk.

Sn. Şaziye Katipoğlu’nun Mesajı

Müdür Muavinlerimizin Mesajları

Tüm uğraşlarında sizlere özveriyle emek veren sevgili öğretmen arkadaşlarıma ve işbirliği yapan çok değerli 
ailelerimize içtenlikle teşekkür eder, hepinize en içten dileklerimle iyi tatiller dilerim.

                                             Sevgilerimle

“Education is not preparation 

for life; education is life itself.”  

Şaziye KATİPOĞLU
Müdür Muavini

Layka AHMET
(Miss Kelly)

(Anaokul ve İlkokul 
İngilizce Bölüm Başkanı)
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3/A Sınıf Öğretmeni

Zehra Bozak 
1/A Sınıf Öğretmeni

Selen Şahin 
4/ASınıf Öğretmeni
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Gamze Ormancı 
5/A Sınıf Öğretmeni

Fatma Asya Sevgin 
2/A Sınıf Öğretmeni

Gülşen Şafaklı 
Görsel Sanatlar

Gelecek  gençlerin gençler ise öğretmenlerin eseridir. 

Duran G. ERDEN
 Bilgisayar

Selda TEZER
(Bilgisayar Bölüm Sorumlusu)

Dr. Fatih SOYKAN
Bilgisayar

Gülhan BENGİHAN
 Bilgisayar

Zeliş SOR
Bilgisayar
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Hasan Basri Aydoğan 
B.E ve Spor

Cemre Arca 
Müzik Öğretmeni

Pınar Savun
Yoga Mandala
Mindfulness
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 Sevgili çocuklarım; Hepiniz benim 

için çok değerlisiniz. Güzel, 

eğlenceli, eğitici bir yılı beraber 

geçirdik. Dilerim ki her biriniz 

araştıran, sorgulayan, bol bol 

okuyan ve kendini geliştiren 

çocuklar olarak yaşamlarınızı 

sürdürürsünüz. Okumaktan ve 

öğrenmekten asla vazgeçmeyin. 

Daima hayallerinizin peşinden hep 

ileriye koşun. Zehra öğretmeniniz 

sizi çok seviyor. 

Ada Şebnem 
RIZA

 Dear Class 1A,

It has been a pleasure 

teaching you this year. You 

are all very clever children. I 

want you to know how special 

you are to me. We made 

good memories together and I 

am so proud of all of you. I 

hope you will achieve your 

dreams and I wish all the best 

for your future. I love you all 

so much.                               

Adelina 
AKTELDIROVA

Alisa 
BEREZKA

Arel 
ALKANER

Can Ata 
TÜRKOĞLU

Çınar Ege 
ÖZZAİM

David KHAN Demir KABAKÇI Doruk 
KIRILMAZ

Ela VOLKAN

Elay SOLAK Irmak 
POLTAVETS

Nade KAYIKÇI Necmettin Berk 
KAYAR

Pars 
BİLGEHAN

Sara Fatma 
ZORBA

Spiridon 
RYBAKOV

Taha ÇOBAN Yusuf Hüseyin 
NURÇİN

Zehra BOZAK Miss Julia

Bilim insanı olsaydınız neyi keşfetmek isterdiniz? Neden?

Can Ata Türkoğlu;  Bilim insanı olsaydım, güneş enerjisiyle çalışan bir ışınlanma kemeri keşfetmek isterdim. 

Böylece kemerdeki düğmeye basınca istediğim her yere hemen gidebilirdim. İnsanlar özledikleri ailelerine hemen 

gidebilirlerdi. Işınlanma olduğu için benzin olmadığı için dünyamıza zarar gelmezdi. 

Doruk Kırılmaz; Ben ışınlanmayı keşfeden bir bilim insanı olmak isterdim.  Böylelikle hemen istediğimiz yerlere 

gidebiliriz.

Elay Solak; Bilim insanı olsaydım Coronayı yok ederdim ve insanları korurdum. 

Necmettin Berk Kayar; Bilim insanı olsaydım mutasyon virüsün aşısını bulurdum. Çünkü şuanda Corona virüs var, 

mutasyon virüsün aşısı yok. 

Irmak Poltavets; Eğer bilim insanı olsaydım şifreli bir kelime bulurdum. Bu kelimeyi duyan insanlar artık küfür 

etmez, savaş yapmaz, barış ve dostluk içerisinde yaşarlar.

Taha Çoban; Bilim insanı olsaydım, karıncaların gücünü keşfetmek isterdim. Nedeni hiçbir alet, araç gereçleri 

yokken bu kadar iş başardıkları için. 

Sara Fatma Zorba; Bilim insanı olsaydım, uzayı keşfetmek isterdim. Nedeni yıldızların nasıl kaydığını incelemek 

için. 

Arel Alkaner; Bilim insanı olsaydım, sihirli ilaç keşfetmek isterdim. Çünkü bütün hastalıkları iyileştirmesi için. 

Pars Bilgehan; Bilim insanı olsaydım, dinozorların boylarını, beslenmelerini ve midelerini keşfetmek isterdim. 

Ayrıca pillerin nasıl üretildiğini ve pillerin içini de keşfetmek isterdim. 

Alisa Berezka; Ben uzay ile ilgili bir film izledim. Uzayda da enkaz olduğunu öğrendim. Uzayda enkaz toplayan bir 

roket icat etmek isterdim. 

Çınar Ege Özzaim; Bilim insanı olsaydım, dinozor kalıntılarını araştırmak isterdim. Çünkü yeni, görünmeyen, saklı 

olan şeyleri bulmayı çok seviyorum. 

Davıd Khan; Bilim insanı olsaydım, uçak gibi hızlı uçabilen bir araba icat etmek isterdim. 

 Ada Şebnem Rıza; Bilim insanı olsaydım, denizin içindeki hayvanları keşfetmek isterdim.

Nade Kayıkçı; Bilim insanı olsaydım, yer çekimini keşfetmek isterdim. Çünkü uzaya çıkmak istiyorum. 

Yusuf Hüseyin Nurçin; Bir bilim insanı olsaydım, denizin dibinde nelerin olduğunu keşfetmek isterdim. Çünkü 

denizin dibinde altınlar olabilir. Kırılmış telefonlar olabilir. Kolye olabilir. Bunları bulup kimlere ait olduğunu 

araştırmak isterdim. 

Demir Kabakçı; Bilim insanı olsaydım dev bir titan robot icat etmek isterdim. Çünkü robotları çok seviyorum ve her 

şeye dönüşebilirler. 

Spiridon Rybakov; Bilim insanı olsaydım, su üzerinde gidebilen bir araba keşfederim. Böylece çevre temiz olurdu.

 

Adelina Akteldirova; Bir bilim insanı olsaydım, bir gençlik iksiri yapardım. Tüm kızlara ve büyükannelere verirdim. 

Böylece genç ve neşeli olurlardı.

Ela Volkan; Bilim insanı olsaydım, sokak hayvanları için otomatik ısıtılan veya serin tutan yuva üretmek isterdim

SINIF 1A
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SINIF 1A



TOYS 1 A
Hello, I am Çınar Ege. This is my favourite toy. It's purple and red.

Çınar Ege ÖZZAİM

Hello, I am Alisa. This is my favourite toy 'unicorn sparkle'. It is 
purple and its talent is to do magic.

Alisa BEREZKA

Hello, my name is Yusuf. My favourite toy is my ball and my 
favourite colour is yellow.
Yusuf Hüseyin NURÇİN

Hello, I am Nade. This is my favourite toy.  It is colourful.
Nade KAYIKÇI

Hello. I am Can. This is my favourite toy. It is a blue monster truck.
Can Ata TÜRKOĞLU

Hello. My name is Ella. This is my favourite toy.  It is soft.
Ela VOLKAN

CLOTHES

Hello, my name is Irmak. This is my favourite dress. It is orange, 
green and yellow.
Irmak POLTAVETS

My name is Berk. This is my favourite T- shirt.  It is yellow and white.
Berk KAYAR

Hello, I am Pars. My shirt and tie are my favourite clothes.

Pars B LGEHANi

Hello, I am Ada. This is my favourite dress. It's pink.
Ada Şebnem RIZA

Hello, my name is Demir. This is my favourite jumper. It is white.
Demir KABAK IÇ

SPORT

My name is Arel. This is my favourite sport. I like playing football.

Arel ALKANER

Hello, I am Doruk. My favourite sport is football. I like playing 
football.

Doruk KIRILMAZ

Hello, I am Elay. This is my favourite sport and I like dancing like a 
ballerina. 
Elay SOLAK

 Hello. I am Sara Fatma Zorba. This is my favourite sport. I like 
doing gymnastics. 

Sara Fatma ZORBA

Hello, my name is Spiridon. This is my favourite sport. I like 
swimming.
Spiridon RYBAKOV

 Hello, I am David. I like boxing. It is my favourite sport.            
David KHAN

 Hello, I am Taha. This is my favourite sport. I like playing football.         
Taha ÇOBAN

 Hello, I am Adelina. This is my favourite sport. I like cycling.         
Adelina AKTELDIROVA

1 A
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L A C L A S S E 1 A

Quel est ton goûter préféré ?

Quelle est ta boisson préférée ?

Quels fruits aimes-tu ? 

Elay SOLAK: J’aime le gâteau.

 J’aime les fruits.Doruk KIRILMAZ:

J’aime les biscuits.Çınar Ege ÖZZAİM: 

 J’aime les tartines.Yusuf Hüseyin NURÇİN:

 J’aime la barre de céréales.Nade KAYIKÇI:
 

Can Ata TÜRKOĞLU: J’aime le soda.

 J’aime le lait.Ada Şebnem RIZA:

 J’aime le lait.Irmak POLTAVETS:

 J’aime le chocolat.Spiridon RYBAKOV:

 J’aime le soda.Adelina AKTELDIROVA:

 

Necmettin Berk KAYAR: J’aime la pomme.

 J’aime la poire.Taha ÇOBAN:

 J’aime les myrtilles.Alisa BEREZKA:

 J’aime la banane.Pars BİLGEHAN:

 
 

SCIENCE 1A LAB

Deterjan ile Yüzen Gemi Deneyi

YÖNTEM:

1.Kartona makas yardımı ile şekil ver ve 

sonra kabı yarıya kadar su ile doldur.

2.Şekil verdiğin kartonu kabına yavaşça 

yerleştir,detarjanı damlat ve gözlemle.

MALZEMELER:
1.Karton
2.Su
3.Makas
4.Geniş Kap
5.Deterjan

SONUÇ:
1.Deterjan damlattıktan sonra gemimiz 
yüzmeye başladı.
2.Deneyin sonucunda gemi yüzey 

Ada Şebnem 

Karışmayan Sıvılar Deneyi

MALZEMELER:
1.Bal yada Nar Ekşisi
2.Zeytinyağı
3.Su

YÖNTEM:
1.Öncelikle nar 
ekşisini cam 
bardağımızın içine 
dökelim.
2.Daha sonra zeytin 
yağını yine aynı 
bardağın içine 
dökelim.
3.Son olarakta 
suyumuzu yine aynı 
bardağın içine 
dökelim ve sonucu 
gözlemleyelim.

SONUÇ:
1.Deneyimizin sonunda birbiri 
içerisinde karışmayan sıvılar elde 
ettik.
2.Nar ekşisinin yoğunluğu en fazla 
olduğu için dibe çöktü,suyun 
yoğunluğu ise zeytinyağından çok 
ama nar ekşisinden az olduğu için 
arada kaldı, zeytin yağı ise Taha Çoban-1A

Nade Kayıkçı-1A

Can Ata Türkoğlu-
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Dear Students, It was my first 

experience in teaching and I 

am very happy to say that you 

all made me smile every day. I 

am so proud of you all. I love 

you all so much and I will never 

forget all the memories we had. 

It has been an unforgettable 

and precious year for me. You 

all made a great effort and did 

your best. I wish you all the 

best of luck and success in the 

future. I have cherished every 

moment we spent together. 

Miss Flora loves you all.

Berna EGEMEN 

1B

Alexa Maxine 
BRAUN-Meyer

Alisami 
SAKALLI

Artun 
ABATAY

Ilja 
TVERDOHLEBOVS

Kayra OYKUN Kseniya 
MATYUSHINA

Dmitrii 
KUKSİN 

Lilian Hazhar 
SULTAN 

Mira ERTUNÇ Mustafa Işık 
ZORLU

Nazra ÜNAL Nevzat EFENDİ Ömer Efe 
ŞİMŞEK

Rüya TAHİR Ryan RAOOFİ

Sesil GÜLHAN Taisiia 
KOZLOVA

Tibet AKÇİN Vladislav 
MAKOVOZ

Yağmur Su 
MİRKA

Sevgili Çocuklarım,

Bu yıl sizlerle beraber çok güzel bir yola 

çıktık. Bu yolda; sevinçlerimizi, komik 

anlarımızı, birbirimize alışma-tanıma, 

okuma-yazma serüvenlerimizi paylaştık. 

Seneye yepyeni umutlarla, yepyeni bir 

yola çıkma vakti geldi. Artık bir yaş daha 

büyüdünüz. Önce kendinize, sonra 

aileniz ve vatanımıza; harika yetişmiş 

birer yetişkin bireyler olarak durmadan 

yola devam edeceksiniz. Sizleri 

seviyorum ve her zaman kalbimde 

olacaksınız  

Miss Flora

İnsanların hayatını kolaylaştıracak ne icat etmek isterdin?

Tibet AKÇİN: İnsan işlerini yapabilen bir robot icat etmek isterdim.

Nevzat EFENDİ: Uçabilen araba icat etmek isterdim.

Nazra ÜNAL: Tüm ev işlerini yapabilen bir robot icat etmek isterdim. Böylece annem rahat eder.

Kayra OYKUN: İnsanlara yardım etmeleri için robot yapmak isterdim.

Mira  ERTUNÇ: Ev temizliğini kolaylaştıracak, sihirli bir mop ve bir hover icat etmek isterdim. Her şeyi sihriyle 

düğmeye basınca temizleyecek.

Yağmur Su MİRKA: İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve daha rahat seyahat edebilmeleri için uçan arabalar 

yaparım.

Lilian Hazhar SULTAN : Seyahat etmeyi çok hızlı ve daha kolay hale getirecek bir ışınlanma cihazı icat 

ederdim. Çocuklarla seyahat ederken kesinlikle yardımcı olur.

Sesil GÜLHAN: İnsanlar kaybolmasın diye bir alet icat ederdim.

Rüya TAHİR: Yemek arabası yapardım, gezip gezip ihtiyaçlı insanları yedirmek için.

Artun ABATAY: Yaşlı insanlara yardım eden, onların yapamadıklarını yapan, yaşlılarla yaşayan robot icat etmek 

isterdim.

Alisami  SAKALLI: Çocukların yarışabilmesi için bisiklet yarış pisti icat etmek isterdim.

Ryan RAOOFİ: Fakir insanlara yardım edebilecek bir robot icat etmek istiyorum.

Vladislav MAKOVOZ : Bir bilim adamı olmak ve bir zaman makinesi icat etmek istiyorum.

Mustafa Işık ZORLU: Oyuncak araba icat ederdim.

Kuksin DMITRII : Uzaya gidebilecek bir roket yapmak isterdim.

Ilja TVERDOHLEBOVS: Hamburger yapan bir robot yapmak isterdim.

Kseniya MATYUSHINA: Yemek robotu yapmak isterdim. Robota hamburger yap deyince, hamburger yapacak.

SINIF 1B
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WHAT DO YOU WANT TO BE WHEN YOU GROW UP? 

1B

Alexa Maxine Meyer: I want to be a veterinarian. An 

animal doctor to help animals.

Nazra Ünal: I want to be a detective. It would be fun to 

solve mysteries.

Artun Abatay: I would like to be a fisherman in the future.  

I love sealife.

Rüya Tahir: I want to be a beautician. I love make up. 

İlja Tverdohlebovs: I want to be a builder.  I want to 

build nice houses.

Nevzat Efendi: I want to be a basketball player. I love 

playing basketball with my friends.

Sesil Gülhan: I want to be an experiment teacher.  I 

love watching our school experiments.

Kseniya Matyushina: I want to be a Russian teacher.  

I want to teach students to read and write

Kayra Oykun: I would like to be a doctor so that I can 

find a treatment for cancer.

WHAT DO YOU WANT TO BE WHEN YOU GROW UP? 

Mira Ertunç: I want to be a teacher. I love teaching new 

things.

Tibet Akçın: I would love to be an astronaunt in the future.  

I want to go to space.

Lilian Hazhar Sultan: I like shadow dancing and acting so I 

would like to be an actress. First, I would like to start acting in a 

theatre and then in films and movies. My inspirations are a lot of 

visits to the theatres and a Hungarian shadow dance team called 

Attraction. 

Ömer Efe: I want to be a policeman.  I want to help people.

Ryan Raoofi: I want to be a doctor in the future to help 

poor people and poor children who can't pay for their medical 

expenses. 

Vladislav Makovoz:  I want to be an astronaut and 

conduct scientific research in space. 

Mustafa Işık Zorlu:  I want to be a mechanic. I 

want to fix cars. 

Alisami Sakallı: I want to be an athlete. I want to be 

fit.

Yağmur Su Mirka: I want to be a pilot because I 

want to travel everywhere. 

116 17
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want to travel everywhere. 
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L A C L A S S E 1 B

Quel est ton goûter préféré ?

Quelle est ta boisson préférée ?

Quels fruits aimes-tu ? 

Nazra ÜNAL: J’aime les biscuits.

 J’aime les carottes.Kayra OYKUN:

J’aime la barre de céréales.Tibet AKÇİN: 

 J’aime le gâteau.Mira ERTUNÇ:

 J’aime les tartines.Ryan RAOOFI:
 

Rüya TAHİR: J’aime le soda.

 J’aime le jus d’orange.Sesil GÜLHAN:

 J’aime le soda.Kseniya MATYUSHINA:

 J’aime le chocolat.Vladislav MAKOVOZ:

 J’aime la grenadine.Nevzat EFENDI:

 

Alexa Maxin Bran-Meyer: J’aime la banane.

 J’aime la banane.Yağmur Su MİRKA:

 J’aime la pomme.Lilian Hazhar SULTAN:

 J’aime les myrtilles.Ilja TVERDOHLEBOVS:
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SCIENCE 1B LAB

Kutup Ayıları Neden Üşümez Deneyi?

MALZEMELER:
1.Buz küpleri
2.Margarin
3.Eldiven

YÖNTEM:
1.Suyu boş bir kaba dökelim 
ve eldivenlerimizi giyelim
Cam kabın içine buzları 
koyalım.
3.Bir elimizi margarin ile 
kaplayalım diğer elimizi de 

SONUÇ:
1.Margarinli elim buzlu suda 
üşümedi ancak diğer elim 
üşüdü.
2.Bu deneyle kutup 
ayılarının kürklerinin 
altındaki kalın yağ tabakası 
sayesinde soğuktan 
koruduklarını öğrendik.

Tuzun Sihri Buz Avı

MALZEMELER
:
1.Buz küpleri
2.Tuz

YÖNTEM:
1.Buz küplerini 
soğuk su dolu 
kabın içine koy.
2.Yün ipi buz 
küplerinin üzerine 
yerleştir ve tuzu 
üstüne dök.
3.Bir dakika bekle 

SONUÇ:
1.Tuzun buz üzerine 
değdiği kısım erimesine 
neden olur ve ortaya 
çıkan soğuk su ise kısa 
sürede yine donar.
2.Donarken ipin bir kısmı 
buzun içine hapseder ve 

Nevzat Efendi-1B

Kayra Oykun-

Sesil Gülhan-

19



L A C L A S S E 1 B

Quel est ton goûter préféré ?

Quelle est ta boisson préférée ?

Quels fruits aimes-tu ? 

Nazra ÜNAL: J’aime les biscuits.

 J’aime les carottes.Kayra OYKUN:

J’aime la barre de céréales.Tibet AKÇİN: 

 J’aime le gâteau.Mira ERTUNÇ:

 J’aime les tartines.Ryan RAOOFI:
 

Rüya TAHİR: J’aime le soda.

 J’aime le jus d’orange.Sesil GÜLHAN:

 J’aime le soda.Kseniya MATYUSHINA:

 J’aime le chocolat.Vladislav MAKOVOZ:

 J’aime la grenadine.Nevzat EFENDI:

 

Alexa Maxin Bran-Meyer: J’aime la banane.

 J’aime la banane.Yağmur Su MİRKA:

 J’aime la pomme.Lilian Hazhar SULTAN:

 J’aime les myrtilles.Ilja TVERDOHLEBOVS:

 
 

NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

118

SCIENCE 1B LAB

Kutup Ayıları Neden Üşümez Deneyi?

MALZEMELER:
1.Buz küpleri
2.Margarin
3.Eldiven

YÖNTEM:
1.Suyu boş bir kaba dökelim 
ve eldivenlerimizi giyelim
Cam kabın içine buzları 
koyalım.
3.Bir elimizi margarin ile 
kaplayalım diğer elimizi de 

SONUÇ:
1.Margarinli elim buzlu suda 
üşümedi ancak diğer elim 
üşüdü.
2.Bu deneyle kutup 
ayılarının kürklerinin 
altındaki kalın yağ tabakası 
sayesinde soğuktan 
koruduklarını öğrendik.

Tuzun Sihri Buz Avı

MALZEMELER
:
1.Buz küpleri
2.Tuz

YÖNTEM:
1.Buz küplerini 
soğuk su dolu 
kabın içine koy.
2.Yün ipi buz 
küplerinin üzerine 
yerleştir ve tuzu 
üstüne dök.
3.Bir dakika bekle 

SONUÇ:
1.Tuzun buz üzerine 
değdiği kısım erimesine 
neden olur ve ortaya 
çıkan soğuk su ise kısa 
sürede yine donar.
2.Donarken ipin bir kısmı 
buzun içine hapseder ve 

Nevzat Efendi-1B

Kayra Oykun-

Sesil Gülhan-

19



20

NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

Asya SEVGİN Miss Julia

Adel Deniz 
Habbaba

Abdullah 
Zorba

Aissultan
 Abay

Burcu KasapAyşe Özbilen

Derin 
Dalkıran

Çınar Kayra
 Karaman

Burhan 
Özgem

Derun 
Sonister

Karaca İlhanHüseyin Çetin

Hazal 
Melemendi

Polina 
Zavodoskaia

Özel 
Boğaçhan

Meryem 
Ataoğlu

Kuzey Güner

Rüzgar 
Mehmetalioğulları

Salih Roland 
Dalınç

Toprak 
Tantura

Sevgili çocuklarım, minik kalplerim…

Çok güzel ve bir o kadar da özlem 

dolu bir yıl geçirdik. Geçirdiğimiz bir 

yıl boyunca evde de, okulda da 

gösterdiğiniz başarıyla hep gurur 

duydum. Hepiniz benim için çok 

özelsiniz, ilk göz ağrılarımsınız… 

Gösterdiğiniz çabanın bundan 

sonraki yıllarda çok katkısı olacaktır. 

Hepinizi sevgi ve özlemle 

kucaklıyorum.

I am so glad to have been 

your teacher this year. You 

have all been great students 

and all of you are absolutely 

precious. You will always 

have a special place in my 

heart. Always know that you 

are all amazing just the way 

you are. I wish you all the 

best of luck and success in 

the future.  I will miss you all 

so much.

2A

1 21

SINIF 2A

Ayakkabıların konuşsaydı sana neler söylerdi?

Toprak Tantura: Ayakkabılarım konuşsaydı bana beni yıka derdi. İplerimi bağlar mısın? derdi. Ayakkabılarını suya 

sokma derdi.

Meryem Ataoğlu: Ayakkabılarım konuşsaydı bana; nereye gidiyorsun? Beni yalnız bırakma, gittiğin yere beni de 

götür derdi.

Özel Boğaçhan: Benim ayakkabılarım konuşsaydı beni ezmeden giy derdi. Bir de basketbol oynamamı söylerdi.

Çınar Kayra Karaman: Sokağa çıkma yasağı yüzünden uzun zamandır dolaptan çıkamadık. Artık dışarıya 

çıkmayı ve gezmeyi çok özledik. Çok sıkıldık artık giyin bizi!

Kuzey Güner: Herhalde beni şikayet ederlerdi. Çünkü futbol oynamayı çok sevdiğim için ayakkabılarım çok erken 

yırtılıyor.

Salih Roland Dalınç: Niçin kirli ayaklarını benim içime koyuyorsun, beni nereden aldın ve bana yeni arkadaşlar 

alabilir misin? diye sorarlardı.

Rüzgar Mehmetalioğulları: Ayakkabılarım konuşsaydı güzel yeşil parklara gitmemi söylerdi. Güzel çimlerde 

arkadaşlarımla koşup oynardım.

Karaca İlhan: Eskiden ne güzel korona yoktu ve rahat rahat gezebilirdik. Şimdi korona olduğu için gezemiyoruz ve 

biz çok sıkıldık. Ya dolabın içindeyiz ya da arabada. Bir an önce eski günlerimize dönmek için sabırsızlanıyoruz.

Hüseyin Çetin: Ayakkabılarım konuşsaydı, Hüseyin beni giyme canım acıyor derdi.

 Ali Sultan Mamedov: Hadi yürüyüşe çıkalım, bizi yağmurda giyme ve tozları üzerimizden çek derlerdi.

Evde hangi kuralı değiştirmek isterdin? Neden?

Ayşe Özbilen: Oyun oynama saatinin sınırlı olma kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü ben canımın istediği 

saatlerde oyun oynamak isterdim. Oyun oynamayı çok seviyorum.

Adel Deniz Habbaba: Evde televizyon izleme saatlerini değiştirmek isterdim. Böylece istediğim zaman Sünger 

Bob'u izleyebilirdim.

Burhan Özgem: Evde erken yatma kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü geç saate kadar televizyon izlemek 

isterdim.

Abdullah Zorba: Evde uyku saati kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü çok erken uyumaya gidiyoruz.

Derin Dalkıran: Erken yatma kuralını değiştirmek isterdim. Daha fazla oyun oynamak isterdim. Bazen uykum 

gelmeden zaman geldiği için yatmak zorundayım.

Burcu Kasap: Odamı dağıttığım zaman annem ve babam çok kızıyor. Çünkü odada her şey dağılıyor ve bana 

toplamak çok zor geliyor. Bu kuralın değişmesini isterdim.

Derun Sonister: Bizim evdeki geceleri erken uyuma kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü tablette oyun oynamak ve 

annemlerle onların izlediği dizileri seyretmek isterim.



20

NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

Asya SEVGİN Miss Julia

Adel Deniz 
Habbaba

Abdullah 
Zorba

Aissultan
 Abay

Burcu KasapAyşe Özbilen

Derin 
Dalkıran

Çınar Kayra
 Karaman

Burhan 
Özgem

Derun 
Sonister

Karaca İlhanHüseyin Çetin

Hazal 
Melemendi

Polina 
Zavodoskaia

Özel 
Boğaçhan

Meryem 
Ataoğlu

Kuzey Güner

Rüzgar 
Mehmetalioğulları

Salih Roland 
Dalınç

Toprak 
Tantura

Sevgili çocuklarım, minik kalplerim…

Çok güzel ve bir o kadar da özlem 

dolu bir yıl geçirdik. Geçirdiğimiz bir 

yıl boyunca evde de, okulda da 

gösterdiğiniz başarıyla hep gurur 

duydum. Hepiniz benim için çok 

özelsiniz, ilk göz ağrılarımsınız… 

Gösterdiğiniz çabanın bundan 

sonraki yıllarda çok katkısı olacaktır. 

Hepinizi sevgi ve özlemle 

kucaklıyorum.

I am so glad to have been 

your teacher this year. You 

have all been great students 

and all of you are absolutely 

precious. You will always 

have a special place in my 

heart. Always know that you 

are all amazing just the way 

you are. I wish you all the 

best of luck and success in 

the future.  I will miss you all 

so much.

2A

1 21

SINIF 2A

Ayakkabıların konuşsaydı sana neler söylerdi?

Toprak Tantura: Ayakkabılarım konuşsaydı bana beni yıka derdi. İplerimi bağlar mısın? derdi. Ayakkabılarını suya 

sokma derdi.

Meryem Ataoğlu: Ayakkabılarım konuşsaydı bana; nereye gidiyorsun? Beni yalnız bırakma, gittiğin yere beni de 

götür derdi.

Özel Boğaçhan: Benim ayakkabılarım konuşsaydı beni ezmeden giy derdi. Bir de basketbol oynamamı söylerdi.

Çınar Kayra Karaman: Sokağa çıkma yasağı yüzünden uzun zamandır dolaptan çıkamadık. Artık dışarıya 

çıkmayı ve gezmeyi çok özledik. Çok sıkıldık artık giyin bizi!

Kuzey Güner: Herhalde beni şikayet ederlerdi. Çünkü futbol oynamayı çok sevdiğim için ayakkabılarım çok erken 

yırtılıyor.

Salih Roland Dalınç: Niçin kirli ayaklarını benim içime koyuyorsun, beni nereden aldın ve bana yeni arkadaşlar 

alabilir misin? diye sorarlardı.

Rüzgar Mehmetalioğulları: Ayakkabılarım konuşsaydı güzel yeşil parklara gitmemi söylerdi. Güzel çimlerde 

arkadaşlarımla koşup oynardım.

Karaca İlhan: Eskiden ne güzel korona yoktu ve rahat rahat gezebilirdik. Şimdi korona olduğu için gezemiyoruz ve 

biz çok sıkıldık. Ya dolabın içindeyiz ya da arabada. Bir an önce eski günlerimize dönmek için sabırsızlanıyoruz.

Hüseyin Çetin: Ayakkabılarım konuşsaydı, Hüseyin beni giyme canım acıyor derdi.

 Ali Sultan Mamedov: Hadi yürüyüşe çıkalım, bizi yağmurda giyme ve tozları üzerimizden çek derlerdi.

Evde hangi kuralı değiştirmek isterdin? Neden?

Ayşe Özbilen: Oyun oynama saatinin sınırlı olma kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü ben canımın istediği 

saatlerde oyun oynamak isterdim. Oyun oynamayı çok seviyorum.

Adel Deniz Habbaba: Evde televizyon izleme saatlerini değiştirmek isterdim. Böylece istediğim zaman Sünger 

Bob'u izleyebilirdim.

Burhan Özgem: Evde erken yatma kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü geç saate kadar televizyon izlemek 

isterdim.

Abdullah Zorba: Evde uyku saati kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü çok erken uyumaya gidiyoruz.

Derin Dalkıran: Erken yatma kuralını değiştirmek isterdim. Daha fazla oyun oynamak isterdim. Bazen uykum 

gelmeden zaman geldiği için yatmak zorundayım.

Burcu Kasap: Odamı dağıttığım zaman annem ve babam çok kızıyor. Çünkü odada her şey dağılıyor ve bana 

toplamak çok zor geliyor. Bu kuralın değişmesini isterdim.

Derun Sonister: Bizim evdeki geceleri erken uyuma kuralını değiştirmek isterdim. Çünkü tablette oyun oynamak ve 

annemlerle onların izlediği dizileri seyretmek isterim.



NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

1

NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU



NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

1

NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

1

2A

FRUIT / VEGETABLES 

Hello, I am Meryem. My favourite fruit is 
strawberry.  They are lovely and sweet.

Meryem ATAOĞLU

Hello, I'm Hazal. These are my favourite 
fruit and vegetables. They are orange, 
strawberry, pear, cucumber, carrot, peas, 
and broccoli.

Hazal MELEMENDİ

My name is Adel. I like eating 
strawberries. They are delicious.

Adel Deniz HABBABA

Hello,  I am Huseyin. This is my favourite 
fruit. It is a banana. It is sweet and I love 
eating it.

Hüseyin ÇETİN

Hello, I am Abdullah Zorba. These are 
my favourite fruit. They are apple, 
orange, watermelon, pineapple, grapes 
and cherry.

Abdullah ZORBA

Hello, I am Derin. This is my favourite 
fruit. It is a watermelon.  Green outside 
but red inside.

Derin DALKIRAN

Hello, I am Ali Sultan. This is my 
favourite fruit. It is a strawberry.

Ali Sultan MAMEDOV

MY FAVOURITE SUPERHERO

Hello, I am Derun. This is my favourite 
superhero. I like Roblox Sun Slayer.

Derun SONİSTER

Hello, I am Burhan. This is my favourite 
superhero. I love Spider-Man.

 Burhan ÖZGEM

2A
MY FAVOURITE SUPERHERO

Hello, I am Özel. This is my 
favourite superhero. I like Black 
Panther.

Özel BOĞAÇHAN

Hello, my name is Rüzgar. This is my 
favourite superhero. I like Iron Man.

Rüzgar MEHMETALİOĞLULARI

Hello, I am Ayşe. This is my favourite 
superhero. I like Wonder Woman.

Ayşe ÖZBİLEN

MY FAVOURITE LESSON 

Hello, I am Toprak. This is my favourite 
lesson. I like English.

Toprak TANTURA

Hello, I am Karaca. Physical 
Education is my favourite lesson.

Karaca İLHAN

Hello,I am Aisultan. These are my 
favourite lessons. I like English and 
Maths. They are very interesting. 

Aisultan ABAY

Hello, my name is Polina. 
English is my favourite lesson.

Polina ZAVODOSKAİA

Hello,I am Çınar Kayra 
Karaman. This is my favourite 
lesson. I like Maths. 

Çınar Kayra KARAMAN
Hello, My name is Salih. This is 
my favourite lesson. I like 
English.

Salih  Roland DALINÇ

Hello, my name is Kuzey and my 
surname is Güner. I am eight 
years old. My favourite lesson is 
English

Kuzey GÜNER

22 1 23



1

L A C L A S S E 2 A

AYŞE ÖZBİLEN ÖZEL BOĞAÇHAN

HAZAL MELEMENDİ MERYEM ATAOĞLU

DERUN SONİSTER BURHAN ÖZGEM

KARACA İLHAN TOPRAK TANTURA
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SCIENCE LAB

MALZEMELER
1. Üç tane aynı boyda bardak

2. İki adet boyları eşit kesilmiş 

bükülebilen pipet

3. Bir şişe su

Su Aktarma Deneyi

YÖNTEM
1)Pipetleri boyları eşit olacak şekilde 

makasla iki eşit parçaya bölün.

2)Bardağı suyla doldurun ve pipeti 

bardağın içine koyun. 

3)İki ucu açık pipetimize su dolunca 

başparmağınızla pipetin yukarıdaki 

ucunu kapatın ve pipeti bardaktan 

              SONUÇ
1.Pipetler yardımıyla dolu bardaktan 

boş bardağa sonra yarım bardaktan 

boş olan bardağa su doldu.

2. Bu deneyle suyun dolu olan 

bardaktan boş olan bardağa doğru 

aktarıldığını gözlemlemiş olduk. Burhan Özgem-2A

Dev Baloncuk Deneyi

MALZEMELER:
1. Bir kap su ve boş kase

2. Bir plastik şişe 

3.  Bulaşık deterjanı 

4. Çorap

5. Makas

DENEYİN YAPILIŞI;
1. Çukur kabın içine suyu boşalt.

2. İçerisine biraz sıvı deterjan  dök ve 

karıştır.

4. Plastik şişenin ağzını makasla kes.

5. Çorabın bilek kısmında olacak 

şekilde kes ve şişenin ağzına yerleştir.

6.Daha sonra şişeyi deterjanlı suya 

batır ve şişenin ağzını üfle.

DENEYİN SONUCU;
1. Su ve deterjanin bir araya 

gelmesiyle oluşan köpükleri 

gözlemledik ve çorabın 

içindeki boşluklardan bir sürü 

dev baloncuk çıktı.

Meryem Ataoğlu-2A

2A

Karaca İlhan-2A

Ayşe Özbilen-2A
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2A
SCIENCE LAB

Sihirli Süt Deneyi

MALZEMELER
1.150ml Süt

2.Bir kaşık deterjan

3.Gıda boyası

4.Bir adet kulak çöpü

5.Geniş kap ve A4 kağıdı.

YÖNTEM
1.Sütü boş kasenin içine döküyoruz     .

2.Gıda boyalarımızı sütün  üstüne 

damlatıyoruz.

3.Kulak çöpümüzün pamuğunu, bir kaşık 

bulaşık deterjana iyice batırıp pamuğun 

deterjanı iyice çekmesini sağlıyoruz.

4.Deterjanı iyice çeken kulak çöpünü 

boyaların üstüne batırıyoruz ve sütteki 

renk değişimini gözlemliyoruz.

SONUÇ
1 Farklı desenlerde renkler oluştu.

2.Sütün üzerinde farklı şekillerde 

yayılan boyanın, üzerine A4 

kağıdını batırdığımız zaman, 

sütün üzerindeki renkli şekillerin 

kağıda geçtiğini gördük ve ebru 

sanatının bir örneğini 

gözlemlemiş olduk. Salih Roland Dalınç-2A

Katı-Sıvı Deneyi (SLİME)

YÖNTEM
1.Cam kaba nişasta konulur.

2.Ortasına çukur açılır.

3.Açılan çukura yeterli su konur.

4.Karıştırılıp hamur kıvamına 

getirilir.

MALZEMELER
1.Su

2.Mısır Nişastası

3.Cam Kab 

4.Sim

SONUÇ
1.Oluşan nişastalı karışımı 
elimizle sıktığımızda katı,serbest 
bıraktığımızda sıvı elde ettik.

 

Toprak Tantura-2A

Çınar Kayra 
Kahraman-2A

Derun Sonister-2A
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3A

Alper
ARIBAŞ

Aral
HÜDAOĞLULARI

Ares
DOYGUNDAĞ

Armin
KARASU

Assiya
OSPAN

Bade
COŞKUN

Berra
ALTUNÇ

Çınar
EGEMEN

Deniz
ENGİN

Hakan
HOCA

İd�lsu
ŞENDİL

Kuzey
SOLAK

Ezgi SADUN
Miss Melinda

    Sevgili Öğrenc�ler�m,
Her biriniz benim için çok 
değerl� ve özels�n�z. S�zler� 
tanıdığım �ç�n çok mutluyum. 
Gözler�n�zdek� ışık, 
yüreğ�n�zdek� sevg� ve 
merhamet h�ç eks�lmes�n. 
Hayatınız boyunca başarı 
ve mutluluk hep s�z�nle olsun.
S�z� çok sev�yorum �lk göz 
ağrılarım. 

Dear 3A, 
It was a hard but also a great 
year and I enjoyed every 
moment of it. My wish for you is 
that you see the light in this world
and in others the way I see the
 light in you. Each and every one 
in this class is deeply loved and 
never forgotten. You will be dearly 
missed.

Masal Deren
YORGANCIOĞLU

M�na
KARA

Tanem
ÖZEKİCİ

Yağmur Cihan Kimlan
ŞEVKETEFENDİ
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ME AND MY MUM
This is one of my favourite pictures of me and my mum. It is a very nice birthday 
memory that I took on my 8th birthday. I love my mum and she loves me so much.

 Tanem ÖZEKİCİ 

MY BEST FRIEND
This is my best friend Feray. We are neighbours. I love playing games with her. I love 
my best friend very much.

 Bade COŞKUN 

MY CAT
My cat's name �s M�nnoş. It �s one year old. My cat l�ves w�th us. She  �s very sweet. 
She l�kes to dr�nk m�lk and eat meat. I l�ke play�ng w�th my cat.

Aral HÜDAOĞLULARI 

LOVELY SUMMER 
Hello, my name is Çınar and I am 9 years old. My favourite season is summer 
because I stay in our caravan in the summer. I go to the sea and play with my 
friends every day. We eat ice-cream, pizza, kebab, watermelon and drink juice 
at the sea side. We love going on crab hunts with flashlights at night. We are 
very good friends. I love the summe
                                                                                                   Çınar EGEMEN 

MY BIG FAMILY IN CYPRUS
This is my big family in Cyprus. I have got a father, a mother, a big sister and a big 
brother. My sister's name is Yasemin. Mine and my sister live in London.  They have 
the same birthday.  I also have lots of cousins. I love them all so much. I hope 
everyone likes my short story.

Yağmur Kimlan ŞEVKETEFENDİ 

MY DOG
My dog's name is Pırpır. She is 7 years old. Pırpır and I have been together since I 
was 2 years old. She is black and white. I love her so much. We often walk 
together and play games. She listens and protects me. In this photo, we were on a 
walk. Pırpır is a very smart and cute dog.

İdilsu ŞENDİL 

MY COUSIN
This is my cousin. Her name is Havin Demirtas. She lives in İstanbul. My cousin and 
I were born on the same day and this photo is from my best birthday.  We celebrated 
that year's birthdays together.

Armin KARASU 

MY COUSINS
These are my cousins. We play games together. Their names are Zübeyir, Kezban, 
Ela and İbo. I love them all so much.

Ares DOYGUNDAĞ  

CLASS 3A 
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Gökyüzünde olsaydın ne olmak �sterd�n? N�ç�n?

Aral Hüdaoğluları : Yıldız olmak �sterd�m. Geceler� ışık g�b� parlamak �ç�n.

Çınar Egemen : Yen� b�r gezegen olmak �sterd�m. Çünkü b�l�m adamlarının ben� keşfetmeler�n� ve �nsanların ben�m 

üzer�mde yaşamalarını �sterd�m.

M�na Kara : Ben gökyüzünde b�r kuyruklu yıldız olmak �sterd�m. Çünkü o zaman çok hızlı uçab�l�r ve çok parlak 

olab�l�rd�m. Ayrıca �nsanların d�lekler� de ben� görünce gerçek olurdu.

Kuzey Solak : Gökyüzünde olsaydım güneş olmak �sterd�m. Böylece dünyanın ışığı ve sobası olurdum.

İd�lsu Şend�l : Gökyüzünde olsaydım güneş olmak �sterd�m. Herkese ışık saçardım.

Masal Deren Yorgancıoğlu : Gökyüzünde olsaydım bulut olmayı �sterd�m. Çünkü bulutlar yumuşacık olur.

Arm�n Karasu : Gökyüzünde olsaydım kuş olmak �sterd�m. Çünkü her ülkey� gez�p, b�rçok �nsan görmüş olurdum.

Bade Coşkun : Gökyüzünde olsaydım gökkuşağı olmak �sterd�m. Çünkü ben tüm renkler� sever�m ve gökkuşağını 

gördüğüm zaman mutlu olurum.

Alper Arıbaş : Gökyüzünde olsaydım uçağa b�nm�ş b�r yazılım mühend�s� olmak �sterd�m. Çünkü uçağa b�nmey�, 

yazılım yapmayı ve uzayla �lg�l� şeyler� çok sever�m.

Berra Altunç : Gökyüzünde olsaydım bulut olmak �sterd�m. Çünkü bulutlar çok yüksekted�r ve çok güzeld�r.

Ares Doygundağ : Gökyüzünde olsaydım şah�n olmak �sterd�m. Çünkü şah�n güçlü b�r kuştur.

Den�z Eng�n : Gökyüzünde olsaydım b�r yıldız olmak �sterd�m. Çünkü yıldızlar çok güzel ve parlaklar.

Ass�ya Ospan : Gökyüzünde olsaydım b�r melek olmak �sterd�m.

Tanem Özek�c� : Gökyüzünde olsaydım gökkuşağı olmak �sterd�m. Çünkü gökkuşağının renkler� çok güzeld�r.

Yağmur Şevketefend� : Gökyüzünde olsaydım p�lot olmak �sterd�m. Çünkü yükseklere çıkıp bulutların arasından 

geçmek çok güzel olurdu.

Hakan Hoca : Gökyüzünde olsaydım şah�n olmak �sterd�m. Çünkü gözler� çok kesk�nd�r ve çok �y� b�r uçucudur. 

SINIF 3A
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SCIENCE 3A LAB

M&M Rainbow Experiment

MATERIALS:
   1. Warm water

   2. Wh�te plate

METHOD 
1.Arrange M&M's �n a c�rcle 

near the edge of plate.

2.Then,pour warm water �n 

the m�ddle of the plate and 

wa�t for a wh�le.

3.Then,watch the colours 

d�ssolve off the M&Ms on 

Arm�n Karasu-3A

RESULT:
The coloured dyes 
on the shell of the 
M&Ms are water-
soluble,mean�ng, 
they are able to 

Stat�c Electr�c�ty Exper�ment

MATERIALS:
1.Two Balloons
2.One wooly sweater

METHOD
1.F�rstly,rub the balloon 

on the wooly sweater.

2.Then,br�ng the balloons 

close together and 

observe the exper�ment.

RESULT:
Our balloons have 
same stat�c electr�c�ty 
charges and they 
repel w�th each other 
just l�ke magnets.

İd�lsu Şend�l-3A

D�fferent Layers of L�qu�ds Exper�ment

METHOD;
1.F�rstly, we put some 

pomegranete syrup �n the jar 

and then added some water �n 

�t.

2. Next, we poured some ol�ve 

o�l �ns�de our jar.

3.F�nally,wa�t a few m�nutes for 

all the l�qu�ds that we added 

�ns�de our jar separated 

MATERIALS
1. Ol�ve o�l

2. Water

3. Pomegranete 

RESULT:
1. These l�qu�ds do not m�x w�th each 

other because they have d�fferent 

dens�t�es.

2.Pomegranete syrup has the 

h�ghest dens�ty, so �t s�ts on the 

bottom and the ol�ve o�l wh�ch has 

the lowest dens�ty r�ses to the top of 

Ares Doygundağ-3A

Çınar Egemen-3A Deniz Engin-3A

Bade Çoşkun-3A

MY BROTHER
This is my brother. His name is Eren. He is 4 years old. He is in Mozart class at 
Near East Pre School. I love my brother. His favourite colour is navy. His favourite 
food is pizza and his favourite toy is his spider man. He has got many toys. He 
loves toys. He can play football but he can't play tennis. He is also my best friend.

Deniz ENGİN  

MY BEST FRIEND YAĞMUR
I have a friend Yağmur. She is nice and she loves to play with me. We play 
Roblex. She never bosses me around and we do fun stuff together. Yağmur 
comes to school with very nice hairstyles. She is my best friend in Cyprus.

Mina KARA 

MY BROTHER
Hello my name is Alper. This is my brother. In this picture we are in Famagusta. 
It was summer and we were at the beach. I like playing with my brother and I 
love him so much

 Alper ARIBAŞ 

MY MUM AND ME 
This is my mother. She is a doctor. We read books and bake cakes together. I 
really enjoy playing with my mum.

Masal Deren YORGANCIOĞLU  

ME AND MY SISTER
Hello my name is Berra. I am 9 years old. I live in Cyprus. I have two brothers and 
a sister. This is my sister. She is 17 years old and her name is Sude. She is very 
beautiful and I love her so much. We play games and go for walks together. This 
picture was taken on a day that I was very bored, so my sister took me to the 
seaside. We collected lots of stones and took pictures. It was a very good day.

Berra ALTUNÇ

MY HOLIDAY
In this photo we are at Concorde hotel with my sister Elay and my family. I like 
swimming and I love to go on holiday. I miss the summer so much and I miss 
going on holidays.

 Kuzey SOLAK 

MY  LEGO SET
I am Hakan and this is my lego set. Here you can see Batman and Golden Ninja. 
Me, my mum and my dad by Far love to play with legos.

 Hakan HOCA 

30 1 31
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OKULUN ÖNEMİ
Hayatta öğrendiğimizin bazı şeyleri ailemizden, çevremizden, arkadaşlarımızdan ve en önemlisi 

okuldan kazanırız. Okul çok güzel bir yerdir, ve okula gitmezsek okuma, yazma öğrenemeyiz. Okula gittiğimizde  
öğretmenlerimizle herşeyimizi paylaşabiliriz. Yeni arkadaşlıklar kurabiliriz ve paylaşmanın önemini öğreniriz.  
Güzel bir eğitim, güzel bir iş bulmamıza yardımcı olur. Okulda sadece Türkçe, matematik , fen , ingilizce gibi 
dersler görmüyoruz aynı anda insana ve tüm varlıklara karşı sevgi ve saygı öğretir.  Okul herkes için çok 
önemlidir gerek sosyalleşmek için gerek hayatımızı kurmak için.

                                                      Hazal  ULUSULAR

Çok Eksenli Simülatör
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4A

Ashay REMZİ Cemal 
SÖZÜAK

Darya 
DYAKOVA

Dilem Azra 
VADEOĞLU

Eylül Su 
ÖZTÜRK

Hazal 
ULUSLAR

İsmail İlkan
 DEBEŞ

Selin 
ŞENYAPILI 

Lara Kate 
Hazhar SULTAN

Selen ŞAHİN Miss Melinda 

Sevgili  öğrencilerim,

Her  zaman  söylediğim  gibi  
öğretmen sizleri  bilgiye  
ulaştıran kişidir. Burada  
önemli  olan ilerlediğiniz  bilgi  
yolunda  öğretmenin  elini  
tutmanız  ve öğrenmeyi 
istemenizdir. Ve  ben bunu  
başardığınıza  inanıyorum. 
Sizlerle gurur  duyuyorum. Sizi  
çok seviyorum.

Teoman Can
ÜNLÜ 

Dear 4A,

It's my proud privilege to pen 

down a message to this beautiful 

class. We have overcome this 

challenging year with such great 

success. You are all unique, 

special and amazing individuals 

and I enjoyed teaching you this 

year. Dream, believe, wonder, 
inspire, listen and keep 
shining. You will all be missed.
                                                               

Çok Eksenli Simülatör

       BÜYÜDÜĞÜMDE   NE İŞ  YAPMAK İSTİYORUM.

Merhaba! Sizlere  büyüdüğümde  kim  olmak  istediğimden  bahsetmek 
istiyorum. Ben  dokuz  yaşındayım. Şimdiden çevremde  Türkçe  bilmeyen  
arkadaşlarıma  Türkçe  öğretiyorum. Yani  öğretmenlik  yapıyor  sayılırım. 

         Birçok  insan, para kazanmak  için  polis, doktor, hemşire  veya  mimar  
oluyor. Ancak  ben, Amir Capital ve kiraz gibi fonlara yatırım yapmak  istiyorum.                              

                                                          Darya  DYAKOVA

CAN DOSTLAR
Hayvanlar bizim en iyi dostlarımızdır. Merhamet duygusu olan tüm 

insanlar hayvanları sever. Ben hayvanları çok sevdiğimden dolayı 
araştırıyorum. Sizlere köpekler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Dogo Argantin 
köpek ırkı ilk defa dağ aslanı (puma) öldürebilen ırk olarak tarihe geçmiştir. En 
zeki köpek ırkı ise Border Collie'dir.
	

PANDEMİ DÖNEMİ
Tüm  dünyayı  saran hastalık Corona  virüsü   nedeniyle  okula  gidemiyorum. 
Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi  göremediğim  için  mutsuzum. Online  eğitimde  
dersleri  anlamak  daha  zor  oluyor. Umarım  ileriki  yıllarda  bu  virüsü  insanlar  
yener. Biz  de  arkadaşlarımıza  ve  öğretmenlerimize  kavuşuruz.

                                                 Dilem  VADEOĞLU

MUSTAFA   KEMAL   ATATÜRK
Atatürk, 1881  yılında Selanik'te  doğdu. İlkokulu  Şemsi  

Efendi  ilkokulu'nda  okudu. Eğitimini  askeri  okulda   devam  
etti. O  çok  başarılı  bir  öğrenciydi. Matematik  öğretmeni ona''  
Kemal''  adını  verdi.O günden  sonra  adı Mustafa  Kemal oldu.  
   Atatürk'ün  fiziksel  özelliklerini  araştırdım.Öğrendim  ki  
kilosu  70kg, boyu  ise  1.74  imiş. 42 numara  ayakkabı 
giyiyormuş.her zaman  siyah  ayakkabı  giymeyi  tercih  
edermiş. 
    İnanıyorum   ki  Türk  halkının en üzüntülü  anı Atatürk'ün  
öldüğü gündür. Ama  o  ölmedi.kalbimizde  yaşıyor…

                                                              Eylül Su ÖZTÜRK

Hayvanlar için dilediğim şudur: Kimse onlara zarar vermesin !!!
Cemal SÖZÜAK

SINIF 4A

              ANNEM
    Ben  annemi  çok 
seviyorum .Benim  annem  
çok  çalışkandır. O , asla  
pes  etmez. Çok,çok iyi bir  
annedir.
    Büyüdüğümde   onun  
gibi olmak  istiyorum.
                                         
Lara Kate Sultan HAZHAR

               ATAM
1881'de  doğdu  Atam
Maviş, maviş gözleriyle.
Annesinin  adı Zübeyde,
Babasının  adı Ali Rıza.

Büyüdü başladı okula.
Kararlıydı gidecekti,
Askeri harp okuluna.
Yararlı  olacaktı  halkına.

Askeri  harp  okulunda
Öğrenci  oldu sonunda.
Başarılı  oldu.
Katıdı  ordunun  arasına

Özellikleri vardı.
İleriyi görebiliyordu.
Seviyordu  vatanını,
Seviyordu  halkını.

Düşmanlar  işgal etti yurdunu.
O, geri istedi  yurdunu,
Topladı  ordusunu,
Kurtardı düşmandan yurdunu.

Birçok  yenilikler yaparak,
Medeniyete  kapı açtı, Atatürk.
Kapatmayak  olan bizleriz.
Yolundayız  ATATÜRK.

                                             Teoman  ÜNLÜ
 Benim Golden Retriwer cinsi bir köpeğim 
ve Rottweiler cinsi bir köpeğim var. Ben köpekleri 
çok seviyorum bazı kişiler kedileri seviyor. Bu 
normal bir durum ama bir hayvanı sevmemen ona 
zarar vereceğin anlamına gelmiyor. Hayvanlar 
savunmasız ve bize muhtaç canlılardır. 

COVID- 19 PANDEMI
   Covid-19 virüsü nedeniyle  hepimiz  eve hapsedilmis  gibi  evlerimizde  oturuyoruz. Birçok  ülkede    tüm egitim görevlileriyle  
ögrenciler  online  denilen  bir  sistemde ögrenim  görüyor. Bundan  her  ne  kadar  rahatsiz  olsak  da sagligimizdan  daha  
önemli  degildir.Biraz  sabrederek tekrar  okulumuza  dönebilecegimizin  bilincinde  olmaliyiz.
    Bu  pandemi  sürecinde uymamiz  gereken  bazi  kurallar var. Bazi  duyarsiz  kisiler bu  kurallara  uymamakta  direniyorlar   
adeta. Örnegin geçen  günlerde asansörde  biriyle  karsilastim. Sanki  bilerek  yapiyormus  gibi yüzümüze  hapsiriyordu. Bizim  
maskemiz  takiliydi ama onun  takili  degildi. Onu  uyarmaya  çalistim. Ne  var  ki  o  beni  dinlemedi  bile.
       Unutmayalim, her ne  kadar  sikilsak  da  hiçbir  sey  sagligimizdan  daha  önemli  degildir.

                                                                                                                                                       Ismail  DEBEŞ



OKULUN ÖNEMİ
Hayatta öğrendiğimizin bazı şeyleri ailemizden, çevremizden, arkadaşlarımızdan ve en önemlisi 

okuldan kazanırız. Okul çok güzel bir yerdir, ve okula gitmezsek okuma, yazma öğrenemeyiz. Okula gittiğimizde  
öğretmenlerimizle herşeyimizi paylaşabiliriz. Yeni arkadaşlıklar kurabiliriz ve paylaşmanın önemini öğreniriz.  
Güzel bir eğitim, güzel bir iş bulmamıza yardımcı olur. Okulda sadece Türkçe, matematik , fen , ingilizce gibi 
dersler görmüyoruz aynı anda insana ve tüm varlıklara karşı sevgi ve saygı öğretir.  Okul herkes için çok 
önemlidir gerek sosyalleşmek için gerek hayatımızı kurmak için.

                                                      Hazal  ULUSULAR

Çok Eksenli Simülatör
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 DEBEŞ

Selin 
ŞENYAPILI 

Lara Kate 
Hazhar SULTAN

Selen ŞAHİN Miss Melinda 
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önemli  olan ilerlediğiniz  bilgi  
yolunda  öğretmenin  elini  
tutmanız  ve öğrenmeyi 
istemenizdir. Ve  ben bunu  
başardığınıza  inanıyorum. 
Sizlerle gurur  duyuyorum. Sizi  
çok seviyorum.

Teoman Can
ÜNLÜ 
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inspire, listen and keep 
shining. You will all be missed.
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4A
PLA

NETS

PLANETS
The solar system includes the sun, the earth and all of the 
planets. The sun is a star and it is a big ball. There are 8 
planets that orbit around the sun. The biggest planet is 

Jupiter and the smallest planet is Mercury. The Earth is the 
only planet that we can live on.

İsmail DEBEŞ   

VENUS
My favourite planet is Venus. This planet is named 

after a Roman goddess. Venus is the second in 
distance and sixth planet from the sun. Venus is 

the hottest planet in the solar system. The surface 
temperature is 462 degrees. This is 2 times hotter 

than baking a cake. 

Darya DYAKOVA    

EARTH
Space is an infinite place hosting billions of 

galaxies. We were born on Earth so we don't know 
other galaxies but maybe in the future someone 

may find a new world in a different galaxy. It will be 
really good because as days go by, the earth is 

becoming more uninhabitable.

                                     Teoman Can ÜNLÜ    

JUPITER
I am really interested about Planets. There are 

eight Planets. My favourite planet is Jupiter. It is 
the largest planet. Jupiter is made up of gas and 

powder.

Cemal SÖZÜAK 

MY FAVOURITE PLANET
Jupiter is the largest planet in the solar system 

and it's the fifth planet away from the Sun. I love 
Jupiter because it is the fastest spinning planet in 

the solar system.

Hazal ULUSULAR    
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4A PLANETS

PLANETS AND DWARF PLANETS
There are 8 well known planets on our solar system. Their names are ; 

Mercury , Venus , Earth , Mars , Jupiter , Saturn , Uranus , Neptune. 
However, there are other planets in our solar system called dwarf planets 
but many are yet to be discovered. What makes them different from other 

planets, besides their size, dwarf planets are unable to pull in all the 
various materials due to their lack of gravitational forces. Currently known 

dwarf planets are; Ceres , Pluto , Haumea , Makemake and Eris.

Lara Kate Hazhar SULTAN 

PLANETS 
My favourite planet is Mars because I like the colour red and I like the 
chocolate bar Mars. Mars is the fourth planet from the sun and it is the 
second smallest planet in the solar system. The moon is Earth's only 

proper satellite. It is the natural largest satellite in the solar system. The 
Sun is the star at the centre of the solar system. It is the most important 

source of energy for life on Earth.

Dilem Azra VADEOĞLU 

VENUS
Venus is the hottest planet and it is the closest 

planet to Earth. It turns clockwise like Earth. The 
sun rises from the west and sets in the east.

Selin ŞENYAPILI 

MARS
 Mars is the fourth planet from the sun and the 

second smallest planet in the solar system. Mars 
is named after  the Ancient Roman God.

Ashay REMZİ  

PLANETS
There are 8 planets. The 8 planets are ; Mercury , Venus , Earth , 
Mars , Jupiter , Saturn , Uranus , Neptune. The hottest planet is 

Venus. Earth is the only planet known to harbor life. Jupiter is the 
biggest planet. All planets revolve around the sun. We call that an 

Orbit. Most planets in our solar system have natural satellites which 
we also call moons. Mercury and Venus have no moons. Neptune 

is the coldest planet. We must take care of our planets. 

                                                           Eylül Su ÖZTÜRK 
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SCIENCE LAB4A
Egg In The Bottle Experiment

MATERIALS;
1.A Hard Boiled Egg

2.A Glass Bottle

3.A Thick Piece of Paper

4.A Match or Lighter

5.Some Water

METHOD;
1.First, wet the mouth of the glass the bottom of  the 

egg.

2.Light the paper and drop it into the glass.

3.Quickly place the egg on top of the glass.

RESULT:
When the air contracts,the air pressure inside the

glass becomes less than the air pressure

outside.This gives the higher air pressure

outside of the glass the opportunity to

push the egg down into the glass.

Hazal Uluslar-4A

Magic Water Marker Trick !

MATERIALS:
1.Empty plate

2.Some water

3.A board marker

METHOD:
1.We draw something 
inside the plate using 
board marker.
2.Then,let the drawing dry.
3.Lastly,put the water very 
slowly not on the picture.

RESULT:
1.The stick man started dancing in the 
water!
2.Because the ink doesn’t dissolve in 
water and it is less dense than water.

Cemal Sözüak-4A

Putting out candle flame with carbon dioxide

MATERIALS;
1.A candle

2.Some vinegar

3. A teaspoon of 

bicarbonate soda

4.A Jar

5.A teaspoon
METHOD:
1.Light the candle and set 
aside.
2.Then add one teaspoon of 
bicarbonate soda into the jar.
3.Close the jar with the palm 
of the hand.
4.Pour the carbondioxide gas 
out of the jar onto the candle 
flame.

RESULT:
1.Mixing bicarbonate of soda with 
vinegar leads to a chemical reaction 
and that produces carbon dioxide gas.
2.The candle flame goes out once the 
carbon dioxide gas is poured over it
3.This proves that carbon dioxide 
molecules are heavier than air.

Dilem Azra Vadeoğlu-4A

Selin 
Şenyapılı-4A

Teoman Can Ünlü-4A
Lara Kate Hazhar 
Sultan-4A
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Yusuf 
ÖZERİNÇ

Gamze ORMANCI

Sevgili Öğrencilerim;

Zorlu bir maratonun sonuna 

beraberce geldik. Sizleri 

tanıdığım, her günümüzü beraber 

geçirdiğimiz, eğlendiğimiz ve 

beraber öğrendiğimiz her an için 

çok mutluyum. Hepinize 

araştırmaktan ve sorgulamaktan 

vazgeçmeyeceğiniz, ilimin, fenin 

ve Atatürk'ün yolundan 

gideceğiniz sağlıklı bir hayat 

diliyorum. Başarılarınız her 

zaman aratarak çoğalsın, sizleri 

çok seviyorum.

My Dear Students,

I have enjoyed being your teacher 

this year. We had a great time 

together. It was a challenging but 

also an unforgettable year. You have 

worked very hard and you have 

shown noticeable achievements. I'm 

so proud of you all. I wished we had 

spent more time at school together. 

You are very special and important 

for me. I will never forget the 

memories we have shared together. I 

would like to wish you good luck and 

success in your future lives. Miss 

Ashley loves you all so much.

Anna ZLOBINA Artur 
ARGÜDEN

Yusuf KUMAN

Cafer TEKANT

ONUR DENİZ

Miss Ashley

5A



CLASS 5A

Gamze Ormancı
       Our Class teacher's name is Gamze Ormancı. She has got short 

black hair and dark brown eyes. She is kind and beautiful. She is an 

awesome teacher. She tries to teach everything to us. Her lessons are 

very enjoyable. She wants us to be good students all the time. She plays 

games with us. She sometimes gives us too much homework, but they are 

easy. She is very clever, and she loves discipline. She is also very funny. 

We have learned a lot of things from her. Thank you for everything. We 

love her so much and we never forget her.

 Anna ZLOBİNA, Artur ARGÜDEN, Yusuf KUMAN, Cafer TEKANT, Yusuf 

ÖZERİNÇ, Onur DENİZ.

Miss Ashley
       Our English teacher is Miss Ashley. She is very positive and cheerful. 

She always has a beautiful smile on her face. Also, she is very beautiful 

and funny. She has got curly, blonde hair and brown eyes. She is always 

caring and understanding. She is very disciplined. We love her lessons 

very much. Her lessons are always interesting and fun. She was playing 

nice songs and fun games in her online lessons. She always wants us to 

speak English with her. We never get bored in her lessons. She is an 

awesome teacher. She is kind, friendly and helpful. She is also very 

energetic. We are very lucky that she is our English teacher this year. We 

will never forget her. She loves her students so much and we love her too. 

We will miss you a lot!

 Anna ZLOBİNA, Artur ARGÜDEN, Yusuf KUMAN, Cafer TEKANT, Yusuf 

Çok Eksenli Simülatör
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 Mezun olacağım için çok mutluyum. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Bu 

yıl çok şey öğrendim. Gamze öğretmenime, Miss Ashley'e ve tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim.

                                                                Anna ZLOBİNA

Ben Rusya'da doğdum. Üç yaşımdayken Kıbrıs'a geldim. Hiç Türkçe bilmediğim için benim ilk 

öğretmenim bana Türkçe'yi oğrenmem için çok yardım etti. 4. sınıfa kadar başka okulda okudum. Sonra Yakın 

Doğu İlkokuluna katıldım ve gerçekten çok memnun kaldım. Bu okulda yeni arkadaşları buldum, öğretmenlerim 

de çok iyi eğitim verdiler, öğrenirken de eğlendik, başarıyla mezun oluyorum ve kendimle gurur duyuyorum. 

Tüm oğretmenlerime çok teşekkür ederim.

Artur ARGÜDEN

Üzgünüm çünkü artık ilkokulu bitiriyorum ve arkadaşlarımdan bazılarıyla bir daha görüşemeyeceğimi 

düşünüyorum. Öğretmenlerimi çok özleyeceğim , ayrıca da koleje geçtiğimde de çok rahat olacağım ve mutlu 

olacağım. Artık İlkokulu Bitiriyorum. 5. sınıfa başladığımda uzaktan eğitimle ders yapmıştık. Daha sona bir 

süreliğine yüz yüze eğitime devam ettik. Daha sona pandemi koşulları nedeniyle tekrar uzaktan eğitimle devam 

ediyoruz. Yani kısacası 5.sınıfı nerdeyse uzaktan eğitim  yaparmış gibi geçirdim . Bu da benim için ayrı bir 

üzüntü. Bütün arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim.

Cafer TEKANT

Merhaba, benim adım Onur. Mezun olduğum için mutluyum. Çünkü yeni bir okula gitmek, yeni 

arkadaşlar edinmek ve yeni bir şehre gitmek gerçekten güzel. Fakat aynı zamanda da üzgünüm taşınacağımız 

için okulumu bırakmam ve arkadaşlarımdan da ayrılmam gerek. Belki de onları bir daha göremeyeceğim. Eğer 

arkadaşlarımla aynı okulda devam edebilseydim mezun olmaktan daha çok keyif alırdım. Yine de mezun 

olduğum için mutlu ve gururluyum. Buradan anılarıma ve arkadaşlarıma hoşça kal diyorum.

Onur DENİZ

Mezun olurken büyüdüğümü ve yetişkin olduğumu anladım. Öğretmenlerim Gamze öğretmen, Miss Ashyle ve 

bütün öğretmenlerimi çok seviyorum ve onlarla beraber olduğum için  çok mutluyum. Bu sene yeni arkadaşlar 

edindim. İyi ve kötü anılarımız oldu bu sene. 11 yaşıma bastım ve ortaokula geçiyorum .Ortaokula geçtiğim için 

çok mutlu ve heyecanlıyım.

Yusuf KUMAN

Bu sene için öncelikle Gamze öğretmenime, Cemal hocama ve Miss Ashley'e çok teşekkür ederim. Bu 

sene covid 19  virüsü nedeniyle neredeyse hep uzaktan eğitim oldu. Ama öğretmenlerim  dersleri sanki 

sınıftaymış gibi anlattı. Bu mezuniyetimi öğretmenlerime borçluyum ve asla borcumu ödeyemem. Ortaokulda 

onları çok çok özleyeceğim.

Yusuf ÖZERİNÇ

SINIF 5A

MEZUN OLURKEN
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SCIENCE 5A LAB
Magic Balloon Experiment 

MATERIALS
:
1.Some salt
2.Some thyme
3.A balloon

METHOD:
1.First put some salt and thyme in the plate 
and mix them.
2.Then,inflate the balloon,rub the balloon 
and bring it close to the mixture with salt 
and thyme and observe it.

RESULT:
1.The thyme fly up and 
get stuck to the balloon 
because of static 
electricity.
2.When you rub the 
balloon on your 
clothes,electrons are 
ripped out and bind to 

Yusuf Kuman-

Bomb In The Room Experiment

MATERIALS
:
1.Vinegar
2.Baking soda
3.A balloon
4.Funnel

METHOD:
1.First,put some soda inside the balloon.
2.Then put some vinegar in the plastic bottle.
3.Then,put the balloon on top of the bottle and 
mix soda with vinegar.
4.The chemical reaction begins.Observe the 

RESULT:
1.Vinegar and soda 
react with each other 
because of an acid 
base reaction.
2.Baking soda is weak 
base and vinegar is 
weak acid, when they 
mix carbon dioxide gas 
came out.
3.Carbon dioxide gas 

Artur Argüden-

Invisible Ink Experiment

MATERIALS:
1.White card
2.Cotton buds
3.Some turmeric
4.Some alcohol
5.Some water
6.Some baking 
soda

METHOD:
1.First,mix equal parts baking soda and water in 
an empthy glass.
2.Use cotton buds to write a secret message on 
the white card.
3.Then, mix alcohol and two teaspoon of 
turmeric.
4.Paint the turmeric mixture across the paper to 
show your secret message.

RESULT:
1.When you use baking soda and 
water mixture the secret message 
cannot be seen.
2.When you use the alcohol and 
turmeric mixture the secret 

Yusuf Özerinç-

Cafer Tekant-

Anna Zlobina-5A

Onur Deniz-5A

CLASS 5A
I came to this school this year. I would like to say that I am very happy to meet my teachers and 
friends at Near East Junior College.  I have new friends that I hope I always keep in touch with . I had 
good memories with my teachers and friends. I will miss my friends, my teachers and my school. I am 
sad because I couldn't spend enough time with my friends due to Covid - 19. I am also very excited 
because I will be a secondary school student. I would like to wish all of my friends the best in their 
future lives. Good luck my friends! I love you so much.                                                                                                                                               

Artur ARGÜDEN

I am very happy because I am graduating from primary school. I also realized that I have grown and I 
am soon to be a teenager. I will miss Gamze teacher, Miss Ashley and all of my teachers. I had new 
friends here. I will miss them too. Many things happened this year, both good and bad but we got 
through them together. I turned 11 years old. I am very excited because I will start secondary school. 
Thank you to all my teachers.                                                                                                                                            

Yusuf KUMAN

My name is Onur. I am so happy because I am graduating. Going to a new school, meeting new 
friends and going to another city will be so exciting. On the other hand, graduation is bad too. I feel a 
bit sad because I will be in Turkey next year. I will have to leave my school  and maybe I will not be 
able to see my friends again. I will be a secondary school student. I will always remember my 
teachers and my friends. We all have good memories together. I will miss them all. I want to thank all 
my teachers for their efforts. Goodbye everyone!                                                                                                                                              

Onur DENİZ

I started NEJC this year and loved my school. I was glad to be studying in such a perfect international 
school.  I am so excited because I am graduating. Also, I am very unhappy because the school days 
were short. There were only boys in my class. However, we always had a good relationship. I was so 
lucky to study in a friendly place with the best teachers. I will always remember my good memories. I 
hope my friends and I will be good people and very successful in the future. I wish my friends and my 
teachers all the best. Thank you all.. Good luck my friends!                                                                                                                                              

Anna ZLOBİNA

I feel both happy and sad that I will be graduating soon because I will not be able to see some of my 
friends and my teachers again. So I will miss my lovely teachers and my friends so much. Also, I will 
be very comfortable and happy because I will finish primary school and I will go to college next year. I 
will meet new friends there. We started to come to school at the beginning of the 5th grade and we 
had lots of good memories. Then, we had online lessons. I wish we could come to school everyday. 
We had online lessons and we had fun with my friends and my teachers. I will always remember all of 
my friends and teachers. Goodbye.                                                                                                                                             

Cafer TEKANT

This year was the last year of primary school. First of all, I would like to say 
thank you to Miss Gamze, Mr Cemal and Miss Ashley. My school  was 
online this year because of Covid -19. However, my teachers taught us so 
many things. We had fun with our online lessons. I love all my teachers and I 
will miss them so much. We had a lot of good memories. Thank you for 
everything my special teachers. I will never forget you. I am also very 
excited because I will graduate from primary school. I will go to college next 
year and I will meet new friends and teachers there. Goodbye everyone.                              

Yusuf ÖZERİNÇ
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TODAY A READER, 
TOMORROW A 

THE JOURNEY 
TOWARDS 

EXELLENCE

Tell me I forget.

Teach me and I 

remember.

A different 
language 

is a different 
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READING IS TO THE MIND 
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BODY.

Knowledge of languages is 

the doorway to wisdom.
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We welcomed the

 with ournew year

teachers and friends

at our school.

“

”
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Every student learns 

differently, therefore our 
lessons include, practice, 

storytelling, games, videos, 
songs, poetry and rhymes 

wherever applicable.

 

Whether online 

or face to face 

education, our 

lessons include 

interactive and 

fun methods. 
 

 Books  we  use  in  our  classes,  in  accordance  with the Cambridge Programme 

 
Teaching maths foundation to primary school students is of great 
importance because it is a period in which mathematical concept 

development is actively experienced. 

 

Having a proper maths background encourages 
logical and critical thinking. In a rapidly changing 

society that relies mostly on science and technology, 
a strong background in mathematics is a must for a 

successful education life and career.
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 A l�st of 

numbers that 
follows a 

certa�n 
sequence. 

Patterns

Complete the patterns

Create your own ! 

Ordinal numbers 

It's as easy as 
One, two, three:
1st, 2nd, 3rd

Number 1 in line is first,
Number 2 in line is second
Number 3 in line is third

So now you know, in a line or row
It's as easy as 
One, two, three:
1st, 2nd, 3rd

It's as easy as 
One, two, three:
1st, 2nd, 3rd

Number 1 in line is first,
Number 2 in line is second
Number 3 in line is third

So now you know, in a line or row
It's as easy as 
One, two, three:
First, Second, Third. 

A number defining the position 
of something in a series.
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              The importance of maths for kids

Looking at price labels, handling money and calculating change at the checkout can all contribute to 

children's mathematical learning. Working through simple recipes such as making shortbread biscuits 

can utilise a number of mathematical skills.

 Numbers 

1,2,3,4....8,9,10  

1.Stra�ght l�ne one (1) �s lots 
of fun  

2.Around and back on a 
ra�lroad track, two (2), two 

(2), two (2) 

3.Around a tree, around a 

tree, that �s how you make a 
three (3). 

4.Down and over, and down 
once more, that �s how you 

make a four (4). 

5.Fat old f�ve (5) goes down 
and around, put a hat on top 

and see what you’ve found.  

6.Down to a loop s�x (6) rolls 
a hoop.  

7.Stra�ght across and down 
from heaven, that �s how to 

make a seven (7). 

8.Start w�th an S, do not 
wa�t, cl�mb back up to make 

an e�ght (8). 

9.A loop and a l�ne make a 
n�ne (9).  

10. A stra�ght l�ne aga�n and 
a ball make ten (10).  

 My hat has:  

My face has:  

My arms are:  

My body is a:  

My legs are:  

My feet are:  

Bob 

52

Primary 1
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numbers that 
follows a 
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One, two, three:
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THE DOUBLES SONG

13+4=

PLUS

17

8+3=

12+3=

5+14=  7
+5

=
10

+3
=

2020+0=

20+14=3530
+5

=

30
+1

1=

9+9=

20-4=MINUS 16

18-5=10-6=

27-13=  1
1-

4=
15

-3
=

2025-5=

17-11=2031
-1
1=

22
-1

0=

19-9=

One and one is two,

And two and two is four,

Three and three is six,

So now let’s try some more!

Four and four is eight,

And five and five is ten,

Six and six is twelve,

So now let’s start  again.

One and one is two,

And two and two is four,

Three and three is six,

So now let’s try some more!

Four and four is eight,

And five and five is ten,

Six and six is twelve,

And now we’re reached the end!

1+1=2
Two eyes look 
right at you.

2+2=4
Four paws walk

on the floor.

3+3=6
Share a soda
just for kicks!

4+4=8
A spider’s legs

are great!
5+5=10

Count all your
fingers again!

6+6=12
Grap a dozen
eggs from the 

shelves.

Addition

Subtraction

   Finding the sum by combining two or 
more numbers.

   To take away from a group or a number
 things.

Equals
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NUMBERS, NUMBERS

12

8

1

2

5

13

11

3

4

16

17

15

14

19

187

10
9

6

20

FI_TE_N

O_E

T_ O

T_ RE_

_ OUR

FI_E

S_X

S_V_N

EI_ _ T

NI _ E
_ EN

E _ _ VEN

TWEL_ _

THIR_ _ _ _ 

FO_RTE_N

E_G_TE_N

S_XTEEN

S_V_NTEEN

NI _ ETEEN

T_ENT_ I

CE N R H AR AD A D W I E. T EN M T HT

The importance of maths in the early year
    Math is an important part of learning for children in the early years because it provides vital life

 skills. They will help children problem solve, measure and develop their own spatial awareness,

 and teach them how to use and understand shapes.

Numbers, numbers,

Everywhere I look

Numbers in the grocery store

Find in my science book

Price tags, speed limits,

Calender and walls.

In the cafeteria

and even in the halls!

Numbers on my shoes and shirt

Find on my cereal box

Numbers on the TV

Find on my alarm clock.

Numbers, numbers everywhere

At my home and school

Numbers everywhere I look

Numbers are so cool.
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The importance of maths in the early year
    Math is an important part of learning for children in the early years because it provides vital life

 skills. They will help children problem solve, measure and develop their own spatial awareness,

 and teach them how to use and understand shapes.

Numbers, numbers,

Everywhere I look

Numbers in the grocery store

Find in my science book

Price tags, speed limits,

Calender and walls.

In the cafeteria

and even in the halls!

Numbers on my shoes and shirt

Find on my cereal box

Numbers on the TV

Find on my alarm clock.

Numbers, numbers everywhere

At my home and school

Numbers everywhere I look

Numbers are so cool.
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1

Mystery Number

Read the clue word and find the number that matches 

 
7 8 6 

 
 

              3 5 0 

 
               2 6 2 
 

 

1 7 3 

               
               5 0 0 
 
 

4 2 6 

 

 
Tom has  80 marbles and I 
have 47 marbles. How many 
marbles do we have in total?

 

What �s the  
d�fference  

between our  

he�ghts?  

 1 7 5  cm 

 

142  cm 

 

A number that is after

 

261

  

A number is smaller

 
than 227

  

A number that is between
 

400 and 440
  

A number that has no tens
 

or no ones
  

A number that is before  351   

A number that has 7 hundreds   

57
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CROSSWORD PUZZLE  

     

 

 

              

 

                                                                                

= 36 26 

 

+ 

+ 

52 

= 

 

= 39 + 

 + 

 

= 

 70 - 

 

= 

 

9 

- 

 35 

= 

 26 

+ 

 

= 

 38 

+ 

 

= 

 

80 

- 

 

23 = 

 + 

 20 

= 

 = 

 

+ 

 

19 

+ 

 60 

= 

 = 

 

99 + 

= 

 

48 + 

 

 Some Famous Mathematicians                

Archimedes   Pythagoras Euclid
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Interesting Facts About Maths 
 

Mathematics is a very interesting subject. First of all,
 

it has a very rich history. With this history comes
 

different
 

and fun facts which help students engage in this topic in a better way. Let's learn some 
interesting facts about maths!

 

 

·
 

The number one “hundred”
 

does not actually mean 100. It is derived from the Old Norse word 
"hundrath" which actually means 120.

 
 

·

 

In a sample of 23 people, there are 50% chances that two of them will share the same 
birthday. This is known as the birthday problem.

 

 

·

 

The signs plus (+) and minus (-) were discovered as early as 1489 A.D.

  

 
 

·

 

‘Forty’ is

 

the only number that is spelt with letters arranged in alphabetical order.

 
 

·

 

Every odd number has an “e” in it.

 

·

 

“Eleven plus two” is an anagram of “twelve plus one” which is pretty fitting as the answer to 
both equations is 13.

  

 
 

·

 

The symbol for division (i.e.÷) is called an obelus.

 
 

·

 

Archimedes

 

is known as the ‘Father Of Mathematics’. He lived between 287 BC –

 

212 BC. Syracuse, 
the Greek island of Sicily was his birthplace.
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KEYWORD PUZZLE 
 

We have learned keywords for addition and subtraction to help us solve word problems. Let’s find 
them in the word search.

 

 

  

 

 

  

 

 

S

 

A

 

D

 

M

 

A

 

P

 

C

 

U

 

L

 

I

 

M

 

W

 

L

 

A

 

B

 

T

 

F

 

O

 

O

 

U

 

R

 

T

 

O

 

F

 

R

 

R

 

S

 

R

 

R

 

G

 

E

 

E

 

R

 

T

 

I

 

A

 

E

 

R

 

H

 

O

 

M

 

E

 

C

 

T

 

E

 

S

 

B

 

I

 

R

 

T

 

H

 

N

 

R

 

S

 

N

 

C

 

O

 

E

 

C

 

E

 

S

 

U

 

E

 

T

 

R

 

E

 

I

 

E

 

S

 

Q

 

A

 

A

 

N

 

R

 

L

 

B

 

U

 

L

 

E

 

E

 

R

 

N

 

J

 

A

 

O

 

D

 

D

 

A

 

Y

 

I

 

L

 

N

 

G

 

T

 

C

 

O

 

O

 

S

 

 

 

 
                                                 

Marvellous

 

Multiplication

 
 

Marvellous

 

multiplication

 
     

Ultimate shortcut to addition

 
                     

Long and short, you can also partition

 
                       

To solve questions like a mathematician

 

It is our passion to teach

 
                      

Primary Fours are very good at speech

 
      

Let’s skip and count for each

 
               

Instant success is

 

not out of reach

 
         

Common keywords for

 

addition

 
                                   

Altogether, total and product ignites recognition

 
                              

This means we are likely to do multiplication

 
                                 

Important last words to bring to your attention

 
                                                      

Operations are the most important tools of a mathematician

 
                                                             

Now check the first letter of each sentence to see our revelation

 
 

MORE
 

LESS
 

ADD
 

SUBTRACT 
 

DIFFERENCE
 

ALTOGETHER
 

TOTAL
 

SUM
 

CARRIER
 

BORROW
 

EQUALS
 

PLUS
 

  

MINUS
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1

Figure me Out
With all the arithmetic operations we learned in class, let's figure out the following problems;

 My age: 

13 x 2 = 

My shoe s�ze 

152 ÷ 4 = 

My birth 

month: 

358 - 348 = 

My 

birthdate: 

136 ÷8 = 

Number of letters 

in my name: 

2 x 2 = 

Number of 

pets I own: 

36 ÷9 = 

Division

Difficult may be the long division

It is going to be all right with a lot of revision

Value of your multiplication facts precision

Is more important than ever for division

Somehow we need to multiply, divide and bring down

If we want to have the division crown

Our keywords are divisior, dividend, remainder and quotient

Now  all the letters form a word quite proficient

61
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You can also try this trick with your friends!
  Think of any number.
  Double it.
  Add 9.
  Subtract 3.
  Divide the result by 2.
  Subtract your number from your result.
  The answer will always be 3.

MATH IS FUN!

  ll students gather up the pathA
  iscover the world of mathsD
  ecision is made to learnD
  t is really going to help you at every turnI
  ogether we are going to make a differenceT
  n class or online we are going to build confidenceI
  peration are of utmost importanceO
  ow check the first letter of each sentence to see the evidenceN

While learning the multiplication table, skip counting is a useful tool to remember your facts. Let's 
count by 7 to find the 7 times table!

The Magic Show!
In class we learned that addition and subtraction are opposite operations. The same property exists 

between multiplication and division. It is also called the 'Inverse'. Using this property, we welcome you 
to our magic show!

Add 100

Subtract 
50

Is th�s the
number you 
started w�th?

Double 
�t

Add  50 

Subtract 
100

D�v�de by 2
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Across
 

1. Patricia was washing the dishes every night for a week.
 

She washed 32 dishes each night. How 

many dishes did she wash?
 

3. Samuel had 5 pet bunnies. Each
 

bunny
 

had 23 toys. How many toys did all the bunnies
 

have in 

total?
 

5. Benny bunny had a lot of children. He put 4 children in each bedroom and filled up 93 bedrooms.  

How many children did Benny bunny have?
 

6. Alfred wanted
 
to give 8 pots of gold to each

 
of
 

his friends. Alfred had 21 friends.
 

How many pots of 

gold does Alfred need?
 

7. Write these numbers in order from smallest to biggest: 552, 65, 91, 866
 

Down
 

2. Write these numbers in order from biggest to smallest: 30, 265, 19, 28
 

3. Sally was going to buy 6 chocolate bars. Each chocolate bar costs
 

17 cents. How much money 

does Sally need?
 

4. Solve this problem: 65X9= ?_______________
 

7. Quick, quick ! What’s  8X8= ? ______________
 

8. Paul wanted to plant some tomatoes. He had 25 rows to plant and he could fit 8 plants in each row. 

How many tomatoes could Paul plant?
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Solve the problems below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mickey earned 92 points in his game.
 

The second
 

time he played it, he lost 43
 

points. Then he earned 75 points. How
 

many points does Mickey have?
 

There were 94 people at the football game. 

 

34 more people came to watch the game.

  

16 people left early. 

 

How many people were at the football game?

 

Andrea is watching snowflakes fall. She notices 

 

that every snowflake

 

is 6 points.

  

 

If she catches 17 snowflakes, how many points does 

 

she have

 

in total ?

 

Jesse is teaching snowboarding lessons to

  

 

24 different groups today. 

 

If there are 12 children

 

in each group,

 

how many children

 

does Jesse teach in total

 

today?
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3. Sally was going to buy 6 chocolate bars. Each chocolate bar costs
 

17 cents. How much money 

does Sally need?
 

4. Solve this problem: 65X9= ?_______________
 

7. Quick, quick ! What’s  8X8= ? ______________
 

8. Paul wanted to plant some tomatoes. He had 25 rows to plant and he could fit 8 plants in each row. 

How many tomatoes could Paul plant?
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Solve the problems below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mickey earned 92 points in his game.
 

The second
 

time he played it, he lost 43
 

points. Then he earned 75 points. How
 

many points does Mickey have?
 

There were 94 people at the football game. 

 

34 more people came to watch the game.

  

16 people left early. 

 

How many people were at the football game?

 

Andrea is watching snowflakes fall. She notices 

 

that every snowflake

 

is 6 points.

  

 

If she catches 17 snowflakes, how many points does 

 

she have

 

in total ?

 

Jesse is teaching snowboarding lessons to

  

 

24 different groups today. 

 

If there are 12 children

 

in each group,

 

how many children

 

does Jesse teach in total

 

today?
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SCIENCE

Weekly lessons:                    Which book do we use?
Year 3          2 lessons         Cambridge Primary Science
Year 4          3 lessons              
Year 5          3 lessons    

Science teaches children to make 
observations, collect information 
and use logical thinking to draw a 
conclusion. These skills are 
important for every part of our lives.

65

Science is a vital,very relevant subject that is important for 
students especially in primary school to be involved in.Childern 
are naturally curious about science at primary school and this 
curiosity allows them to ask questions about science.
Primary science helps students to investigate problems,learn how 
science works and discover why science matters in the world.I'm 
very glad that we,as teachers, can give children a chance to 
embrace their curiosity through science.We're attempting to 
change the teaching of science in primary schools so that every 
student has an excellent first experince of science.The children 
should be developing new and relevant skills every time they do a 
science lesson which prepares them for the real world as science 
is a big part of life and work now and will be even more in the 
future. Being able to question and make sense of things are two of 
the key skills that the students can gain from science lessons 
which they can hold onto for life.
Overall, I would say that a good science lesson should be 
interactive, teaching students how to apply the knowledge they 
have gained and giving them skills for life and work.Also children 
should be inspired to look into science much more often too.

The Science Department
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Yakın Doğu İlkokulu çocuklarının çok küçük yaşta 
Fransızca öğrenmeye başlamaları, hem dili hızlıca 
öğrenmelerini sağlayacak, hem de diğer dilleri 
(İspanyolca, İtalyanca veya Portekizce gibi) kolay 
öğrenebilmelerini sağlayacaktır. Bir dil öğrenmek bir 
kültür öğrenmektir. Fransızca öğrenerek çocuklarımız 
köklü bir kültüre sayfa açacaktır. Öğrencilerimize 
Fransız kültürü gibi dünyada siyaset, edebiyat, 
gastronomi, moda ve sanatı önemli ölçüde etkilemiş 
bir kültürü öğreterek onların vizyonunu da geliştirmiş 
olacağız. Fransızca, dünya çapında 300 milyondan 
fazla insanın konuştuğu bir dildir. Dünyada tüm 
kıtalarda konuşulan tek dildir. Ayrıca bir diplomasi 
dilidir: Birçok uluslararası kurumun (Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Birliği, NATO, Olimpiyat Oyunları) anadilidir. 
Fransızca geçmişin değil, geleceğin dili olarak 
görülüyor. 2050 yılında 700 milyon kişinin Fransızca 
konuşacağı öngörülüyor. Çünkü yabancı dil olarak en 
çok öğretilen dildir. Ayrıca gittikçe artan Afrikalı-
Fransız öğrenci ve çalışan sayısı sayesinde Fransızca 
pratik yapmak için Kıbrıs'ı terk etmeye gerek yok! Son 
olarak en önemlisinin ilerde öğrencilerimizin Fransa, 
Belçika ve İsviçre gibi çok iyi eğitim sistemleri olan 
ülkelerde üniversite planları yapabilecekler. Okulumuz 
yardımıyla DELF sınavlarında gösterdikleri başarı 
sayesinde aldıkları dil yeterlilik sertifikaları yeterli 
olacaktır.

Yakın Doğu İlkokulu 2019-2020 öğretim 
yılında ikinci yabanci dil olarak Fransızca 
eğitimine başlamıştır. Amacımız dili ve 
kültürünü eğlenceli ve doğal bir süreç 
halinde aşılamaktır. Öğrencilerimiz gün 
boyu Fransızca ile iç içe olup meraklarını 
artıran etkinliklere katılarak doğal yoldan 
bu dili öğrenmektedirler. Hem günlük 
yaşamda karş ı la r ına ç ıkab i lecek 
konuşmalar üzerinde ilerlerler, hem de dört 
temel dil becerisini (dinleme-anlama-
okuma-yazma) eşit şekilde geliştirirler. 
Sınıflarımızda öğrencilerimize oyunlar, 
şarkılar, video gösterimleri ve teatral 
etkinlikler gibi yaratıcılığı teşvik eden ve 
materyallerle desteklenen bir ders akışı 
sunuyoruz. Böylece Fransızca derslerinde 
öğrencilerimizin yaratabildiği öğretmenin 
de rehber konumunda olduğu bir sınıf 
ortamı oluşturmayı başarıyoruz.

 

FRANSIZCA BÖLÜMÜ

Ö Ğ R E N M E K   N E D E N   Ö N E M L İÜ L K E M I Z D E   F R A N S I Z C A
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 Yakın Doğu İlkokulu Yeniboğaziçi'ndeki müzik derslerinde, yeni şarkılar ve müzik aletleri 
öğreniyor, ritimsel aktivelerle, öğrencilerimizin küçük yaşta iyi bir kulak eğitimi almasını sağlıyoruz. 
Ancak derslerimizde sadece halihazırda varolan müzik materyallerini öğretmeyi değil, aynı zamanda 
öğrencilerin kendi materyallerini de yaratabilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyoruz. Çoğu zaman 
sanılanın aksine her yaşta ve seviyede insan beste yapabilir. Estetik yargı ve sınırlamaların olmadığı, 
yaratıcı fikirlerin özgürce seslendirilebileceği ve soyut düşünme pratiği yapılan bir alanda kendi 
müzikal materyallerini yaratmak, özellikle küçük yaştaki çocukların özgüven ve iletişim becerilerine 
önemli derecede katkıda bulunur.  Uygulama odaklı müzik eğitimi çocukların ileriki hayatlarında 
sosyal ve grup ilişkilerinde daha girişken bir tutum kazanabilmileri için çok faydalıdır.
 İyi bir müzisyen olmak iyi bir yazar olmaya benzer. İyi bir yazar olmanın yolu çok kitap 
okumaktan geçer. Kişi ne kadar okursa, dili ve çok yönlü düşünebilme becerileri o kadar gelişir. 
Müzikte de aynı şekilde, ne kadar geniş bir repertuvar keşfedersek, müzikal fikir dağarcığımız o kadar 
genişler. Bu yüzden de okulumuzda öğrencilerimize hem ülkemizin sanatçılarını, hem de farklı 
kültürlerin ve tarzların sanatçılarını tanıtıyor, daha fazlasını araştırmaları için de onlara yol 
gösteriyoruz.  
 Bu sene, seçmeli eğitsel aktivite olan ukulele orkestramızla, başlangıç seviyesinde ukulele 
tekniği eğitmi verdik ve bir grupla beraber müzik icra etmenin öğelerine odaklandık. Bir enstrüman 
öğrenmek insana, sabır, disiplin, odaklanma, vücut koordinasyonu ve analitik düşünme gibi akedemik 
hayata da çok olumlu yansıyabilecek kazanımlarlar sağlar.  
 Geçtiğimiz sene, bütün dünyayanın içinden geçtiği ve hepimize çok zorluklar yaşatan pandemi 
süreci, bize aynı zamanda bir çok şey öğretti. Bu dönemde, müzik derslerimizi video ders ve çevrimici 
aktivite formatlarına adapte ettik. Konularımızı olabilediğince interaktif ve ilgi çekici şekillerde 
sunmaya çalıştık. Toplu halde şarkı söyleyemediğimiz zamanlarda, öğrencilerimizin emekleriyle sanal 
korolar kurduk. Çağımızda teknoloji, müziğe ulaşmak ve müzik yapmanın en önemli aracı. Tüm 
olumsuzluklara rağmen, öğrencilerimizin teknolojik hakimiyetlerini geliştirmesi onlara ileride çok 
büyük avantaj sağlayacaktır.  
 Müzik evrensel bir dildir. Ayrıştırıcı değil, kapsayıcı ve birleştiricidir. Sorgulayan, iletişim 
kurabilen ve üreten bir toplumda sanat eğitiminin rolü eşsizdir. 

YDi Müzik Bölümü
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİMİZ

Okulumuzda bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nde; bir psikolojik 
danışman ve özel eğitim öğretmeni bulunmaktadır. Öğrenci yaşamında akademik başarının 
yanı sıra düşünce ve davranış yönetiminin de önemli bir etken olduğundan hareketle yola 
çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin temel amacı;
• Okula ve çevreye uyum sağlamaları,
• Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
• Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
• Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
• Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
• Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
Rehberlik birimimizin vizyonu; araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan, duygu ve 
düşüncelerini ifade edebilen, aile ve arkadaşlık ilişkilerine önem veren, paylaşmayı bilen, 
doğayı ve çevreyi koruyan, mutlu ve üretken bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.
Okulumuzda gerçekleştirilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kapsamlı 
gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmektedir. Bununla birlikte rehberlik hizmetleri, 
öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu, önleyici ve krize müdahale hizmetlerini de 
içermektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri, çocuğun yaşam alanındaki 
tüm bireylerle iş birliği ve etkileşim içinde sunulur. Öğrencilerimize verilen rehberlik 
hizmetleri, çocuğun yaşam alanındaki aile, okul yönetimi, öğretmen, arkadaşları ve yakın 
çevresi ile iletişime geçerek gelişimine katkı sunacak şekilde tüm çalışmaları organize eder. 
Çocuğun gelişimini destekleyici başka çalışmalar da varsa gerektiğinde destek sunar ve 
yürütür.
Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümümüzün yaptığı çalışmalar;
Veli, öğrenci ve öğretmen görüşmeleri,
Mesleki rehberlik çalışmaları,
Bireysel ve grup çalışmaları,
Veli, öğrenci ve öğretmen seminerleri,
Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamarı ve gözlemler)
İhtiyacı olan öğrencilere özel eğitim desteği verilmektedir.
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İhtiyacı olan öğrencilere özel eğitim desteği verilmektedir.
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OKULUMUZDA 

ROBOTiK KODLAMA EGiTiMi

ROBOTİK KODLAMA ETKİNLİKLERİMİZDEN KARELER

Yakın Doğu İlkokulu olarak, Robotik Kodlama eğitimimizde, öğrencilerimiz bir problemi 
araştırarak keşif çalışması yürütürler. Problemi analiz ettikten sonra nasıl 
çözebilecekleri konusunda beyin fırtınası yapar, çözüm önerilerini hayal ederler. 
Robotik setleri ile çözüm önerilerini gerçeğe yansıtmak için bir model tasarlayarak 
programlamasını yaparlar. Son olarak ürettikleri modeli arkadaşları ile de paylaşarak 
sunumlarını gerçekleştirirler.

Öğrencilerimiz, 93 ülkede organize edilen  dünyanın en büyük çocuk 
organizasyonlarından biri olan, her yıl yeni ve heyecan verici bir konu, eğlenceli ve 
yaratıcı çözümlerle dikkat çeken FIRST LEGO League Jr.’a katılmak için hazırlanıyor.
 
'Bilim Kahramanları Buluşuyor' fuarına katılacak olan öğrencilerimiz 4 ila 10 kişiden 
oluşan takımlar koç ve danışmanlar rehberliğinde proje geliştirme sürecini öğreniyor. 
ilgili temaya dair sorunları belirleyerek yenilikçi çözümler üretecek olan cocuklarımız 
fuar sayesinde iş birliği içinde çalışırken, takım çalışması, sunum yapma gibi 21.yy 
becerilerini kazanıyor.

Öğrencilerimiz farklı temalarda proje 
geliştirirken...

Öğrencilerimiz taşıma robotunu test 
ederken...

    Öğrencilerimiz rüzgâr türbini robotunu 
test ederken...

Öğrencilerimiz robotlarının 
programlamasını yaparken..

71

NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021 2020 - 2021YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ İLKOKULU

Yakın Doğu İlkokulunda 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitimi

Bilişim Teknolojileri bugünün modern yaşam tarzının ayrılmaz bir parçasıdır. Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreciyle bütünleştiği günümüzde, hızla gelişen ve değişen 
teknolojik dünyayı anlamaları için öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaları 
temel hedefimizdir.

Yakın Doğu İlkokulunda 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirme ilkesiyle yola çıkarak; 
yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözebilen, üretken, dijital okuryazarı ve dijital 
dünya vatandaşlığı becerilerini kazandıran eğitim programları geliştirmekteyiz. 

Öğrencilerin yaşamı boyunca nitelikli bilgisayar okuryazarı olabilmesi için bilgisayarda 
kodlama, e-güvenlik, kelime işlem, dijital grafik, elektronik tablo, e-posta, sunum, 
video/animasyon, internet gibi uygulamalar Cambridge Assessment International Education 
eğitim setleri ile desteklenmektedir. Hedefimiz son sınıf öğrencilerimizi uluslararası geçerliliği 
olan Cambridge ICT Starters sınavlarına hazırlamaktır. Bilgisayar eğitimi programımızı okul 
öncesi 3-4-5 yaş grublarında başlatıp, ilkokul beşinci sınıfa kadar devam ettirmekteyiz.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 
ÇALIŞMALARINDAN 

ÖRNEKLER

SmartArt Çalışması

Excel’de Formüller ile İlgili Bir Çalışma

Paint Programında Şekil Çalışması

Excel’de Hücreler ile İlgili Bir Çalışma

Word’de Şekil Çalışması

Word’de Sayfa Tasarlama

Publisher’de Sayfa Tasarlama
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Görsel sanatlar, eğitiminin 
konusu; algılama,düşünme 
ve bedensel eylemlerinde 
katıldığı,süreç içerisinde 
kendini ifade etme şeklidir. 
Ö ğ r e n c i l e r  b i r e y s e l  
yeteneklerini , estetik ve 
e l e ş t i r e l  y ö n l e r i n i  
k e ş f e d e r e k  ,  o r j i n a l  
çözümler bulurlar.Sanata 
f a r k l ı  b i r  g ö z l e  
bakarak,kültürler arası 
farkındalığa duyarlı, öz 
güven duyguları gelişmiş 
bireyler olarak yetişirler.

Görsel Sanatlar Nedir?

4 A sınıfı, 
grup çalışması

3 A sınıfı , yeni yıl kartı grup çalışması.

72
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Beden eğitimi ve spor insanların fiziksel gelişimine, Kalp ve dolaşım 
sistemine, kas kuvveti ve dayanıklılığına, esneklik, denge, sürat, çabukluk ve 
güç gelişimine katkı sağlar.  Ancak asıl önemli olan beden eğitimi spor ve 
oyun etkinlikleri sayesinde çocuklar; saldırganlık, öfke ve kıskançlık gibi 
kötü duygularını kontrol etmeyi öğrenir. Arkadaşları ile ilişkilerini ve 
sosyalleşmesini geliştirir, kurallara uyma, başkalarının haklarına saygı 
duyma, yardımlaşma ve işbirliğine dayalı yaşam biçimi gibi alışkanlıklar 
kazandırır. Spor yapan çocuk beden ve ruh sağlığını geliştirir, iradesini 
güçlendirir, problem çözme ve zorluklarla başa çıkma yetilerini geliştirir. 
Kısacası spor yapan çocuk hayata artı 1-0 önde başlar prensibi ile Yakın Doğu 
ailesi olarak eğitimin her dalında olduğu gibi Beden eğitimi derslerinde de 
çocuklarımıza en iyi imkanlarla ders yapmalarını sağlamaktan onur ve gurur 
duyuyoruz. Sevgi ve sağlıkla kalın.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz

75
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EBRU SANATI ÇALIŞMAMIZ.
DORUK KIRILMAZ 1A

74
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Mahremiyet ve sınırlar eğitimi, çocuğun kendini korunaklı kılmasına, kişiliğinin oluşmasına  ve 
sağlıklı bir gelişim dönemi geçirmesine katkı sağlar.
Okullarımızda dört yıldır “ Çocuğum Ben, Beni İhmal ve İstismara Karşı Koru!  Nasıl 
Korunacağımı Öğret ! ” sloganıyla mahremiyet ve sınırlar eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız  
verdiğimiz eğitimle kendilerinin  ve diğer insanların özelinin ve  özel alanlarının ne olduğunu , 
sosyal hayatın içinde kendi özel alanlarını  korumaları gerektiğini, diğer insanların özeline 
saygı duymayı, kendisi ve çevresi arasında sağlıklı sınırlar koymayı  öğreniyorlar.
Verdiğimiz eğitim kapsamında öğrencilerimize bedenlerinin sınırlarını öğreterek, duygu ve 
duyumları ile bağ kurdurarak, kendilerini cinsel, fiziksel ve duygusal istismara karşı nasıl 
korumaları gerektiğinin bilincini kazandırıyoruz. 

Amacımız; Öğrencilerimizi bilinçlendirmek  ve verdiğimiz eğitimin ebeveynler tarafından 
desteklenmesini sağlamaktır.

Mahremiyet ve Sınırlar  Eğitimi 

77

Beni ihmal ve istismara 

karşı koru!

Çocuğum ben,

Nasıl korunacağımı 

öğret!
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Yakın Doğu Okul lar  Grubunda 
yaptığımız mindfulness çalışmaları ile 
çocuklarımıza,  yapılan her davranışa 
ve hissedilen duyguya dikkat vermeyi, 
şimdi ve burada olmayı, kendi düşünce 
ve bedeniyle barışık olmayı, kendilerine 
ve başkalarına nazik davranmayı ve 
bunu  hayata geçirmeyi öğretiyoruz. 
Farkındalık, çocuklarımızın daha iyi 
yetişkinler olmasını sağlayacak bir 
beceridir. Bu çocuklarımıza verdiğimiz 
en değerli hediyedir. 

Okullarımızda terapist Eline Snel 
tarafından geliştirilmiş olan ve gelişmiş 
ülkelerin eğitim müfredatlarında yer 
alan, “ Çocuklar için Dikkat Eğitimi ” 
MBSR ( Mindfulness Bassed Stress 
Reduction – Mindfulness Temelli Stres 
Azaltma Yöntemi ) okul müfredatımızda 
uygulanmaktadır. 

Yakın Doğu Okular Gurubu 
Yoga – Mandala ve  Mindfulness Atölyesi  

 “ Yoga, erken yaşta başlandığı 
ve düzenli bir şekilde yapıldığı 
taktirde çocukların ruhsal, 
fiziksel ve zihinsel gelişimine 
inanılmaz fayda sağlar.”
 Çocuk yogası, kendi içinde ritmi 
olan, çocukların bedenlerini fark 
ettikleri, kendilerine, birbirlerine 
ve doğadaki her şeye karşı 
saygı duymalarını anlatan, 
onları daha duyarlı bir yaşama 
teşv ik  eden,  kend i le r in i  
kimseyle kıyaslamamalarını 
bedensel duruşlar, meditasyon, 
nefes çalışmaları, hikayeler ve 
oyunlar içerisinde öğreten bir 
yaklaşımdır.Çocuk yogası 
çocukların kendi zihin ve 
bedenleriyle kalabildikleri tek 
branş olmasından dolayı,  
gerek mat üzerinde gerekse 
sınıflarda yaptığımız sandalye 
yogası ile çocuklarımızın küçük 
yaştan yogayı hayat rutinlerine  
almalarını amaçlıyoruz. 

Çocuk 

Yogası 
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Bir terapi yöntemi olarak bilinen mandala, “çember, daire” anlamına gelen bir meditasyon 
çeşididir. Mandala merkezden başlayıp dışarıya doğru dairesel şekiller içinde genişler. Bu 
dairelerin içi belli bir düzene göre şekillendirilir ve boyanır. Çocuklar mandalalarını 
boyamadan önce kağıtlarının arkasına gerçekleşmesini   istedikleri dileklerini  çizerler ya  
da yazarlar. Bu dileklerin mandala tarafından tutulduğuna ve gerçekleşeceğine inanılır. 
Burada amaç, çocuklarımızın ihtiyaçlarına dikkat getirmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını 
ortaya çıkarmak ve hayal güçlerini zenginleştirmelerine yardımcı olmaktır.
Mandalanın Faydaları:
Mandala çocuklarda; konsantrasyon sağlamaya yardımcı olur, dikkat süresini artırır, hayal 
gücünü destekleyerek beyinin sağ lobunun gelişmesini sağlar. Stres, endişe ve kaygının 
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YAKIN DOĞU KOLEJİ

 YENİBOĞAZİÇİ KAMPÜSÜ'NÜN 

RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR'IN KATILIMIYLA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kreş, okul öncesi, ilkokul, kolej ve Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’ni içeren Yakın Doğu 

Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nün açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü yerleşkesi Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan 

açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmaz üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

Başkanı Anna Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Yakın Doğu Bank Genel Müdür 

Yardımcısı Enver Haskasap, rektör yardımcıları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve 

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile müdürler, dekanlar, öğretim üyeleri, veliler 

katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Yakın Doğu Yeniboğaziçi 

İlkokulu korosu müzik öğretmenleri Cemre Arca ve Melek Tutku eşliğinde “Cumhuriyet” marşı 

seslendirildi. Törende, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim 

Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör 

Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 

İrfan Suat Günsel ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin 

Tatar, Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinden oluşan koroyla hatıra fotoğrafı da çektirerek açılış 
sonrası Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsünde incelemelerde bulundu.

1 79

NEAR EAST YENİBOĞAZİÇİ JUNIOR COLLEGE2020 - 2021



Online Eğitime Başladık
2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilk ders zili online olarak 
çaldı. Okulumuz 1 Eylül 2020 tarihinde yeni eğitim-
öğretim yılına başladı.

 Açılışa , Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu 

Rektörü Dr. Suat İrfan Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne 

Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ümit Hassan'ın yanı sıra, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, 

sanatçılar ve davetliler katıldı.

           Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'in dedesi Halil Günsel'in adını 

taşıyan Kongre ve Kültür Merkezi'nde 450 kişilik amfi tiyatro salonunun yanı sıra çok sayıda toplantı 

odası bulunuyor.

           Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, ülkenin her tarafına kaliteli eğitim 

götürme çabasının bir Yakın Doğu misyonu olduğunu ve bu amaç doğrultusunda yatırımların 

yapıldığını dile getirdi. Bir eğitim kurumu olarak sadece öğrenci yetiştirmeyi değil, olanaklarını halkın 

hizmetine açarak kültür ve sanatın dönüştürücü gücünü bütün topluma yaymak istediklerini 

vurgulayan Ertan Aligüllü, açılışı yapılan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi'nin bu amaca hizmet 

edecek çok değerli bir eser olduğunu söyledi.

Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi ile çağdaş bir eğitim ve kültür sanatın Yakın Doğu Koleji 

Yeniboğaziçi Kampüsü'nde tek çatı altında buluştuğunu belirten Aligüllü, saholdukları olanakları 

öğrencilerinin yanı sıra bölge halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

           Konuklar açılışın ardından “Cumhuriyet” temalı sergiyi de gezdiler.

Halil Günsel Kültür Ve Kongre Merkezi, 

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü'nün

 Hizmete Açılışı Gurur Vericiydi.
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farkındayım korkmuyorum

Meme Kanserine dikkat çekmek için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz pembe 
giyindiler. Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladılar.
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29 EKİM 
CUMHURİYET BAYRAMI

T ü r k i y e  C u m h u r i y e t i ' n i n  
k u r u l u ş u n u n  9 8 .  Ya ş ı n ı  
ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  v e  
öğretmenllerimizin birlikte 
hazırladıkları güzel panolarla ve 
verilen değerli bilgilerle kutladık. 

ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK
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KKTC 37 YAŞINDA
Büyük Bir çoşku ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 37. 
Yaşını kutladık. Bir birinden güzel 
şiirler okuduk. Çok anlamlı panolar 
hazırladık. Kurucu Cumhurbaşkanımız 
Rauf Raif Dentaşı ve Liderimiz Dr. 
Fazıl Küçük'ü minnetle andık. Yaşasın 
Cumhuriyet sloganları attık.

Yaşasın Cumhuriyetimiz!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenimiz
    Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, adını dünya tarihine altın harflerle yazdıran ileri 
görüşlü insan Mustafa Kemal Atatürk'ü bedenen aramızdan ayrılışının  82. yılında Yakın Doğu 
Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezinde saygı, sevgi ve özlem ile andık.
 Bu özel ve anlamlı günde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve değerli velilerimizle bir arada sosyal 
mesafe kuralları göz önünde bulundurularak Atamız bir kez daha saygı ile anıldı, şiirler okundu ve büstüne 
çiçekler bırakıldı. 
 Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.
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  AĞAÇ VE ORMAN 

HAFTASI

Öğrencilerimiz okudukları 
şiirlerle, yaptıkları danslarla 

ve birbirinden güzel 
gösterilerle ağaçların ve 

ormanların tüm canlılar için 
ne kadar çok önemli 

olduklarını vurguladılar.

ENGELLİLER GÜNÜ
Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çizdikleri resimlerle, hazırladıkları 

panolarla "Sevgi Her Engeli Aşar.", "El Uzatalım Yardım Edelim.", Engel 

Olma! Destek Ol.", "Her Sağlıklı İnsan Bir Engelli Adayıdır." sloganları 

ile engelli yaşamın önündeki engelleri kaldırmak için farkındalık 

yarattılar.
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   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 101'inci yılında, online kutladık.

ONLINE 23 NİSAN TÖRENİ KUTLADIK

1
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21 Aralık Milli Mücadele ve 

Şehitleri Anma Haftası
 21 -25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile, Kıbrıs Türklerinin 
yaşadığı karanlık yılları ve Anavatanımız Türkiye'nin Kıbrıs'ta yaşanan zülme son verdiğini 
hazırlanan panolar ve  öğrencilerimizin kendi sınıflarında okudukları şiirlerle her yıl olduğu 
gibi bu yılda hatırladık. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile andık. Bu olayların asla 
tekrar yaşanmaması gerektiğini diledik.

ASLA BİR DAHA YAŞANMASIN!

88 89

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online düzenlenen törenle kutladık. 23 Nisan sabahı anaokul, İlkokul 
öğrenci, öğretmen ve veliler,  online tören için bilgisayar karşısında bir araya geldi. Yayın akışını Evren Maner'in 
yönettiği ve sunuculuğunu Milhan Göktepe ve Mine Ulaş’ın yaptığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması 
ile başladı. Andımız 5E sınıf öğrencilerimiz tarafından okundu. İlköğretim Eğitim Başkanı'mız Ertan Aligüllü tarafından 
yapılan açılış konuşmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı ise okulumuzun 5B. sınıfı 
öğrencilerinden Ayşe Şevketoğlu ve 5F sınıfı öğrencilerinden Alliah Malik yaptı. Törenimiz; oynanan dansların, 
şarkıların ve şiirlerin okunduğu videoların izlenmesi ile sona erdi. 

Törenimize katkı koyan herkese TEŞEKKÜRLER...
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 24 Kasım Öğretmenler Gününü, okul öncesi ve ilkokul 

öğretmenleri kokteyl eşliğinde sohbet ederek birbirlerinin 

günlerini kutladılar. Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim 

Başkanı Ertan Aligüllü'nün de böylesi bir günde öğretmenlerinin 

yanında olması çok anlamlıydı.

Happy teachers day!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Happy New Year!

HOŞGELDİN YENİ YIL
2021 Yılını  büyük bir çoşku ile karşıladık. Hem eğlendik. Hem de güzel 

dileklerde bulunduk.

90 91
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KURUM, KURULUŞ VE DERNEKLERİN OKULUMUZA ZİYARETLERİ

Gazimağusa Sivil Savunma Teşkilat 
Başkanlığı Müdürlüğünün ziyareti

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Birliği 
Başkanı Sayın Hayriye Tokyay’ın okul 

müdürümüze hediye sunuşu.

Bölgemizde bulunan resmi kurum, kuruluşlar ve dernekler okulumuza hayırlı olsun 
ziyaretlerinde  bulundular. Bölgemize daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği içerisinde 
çalışmalar yapmayı hedefledik.

Limasol Türk Kooperatif Bankası 
Yeniboğaziçi Şubesinin ziyareti

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneğinin 
ziyareti. 

Yüzlerce fotoğrafın içinden seçtiklerimiz. Yüz yüze eğitim sırasında yaşanan güzel eğitim anları.

ÖĞRETİM YILI GERİDE KALIRKEN BİRÇOK ETKİNLİKTEN GÖRÜNTÜLER
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KURUM, KURULUŞ VE DERNEKLERİN OKULUMUZA ZİYARETLERİ

Gazimağusa Sivil Savunma Teşkilat 
Başkanlığı Müdürlüğünün ziyareti

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Birliği 
Başkanı Sayın Hayriye Tokyay’ın okul 

müdürümüze hediye sunuşu.

Bölgemizde bulunan resmi kurum, kuruluşlar ve dernekler okulumuza hayırlı olsun 
ziyaretlerinde  bulundular. Bölgemize daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği içerisinde 
çalışmalar yapmayı hedefledik.

Limasol Türk Kooperatif Bankası 
Yeniboğaziçi Şubesinin ziyareti

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneğinin 
ziyareti. 

Yüzlerce fotoğrafın içinden seçtiklerimiz. Yüz yüze eğitim sırasında yaşanan güzel eğitim anları.
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DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLADIK
Öğretmenlerimizin ve personelimizin “Doğum Günleri” Sosyal İşler 

Komitesi tarafından organize edilip kutlanmıştır.

Happy Birthday!
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ÖNCE İNSAN

Okulumuzda bulunan ilk yardım odasında bir hemşire bulunmaktadır. 

“Önce İnsan” diyerek yola çıktığımız bu meslekte eğitim kurumundaki temel amaç;

Koruma:
 Kaza tehlikelerini ortadan kaldırmak
 Kazaya uğrayan kişinin sağlık durumunun daha da ağırlaşmasına seyirci 
kalmadan iyileştirmek
 Tekrar kaza olması tehlikelerini ortadan kaldırmak

Bildirme:
 Telefon veya diğer kişiler aracığıı ile mümkün olan en kısa sürede, olay ya da 
kaza hakkında gerekli yardım kuruluşlarına bilgi verilmesini kapsar.

Kurtarma (Müdahalede Bulunma):
 Olay ya da kaza yerinde, hasta ya da yaralılara hızlı ancak sakin bir şekilde 
yapılan ilk yardım müdahalelerini kapsar.

İlk yardım birimimizin vizyonu;
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bi durumda hayatın kurtarılması 
ya da durumun gitmesini önlemektir.

İlk ve Acil Yardım Merkezimiz
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Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu

Near East Yeniboğaziçi Juniour College

Başarının yolu Yakın Doğudan geçer...

2020-2021

Yıllığı

Geleceğimizin güvencesi olan 
çocuklarımızın, 

kendi başına karar verebilen, 
hayatın güçlükleri ile 
baş edebilecek ölçüde 

donanımlı ve yetenekli 
gençler olarak yetiştirilmeleri 

ortak hedefimizdir.

TEL: 0548 829 93 37 www.ydi.k12.tr Yeniboğaziçi, Gazimağusa / KKTC


