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Sevg�l� Vel�ler�m,

B�r yılı daha ger�de bıraktık. Okulumuzdak� gel�şmeler�, aldığımız
önlemler� ve çocuklarımızın herşeye rağmen nasıl da mutluluk ve
heyecanla okula geld�ğ�n� görüyorsunuz zaten. Ben üstüne ne
söylesem yers�z kalır. Ancak s�ze ne kadar gururlandığımı ve ne
kadar umutlu b�r b�ç�mde yen� yıla doğru adım attığımı mutlaka
söylemem lazım. Z�ra bu gurur ben� her gün yen�den, yen� b�r
mücadeleye başlamak konusunda mot�ve ed�yor.

Bu ayk� bülten�m�z�n sayfalarında da rastlayacaksınız, sürekl�
eğ�t�mlerle kend�n� gel�şt�ren öğretmenler�m�z, öğrenc�ler� �ç�n daha
fazla deney�m yaşatacağı etk�nl�klerle dersler�n� formatlamaya
devam ed�yor. Zaman zaman ben de yıllara dayanan öğretmenl�k
tecrübem üzer�nden onlarla paylaşımlara dah�l oluyorum. Yıllar ne
kadar �lerlese de pek çok yen� yöntem ve uygulama çıksa da bazı
şeyler h�ç değ�şm�yor; öğrenmek b�r macera, öğretmek b�r tutku ve
�lham �ş�. İşte bu f�k�rden yola çıkarak okul yaşantımıza merakı dah�l
etmeye özen göster�yor ve bütün ortamlarda keşfetmey� övüyoruz.

Yen� öğrenc�lerle buluşmanın heyecanı başladı yavaş yavaş.
Okulumuzu tanımak �steyen vel�ler�n b�ze ulaştığını gördükçe çok
mutlu oluyoruz. İy� �ş çıkarıyoruz elbet ama bunun d�ğer vel�ler
nezd�nde olumlu b�ç�mde ses bulması da ayrı b�r key�f açıkçası.

Yen� yıl �ç�n pek çok d�lek var kalb�m�zde, aklımızda. Ancak her
şeyden önce hep�m�ze sağlık d�l�yorum ben. 2022 b�z� b�rb�r�m�zden
asla ayırmasın, uzak bırakmasın. Hep el ele olalım.

Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN
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Ana Sınıfımızdan

GEMS kılavuzlarından olan 'Kurbağa
Matemat�ğ�'n� 4 yaş grubumuzla b�r
hafta boyunca uyguladık.
Farkındalık çalışmalarının yanı sıra
sıralama, gruplama, graf�k, örüntü
g�b� matemat�ğ�n farklı becer�ler�ne
dokunan bu kılavuzla çocuklarımız
düzenl� ver� kaydederken
matemat�ğ�n sembol�k dünyasının
kapısını somut nesnelerle araladılar.
Aynı zamanda bu süreçte
kurbağaların �k� yaşayışlı hayat
döngüler� hakkında b�rb�r�nden
�lg�nç şeyler öğrend� öğrenc�ler�m�z.

En
büyük
engel
SEVGİSİZLİKTİR!

Okul önces� grubumuz yen� yıla
g�rmen�n heyecanını kostüm part�s�
yaparak kutladı. Renkl� b�r yıl b�z�

bekl�yor!



Ana Sınıfımızdan

Bu ay 5 yaş grubu sınıflarımızda GEMS etk�nl�kler�ne yer verd�k.
Öğrenc�ler�m�z f�ller�n ve penguenler�n benzers�z özell�kler�n� ve

davranışlarını öğrend�kler� proje ve akt�v�tede akt�f olarak yer aldı. F�l ve
penguenler�n vücut parçalarını ölçümled�k, kend� vücudumuzla

karşılaştırdık. Çeş�tl� dramalarla f�l ve penguenler�n yaşamlarını
anlamaya çalıştık. Yaptığımız akt�v�telerde matemat�k becer�ler�n�

gel�şt�rmek �ç�n b�rçok fırsatımız oldu. Tahm�n ett�k, saydık, karşılaştırdık
ve ölçtük. Tüm bu etk�nl�kler öğrenc�ler�m�z�n sayı ve ölçme kavramını

anlamalarına yardımcı oluyor kuşkusuz.



İlkokulumuzdan

4. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle beraber
tasarladığımız lab�rent oyunu öğrenc�ler�m�ze
kuvvet� ve kuvvet�n etk�ler�n� �fade edeb�lmek
�ç�n müth�ş b�r araç oldu. Çünkü oyun öğret�r.



İlkokulumuzdan

4. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle 3 Aralık Engell�ler Günü
hakkında kısa f�lmler �zley�p üzer�nde bol bol konuştuk bu
ay. Engell� �nsanların nasıl engeller� olduğunu, hang�
okullara g�tt�kler�n� araştırdı çocuklarımız. Görme
engell�ler�n Bra�lle alfabes�yle, �ş�tme engell�ler�nse beden
d�l�yle �let�ş�m kurduklarına değ�nd�k. İlg�yle derse katıldı
öğrenc�ler�m�z. Son olarak da öğrend�kler�n�  resme ve
sloganlara döktü heps�.

1. sınıftak� kuzularımız Matemat�k
ders�nde toplamanın farklı kavramları

üzer�ne kafa yorup �şlem yaptılar.
Çoğaltma, ekleme, arttırma... Heps�

b�rer b�l�m �nsanı olarak çalıştılar gün
boyu. Hatta buldukları ver�ler�

k�tapçıklarına da not ett�ler. E tab�
b�l�yoruz k� b�l�m yığınlanarak çoğalır.

1 ve 2. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle yaptığımız 8 haftalık seram�k
kulübümüzde, �lk olarak bardak altlıkları yaptık ve k�l� �y�ce
tanıdıktan sonra tabak yapımına geçt�k. Hem bardaklarımız hem
de tabaklarımız kuruduktan sonra seçt�ğ�m�z renklerle boyadık
ürett�kler�m�z� ve sır vern�kle vern�kled�k. Seram�k özell�kle el
kaslarının gel�ş�m� �ç�n oldukça öneml�. Aynı şek�lde boyamak,
desenler yapmak ve bütün bunlar sonucunda sıfırdan b�r şey
üretme b�l�nc�n� öğrenmekse har�ka.

Fen B�lg�s� ders�m�z sanatla buluştu bu ay
da. Büyük Kötü Kurt/B�g Bad Wolf

dünyasındaydık bu kez.
3. sınıftak� öğrenc�ler�m�z, Fen B�lg�s�

ders�n�n 'Kuvvet ve Hareket' ün�tes�nde
kötü kurtlarını kuvvet uygulayarak

döndürdüler, �tt�ler, çekt�ler.
Uyguladıkları kuvvetlerle kötü kurt

heykel� tasarladılar.



İlkokulumuzdan

1. sınıftak� öğrenc�ler�m�z 20'ye
kadar olan sayılarla dans ett�.
Kend� sayısından b�r öncek� ve b�r
sonrak� sayıyı buldular.

Y�ne 1. sınıftak� öğrenc�ler�m�z Uzay B�l�mc�
Doç. Dr. Emre Işık �le uzay hakkında der�n
b�r söyleş� gerçekleşt�rd�. Havada uçuşan
parmakları görmek b�z� çok
heyecanlandırdı. Buna b�t�ms�z öğrenme
merakı d�yor ve hayranlıkla eşl�k ed�yoruz.

Şu aralar en çok grup çalışmaları
�y� gel�yor çocuklarımıza.

Bu nedenle öğrenc�ler�m�zle
sınıfta ya da bahçede sürekl�

grup çalışmaları yapıyoruz. İşte 2.
sınıftak� öğrenc�ler�m�z bahçede

ders başında...



İlkokulumuzdan

1, 2 ve 3. sınıftak� öğrenc�ler�m�z 'B�l�m Saat�'m�zde okulumuz laboratuvarında mor lahanadan doğal
�nd�katör elde etmey� ve elde ed�len �nd�katörle farklı türde maddeler�n �nd�katörde yarattığı renk
değ�ş�mler�n� gözlemled�. Gözlem sırasında �nd�katörde değ�şen renkler�n nedenler�n� hep b�rl�kte
konuşarak , tartışarak bulmaya çalıştılar.

Y�ne 1, 2 ve 3. sınıftak� öğrenc�ler�m�z parmak �z�n�n özell�kler�n� ve günümüz
teknoloj�ler�nde kullanım alanlarını öğrend�ler bu ay. Farklı �k� yöntemle
kend� parmak �zler�n� aldılar ve genel parmak �z� sınıflandırmasında
parmak �zler�n�n hang� gruba yakın olduğunu keşfett�ler.



İlkokulumuzdan

3. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle B�l�ş�m Teknoloj�ler�
ders�nde devre yapımı üzer�ne çalışıyoruz bu
karelerde. P�l yönler� nelerd�r, tek motorlu s�stem
nasıl olur? Detaylara �nen çocukların öğrenme
merakı heyecanlandırıyor b�z�. SteamBox proje
kutularından “Tek Motorlu Uçak” etk�nl�ğ� çıkıyor
bu defa. Böylece öğren�len b�lg�ler� uygulama
fırsatı da oluyor. Bu ders çok şahane...



İlkokulumuzdan

In our Engl�sh lessons, we learned
new words related to Chr�stmas. We

decorated our tree w�th the new
words that we learned. We drew our

favour�te memor�es of 2021 and
presented them w�th our fr�ends.

As a part of our Engl�sh departments
cultural awareness and l�v�ng Engl�sh
program, we have hosted a secret Santa
act�v�ty.



İlkokulumuzdan

Bu ay Almanca dersler�m�zde
N�kolaus'u kutladık. Öğrenc�ler�m�z
Noel baba çorapları hazırladılar.
N�kolaus gününü tüm haftaya yayıp
bugünle �lg�l� v�deo ve kısa f�lmler
�zley�p, şarkılar söyled�k. Panolar
�ç�n rengârenk yen� yıl d�lekler�
hazırladık. Yaşasın yen� yıl!



Öğretmenler�m�zOkulumuz öğretmenler�m�z�, meslek� gel�ş�mler�ne katkı sağlamak �ç�n
düzenl� eğ�t�mlerle buluşturuyor. Bu ay y�ne pek çok eğ�t�m saat�nde
öğretmenler�m�z yan yanaydı.

Öğrenc� B�rl�ğ�m�z toplandı ve
yılbaşı kutlamaları planlamaları
hakkında kararlar aldı. Öğrenc�

B�rl�ğ�m�z�n üretken ve �şlevsel
olarak b�raraya gelmes�
okulumuz �ç�n çok öneml�.

Öğrenc�ler�m�z



Ortaokulumuzdan

Ortaokul katımızdak� d�lek ağıcıcımızı
görmel�yd�n�z. Çocuklarımızın ve

öğretmenler�m�z�n d�lekler�
ağacımızda can buldu.



Ortaokulumuzdan

5. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle yaptığımız etk�nl�ğ�m�zde ülkem�z�n f�z�k� har�tasında kullanılan renkler�n neler
olduğunu konuştuk. Bahardan kalma b�r günde bahçem�zde yapılan etk�nl�kte Türk�ye har�tası ç�z�p boyayan
öğrenc�ler�m�z böylece har�talardak� renkler�n�n anlamlarını da öğrend�.

Tüm dünyada İnsan Hakları günü olarak kabul
ed�len 10 Aralık gününde ortaokullu çocuklarımız

�nsan hakları �hlaller�n� gündemler�ne taşıdı.
Öğrenc�ler�m�z Bulutsuzluk Özlem� rock grubuna a�t

olan H�roş�ma ve Hazerfen Ahmet Çeleb�
şarkılarındak� �nsan hakları �hlaller�n�n anlatımlarını

aradı ve şarkılardan yola çıkarak �nsan hakları
�hlaller�n� resmett�, kaleme aldı.



“Sarışın b�r kurda benz�yordu.
Ve mav� gözler� çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğ�ld�, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan b�r yıldız g�b� kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.” 

Nazım H�kmet/ Kuvayı M�ll�ye Destanı

8. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle İnkılâp Tar�h� ve Atatürkçülük
ders�nde 'Ya İst�klal Ya Ölüm' ün�tes�n� ger�de bırakırken
konuyla �lg�l� olan 'Kurtuluş Savaşlarında Edeb�yat ve Sanat
Eserler�' başlığında çeş�tl� yazarların Kurtuluş Savaşını
kaleme aldıkları eserler� de gündem�m�zdeyd�.
Öğrenc�ler�m�zle Nazım H�kmet’�n 'Kuvayı M�ll�ye Destanı'
adlı eser�nden uyarlanan Genco Erkal’ın seslend�rd�ğ� ve
Nur� Kurtcebe’n�n ç�z�mler�n� yaptığı aynı �s�ml� v�deo
belgesel�n� �zled�k. 

Ortaokulumuzdan

Öğrenc�ler�m�z�n ülkem�z�n kültürel özell�kler�n� araştırması ve tanıması �ç�n küçük b�r yarışma yaptık bu ay
ortaokulumuzda. Her branştan öğretmen�n okul kor�dorlarında öğrenc�ler�ne bu başlıkta mentorluk yaptığını görmek
çok eğlencel�yd� açıkçası. 'Halay, Çaydaçıra, Horon, Hora, Ç�ftetell�, Seymen, Zeybek...' değ�ş�k halk oyunlarını ve
yöreden yöreye değ�şen kültürel çeş�tl�l�kler� öğretmenler�ne soran çocuklarımız �ş b�rl�ğ� �ç�nde, merakla el ele
öğrenmen�n keyf�n� yaşadı.

Y�ne İnkılâp Tar�h� ve
Atatürkçülük ders�ndey�z...
1. Dünya Savaşı sırasında
Kafkasya Cephes�nde
yaşananları ve 22 Aralık’ta
başlayan asker� harekatı
anlatan 'Sarıkamış Çocukları'
�s�ml� f�lm� �zled�k
öğrenc�ler�m�zle.



Ortaokulumuzdan

6. sınıf Fen B�l�mler� ders�nde bu ayın �k�nc� konusu olarak
solunum s�stem� gündem�m�zd�. Solunum s�stem�n�n tüm yapı ve

organlarının görevler�n� öğren�rken t�şörtler�m�ze solunum
s�stem� organlarımızın resm�n� yaptık b�r yandan da. Bu

res�mler� yaparken b�raz hayal gücünü serbest bıraksak ne
olab�l�r k�? İşte böyle çok başarılı tasarımlar çıkar elbet ortaya.

6. sınıf Fen B�l�mler� ders�n�n bu ayk�
�lk konusu dolaşım s�stem�yd�. Dolaşım
s�stem�n�n yapı ve organlarının
görevler�n� ve vücudumuzda
gerçekleşen küçük ve büyük kan
dolaşımını öğrenmek y�ne çok
key�fl�yd�. Öğrenc�ler�m�z sınıflarının
bulunduğu kor�dora büyük ve küçük
kan dolaşımının s�stemsel şemasını
resmett�ler. Her zamank� g�b� tüm
ayrıntıları çalışmanın her
aşamasında tekrar ett�k şüphes�z.

Ve son olarak da
laboratuvarda hem dolaşım
s�stem� organlarından kalb�
hem de solunum s�stem�
organı olan akc�ğerler�
hayvan organları üzer�nde
�nceled� çocuklarımız.
Organların çalışma şekl�n�
ve prens�b�n� görerek ,
yaşayarak öğrend�ler.
Pakkan Okullarında Fen
B�l�mler� demek yaşamın
kend�s� demek.



5. sınıftak� öğrenc�ler�m�z
Matemat�k ders�nde Kes�rler
konusuna g�r�ş yaptı bu ay.

Konuyu somutlaştırmak adına oyun
hamurundan p�zzalar yapıp eş�t
parçalara ayırdılar. Bazı
çocuklarımız p�zzanın yanına
�çecek, bazıları p�zza sonrası tatlı
n�yet�ne ç�kolata, bazılarıysa
sağlıklı olsun d�ye meyveler de
yaptı oyun hamurundan.

Yaptığımız p�zza, pasta, ç�kolata
ve meyveler� cetveller�yle eş�t
parçalara ayırdılar. Dayanamayıp
yemek �steyenler� �se zor tuttuk. 

8. sınıftak� öğrenc�ler�m�z Fen B�l�mler� ders�nde �şled�kler� konulara paralel
olarak açık hava basıncını laboratuvar ortamında yaptıkları çalışmayla
deney�mled�ler.

Ortaokulumuzdan



Ortaokulumuzdan

5. ve 6. sınıftak� öğrenc�ler�m�z, l�nol baskı kulübümüzdek� 8 haftalık süreç sonucunda baskının
hang� aşamalardan geçt�ğ�n�; oyma, basım ve sonuç aşamalarını deney�mled�. Kağıtlara, renkl�
kartonlara ve çantalara baskılar yapıldı. Tab�� k� bu güzel eserler� serg�lemek de şarttı.
Okulumuzda sanat var...

Bİz de sİzİ
çok            

çocuklar...



Ortaokulumuzdan

Bu ay Türkçe okuma dersler�nde; 5. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle "Çatıdak�
Gezegen", 6. sınıftak�lerle "Zaman B�s�klet�", 7. sınıftak� öğrenc�ler�m�zle
"Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk" ve 8. sınıftak� gençler�m�zle
"Beyaz Zambaklar Ülkes�nde" k�taplarını okuduk.

LGS hazırlığında olan
öğrenc�ler�m�ze sene

başından �t�baren
�şled�kler� tüm konuları
kapsayan konu tarama
sınavları uyguluyoruz.

Öğrenc�ler�m�z�n eks�kler�n�
bel�rley�p, onları bu

alanlarda desteklemek
adına çok ver�ml� b�r

çalışma oluyor bu.

 Tüm Türk�ye'ye açık, ücrets�z ve çevr�m �ç�
değerlend�rme sınavlarımız da devam

ed�yor. Ülken�n dört b�r yanındak�
öğrenc�lere yol göstermek çok gurur ver�c�.



Eko Okul PAKKAN
Yeş�l Okul ve Eko Okul Projes�
kapsamında çalışmalarımız

devam ed�yor.



Rehberl�k

Aralık ayı rehberl�k saat�m�zde ‘’Arkadaşlık İl�şk�ler�’’ ve ‘’ İş B�rl�ğ�, Takım
Çalışması’’ başlıklarına yoğunlaştık. İy� arkadaş nasıl davranır, nasıl b�r�
olur, arkadaşlarımızı nasıl seç�yoruz g�b� soruları konuştuk çocuklarımızla.
Kend� davranışlarını ve arkadaşlık �l�şk�ler�n� sorguladıkları b�r etk�nl�kle de
pek�şt�rd�ğ�m�z kavramlar hemen kor�dorlardak� ve derslerdek� �l�şk�lere
olumlu b�ç�mde yansıdı.

Aynı sınıfta olmak aynı takımın
oyuncuları olmak g�b�d�r. B�rl�kte
hareket edeb�lmey�, b�rb�r�n� d�nlemey�
ve ortak b�r amaca sah�p olmayı
gerekt�r�r. B�r k�ş�n�n davranışı bütün
sınıfı etk�led�ğ� �ç�n sınıfça oynanan
oyunlar, yapılan çalışmalar çok
değerl�d�r. B�z de ders�m�zde bol bol
tüm sınıfın akt�f şek�lde rol aldığı grup
oyunları oynadık bu ay.
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MKUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞA

EN BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAA

İDE KARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKK

NER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN BELMATUĞRUL BA

EMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE KARAARSLAN AYT

ŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR C

AHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHR

TENZARA CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN

KTARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN

EYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE

CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNE

VENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YA

PALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE KARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKANLI

KUTLUAY AÇELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAK

N BELMATUĞRUL BAHARERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNEPALTAY ÜMİT KARAAR

ARAARSLAN AYTENZARA CEMBALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMKUTLUAY AÇELYAAKKO

LAT CEYDADÜVENCİ BÜLENTŞAKRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYMEN BELMATUĞRUL B

PALTAY ÜMİT KARAARSLAN NASUH MAHRUKİ HALİDE KARAARSLAN AYTE

ELYAAKKOYUN UFUKTARHAN ÖZGÜRÖNER OZGURBOLAT CEYD

RERİŞ ZEYNEPİŞMAN YASEMİNPAKKAN EBRUZEYNE

BALÇIKANLI AYŞEBİLGESELÇUK İBRAHİMK

KRAK ŞERMİNYAŞAR CEMSEYM

ASUH MAHRUKİ HALİ

ÖZGÜRÖN

Bu ay yaptığımız canlı yayında y�ne k�tabı  ve k�tap
okuma alışkanlığı ed�nmey� ekrana taşıdık ve

sorularınızı cevapladık. Son günler�n öneml� markası
hal�ne gelen #PakkanL�ve aralık ayında da

y�ne dopdoluydu. 

#PakkanL�ve

Kulüpler�m�zden

Dünyada sadece üç tane bulunan 'Uzay Kampı'nın Türk�ye
İzm�r’dek� merkez� �le Özel Pakkan Okulları arasında yapılan
Partner School Sc�ence Program - PSSP (Kardeş Okullarla B�l�m
Programı - KOBP) kapsamındak� kulüp etk�nl�kler�m�z� tüm
heyecanıyla sürdürüyoruz.

PSSP kulübünün amacı dünyanın dört b�r yanından uzay
b�l�mler�ne �lg� duyan öğrenc�ler� b�r araya get�rmek ve NASA
temell� öğrenme materyaller�, STEAM ve proje temell� öğret�m
yöntemler� kullanılarak b�l�msel çalışmalar yapmak. 

(PSSP)(PSSP)
PARTNER SCHOOL SCIENCE PROGRAMPARTNER SCHOOL SCIENCE PROGRAM

#PakkanL�ve



@PakkanOkullar� pakkanokullar�.k12.tr �nfo@pakkanokullar�.k12.tr

ÖĞ R E NM E Y E  O D A K L A N I Y O R ,  Ç A B A Y I  A L K I Ş L I Y O R U Z .


