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‘‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı 
öğrenen ve öğreteninizdir.’’

(Hadis-i Şerif)

Okulumuz 
proje okulu olduğundan dolayı 
alanında uzman, seçkin eğitim 
kadrosuyla eğitim öğretim 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hafızlık yapan 
öğrencilerimizi motive etmek 
amacıyla okulumuzda
sosyal faaliyetler 
yapılmaktadır.

Hafızlıkla beraber 
öğrenilerimizin yeteneklerini 
geliştirmeye yönelik Kur’an-ı 

Kerim-i güzel okuma, hat sanatları,
 Tübitak projeleri gibi çalışmalar 

yürütülmektedir.

Okulumuza bağlı 
mezunlarımız tarafından 
kurulmuş olan bir çok vakıf 
ve dernek bulunmakta olup

ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik
ayni ve nakti yardım yapılmaktadır.

6. Sınıfta 
hafızlığını tamamlayan 
öğrencilere 7 ve 8. Sınıfta 
düzenlenen LGS hazırlık kursu 

ile birlikte öğrencilerimiz dışarıdan 
harici bir eğitim almaya gerek 
duymadan LGS de istediği başarıyı duymadan LGS de istediği başarıyı 

yakalayabilmektedir.

Okul rehberlik servisi 
tarafından velilere yönelik

düzenli veli eğitim programları 
düzenlenmekte, ihtiyaç duyan
öğrencilerle rehberlik servisinde 
bireysel görüşme yapılmaktadır.
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Okulumuzun teras katında 
bulunan 300 Kişilik 

mescidinde, öğrencilerimiz
huzurla namazlarını
kılmaktadır.

Fatih ilçesinden 
ve yakın ilçelerden gelen 
öğrencilere yönelik okul 
servisimiz bulunmaktadır.

Bahçemizde 
kapalı ve açık spor 

salonları bulunmakta olup
toplam 10,000 m2 alanda eğitim

öğretim faaliyetlerine 
devam etmektedir.

400 kişilik 
yemekhanemizde 

hazırlanan yemekler (4 çeşit)  
öğrencilerimize uygun 
fiyatlarla sunulmaktadır.

24 saat açık olan 
kütüphanemizde sayısız 
eser bulunmaktadır. Hatta 
örneği birkaç kütüphanede
bulunan el yazması eserler 
okulumuz kütüphanesinde

mevcuttumevcuttur. 

Okulumuzda fizik, kimya, 
biyoloji laboratuvarlarında 
öğrencilerimiz teknolojinin
bütün imkanlarından 
faydalanmaktadır.

Okulumuzda
400 kişilik konferans

salonumuz bulunmakta olup, 
yıl içerisinde düzenlenen 

bir çok seminer, konferans vb. 
programlara ev sahipliği 

yapmaktadıyapmaktadır.


