
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Ge’yle 9 yıl birlikte okuduk. 
                 Bu süre zarfında çok güzel  
                 anılarımız oldu.  Bizimkisi  
                   sadece arkadaşlık değildi 
dostluktu. Aslına bakarsan biz birlikte 
büyüdük. Keşke daha çok anılarımız 
olsaydı. Her Fenerbahçe maçında, her 
playstation oynayışımda, seninle 
olacağım. Seni hatırlayacağım o kadar 
olay var ki hangi birini yazayım. Ege ile 
anaokulundayken ben sandalyeme tam 
oturur iken Ege sandalyemi çekmişti. 
Benim o anda hem canım acıyordu hem 
de Ege ile birlikte gülme krizine 
girmiştik.  
 
Bazen de kovalamaca oynayıp Ayten 
öğretmenimizden azar işitirdik, ama biz 
azar işitmemize rağmen yine 
kovalamaca oynayıp yine sandalye 
çekme oyununu oynardık.  
 
Ege, maçlara o kadar meraklıydı ki, 
hasta yatağında benimle maç 
muhabbeti yapmaktan kendini 
alıkoyamazdı. Bazen kendimizi o kadar 
kaptırırdık ki Skype’den Ege ile 
bağlantımızı unutup, aradaki mesafeyi 
yok sayardık.  
 
Ege, seni asla unutmayacağım sen 
benimlesin, hepimizlesin, seni çok 
seviyoruz. 

Kerem ERDEM 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
11.02.2013 Pazartesi 
 
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat) 
15:50 Piyano Okulu     
15:50 Basketbol Okulu 
 
12.02.2013 Salı 
  
10:30 Yüzme (2-3.sınıflar) 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
13.02.2013 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (Anasınıf)    
12:30 Tenis  (1. Sınıf)       
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
15:50 Capoeira Klubü 
 
14.02.2013 Perşembe 
 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
15.02.2013 Cuma 
 
10:30 Yaratıcı Çocuklar Derneği 
Heykel Sergisi ve atölye çalışması  
15:50 Satranç  Okulu     
15:50 Piyano Okulu 
 
16.02.2013 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7. sınıflar SBS kursu    
(Fen-Sosyal) 
 

HAFTANIN SORUSU 
  
Aşağıdaki şekilde gördüğünüz 
kibritlerden yalnız dört tanesinin yerini 
değiştirerek, dört kare elde edebilir 
misiniz? 

 

 
 

E EGE’NİN ARKADAŞLARINDAN VE 
ÖĞRETMENLERİNDEN MEKTUP VAR                   

                 ge’nin bu dünyadan gittiğini 
                 öğrendiğim an sanki benim  
                 de kalbim durmuştu. Çünkü o  
                   sadece benim sınıf arkadaşım 
değildi. O, beni gerçekten anlayan 
insanlardan biriydi. Onu tanıtmak için bir 
çok söz söyleyebiliriz: bir sırdaş, bir dost, 
bir oğul… Bazı insanlar bana onun şimdi bir 
melek olup yukarıdan bizi izlediğini 
söylüyorlar. Buna inanıyorum; çünkü 
sadece bir çocuk olduğu için değil 
hayatımda tanıdığım en iyi insan olduğu 
için. Onu çok özlüyorum ve özleyeceğim. 
Ve yalnız olmadığımdan da eminim.  
 
Ben sadece onun 14 yıllık kısa yaşamında 
onu tanımış olmaktan gurur duyuyorum. 
Sanırım onu son görüşüm iki hafta önceydi. 
Bana söylediği son söz ‘’ Teşekkür ederim, 
Nehir’’ olmuştu. Hayır, Ege asıl ben sana 
teşekkür ederim. Yaşamıma çok şey 
kattığın için, bu kadar iyi bir insan olup bir 
sürü insana ilham verdiğin için, en yakın 
arkadaşım olduğun için ve en önemlisi seni 
tanıma onuruna erişebildiğim için sana çok 
teşekkür ederim.  
 
Seni asla unutmayacağım, unutmayacağız. 
Merak etme Ege, seni her gün her saat 
kalbimizde yaşatacağız. Ve seni çok 
özleyeceğiz arkadaşım, çok özleyeceğiz. 
 

Nehir GÜRDİL 
 



    
 
 

 
 
 
 
 
 

               ge ile birlikte yaptığımız herş ey
                çok güzeldi. Çok kibar 
                birisiydi. Okulda edindiğim en iyi    
                  dostalrımdan biriydi. Onunla 
anasınıfından beri dostuz ve hep bizimle 
dost olacak. Onun yardımseverliğini hep 
özleyeceğim. Bu üzücü haberi aldığımızda, 
arkadaşlarımla birlikte çok sarsıldık. Her 
zaman bizimle birlikte olacak ve onu asla 
unutmayacağız. 
 
Onun bir şey rica ederken ki çekingenliğini, 
güler yüzlüğünü, dürüstlüğünü ve 
samimiliğini asla unutmayacağım. Seni çok 
seviyoruz Ege ve hep sevmeye devam 
edeceğiz. 

Can ÇAKIR 
 
 
                gecim, canım arkadaşım  112   
                no’lu  Hızır Acilimiz. Sana ne  
                zaman okul numaranı sorsalar  
                   ben Hızır Acilim derdin. Biz 
senin gelmeni dört gözle beklerken sen 
yönünü değiştirip  cenneti  tercih ettin. Sen 
bizim Egemizdin, sen bizim arkadaşımızdın, 
sen bizim kardeşimizdin. Sen gidince hep bir 
yanımız yarım kalacak. Ömrümüz boyunca 
hep bir yanımız yanacak.  
 
Daha şimdiden seni çok, ama çok özledim. 
Canım arkadaşım. Bana seni tanıma fırsatı 
verip arkadaşım olduğun için sana çok 
teşekkür ederim. Mekanın cennet  ruhun 
şad olsun. Seni hiç unutmayacağım canım 
arkadaşım. 
                            Ceren YILDIRIM 

               ge, farkında mısın herkes seni  
               tanıdığı için, seninle vakit  
               geçirdiği için nasıl kendi ile  
                 gurur duyuyor. Bende kendini 
şanslı hisseden o gruptanım. Biliyor musun 
hepimize çok şey öğrettin, hayır hayır gülme, 
biz öğretmenlerin de öğrenmeye ihtiyacı var. 
Bu bazen bir öğrencimiz de olabilir pekala. Bu 
kez öğrendiğim daha öncekiler pek 
benzemiyor Ege.  Çünkü öğrendiğim şey 
kitaplarda yazmıyor. Filozoflar, düşünürler bu 
konuda çokça saçmalamış binlerce yıldır, hiç 
biri senin bize öğrettiğini anlatamamış, bunu 
farkına vardım.  
 
14 yıllık yaşamına sığdıramadığın dev gibi bir 
kalbin vardı senin, bize hayatla nasıl baş edilir, 
nasıl pes edilmez, nasıl umut duyulur ve bunca 
kavgana rağmen küsmeden, nasıl barışık terk 
edilir bu dünya  onu öğrettin. Bu sırada biliyor 
musun sen benim hayatımda kaybettiğim ilk 
arkadaşımsın, sanırım onun için bilmiyorum ne 
söyleneceğini.   
 
Bizi unutma olur mu, bak 2 ay sonra kara kış 
bitecek 23 Nisan gelecek, törende bizi izle 
mutlaka. Yine güzel şeyler hazırlıyoruz geçen 
yılki gibi. Sonra müzikal de var 11 Mayıs’tı 
sanırım, eğitim günlüğünde yazarız tam 
tarihini Ege. Web’e koyduğumda sen oradan 
bakarsın.  Eğer gecikirse telefon açarsın her 
zamanki gibi, “Hocam eğitim günlüğünü 
indiremedim internetten” dersin.  Belki bu 
sayede beni de teselli edersin çünkü seni 
şimdiden özledim bile. 
 
Ege’ciğim seni çok çok öpüyorum, unutmadan, 
Toktamış Hoca’ma da selam söyle bu sırada, 
Kaan Öğretmen, Milton Friedman’ı hala 
sevememiş de, o anlar,  olur mu? Bizi unutma 
sakın. Seni çok seviyoruz.  
 

                     Kaan ÖZSAYINER 
              Bilgisayar Öğretmeni 

 
 
               ge seninle ikinci sınıfta karşılaştık 
               Yaşadıklarımızı ve yaşamak için 
               o küçücük  yüreğinle verdiğin 
               mücadeleyi hiç unutmayacağım. 
Uzakta da olsan bir gün geleceğini bilmek  
bize iyi geliyordu. Bizi zamansız bıraktın 
yavrum. Keşke gözyaşlarımız alınan Kurban’ı  
geri getirebilseydi, sen şimdi bizimle olurdun. 
Sakın unutulacağını sanma olur mu?  
 
Her zaman kalbimizdesin her an seni 
yanımızda, yakınımızda hissedeceğimizden 
emin ol.  
 
En yakınımızdasın hem de tam kalbimizde.  
Bizler sizleri bırakıp gitmekten korkarken; sen 
bizi bıraktın. Belki de bu yüzden alışamıyorum 
gidişine. Seni çok özleyeceğiz biliyor musun? 
 

Sevgi DURGAN 
Sınıf Öğretmeni 

 
               geciğim seninle  5. sınıfta  tanıştık.  
               Saygınlığın, gülümsemen,  
               sevecenliğin, ve düzeninle tanıttın 
                kendini bana. Çantamdan düşen 
Fenerbahçe anahtarlığa bakıp o gülümseyen 
tepkinle aynı takımı tuttuğumuz belli oldu. 6. 
sınıfta daha uzun süre bizimle birlikteydin.  

Sosyal Bilgiler sınıfının koridorunda nöbet 
tutarken çoğu zaman yanımdaydın.  
 
Fenerbahçe muhabbetlerimizi, FB’nin 
yenilgilerine tepkini, galibiyetlerine sevincini 
hatırladığımda bütün bu duyguları yaşarkenki 
hâlin, mimiklerin, sevincin, üzüntün ve 
gamzelerin hep gözlerimin önünde…  
 
Naciye Hanım’ın tembihleri vardı. Yemekten 
önce tost yemeyecektin. Seni uzaktan takip 
ediyordum. Bir gün kantinden bir tost almış, 
ikinci binaya doğru yürüyordun.  
 
Hemen yukarıdan aşağıya indim. Beni görünce 
tostunu arkana sakladın ve ben sana bir şey 
söylemeden sen, özür dileyip bir daha 
olmayacağını söyledin.  
 
Bunu hiç unutamıyorum. Yoklama yaparken 
bazen, “Hocam, 112 Acil Servis burada!” 
demen hep kulaklarımda kalacak. Çalışkanlık, 
dürüstlük, sevecenlik ilkelerine bağlı kalarak 
daima örnek bir öğrenci oldun.  

Bizler seni çok sevdik, seveceğiz. Sevgili Ege, 
seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. FB’li, 
112, Sevgili Ege, seni hiç unutmayacağım.
  

 Türkçe Öğretmenin 
 Fatma KARABULUT   

 
 
 
               geciğim; seninle 3.sınıfı birlikte 
               geçirdik. Çok sevdiğim bir 
               öğrencimdin. Seninle özgüvenini 
                 geliştirici güzel çalışmalarımız oldu. 
29 Ekim Cumhuriyet  Bayramında dede rolünü en 
iyi senin yapacağını inanarak bu görevi sana 
vermiştim. Yanılmamışım büyük bir performansla 
görevini yerine getirdin.  
 
Seni ve senin sevgi dolu kalbini ömür boyu 
hatırlayacağım Egeciğim. Seni çok seviyoruz, 
varlığın hep bizimle olacak.  
  

Ayten BAYIR
Sınıf Öğretmeni 

              ge için; Bir öğretmen için 
              mesleki hayatında  
              yaşayacağı en acı olay bir  
              öğrencisini kaybetmektir. 
Öğrencilerimizle bütünleşir ve bir aile 
oluruz, onların üzüntüsü üzüntümüz, 
sevinci sevincimiz,  başarısı başarımız, 
başarısızlığı başarısızlığımız olur.  
 
Her bir öğrencimiz yuvadan uçsalar da 
bizim yüreğimizde derin izler bırakır. 
 Ege ile hem sınıf hem İngilizce 
öğretmeni olarak geçirdiğim yıllar 
bana hayatımda tanıdığım en nazik, en 

temiz yürekli, en    sorumluluk  sahibi  
öğrencilerimden      birini kazandırdı  ve 
bu ömrümün  sonuna kadar    böyle 
kalacak.  
 
Öğretmenini kollayan, arkadaşları ile son 
derece iyi geçinen, gözlerinin içi gülen, 
ince bir espri anlayışına sahip, kimseyi   
incitmeyen, sorumluluk sahibi,   
yaşadığı tüm problemleri  çocuk yaşına 
rağmen büyük bir olgunlukla karşılayan, 
yılmayan, azimli, iyi kalpli öğrencim 
benim, seni çok seviyorum.  
 
Hayatıma kattığın güzellikler için sana 
sonsuz teşekkür ederim.  
 
Biliyorum, sen bulunduğun her yeri o 
güzel kalbinle ışıl ışıl aydınlatacaksın. 
 

Her zaman “teacher”’ın 
Feryal Baran 

 



    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

YARIYIL TATİLİNDE GELİN 
İSTANBUL’U YENİDEN 

KEŞFEDELİM 
 
             aman o kadar çabuk geçiyor  
             ki göz açıp kapayıncaya  
             kadar 1. yarıyılı da  
             tamamladık. Öğrencilerimiz 
güzel bir sömestre tatilini fazlasıyla hak 
ettiler. Peki,  
önümüzdeki 2  
haftayı daha  
zevkli kılabilmek  
için güzel şehrimiz  
İstanbul neler  
sunuyor  
çocuklarımıza ?  
Gelin birlikte  
önümüzdeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde 
çocuklarımızın zevkle katılabilecekleri ne 
tür etkinlikler varmış bir göz atalım.  
 
Bizim de Özel İstanbul Koleji olarak farklı 
etkinliklerde ziyaret ettiğimiz Pera 
Müzesi’nde, 4-14 yaş grubu 
öğrencilerimiz, Macar asıllı Amerikalı 
fotoğrafçı Nickolas Muray’in ilginç 
fotoğraflarıyla, Çağdaş Arap Sanatı’nın 
örneklerini izleyebilecekler. Turun 
ardından sanatçı ve eğitmen Leyla 
Sakpınar eşliğinde, atölyede çeşitli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
malzeme ve tekniklerle farklı projeler 
gerçekleştirebilecekler.   
 
İstanbul Oyuncak Müzesi de, yarıyıl tatili 
boyunca, çocuklara yönelik farklı 
etkinliklere ev sahipliği yapacak. Faber 
Castell ile Atölye Çalışmalari, İlluzyon 
Gösterisi, Sevinç Erbulak ile “ Hikayeler 
Canlanıyor” etkinliği, tek kişilik müzikli 
çocuk oyunu “ Evvel Zaman İçinde”, 
Pinokyo Tasarım Atölyesi çalışması ve 
Oyuncak Mobilyalar Tasarım Atölyesi, 
yarıyıl tatilinde Oyuncak Müzesi’nde 
öğrencilerimizin katılabilecekleri 
etkinlikler.  
 
Gelelim Sakıp Sabancı Müzesi’ne. 
Kuruluşundan beri birçok önemli sergiye 
ev sahipliği yapmış olan müze,  yarıyıl 
tatilinde de yine karne sevinci yaşayan 
çocukları misafir ediyor. “ Tanzimattan 
Cumuhuriyete Türk Resmi” Sergisi’nde, 

Türk resim 
sanatının önce 
Batıya, sonra da 
Osmanlı 
Topraklarına 
yaptığı yolculuğa 
eşlik ediliyor. 
Çocuklar, 
geçmişten 
günümüze sanat 
ve sanatçı 
kavramlarının 
nasıl değiştiğini 
ve resimde 
modernleşmenin öyküsünü, müzenin 
zengin koleksiyonu aracılığıyla 
öğreniyorlar. Türk ressamlarını tanıyor; 
peyzaj, natürmort, portre, 
 
Kavramları konusunda farkındalık 
geliştiriyorlar. Osman Hamdi Bey’le 
İstanbul mekanlarındaki ayrıntıları 
keşfediyor, Hoca Ali Rıza’nın 
tablolarındaki İstanbul manzaralarını 
seyre dalip kendi manzaralarını 
resmediyorlar. Katılımın ücretsiz olduğu 
Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki bu tur ve 
çalışma için şimdiden yerlerinizi 
ayırtmanızı öneriyoruz. 
 
Pera Güzel Sanatlar’daki birbirinden 
güzel sanat ve eğlence aktiviteleri ise 

sanata eğilimli 
öğrencilerimiz için 
son derece 
cezbedici. Pera 
Güzel Sanatlar, 
Anadolu 
Yakası’ndaki 
şubesinde 
gerçekleştirilecek 
sömestre 
programında tiyatro, 
pandomim, mutfak 

sanatları, at binme, modern dans, 
satranç gibi birçok farklı çalışmanın 
yanı sıra, çocukların ilgisini çekecek 
geziler de düzenliyor. Tamamı 
alanında uzman eğitmenlerce 
gerçekleştirilecek program 9.30’da 
başlayıp 16.30’da sona eriyor her gün. 
Bu programın da öğrencilerimizin çok 
ilgisini çekeceği inancındayız bizler. 
Sinema ve tiyatro severlere bu seferki 
sömestre ekinlik haberimiz.  
 
Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi’nden 
bahsediyoruz tabi ki. 5-12 yaş çocuk 
grupları için eğitim etkinlikleri 
düzenleyecek olan Türvak Müzesi’nde 
öğrencilerimiz, Karagöz-Hacivat’tan 
balmumu heykellerine, oyun 
kostümlerinden film afişlerine kadar, 
tiyatro ve beyaz perdenin büyülü 
dünyasında bir yolculuğa 
çıkabilecekler. “ Benim Müzem” ve “ 

Benim Afişim” isimli atölye çalışmalarıyla 
da bu yolculuğu tamamlıyor 
olabilecekler. Bu atölyelerde, dilerlerse 
kendileri için hazırlanan özel çalışma 
kağıtlarından kesip yapıştırarak müze 
sergilerinin bir kolajını yapacaklar,  
dilerlerse de boyalarla ve renkli harflerle, 
hayal ettikleri kendi film afişlerini 
tasarlayacaklar. Cüzi bir katılım ücretiyle 
çocuklarımızın yaşayacakları bu eşsiz 
deneyimle ilgili detaylı tarih bilgisini 
müzenin resmi web sitesinde bulmanız 
mümkün. 
 
RitimArt Perküsyon Atölye’sinin 
düzenliyor olduğu “ Çocuklarla Ritim 
Atölyesi ( RitimArt Junior) “ da yine 
sömestre tatilinin güzel etkinliklerinden 
biri olmaya aday. Çocukların zeka 
gelişimine katkı sağlayan ritim eğitimi, 4-
12 yaş aralığındaki öğrencilerimiz için 
uygun. Düzenlenen atölyede, çocuklar, 
doğru sesleri çıkartabilmeyi, ritimle 
birlikte doğru zamanda hareket edip 
doğru zamanda durmayı, beyin, kulak ve 
el koordinasyonunu geliştirmeyi, birbirini 
dinlemeyi ve grup çalışmasını öğreniyor 
olacaklar.  
 
Müziğe ilgili veli ve öğrencilerimize ise 
Mehmet Ali Alabora’nın İş Sanatta 27 
Ocak 2013 Pazar günü sahneleyeceği 
workshop tadında geçen “Çocuklar için 
Notada Yazmayanlar” etkinliğini tavsiye 
ederim.  
 
Klasik müzik enstrümanları ve 
orkestranın tanıtıldığı, klasik bestecilerin 
en bilindik eserlerinin çalındığı gösteri 
müziğe eğilimli çocuklarımız için son 
derece doyurucu olacağını 
düşünüyorum.  
 
Son olarak sömestre tatilinin simgesi 
olan ama maalesef şehrimize 
sömestrede uğramayacak olan “ kar” 
eğlencesinden bahsedelim. Torium 
Snowpark, kızakla kayma, halatlı dağ 
tırmanışı, kar yürüyüşleri, kayak ve 
snowboard imkanları ile çocukları 
sömetrede sevindirecek gibi görünüyor. 
 

Sema Farrell 
Halkla İlişkiler Sorumlusu 



1 2

5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16
10:30   
12:30

Yüzme (Anasınıfı)                          
Tenis (1.sınıf)

10:30 Karma Heykel Sergisi 
ve Atölye Çalışması

                                                09:00 6 ve 7. sınıflar SBS kursu   

CUMARTESİ       
Şub.13 ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ - OCAK AYI PROGRAMI
PAZARTESİ                      SALI                              ÇARŞAMBA                 PERŞEMBE                   CUMA                        

2.DÖNEM BAŞLANGICI

10:30
                                                
Yüzme (2.ve3.sınıflar) (Fen-Sosyal)

15:50 Piyano Okulu    15:50 Piyano Okulu    15:50 Capoeira Klubü
   
15:50 İngilizce Kursu 

15:50 
15:50

Basketbol Okulu                
8.sınıf SBS Krs.(Türkçe/Mat.)

15:50  
15:50

Dans Okulu
Lego Mindstorm Rob. Kl.

15:50   
15:50

Lego Mindstorm Robotics Klubü 
8.sınıf SBS Kursu (Fen/Sosyal)

15:50   
15:50

Basketbol Okulu                        
Çocuk Sanat Atölyesi 

15:50   
15:50

Satranç Okulu                   
Piyano Okulu                       

18 19 20 21 22 23
11:15 Üsk. Amerikan Lisesi 

motivasyon gezisi 8.snf
09:00 6 ve 7. sınıflar  SBS  kursu 

(Türkçe Matematik)
10:30 Yüzme (4.ve5.sınıflar) 10:30   

12:30
Yüzme (1.sınıf)                              
Tenis (Anasınıfı)

12:30 Koç Müzesi Gezisi 
(Anasınıfı)

13:00 Pera Müzesi (4.sınıf)

15:50 Piyano Okulu    15:50 Piyano Okulu    15:50 Capoeira Klubü
   
15:50 İngilizce Kursu 

13:00 Eskrim Sporu Tanıtımı 
(6,7,8.sınıf)

15:50 
15:50

Basketbol Okulu                
8.sınıf SBS Krs.(Türkçe/Mat.)

15:50  
15:50

Dans Okulu
Lego Mindstorm Rob. Kl.

15:50   
15:50

Lego Mindstorm Robotics Klubü 
8.sınıf SBS Kursu (Fen/Sosyal)

15:50   
15:50

Basketbol Okulu                        
Çocuk Sanat Atölyesi 

15:50   
15:50

Satranç Okulu                   
Piyano Okulu                       

25 26 27 28
11.00 AKATLAR.K.M. ÇİZMELİ 

KEDİ- ANAVE 1.SNF.
10:30 Yüzme (2.ve3.sınıflar) 10:30   

12:30
Yüzme (Anasınıfı)                          
Tenis (1.sınıf)

09:00 SİS-4 (2,3,4,5,6,7,8)         

16:00 Randevulu Veli Toplantısı 
(8.sınıf)

15:50 Piyano Okulu    15:50 Piyano Okulu    15:50 Capoeira Klubü
   
15:50 İngilizce Kursu 

15:50 
15:50

Basketbol Okulu                
8.sınıf SBS Krs.(Türkçe/Mat.)

15:50  
15:50

Dans Okulu
Lego Mindstorm Rob. Kl.

15:50   
15:50

Lego Mindstorm Robotics Klubü 
8.sınıf SBS Kursu (Fen/Sosyal)

15:50   
15:50

Basketbol Okulu                        
Çocuk Sanat Atölyesi 

* Veli toplantı ve seminerlerine öğrencilerin getirilmemesi önemle rica olunur.
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