
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           evgili Öğretmenlerim 
           ve Arkadaşlarım  
           Eğitim  
           Günlüğü’nde  
benim için yazdığınız  
güzel duygular için  
hepinize çok çok  
teşekkür ederim.  
Ben okulumu ve  
sizleri hep çok  
sevdim.  
Hastalandığımda   
ilk kez, doktorum 
 bana bir  süre okula gidemeyeceğimi 
söylediğinde ağlamıştım. Okulumdan ve 
sizlerden ayrı kalacağımı öğrenmek beni 
hastalığımdan daha çok üzmüştü. Doktor 
Ebru abla: " Bunu müdürüne 
söyleyeceğim,  okula gitmeyecek olmasına 
bu kadar üzülen çocuk görmedim." 
demişti.  İçimde  neler yaşadığımı  ona 
nasıl anlatabilirdim..  

Ben sizi o andan itibaren hep özledim. Hep 
sizi ve okulu takip etmeye çalışıyordum. 
Bir taraftan hastalığımla amansızca 
savaşıyordum. Çok yorulmuştum. Ama 
yılmıyordum. Umudumu hiç yitirmedim. 
Savaşı da kazanmak üzereydim. İlaçlar 
ruhumu, zihnimi değil ancak organlarımı 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
18.02.2013 Pazartesi 
 
13:30 Üsküdar Amerikan Motivasyon 
Gezisi 8. sınıflar 
15:50 8.sınıflar SBS (Tur/Mat/Fen/Sos) 
15:50 Piyano Okulu     
15:50 Basketbol Okulu 
 
19.02.2013 Salı 
  
10:30 Yüzme (4-5.sınıflar) 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
20.02.2013 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (1. Sınıf)    
12:30 Tenis  (Anasınıfı)       
15:50 8 sınıflar SBS 
(Fen/Sosyal/Tur/Mat) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
15:50 Capoeira Klubü 
 
21.02.2013 Perşembe 
 
12:35 Koç Müzesi Gezisi (Anasınıfı) 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
22.02.2013 Cuma 
 
13:00 Pera Müzesi (4.sınıf) 
13:00 Eskrim Sporu Tanıtımı 
(6,7,8.sınıf) 
15:50 Satranç Okulu      
15:50 Piyano Okulu      
 
23.02.2013 Cuma 
  
6 ve 7. sınıflar  SBS kursu (Türkçe 
Matematik) 
 
GEÇEN HAFTANIN YANITI 
  

EGE’NİN MEKTUBU 
                              

yorabildi. Son ana kadar da böyle oldu. 
Size "yepyeni bir Ege" olarak dönmek en 
büyük idealimdi. Döndüğümde 
zorlanmayayım diye " 8. Sınıf Güvender 
Tüm Dersler" kitabını yanıma almıştım. 
Ara sıra çalışıp testler çözerdim. Hep sizi 
merak ederdim. Hep sizden haber 
beklerdim.  Kerem'le Fenerbahçe'yi 
konuşmak isterdim. Aradığında çok  
sevinirdim.  
  
Canım arkadaşım-kardeşim Nehir'le sıkça 
skype'den konuşurduk. Ona tek tek sizleri 
sorardım. Sınıfları, öğretmenlerimizi 
sorardım. Beni sorup sormadığınızı 
sorardım. Beni unutmayın isterdim.  O da 
hiç bıkmadan, yorulmadan bazen aradan 
iki-üç gün bile geçmeden,  tekrar bile olsa  
bol bol, tek tek  anlatır, haberler verirdi 
bana.  Şakalaşır gülerdik, yorumlar 
yapardık.  

Çok teşekkür ederdim ona. Nasıl 
etmeyeyim ki  ben onunla okulu yaşadım. 
O benim her şeyim oldu.  Sonsuza  dek de  
öyle olacak. Okulumdan  öğretmenlerimin, 
arkadaşlarımın görüntülü mesajlarını ve 
selamlarını aldığımda nasıl sevinmiştim  
bilemezsiniz. Defalarca izledim. Anılarımı 
tazeledim.  

Sevgili öğrencimiz, Egeciğimiz geçtiğimiz ocak ayında aramızdan ayrıldı. Bizi gittiği uzak
diyardan izliyor, biliyoruz.  Aramızdayken okulunu ve arkadaşlarını hayatının merkezine 
alan Egeciğimiz, rahatsızlığı döneminde, okuldan zaman zaman uzak kaldı, biz onu çok 
özledik, o da bizi çok özledi. Kalbimiz hep beraber çarptı. Bu ortak hissimizin belki de 
yansıması olarak, değerli ailesi onun duygu ve düşüncelerini anlatan mektup ilettiler. 
Ege’nin, yaşamına dokunduğu tüm arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşıyoruz.  



    
 
 

 
 
 
 
 
 

İSTANBUL’DA BROADWAY RÜZGARI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte bu yıl hazırlandığımız Shrek  
            Müzikalinin Türkiye Cast’ını ziyarete gittik. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde  
            şahane bir müzikal performans izledikten sonra öğrencilerimiz Shrek 
Müzikalinin oyuncuları ve yönetmeni ile koyu bir sohbete başladılar. Müzikal deneyimi 
uzun yıllara  sahip minik öğrencilerimiz Lion King, Aladdin, Beatu and the Beast gibi 
unutulmaz Broadway müzikallerini nasıl sahnelediklerini anlattılar. Devamında bu yıl 
ki hazırlıkları, rolleri, kostümleri, sahne dekoru ve hatta müziklerle ilgili çalışmaları 
anlattılar. Öğrencilerimizin sahne sanatları alanında ki birikimi karşısında şaşkınlığını 
gizleyemeyen Shrek Müzikal kadrosu, Mayıs ayında Akatlar Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek gösteriye mutlaka geleceklerini, sabırsızlıkla o günü beklediklerini 
söylediler. Günün sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerimiz, sömestr tatilinde 
arkadaşları ile bir araya gelmenin de ayrıca tadını çıkardılar. 

Unutulmadığıma cok sevindim. 
Okulumuzun Web sitesi ve "Eğitim 
Günlükleri" benim  vazgeçilmezlerimdi. 
Dört gözle beklerdim yeni haberleri.  
Emeği geçenlere hep çok teşekkür ettim. 

Merak etmeyin Kaan öğretmenim, sizleri 
asla unutmayacağım. Ben de size çok 
teşekkür ederim Feryal öğretmenim… 
Berlin’deki hastanede aylarca doktor ve 
hemşirelerle sizden öğrendiğim İngilizce ile 
anlaştım.  
  
Bana öyle yetti, öyle iyi geldi ki sormayın. 
Meğer yabancı ülkede bu İngilizce’yi bilmek 
ne kadar önemliymiş. İşiniz çok 
kolaylaşıyor. Dünya vatandaşı gibi 
oluyorsunuz.  Doktor ve hemşirelerle bu 
sayede şakalaştım. Ülkemizi, ülkemizin 
güzel yemeklerini,  Fenerbahçe’yi anlattım 
onlara. Ben onları, onlar beni çok sevdi. Bir 
çok gece yalnız kalabildim. Kendime 
güvenim arttı.  
 
İngilizcenin önemini yaşayarak gördüm. 
Bütün arkadaşlarıma mutlaka iyi İngilizce 
öğrenin derim. Çok yararını göreceksiniz.  

Feryal öğretmenim.., sizinle de kendimle 
de gurur duydum. Size çok teşekkür 
ederim. Her zaman ‘‘teacher’’ım. Berlin'de 
çok güzel aileler tanıdım. Hepsi beni çok 
sevdi ben de onları çok sevdim.  Doğum 
günümde toplanan birbirini tanıyan 
tanımayan 30-40 ailenin, daha sonra 
benim etrafımda nasıl yeni dostluklar 
kurduklarını gördüm.  

Beni hiç yalnız bırakmadılar. Bazılarını  
anneme bazılarını öğretmenlerime 
benzettim. Beni de birbirlerini de hiç 
unutmayacak, bırakmayacak bir dostluk 
çemberi kurdular.  

Bana "Ege bak senin sayende biz kocaman 
bir aile olduk. Sana çok teşekkür ederiz." 
derlerdi. Ben de onlara hep teşekkür 
ederdim.  

Ben hastanede de bütün doktor ve 
hemşirelere her zaman teşekkür ederdim. 
“Nasılsın?” diye soranlara "Hamdolsun" 
derdim. İyilik yapan ve yardım edenlere 
"Allah razı olsun" derdim. Ben ailemi 
sevdim, okulumu, öğretmenlerimi ve 
arkadaşlarımı sevdim. Hep iyilik 
düşündüm, iyilik ettim.  

Beni sevenleri ben daha çok sevdim. Ne 
güzel ben bir sevgi çemberi içindeyim. 

Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür 
ederim. Hamdolsun. Allah sizden razı 
olsun. 

Ege Kurban 
. sınıf Öğrencimiz 

CHIEKO ADACHI İLE ORİGAMİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
              zel İstanbul Koleji, öğrencilerine yeni dönemde Origami sanatının  
             fantastik dünyasına kapı aralıyor. Japon Origami sanatçısı Chieko Adachi  
             Pazartesi günleri anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte programlı ders  
saatleri dahilinde bir araya gelerek matematik, geometri ve sanatı keşfedecekler.  
Daha büyük yaş grubundan konuya ilgi duyacak öğrencilerimizi de unutmadık.  
Kağıtlarla yaşamı yeniden tasvir eden bu sanat ile ilgilenen öğrencilerimizin katılmaları 
için açılan Origami kulübü Pazartesi günleri 15:50-17:20 arasında faaliyet gösterecek, 
İlk kulüp etkinliği 4 Mart Pazartesi gerçekleşecektir. Origaminin büyülü dünyasını 
keşfetmeye meraklı öğrencilerimizi Kulübe katılmaya davet ediyoruz 
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