
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
03.06.2013 Pazartesi 
  
15:00 Öğrencilerimizin Piyano  
Resitali-İngiltere Başkonsolosluğu  
15:50 Piyano Okulu     
   
04.06.2013 Salı 
  
10:30 Yüzme (4. ve 5.sınıflar) 
15:50 Piyano Okulu     
   
05.06.2013 Çarşamba 
  
10:00 Piknik (2.Sınıflar) 
10:30 Yüzme (Anasınıfı)         
12:30 Tenis (1.Sınıflar) 
 
06.06.2013 Perşembe 
 
10:00 Piknik (3.sınıflar) 
13:00 Arboretum (1.Sınıflar)  
    
07.06.2012 Cuma 
 
15:50 Piyano Okulu     
  
08.06.2012 Cumartesi 
 
10:00 International Education Day 
10:00 8.sınıflar SBS sınavı 
Tüm Öğrencilerimize Başarılar 
dileriz 
 

AYIN ÖĞRENCİLERİ 
  
1A : Ender Samsunlu 
1B : Poyraz Birbil 
2A : Tuana Derin Gürdil 
3A : Duru Bayır 
4A : Danita Hullu 
5A : Cem Saltürk 
6A : Ozan Aksu 
7A : Kemal Karaarslan 
8A : Can Çakır 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
 
“Bu dünyadaki en büyük şey şu an 
durduğunuz yer değil gitmekte 
olduğunuz yöndür.” 
 

Holmes 

              erkezi Goergetown  
               Üniversitesi Washington’da  
              bulunan ve  
okulumuzun 4  
senedir üyesi  
bulunduğu  
Uluslarası One  
World Youth  
Project  
Organizasyonu,  
girişimlerimiz  
sonucu  
Üniversitelerarası çalışmalarına 
ülkemizden Bilgi Üniversitesi’ni seçti.  
Öğrencilerimiz bu yıl OWYP 
çalışmalarına  Georgetown 
Üniversitesi’nde konu ile ilgili eğitim 
görmüş Bilgi Üniversitesi Mühendislik 
ve Hukuk Fakültesi öğrencileri ile 
birlikte devam ettiler.  
 
Bu sene OWYP kardeş okullarımız 
Jefferson Middle school (Washington 
Dc) ve Edwards Middle School 
(Boston) idi. Klüp öğrencilerimiz bu 
okullardaki arkadaşları ile skype 
aracılığı ile Birleşmiş Milletler 
Milenyum Hedefleri kapsamında 
sosyal projelerini gerçekleştirdiler. 
OWYP klübü çalışmaları 
öğrencilerimize global bir vizyon, 

farkındalık kazandırma değişik 
kültürlerle tanışma gibi önemli 
kazanımlar sağlarken, Bilgi 
Üniversitesi öğrencilerinin de katılımı 
ile bu çalışmaları ayrı bir değer 
kazandı. Öğrencilerimize faydalı birer 
rol model olan üniversiteli ağabey ve 
ablaları sayesinde öğrencilerimiz  
geleceğe dair akademik hedefleri, 
meslek seçimlerini de 
biçimlendirmeye başladılar. Kulüp 
çalışmaları geçtiğimiz hafta Bilgi 
Üniversite’sinde yapıldı. 
Öğrencilerimiz lise sıralarından önce 
üniversite ders sıralarında ders görme 
tecrübesine de sahip oldular ve 
üniversite hayatı hakkında önemli 
fikirler edindiler.  
 
Ders sonrası üniversitenin Mayfest 
etkinliklerine katılmaları onlara  
üniversite hayatının ne kadar farklı, 
keyifli olduğunu görmelerini de 
sağladı. Servisle okulumuza dönerken 
öğrencilerimiz aralarında ilerde hangi 
üniversite’nin hangi branşında 
okumak istediklerine dair konuşmaya 
başlamışlardı bile… 

 
Feryal BARAN 

Yabancı Diller Bölüm Başkanı 

 ‘’ OWYP” KLÜBÜ ÖĞRENCİLERİ BİLGİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞMALARINA 

DEVAM EDİYOR 



    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRENCİLER 
OKULUMUZDA BULUŞACAK… 

 
            zel İstanbul Koleji olarak düzenlediğimiz International Education Day  
             kapsamında Rotary Exchange Students grubundan Kolombiya, ABD, Taiwan,  
             Brezilya, Meksika, Arjantin’li öğrenciler okulumuza gelerek öğrencilerimiz ile bir 
araya gelerek prova yaptılar. Okulumuzdan 6, 7 ve 8.ci sınıfların katılacağı ve ilk kez bu 
sene düzenlenecek olan International Education Day, öğrencilerin kültürel anlamda 
birbirleriyle kaynaşması, farklı kültürleri tanıması ve keyifli bir gün geçirmeleri için 
hazırlanan çeşitli aktivitelerden oluşuyor; 

NİL YILDIZ HEM SPOR HEM SANAT 
ALANINDA EMİN ADIMLARLA 

İLERLİYOR 

Okulumuzdan  6,7 ve 8.ci sınıfların katılacağı 
ve ilk kez bu sene düzenlenecek olan 
International Education Day, öğrencilerin 
kültürel anlamda birbirleriyle kaynaşması, 
farklı kültürleri tanıması ve keyifli bir gün 
geçirmeleri için hazırlanan çeşitli 
aktivitelerden oluşuyor; 
 
Cultural Presentations:   Öğrenciler 
interaktif powerpoint sunumlarıyla ülkelerini 
tanıtacaklar  
  
International Lunch : Ülkelerinin popüler 
yiyeceklerini  kendi ülkelerine ayrılan  
standlarda sunacaklar, popüler el sanatlarını, 
kostümlerini  sergileyecekler 
  
Party Time Activities: Öğrenciler halat 
yarışı, mini futbol, çuval yarışı gibi eğlenceli 
oyunlarla eğlenecekler ve ülkelerinin özgün, 
folklorik danslarını sunacaklar (Zeybek, 
Samba, Salsa, vs..) Farklı kültürleri tanıma, 
kendi kültürlerini tanıtma gibi becerileri 
kazandırmanın yanısıra, International 
Education Day,  okulumuzda uluslarası  bir 
ortam oluşturmamıza da yardımcı 
olmaktadır.  
 
6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimizi,  bu ortamdan 
faydalanmaları ve yabancı arkadaşları ile 
eğlenceli bir gün geçirmeleri için bu 
etkinliğimize bekliyoruz. 

             isanslı Yüzücü öğrencimiz Nil Yıldız, bu yıl  
             İstanbul İl Federasyon yarışlarına katıldı ve 100  
             m kurbağa (16.) ve 200 kurbağa (7.) stilinde ilk 18’e 
girerek, Marmaris’te yapılan Türkiye yarışlarına katılmaya hak 
kazandı. Bu yarışlarda kendi derecelerini koruyarak Türkiye 
ilk 18 sıralamasında kalmayı başardı. 
 
Sevgili Öğrencimiz Nil Yıldız’ın bir başka başarısı da Mayıs ayı 
içinde İş Kuleleri'nde yapılacak olan Uluslararası Pera 
Müzik Festivali konserine piyanist olarak seçilmesi ve 3 
eser ile performans sergilemesi oldu. 
 
Değerli öğrencimiz Nil Yıldız’ı kutluyor hem spor hem sanat 
hayatında başarılarının artarak sürmesini diliyoruz. 
 

DEFNE MENTEŞOĞLU  
ULUSLARARASI ESKRİM 
ŞAMPİYONASINDA  

            kulumuzun her ay düzenli olarak yaptığı spor  
            dallarını tanıma gezileri sırasında tanımıştık eskrim  
            sporunu. Türkiye Eskrim Federasyonundan profesyonel 
hocalar eşliğinde tarihini, bu gününü hatta yarınını 
konuşmuştuk. Kurallarını öğrenip karşılıklı müsabaka yapma 
şansımız bile olmuştu.  
 
Bu gün Sevgili öğrencimiz Defne Menteşoğlunun Türkiye 
Eskrim Federasyonu'nca Alanya Atatürk ve 75. Yıl Spor 
Salonlarında 1.400 sporcu ile düzenlenen Uluslararası Çocuk 
Kupası’nda Kulüp olarak bayanlarda üçüncü, bireysel olarak ise 
30. olmuştur. 
 
Değerli öğrencimiz Defne Menteşoğlu’nu kutluyor başarılarının 
devamını diliyoruz. 



    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

“ÇOCUKLARIN DÜNYASI YETİŞKİNLERİN 
DÜNYASINDAN DAHA ZENGİN” 

 
             ğrencilerimizle buluşan çocuk kitapları yazarı Sara Şahinkanat edebiyat ile ilgili    
            güzel bir söyleşigerçekleştirdi. Öğrencilerimizin sorularını da yanıtlayan   
            Şahinkanat evrensel bakış açısı geliştirmenin önemini vurgularken yerel 
öğelerden de faylanmanın zenginlik ve çeşitlilik yarattığını vurguladı. Andersen 
Masallarından ve Küçük Prens kitabundan örnekler verirken öğrencilerimizi hayal 
dünyasına doğru yolculuğa çıkardı. Sara Şahinkanat için öğrencilerimiz de her 
misafirimize hazırladıkları tanıtım filmini göstererek jest yapmayı ihmal etmediler. 

ÇOCUK KİTAPLARI YAZARI ÇİĞDEM ODABAŞI İLE  
İNTERAKTİF DRAMA ÇALIŞMASI 

 
                

Ada Sayın : 
Kitaplarınızdaki 
karakterleri 
oluştururken neyden 
ilham alıyorsunuz? 
Çevrenizdeki 
çocuklardan mı, hayal 
gücünüzden mi yoksa 
her ikisinin 
birleşiminden mi?  
 
Sara Şahinkanat : 
İkisinin birleşimi 
diyebilirim. Ama bazı 
karakterler de 
gerçekte varolan 
karakterler. Örneğin 
arkadaşım sanatçı 

Selçuk Demirel’in kedisi bana Üç Kedi Bir 
Dilek kitabımda ilham verdi. Ben önce 
öyküyü sonra karakteri yaratıyorum. Örneğin 
Beyoğlu Macerası’ndaki Sinan karakterinin 
erkek olması da tesadüf değil,özellikle 
yaptığım bir seçim. Belki bir oğlum olduğu 
için karakterlerimin hemen hemen hepsi 
erkek. Şu an yazıyor olduğum kitapta baş 
kahraman kız sadece. 
 
Ege Tuncer : Kendinizi bir kelime ile 
tanımlamanız gerekse bu kelime ne olurdu? 
 
Sara Şahinkanat : Zorladı beni bu soru. “ 
Çocuksu bir anne” diyeceğim ama üç kelime 
oldu.. 
 
Ada Sayın : Favori kelimeniz nedir? 
 
Sara Şahinkanat : Paylaşmak, her şeyi 
paylaşmak diyebilirim. 
 
Ege Tuncer : İleride yazar olma hayali 
kuran çocuklara tavsiyeleriniz nelerdir? 
 
Sara Şahinkanat : Bol bol okumaları ve 
oyun oynamalarını, bol bol tiyatro ve film 
seyretmelerini öneririm. Değişik ülkelerin 
filmlerini seyredince ne kadar fazla 
kalıplarımız olduğunu görebilirsiniz örneğin. 

            rama eğitmeni ve çocuk  
            kitapları yazarı Çiğdem Odabaşı  
            öğrencilerimiz ile etkileşimli 
drama çalışması yaptılar. Öğrencilerimiz 
eğlenceli aktivitenin ardından, Çiğdem 
Odabaşı’na yazarlık hakkında sorular da 
sordu.  
 
Eylül Görkemli : Yazmaya olan 
merakınız nasıl başladı? Kitap yazma fikri 
sizde ilk kez nasıl oluştu? 
 
Çiğdem Odabaşı : Çocuklarla drama 
çalışması yaparken oluştu. Onlara çevre 
bilinci kazandırmak için bu kitabı yazmaya 
karar verdim, bu şekilde oluştu. 
 
Ata Yörük : Neden büyüklere yönelik 
değil de çocuklara yönelik kitap 
yazıyorsunuz? Özellikle çocuk edebiyatını 
seçmenizdeki sebep nedir? 
 
Çiğdem Odabaşı : Çünkü çocuklarla 
birlikte çalışıyorum ve onlarla birlikte 
olmaktan çok mutlu oluyorum, onları 
önemsiyorum. Belki ileride büyükler için 
de kitap yazmayı deneyebilirim ama şu an 
çocuklara kitap yazıyor olmaktan son 
derece memnunum.  
 
Eylül Görkemli : “ Yeşil  ” kitabını yazma 
fikri sizde nasıl  gelişti? 
 
Çiğdem Odabaşı : Bir gün çocuklarla 
drama çalışması yaparken çevremizi nasıl 

koruyabiliriz diye 
düşündüm. Acaba bir 
araya gelseler, 
kuklalar yapsalar, 
bunlara afişleri 
ekleseler, sonra 
bunları kullanarak 
ortaya çevre koruma 
ile ilgili fikirlerini 
koysalar nasıl olur diye 
düşündüm. Fikir bu 
şekilde çıktı açıkçası. 
 
Ata Yörük : Bundan 
sonraki kitap 
projeleriniz nelerdir? 

 
Çiğdem Odabaşı : “ Turuncu” ve “Mor” kitaplarını yazmayı düşünüyorum. Daha sonra 
bir kitap projem daha var. Çocukların barış ve mutluluk içinde yaşamaları, birbirlerini ve 
doğayı sevmelerini baz alarak bu yönde kitaplar yazıyorum ve yazacağım. 
 
Eylül Görkemli : Bir “seri kitap” yazma düşünceniz var mı? Yoksa “ Yeşil” gibi 
birbirinden bağımsız kitaplar mı yazacaksınız ileride de? 
 
Çiğdem Odabaşı : Renklerle ilgili bir seri yazma planım var, hepsinin konusu farklı 
olacak ama. 
 
Ata Yörük : Söyleşilerin yanı sıra pek çok mecrada yaratıcı drama çalışmalarınız devam 
ediyor. Yaratıcı dramanın, özellikle çocukların hayatına ne tür katkıları oluyor sizce?  
 
Çiğdem Odabaşı : Yaratıcı drama çalışmalarına gelen çocuklar kendilerini daha iyi ifade 
etmeye başlıyorlar. Grupça hareket edebiliyorlar ve iletişimin önemini kavrıyorlar 
Yaratıcılıkları gelişiyor, hayata daha yaratıcı bakmaya başlıyorlar. Bu yüzden de bu 
çalışmaların gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ve çok da keyif alıyorum 
 



1

3 4 5 6 7 8
10:30 Yüzme (4.ve5.sınıflar) 10:00 Piknik (2.Sınıflar) 10:00 Piknik (3.sınıflar) 10:00 

15:30
International 
Education Day

13:00 Arboretum (1.Sınıflar)
8.

10:30   
12:30

Yüzme (Anasınıfı)                        
Tenis (1.sınıf)

15:50 Piyano Okulu    

10 11 12 13 14 16
06:00 Assos Gezisi 12:30 Piknik (Anasınıfı)

CUMARTESİ       
Haz.13 ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ - HAZİRAN  AYI PROGRAMI
PAZARTESİ                      SALI                              ÇARŞAMBA                 PERŞEMBE                   CUMA                        

Okulda Buluşma
13:00 Özel İstanbul Koleji 

"Başarılı Portreleri 
10:30   
12:30

Yüzme (1.sınıf)                           
Tenis (Anasınıfı)

12:00 Gemi Turu Kanlıca 
(1.sınıflar)

Ağırlıyor" söyleşi dizisi 
konuğu Ferhat Göçer

09:00 Cambridge Sınavları- Özel 
İstanbul Koleji

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31

* Akademik tamamlamaya ihtiyacı görülen öğrenciler Haziran ayının ikinci ayında bire bir dersler için davet edilecektir.
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