
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ütüphaneler…Teknoloji ne  
             kadar ilerlese de insanoğlu için 
            değerini hiçbir zaman 
kaybetmeyecek olan “kitapların evi”... 
Hepimizin kendimizi kitapların arasında 
kaybettiği, ama aslında hayatın 
anlamına daha fazla yaklaştığını 
hissettiği o sessiz, derin mekanlar. 2013 
yılında kaybettiğimiz değerli 8.sınıf 
öğrencimiz Ege Kurban anısına 
tamamıyla yenilenen “Özel İstanbul 
Koleji Ege Kurban Kütüphanesi” 16 
Aralık Pazartesi gününden itibaren 
öğrencilerimizin ödünç kitap 
alabilecekleri şekilde açılışını yapıyor.   

2013- 2014 eğitim yılının başından beri 
farklı sınıf seviyeleri ile 
gerçekleştirdiğimiz “Yazar ve Okuma 
Etkinlikleri”ne ev sahipliği yapan ve 
öğrencilerimizin halihazırda teneffüs 
saatlerinde de sıklıkla okuma yapma 
amaçlı kullandıkları kütüphanemizde, 
kurulan Dewey Onlu Sınıflama sistemi 
ile otomasyona geçiliyor. Bu sistemle 
birlikte okulumuz öğrencileri 16 Aralık 
tarihinden itibaren kütüphanemizde 
bulunan birçok yayınevine ait, farklı 
türlerde kitapları ödünç almaya 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
16 12.2013 Pazartesi 
 
09:00 Yerli Malı Haftası (1.snf) 
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu            
 
17.12.2013 Salı 
 
10:30 Yüzme (3.4.sınıflar) 
10:00 İst.Modern Sergi Atölyesi 
(2.sn)"Hareketlerin Büyüsü" 
14:00 Rotary Exchange  
Students meeting 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl. 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
18.12.2013 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (Anasınıfı)  
12:30 Tenis(1.sınıf)     
10:30 Joan Miró İstanbul’da 
Sergisi (4,5.sn)  Tophane-i Amire 
15:50 8.sınıf SBS (Tr/Mt/F/Sos.) 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.      
 
19.12.2013 Perşembe 
 
13:00 Pera Museum Gez. (Anasnf) 
15:50 Basketbol Okulu            
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
15:50 İngilizce Kursu 
16:00 8.sınıf randevulu veli tpl. 
  
20.12.2013 Cuma 
  
10:00 Joan Miró İstanbul’da 
Sergisi -Tophane-i Amire, atölye 
çalışması, (4.snf)   
14:00 Binicilik Sporu Tanıtımı 
Sipahi Ocağı (5,6,7,8) 
15:50 Satranç Okulu                   
15:50 Piyano Okulu       
16:00 8.sınıf randevulu veli tpl. 
 
  
21.12.2013 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sınflar SBS kursu  
(Fen-Sosyal B., Turkçe, Mat.) 
09:00 Genel Veli toplantısı         
(2,3. Snf) 
12:00 Genel Veli toplantısı 
(4,5.Snf) 
14:30 Genel Veli toplantısı 
(6,7.Snf) 

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ “ EGE KURBAN 
KÜTÜPHANESİ “ AÇILIYOR… 

başlayabilecekler. Kütüphanemiz, Nobel 
ödüllü klasik eserlerden, günümüz 
modern edebiyatına, çizgi romanlardan, 
süreli yayınlara kadar çok geniş 
yelpazede kitapları öğrencilerimiz ile 
buluşturuyor.  

Ayrıca gerçekleştirilecek okuma 
atölyeleri ve birbirinden farklı kütüphane 
etkinlikleri ile öğrencilerimize bir kez 
daha merhaba diyecek olan Ege Kurban 
Kütüphane’mizin tüm çocuklarımıza çok 
geniş ufuklar sunacağına inanıyoruz. 
Özel İstanbul Koleji olarak diğer eğitim 
kurumlarından farklı şekilde her gün 
düzenli olarak gerçekleştiriyor 
olduğumuz “Okuma Saati” 
uygulamamız, Türkçe öğretmenimizin 
öğrencilerimizle yoğun olarak devam 
ettiği kitap okuma etkinliklerine ilaveten, 
yenilenen kütüphanemizle, 
öğrencilerimizin kitap deryasında 
kendilerini kaybedip hayatın anlamını 
bulacakları, bol okumalı günler diliyor, 
çocuklarımızın kütüphanemizden alarak 
okuyacakları her yeni kitapla, 
kaybettiğimiz ve çok sevdiğimiz 
öğrencimiz Ege’nin kalbine biraz da olsa 
dokunabileceklerine inanıyoruz. 



    
 
 

 
 
 
 
 
 

            ğrencilerimiz ile TEOG sınavı için  
            temposu yüksek bir  çalışma  
            programı uyguluyoruz. Konu  
            tekrarları,   deneme sınavları, birebir 
etütler, rehberlik seminerleri ve motivasyon 
gezileri. Geçen hafta öğrencilerimiz ile 
Robert Kolej'deydik. Öğrencilerimiz Hem 
kendilerine hedef belirlemede yol gösterici 
olacak bir deneyim yaşadılar hem de 
kendilerinden önce mezun olan abla ve 
ağabeylerini ile görüşme fırsatı buldular.   
 
Sınav haftasının hemen başında ise Liv 
Hospital klinik psikologlarından Dr. Zeren 
Kadıoğlu, 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize, 
“Sınav Kaygısı ve Stresle 
Başa Çıkma” konularında bir seminer verdi.  
  
Sınavlardan önce ve sınav esnasında 
yapılması ve yapılmaması gereken 
davranışlar, fiziksel ve duygusal anlamda 
çocukların kendilerini sınava 
hazırlayabilmeleri ve sınavda başarıyı 
yakalayabilmek adına nelerden kaçınmaları 
gerektiği konusunda detaylı bir sunum yapan 
Dr. Zeren Kadıoğlu, öğrencilerimizin bu 

           azar Görkem Arsoy, “ Zuzu’nun Ormanı” adlı kitabının etkinliği için Okulumuz 
           anasınıfı öğrencileri ile  buluştu. Etkinlikte, yazar Görkem Arsoy, çocuklarla, 
           drama yöntemiyle kitabında anlattığı hikayeyi paylaştı. İnteraktif bir ortamda 
gerçekleşen etkinlikte çocuklar yazarla birlikte hikayeyi canlandırdılar ve kitabın 
şarkısını da söylediler.

            iv Hospital Acil Tıp doktorlarından 
            Dr. Tülay Tekin, Özel İstanbul 
            Koleji akademik ve idari 
             çalışanlarına yönelik bir “İlk 
Yardım” semineri  verdi.              Okulda ve 
günlük hayatta farklı durumlarda 
karşılaşılabilecek tıbbi               sorunlara ilk 
müdahalede yapılması ve yapılmaması 
gerekenlerle ilgili öğretmen ve çalışanları 
bilgilendiren Dr. Tülay Tekin sorulara da 
açıklık getirdi. İlk yardım bilgilerini tazeleyen 
öğretmenlerimiz kendi deneyimlerinden 
örnekler verdi. 

MOTİVASYON GEZİLERİMİZ VE SINAV SEMİNERLERİMİZLE  
TEOG'A HAZIRLANIYORUZ 

GÖRKEM AKSOY İLE  
ÖĞRENCİLERİMİZ ZUZU'NUN ORMANINDA 

İLK YARDIM 
BİLGİLERİMİZİ 
GÜNCELLEDİK 

konudaki sorularını da cevapladı. Öğrencilerimiz ile sınavdan önce pasta kesip minik 
bir motivasyon toplantısı da yaptık. Okul müdürümüz Nimet Kocaman, 
öğrencilerimize küçük hatırlatmalar yapmayı ihmal etmedi. 
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