
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
08.06.2015 Pazartesi 
Seçim Tatili 
 
09.06.2015 Salı 
15:50 Dans okulu 
 
10.06.2015 Çarşamba 
  
09:30 Pik. Etiler Parkı 2.ve3.  Snf.  
15:50 TEOG Destek Programı 7. Sınıf 
15:50 Ran. Veli Top. 7. Sınıflar 
  
11.06.2015 Perşembe 
  
09:20 Quiz Show 5,6,7. Sınıflar 
13:00 Piknik - Etiler Parkı 
Anaokulu 
15:50 İngilizce Destek Programı 
15:50 Ran. Veli Top. 7. Sınıflar 
 
12.06.2015 Cuma 
10:30 2014-2015 Eğitim Öğretim 
Yılı sonu Mezuniyet ve Kapanış 
Töreni  

HAFTANIN SÖZÜ 
 

Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden 
önce düşünmeyi öğrenmektir. 

Amie Suche 
 

GEÇEN HAFTANIN CEVABI 
 

 

 

Isabel Lale Erhart : Esra Hanım 
yazmaya olan merakınız nasıl başladı? 
Kitap yazma fikri sizde ilk kez nasıl 
oluştu? 
Esra Ercan Bilgiç : Yazmaya olan 

merakım hikaye anlatarak başladı. 
Benim de bir kızım var. Kızım 3 
yaşındayken ona çok güzel kitaplar 
almaya başladım. Özellikle İş Bankası 
Kültür Yayınları’ndan çıkan kitapları 
çok beğeniyordu. Bana bir gün dedi ki 
“ Bu hikayeler gibi hikayeleri sen de 
yazabilir misin?” Ben de bir denemek 
istedim. Denedim ve baktım ki ortaya 
bir hikaye çıktı. Sonrasında da kitap 
basıldı. 

YAZAR ESRA ERCAN BİLGİÇ  VE ADIM ADIM 
OLUŞUMU KURUCUSU ITIR ERHART BU 

HAFTAKİ KONUKLARIMIZDI  
 er ikisinin ortak özelliklerinden biri akademisyen olmaları, ikincisi de 
 yaptıkları işe gönül vermeleri. Hayır, sadece akademisyenliklerinden 
 bahsetmiyoruz yaptıkları iş derken. Biri kendini çocuk kitapları yazmaya, 
diğeri de yardıma muhtaç insanlar için koşmaya adamış, akademisyenlikleri dışında. 
Aynı zamanda okulumuz velisi olan Itır Erhart, ülkemizde çığır açmış olan sivil toplum 
hareketlerinden  ‘Adım Adım Oluşumu’nun kurucularından biri. Şu ana kadar 8 

milyon TL’den fazla bağışın sadece koşarak AKUT, Koruncuk Vakfı gibi kurumlara 
iletilmesini sağlamış. Kendisi de koşuyor ve koşusunun hiç bitmeyeceğini söylüyor. 
Yazar Esra Ercan Bilgiç de, akademisyenliğinin yanında kendini çocuk kitapları 
yazarken düşlemiş ve bu isteğini de yerine getirmeyi başarmış bir kişi. Yazdığı iki 
kitap dışında, seneye raflarda göreceğimiz iki yeni kitabı daha var. Ve onun için de 
yazma serüveni hiç bitmeyecek belli ki.  Esra Hanım'ı ve Itır hanım’ı birleştiren ortak 
noktalardan biri de, yazarın “ Itır Koşunca” adlı kitabı olmuş. Bu kitapta anlatılan 
küçük Itır’ın hikayesi aracılığıyla, tüm çocuklara yardımlaşmanın ne kadar yüce bir 
duygu ve görev olduğunu anlatmak istemiş Esra Ercan, arkadaşı Itır Erhart’ı kitabının 
baş kahramanı yaparak. Gelin Esra Ercan’dan hem kendi yazarlık serüvenini hem de 
Itır Erhart’la ve Adım Adım Oluşumu ile ilgili düşüncelerini dinleyelim… 

Ömer Ağaoğlu : Neden büyüklere 
yönelik değil de çocuklara yönelik 
kitaplar yazıyorsunuz? Özellikle çocuk 
edebiyatını seçmenizdeki sebep nedir? 
 

Esra Ercan Bilgiç : Çünkü çocuklara 
daha güzel şeyler anlatabiliyor insan. 
Büyüklere anlatan o kadar çok kişi var ki 
ben çocuklara anlatmayı tercih ettim. 
Ben çocuklara yazılan kitapların büyükler 
tarafından da okunabileceğini 
düşünüyorum. Çok eğlenceli oluyor 
çocuklara yazmak. Daha eğlenceli olduğu 
için bunu tercih ettim. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ömer Ağaoğlu : Kitabınızdaki Itır 
karakteri gerçekte de yaşayan, başarılı bir 
akademisyen ve ülkemizdeki önemli toplum 
hareketlerinden biri olan Adım Adım 

Oluşumu’nun da 
kurucularından.Itır,Hanım 
aynı zamanda bizim 
velimiz olduğu için de 
bizler ayrıca gurur 
duyuyoruz.  Kitabınızdaki 
ana karakterin gerçek 
hayatta da var olması 
sizin için nasıl bir 
deneyimdi diye sorsak 
size?  
Esra Ercan Bilgiç : Itır’ın 
böyle biri olduğunu ben 
daha sonra fark ettim, 
Isabel sayesinde. Ve 
bundan da çok 
etkilendim. Ve gerçekten 
böyle birinin olması çok 
ilham verici bence. Süper 

kahramanların gerçek olabileceğini gördük 
Itır’la ve bence bu,çok,önemli,bir,şey.Özel 
süper yetenekleri olmasa bile insanın 
gerçekten bir süper kahraman 
olabileceğinin ispatı Itır bence. 
Isabel Lale Erhart :  Kendinizi bir kelime 
ile tanımlamanız gerekse bu kelime ne 
olurdu? 
Esra Ercan Bilgiç : Deniz olurdu. Çünkü 
hep olmak istediğim yer deniz.  
 
Ömer Ağaoğlu : Favori kelimeniz nedir? 
 
Esra Ercan Bilgiç : Deniz. 
 
Isabel Lale Erhart :  İleride yazar olma 
hayali kuran çocuklara tavsiyeleriniz 

nelerdir? 
 
Esra Ercan Bilgiç : Kendilerini hiç 
kısıtlamadan ve içlerinden geldiği gibi 

hemen yazmaya başlamaları. İleriyi, 
geleceği beklemelerine hiç gerek yok. 
Çocukların çok önemli şeyler yapabileceklerine 
inanıyorum ben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıca çok okumalılar tabi. Çünkü 
okudukça başka yazarlardan ilham alıyor 
insan.  
Ömer Ağaoğlu : Son olarak aşağıdaki 

kelimelerin sizin için ne 
anlam taşıdıklarını yine 

sadece bir kelime ile 
ifade etmeniz gerekse bu 
kelimeler ne olurdu?   
 
Isabel Lale Erhart :  
Aile?   
Esra Ercan Bilgiç : 
Mutluluk  
Ömer Ağaoğlu : 
Başarı?  
Esra Ercan Bilgiç : 
Geçici 
Ömer Ağaoğlu : 
Itır Koşunca?  
Esra Ercan Bilgiç : 
Isabel’in annesi  

 

MAYIS AYININ SANATÇILARI 
 

8-A sınıf öğrencileri Emre KULAÇ, Eren MIZRAK ve Ozan AKSU mukavva kartonu ve 
ahşap çubukları kullanarak "Katedral" ve "Orta Çağ Deniz Feneri" adlı tasarımlarını 
oluşturarak Mayıs ayı sanatçıları seçildiler. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 
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