
  

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

09.10.2017 

 

Değerli Velilerimiz,  

 

2017-2018 ders yılının dört haftasını ayını geride bıraktık. Bu dönem içinde sizlere okulda yapılan 

çalışmalar, yeni uygulamalar vb. süreçler hakkında sizleri periyodik olarak bilgilendirmeye karar verdik.  

İlk mektubumuzu gönderdiğimiz 22 Eylül 2017 tarihinden bu yana, ilkokul 1,2,3. sınıflarımızda 

Almanca-İtalyanca dersleri keyifli bir şekilde başladı ve devam ediyor. Öğrencilerimize ikinci bir yabancı 

dili sevdirme amacıyla yola çıktığımız Almanca ve İtalyanca dersleri çeşitli etkinliklerle yıl boyunca devam 

edecek. 

İlkokul grubu öğrencilerinin okulun sosyal olanaklarını maksimum seviyede kullanmaları ve aynı 

zamanda ilgilerinin, fark etmeleri için düzenlediğimiz “Afterschool” uygulamalarımız büyük bir heyecanla 

başladı. 25 Eylül haftasında öğrencilerimiz, bahçede yapılan “Sportif, Sanatsal ve Bilimsel/Kültürel Kulüp” 

tanıtımlarına katıldılar ve sonrasında aileleriyle birlikte k12NET sisteminden tercihlerini gerçekleştirdiler. 

2 Ekim 2017 Pazartesi günü itibariyle tüm kulüp çalışmalarımız başladı.  

Kültür Koleji İnovasyon, Spor, Sanat Kış okulu çalışmaları 2 Ekim 2017 Pazartesi günü başladı.  

Öğrencilere spor okulu branşlarından; basketbol, voleybol, futbol, tenis, atletizm, aikido, judo, jimnastik, 

masa tenisi, satranç, yüzme, show dans, halk oyunları, İnovasyon okulundan maker programları, Sanat okulu 

branşlarından moda tasarımı, görsel sanatlar, keman, gitar, piyano, klarnet, yan flüt ve balaban gibi bir çok 

branş sunuldu. 

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün 

oluşturulması, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; demokratik liderliği 

benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığı “Öğrenci Meclisi 

Oluşturma” süreci ekim ayının ilk haftasında okulumuzda gerçekleşti. 

Genel veli toplantımızda belirlenen sınıf veli temsilcilerimizle ilk “Veli Konseyi” toplantımızı 

önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimizi de şimdiden bilgilerinize sunarım. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Okulumuzun güvenlik hizmeti aktif bir şekilde işlemektedir. Bu kapsamda “velinin onayı 

doğrultusunda güvenlik açısından okul girişlerinde gösterilmek üzere öğrencimizi okuldan alacak büyükler 

için ( anne, baba, akraba, dadı vb.) veli ziyaretçi kartı uygulaması” başlayacaktır. Veli ziyaretçi kartı 

uygulaması için http://www.kultur.k12.tr/ziyaretci.php  sayfasını tıklayarak, gerekli bilgileri doldurabilir ve 

göz at kısmına ilgili kişinin fotoğrafını ekleyip kartınızı oluşturabilirsiniz. Bu kartın A5 boyutunda çıktısını 

alabileceğiniz gibi akıllı telefonunuza da kartı indirebilirsiniz. Güvenlik ekibimiz velilerimizin büyük bir 

çoğunluğunu tanımaktadır. Okul güvenliğimizin ihtiyaç duyduğu durumlarda telefonunuza indirmiş 

olduğunuz veli ziyaretçi kartını ya da çıktısını okul güvenliğimize gösterebilirsiniz. 

Sürekli değişen dünyaya ayak uydurabilmek, yenilikleri takip etmek ve mükemmeli keşfetmek Kültür 

Koleji’nin hedefleri arasında yer almaktadır. Eğitim-öğretim süreçleri kapsamında revize edilen ya da 

geliştirilen sınav politikalarında yabancı dil eğitimi günümüzde çok daha fazla önem kazanmaktadır. Gelecek 

yıllarda öğrencilerin Cambrige gibi yabancı dille ilgili girdikleri sınavlardan aldıkları sertifikaların daha da 

değer kazanacağı ön görülmektedir. Tüm bu gelişmeler düşünülerek okulumuzun ilkokul grubunda yabancı 

dil eğitim saatlerinin 3 saat artırılmasına karar verilmiştir. Haftada 7 ders saati main course, 3 ders saati 

native dersi alan öğrencilerimize artı 3 saat daha skills dersi verilerek program genişletilmiştir. İlkokul 1. 

sınıflarda başlayan 2. yabancı dil eğitimi ve bilimsel/kültürel kulüpler kapsamında verilen 1 saatlik İngilizce 

eğitimiyle birlikte ilkokul 1,2,3.sınıflarda yabancı dil eğitimini haftada 15 ders saatine yükseltilmiştir.   

4. sınıflarda ise yabancı dil eğitimi tüm bunlara ek olarak bireysel ders saatleri de eklendiğinde 16 ders 

saatine çıkarılmıştır.  

 

Bilgilerinize sunarım. 

Desteğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür eder, hep birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı bir ders yılı dilerim. 

 

 

 

Olcay Güvenç 

Kültür Koleji İlkokul Müdürü 
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