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Kurucumuzun Mesajı
“Hayallerden gerçeğe adım adım!” / “Bir yol var hayallerden gerçeğe…”
Bütün çağların gündeminde sonsuza kadar ayakta kalacak kavramlardır eğitim ve
öğretim; çünkü konusu insandır. Küreselleşen dünyamızda söz sahibi olabilmek,
ancak ve ancak insanımızı en üst seviyede eğitim ve öğretim kavramlarının gerekleriyle donatmaktan geçer elbette. Bu da eğitim-öğretim kavramlarının temel
öznesi, yapı taşı olan okullarla gerçekleştirilebilir en kestirme yoldan… (Sayfa 2)

Biltes Yetenek Haritası Projesi Devam Ediyor.

“Geleceğin güvencesi

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Oktay Aydın tarafından
çocukların yeteneklerini keşfetmeye odaklı Yetenek Haritası projesi ilk sonuçlarını Biltes velileri ile paylaştı…(Sayfa 3-4)

sağlam temellere dayalı
bir eğitime, eğitim ise
öğretmene dayalıdır”

Biltes Koleji - Sosyal Ben Akademi İşbirliği
Öğrencilerimiz Farkındalıklarını Arttırdı.

Mustafa Kemal Atatürk

Biltes Koleji ve Sosyal Ben Akademi işbirliğiyle devam eden projemiz, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinci edinmesini sağlamak amacıyla harekete geçti…
(Sayfa 4)

Satranç Turnuvasında Biltes Koleji Fark Attı.
Okulumuzun düzenlediği satranç turnuvasında Biltesliler rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştılar… (Sayfa 10)

YeniYeniYeniYeni...
 Biltes Kemerburgaz

İlköğretim Okulu
açılıyor… Ayrıntılı bilgi:

leyla.akin@biltes.k12.tr
 Bizi instagram’da

beğendiniz mi? :)
www.instagram.com/
bilteskoleji/

 Web sitemiz yenilendi…

www.biltes.k12.tr

 Erasmus+ projelerimiz

çok yakında hayata
geçiyor...

Kolejimizin haberlerine sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Instagram, Twitter, Facebook: @bilteskoleji
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Kurucumuzun Mesajı
İnsan…
Dünyanın en değerli, en üstün varlığı…
Her şey insanla başlar ve onunla devam eder sonsuza kadar.
İnsandır her kavramın içini dolduran, etrafındaki nesnelere değer katan.
İnsandır toprağı yurt eden, insandır dostluğu var eden, insandır acıları bal eden.
İnsandır farklılıkları güzelleştiren, birleştiren, bir eden, seven, sevilen, sevdiren.
İnsan, insan, insan… Önüne ve arkasına sonsuz sayıda ifade konulabilecek büyülü kelime…

Okulumuzun Kurucusu
Can Uysal

Ve inancımız odur ki her insan, özünde onu mükemmel kılacak bir cevherle yollanır dünyamıza. O cevher de önce aile çevresinde, sonrasında okullarda işlenir ki adı eğitimdir, öğretimdir. Ve daha sonra da şairin “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey
var” diye ifade ettiği üzere hayatımızın sonuna kadar devam eder.
Bütün çağların gündeminde sonsuza kadar ayakta kalacak kavramlardır eğitim ve öğretim; çünkü konusu insandır. Küreselleşen dünyamızda söz sahibi olabilmek, ancak ve ancak insanımızı en üst seviyede eğitim ve öğretim kavramlarının gerekleriyle
donatmaktan geçer elbette. Bu da eğitim-öğretim kavramlarının temel öznesi, yapı taşı olan okullarla gerçekleştirilebilir en
kestirme yoldan.
Bizler de önce hayal ettik, nasıl bir okul? Öyle bir okul olsun ki çocuklarımızın özlerindeki cevheri fark etsin ve onlara fark
ettirsin. Öyle bir okul olsun ki o cevheri yüksek kaliteli bir eğitim-öğretim yaklaşımıyla açığa çıkarsın. Öyle bir okul olsun ki o
cevhere günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda donanım kazandırsın. Derler ki çoğu kez hayaller başlangıçta
imkânsız görünür. Ama biz biliyorduk ki dünyada görülen her büyük başarı, öncesinde sadece ve sadece bir hayaldi. Yine biliyorduk ki ağaçlar bir tohumda, denizler bir damlada gizliydi.
İşte böyle, önce hayal ettik; sonra bilgi, beceri ve deneyimleriyle eğitim ve öğretime gönül vermiş, işine âşık, çok nitelikli bir
kadroyu bir araya getirdik. Hayallerimizi gerçek sahnesine çıkaracak bir kadro ve Türk eğitim sisteminde yeni bir ses, yeni
bir soluk olup BİLTES KOLEJİ adını koyduk.
Çağdaş dünyada ülkemizi ve değerlerimizi hak ettiği yere taşıyacak bireyler… Farklılıkları zenginlik olarak algılayan, gökyüzünün bütün renklerini görebilen bireyler… Kendisine güvenen, kararlı, zorluklar karşısında pes etmeyen, her zaman başaran
bireyler… Kendi ayakları üstünde durabilen, girişimci, yaratıcı düşünce yapısına sahip bireyler… İşte bunlar ve daha nicesi
için çocuklarımıza; sevgiyle kuşatılmış ortamlarda- yaşatarak, deneyim kazandırarak öğretmek… Yaşananlar, yaşatılanlar ve
deneyimleri analiz edebilme becerilerini kazandırmak… Çocuklarımıza bilgi yüklemek yerine öğrenmeyi öğretmek ve onların
öğrenme kapasitelerini geliştirmek… Ait olduğumuz coğrafyanın kültür değerlerini kazandırırken bir büyük dünya ailesinin
mensubu olunduğu bilincini de kazandırmak… “ Eğriyi kırmadan doğrultma “ temelli disiplin anlayışı ile ve mutlaka sevgiyle
yaklaşmak…
İşte bunlar ve daha niceleri için çıktık yola, BİLTES KOLEJİ çatısı altında güvenli yarınlara yolculuğumuzda sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

Can Uysal
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Biltes Yetenek Haritası Projesi Hızla İlerliyor
Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç Dr. Oktay Aydın tarafından çocukların yeteneklerini keşfetmeye
odaklı projesini uygulayan Biltes Koleji “Yetenek Haritası Projesi” çalışmasının ilk sonuçlarını Biltes velileri ile paylaştı.
Biltes Koleji Genel Müdürü Fatma Tuğcu ve Oktay Aydın’ın velilerle yapmış olduğu toplantı Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsü’nde gerçekleşti. Proje kapsamında öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerine ilişkin testlerle birlikte aynı
zamanda öğrenci velileri ve öğretmenlere yönelik danışmanlık hizmeti de verildi. Yapılan bu proje ile Biltes Koleji’ndeki
tüm öğrencilerin test uygulamaları ile yetenek haritaları çıkartıldı
ve çocukların okul başarısı arttırılarak gelecekte yapacağı meslek
ve kariyerlerine ilişkin tercihlerin en doğru şekilde yapılması amaçlandı.
“Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu, o ülkenin insanlarının ne
kadar gelişmiş olduğu ile doğru orantılıdır”
5 yıldır çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıcı çalışmalar içinde
olduğunu dile getiren proje sahibi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki dünyadaki yerinin çok
heyecan verici olmadığına vurgu yaptı. Bu anlamda Oktay Aydın aynı
zamanda, “Ülkemizin bilim literatürüne katkıları, gelişmişlik düzeyi,
eğitim sistemlerindeki eksikliklerini gördüğünüz zaman aslında şunları görüyorsunuz ki bir ülkenin kalkınmışlığı ve gelişmişlik düzeyi o
ülkenin insanının kalkınmışlığı ve gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Bu noktada da özellikle çocuklarımızın yeteneklerinin
çok ihmal edildiğini, eğer çocuklarımızın yeteneklerine hak ettiği değeri verirsek onların da ülkesine en büyük katma
değeri o zaman sağlayabileceklerini fark ettim. Bunu fark ettiğim andan itibaren özellikle çocukların yeteneklerine keşfetmeye odaklı çalışmalar yapmaya başladım ve yaklaşık 5 yıllık bir çalışma sonrasında bu projeyi geliştirme imkânına
sahip oldum” dedi.
“Bizim amacımız baskın yeteneği tespit etmek”
Yapmış olduğu projenin içeriğinden de bahseden Aydın, “Yetenek haritalarını ortaya çıkaran testler hazırladık. Bu testler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise versiyonlarından oluşuyor. 8 temel yetenek alanında çocukların yetenek haritalarını
çıkarıyoruz. Maalesef bizde yetenek kavramı hemen üstün yetenek olarak algılanıyor ki bu testlerin amacı çocukların
üstün yeteneğine odaklanmak ya da içlerindeki elitleri seçmek değil. Bizim derdimiz, aslında baskın yetenekleri tespit
etmek. Böylece her çocuğun kendi içerisindeki en baskın olduğu alanları keşfetmek projenin özünü ortaya koyuyor. Çünkü her çocuk bir geleceği hak ediyor ve her çocuğu o geleceğe taşımak adına kendi içerisinde üstün ve baskın olan yeteneğe yöneltmek en doğrusudur. Yapmış olduğumuz testler de bize
bu imkanı veriyor. Şuana kadar Türkiye’de 50 bin çocuğun yetenek
haritalarını çıkartmış bulunmaktayız ve hedef 1 milyon. Umarım
projemiz daha da büyüyerek devam edecektir” şeklinde konuştu.

Yazının devamı 4. sayfamızda
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“Aslında nihai hedefimiz patent projelerini arttırmak”

Biltes Yetenek Haritası Projesi

Çocukların ortaya çıkan yetenekleri ile birlikte aslında hedeflenenin
çocuklara patent kavramını fark ettirmek ve patent projeleri yaptırmak olduğuna da değinen Aydın son olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız
son dönemlerde Türkiye’deki eğitim sisteminden çok memnun olmadığını, bilim ve teknoloji ile ilgili çalışmaların daha fazla yapılmasına dair
ifadeler kullandı. Bu çok doğru bir tespit. Bu anlamda maalesef Türkiye’deki eğitim sistemi çok yetenek odaklı bir eğitim sitemi değil. Özelikle sınav ve etüt odaklı bir mantıkla daha çok hizmet veriliyor. Çocuklar belli düzeyde yetkin hale getirilip, sınavlara hazırlanmaya çalışılıyor ki bu ne pedagojinin ne de eğitim biriminin aslında çok da onaylayabileceği bir durum değil. Dolayısıyla bizler bir şekilde eğitim sistemimizin içine çocuklarımızın yeteneklerini keşfeden bir modeli sun-

Proje Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Oktay Aydın ve
Genel Müdürümüz Sayın Fatma Tuğcu

mak zorundayız. Bu projenin nihai hedefi de bu çocuklara patent kavramını fark ettirmek ve patent projeleri yaptırmak. Çünkü ülkemizin üreticiye vermiş olduğu patent sayıları kesinlikle
dünyayla rekabet açısından çok iyi olmadığı bir gerçek. Bu yüzden bizler de çocuklarımızın yetenek haritalarını çıkartıp,
yetenek akademilerinde bu yeteneklerini geliştirip onların bolca patent projeleri yapmalarını sağlayacağız. Aslında nihai
ve stratejik hedefimiz patent projeleridir diyebilirim. Bir ülke için en büyük sermaye insan yeteneğidir. Sonuçta her çocuğun yetenekleri doğrultusunda eğitim alma hakkı vardır” diye konuştu.

“Sadece çocukları değil velileri de bilgilendiriyoruz”
Biltes Koleji Genel Müdürü Fatma Tuğcu da Biltes olarak öğrencilerin hem yeteneklerini ortaya çıkardıklarını hem de ulusal sınavlara hazırladıklarını dile getirerek, “Eğitim sistemimiz çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıcı bir eğitim sitemi
değil. Daha çok sınav odaklı. Kazandığı üniversiteyi ve bölümü bırakıp farklı bir alanda tekrar sınava girip kendini değerlendirmek isteyen çok fazla gencimiz var. Bizim amacımız da çocuğu anaokulundan itibaren hangi yeteneğe sahip olduğunu
ortaya çıkarmak ve çocuğun o yönde ilerlemesini sağlamak. Aynı zamanda velileri de bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü
birçok veli çocukluğunda ne yapmadıysa ve neye karşı içinde bir ukde varsa çocuğuna onu yaptırmak istiyor. Fakat çocuğun
faklı bir alana ilgisi ve yeteneği olabilir. O nedenle biz hem velilerimizi hem de çocuklarımızı değerlendirmek istiyoruz”
dedi.

www.biltes.k12.tr
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Biltes Koleji - Sosyal Ben Akademi İşbirliği
Biltes Koleji - Sosyal Ben Akademi işbirliği ile öğrencilerimizin sosyal konularda farkındalıklarının arttırılması
çalışmalarına hızla devam ediliyor.
Öğrencilerimize, belirlenen programlar doğrultusunda
her hafta “Sorumluluk alma / Yardımlaşma / Dünyamızı tanıyalım / Farklı Etnik Kökendeki Çocuklarla
Tanışma / Kitap okuma alışkanlığı / Paylaşma / Hayvan Sevgisi ve Hayvanları Koruma / Arkadaşlık ve
Ekip Çalışması / Doğa ve Çevre Bilinci / Engellileri
Anlama ve Hoşgörü” konularında bir dönem boyunca
eğitim verilecek. Uygulamalarla desteklenecek konu başminikler soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının zarar
lıklarıyla öğrencilerimizin topluma duyarlı, çağdaş birey- Biltesli
görmemesi için proje kapsamında barınaklar yaptılar.
ler olması hedefleniyor. Dezavantajlı gruplara yönelik
farkındalık arttırıcı gönüllü çalışmalar ve önyargıların
genç yaşlarda en aza indirilmesini sağlamak projenin
diğer önemli unsurlarını oluşturuyor.
Anaokulu öğrencilerimizle de gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında erken yaşta farkındalık yaratmak, sosyal
sorumluluk bilinci oluşturmak ve duyarlılık yaratmak için
Sosyal Ben akademinin mentorluğundan yararlanılmaya
devam ediliyor. Bu kapsamda öğrencilerimiz eğitim hayatlarına yaşıtlarına göre bir adım önde başlayacaklar.

Hedeflenen Temalar


Farkındalık



Sosyal Sorumluluk



Kitap Alışkanlığı



Dünya Barışı



Hayvan Sevgisi



Ekip Çalışması



Doğa



Hoşgörü



Engellilerle Empati Kurmak



Yardım Kuruluşlarını Öğrenmek

Biltesliler gönüllü olma kavramını öğreniyorlar.
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TOFD PROJESİ
Özel Biltes Eğitim Kurumları
olarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin yürütmüş olduğu “ Plastik Kapak Kampanyası”na bizler de dahil olduk.
Öğrencilerimiz her hafta plastik kapak kutularını doldurarak
oluşturulmuş olan takımlarına
puan kazandırıyorlar. Tatlı bir
yarış havasında geçen kampanya sayesinde engelli aracı alınmasında Bilteslilerin katkısı
büyük olacak.
Sizler de bu projemize destek
verebilirsiniz.

Bir el de siz uzatın...
Biltesliler çevreye ve engellilere duyarlı yaklaşımlarıyla hep bir adım öndeler!

BİLTES KOLEJİ - VAN GÜRPINAR GÜZELSU KARDEŞ OKUL PROJESİ
Biltes koleji “Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti” projeleri kapsamında Van-Gürpınar Güzelsu İlkokulu için
yardım kampanyası düzenledi. Bu kapsamda öğrencilerimizin duyarlılığı ve velilerimizin önemli destekleriyle topladığımız tüm yardım malzemeleri kardeş okulumuza ulaştırılacak.
Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan kardeş okul kampanyalarımız sayesinde öğrencilerimiz, ülkemizin birçok
şehrinden arkadaşlıklar edinecekler ve yardımlaşma duygusunu öğrenecekler.

www.biltes.k12.tr
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BİLTESLİLER PİLLERİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR
Çevre bilincinin aşılanması konusunda küçük
yaşlarda aileden başlayan eğitimin okulda da
sürdürülerek çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin öneminin yadsınamayacağı günümüzde, Biltesliler atık pillerin dönüştürülmesi
kampanyası başlattılar.
Okulumuzun tüm katlarına yerleştirilen pil
toplama kapları ile öğrencilerimiz evlerinden
ve yakın çevrelerinden topladıkları atık pilleri
geri dönüşüm kutularına atma konusunda hassasiyetlerini gösterdiler.
Kolejimiz; çevreyle ilgili konularda belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve çevre dernekleriyle olan çalışmalarına hız verecek ve öğrencilerde çevre bilincinin sağlanması konu-

Biltesliler tüm enerjileriyle ve çevre duyarlılıklarıyla topladıkları atık pilleri geri
dönüşüm kutularına attılar.

sunda gerekli hassasiyetini sürdürmeye devam edecek..

TEOG’da Yüksek Başarı Gösteren
Öğrencimiz İpek Kıvılcım Aktaş
Londra’da dil eğitimine başladı…
Biltes Koleji öğrencilerinin, mezuniyetlerine kadar
geçen dönemlerinde, dünyanın kültürel zenginliklerinin öğrenilmesine yönelik bir bakış açısı geliştirmeleri kolejimiz tarafından temel hedef olarak belirlenmiştir. Buradan hareketle uluslararasılaşma kolejimizin en önemli hedeflerinden birisidir.
Bu kapsamda okulumuz öğrencilerinden İpek Kıvılcım
Aktaş KTT ve TEOG deneme sınavlarında gösterdiği
başarıdan ötürü Londra’da bulunan Katherine & King’s
College of London’da dil eğitimi almaya hak kazandı.
Uluslararası

platformlarda

değişik

kültürlerden

gençlerle tanışma anlamında öğrencilerini sürekli
destekleyen

Biltes

Koleji,

dünyanın prestijli okullarına

başarılı

öğrencilerini

göndermeye devam

edecek.
Biltesliler, çokkültürlü ortamlarda yaşamayı erken yaşlarda deneyimlerler.
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ
DANS KULÜBÜ: Öğrencilerin ritim duygularını geliştirmek, özgüvenlerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat verebilmek adına keyifli zaman geçirdikleri dans kulübünde aynı zamanda bedensel koordinasyonlarını sağlamaları adına
vücutlarını esnetme ve güçlendirme egzersizleri yapılmaktadır. Dans kulübünde
öğrenciler müzik eşliğinde, yaş gruplarına uygun olarak farklı dans stilleri öğrenmektedirler.
YARATICI DRAMA KULÜBÜ: Yaratıcı Drama Kulübünde öğrencilerimizle yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecek; rol oynama, doğaçlama, dramatizasyon teknikleri eşliğinde drama çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda, kukla, maske, keçeden oyuncak yapımı çalışmaları ile hayalleriyle ince motor kas gelişimi desteklenmektedir.
Günümüzün en popüler hobisi olan cupcake ve kurabiye atölyelerini yaratıcı drama
ile birleştirip kurabiye kahramanlar atölyesi olarak Biltes Koleji öğrencilerimize
yaptırılmaktadır.
GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ: Kulübümüz öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirerek onlara güzeli görmeyi ve estetik bakış acısını kazandırır. Aynı
zamanda farklı materyaller kullanarak ince motor becerilerini geliştirir.
Yerli ve yabancı sanatçılardan örnekleri inceleyerek sanatsal açıdan genel
kültürlerinin gelişimini sağlar.
MODA TASARIMI KULÜBÜ: Moda tasarımı, kıyafet ve çeşitli aksesuarlar
oluşturmayı barındıran bir ifade biçimidir. Kulübümüzde kıyafet çizimleri,
boyama şekilleri, estetik duruş gibi konular başlıca olmak üzere temel moda
eğitimi verilir. Geçmişten günümüze değişen moda hakkında incelemeler ve
örnekler yapılır. Ünlü modacıların çalışmaları incelenir.
ALGORİTMA VE KODLAMA: Kodlama, çocuklara erken yaşta algoritmik
düşünme becerilerini kazandırarak, yaratıcı düşünmeleri ve problem çözmelerini sağlar. Sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştirirken, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi de kolaylaştırır. Kulübümüzde amacımız
öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici şekilde kodlamayı öğretmektir.
ORİGAMİ: Origami Kulübünde öğrenciler, parmaklarını kullanırken, zihinlerini de etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Yapılan çalışmalarla öğrencilerin
odaklanma süreleri zaman içerisinde artmakta, geometri bilgileri gelişmekte, küçük kas gelişimleri de desteklenmektedir. Kurallara uymak ve çalışmanın sırasıyla adım adım yapılıyor olması öğrencilerin sebat duygularını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Eserin yapım aşamalarında öğrenciler, yavaş ve nazik davranmayı öğrenmektedirler.

Tomoko Kudo hocamızın önderliğinde Biltesliler origami kağıt katlama sanatının sihirli dünyasını öğreniyorlar!

AKIL OYUNLARI: Akıl oyunları kulübünde öğrencilerin sahip oldukları zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirmesi;
karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve
yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Akıl Oyunları
Kulübü, öğrencilere sırayla oynama, takım olma, stratejik düşünme, ileri görüşlülük
ve matematik becerisi gibi birçok beceri de kazandırmaktadır.
GOLF KULÜBÜ: Mini golf özel olarak yapılmış parkurlarda kendisine ait özel sopalarla ve küçük sert topla oynanan bir oyundur. Amacı parkuru en az vuruş yaparak
tamamlamaktır. Fiziksel ve duygusal anlamda olumlu gelişimin en önemli anahtarlarından biri mini golftür. Mini golf oynamak oldukça eğlencelidir. Çocuklar başarılı
atış yaptıkça özgüveni artar, fiziksel aktivite sayesinde stres seviyeleri azalır.
BUZ PATENİ: Buz pateni kulübümüzde temel kayma eğitimi verilmektedir. Koordinasyon, denge eğitimi yarar sağlamaktadır. Çeşitli oyunlar ile dersimizde öğrencilerimiz eğleniyor aynı zamanda. Oyun esnasında farkında olmadan da çok şey öğrenebiliyorlar.
SATRANÇ KULÜBÜ: Disiplinli çalışma, dürüstlük ve sağlam ahlak değerlerine dayanan, karşılıklı saygı ve centilmenlik içeren ve sistematik düşünceyle stresle mücadeleyi öğreten spor branşının kulübüdür.
SPORTİF OYUNLAR KULÜBÜ: Öğrencilerimize sporu sevdirirken yeteneklerini ön plana çıkartıp uygun kulüplere yönlendirmek temel amacımızdır. Bunun yanında fiziksel ve psikolojik açıdan gelişimlerini geliştirmek ve hayatları boyunca
sporun içerisinde yer almalarını sağlamaktır.
BASKETBOL-VOLEYBOL KULÜBÜ: Öğrencilerimizin fiziksel, psikolojik, sosyal ve kültürel seviyelerini geliştirmekle
birlikte grup içerisinde uyumlu ve yardımlaşma duygusunu artırmak temel amaçtır. Bunun yanında sporu sevdirmek ve
zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak hayatları boyunca sağlıklı ve topluma yararlı bireyler yetiştirmektir.
ENGLISH FUN CLUB: İngilizce kulübümüzde drama çalışmaları, şarkı, canlandırma ve mini skeçler yapılmaktadır. Tüm
bu çalışmalar öğrencilerin İngilizce dil becerilerini ve özellikle konuşma becerisini geliştirmek üzerine planlanmıştır.
DESTINATION – IMAGINATION CLUB: Kulübümüz yarışma konseptlidir. Bu kulüpteki öğrenciler kendilerine verilen
yedi projeden bir tanesini seçerek başından sonuna o projeyi hayata geçirmekle sorumludurlar. Bitirilen proje önce il
bazında okullar arasında daha sonra şehirlerarasında ve finallere kalındığı takdirde yurt dışında ülkemizi temsil edecek
proje olarak planlanmaktadır. Tüm çalışmalar İngilizce yapılmaktadır.
FEN KULÜBÜ: Fen kulübünde öğrencilerimizle eğlenerek ve merak ederek
birbirinden farklı konularda deneyler yapmaktayız. Ve bu deneyleri fen laboratuvarımızda çeşitli materyaller kullanarak gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda küçük kas gelişimlerini desteklemek adına gerçekleştirdiğimiz deneylerle ilgili olarak etkinlikler yaparak keyifli dakikalar geçirmekteyiz.
WEB TASARIM: Kullanıcının görünen yüzü olan web siteleri, sadece bilgi
edinmemize değil bilgi yaratma ve yayma amacıyla da insanlığa faydalı olmaktadır. Kulüp dersimizin amacı HTML kodlarını kullanarak temel web tasarım
becerilerini kazandırmak ve web sitesi yapabilecek düzeye erişmelerini sağlamaktır. Öğrenciler kodlamanın temeli olan HTML kodlarını kullanarak web
sitelerini oluşturabilme, yanlış kod bloklarını bulabilme, kontrol etme gibi yetileri kazanırlar.
SOSYALBEN JUNIOR: SosyalBen Junior Kulübü'nün amacı çevresine ve
toplumsal olaylara karşı duyarlı, sorumluluk sahibi, farkındalık seviyesi yüksek
bir nesil yetiştirmektir. Dönem boyunca sosyal sorumluluk projeleri hayata
geçirilecek ve bu süreç eğlenceli ve öğretici bir şekilde ilerleyecektir.

Akıl Oyunları kulübü zihin açıyor...

SATRANÇTA DA ŞAMPİYON BİLTES KOLEJİ!
Biltes Koleji Satranç Takımımız, ilçemizde düzenlenen ve 140 öğrencinin
katıldığı okullar arası satranç turnuvasında şampiyon oldu!
Bu büyük başarıyı okulumuza kazandıran, satranca gönül
vermiş ekiplerimizin isimleri şu şekilde;
Bireysel sıralamada;
Birinci - Muhammed Baha Turhan
İkinci - Burak Efe Koç
Yıldızlar takım sıralamasında Muhammed Baha Turhan, Burak Efe Koç,
Oğuz Kayra Büyükyıldırım ve Mahmut Efe Duygun’dan oluşan takımımız
şampiyonluğa ulaştılar.
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KARİKATÜRİST ve RESSAMLARIMIZ
Kırmızı Kalem ekibi olarak her ay Biltesli sanatçı adaylarımıza köşelerinde yer verecek. Siz
de benim eserim bültende yer alsın diyorsanız karikatürünüzü veya resminizi
ferhat.onol@biltes.k12.tr mail adresine “jpg” formatında yollayabilirsiniz.

Aylin Turgut 1-A

Defne Taşdemir 4-A
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Melek Taşyürek 4-A
12

.

Doruk Daştan 1-B
Berke Seba 1-B

Duru Irmak Kurttekin 4-B
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1000 TURNA KUŞU
JAPONYA’YA UÇUYOR!
4-A sınıfı öğrencilerinin ortak projesi olan, Origami
kağıt katlama sanatı kullanılarak yapılacak 1000 turna kuşu Hiroşima’da bulunan “Hiroshima Peace Memorial Museum”a Sadako Sasaki anısına 6 Ağustos
Dünya Barış günü için gönderilecek. Minik Bilteslilerin bu projesi okulumuzda “Dünya’da Barış” konusunda farkındalığı arttırmayı hedefliyor. Projemize sizler de turna göndererek katılabilirsiniz. Ayrıntılı
bilgi için ferhat.onol@biltes.k12.tr

SADAKO SASAKİ’nin HİKAYESİ
Hiroşimalı binlerce küçük kızdan biridir Sadako Sasaki.
1945'te ABD'nin atom bombası Hiroşima'daki evlerinin bir
mil uzağında patladığında iki yaşındaymış henüz. Yaralanmamış, hastalanmamış. Okuluna gidiyormuş güzel güzel. Ancak 12
yaşına geldiğinde hastalanmış birdenbire. Doktorlar,
Sadako'ya 'atom bombası hastalığı' adı verilen kan kanseri
teşhisi koyduğunda; uzun yaşamı, umudu, şansı ve mutluluğu
simgeleyen turnaların efsanesi canlanmış yeniden. 'Kâğıttan
Bin Turna Kuşu' efsanesine göre, hasta birisi eğer kâğıttan
1000 adet turna kuşu yaparsa, tanrılar bu kişinin dileğini yerine getirecek ve onu sağlığına kavuşturacaktır. Bunun üzerine
Sadako, hastalığını cesaretle karşılayıp, kâğıt turnaları
katlamaya koyulmuş. Katlarken de konuşmuş turnalarıyla:
"Kanatlarınıza 'huzur' yazacağım. Böylece tüm dünyada uçabileceksiniz." Ancak küçük Japon kızın kısacık yaşamı 1000
turnayı katlamaya yetmez. 25 Ekim 1955 günü 644 kâğıttan
turnayı, 645'e tamamlayamadan ölür. Arkadaşları, eksik kalan
356 turnayı katlayıp onunla birlikte gömerler. O günden bu
yana turna kuşu barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi
olur. Arkadaşları Sadako'nun ve atom bombasından ölen bütün
çocukların anısına bir anıt hayal etmeye başlarlar. Gençler
ülkenin her yanında bu proje için para toplar. Sonunda hayalleri gerçek olur ve 1958'de Hiroşima'da Barış Parkı'nda
Sadako'nun anıtı törenle açılır. O günden bu yana her yıl
Barış Günü olan 6 Ağustos'ta dünyanın dört bir yanından
çocuklar yaptıkları kâğıttan bin turna kuşunu Sadako'nun
Hiroşima'daki anıtına gönderirler. Çünkü Sadako'nun anıtındaki yalvarış, aynı zamanda tüm çocukların ortak duygusudur:

"Bu bizim duamız, dünyada barış istiyoruz."
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OKULUMUZDAN KARELER

Arka Kapak Metni Başlığı
Paragrafları sık sık kullanın. Beyaz metin okuyucunun metne göz atmasını ve içe-

Kampüslerimiz:
* Biltes Sadabad
* Biltes Kemerburgaz
* Biltes Vadistanbul (International Pre-School)
* Biltes Levent (International Pre-School)
* Biltes Etiler (International Pre-School)
Kampüslerimize ilişkin her türlü bilgiyi halkla ilişkiler
koordinatörümüz ile irtibata geçerek edinebilirsiniz.
Leyla Akın
(Halkla İlişkiler ve Tanıtım Koordinatörü)
TEL: 05335130352
Mail: leyla. akin@biltes. k1 2. tr
Bültenimize ilişkin önerileriniz için:
Ferhat Bilgin Önol
(Kurum Geliştirme Uzmanı)
Mail: ferhat. onol@biltes. k1 2. tr

