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BAŞLARKEN… 

Kırmızı Kalem’in ikinci sayısında sizlerle   

yeniden beraberiz. Kolejimiz öğrencilerinin 
heyecanı, gerçekleştirdikleri sosyal          

aktiviteler bizleri ikinci sayıyı çıkarmaya 
teşvik etti. Bu heyecanı görünür kılmanın 

çok önemli olduğunu düşünüyoruz.  

Biltes ailesi olarak Mart ayında birçok proje 
tamamladık. Kardeş okulumuz Van Gürpınar 

Güzelsu İlkokulu’na gerçekleştirdiğimiz yar-
dım kampanyasını büyük bir mutlulukla ta-

mamladık. Birçok sivil toplum kuruluşunu ve 
yazarı okulumuzda ağırladık, öğretici aktivi-

teler organize ettik. Nisan ve Mayıs ayların-
da da birçok sosyal proje gerçekleştirmek 

için  Biltesli minikler hazırlıklarını tamamla-
dılar. 

Bunun yanı sıra Biltes ailesi olarak oldukça 

heyecanlıyız. Heyecanımızın nedeni Kemer-
burgaz Kampüsümüzün açılışının çok yakında 

gerçekleşecek olması. Ayrıca Biltes Etiler 
ve Biltes Nisbetiye Anaokullarımızın açılış-

larına da çok az bir süre kaldı. Yüzlerce yeni 
öğrencimizin aramıza katılacağı 2017-2018 

eğitim döneminde Biltes ailesinin heyecanı 
dorukta olacak. 

Şimdi sizleri Kırmızı Kalem dergisinin büyülü 
dünyasıyla başbaşa bırakıyoruz. Önümüzdeki 
sayı görüşmek dileğiyle... 

          KIRMIZI KALEM EKİBİ 

    



 3 

Kırmızı Kalem; Biltes Eğitim Grubu okullarında dağıtılan ücretsiz aylık bültendir.  
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Mini Tarım Müzesi etkinliği ile öğrencilerimizin Anadolu 

Tarım Kültürünü öğrenme aktivitesi 

  

 Türkiye Omurilik Felçilileri Derneği’nin okulumuzu ziyareti 

 Biltes Kemerburgaz Kampüsümüz açılıyor…  

 Biltes Koleji’nin 2.nci kampüsü Kemerburgaz’da açılıyor.  

 Akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerine en iyi eğitimi 
 vermeyi hedefleyen kolejimize ilişkin detaylar sayfa 10’da 
  

 Kütüphane haftası üzerine şiirler, yazılar 

 Kitap kurdu projesi 

  

Van - Gürpınar Güzelsu İlkokulu yardım kampanyası  
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 Spor müsabakalarındaki başarılarımız         
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Kardeş Okulumuz  

Van - Gürpınar Güzelsu İlkokulu’na  

Yardım Malzemelerimiz Ulaştı 

 
Biltesli öğrencilerimizin başlattığı 

“Van-Gürpınar Güzelsu İlkokulu   
yardım kampanyası ve kardeş okul 

projesi” tamamlandı. 
  

Biltesli miniklerin yoğun ilgisi        
sayesinde toplanan yardımlar  

Van’daki öğrencilere ulaştırıldı. 
 

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin  

yazdıkları mektuplarla “mektup   

arkadaşlığı” fikri öğrencilerimize bu 
projeyle aktarılmış oldu. Mektup 

yazma alışkanlığını kaybetmeyecek 
öğrencilerimiz yurdun dört bir      

yanından arkadaşlar edinebilecekler. 

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 



 5 

 

 
18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Kutlama ve 

Şehitlerimizi Anma Günü 

Drama ve Oratoryo Gösterileri 

 

18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Kutlama ve Şehitlerimizi Anma Gününde    

Biltesliler drama ve oratoryo gösterileri gerçekleştirdiler. Tüm hocaları-

mızın değerli katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik Nişantaşı Üniversitesi 

Doç.Dr. Cevdet Uysal konferans salonunda organize edildi. Duygulu anlara 

sahne olan anma töreninde öğrencilerimizin Çanakkale Zaferine heyecanla 

sahip çıktıkları anlar izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.  

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 



 6 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omurilik Felcinin Sebepleri 

A. Hastalıklar 

 Omuriliğin içinde, çevresinde ve omurga-
da gelişen bir hastalığın, omuriliği sıkıştır-
ması, baskıya uğratması ya da zedelemesi 
sonucu omurilik felci ortaya çıkabilir. Bu 
hastalık grupları şu başlıklar altında toplana-
bilir: 

1. Urlar (Tümörler): Omurga-omurilik böl-
gesinde oluşan urların omuriliğe baskı 
yapması sonucu omurilik felcine sebep 
olabilir. 

2. Enfeksiyonları: Omurga veremi (pott), 
menenjit vb enfeksiyon hastalıklarının 
omuriliği deforme etmesi sonucu omuri-
lik felcinin oluşmasına sebep olur. 

3. Yumuşak Doku Hastalıkları: İleri Dere-
cede omurga fıtıkları, Omurgayı çevrele-
yen dokulardaki (Ligamanlar) deformas-
yonlar vb, yumuşak dokularda gelişen 
hastalıklar da omurilik felci meydana 
getirebilir. 

B. Travmalar:  Trafik Kazaları,  Yüksekten 

Düşmeler, Sportif Yaralanmalar (Sığ suya 

balıklama Atlama vb., Ateşli Silah Yaralan-

maları, İş Kazaları, Doğal Afetler 

( Kaynakça: www.tofd.org.tr/tr/index.php?/tofd/

icerik-detay/omurilik-felci ) 

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Okulumuzu Ziyaret Etti 

  Öğrencilerimizin engellilik konusundaki farkındalıklarını 

arttırmak amacıyla, TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derne-

ği) semineri, Doç.Dr. Cevdet Uysal Konferans salonunda;     

dernek başkan yardımcısı Semra Çetinkaya tarafından gerçek-

leştirildi. Öğrencilerimize omurilik felcinin nedenlerinin anlatıl-

dığı etkinlikte, öğrencilerimizin dikkatli olmaları gereken konu-

larda uyarılar da bulunuldu. Kendisi de bir kaza sonucu omurilik 

felci geçiren Semra Çetinkaya’nın önerilerini, öğrencilerimiz 

hassasiyetle dinlediler. 

Seminerde verilen bilgilerde omurilik işlevlerinin çeşitli sebepler-

le kaybedilebileceğine değinildi. Omuriliğin işlevini kaybetmesi 

için hastalık ya da travmaya bağlı bir baskıya uğraması gerektiğini 

anlatan Semra Çetinkaya, “uğradığı bu baskı sonucu hasar gören 

bölgeler iletişim görevini yapamaz hale gelir.” dedi. “Daha başka 

bir deyişle, organlarla beyin arasındaki irtibat, hasar gören böl-

geler ve bu bölgelerin aşağısında kaybedilir.” 

Omurilik Zedelendikten Sonra İyileşir mi? 

 Omurilik zedelendikten sonra tekrar tedavi edilmez 
ve tekrar büyümez. Eğer omurilik "omurga şoku"u atlata-

bilirse birtakım iyileşmeler olabilir. Omurga şoku her 

omurilik zedelenmesinden hemen sonra ortaya çıkar, 
omurilik çalışmasını durdurur ve kişi hareket edemez. 

Omurga şoku bir kaç saatten 6 haftaya kadar sürebilen 

bir zaman dilimi sürebilir ve bu şok esnasında omuriliğin 

ne derece zedelendiğini saptamak zordur.  

Eğer omuriliğin şişme, kanama, çürümesi biterse birta-
kım iyileşmeler olabilir fakat iyileşme genelde omurilik 

zedelenmesinin ilk 6 aylık süresi içerisinde gerçekleşir. 

Omurilik tamamen zedelenmediyse, kişi zedelenme tari-
hinden 2 yıl sonrasına kadar iyileşme belirtileri göstere-

bilir fakat aradan ne kadar çok zaman geçerse, iyileşme 

şansı o kadar azalır. Eğer omurilik bir hastalık ve ya tü-
mör sebebiyle zedelenmişse, tamamen iyileşme ihtimali 

mevcuttur. (Kaynakça: www.tofd.org.tr/tr/index.php?/tofd/

icerik-detay/omurilik-felci ) 

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 
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İşaret dili, işitme engellilerin  kendi aralarında iletişim kurarken, el         

hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. 

İşaret dilini aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.  

İŞİTME ENGELLİLER İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 

Bunları biliyor musunuz? 

 3 Aralık tüm Dünya’da Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. 

 Türkiye’de 5 milyona yakın engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu rakamın %60’a yakını 

kadın   engellilerden, %40’a yakın oranda da erkek engelli vatandaşlarımızdır. 

 Engellilerin %70’e yakını erişebilirlik sorunu olarak yolların ve kaldırımların uygunsuzluğu-

nu bildirmişlerdir. 

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 
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BİLTES KOLEJİ – OKUL ÖNCESİ AKADEMİ İŞBİRLİĞİ’NDE   

MİNİ TARIM MÜZESİ ETKİNLİĞİ 

 Biltesliler, İlkokul Eğitim Koordinatö-

rümüz Mine Mülayim önderliğinde; Okul 

Öncesi Akademi ve kolejimizin işbirl-

iğiyle  mini tarım müzesi etkinliğinde 

buluştular. Okul Öncesi Akademi ile ger-

çekleştirilen bu çalışma sayesinde öğ-

renciler çevre ve kültürel farkındalıkla-

rını arttırdılar. Anadolu tarım kültürü-

nün yeni nesillere aktarılabilmesi için 

organize edilen tarım müzesi etkinliğin-

de öğrencilerimiz, yerel kültürden kop-

mayarak evrensel kültüre ulaşmanın 

anahtar noktalarını deneyimlediler. Kül-

türel mirasımızın genç nesillere aktarıl-

masını sağlayan bu etkinlikler sayesinde 

daha sorumlu, kültürümüzü koruyan 

gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. 

 

 

HIZLI ve HATASIZ OKUMA ÇALIŞMALARI  

Biltes Koleji olarak öğrencilerimizin okuma yeteneklerinin ge-

liştirilmesine çok önem veriyoruz. Bu anlamda kolejimizde 1. 

sınıftan başlayarak  ilkokuldaki öğrencilerimizin her birinin 

okuma yetenekleri kamera çekimleri ile 

takip edilmektedir. Bu çekimlerle öğrenci-

lerin her biri teker teker öğretmenleri 

tarafından izlenir. Öğrencilerin atlama, 

ekleme, yanlış okuma, harf karıştırma, hiç 

okuyamama gibi hataları tespit edilir. Bu hataların ortadan kaldı-

rılması için gerekli çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin hatasız, 

akıcı ve hızlı okuma yetenekleri geliştirilir. 

ETKİNLİKLER 
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 KİTAP KURDU PROJESİ 
Biltes Koleji olarak 1. sınıftan itibaren tüm seviyelerimiz haftada bir ders saati kütüp-

haneye gelmektedir. Bu derste öğrencilerimiz kütüphanede nasıl davranılır, nasıl kitap 

seçilir gibi konuları öğrenir. Kütüphanemizde kitap okudukları gibi kitap ile ilgili uygun 

etkinlikleri de yaparlar. Ayrıca kitap okuma alışkanlığını kazandırmak adına okulumuz 

kütüphanesinden ayda 4 kitap alıp okuyan öğrencilerimize her ay kitap kurdu sertifika-

sı verilir. Kitap Kurdu sertifikası 

 

KÜTÜPHANELER HAFTASI 

Kütüphaneler Haftası boyunca öğrencilerimizle kütüphanelerin önemi, yararları gibi 

konuları yaşayarak hissettik. Kütüphane dersinde sınıflarımızla yaptığımız çalışmada 

öğrencilerimiz kendi kitaplarını arkadaşlarıyla değiştirdi. Arkadaşlarıyla, en iyi dost-

ları olan kitapları değiştirerek farklı kitaplara merhaba dediler.  

Biltes Koleji öğrencileri 53. Kütüphaneler Haftası etkinliklerinde, hikaye ve şiirler 

yazarak kütüphanelerle ilgili düşüncelerini dile getirdiler. 

Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. ( Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Dünyanın en iyi kütüphanelerinden birkaçını tanıyalım: 

Kansas City Merkez Kütüphanesi, 
(Amerika) 

Strahovský Klášter Kütüphanesi, 
(Çek Cumhuriyeti) 

Ulusal Kütüphane, Paris, 
(Fransa) 

ETKİNLİKLER 
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Biltes Koleji büyümeye devam ediyor 

Kağıthane’de bulunan Sadabad 

Kampüsümüz, Kemerburgaz Kampüsüyle 

daha da güçleniyor. 3000 m kapalı alan 

ve 2130 m açık alandan oluşan yeni 

kampüsümüzde tüm fiziki koşullar 

çocuklarımızın başarılı, çevresine 

uyumlu, yaşam enerjisi yüksek ve hayal-

lerini gerçekleştirebilecek bireyler 

olabilmeleri için kurgulandı.  

Biltes Koleji Kemerburgaz Kampüsü’nde 

başarının tüm bileşenleri öğrencilerimiz 

için biraraya getirildi. Eğitim ve 

öğretimdeki misyonumuz doğrultusunda 

eğitim modelimizin ve güçlü akademik 

kadromuzun yanı sıra fiziksel alanlarıyla 

da çocuklarımıza olumlu enerji akışını 

destekleyen bir kampüs düşten gerçeğe 

dönüştürüldü. Okulumuzun enerjisinin 

evrenle uyumlu olması, doğal yaşam     

enerjisinin öğrencilerimize sağlıklı 

ulaşması için kampüsümüzü 5000 yıllık 

Feng Shui öğretisine göre düzenledik.  

Biltes Koleji Kemerburgaz Kampüsü açılıyor! 

KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

FENG SHUI ÖĞRETİSİ 

Bu öğretinin kökeninin:  

"Rüzgârlar vahşi,  

Güneş ılık,  

Su berrak,  

Ağaçlar gür"  şiirinden geldiğine inanılır.   

Sözlük anlamı "rüzgâr" ve "su" olan Feng 

Shui, doğada var olan evrensel yaşam         

enerjisini yaşadığımız mekânlarda harekete 

geçirmenin yöntemlerini gösteren kadim bir 

Çin öğretisidir. Hayatımıza başarı, sağlık, 

zenginlik, mutluluk getiren, pozitif şansı ve 

enerjiyi kendimize çekmemize yardımcı 

olan bir uygulama sanatıdır. Yaşamın bir 

yolculuk olduğu inancının egemen olduğu 

bu öğretide daha sağlıklı yaşamak, mutlu 

ilişkiler kurmak, kendimizi geliştirmek ve 

hedeflerimize ulaşmak ancak doğanın  

enerjileriyle denge içinde uyumlu 

yaşamaktan geçer. 
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PYP eğitim metodu, daha iyi ve huzurlu bir dünya 

ortamı oluşturma hedefiyle; 3-12 yaş arası 

öğrencileri düşünmeye yönelten, merak 

uyandıran, bilgi ve birikimlerini hayata aktarma 

ve bu yönde sorgulamalarını amaç edinmiş 

uluslararası bir öğrenme ve öğretme modelidir. 

Bu program,      dünyanın her köşesinden öğren-

cileri empati yeteneği gelişmiş, aktif, sevecen ve 

yaşam boyu öğrenen  bireyler olarak yetiştirmeyi 

hedefler. 

 

Tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkın-

da olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya ortamı 

oluşturmaya yardımcı olan uluslararası vizyona 

sahip bir dünya vatandaşı yetiştirmek bu öğren-

me/öğretme modelinin asıl amacıdır. PYP modeli, 

bilginin tek başına yeterli olmadığını bunun yanın-

da uygun kavramların, becerilerin ve tutumların 

geliştirilmesi gerektiğini savunur. 

 

Ne öğrenmek istiyoruz? (yazılı müfredat) 

En iyi nasıl öğreniriz? (öğretilen müfredat) 

Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?

(değerlendirilen müfredat) 

   

İletişim kurma ihtiyacı içgüdüseldir. Dilin gelişimi 

ise bu iletişim kurma ihtiyacına temel teşkil eder; 

düşünme ve anlama etkinliğimizi destekleyerek 

daha da ileriye taşır. PYP’de dil öğretiminin 

önceden belirlenmiş, kuralcı bir modelle yapıl-

masından çok öğrencinin geçmişteki deneyimler-

ine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına hitap edecek 

şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanılır. 

KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

 

PYP’de kişisel, toplumsal ve bedensel 

eğitim ( KTBE ) bireyin esenliğiyle ilgi-

lidir; bunu da bu esenliğe katkıda 

bulunacak kavramların, bilgilerin, tu-

tumların, becerilerin yaygınlaştırılmasıyla 

ve geliştirilmesiyle gerçekleştirmeyi ön-

görür. Bu model; kişinin kendini anla-

masına, başkalarıyla ilişkiler geliştirip 

sürdürmesine, aktif ve sağlıklı bir yaşam 

tarzına katkı sağlar.  

Yaşam boyu öğrenenler olarak bizler, 

yaşamlarımızdan ve içinde yaşadığımız 

dünyadan anlamlar çıkarmaya çalışır; bunu 

da anlamlar oluşturarak, kavramları 

keşfederek ve              anladıklarımızı 

gözden geçirerek yaparız. Yaşam boyu 

öğrenenler, öğrenmeye karşı olumlu bir 

yaklaşım sergilerler.  

Eleştirel ve yaratıcı düşünme için 

stratejiler geliştirip hayata geçirir, 

sorgulamalara katılır, bağlantı kurar ve 

farklı bağlamlarda yeni öğrenme  becer-

ilerini uygulamalarına yansıtırlar. 

Kemerburgaz Kampüsümüzde Uygulanan “PYP” Sistemi  
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“İlk Sosyal Sorumluluk Projem” Etkinliği                               
Biltes Vadistanbul International Pre School’da Gerçekleşti 

KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

Biltes Vadistanbulun minikleri ilk sosyal sorumluluk projelerini başlattılar. Topladıkları 
kitap ve oyuncaklarını Van Gürpınar Güzelsu İlkokulu - Anasınıfı ile paylaşacak olan ana-

okulu öğrencilerimiz büyük bir heyecanla ilk sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştire-
cekler. 
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KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

Bilteslilere yazar Süleyman Bulut’tan sürpriz… 

Okulumuzu ziyaret eden çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut öğrencilerimizle     

keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerimizle ufuk açıcı konularda kendi         
görüşlerini paylaştı.  Eğlenceli ve neşeli bir sunumla desteklenen söyleşi, Biltesli     

miniklerin farklı açılardan bakan sorularıyla interaktif bir şölene dönüştü.  

Yazar Süleyman Bulut kimdir? 

Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 

Çocuk edebiyatçısıdır. 1954 yılında BeyşehirTolca     

Köyü’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi, iktisat Fakültesi’ni 

bitirdi. Tiyatroyla ilgilendi. Radyonun çeşitli programları 

için oyunlar, metinler, televizyon için masallar yazdı.   

“Küçümen Karcık” ve “Aloş” adlı çocuk oyunlarıyla Milliyet 

Sanat Dergisinin Çocuk Oyunu Yarışması’nda (1976)   ba-

şarı ödülü aldı. Aynı yıl “Dost” adlı oyunuyla Hürriyet  

gazetesinin düzenlediği Muhsin Ertuğrul Oyun Yarışma-

sı’nda başarı ödülü aldı. 

Çocuk kitapları: Sarıtay, Kar Tanesi, Kahraman, Aloş 

Emeğin Resmini Çiziyor, Sınıfımızın Resmi ve Mavi Çocuk, 

Binbir Gece Masalları, Gemici Sinbad, Oklu Kirpi ile Ko-

naklı Kaplumbağa, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler; Ko-

caman Küçük Deniz, Yıldızlı Alfabe. 

Kaynak: Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi,      

2. Cilt, Hasan Latif SARIYÜCE, Nar Yayınları, 2012 
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OKULUMUZ REHBERLİK BİRİMİNDEN HABERLER  

ÇOCUKLARDA DİKKAT VE BELLEK BECERİLERİ 

Çocuklar üç yaşa kadar öğrendikleri bilgileri kaydedemezler. Üç yaşından önce hatırlanan 
bazı anılar, sonradan anlatılmış olan hikayelerden çıkarımlarla hatırlanan şeylerdir, gerçek 
kaydedilmiş bilgiler değildir. Üç yaşından önce olanları hatırlamamız pek mümkün değildir. 
Buna “çocukluk unutkanlığı” denir. Hatıraların yarıya yakını 4 ve 5 yaşındaki çocuklarda ta-
mamen yok olmaktadır. 6 ve 7 yaşındaki çocuklarda ise hatıraların %24'ü silinmektedir. 10 
yaşından büyük çocuklar hemen her şeyi hatırlamaktadır.  

Hafızayı nasıl geliştirebiliriz? 

Çocuğunuza sevdiği hikaye kitaplarından okuyun. Bu onun 
hafızasının gelişmesine yardımcı olacaktır. Siz çocuğunuza 
okudukça çocuğunuz hikayeyi öğrenecek ve aklında tuta-
caktır. Sonra siz ona aynı hikayeyi tekrar okuduğunuzda 
daha önce hikayede okuduğunuz şeyleri hatırlayacaktır.  

Çocuğunuzun düzeyine uygun hafıza oyunları oynayın. Ör-
neğin; eşleştirme oyunları hafızasını geliştirmek için mü-
kemmel araçlardır. 

Çocuğunuz için rutinler oluşturun. Çocuklar rutinler üze-
rinde gelişirler. Bu rutinler çocuğunuzun hafıza becerileri-
ni geliştirmesi için harika araçlardır. Örneğin yemek saati için rutin, yatma zamanı için ru-
tin, oyun zamanı için rutin, temizlik için rutin v.b. tüm bunlar çocuk için bir bilgi niteliğinde-
dir. Çocuğunuz bu rutinleri uygularken hafızasını da geliştirmiş olacaktır. 

Çocuğunuzun kaliteli uyku uyumasına dikkat edin. Uyku çocuğun sağlığı, gelişimi, beyin       
yetenekleri ve öğrendiklerini depolaması için harika bir fır-
sattır. Öğrendiklerini gece uykuda uzun süreli belleğine     
depolar. İyi bir uyku çocuğunuzun beyin fonksiyonlarının daha 
iyi çalışmasına yardım eder. 

Çocuğunuzun hafıza gelişiminde beslenmenin de önemi vardır. 
Örneğin balık, yumurta, peynir, süt, yoğurt, ceviz gibi temel 
besinler hafızaya yapılan yatırımlardır. 

Hafızayı geliştiren tekniklerden biri de hikayeleştirerek   
öğrenme tekniğidir. Bu yönteme göre çocuklarınızın           
öğrenmesi gereken bilgileri onlara bir kurgunun içerisinde 
hikâye   biçiminde anlatabilirsiniz. Ortaya çıkan hikâye bazen 

çok  saçma olabilir. Fakat buna aldırış etmeyin. Çünkü burada önemli olan hikâyenin niteliği 
değil   işlevi olacaktır. Bu teknikle çocukların kolaylıkla bilgileri alabildikleri ve asla unutma-
dıkları gözlemlenmiştir. 
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Dikkat Becerileri 

Dikkat, zihinsel enerjinin belli bir uyarana yönelmesidir. Dikkati etkileyen bir takım faktör-
ler bulunmaktadır. Bunlar; fizyolojik ihtiyaçlar, dürtüsellik, aşırı hareketlilik, dış uyaranlar 
ve genetik yatkınlık olarak sıralanabilir. 

Fizyolojik ihtiyaçların karşılanma-

ması odaklanmayı etkiler. Örneğin 
aç, susuz, uykulu ya da güvende his-
setmezken bir işe ya da çalışmaya 
dikkat vermek oldukça zorlaşır. 
Dürtüsellik ise çocukların dikkatini 
etkileyen bir diğer etkendir. Sabır-
sız, aceleci ve istediklerinin hemen 
gerçekleşmesini bekleyen çocuklar-
da çabuk sıkılma ve dikkati yeterin-
ce odaklayamama sık karşılaşılan bir 
durumdur. Aşırı hareketlilik ise 
dürtüselliğin yanı sıra çocuğun oturma süresinin kısa olması ve ayağa kalma, dolaşma isteği-
nin fazla olması ile ilişkilidir. Dış uyaranların fazla olması ise bir diğer etken durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Etrafta miktar olarak fazla ve dikkat çekici eşyanın bulunması odak-
lanmayı olumsuz etkiler. 

Dikkati Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir? 

Tv, tablet, bilgisayar ve telefon ile geçirilen sürelerin kısaltılması gerekmektedir.  

Takım ya da bireysel sporlar çocukların enerjilerini atmalarına ve hareket halinde iken de 
odaklanabilmelerine yardımcı olur. 

Düzenli olarak hikaye okumak ya da dinlemek çocukların 
işitsel dikkatlerini geliştirir. 

Sağlıklı beslenmek hafızayı ve dikkati güçlendirmeye yar-
dımcı olur. 

Resim çizmek ve yapılan resmi hikayeleştirerek anlatmak 
çocukların dikkat sürelerini uzatmaya yardımcı olur. Fark 
bulmaca ya da eşini bulmaca oyunları dikkati geliştirir. 

          Burcu KULA 

Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmen 
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  ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI  

  Davranış, bireyin dışardaki diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlemlenebile-
cek tüm eylemleridir. Uyum ise bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliğiyle içinde 
bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sürdürebilmesidir. 

  Gelişim basamaklarında çocukların karşılaştığı sorunlar çok çeşitlidir. Bunların bir-
çoğu döneme özgü olan ana babanın desteğiyle çözümlenebilir sorunlardır. Çözümlediği 
her sorun ve engel, çocuğun ruhsal gücünü artırmakta ve kendi sorunlarıyla baş etmeyi 
öğrenmektedir. Böylece ebeveyn koruyuculuğuna daha az ihtiyaç duyarak, bağımsız dav-
ranışa yönelmektedir. Eğer çocuk karşılaştığı sorunlar karşısında uygun baş etme yolları 
ararken anne babadan yeterli destek görmezse çocuk içinde bulunduğu sorun çözümle-
nebilecekken daha karmaşıklaşır. Çocuğun en-
gellerle karşılaşıp onları aşarak yeni duruma 
uyma çabası kişilik gelişimini ve ruhsal gücü 
arttırır.  

  Çocuğun ruhsal gelişiminde anne babanın 
desteğiyle birlikte tutumu da çok önemlidir. 
Gelişim basamaklarında karşılaşılan sorunlar 
olağan ve geçicidir, fakat çocuk bu dönemlerin-
de çevresindeki yetişkinlerin, anne babanın 
yanlış tutumlarına maruz kalırsa veya sorunları-
nı çözerken engellemelerle karşılaşırsa, dönemsel yani olağan diye nitelenen bu sorunla-
rın çözümü yeni gelişim dönemlerine ve çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir. Bunlara tepki 
olarak çocukta duygusal düzeyde bozukluklar görülebilir ve olağan sorunlar büyür. Örne-
ğin; çocuğa kendi başına yemek yeme alışkanlığı verilemezse, tuvalet eğitimi 2-3 yaşla-
rında sağlanamazsa sorunlar bir sonraki döneme aktarılır ve yeni dönem sorunlarıyla gi-
derek büyür. Çocukta var olan olumsuz davranışların davranış ve uyum sorunu olarak ka-
tegorize edilebilmesi için bazı ölçütler gerekmektedir.  

1. Yaşına uygun olmaması: Çocuklarda davranış 
problemlerinden bahsetmek için önce çocuğun için-
de bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi bil-
mek gerekir. Çocukta ortaya çıkan yaşına bağlı yer 
yeni gelişme çocuğa değişik şartlar sunar ve zor-
luklar, güçlükler doğurur. Yeni şartlara uyum sağ-
layana kadar çocuklarda geçici uyum sorunları ya-
şanabilir. Bir davranışı sorun olarak adlandırabil-
memiz için gelişim döneminin kendine özgü davra-
nışlarının dışında olmalıdır. 
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  2. Yoğun olması: Ortaya çıkan duygu ve davranışların şiddetinin normaldekinden 
fazla olması gerekir. Davranışın yoğunluğu hat safhalara geldiğinde sorun sinyali verir. 
Örneğin çocuk mikrop korkusundan sürekli ellerini 
yıkıyorsa, üstünün tozlanmasından huylanıp giysi de-
ğiştiriyorsa titizliği sorun boyutlarına ulaşmış de-
mektir. 

  3. Sürekli ortaya çıkması: Davranışın uzun 
zamandan beri ısrarlı bir şekilde devam  ettirilmesi 

gerekir. Davranış bozuklukları;      çocuğun çeşitli 
ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç  çatışmalarını 
davranışlarına aktarması sonucu    ortaya çıkar. Hır-
çınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, 
bir şeyler çalma, küfür,   idrar kaçırma, tırnak yeme 
gibi davranışlar   davranış bozukluklarına girer. 

   

  Davranış ve Uyum Sorunlarına Karşı Neler yapmalıyız? 

  1. Hiçbir zaman şiddete başvurmamalıyız. 

  Ebeveynler bazı zamanlarda çocuklarını fiziksel temas ile istenmeyen davranışı 
durdurmak için cezalandırmayı tercih etmektedirler. Çocuğa uygulanan temas o anlık 
istenmeyen davranışı durdurabilir fakat çocuğa bu davranış yerine doğru olarak nasıl 
davranması gerektiğini öğretmez. İyi davranış şeklini öğrenemediğinden çocuğunun tek-
rar istenmeyen davranışları sergileyecektir. Şiddete başvurmak yerine çocuğunuza doğ-
ru davranış şekillerini öğretmeye çalışmalısınız. 

  2. Sorumluluk vermeliyiz. 

  Çocuğunuza yaşına ve gelişim dönemine uygun ufak sorumluluklar vermelisiniz. Bir 
takın sorumlulukları yerine getirebildiğini gören çocuğun kendine olan güveni artacaktır. 
Özgüven artışında görülen yükselme çocuğunuzun gösterdiği uyum ve davranış sorunla-
rında azalmaya yol açacaktır.  

  3. Olumlu davranışlara odaklanmalıyız. 

  Çocukların uyum ve davranış sorunlarına odaklanmaktan çok yaptıkları olumlu dav-
ranışlara olumlu geri dönüt vermeliyiz. Çocukların gün içerisinde mutlaka sergiledikleri 
doğru davranışlar bulunmaktadır. Onları tespit edip çocuklarınızın olumlu yönlerini pe-
kiştirmelisiniz. Davranış sorunlarına sürekli dönüt vermek onları bu hususta yüreklendir-
menize neden olabilir.                         

                   Psikolog BUSE ATBAKAN AKÜN   
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ANNE - BABA TUTUMLARI 

  Ebeveynlerin çocuğa karşı yanlış olan tutum ve davranışları çocuğun kişilik gelişimi 

üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İnsan yaşamında, doğumdan önce başlayan ve hayatın 

sonuna kadar etkisini sürdüren ailenin tutumları kişinin ruhsal gelişimini ve davranışlarını 

biçimlendirip yönlendirir. Onun için anne-babaların çocuğa karşı tutumları ve kullandıkları 

disiplin yöntemleri çok önemlidir. 

1. AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ ANNE- BABA TUTUMU 

  Çocuğun hiçbir davranışına sınırlama getirmeyen hatalı davranışlarını bile büyük bir 

hoşgörü ile karşılayan tutumdur. Çocuğun aşırı hareket ve 

davranış serbestliği vardır. Neyi yapması neyi yapmaması 

gerektiği konusunda sınırlar yoktur. Bu anne-baba tutu-

munda; hiçbir zaman kesin kurallar belirtilmez. Çocuğun 

her istediğini yerine getirmek için büyük çaba harcanır. 

Aile çocuğun merkezindedir. Çocuk anne babayı yönetir. 

Anne babalar sadece çok büyük bir problem olduğunda 

sert çıkışlarda bulunur, gözdağı verir. Olumsuz durumlar-

da bazen yaptırım uygularlar, ama çocuğa nedenini açıkla-

mazlar. 

Aşırı Hoşgörülü Anne Baba Tutumunun Çocuğun Kişilik Yapısına Etkisi 

  Anne-babasına hükmeder ve onlara çok az saygı gösterir. Eleştiriye açık değillerdir. 

Her istediğinin istediği an, başkası tarafından yapılmasına alışır; kural ve sınır tanımaz.    

Kuralları olan ortamlara uyum sağlamakta zorlanır.   

  Duygu, istek ve dürtülerini denetlemeyi, sabır göstermeyi öğrenemez. Dediği olmayın-

ca aşırı öfke duygusu yaşar. Doyumsuz bir kişilik yapısı edinebilir. Bencil, sorumsuz, her de-

diğinin anında olmasını isteyen, sabırsız, şımarık, antisosyal, kurallara uymayan bir kişilik 

geliştirebilirler. 

  2. AŞIRI KORUYUCU ANNE-BABA TUTUMU 

  Sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi muamele edilir. Aileler çocuğun yapması 

gereken her şeyi, çocuğun yerine yaparlar. Aile aşırı koruyucu ve vericidir. Çocuğun kendini 

tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini engelleyen bir anne-baba tutumudur. Çocuğun 

başına kötü şeyler gelir diye kendi başına bir şeyler yapmasına izin vermezler. Çocuğun tüm 

ihtiyaçları büyükleri tarafından karşılanmaya çalışılır. Çocuğun bireyselleşme çabalarını en-

gelleyen bir tutumdur. 
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 Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumunun Çocuğun Kişilik Yapısına Etkisi 

 Hayata, sosyal yaşama hazırlana-

mazlar. Sorumluluk duygusunun ge-

lişmesi engellenir. Kendilerine öz-

gü kişilik yapısı geliştiremezler.  

Çocuğun aşırı bağımlı, ürkek, çe-

kingen ve güvensiz bir kişilik geliş-

tirmesine neden olur. Çocuk giri-

şim yeteneğinden yoksun, sorma-

dan bir şey yapamayan, kendi başı-

na karar vermekten aciz, bağımlı 

bir kişilik yapısı geliştirir. Bazıları 

ise inatçı, aşırı otoriter, etrafın-

daki kişilerin haklarını, isteklerini 

dikkate almayan, onları kullanan, 

sorumsuz şımarık bir kişilik geliş-

tirebilir. Sosyal becerileri zayıftır. 

  3. YETKİN - DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMU 

  Sevgi, saygı, huzur, güven ve şeffaflık olan bu ailede, çocuk tüm yönleriyle kabul edi-

lir. Anne baba davranışları ile çocuğa uygun birer modeldir. Çocuğa yol gösterir, alternatif 

sunar, alacağı kararlar konusunda serbest bırakır, seçim çocuğa aittir.  Aile içinde kurallar 

ve sınırlar herkes için ve hep birlikte belirlenir ve bu sınırlar içinde çocuk özgürdür. Çocuğa 

kuralların mantıklı açıklaması yapılır. Aileyi ilgilendiren kararlar birlikte alınır. 

  Demokratik Anne Baba Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri 

  Anne babanın tutarlı ve kararlı tutumu çocuğun kendisine ve çevresindekilere güven 

duygusunu geliştirir. Kendi haklarını savunurken başkalarının haklarına da saygı duyar.       

Öz güvenleri yüksektir. Basit de olsa 

bu yaşlarda karar vermeye ve kendi 

başlarına iş yapmaya alışan çocuk, iler-

de rahatlıkla kendi adına kararlar alır. 

Sorumluluk sahibidirler. İşbirliğine 

açıktırlar. Kurallara saygı duyarlar. 
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Bir Öykü: “İyi niyetli ve yardımsever bir ar-
kadaşımla bir gün doğada gezerken, kozasın-
dan çıkmaya çalışan bir kelebek gördük. Kele-
bek kozanın liflerinden çıkmaya çalışmaktaydı. 
Yardımsever arkadaşım hemen kelebeğin im-
dadına koştu. Dikkatlice kozanın liflerini sıyır-
dı, kozayı araladı ve kelebeğin fazla çabalama-
dan kozadan çıkmasını sağladı. Ancak, kelebek 
kozadan her ne kadar kolay çıktıysa da biraz 
çırpındı ve uçamadı. Yardımsever arkadaşımın 
göz ardı ettiği nokta şuydu: Kanatlar ancak 

kozadan çıkma çabaları ile güçlenir ve uçuşa 
hazırlanır. Kelebek; kendini kurtarma çabala-
rıyla aslında kaslarını geliştirmekte, kendini 
ayakta tutacak, güçlü kılacak, uçmaya hazırla-
yacak hareketleri çabalarıyla öğrenmekteydi. 
Kelebek hiçbir zaman özgürlüğü tanımadı, hiç-
bir zaman gerçekten yaşamadı.” 
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  4.AŞIRI OTORİTER VE REDDEDİCİ ANNE-BABA TUTUMU 

  Bu anne baba tutumunda çocuğa aşırı baskı ve disiplin uygulanır. 
Çocuğa söz hakkı tanınmaz. Kurallara uymayanlar cezalandırılmalıdır gö-
rüşü hakimdir. Eğitimde cezayı ön planda tutarlar ve verdikleri cezalar 
suçla orantısızdır. Çocuğun hata yapmasına fırsat verilmez. Eleştiri ve 
aşağılama çok sık görülür. Sürekli çocukların yanlışları vurgulanır, olumlu 
hareketleri görmezden gelinir. Çocuğa uyulması zor kurallar konur; çocu-
ğun bu kurallara koşulsuz itaat etmesi istenir. Çocuğun görüş ve düşün-
celerini açıklamasına, benliğini ortaya koymasına izin verilmez.  Çocukları 
ile iletişimi oldukça yetersiz, soğuk ve serttir. 

  Aşırı Otoriter ve Reddedici Anne Baba Tutumunun Çocuğun Kişilik Yapısına 
Etkisi 

  Anne babasından korkar. Bu nedenle kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmekten çe-
kinir, edilgen ve uysal olabilir. Fakat içten içe anne babaya karşı düşmanlık besler, eline bir 

fırsat geçtiğinde ya da kendini güçlü hissettiğinde olumsuz 
davranışlar sergileyebilir. “Gizli karşı koyma” davranışı göste-
rebilir. Örneğin anne babası sürekli ders çalışmasını istiyorsa 
ve baskı yapıyorsa, çocuk ders çalışmaz. Çocuğun kendine olan 
güveni ortadan kalkar veya hiç oluşmaz. Bağımsız bir kişilik 
geliştirmesi, bireyselleşmesi desteklenmez. Pasif bir kişilik 
sergilerler. Yaratıcılık engellenir. Stresli ve tedirgindirler. 
Hata yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır görüşünü benimser-
ler.  Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusu gelişebilir. Dış-
tan denetimlidirler. Kendi başına karar veremezler. 

   5. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE-BABA TUTUMU 

  Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarını akademik, sosyal, sanatsal, 
sportif her alanda kusursuz olmasını beklerler. Yüksek başarı beklerler. Çocuklardan 
her şeyin en iyisi beklenir. Çocuklar tıpkı bir büyük gibi yetiştirilir. Kurallar ve kalıp-

lar belirlenir ve çocuk ailenin kalıbına uymak zorundadır. Aşırı derecede verilen sev-
ginin yanında bir de aşırı disiplin vardır. Çocuktan beklentiler yaşının ve kapasitesi-

nin üzerindedir. Anne baba çocuğu olduğu gibi kabul etmez. Kendi gerçekleştireme-
dikleri şeyleri çocuklarının gerçekleştirmesini beklerler. 

  Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri 

  Aşırı hırslı, atak, başarısız, çekingen ve yaşam sevincinden yoksun bir kişilik 
geliştirebilir. Her işte en iyi ve en üstün olmak ister. Fakat istediği seviyeyi yakala-
mayınca hayal kırıklığına uğrar ve çalışmayı tamamıyla bırakabilir. Aşırı titiz ya da 

tam tersi dağınık çocuklardır. Kendilerine güvenleri yoktur. Sürekli bir iç çatışma 
içindedir. Fikirleri genellikle çok katıdır. Yanlış yapmaktan korkarlar. 
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  6. TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU  

  Anne ve babanın çocuk eğitiminde birbirinden farklı tutumlar sergilemesi ya da 
her birinin zamana, yere ya da duruma göre değişen farklı tutumlar sergilemesidir. 

Tutarsız anne baba tutumunda kuralla-
rın ne zaman, nerede uygulanacağı be-

lirli değildir. Anne babanın tutumu, o 
günkü ruh haline bağlıdır; aşırı hoşgö-
rülü tutum ile aşırı otoriter tutum ara-

sında gidip gelmektedir. 

  Tutarsız Anne-Baba Tutumunda 
Aile Büyüklerinin Müdahalesi 

  Çocuk bisikleti yeni olmasına rağmen yeni bir bisiklet istiyor. Anne: “Olmaz, şu 
anda bir bisikletin var, bu bisikletin eskiyince yeni bir bisiklet alırız.” diyor.  Çocuk 

Ankara’da yaşayan büyükannesini arayıp bisiklet istediğini, ancak alınmadığını söylü-
yor. Büyükanne akşam evi arıyor: Benim torunum bisiklet istiyormuş, nasıl almazsı-
nız? Paranız yoksa göndereyim, hemen torunuma bisiklet alın!” diyor.  Büyükanneden 

gelen böyle bir tepkiye kayıtsız kalmayan anne baba bisiklet almaya karar veriyor. 

  Tutarsız Anne Baba Tutumunun Çocuğun Kişilik Yapısına Etkisi 

  Hangi davranışın doğru, hangi davranışın yanlış olduğunu öğrenemez.  Zamanla 

çevresindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden şüphelenen, kararsız bir kişilik yapı-
sı geliştirebilir. Tutarlı bir kişilik geliştiremez. Aşırı isyankar ya da boyun eğici      
olabilir. 

  PEKİ SİZ HANGİ TUTUMU SERGİLİYORSUNUZ ? 

                    Burcu ÇETİN              

                Psikolojik Danışman- Rehber Öğretmen

REHBERLİK - ORTAOKUL 



 
 

 
 

 

KÜTÜPHANEM 

Aradığım her kitap  

Kütüphanemde vardır 

Okuma sevmeyenin  

Ufku karanlık ve dardır 

********************** 

Kitaplar can dostumdur, 

Onu sevmek şahane 

Vaktim yoktur diyerek 

Okumamak bahane 

********************** 

Dünyalara değişmem 

Bir küçük kitaplığı 

Okumak doyuruyor 

Ruhumdaki açlığı 

********************** 

Güzelim boş vakitler 

Geçmesin kahvelerde 

Kütüphaneler açık 

Sizi bekler her yerde 

 

 Rima Özgü Mazmanoğlu 4-A 

 

OKUMAK 

Okumak her şey demek 

Okumak bilgi vermek demek 

Okumanın sonu yoktur 

Okumayanın derdi çoktur 

    Umut Yazıcıoğlu 3-B 

Okulumuzun Şairleri ve Yazarlarından 27 – 31 Mart 

Kütüphane Haftası Yazı ve Şiirleri 

ŞAİR ve YAZARLARIMIZ 

4-A 



 

 

   

HER KİTAP GÜZELDİR 
 

Bu hafta her yıl olduğu gibi Kütüphaneler Haftası. 

Bu hafta da her zaman olduğu gibi bol bol  kitap 
okumalıyız. Peki siz hiç “Neden kitap okumalıyız?” 

diye sordunuz mu? Bunun en güzel cevabı şudur: Ki-

tap okuyarak başka bir yere gitmenize gerek kal-

madan o yeri gezebilir, tanıyabilir, öğrenebilir hat-

ta ve hatta yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Örneğin; 
Aamir Khan’ın yanına gitmenize gerek kalmadan onu 

tanıyabilir; Antarktika, Amerika, Avustralya gibi 

A’dan Z’ye her yeri ve oraların kültürünü öğrenebi-

lirsiniz. Ayrıca bu Aamir Khan’la sınırlı değildir. Orhan Pamuk, Jackie Chan, 

Aziz Sancar, Leo Messi gibi bir sürü karakteri tanıyabilirsiniz. Bazı konular ise 
insan zihnine, duygularına ve hayal gücüne aittir. Örneğin; kimisi hayali bir      

canavarı şirin bir tavşancığın yerine, kimi ise korkunç bir köpeğin yerine koyar. 

Halbuki gerçekte bu normal bir kurbağadır. 

   

İnsanlar kendi ilgi alanlarına göre kitaplar seçmelidir. Örneğin yaşlılara ve da-

yanışmaya ilgi gösteren bir kişi Pete’yi, hayvansever birisi ise Beyaz Diş’i oku-

malıdır. Aslında bu kişiler her kitabı okuyabilirler ama bu söylediğim kitapları 

okurlarsa bu onlar için bir ilham kaynağı olabilir. Kitaplar insanların çok yönlü 

olmalarını da sağlar. Örneğin; birisi bir huzurevi yaptırmak istiyorsa Beyaz Diş’i 
veya 80 Günde Devrialem’i okuyup, belediyeden inşaat izni başvurusu yapmaya 

çalışabilir. Ancak aynı kişi bu kitapların etkisiyle bir bakmış kendini mecliste 

köpek dövüşleri yasaklansın diye bağırırken veya Paris, Antarktika, Venedik’te 

dünya turu yaparken bulabilir ve sonra aldırmadan hayatına devam eder.  

   

Hani kitap en iyi dosttur derler, bu doğrudur. Aslında kitap ile ilgili en büyük 

sorunlardan biri şudur: kitabı düşman gibi görmek! 

Size hiç “Ne zaman kitap okursunuz?” diye sordular mı? Eğer sormuşlarsa ve 

siz de “Boş zamanlarımda kitap okumayı severim.“ yanıtını verdiyseniz 1-0 yenik 

duruma düşmüşsünüz demektir; çünkü kitap bir boş  zaman aktivitesi değildir.  

   

Kısacası “Her Kitap Güzeldir!”     

                      Melih Baha Özmen 4-B 

ŞAİR ve YAZARLARIMIZ 



 

RESSAMLARIMIZ 

 

 
 

Masal Zeynep Erişmiş 1-A 

Derin Deniz Doğan 3-B 



 

RESSAMLARIMIZ 

 

Derin Uğurlaş 1-B 

Mina Çetinsaya 3-A 
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   Öğretmenlerimizden Başarı Öyküleri 
Biltes Kolejinde öğrencilerimizin kültü-

rel ve sosyal düzeylerini arttırıcı   çalış-

malar yapabilecek, onlara birçok konuda 
deneyimleriyle cesaret verebilen öğret-

menlerimiz çalışıyor. Bu öğretmenleri-

mizden birisi de İngilizce hocamız      

Lorette Henderson. 

Kanada Ontario doğumlu olan        

Lorette Henderson, University of 

Western Ontario mezunu. Uzun yıl-
lar Amerika, Alaska’da gerçekleş-

tirdiği çalışmalardan sonra 2009 yı-

lında çok cesur bir karar alarak tek 

başına bisikletiyle dünya turuna çık-
maya karar veriyor.  5 kıtada 41 ül-

keyi tek başına bisikletiyle gezen 

Lorette hocamızın bu aktiviteleri 

hakkında dünyanın önemli yayın ku-

ruluşlarından LA Times, Chicago 
Tribune, CBS news haberler yayınlı-

yorlar. 14 ülkenin bisikletle ilgili 

bloglarında hakkında haberler yapı-

lıyor.  

Özellikle tüm kadınların böyle bir konuda cesaret-

lerini arttırmaları için Lorette hocamız WOW 

(Woman on Wheels) isimli bir oluşuma imza atıyor. 
Tek başına dünyayı bisikletle dolaşan kadınların 

başarı öykülerine yer veren bu oluşumun yanı sıra 

bir de solo bisiklet turu yapan kadın bisikletçilere 

ilişkin kitap hazırlayarak onların hikayelerini ölüm-
süzleştirmiş. Kendisi hakkında ayrıntılı bilgileri ha-

zırlamış olduğu web sitelerinden de edinebilirsiniz.  

http://solofemalecyclist.com/Start-Here 
http://www.skalatitude.com/p/wow-women-on-
wheels.html 

 ÖĞRETMENLERİMİZ 
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Olimpik branşlar olan Voleybol ve  
Basketbol’da Biltes Koleji Ortaokulu 

hızlı ve gelecek vadeden şekilde ilerli-
yor. Kağıthane ilçesinde düzenlenen 

Voleybol turnuvasında 22 okul arasın-
dan önce çeyrek finale daha sonra ya-
rı finale kalan okul takımımız, ilçe 

4.’sü olarak Voleybol branşında gele-
ceğin iddialı takımlarından biri  olaca-

ğının sinyalini verdi. Bunun yanı sıra  
Biltes Koleji Ortaokul Basketbol takı-

mımız, geçen seneki ilçe 3.lüğü başarı-
sının ardından bu sene de nisan ayında 
düzenlenecek turnuvanın şampiyonluk 

yolundaki en iddialı takımı. 

Biltes Koleji’nde bu sene alt yapısı oluştu-
rulan Buz Hokeyi Okul Takımı ise sağlam 

bir altyapı ile İstanbul ilinde, il maçlarına 
hızla hazırlanmaya devam  ediyor.  

Biltes Koleji Golf kulübünde çocuklar golf 
ile tanıştırıldıktan sonra ülkemizde daha az 

farkedilen bu sporun gelecek nesillere   
taşınmasını sağlıyorlar.  

Spor Başarılarımız 

SPOR BAŞARILARIMIZ 
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Bir Japon Atasözü Der ki:  

可愛い子には旅をさせろ 

(Kawaii ko niva tabi o sasero) 

“Çocuğunu seviyorsan seyahate gönder!” 

 

  Çocuk yetiştirmek zor bir iştir, sorumluluk ister, sabır gerektirir. Anne baba bir çocuğa titizlikle 
bakar, sağlıklı olsun, hastalanmasın diye iyi besler, ağlamasın, üzülmesin, hep mutlu olsun diye her isteğini 
yerine getirmeye çalışır, aydınlık bir geleceği olsun, başına kötü şeyler gelmesin, hayal kırıklığına uğrama-
sın diye kollar, destekler, hep yanında olmak ister. Fakat çocuk açısından bakıldığında anne babanın hep 
yanında durması iyi bir şey midir?  Ebeveynlerin her zaman çocuğun yanında bulunması bazen iyi olmayabi-
lir, çocuk hep anne babadan yardım bekleyen bir çocuk olarak yetişebilir. 

  “Çocuğunu seviyorsan seyahate gönder!” İşte bu atasözü bunu anlatıyor, bir çocuğu tek başına 
seyahate gönder diyor. Anne babanın olmadığı yerde, yaşadığı her sorunu kendi başına bir şekilde hallet-
mek zorunda kalır bu çocuk. Tabi ki zorluk çekecek, belki yanlış yapacak ve daha sonra yanlış yaptığını 
fark edip düzeltecek, fakat yalnız başına tecrübe ettiği her şey onu psikolojik olarak besler, kendi kendi-
ne ayakta durabilmeyi, tek başına olsa da bir işi başarabileceğini öğretir. Bu, bir çocuğun özgüvenini ka-
zanmasına çok katkıda bulunur.  Bu yüzden gerçekten çocuğunu düşünüyorsan bilerek onu zor durma sok 
diye öğüt veriyor bu atasözü. 

  Herhangi bir ulaşım vasıtası olmayan eski Japonya’da uzaktaki bir yere seyahat etmek hayati tehli-
ke bile taşımaktaydı. Bu risklerle dolu seyahati tamamlayan bir çocuk veya gencin ne kadar olgunlaşabildi-
ği kolayca tahmin edilebilir. Her şey hazır durumda olan, teknolojik açıdan her türlü iletişim imkânının 
bulunduğu günümüzde çocuklara bu deneyimi yaşatmak artık zor, fakat aslında burada söylenen 
“seyahatin” gerçek manada bir seyahat olmasına hiç gerek yok, çocuk için bir oyuncakla oynamak bile bir 
seyahat olabilir.  Bir çocuk, ufak da olsa yeni bir şey yaparken hemen yardıma koşmak yerine sorunu nasıl 
halledeceğini uzaktan izlesek?  Çok zorlandığında ya da olay tehlikeli bir hal aldığında anne babalar olarak 
yardım elini uzatıp çocuğu doğru yöne yönlendirsek? Bırakın bol bol hata yapsın, insan hata yapmadan doğ-
ruyu öğrenemez. Bol bol korksun, insan korkmadan cesaret kazanamaz. Bol bol üzülsün, insan üzülmeden 
hangi davranışın başka insanı üzdüğünü anlayamaz.   

  İlk bakışta olumsuz gibi gözüken deneyimlerin aslında bir çocuk için ne kadar faydalı olduğunu daha 
sonra görürüz. Yetişkin bir kişi bile ömür boyu bir şeyler öğrenerek olgunlaşır. Ebeveynler olarak, acele 
etmeden, uzun vadede çocukların geleceklerini düşünüp çocuklara kendi kendilerine olgunlaşmaları için 
fırsat tanımalıyız.    

        ( Yazıyı yayına hazırlayan hocamız: “Japon Sanat Koordinatörü Tomoko Kudo” ) 

 

10 Dilde “Seni Seviyorum” Nasıl Denir? 
 
İngilizce  : I love you   Okunuşu: (Ay lov yu) 

Fransızca : Je t’aime     Okunuşu: (Jötem) 

Almanca  : Ich liebe dich   Okunuşu: (ih libe dih) 

Hintçe  : मैं तुमसे प्यार करता ह ूँ Okunuşu: (main tumase pyaar karata hoon) 

İspanyolca : Te amo    Okunuşu: (Te amo)  

İtalyanca : Ti amo    Okunuşu: (Ti amo) 

Japonca  : わたしは、あなたを愛しています   Okunuşu: (Watashi wa, anata o aishiteimasu)  

Rusça   : я тебя люблю   Okunuşu: (ya tebya lyublyu ) 

Yunanca  : Σε αγαπώ    Okunuşu: (Se agapó)  

DÜNYADAN SESLER 
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ORİGAMİ İLE ZIPLAYAN KURBAĞA YAPIMI 

ORİGAMİ KÖŞESİ 
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Bu sayımızda akıl oyunları kulübümüzün koordi-

natörü Dilek Tekdemir Hocamız Hanoi kuleleri 

oyununu anlatıyor: 

HANOI KULELERİ 

Hanoi kuleleri, bir matematik oyunu aynı za-

manda da bir bulmacadır. Üç çubuk ve farklı 

boyutlarda 8 diskten oluşur. Bu diskleri diledi-

ğiniz çubuğa aktarabilirsiniz. Bulmaca bir çu-

bukta en küçük disk yukarıda olacak şekilde, 

küçükten büyüğe çubuk üstünde dizilmiş olarak 

başlar. Böylece konik bir şekil oluşmuş olur. 

Oyunun kuralları 

* Her hamlede sadece bir disk taşınabilir. 

* Her hamle en üstteki diski direkten alıp    

diğer bir çubuğa taşımaktan oluşur.  

* Diğer çubukta daha önceden diskler olabilir. 

* Hiçbir disk kendisinden küçük bir diskin üze-

rine koyulamaz. 

 
En kısa çözümler 

 3 Disk = 7 Hareket 

 4 Disk = 15 Hareket 

 5 Disk = 31 Hareket 

 6 Disk = 63 Hareket 

 7 Disk = 127 Hareket 

 8 Disk = 255 Hareket 

AKIL OYUNLARI 

 

HANOİ KULELERİ                 
OYUNUNUN TARİHÇESİ 

Hindistan'daki Benares kentinde bir tapınak-

ta bulunan "Brahma Kulesi", "Hanoi  Kulesi" 

nin benzeridir.  

Brahma Kulesi'nde 64 altın disk vardır ve   

rahipler, nesillerdir bu diskleri boş iki   çubu-

ğa aktarmakla meşguldürler. (Bu 64   altın 

disk için) gerekli hamle sayısı,        264-1'dir. 

Bu ise 2 x 1018e yakın 20 basamaklı bir sayı-

dır. (Yaklaşık 1.84467441 × 1019)  

Rahipler, gece gündüz çalışıp her saniyede bir 

disk aktarsalar bile; işi bitirmek milyarlarca 

yıl alacaktır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hanoi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulmaca
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DURUL HAZAL KARA  4-A 

NİLÜFER KILIÇ 4-A 

Karükatüristlerimiz 

KARİKATÜRİSTLERİMİZ 



Kampüslerimiz:  

* Biltes Sadabad  

* Biltes Kemerburgaz 

* Biltes Vadistanbul (International Pre-School)  

* Biltes Etiler Anaokulu  

* Biltes Nisbetiye Anaokulu 

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 Sadabad Kampüsü Adres: Merkez Mahallesi Çobançeşme 
Caddesi Sardunya Sokak No:3 Kağıthane  - İstanbul 

 SADABAD KAMPÜSÜ 


