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BAŞLARKEN… 

Kırmızı Kalem ekibi olarak bahar ayını coşkuyla 

karşıladık. Okulumuz Nisan ve Mayıs aylarında 
birçok aktiviteye ev sahipliği yaptı. Bilimden 
sanata, sosyal farkındalık etkinliklerinden   
toplumsal konulara geliştirici ve eğitici çalışma-
ların içinde buldu öğrencilerimiz kendilerini. 

Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
bayramında muhteşem dans, bale gösterileri ve 
korolarımız izleyenleri ve aileleri duygulandırdı. 
Coşkulu anlara sahne olan çocuk bayramı etkin-
liklerimiz uzun süre hafızalardan silinmeyecek 
bir etki bıraktı. 

Bunun yanı sıra değerli bilim insanlarıyla ger-
çekleştirdiğimiz DNA günü etkinliğinde Biltesli-
ler çilek DNA’sını gözlemlediler. Bu heyecanlı 
deneyimin öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı 

arttırdığına eminiz. 

Bu sayımızda da birçok heyecan verici konuyu 
ele aldık. Okulumuzdan bir şair adayımız Işıl 
Çildan’ın kitabını inceledik.  

Mayıs ayında NASA’dan bir kadın astronot 
Peggy Whitson bu ay insanlık tarihinde uzayda 
en çok görev alan insan ve uzay yürüyüşü 
(Spacewalk) gerçekleştiren kişi ünvanını aldı. 
Gelecekte okulumuzdan bir öğrencimiz de      

insanlığa yön veren bir çalışmada yer alacak. 
Buna canı gönülden inanıyoruz! Tüm kırmızı ka-
lem takipçilerimize bu sayımızda da iyi okuma-
lar dileriz. 

          KIRMIZI KALEM EKİBİ 
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Kırmızı Kalem; Biltes Eğitim Grubu okullarında dağıtılan ücretsiz aylık bültendir.  
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Adabımuaşeret derslerine konuk olduk 

  

“Dünya DNA Günü” etkinliklerinde Biltesliler çilek DNA’sını 

inceledi  

 

 

Öğretmenlerimizden başarı öykülerinde bu ay: Müzik ve 

Dans Öğretmenlerimiz Alexandr Petuhov ve Elena Antalya  

  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okulumuzda   

coşkuyla kutlandı 
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve  

ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ 

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve  

Çocuk bayramı Biltes Kolejinde 

çeşitli aktivitelerle coşkuyla   

kutlandı. Ülke dansları, bale   

gösterileri ve müzik gruplarının 
çalışmalarıyla gerçekleştirilen 

gösterilerde öğrencilerimiz     

çalışmalarını sergilediler. Büyük 

bir enerjiyle performanslarını 

tamamlayan Biltesliler izleyicile-

re duygulu anlar yaşattılar. 

23 Nisan 1920 Türkiye’nin iradesini 
temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 
ve halkın egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 
23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak 
kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten beş yıl 
sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocukla-
ra  armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılın-
da Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.  

1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla ulus-
lararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, 
ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen 
ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke ço-
cukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bay-
ram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile pay-
laşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.  Türk milletinin 
gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi ola-
rak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve 
yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumları-
mızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle 
kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini 
temsil etmektedir. 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesin-
de çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu 
sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, 
millî bayramımız olan 23 Nisan gününü çocuklara  
armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfaları-
nın yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin 
devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçi-
lerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, 
önemli birer vesiledir.  



 5 

 

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 

EL YAPIMI KAĞIT ATÖLYESİ ETKİNLİĞİ   

Kağıdın Mucidi 

Kâğıt,  M. Ö.  1 05 yılında Çin’de imparatorun danışmanı olarak görev 
yapan T’sai Lun adında bir saray mensubu tarafından icat edil-

di.  T’sai Lun Ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeleri 
özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövüp, elde ettiği 

hamuru geniş bir tekne içinde suyla karıştırarak ilk mekanik odun ha-
murunu elde etti. Daha sonra gözenekli bir kalıbı, hamurun içine dal-
dırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya 

akıyor, kalıbın yüzeyinde lifli bir tabaka kalıyordu. Bu tabaka bambu-
dan yapılmış çerçevelerde gerilerek  kurutuluyordu. Üzerinden el ya-

pımı silindirlerle geçilerek kullanıma hazır hale geliyordu. 

(Kaynak: http://www. ilkkimbuldu. com/kagit-kim-buldu/) 

İsmini asırlardır bu bölgede yapılan bir 
sanattan almış olan Kağıthane'nin eski 

tarihi itibarını kazanması ve kaybolan bu 
sanatın öğretilmesi amacıyla kurulmuş 

olan kağıt yapım atölyesi, gençlere bu sa-
natı sevdiriyor. Kağıthane Belediyesi’nin  
destekleriyle düzenlenen “El Yapımı Ka-

ğıt Atölyesi” etkinliğinde ilkokul üçüncü 
sınıf öğrencilerimiz kendi kağıtları-

nı ürettiler. 

Kağıt yapım süreçleri öğrencilerimi-

ze sunumla anlatılmasının arkasın-
dan uygulamalı olarak gerçekleştirilen 

etkinlik sonrası her öğrencimiz kendi ka-
ğıdını üretmeyi öğrendi. 
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 DÜNYA DNA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ - DNA DENEYİ 

Bilimin heyecan verici yolculuğunu okullarında 
sürekli deneyimleyen Biltesliler bu sefer labo-
ratuvarlarında DNA deneyi ile tanışma fırsatı 
elde ettiler. 

25 Nisan Dünya DNA gününü kutlamak için 5 ve 
6. sınıf öğrencilerimiz arasından ilgi düzeyleri 
yüksek öğrencilerimiz Fen Bilimleri öğretmenle-
ri tarafından seçildi. Ondört öğrencimiz konuk 
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Özgür Gül     
danışmanlığında "DNA Ekstraksiyon Deneyi"ni 
uyguladılar. 

Deney gününden önce, seçilmiş öğrencilere 
DNA’nın ne olduğu ve yapısıyla ilgili bilgi vermek 
için iki toplantı gerçekleştirildi. Bilgilendirme 
toplantılarından ilkini konunun uzmanlarından 
Almila Ceren Baykan, ikincisini de okulumuz fen 
bilimleri öğretmenlerinden Didem Yıldırım ve 
Melda Üçüncüoğlu düzenlediler. Dünya DNA 
gününde çilek bitkisinin DNA’sını laboratuvar 
ortamında çıkaran öğrencilerimiz, kalıtsal özel-
liklerimizin ortaya çıkmasını sağlayan, bizi biz 
yapan ve hücrenin en büyük molekülü olan 
DNA’nın neye benzediğini gözlemlemiş oldular. 

DNA Nedir? 

Deoksiribo Nükleik Asit veya kısaca DNA,  
tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık iş-
levleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli 
olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asit-
tir. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli sak-
lanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer 
bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri 
içermesinden dolayı DNA; bir kalıp, şablon veya 
reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren 
DNA parçaları gen olarak adlandırılır. Ama baş-
ka DNA dizilerinin yapısal işlevleri vardır 
(kromozomların şeklini belirlemek gibi), diğerleri 
ise bu genetik bilginin ne şekilde (hangi hücre-
lerde, hangi şartlarda) kullanılacağının düzenlen-
mesine yararlar. (Kaynak: Wikipedia) 

 

ÇİLEK DNA’SINI SİZ DE GÖZLEMLEYEBİLİRSİNİZ 

DNA Ekstraksiyon deneyini siz de evinizde (ailenizin deneti-
minde ve onların izniyle) çilek veya kivi kullanarak yapabilirsi-
niz (Bu deneyde günlük hayatta kullandığımız çeşitli malzeme-
ler ve laboratuvar ortamında kullanılan etil alkol kullanılmak-
tadır). 

Deney malzemeleri 
1. Bir adet çilek veya kivi 
2. Ziploc - kilitli buzdolabı poşeti 
3. Gazlı bez veya tülbent bezi 
4. Su 
5. Tuz 
6. Sıvı sabun veya bulaşık deterjanı 
7. Cam bardak  
8. Plâstik çay kaşığı 
9. Etil alkol 

Deneyin aşamaları;  

1. Öncelikle seçtiğimiz meyvemizden bir tanesini ziploc - kilit-
li buzdolabı poşetinin içine koyuyoruz. Poşete zarar vermeden 
parlaklarımızla 3 dakika boyunca meyvemizi iyice eziyoruz.  
2. Ezilmiş meyve poşetini bir kenara bırakıp cam bir kapta 40 
ml su, 4 kaşık tuz ve 4 damla sıvı sabunu karıştırıyoruz. Bunu 
yaparken köpürtmemeye dikkat etmemiz gerekiyor.  
3. Meyve ezmesi poşetine hazırladığımız sabunlu karışımı ek-
leyip meyvemizi 3 dakika daha ezmeye devam ediyoruz.  
4. Bir su bardağının ağız kısmını gazlı bez veya tülbent parça-
sı ile kapatıp ortasını çukur haline getiriyoruz (yani kendi 
süzgecimizi yapıyoruz).  
5. Meyve karışımını, hazırladığımız süzgeçle cam bardağa 
yavaşça süzüyoruz. 
6. Süzülen meyve suyundan 6 ml kadarını başka bir cam bar-
dağa aktarıp ve üzerine 2ml etilalkol ekleyerek bekliyoruz.  

Bir süre sonra beyaz iplik halinde DNA’nın bardağın üst kıs-
mında toplandığını göreceksiniz. 

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Organizma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BCs
https://tr.wikipedia.org/wiki/Genetik
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleik_asit
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleik_asit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
https://tr.wikipedia.org/wiki/RNA
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCcre
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen
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  YILSONU SERGİSİ 

SOSYAL ve KÜLTÜREL FARKINDALIK 

YILSONU SERGİSİ 

 

Kolejimizin Geleneksel Yılsonu 

Sergisi’nde bu sene de Biltesli 
minikler hünerlerini sergiledi.  

Uzun, yorucu ve bir o kadar da 
güzel bir senenin ardından    

öğrencilerimizin görsel sanat-
lar dersinde yapmış oldukları 
çalışmalar, okulumuzda açılan  
yıl sonu sergisiyle izleyicilere 

sunuldu.  

Resimden, kolaj çalışmalarına, 
origamiden, el işlerine, Mozaik, 
akrilik boya eserlerinden 3 bo-
yutlu tasarımlara bir çok özgün 
eserin yer aldığı sergi her se-
ne öğrencilerimizin ufkunu ve 

özgüvenlerini arttırıcı bir etki 
yaratıyor. 

 Okulumuzda sanata verilen 
önemi taçlandırdığımız sergide 

velilerimiz de çocuklarının 

eserleriyle gurur duydular. 
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GEZİLERİMİZ 

Biltes Koleji 7. ve 8. sınıf öğrencileri 

Topkapı Sarayında! 

Biltes Koleji 6.sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesi gezisi 

Biltes Koleji 5.sınıf öğrencileri Miniatürkte 

Biltes Koleji 4.sınıf öğrencilerimiz ile Beykoz Cam Ocağı gezisi... 

2. sınıf öğrencilerinin Oyuncak 
Müzesi gezisi 

GEZİLERİMİZ 
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  ADABIMUAŞERET DERSLERİ 

GENEL KÜLTÜR 

1-A öğrencilerinin Adabımuaşeret dersi kapsamında “Büyüklere Karşı Davranışlar” konulu dramasından bir sahne 

Öğrencilerimiz konuları derslerde bazen drama ile 
bazen de yaptıkları sunumlarla pekiştirmektedir-
ler. Küçük görgü testleri ile öğrenme ve merak 

duyguları geliştirilmektedir. 

Derslerimizde; 
 Birbirimiz ve yetişkinlerle 

iletişim, 
 Kendini tanıtma,  
 İfade etme,  
 Farklı kültürlerdeki görgü  

kuralları 
 Protokol,  
 Sofra adabı  
 Yemek masası kuralları 
 gibi konular işlenmektedir. 

 
Görgülü olmanın çocukluktan başla-
yarak kavranıldığını düşünen Biltes 
Koleji, Adabımuaşeret dersleriyle 
öğrencilerini geleceğin görgülü bi-
reyleri olarak yetiştirmeyi amaçlı-
yor. Derslerimizde birbirimize ve 
çevremize, doğaya, hayvanlara saygı 
ve sevgi dolu davranmanın farkında-
lığını arttırıyoruz.  
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BİLTES KEMERBURGAZ EKİBİ ve  

GÖKTÜRK ANNELERİ BULUŞMASI 

Doğa sevgisinin küçük yaşlarda edinildiği inancıyla hareket eden Biltes Koleji, 

Kemerburgaz kampüsündeki ilk geniş kapsamlı etkinliğini gerçekleştirdi. Olduk-

ça yüksek bir katılımla 12 Nisan Çarşamba günü Forestanbul Doğa Macera Par-

kı’nda gerçekleşen Hatıra Ormanı etkinliğine sivil bir oluşum olan Göktürk Anne-

leri, Biltes Kemerburgaz öğrenci adayları ve öğretmen kadrosu katıldı.  

KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

Yüzlerce fidanın hayat bulduğu bu etkinlik sonrasında gelecek nesillere önemli 

bir aktarım sağlandı. 
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KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

BİLTES KOLEJİ SADABAD KAMPÜSÜ ANAOKULU 

PORTFOLYO DOSYASI GÜNÜ 

 Biltes Koleji Sadabad Kampüsü Anaokulu öğ-

rencilerimiz Portfolyo (Gelişimsel Arşiv) sunum-

larını gerçekleştirdiler.  

Sene boyunca kendi gelişimlerini gösteren etkin-
likleri; duygu ve düşüncelerini yansıttıkları çalış-

malarla anılarını birleştirerek “Portfolyo Dos-

ya”larını hazırladılar.  

Gerçekleştirilen bu özel günde Biltesli minikler 

çalışmalarını tek tek anneleri ve babalarıyla pay-

laşma fırsatı buldular. Sunum sonrası bahçe şen-
liğinde aktiviteler yaparak keyifli zaman geçirdi-

ler, aynı zamanda İngilizce öğretmenlerimizin ha-

zırladıkları oyunlarla performans sergileyerek 

eğlendiler. 
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SOSYALBEN JUNIOR Kulübünden Nisan Ayı Aktiviteleri 

KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

SosyalBen Junior kulübü Nisan ayında Sorumluluk alma, Ekip çalışması, Dünya Vatandaşlığı, Hayvanlar, 

Kadınlar ve hakları, Çevre temaları ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdi. 

Sorumluluk alma teması içerisinde verilen bilgiler ile çocukların kendileri ve çevrelerine karşı sorumluluk-
ları olduğunu bilmeleri ve sorumluluklarını yerine getirirlerken keyif alabileceklerini öğrenmeleri hedef-

lendi.  

SosyalBen Junior kulübünün gönüllüleri olarak ekip bilinci yaratmak, birlikte da-

ha büyük ve güzel projeler gerçekleştirebilecekleri konusunda motivasyon sağla-
narak gönüllülerden ekip ağacı yapmaları istendi. Ekip ağacına her çocuk resimler 

yaparak kendi simgelerini oluşturdu. Böylece birlikte oluşturdukları ağacın par-

çası olduklarını ve aidiyetlerini geliştirmiş oldular.  

 

3 ve 4. Sınıf SosyalBen Junior’lar ile Dünya Vatandaşlığı, Çevre ve Ekip çalışması temaları üzerine teori 

dersleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda çocuklara verilen ülkeler ile ilgili araştırma yapmaları ve gelenekle-
ri, kıyafetleri ve kültürel lezzetlerini görsel olarak canlandırmaları istendi. Misafir olarak katılan Eras-

mus öğrencilerinin çocuklarla iletişimi ve soru-cevap bölümünde birbirlerini tanımaları ile proje etkili bir 

şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Çevre teması ile ilgili Türkiye ve Dünya’da yer alan ilginç videolar izlenerek 
çocukların ‘’Çevre Sergisi’’ için farkındalık yaratacak, farklı çevre kirlilikleri ve sorunlarını anlattıkları 

resimler yapmaları istendi. Yaptıkları resimler ile hayal güçlerini geliştirirken, birbirlerinin resimlerini 

inceleyerek bilmedikleri sorunları öğrendiler. Ekip çalışması teması içerisinde öncelikle sosyal sorumluluk 
yapan birçok ekip olduğu anlatılarak örnek olarak Kızılay ve işleyişinin anlatıldığı videolar izlendi. 

5 ve 6. Sınıf SosyalBen Junior’lar ile Hayvanlar, Kadınlar ve Hakları temaları üzerine teori dersleri ger-

çekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadın Hakları günü ile birlikte kadın haklarının tarihçesi ve Dünya’daki yansı-

maları üzerine konuşmalar yapıldı ve videolar izlendi. Bugüne kadar bilinen ve bilinmeyen haklar ve hak 
ihlalleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Toplumda eşitlik bilinci ile yapılması gerekenler üzerine fikir 

paylaşımlarında bulunuldu. Böylece öğrencilerin bilinçlenmesi sağlandı.  



 13 

. 

KAMPÜSLERİMİZDEN HABERLER 

Sihirli Kütüphane Kitabının Yazarı Esra Tuncer Okulumuzu Ziyaret Etti 

Sihirli Kütüphane’den: 

“...Öykü ilk kez kütüphaneye gideceği için çok 

heyecanlıdır. Ablası Ceren ile kütüphaneye girdik-

lerinde kendini büyülü bir dünyanın içinde bulur. 

Önce Külkedisi ile karşılaşır, ardından diğer masal 

kahramanları ile tanışır. Beyaz Tavşan, masal sa-

ati etkinliğinin son hazırlıkları için acele ederken, 

Öyküyü de Masal Saati Odası’na davet eder ve 

koşarak uzaklaşır. Masal Saati Odası’nın nerede 

olduğunu bilmeyen Öykü’ye masal kahramanı Şah-

meran yol gösterir…”  

 

Biltes Koleji’nde sık aralıklarla düzenlenen çocuk kitabı yazarları davetlerimizde bu 
ayki konuğumuz Esra Tuncer’di. Sihirli Kütüphane kitabıyla çocukların gönlünde taht 

kuran Esra Tuncer, 2. sınıf öğrencileriyle keyifli bir seminer geçirdi.  

Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik motive edici bir su-
num gerçekleştiren yazar etkileşimli uygulamalarıyla öğrencilerimizin ilgisini yüksek 
seviyede tutmayı başardı ve sunuma onları da dahil ederek eğlence dozu yüksek ak-

tiviteler gerçekleştirdi.   

Esra Tuncer kimdir? 

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 

Esra Tuncer İstanbul Üniversitesi Edebi-

yat Fakültesi Bilgi Belge Yönetimi Bölü-
mü'nde okurken, Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramaturji Bölümü'nde çift anadal progra-

mını tamamlayarak 2004 yılında mezun 
oldu. Çeşitli özel okul kütüphanelerinde 

yaratıcı drama temelli kütüphane müfre-
datı oluşturma, yaratıcı okuma ve yaratıcı 

yazma çalışmalarının yürütülmesinde görev 
alan Esra Tuncer, halen özel bir okulda 

drama öğretmeni olarak çalışmaya devam 

etmektedir. Esra Tuncer ilk kitabı sihirli 
kütüphane ile çocukların kütüphanelere 

yönelik bakış açılarını değiştirmeyi hedef-

lemiştir. 
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  OKULUMUZ REHBERLİK BÖLÜMÜNDEN HABERLER  

  ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ 

  Okul öncesi dönem, erken çocukluk çağı olarak 
da adlandırılan ve çocuğun doğumundan ilkokula ka-
dar geçirdiği yılları kapsayan bir dönemdir. Okul ön-
cesi dönem çocuğun ergenlikte ve yetişkinlikte nasıl 
bir birey olacağını büyük ölçüde belirleyen çok 
önemli bir süreçtir. Ayrıca çocuğun bedensel, sosyal, 

duygusal, bilişsel ve dil gelişiminin yanı sıra kendisi-
ne yönelik iyi ya da kötü duygular beslemeye başla-
dığı, kendisini tanımaya yönelik adımlar attığı, bir 
şeyi yaparken kendisine inanmayı öğrenmeye başla-
dığı, kendine olan özgüveni ve benlik saygısını oluş-
turduğu bir dönemdir.  

  Otoriter Aile Tutumu: Çocuklarının istekleri-
ni göz ardı ederek, kendi kural ve emirlerini sıkı bir 
şekilde uygularlar. Böyle bir ailede yetişen çocuklarda ise sevgisizlik, korku, güven eksikliği, 
yanlış yapma korkusu, kaygı görülür. 

  Kararsız Aile Tutumu:  Anne ve babanın bir konudaki görüşlerinin birbirini tutma-
ması, daha önce onaylanan davranışa bir süre sonra sert tepki göstermesi görülür. Böyle bir 
ortamda yetişen çocukta güven duygusu gelişememektedir. Yaptığı davranışın hangisinin 
doğru olduğunu kestiremediği için kararsız, çekingen, korkak, isteklerini dile getiremeyen 
davranış sergilerler. Fakat anne ve babanın davranışlarındaki tutarsızlıklar çocuğa da yansı-
yacağı için bunların tam tersi asi, başkaldıran davranışlarda da görülebilir. 

  Aşırı Hoşgörülü Aile Tutumu:  Aşırı hoşgörülü tutumda ise anne ve baba çocukların 
her istediğini yerine getirir, şımartır ve çocuklara özgürlük tanıyan tavırlar sergilerler. Bu 
durumda da çocukların benlik kontrolleri düşüktür. İsteklerinin hep başkaları tarafından 
yapılmasını isterler. İsteklerini yaptıramayan çocuk ise saldırgan tutum sergiler. 

  Aşırı Korumacı Aile Tutumu:  Adeta çocuğun üzerine titrerler.  Böyle bir ortamda 
büyüyen çocuklar kendi kendilerine yetemez ve kendi kararlarını kendileri veremezler. Böyle 
bir ailede yetişen çocuklarda ise sevgisizlik, korku, güven eksikliği, yanlış yapma korkusu, 
kaygı görülür.   

  Demokratik Aile Tutumu:  Çocuklarını desteklerken bir taraftan da sınır koyan bir 
yaklaşım gösterirler. Sözel iletişimin kuvvetli olduğu bu ailelerde bireyler kendilerini rahat-
lıkla ifade edebilmektedirler. Sevgi, saygı, düzen, denetim ortamında büyüyen çocukların öz 
benliği gelişmektedir. 

REHBERLİK - ANAOKULU 

“Okul öncesi dönemde ebeveynlerin 
çocuk  yetiştirme şeklinin çocuğun 

sahip olduğu    özgüveni belirlediğini 

göstermektedir.”  
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Yapılan araştırmalar demokratik anne baba tutu-
muna sahip ailelerde çocukların özgüvenin daha 
yüksek olduğunu, özgüveni yüksek öğrencilerin 
de akademik başarılarının olumlu yönde etkilen-
diğini göstermektedir. Buna karşılık otoriter ve 
baskıcı anne baba tutumuna sahip ailelerde ço-
cukların daha pasif ve daha fazla olumsuz davra-
nışlara sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anne baba tutumunun erken çocukluk döneminde 
çocukların kişilik gelişimleri üzerinde çok önemli etkileri olduğunu düşünürsek, bu dönemde 
çocuklara uygulanan fiziksel ve duygusal ceza yöntemlerinin de gelişmekte olan kişiliği olum-
suz yönde etkilediğini söylemeden geçmek olmaz. Ebeveynleri olarak her zaman çocuklarımı-
zı yapıcı eleştirilerle duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri adına desteklemeli, olaylara 
olumlu bakış açısıyla bakarak duygularımızı yönetebilmenin mümkün olduğunu onlara göster-
meli, davranışlarımızla çocuklarımıza model olduğumuzu unutmamalıyız.  

 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZGÜVEN GELİŞTİRMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? 

Okul öncesi dönemde çocuk kendini yeni yeni tanımaya, duygu ve düşüncelerini yeni yeni ifa-
de etmeye başladığından, çocuğun karşılaştığı ilk sosyal çevresi olan ebeveynleri ile çocukla 
yakından ilgilenen yetişkinlerin özellikle bu dönemde çok bilinçli ve dikkatli olmaları gerekir.  
Bu dönemde çocukların anne ve babası ile yakın çevresinden almış olduğu doğru ve olumlu 
tepkilerin onların özgüven duygularının gelişimine anlamlı ve pozitif yönde etkileri olduğu 
yapılan çalışmalarla kanıtlanmaktadır.  “Başarabileceğinden emindim”, “sana güveniyorum”, 
“yapabilirsin”, “harikaydın” vb. geri dönüşler vermek çocuğun başarılı olduğunu fark etmesini 
sağlar.  Sağlıklı anne-baba-çocuk ilişkisi, temelde anne babanın tutumlarına bağlıdır. Bu tu-
tumları model alan çocuk sosyal çevresinde kendini kolaylıkla ifade eder.  Kendini ifade et-
mesine fırsat verilen çocuk kendini daha özgür hisseder. Problem ve çatışma çözme beceri-
lerini geliştirir. Özgüveni  arttırmak için evde yüksek sesle konuşma ve okuma egzersizleri 
yaptırılabilir. Sınıf ortamında, önce yerinde, sonra ayağa kalkarak, daha sonra da sınıfın 
önünde başarılı olduğu konularda konuşmalar ve sunumlar yaptırılabilir. Mutlaka başarı duy-

gusu tattırılmalıdır. Çocuğa verilen görev ya da ödevlerin çoğu, onun yapabileceği türden ol-
malıdır. Böylece, çocuğun başarı algısı güçlendirilmelidir. Bedensel aktiviteler, hobi aktivite-
leri, müzik aktiviteleri gibi özel çalışmalara katılması sağlanabilir. Evde başarı panosu adı 
altında çocuğa özel bir pano oluşturulabilir. Bu panoya, çocuğun kendi tercih ettiği tüm ürün-
ler, resimler, yazılar vb. asılabilir. Eve gelen misafirlere de çocuğun bu pano ile ilgili anla-
tımlar yapması sağlanabilir.  

                    Psk. Dan. Burcu KULA                                                                                         
                    Rehber Öğretmen  

KAYNAKÇA: Çocuğun Özgüveni Nasıl Geliştirilir? – Yard. Doç. Dr. Oktay Aydın Durmuş, A. (2006).  

    Çocukta Özgüven Gelişimi ve Karakter Eğitimi. Eldeleklioğlu, J. (2004).  

    Çocuklarda özgüven gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 111-121.   

REHBERLİK - ANAOKULU 
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AİLEDE SINIR KOYMA 

Sınır nedir? 
  
Sınırlar, çocukların kendilerini ve dünyalarını anla-

malarına yardımcı olur ve onlara önemli bir keşif ve 

öğrenme ortamı sağlar. Sınır koymak; güvenlik ve 

çocuğu yönlendirmek anlamına gelmektedir. Aile de 

ve evde konulan sınırlar, çocuğun kişiliğinin oluşma-

sında ve sorumluluk sahibi olmasında etkilidir.  Ço-

ğu ebeveyn sınır denildiğinde çocuğa söz dinletmek, 

disipline etmek, otorite gibi tanımları aklına geti-

rir. Fakat çocuk yetiştirmede sınır koymak bir 

bahçenin duvarını çekmeye benzer. Çocuklar doğduklarından itibaren dünya nasıl bir yerdir 

diye bir fikir oluşturmaya çalışırlar. Ebeveynlerin sunduğu ortam ve verdikleri mesaj bu şe-

manın içeriğini, olumlu veya olumsuz oluşunu belirler.  

            Sınır Koymak Neden Gereklidir? 
  
Çocuk yetiştirirken anne babaların zihinlerini en çok meşgul eden konuların başında şüphesiz 

sınır koyma gelir. Çocuklarımız bebeklik dö-

nemimden çıkıp iki ayaklarının üzerinde dün-

yayı keşfetmeye son derece istekli oldukları 

dönemden itibaren, anne-babalar onları koru-

mak ve hem aile içi hem de toplum kurallarına 

uygun hareket etmelerini sağlamak için sınır-

lar koymaya başlarlar. Anne-babaların amacı, 

bir yandan özgüveni yüksek, etrafındaki dün-

yayı merak eden ve keşfetmeye hazır; diğer 

yandan da sınır ve kurallara uyabilen, ailesi ve 

toplum ile uyum içinde büyüyen mutlu çocuklar yetiştirmektir. Hem kendi ailelerinden gelen 

disiplin ve terbiye mirasının etkisi altında kalan hem de kendi çocuklarına ve çağın koşulları-

na uygun yeni sınırlar oluşturmaya çalışan anne-babalar zaman zaman ikilem içine düşerler; 

‘Acaba çocuğumu çok mu kısıtlıyorum, bu sınırlar çok mu fazla? ‘ veya ‘ Kendine güveni yük-

sek bir çocuk olsun diye sınırları onun için çok mu esnetiyorum, kurallar biraz daha 

belirgin mi olmalı? ‘ gibi düşünceler nedeniyle aileler huzursuzluk hissetmektedir. 

REHBERLİK - İLKOKUL 
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 Her ailenin sistemi kendine özgüdür. Sınırlar belirlenirken çocuğun gelişimi, sağlı-

ğı, güvenliği ile anne babanın ortak beklentileri birlikte göz önünde bulundurulmalı-

dır. Çocuklar kendilerine ait alanların neresi olduğunu, özgürlüklerinin başladığı ve 

bittiği yerleri bilirlerse, bu alan içinde özgürce gelişebilirler. Ancak biz bu duvarları 

net bir biçimde çekmezsek çocuklar bazen yap-

tıkları girişimlerde alkışlanır bazen de engelle-

nirler ve bu onların kendilerini suçlu, yetersiz 

hissetmelerine yol açar. Bu hisler ilerleyen dö-

nemde içe kapanma, aşırı utangaçlık veya öfke 

kontrolü problemi, engellenmeye karşı dirençle 

kendini gösterir, bu sebeple önceden ilerde 

olumsuz durum oluşturabilecek konular üzerinde durulmalıdır. 

Çocuğa sevgi, anlayış, sabır ve şefkat ile yaklaşıyorsanız, onun ağlamasından, ara ara 

kendini kızgın veya mutsuz hissetme-

sinden korkmayın. Çocuğunuzun an-

lık mutsuzluğu sizin kural koymadaki 

kararlılığınızı etkilemesin, kararsız 

olduğunuzda veya koyduğunuz kuralı 

kendiniz bozduğunuzda çocuk bunu 

kavrayacak, ileride de kurallara uy-

mamanın yollarını deneyecektir. 

Verdiğiniz ödül veya cezadan pişman 

olmayın, hatalı olduğunuzu düşünü-

yorsanız, uygulamanın bitiminde çocu-

ğa bunu açıklayabilirsiniz. Dolayısıyla hata yapmaktan korkmamak, önemli olan mü-

kemmel anne-baba olmak değil, mutlu bir çocuğun mutlu  anne-babası olmaktır. 

                            Psikolog Buse ATBAKAN AKÜN 

KAYNAKÇA  

Mackenzie, J.R. (2009)Çocuğunuza Sınır Koyma (Sorumluluk Sahibi, Bağımsız Çocuklar Yetiştirmenin Yolları) 

Hyb Yayınları 

Susan,A, Swedo. ve Leonard,H.(çev:Nilgün Erzik)(2000).Çocuktur Geçer. Epsilon Yayınları Yavuzer,Haluk.(2006). 

Çocuk Psikolojisi, Remzi Yayınevi 

REHBERLİK - İLKOKUL 

Sınır koyarken, 

Anne ve babanın aynı fikirde olması, 

Sınırın iyi tanımlanması, 

Sınırın esnek ve değişken olmaması      

gerekmektedir. 

Sınırlara uyulması takdir edilmelidir. 

Sınırların aşılması için bir bedel        

(ceza değil) belirlenmelidir. 

Anne baba kararlı olmalıdır. 
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SORUMLULUK SAHİBİ ÇOCUK YETİŞTİRMENİN ALTIN KURALLARI  

Günümüz dünyasında çocuklarımız eskiye oranla daha hızlı büyüyor. Televizyon ve bilgisayar 
evdeki sıradan eşyalar haline geldi. Anne ve babaların çocukların üzerindeki etkisi azaldı. 
Bütün bu değişmelere rağmen aile, çocuk üzerinde yine de en belirleyici olma konumunu sür-
dürüyor. Sorumluluk, doğuştan getirilen değil, sonradan öğrenilen davranışlardan oluşur. So-
rumluluğu öğrenmek de tıpkı diğer becerileri öğrenmek gibidir. Kişi ne kadar çok denerse bu 
konuda o kadar çok başarılı olur. “Sorumluluk” öğrencilerimizin bir birey olarak toplumsal 
rollerini alabilmeleri, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çok önemlidir. 

Peki sizler neler yapabilirsiniz? 

Sorumluluk kazandırmanın en uygun olduğu 
belli bir yaş dönemi yoktur. Sorumluluk 
erken çocukluk dönemlerinden başlayarak 
çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim dü-
zeyine uygun görevler vermekle başlar. 
Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar 
listesi hazırlayın. Üstlenmek istediği so-
rumlulukları, bu listeden seçmesine fırsat 

verin ve onun doğru kararlar verebileceği-
ne olan güveninizi hissettirin. Çocuğa güç 
ve yeteneklerini aşan beklentilere yönlen-
dirmeyin, önüne ulaşabileceği görevler ko-
yun. Sık sık başarısızlığa, dolayısıyla hayal 

kırıklığına uğra-
mak, mücadele 
gücünü ve yeni atı-
lımlar yapma isteğini kırabilir. Küçük de olsa başarılar ve bunu takip 
eden ölçülü övgü ve ödüller daha ileri hedeflemesi için onu kamçı-
lar. 

• Çocuğunuza kazandırmak istediğiniz sorumluluk alanı ne olursa 
olsun mümkün olan en basit basamaktan başlayın. Bir yetişkin bile dağınık bir odaya girdiğin-
de nereden başlayacağını bilemeyebilir. Eğer çocuğunuzun odasını toplamasını istiyorsanız 

öncellikle yapacağı işleri basamaklandırın. Birinci basamak oyuncakları kutularına yerleştir-
mek, ikinci basamak kirli ve temiz çamaşırları ayırmak, kirlileri kirli sepetine, temizleri ait 
oldukları yerlere yerleştirmek olabilir. 

• Onun adına düşünmek yerine kendi başına düşünmesine fır-
sat verin. Problemlerini kendisinin çözmesi için onu yönlendi-
rin. Çocuğunuzun yapamadıklarına değil yaptıklarına odaklana-
nın, olumlu geri bildirim verin. Bu yaptıkları için teşekkür et-
mek ve aferin demek olabilir. Onun adına işlerini yapmayın. 
raz geride durup çocuğun kendi başına iş yapmasına ve hatala-
rının sonuçlarını yaşamasına olanak sağlayın. 

REHBERLİK – ORTAOKUL 

Sorumluluk sahibi kişiler;  

Kendine güvenir, kararlarını kendisi verir. 

Karar alırken seçenekleri düşünür ve ileriyi 
görebilir.  

Bağımsız davranır, davranışlarının etkisini 
dikkate alır. 

Kendi başına yapabileceği işleri yardım   
almadan yapar. 

Etkili plan yapar, zamanı iyi kullanır. 

Özeleştiri yapar. 

Bugünün işini yarına bırakmaz. 
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* Mutlaka yatağını toplamasını sağlayın. 

* Sofranın kurulmasında ve kaldırılmasında yardımcı olmasını 
isteyin. 

* Markete gönderip evin ihtiyacı için bir şeyler almasına müsaa-
de edin. 

* Faturaları yatırması için teşvik edin. 

* İmkanınız varsa evcil bir hayvan ya da bitki yetiştirmesi için destek verin. 

Bu sayede çocuğunuz; başladığı işi bitirmesini öğrenecek, bir şeyleri başarabildiğini gören 
çocuk ‘Ben yapabilirim’ duygusunu kazanacak ve özgüveni gelişecek. 

UNUTMAYIN DERS ÇALIŞMAK ÇOCUKLARINIZIN TEK SORUMLULUĞU DEĞİLDİR. 
BİZLER DERS ÇALIŞAN ROBOTLAR DEĞİL AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLEN          

BİREYLER YETİŞTİRMELİYİZ.   

DERS ÇALIŞABİLMESİ İÇİN HER ŞEYDEN MUAF TUTULAN ÇOCUK DERS ÇALIŞMAK-
TAN DA MUAF HİSSEDER KENDİNİ 

SADECE DERS ÇALIŞMASINI DESTEKLERSENİZ SOSYAL YÖNÜ GELİŞMEMİŞ SI-
NAVLARA AŞIRI ANLAM YÜKLEYEN SINAV KAYGISI YAŞAYAN VE GERÇEK BAŞARI-
SINI GÖSTERMEYEN BİR ÇOCUK YETİŞTİRMİŞ OLURSUNUZ.  

 Doğan Cüceloğlu “varoluşun beş boyutundan” bahseder;  

 Beni umursuyorlar mı ? 

 Kabul ediliyor muyum? 

 Değerli miyim ? 

 Yeterli miyim ? 

 Sevilmeye layık mıyım ? 

Unutmayın; aşırı koruyucu, otoriter veya çocuğun fazla serbest bırakıldığı aile ortamlarında 
sorumluluk bilinci gelişmez. Anne babanın lider konumunda olduğu ve sorumluluğu evdeki tüm 
bireylerin paylaştığı demokratik aile ortamlarında, çocuk yaşayarak sorumluluk bilincini öğ-
renir. 

                Psk.Dan. Rehber Öğretmen Burcu ÇETİN  

  KAYNAKÇA 

 Çocuk Eğitimi Hakkında Birkaç Söz – Dr. İlhami Atabay, Psk. Ali Poyraz.; Keşkesiz Bir Yaşam 

İçin İletişim- Doğan CÜCELOĞLU, Okul Evde Başlar- Fatih KALKINÇ, Çocuk Psikolojisi – Doç. Dr. 

Sefa Saygılı.                             

REHBERLİK - ORTAOKUL 
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BİLTES SANATTA BU AYKİ ŞAİRİMİZ: IŞIL ÇİLDAN 

ŞAİR ve YAZARLARIMIZ 

Bu ay Biltes Sanat sayfamızda okulumuzdan bir  
şairi ağırlıyoruz: Işıl Çildan.  

Işıl 6-C sınıfında şiire gönül vermiş bir öğrencimiz. 

Yayınladığı ilk kitap “Düş Şiirleri”nde yetmiş tane 
birbirinden güzel şiir okuyucularıyla buluştu. Bu 
başarının sırrını öğrenmek için ışıl ile yaptığımız 

kısa röportajda, kendisi mütevaziliğinden hiç ödün 
vermedi.  

Işıl, 6 yaşında deniz kenarında ailesiyle birlikte  
tatilde yemek yerken ilk şiirini bir peçeteye yaza-

rak başlıyor yazın hayatına  (Üzüntüyle o peçeteyi 
saklamadığını da  belirtti bize). Özellikle İlkokul 

birinci sınıfta katıldığı bir şiir yazma yarışmasında 
birincilik ödülünü alıyor ve  bu ödül onun için bir 
dönüm noktası oluyor.  

O güne kadar tuttuğu defterleri şiir kitabına dö-

nüştürmeye başlıyor. Ailesinin büyük desteğini de 
arkasına alarak  “Düş Şiirleri” isimli ilk kitabının 
yayınevinden baskısı yapılıyor. 

Işıl’ın en sevdiği şairler Orhan Veli, Nazım 
Hikmet ve Turgut Uyar. Yeni dönem şairleri-

ne biraz uzak duruyor ve eleştirel yaklaşıyor.  

Resim yapmak ve Keman çalmak hobileri ara-
sında önemli bir yer tutuyor ama onun için şiir 
her daim önde.   

Yabancı şairlerden de beğendiğiniz var mı so-

rumuza “Victor Hugo’nun şiirlerini çok beğeni-
yorum” cevabını veriyor. 

Işıl Çildan şiirin peşinden koşan ve onun büyü-
lü dünyasında yol alan bir genç şair. Kendisini 

tebrik ediyor ve yeni kitaplarını heyecanla 
bekliyoruz.  
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UMUTSUN SEN ÇOCUK 

Umut nedir bilir misin çocuk? 

Hastayken şifa ararsın, 

Aşıkken sevgiline kavuşmaya çalışırsın 

Kaybın varsa gözlerini açık tutarsın. 

 

Umut nedir bilir misin çocuk? 

Kimi umuda tutunur , onunla yaşar. 

Belki mucizedir, belki imkansızdır. 

Umut gelecektir. 

 

Umutsun sen çocuk. 

Büyüyeceksin. 

Olgunlaşacaksın, düşüncelerin değişecek. 

Hayatı tadacaksın. 

 

Umutsun sen çocuk. 

Doktor ol, hastaların umudu ol. 

Polis ol, Kayıpları bul, ailelere umut ol. 

Gelecek ol. 

 

Umut nedir bilir misin çocuk? 

Umutsun sen çocuk.  

Büyüyeceksin, umut olacaksın. 

En önemlisi sen de umut arayacaksın 

        12 KASIM 2016 

ŞAİR ve YAZARLARIMIZ 

SON DEFA 

Bana veda eder misin son defa? 

Bir kere sarılsan yeter aslında. 

Gidiyorum, hatırla beni yarın da. 

Seni unutur muyum diye sorma. 

Şu kalbim bağımsız atıyor 

Elimde olsa sana atmasına izin verir miy-
dim? 

Bir kere bana veda et. 

Söz unutmaya çalışacağım seni. 

Son defa elveda… 

         16 KASIM 2016 

 

AYRILACAĞIM GÜNEŞ DOĞDUĞUNDA  

O güzel saçlarından, 

O güzel kokundan 

O güzel gözlerinden, 

Ayrılacağım güneş doğduğunda. 

 

Bir daha uzanamayacağım kucağına, 

Kokunu çekemeyeceğim içime. 

Bakamayacağım o mavi gözlerine. 

Ayrılacağım güneş doğduğunda. 

 

Sever misin beni yine? 

Bekler misin geleceğim diye? 

Kalbini açar mısın başka kimselere? 

Ayrılacağım güneş doğduğunda. 

 

Gidiyorum artık. 

Kalbim kırık. 

Unutma ki seni seveceğim. 

Terk edeceğim şehri. 

Ayrılacağım güneş doğduğunda 

           31 Ekim 2016 

MADENCİ 

Elleri simsiyahtı. 

Yüzü de siyahtı. 

Başında sarı bir kasketi vardı. 

Yüreğiyle binlerce metre aşağıya gi-
derdi. 

Bir ekmek için yapardı bunu. 

Kara bir elmas çıkarırdı. 

O, bir kahramandı. 

O, simsiyah kömürün içinde  

Yüreği ve cesareti ile parlardı. 

        31 Ekim 2016 

Sizleri Düş Şiirleri kitabından seçtiğimiz 
şiirlerle baş başa bırakıyoruz... 
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RESSAMLARIMIZ—KOLAJCILARIMIZ 

 

 

 

Bilge Kökyay 5-C 

23 Nisan için kolektif çalışma 

23 Nisan için kolektif çalışma 
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ORİGAMİCİLERİMİZ 

Zeynep Öztekin 1–B Ayşe İlkin Sarı 3–B Bengü Aydınay 3–A 

Zeliha Selimoğlu 2-C Mustafa Kıvanç Buğday 3-B Zeynep Turşucu 4-B 

Defne Miray Taşdemir 4-A Musab Ali Coşkun 2-B 
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SANATÇILARIMIZ 

 

 
 

Eylül Demir 4-A 

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZİN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL KOLEKTİF ÇALIŞMALARI 
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SANATÇILARIMIZ 

Ayşe Serra Tekneci 5-C 

Berrak Nehir Kurttekin 5-A 

Eylül Demir 4-A 
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Öğretmenlerimizden Başarı Öyküleri 

 ÖĞRETMENLERİMİZ 

 

   

  

Aleksandr Petuhov hocamız Rusya'nın Vladimir Bölgesi’nde Kolçugino şehrinde dün-

yaya geldi. 9 yaşından itibaren yaşadığı bölgedeki orkestrada Balalayka çalmaya 
başladı. İlerleyen yıllarda Domra, Domraalt ve Balalayka kontrbas enstrümanlarını 

da çalmaya başlayan Alexandr Petuhov, hem örgün eğitim aldı hem de müzik okulunu 

bitirdi. Gitarla tanışan Alexander hoca bu enstrümanda da profesyonelleşti. Vladi-
mir Müzik Yüksekokulundan öğretmenlik, solistlik ve çocuk orkestra şefliği diploma 

dereceleriyle mezun oldu. Okulu esnasında Rus Halk Gösteri grubu Vişenka’da da 

çalışan Aleksandr Petuhov başta tüm Rusya olmak üzere, Macaristan, Çek Cumhuri-
yeti, Slovakya, Almanya, Britanya’daki adaların coğrafi mer-

kezinde yer alan Man adasında ve daha birçok yerde konserler verdi. Okulumuz-

da gitar ve piyano dersleri veren, kulüp çalışmaları yaptırtan, okul koromuzdaki 
yabancı eserleri öğrencilerimize öğreten ve bando orkestrasını çalıştıran 

Alexandr Hocamız, öğrencilerimize müzik yoluyla önemli derecede özgüven akta-

rımı yapıyor. Rusya’da erken yaşlarda başlayan sanat eğitiminin önemine vurgu 
yapan Mr Petuhov sanatın sağladığı iç disiplinden ve cesaretten de örnekler ve-

riyor. Hocamızın “Balalayka; İstanbul’da yeniden” isimli bir de CD’si bulunmak-

ÖĞRETMENLERİMİZDEN BAŞARI HİKAYELERİ: 

“RUS SANAT EKOLÜNÜN BİLTESTEKİ ÖNCÜ İSİMLERİ” 

Biltes Koleji’nde Rus Sanat ekolünün önde gelen sanat hocalarından Marina Ignatova koordinatörlü-

ğünde birçok Rus sanatçı müzik, dans ve bale konusunda öğrencilerimize yoğun ve keyifli programlar 
hazırlıyorlar.  Sanat Eğitimi Biltes Koleji’nde oldukça önemseniyor ve öğrencilerimizin yaratıcılık dü-

zeyleri en üst seviyede geliştiriliyor. Marina Ignatova'nın da belirttiği gibi: “Üretken çocuk mutludur. 

Üretkenlik neşeli ve özgüven sahibi bir birey olmalarını sağlayacak temel taşlardan biridir. Biltes Ko-

lejinde öğrencilerimiz sanatın birden fazla dalıyla uğraşabilme şansına sahip olur. Görsel sanatlardan 

bale ve dansa, kemandan piyanoya hem bireysel hem de kolektif çalışmalarla kendini geliştiren öğren-

cilerimizin mümkün olduğunca donanımlı bir şekilde okulumuzdan mezun olmaları amaçlanmaktadır.”   

Bu ay sizlere okulumuz müzik ve Bale hocalarından Alexandr Petuhov ve Elena Antalya hocalarımızla 
ilgili bilgi vereceğiz. 

 

Okulumuz dans ve bale hocalarından Elena Antalya Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde 
doğdu. Erken yaşlarda dans eğitimine başlayan Elena Antalya, 1992 yılında Rusya’nın 

St. Petersburg şehrinde bulunan Vaganova Rus Bale Akademisi’ni tamamladı ve 2002  

yılında da Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür ve Sanat Bölümünün Bale grubu sanat 
yönetmenliği ve Bale Pedagojisi Bölümünden mezun oldu. 1992—2002 yılları arasında 

Dünyanın en önemli Opera ve Bale Akademilerinden olan St. Petersburg Devlet Opera 

ve Bale Akademisi Tiyatrosunda 10 yıl görev aldı. Yine aynı kurumda 5 yıl pedagojist 
ve eğitmen olarak çalıştı.  

 

Türkiye’de birçok önemli eği-

tim kurumunda da bale eğit-
menliği yapan Elena Antalya, 

okulumuz öğrencilerinin bale 

ve dans konularındaki gelişim-

lerini üst düzeye çıkarmanın 
yanı sıra. 2016-2017 öğretim  

döneminde dansa ve baleye 

ilgisi olan öğrencilerin özgü-
venlerini ve yeteneklerini, yoğun eğitim programla-

rıyla ve yaratıcı performanslarla arttırdı. 

Marina Ignatova & Elena Antalya 
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BİLTESLİ MÜZİSYENLERİN PERFORMANSLARINDAN KARELER 
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Okulumuzun yüzme branşındaki çalışkan ve azimli temsilcilerin-
den Nil Zehra Sayal, 11-12 Yaş Türkiye Şampiyonası Müsabakala-

rında 50m Kelebek yarışlarında Türkiye 7. si - İstanbul 1. si;       
3-A sınıfı öğrencilerinden Evrim Nazlı Dolu Türkiye Yunus   

Senkronize Yüzme Yarışmalarında; 3. Yunus sertifikası almaya 
hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını 
dileriz.  

 Sporda da Bu Ayın En Başarılıları Biltesliler! 

Yıldız Erkek Basketbol takımımız Kağıthane İlçe 2.ncisi oldu. 
Hedeflerinin önümüzdeki yıl şampiyonluk olacağını belirten 

genç sporcular çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. 

SPOR BAŞARILARIMIZ 

Nil Zehra Sayal 

Evrim Nazlı Dolu  
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                  Geleneksel Aikido 

SPOR BAŞARILARIMIZ 

 

 

Geleneksel Aikido olarak tanımla-
dığımız “Iwama Ryu Aikido” O 
Sensei’nin (“O Sensei”: Aikido’yu 
bulan kişi Morihei Ueshiba için 
kullanılan ön unvan - Great        
Teacher”) İwama köyündeki dojo-
sunda öğrettiği (Dojo: Uzakdoğu 
savaş sanatlarının çalışıldığı me-
kan) ve O Sensei’nin en uzun sü-
reli sadık öğrencisi Morihiro    
Saito Sensei tarafından günümü-
ze kadar değişmeden ulaştırılmış; 
vücut ve silahlı teknikleri içeren 
geleneksel Aikido formudur.  
İwama Ryu Aikido’nun modern 
Aikido ile arasındaki en önemli 
farklarından biri repertuarındaki 
silahlı tekniklerdir. “Bukiwaza” 
adı verilen silahlı teknikler ve 
“Taijutsu”, yani vücut teknikleri, 
iç içe geçmiş ve birbirinin tamam-
layıcısı olmuşlardır. Günümüze 
kadar gelmiş olan bu teknikler, 
orjinal halleriyle sadece İwama 
Ryu Aikido Dojoları’nda öğretil-
mektedir. 

Geleneksel Aikido, Morihei Ues-
hiba (1883-1969) tarafından ge-
liştirilmiş bir Japon savaş sanatı-
dır. Geleneksel Budo’nun bir yoru-
mu olarak da görülebilir. Budo 
(“Bu” savaş, “do” ise yol) Japon-
ca’da savaş sanatlarını ifade et-
mek için kullanılır ve savaş yolu 
anlamına gelir. Aikido ise; Japon-
ca uyum (ai), enerji (ki) ve yol 
(do) kelimelerinin bir araya gel-
mesinden oluşur. 

Aikido’nun temel ilkesi, rakibin ha-
reketi ve enerjisi ile uyum içinde 
hareket etmeye ve kişinin kendi 
fiziksel merkezini karşı saldırıdan 
korurken rakibin fiziksel merkezi-
nin denetlenmesine dayanır. Aiki-
do’da kişi, asla kendisine yönelen 
güç ve saldırganlığa aynı şekilde 
karşılık vererek mücadele etmez.  

Güç çarpıştırmadan rakibin saldırı-
sının yönünü değiştirmek ve dene-
tim altına almak için onun hareketi 
ve enerjisiyle uyum içinde; bedenin 
yerini değiştirme, eklem kilitleme, 
denge bozma, fırlatma, ve yaşamsal 
noktalara saldırmaya yönelik tek-
nikler kullanılır. 

Biltes Koleji’nde Aikido çalışmaları 
Aytaç Uzun hocamız önderliğinde 
yapılıyor. Her Cumartesi günü 
10:30—12:00 saatleri arası spor 
salonumuzda karşınıza beyaz kıya-
fetleri, ellerinde “Jo, Bokken,   
Tanto” setleri ve enerjik sesleriyle 
öğrencilerimiz çıkabilir. Aman kork-
mayın :) 

Onlar Biltesli genç Aikidocular! 
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YABANCI DİL 

Bilteslilerin İngilizce Hünerlerini Sergiledikleri  

“ENGLISH FUN DAY!” Etkinliği İzleyenleri Büyüledi  

İngilizce Bilteslilerin hayatlarının bir parçası! 1 yıl boyunca hazırlandıkları İngilizce ti-
yatro, dans ve koro performanslarını sergileyen Biltesliler izleyenleri büyüledi. İngiliz-

ce hocalarıyla 8 aylık bir çalışmanın ürünü olan İngilizce performanslar izleyenlerden 
tam not aldı. Çok kültürlü ve dünya insanı olma yolunda ilerleyen Biltesliler, yabancı dil 

bilgisinin önemini sanat performanslarıyla birleştirerek içselleştirdiler. Okulumuzun İn-
gilizce hocalarının önderliğinde oluşturulan bu performanslar izleyenler de büyük etki 
bıraktı. Öğrencilerin birden fazla yabancı dil bilmeleri konusunda motivasyonlarını hiç 

düşürmeden eğitimlerine devam eden Biltes koleji önümüzdeki eğitim yıllarında da hız 
kesmeden bu programlara devam edecek. 
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YABANCI DİL 

“School Tour” Gününde Biltesliler Ailelerine  

İngilizce Sunum Yaptılar 

İngilizce bölüm hocalarımızın koordinasyonunda 
her yıl bahar ayında düzenlenen “School Tour” 

aktivitesi bu yıl da oldukça heyecanlı geçti.  

Öğrenciler ailelerini ve yakın arkadaşlarını 
okullarına davet ederek önce okul içerisinde 

nasıl vakit geçirdiklerine dair yabancı dil olarak 
İngilizceyi kullanarak anlatım gerçekleştirdiler. 
Sonrasında hazırladıkları projelerin sunumlarını 

da sınıflarda gerçekleştirdiler.  
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Bir Japon Atasözü Der ki:  

 鉄は熱いうちに打て 

(Tetsu va atsui uçini ute) 

           Demiri sıcakken döv 

  Bir demir ustasını hayal edelim.  Maşa ile tuttuğu demir 
parçasını ateşin içine sokar, ısınıp yumuşayan demiri döve döve 
şekil vermeye, daha güçlendirmeye çalışır.  Soğuduktan sonra 
demire şekil vermek çok zordur.  Eski Japonya’da Samurayla-
rın kullandığı kılıçlar başta olmak üzere çapa, pulluk gibi tarım 
araçları “Kaji (鍛冶)” denen ustalar tarafından yapılıyordu.  
Usta-çırak sistemi ile günümüze kadar devam eden “Kaji (鍛
冶)” mesleği ile uğraşan usta sayısı artık çok fazla olmasa 
bile halen Japon mutfağında kullanılan çeşit çeşit kaliteli bı-
çakları üreten ustalar mevcuttur. 

  Bu “Kaji (鍛冶)” kelimesi metali ısıtıp döverek çeşitli araç gereci üreten meslek 
yani demircilik ve bu mesleği yapan kişi anlamına geliyor.  Ayrıca bu kelimeyi oluşturan 
iki Çin harfinin tek tek anlamı ise “Ka (鍛)”-metali döverek kalitesini arttırmak, ikinci 
manası ise insanın eğitim alarak, idman yaparak vücudunu veya zihnini terbiye etmek; “Ji 
(冶)”-metali eriterek işleyip şekillendirmektir. Demirin işlenirken geçtiği süreç, insana 
terbiye verme süreci ile çok benzerlik göstermektedir. Japonca’daki “Tetsu va atsui 
uçini ute” atasözü Türkçedeki “Ağaç yaşken eğilir” atasözü ile aynı manaya gelmektedir. 

  Nasıl insan vücudu çocukken daha yumuşak ve esnekse, zor hareketleri kolayca ya-
pabilirse, demir de sıcakken kolayca şekillendirilebilir. Aynı şey insan zihni için de ge-
çerlidir. İnsan gençken her şeye daha açık, esnek davranabilir, düşünebilir fakat yaş 
ilerledikçe artık kendi içinde oluşmuş kendi cetvelini kullanarak çevredeki olayları ölç-
meye başlar, bazen de önyargılı davranabilir.  İşte tam burada kafa içindeki cetvelin 
derecelendirme çizgilerinin doğru olması gerekiyor ki bunun için de bir insanın küçükken 
gördüğü terbiye, eğitim çok önemlidir. Özellikle insan ömrü içinde en çok beyin hücrele-
rinin geliştiği anne karnında bulunduğu süreden 3-4 yaşına kadar olan dönemdeki orta-
mın kaliteli olup olmadığı gelişen beyin hücrelerine ve onların işlevine derin etki yarattı-
ğı bilinmektedir. 

  Eski Japonya’da söylenen çocuk eğitimi ile 
ilgili özlü söz “Yaş 3’te zihin, 6da terbiye, 9da 
okuma, 12de yazma, 15te mantık, gerisi tamam” 
der.  İnsan küçükken, yani demir sıcakken, doğ-
ru insan olmak için iyi terbiye almalıdır, diğer 
bilgiler daha sonra da gelebilir.  Temelde doğru 
kişilik oluşmadığı sürece bilgi de çok fazla fayda 
etmez. Nihayetinde iyi bir insan olabilmek, hem 
kendini hem de başkalarını mutlu eden, verimli 
bir hayat sürdürebilmek için temeli sağlam inşa 
etmek en önemlisidir. 

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

DÜNYADAN SESLER 
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ORİGAMİ İLE SAMURAİ MİĞFERİ 

ORİGAMİ KÖŞESİ 
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AKIL OYUNLARI 

Akıl Oyunları 

MANGALA  

Mangala Türk zekâ ve strateji oyunu ile ilgili tarihi araştır-
malar oyunun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oy-
nandığını göstermektedir. 

Türkler yerleşik hayata geçip şehirlerde yaşamaya başla-
dıktan sonra da bu oyunu oynamaya devam etmişlerdir. Ka-
rahanlılar, Selçuklular ve Osmanlıların da Mangala adıyla 
oyunu devam ettirdiklerini görüyoruz. Bunu XVI. Yüzyıla ait 
Osmanlı minyatürlerinden de izlemek mümkündür. 

Araştırmacı Philip Townshend’e göre bir toplumda, insanlar-
da en çok beğenilen ve örnek alınan niteliklerden şu yedisi 
Mangala oyunuyla ilgilidir. 

Kurnazlık, Uyanıklık, Önceden görme, Esneklik, Direnme, 
Sağgörü, Bellek  

Mangala’nın çağdaşı olduğu oyunlardan farkı ise dağdaki ço-
bandan, 70 yaşındaki bilgine, İstanbul’da saraydaki sultan-
dan 6 yaşındaki çocuğa kadar her yaştan insanın oynayabil-
mesidir. 

MANGALA NASIL OYNANIR? 

Mangala iki kişiyle oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6’şar adet olmak üzere 12 küçük 

kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmaktadır.  

Mangala Oyununda 48 taş vardır. Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4’er adet olmak üzere 

dağıtırlar.  Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışırlar. Oyun sonunda en 
çok taşı toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur.  

Oyuna kura ile başlanır. Oyunda 4 temel kural vardır. Başlayan oyuncu seçtiği kuyusundan 4 

taşı alır. Bir tanesini aldığı kuyuya bırakıp sağa doğru her bir kuyuya birer tane taş bıraka-

rak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tek-
rar oynama hakkına sahip olur. (Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı 

sağındaki kuyuya taşıyabilir). Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağı-

tırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. 
Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift 

sayı yaparsa oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine 

koyar. Hamle sırası rakibine geçer. Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi 
bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda 

da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna 

bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer. Oyunculardan herhangi biri-

nin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk 
biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun dinami-

ği son ana kadar hiç düşmez. 

KAYNAKÇA: https: //mangala. com. tr/nedir-ne-demek-mangala/ 



 35 



 

 36 

Kampüslerimiz:  

 BİLTES KOLEJİ SADABAD KAMPÜSÜ  
Çobançeşme Caddesi Merkez Mahallesi Sardunya Sokak No: 3/1 
Kağıthane – İstanbul   

 BİLTES KOLEJİ KEMERBURGAZ KAMPÜSÜ  
Davutpaşa Caddesi Mithatpaşa Mahallesi, Hidayet Sokak 
No:3/9001 Kemerburgaz - Eyüp - İstanbul   

 BİLTES INTERNATIONAL PRESCHOOL (VADİSTANBUL)  
Ayazağa Mahallesi 215. Sokak No:4/A Sarıyer– İstanbul     

 ÖZEL BİLTES NİSBETİYE ANAOKULU  
Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:12-1 Beşiktaş –  İstanbul    

 ÖZEL ETİLER BİLTES ANAOKULU  
Levent Mh, Çilekli Cd. No:6 Beşiktaş – İstanbul    

 Kampüslerimize ilişkin her türlü bilgiyi +90(212) 6121212 numaralı 
 telefonumuzdan halkla ilişkiler birimi ile irtibata geçerek         
 edinebilirsiniz. 

 

 Bültenimize ilişkin önerileriniz için:  

 Ferhat Bilgin Önol (Kurum Geliştirme Uzmanı)                     
 Mail: ferhat. onol@biltes. k1 2. tr 

TEL: +90 (212) 612 12 12 

FAX: +90 (212) 294 24 14   

 SADABAD KAMPÜSÜ 


