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BAŞLARKEN… 

Merhabalar! 2018-2019 Eğitim öğretim yılı 

başladı. Bu yılda da öğrencilerimiz, velilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız heye-
canlarından hiçbir şey kaybetmediklerini, ger-
çekleşen etkinliklerdeki katılımlarıyla gösteri-
yorlar. Kemerburgaz Kampüsümüzün de bu sene 
eğitim-öğretim hayatına başlamasıyla “Biltes 

Ailesi” olarak daha ailemizin genişlemesinin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Okul açılışlarımızdaki oryantasyon etkinlikle-
riyle başlayan süreç Cumhuriyetimizin 94. yılı 
kutlamaları ile devam etti. Bu sene büyük bir 

coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı şenlikle-
rinde koromuz, dansçılarımız, trampet takımı-
mız, efelerimiz ve şiirler okuyan öğrencilerimiz 
izleyen tüm velilerimizi ve öğretmenlerimizi he-
yecanlandırdı ve gözlerini yaşarttı.  

10 Kasımda Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl-
dönümünde okullarımızda duygu dolu anma tö-
renleri gerçekleştirildi. Aktivitelerin hız kes-
mediği bu dönemde öğrencilerimiz yine sosyal 
sorumluluk projelerine imza atmaya devam et-
tiler. Bu sayımızda Biltes Koleji’nin genç reh-

berleriyle tanışırken; birincisi bu yıl düzenle-
nen masa tenisi turnuvasında Milli oyuncuları-
mızla gösteri maçında karşılaşan okulumuz şam-
piyonlarını da tanıyacaksınız.  

Biltesliler üretmeye, çalışmaya, sosyal olmaya, 
çevrelerine güzellik, iyilik katmaya bu sene de 
devam edecekler. En iyi dileklerimizle …     

          KIRMIZI KALEM EKİBİ 
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Kırmızı Kalem; Biltes Eğitim Grubu okullarında dağıtılan ücretsiz aylık bültendir.  
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OKULUMUZDAN HABERLER 

BİLTES KOLEJİ ORYANTASYON GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZ 

Biltes Koleji’nin yeni minikleri 2017-2018 yılı eğitim öğretim döneminde heye-

canlarını oryantasyon gününde üzerlerinden attılar ve arkadaşlarıyla kaynaş-

tılar. Beden eğitimi hocalarımızın öncülüğünde öğrencilerimize oyunlar oyna-
tıldı.  Velilerimizle birlikte oluşan bu sıcak atmosfer öğrencilerimizin ilk 

derslerine katılmalarıyla devam etti. Öğretmenlerimizin yıllara dayanan de-

neyimleriyle öğrencilerimizle kurdukları diyaloglar sayesinde Biltesli minikler 

çok daha kolay derslerine adapte oldular. 
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OKULUMUZDAN HABERLER 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI 

Kolejimizin Sadabad ve            

Kemerburgaz kampüslerinde ders 

zili çaldı! Sadabad Kampüsü Okul 
Müdürümüz Funda Pekşen ve Ke-

merburgaz Kampüsü Okul Müdü-

rümüz İsmail Yelaldı’nın açılış ko-

nuşmalarıyla başlayan açılış töreni 
ile Biltesliler sınıflarında ilk ders 

heyecanını yaşadılar. 

Bu heyecanlı anlara okulumuz veli-

leri de tanıklık ettiler ve çocukla-

rının sınıf öğretmenleri eşliğinde 

sınıflara çıkışlarını duygulu göz-

lerle izlediler.  

2017-2018 eğitim öğretim yılının 
tüm Biltes ailesine hayırlı olmasını 

diliyoruz. 
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OKULUMUZDAN HABERLER 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİMİZ 

Ülkemizde bundan tam 94 yıl önce 29 Ekim 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından cumhuriyet ilan edildi. Sadece Cumhuriyet'in ilanını değil, aynı za-
manda Türk milletinin yeniden doğuşunun da simgesi olan Cumhuriyet Bayramını kam-
püslerimizdeki etkinliklerle coşkuyla kutladık. 
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OKULUMUZDAN HABERLER 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİMİZ 
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OKULUMUZDAN HABERLER 

10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ 
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SINIR KOMŞULARIMIZA SINIRSIZ SEVGİ 

SOSYAL SORUMLULUK 

“Kardeş Öğrenci Projesi” ile çeşitli nedenlerle ülkemize göç etmek      
zorunda kalan çocuk ve gençler kolejimiz öğrencileriyle buluştu. 

Kolejimiz tarafından gerçekleştirilen Kardeş Öğrenci 
Projesi ile başta sınır komşumuz Suriye’de, yaşanan iç 
savaş olmak üzere yakın coğrafyamızdaki çeşitli sorun-
lardan dolayı Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ço-
cuklar ve gençler, okulumuzun öğrencileriyle bir araya 
getirildi.  

Savaştan ve çeşitli sorunlardan kaçan çocuk ve gençle-
rin sorunları hakkında toplumda farkındalık yaratılması, 
empati ile birbirlerini daha iyi anlamalarının sağlanması; 
karşılıklı sevgi, saygı, güven, hoşgörü ve kardeşlik ilişki-
lerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan 
projenin 12 ay boyunca sürdürülmesi ve her sene devam 
ettirilmesi düşünülüyor. 

Savaşlardan dolayı mağdur olmuş, zarar görmüş, evlerini 
ve sevdiklerini kaybetmenin acısını derinden yaşayarak 
psikolojik çöküntüye uğramış 5 -18 yaş arası çocuk ve 
gençlerin; proje ortakları, kamu ve özel sektör iş birlikleri sayesinde sağlık, kültür ve sosyo-ekonomik yönden des-
teklenmesinin amaçlandığı proje sayesinde çocukların suç olgusu ile tanışmalarının önüne geçilmesi ve geleceklerine 

olumlu yönde katkıda bulunulması hedefleniyor. 

Okulumuz öğrencileriyle bir araya getirilen göçmen çocuk ve 
gençlerimizin karşılıklı atılan adımlarla sosyal yaşama kolayca 
uyum sağlamalarına ve Türkiye’ye adapte olabilmelerine yar-
dımcı olunması projenin en önemli ayağını oluşturuyor. Rol mo-
del çalışmalarından eğitim programları ve gençlik organizas-
yonlarına, kültürel çalışmalardan terapi ve gurup çalışmalarına, 
sportif faaliyetlerden atölye uygulamalarına, çeşitli geziler-
den sosyal ve sanatsal çalışmalara kadar birçok etkinlik, Kar-
deş Öğrenci Projesi ile gerçekleştirilecek.  

 

Biltes Koleji, çocuklar ve gençler arasında dostluklar 
oluşturulması, yakın kültürel bağların sağlam temeller 
üzerinde yükselmesi, iyi eğitimle yarınların güvence 
altına alınması amacıyla sosyal sorumluluk alanındaki 
çalışmalarına  devam edecek. 
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KARANLIKTA DİYALOG 

SOSYAL SORUMLULUK 

Biltesliler Karanlıkta Diyalog müzesini gezdiler. Müzede Görme En-

gelli Rehberler eşliğinde bir görme engelli’nin nasıl yaşadığını, şehir 
yaşantısındaki zorluklarını deneyimlediler ve  empati kurma şansı 

yakaladılar. 

Braille alfabesi görme engelli insanların 
okuyup yazması için kullanılan bir Alfabe 

yöntemidir. 
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SOSYAL SORUMLULUK 

 

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ 

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde    
Biltesliler Göktürk Hayvanseverler 

Derneği ile buluştu. Dernek Başkanı 
Gözde Çağlar ve Başkan Yardımcısı Nil-

gül Sayar öğrencilerimize sokak hay-
vanları ile ilgili merak ettikleri bilgileri 
anlattılar ve bir sunum gerçekleştirdi-

ler. Ayrıca Biltesliler, yanlarında getir-
dikleri mamaları, barınaklara gönderil-

mesi için dernek temsilcilerine teslim 
ettiler. 

Hayvanları  

Seviyorum 

Hayvanları  

Koruyorum 
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SOSYALBEN JUNIOR KULÜBÜ ÇALIŞMALARI 

KULÜPLER 

 

Sosyal Ben Junior kulübü yeni eğitim 

öğretim yılına yepyeni aktivitelerle gir-

di. Öğrencilere toplumsal cinsiyet eşit-

liği hakkında bilgi verilen kulüpte; ço-

cuk hakları, hayvan hakları gibi konular-

da çalışmalar yapıldı.  

Hayvan barınaklarına kuru mama topla-

ma projesini sürdüren kulüp öğrencileri 

kuşlar için kuş yuvaları yaptılar. Öğren-

cilerimiz kitap okumanın önemi hakkın-

da çalışmaların yanı sıra konuyla ilgili 

eğitici ve ilgi çekici görseller izlediler. 

Bilteslilere kitap okumanın önemini so-

mut çıktılar ile vurgulamak için Biltesli-

lerin sevdikleri kitap kahramanları hak-

kında hikaye yazmaları ya da isteyen 

öğrencilerin resim yapmaları üzerine 

çalışmalar gerçekleştirildi. Öğrencileri-

mizin bu sene hızla ilerleyen 

sosyal sorumluluk projeleri 

kapsamında çalışmaları devam 

edecek. Yardım kampanyaları-

nın yanı sıra sivil toplum kuru-

luşlarını tanımaları, toplumsal 

duyarlılık sahibi olmaları, hak-

lar konusunda bilgilenmeleri 

sağlanacak.  
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KULÜPLER 
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KULÜPLER 

MAKER KULÜBÜMÜZ 

Bilteslilerin en sevdikleri kulüplerin ba-
şında robotik ve maker kulüpleri geliyor. 

Günümüzde yapay zekaların ve robotik 
teknolojilerin gelişmesiyle herkesin bu 

konulara ilgisi gittikçe arttı. Biltesliler 
de kodlama ve robotik teknolojilerini 

derslerinde öğreniyorlar kulüp çalışmala-

rında da eğlenceli hale getiriyorlar. 
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Okulumuzda Uygulanan Eğlenceli Ders Metodlarından Örnekler 

 

EĞİTİM METODLARI 

 

 Pipetlerle sayıları  

basamak değerlerine 

ayırma  

 Matematik Dersi   

Üçgen Katlama Tekniği 

 Tırtıl Etkinliği 

 Fen Laboratuvarları 

Mikrop Modeli 

 Matematik Dersi   

Bölünebilme Kuralları 

Oyunla Eğitim 

 Kahoot Modeli 

 Meyvelerden çeyrek-

yarım-bütün       

kavramlarını öğrenme 

 Tuzluk oyunu ile   

çarpma işlemini     

öğrenme 

 Vücut Bilmecesi     

ünitesinde vücut    

iskeleti oluşturma 



 16 

 

 

 

 

BİLTESLİLER *SİNEFİL OLMA YOLUNDA! 

Sinema nedir? Sinema birbiri ardına birçok resmin hızlı bir şekilde beyaz bir 

perde yada ekranda yansıtılması ile elde edilen görüntü topluluğudur. Sinema daha 
öncesinde bir çok kişi tarafından denemeler yapılsa da ilk olarak 1894 senesin-

de Thomas Edison’un kinetoskop’u geliştirmesiyle başlamıştır. 

KİNETOSKOP: Bir hareketi oluşturan birbirini 
izleyen saydam resimlerin, ortasında ışık kaynağı 
bulunan bir kasnağa dizilip bu kasnağın hızla çevril-
mesiyle ekranda hareketli bir görüntü oluşturan ve 
film göstericisinin atası sayılan makine. 

Daha sonra Auguste ve Louis Lumière kardeşler bu 
makineyi geliştirerek sinematograf adı verilen ve 
günümüz sinema sektörünü doğuran aleti icad etti-
ler. 

(*Sinefil: Fransızcadaki "cinéphilie" sözcüğünden gelmektedir.  Sinefil kişi hayatın gerçekleri-
ni filmler aracılığıyla algılar ve yorumlar. Sinefil için filmler, hayatın büyük resmine dışarıdan bir 
bakış fırsatıdır. Sinefilin temel gıdası filmlerdir, film izlemeyi yemek yemeye tercih edebilir. 
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sinefili )  

 

SİNEMA 

Sinematograf  

Lumiere kardeşler 

1895-DÜNYADA İLK SİNEMA FİLMİ GÖSTERİMİ: Bir trenin gara gelişi... 

Lumiere kardeşler tarafından ilk defa gösterilen bu film insanlarda şok etkisi yarattığı 
söylenmektedir. O kadar şok olmuşlardır ki, insanlar perdenin üzerine yansıyan, üzerle-
rine doğru geldiğini gördükleri trenden korkup salondan kaçtukları söylenegelmiştir. 

1926 İlk Sesli Sinema Gösterimi 
“DON JUAN” filmi olmuştur. 

1939 İlk Renkli Sinema Filmleri “RÜZGAR GİBİ GEÇTİ” ve  
“OZ BÜYÜCÜSÜ” isimli filmlerdir. 

1914-İLK TÜRK FİLMİ 
Üzerinde fikir birliği olmasa da, genel kanı ilk Türk filminin “Ayastefanos’taki 
Rus Abidesinin Yıkılışı” olduğu yönündedir. Osmanlı – Rus Savaşı ardından Rusla-
rın ilerledikleri en uç nokta olan Ayastefanos’a diktikleri zafer anıtı, 1914 yılında 
1. Dünya Savaşı’na dahil olan Osmanlı Devleti tarafından gövde gösterisi yapmak 
amacıyla yıkılır. Anıtın yıkılışı da bu atmosferi perçinlemek amacıyla bir Türk 
tarafından 150 metrelik belge filme çekilir. Bu kişi, daha önce sinemayla ilgilen-
miş ve o dönemde yedek subaylık yapmakta olan Fuat Uzkınay’dır. Böylece 14 
Kasım 1914, Cumartesi günü anıt yıkılırken ilk Türk filmi de çekilmiş olur. (Kaynak: 

https://indigodergisi.com/2014/11/turk-sinemasi-100-yillik-kisa-tarihi/) 
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SİNEMA 

 

KIYIDA KÖŞEDE KALMIŞ MUHTEŞEM FİLMLER 

1993 (GROUNDHOG DAY) BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ 

KONUSU: Phil Connors,  ekranlardaki samimi kişiliği ve eğlenceli 
yüzüyle kendine has bir şöhrete sahip olan, ancak kameralardan kur-
tulduğu an kendini beğenmiş ve kibirli kişiliğine geri dönen bir hava 
durumu spikeridir. Bu huysuz adam, hiç sevmediği kırsal yaşamın hü-
küm sürdüğü Pensilvanya’nın kırsal kasabalarından birine, Groundhog 
Day etkinlikleri için gönderilir. Burada yaşanan hayat ve mütevazi in-
sanlardan iğrense de bu hayata bir günlüğüne, görevi için katlanmak 
zorundadır. Ancak ansızın çıkan bir kar fırtınası tüm ulaşım yollarını 
kapattığında Phil, talihsiz kaderiyle baş başa kalır. Ertesi sabah uyan-

dığında ise daha büyük bir sürpriz kapıdadır: Phil, zaman döngüsüne 
yakalanmıştır; nefret ettiği o günü tekrar tekrar yaşamak zorundadır! 
 

SİNE-YORUM: Başrolünde Bill Murray’ın oynadığı bu muhteşem film gerek konusuyla, ge-
rek akıcılığıyla, insanı kendi içine çekip, baştan sona gülerek ve mutlu bir şekilde filmi izleme-

nizi sağlıyor. Filmi izlerken kendinizi Bill Murray’ın yerine koyuyorsunuz ve aynı günü tekrar  
tekrar yaşasam ben ne yapardım diyorsunuz. Özellikle sevdiği kızı (Andie MacDowell) tavla-
mak için  yaptığı utanç verici hareketleri ertesi gün tekrar yapmaması sizi kendi geçmiş anıla-
rınıza götürüyor. Hoşlandığınız kişiye karşı yerin dibine girdiğiniz anları hatırlayıp keşke be-
nimde böyle defalarca şansım olsa diyorsunuz. Kısaca sinema tarihinin en yaratıcı ve komik 
filmlerinden olan Bugün aslında Dündü’yü mutlaka izleyin, izlettirin efendim. 

 
YÜRÜYEN ŞATO (hauru no ugoku shiro) 2004 

KONUSU: Sıradan bir genç kız olan Sophie şeytani bir cadı tarafından 
büyüyle doksan yaşında bir kadına dönüşür. Sophie artık fazlasıyla yaş-
lanmış ve çevresi tarafından tanınmaz bir görünüme bürünmüştür. Bu 
yüzden büyük bir umutsuzluğa kapılan ve yaşadığı yeri terk etmek zo-
runda kalan Sophie, “Howl” isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyü-
cünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile 
aynı kaderi paylaşmaktadır. Aynı amaç etrafında buluşan ikili kendileri-
ne yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada 
şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini teh-
dit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canla-
rı pahasına savaşmak zorunda kalacaktır.  
SİNE-YORUM: Animasyon dehası Hayao Miyazaki imzalı olan film,  
bu türün en yaratıcı yapıtlarından biri özelliğini taşınıyor. Hayal gücü-
nün sınırları olmadığını tekrar hatırlatan bu başyapıt kendinizi kötü 
hissettiğinizde, açıp izlemeniz gereken filmler listesinde ilk sıralarda. 
Bu filmde beni etkileyen en önemli unsur ise "sevmek" ve "sevilmek" için "özel" birisi olmamız 
gerekmediğini söylüyor olması. Çünkü bu filmde "muhteşem" kimse yok, herkesin kusurları ve 
zaafları var, aynı  gerçek hayatta ki gibi. İzleyin, izlettirin efendim. 

(Yayına hazırlayan Mustafa Işık-Halkla İlişkiler Uzmanı) 

 

http://www.imdb.com/name/nm0000195/?ref_=tt_cl_t1
http://www.imdb.com/name/nm0000510/?ref_=tt_cl_t2
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REHBERLİK - ANAOKULU 

OKULUMUZ REHBERLİK BÖLÜMÜNDEN AYDINLATICI BİLGİLER 

ÇOCUKLAR NELERDEN KORKARLAR  

KORKUNUN GELİŞTİRİCİ BİR YANI OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN MÜ? 

Korku duygusu belli bir düzeyde olduğunda, çevresel tehlikelere karşı tetikte olmayı 
sağlayan, koruyucu bir işlevi olan normal bir duygudur. Çocuklar bu duygu sayesinde 

çevrelerine uyum sağlamayı, kendilerini tehlikeli durumlardan uzak tutmayı öğrenirler. 
Korku duygusuyla baş etmeye çalışmak beklenmedik, farklı ve yeni durumlara hazırlıklı 

olmayı sağlar. Çocuğu daha temkinli davranmaya yönlendirir. 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KORKULAR 

Korku öfke ya da kızgınlık, sevinç ya da üzüntü gibi bir duygudur. Korku, canlı varlıkla-
rın, görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında  gösterdikleri en doğal tepkiler-

dir. Genellikle yeni olan ve bilinmeyen her şey korkuya neden olur. Bu yaştaki ço-
cukların güçsüzlüğü ve bilmediklerinin çokluğu 
düşünülecek olursa korkuların çok fazla oluşu 

anlaşılabilir. Çünkü korkuların gelişimi; sosyal ge-
lişim, kişilik gelişimi ve bilişsel gelişimle çok ya-

kından ilgilidir. Çocuklar büyüdükçe, çevrelerini 
tanıdıkça, bedensel ve zihinsel yetenekleri geliş-
tikçe korkularıyla daha kolay başa çıkabilirler.  

KORKULAR NE ZAMAN BAŞLAR? 

Korku tepkileri 5 ila 9. aylarda oluşmaya ve gö- rülmeye başlar. Korkunun en 
çok yaşanması 3. ve 11. yıllara rastlar. Üç yaşında korku uyandıran şey, çocuğun 

çevresinde var olan nesne, kişi ve olaylardır. Yaş iyice büyüdükçe korkular yetişkin 
profiline biraz daha benzer. Okul başarısı gibi sosyal korkularda artış olurken, hayali 

nesnelerden duyulan korkularda azalma görülür. Bunun başlıca nedeni, zihinsel gelişim-
de oluşan ilerlemedir. 

KORKULAR NEREDEN GELİR?  

Aile tutumu ile 

Doğuştan 

Maruz kalma yolu ile 

Öğrenme ile 

Koşullanma ile 
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KORKULARI YENMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR? 

Öncelikle çocuğun korkusuna saygı gösterilmelidir. Çocuğun korkusuyla alay etmek, onu gülünç 
duruma düşürmek yapılmaması gerekenlerin başında gelmektedir. Korkularından dolayı onu 
aşağılamayın, yargılamayın, utandırmayın. Bazen bir oyuncak, bir kişi ya da bir eşya  korku un-
suru olabilir. Bu tür davranışlar çocuğu küskünlüğe götürebildiği gibi anlaşılmadığı inancını da 
verebilir. Onların haya güçlerinin sınırsız olduğunu unutmamak önemlidir. Korktuğu şeyi ta-
nımlamasını isteyin. Yaşadığı duyguları paylaşarak onu ve korkularını önemsediğinizi hissetti-
rin. Korku anında anne babanın önce çocuğun yaşadığı duyguyu anlaması önemlidir. “Ne var ca-
nım korkacak bak odandasın. ”demek yerine onu 
neyin korkuttuğunu anlatmasına izin vermek sonra 
da onu sakinleştirmek gereklidir. “Annen ve baban 
burada, yanında, sana her istediğinde destek ver-
meye hazırız. ”şeklinde güven vermek önemlidir. 
Bu şekilde hem sorunu kendisinin de çözebileceği-
ne vurgu yaparken, ailesinin desteği de vurgulan-
mış olur. Paylaşılan, kelimelere dökülen duygular 
daha kolay baş edilebilir hale gelirler. Çünkü konu-
şulmayan, anlaşılmayan ve gizli kalan şeyler aslında 

bizi tedirgin eder. Konuşmak istemediği durumlar-
da, birlikte resim yapabilir veya oyun oynayabilirsiniz. Resim veya oyun aracılığıyla korkusu 
hakkında önemli bilgiler elde edebilirsiniz. 

Çocuğun korktuğu şeye yavaş yavaş alışması sağlanmalı-
dır. Korku asla birden bire giderilemez, alıştıra alıştıra 
giderilebilir. Karanlıktan korkan bir çocuğu, ışığı yavaş 
yavaş azaltarak karanlığa alıştırmak . Köpekten korkan 
bir çocuğa önce yavru bir köpeğe dokunmasını sağlamak 
gibi. Çocuğun korkularının geçici olduğuna güvenip sa-
bırlı davranılmalıdır. Çocukların büyüdükçe korkularının 
üstesinden gelebilecekleri unutulmamalıdır. Çocuklar 
korkularından daha çabuk büyürler. Yaşanan korkunun 

çocuğun gelişim dönemiyle ilgili olup olmadığını öğrenmek ve korkuların hangi zamanlarda ya 
da hangi durumlarda artıp azaldığını gözlemlemek yol gösterici olabilir. Çocuklara güven veril-

mesi ve yaşıtların, anne babaların, kardeşlerin model alınması yoluyla korkular azaltılabilir ya 
da ortadan kaldırılabilir. Çocuk, kendi yaşıtlarının korkusuzca yaptıkları işleri görüp işitirse, 
kendi de bu cesur çocuklar gibi olmaya çalışır ve korkusundan kurtulma yönünde adım atar.  
Çocuğunuzun korkuları karşısında sert tepkilerden kaçının. ‘Artık büyüdün korkacak ne var 
çok ayıp’ gibi sözler korkuyu azaltmaz. Anne/babanın korku yaratan durum karşısında sakin 
kalıp, çocuklara güven vermeleri sonucunda çocuk da korkuyla baş etmeyi öğrenir. Uyku önce-
sinde birlikte daha fazla vakit geçirin, onu rahatlatacak şeyler konuşun, hoş hikâyeler anlatın. 
Korkulu masallar anlatmamalı, çizgi filmler izlettirmemelisiniz. Korkusunu çağrıştıracak obje-
leri odasında bulundurmayın. Gerekiyorsa odasında ışık olmasına izin verin. 

Korkusunu denetim altında tutmak için başa çıkma mekanizmalarını öğretin. Gevşeme egzer-
sizleri ( derin nefes alma, gevşetici hayal kurma, kas gevşetme egzersizleri vb.), olumlu telkin 

cümleleri “Başarabilirsin, “Yapabilirsin” vb.) gibi teknikleri çocuğunuza öğretebilirsiniz. 

REHBERLİK - ANAOKULU 
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BAĞIMLILIK NEDİR? 

Bağımlılık bir hastalıktır, kişinin bağımlı olduğu nesne 

veya davranış üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz 
bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Bağımlı olmak ne 
bir rolle ilişkilidir ne de bir sosyal sınıfa aittir. Peki ba-

ğımlılığın belirtileri nelerdir. O eylem üzerinde takıntı 
oluşmuşsa, kontrolümüzü kaybetmişsek, olumsuz sonuç-

ları varsa ve bağımlı olduğumuzu inkar ediyorsak maalesef artık bağımlılık alanına 
girmiş oluyoruz. 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR? 

Aşırı kullanılma isteğinin önüne geçilemeyen, teknolojik aygıtlar dışında kalan hayatın 
anlamını yitirdiği, kullanma bırakıldığında bireyde sıkıntı verici duygu durumuna se-

bep olan, ailevi ve sosyal hayatı bozan bir davranışsal bağımlılık türüdür. 

PROBLEMLI DIJITAL OYUN OYNA-
MA / BILGISAYAR KULLANMA 

6-12 yaş arası haftada 4, tek oturumda ise 

yarım saatten fazla kullanım, 

12-18 yaş arası günde 1 saatten fazla kullanım 
veya yaşına uygun olmayan içerikte oyun oynama 
problemli kullanımdır.  

Yetişkin: Gündelik yaşamını ve sorumluluklarını aksatacak şekilde kullanım problemli 

kullanımdır.  

İNTERNET BAĞIMLILIĞINDA ORTAYA ÇIKAN DAVRANIŞLAR 

 Daha az dışarıya çıkmak 

 İnternet kullanımı haricinde daha az zaman geçirme 

 Ev ya da iş ortamında yemek yemeye daha az zaman harcama 

 İnterneti her defasında daha fazla kullanmayı isteme 

 Genellikle bilgisayar başında yemek ye-

me alışkanlığı kazanma 

 İnterneti kullandığında kendini daha iyi 

ve mutlu hissetme 

 Yapılması gereken görev ve sorumlu-

luklar olduğu hâlde internet başından ay-
rılamama 

 Aile üyeleri evde yokken bunu bir ra-

REHBERLİK – İLKOKUL 
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İNTERNET BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?  
  
Elbette mümkündür. Verilen tavsiyeleri uyguladığınızda internet bağımlılığında 
önemli yol kat edeceğinizden emin olmalısınız. 
 
 Bilgisayarın yerini ve bağlanma zamanlarını değiştirme 

 Kullanıcının başka kişilerle ortak 

ortamlarda internete bağlanmasını 
sağlama 

 İnternet defteri oluşturma 

 Kişisel kullanıma son verme 

 Kişinin spor aktivitelerine katıl-

masını sağlama 

 İnternet kullanımına ara/verme 

 Gevşeme egzersizleri uygulama 

 İnternete bağlanma sırasında 

hissedilenleri not etme 

 
Yeni sosyal beceriler kazandırma gi-

bi uygulayacağınız bir çok yöntem 

vardır. Bunların yanı sıra en önemli 

olanı belki de tüm aile fertlerinin de 

içinde olduğu ortak yapılan aile et-

kinliklerinin arttırılmasıdır. Bu, tek-

nolojiyi kullanma ihtiyacınızı en aza 

indirgeyecektir. Bilgisayarın cep te-

lefonlarının yerini alacak aktiviteler 

bulmalı ve en iyi örneği ‘siz’ oluştur-

malısınız.  

 

Mutlu günler sizinle olsun.       
                   
       Burcu Çetin  

    Ortaokul Rehber Öğretmeni 

REHBERLİK - İLKOKUL 

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YOL  

AÇTIĞI SORUNLAR  

(ÇOCUK VE GENÇLERDE) 

 Kuru gözler 

 Baş ağrıları 

 Sırt ağrıları 

 Yeme sorunları 

 Uyku sorunları 

 Kişisel temizlikte eksiklikler 

 İçe dönüklük (çekinme-kaçınma hâli) 

 Düşünce süreçlerinde bozulma 

 Kişiler arası duyarlılıklarda azalma 

 Genel sağlık düzeyinde düşüş 

 Sosyal gelişimde önemli ölçüde gerile-

me 

 Öz güvende düşüş 

 Sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık 

davranışlarında yükselme 

 Giderek yalnızlaşma ve yüz yüze ilişki 

kurmakta güçlük yaşama 
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Bağımlılık Nedir? 
 
Bağımlılık, insanın bir şeye bağımlı olması, onsuz yaşayamaması, onsuz olduğunda aşırı 

mutsuz olmasıdır. 
 

Teknoloji Bağımlılığı Nedir?  
 

Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin ira-

desini kaybetmesi,  kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam süre-

memeye başlaması hâlidir. 

 Devamlı bilgisayar oyunu oynamak istiyorsa,  

 Oyun oynamadığı zamanlarda aklı hep oyunlarında kalıyorsa,  

 Bilgisayar oyunları yüzünden uykusuz kalıyor, derslerine çalışmıyor ve başarısı düşüyor-

sa, 

 Bilgisayar, tablet vb. başındayken 

zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsa,  

 Bilgisayar, tablet vb. yüzünden ar-

kadaşlarından uzak kalıyor, ailesiyle 

arası bozuluyorsa,  

 Yemeklerini bile bilgisayar, tablet 

vb. başında yemek istiyorsa o bir tekno-

loji bağımlısı adayı olabilir. 

 
Nasıl Bağımlı Hale Gelinir? 
 

Merak ediyorum 
Merak güzel bir duygudur. İnsan hayatında pek çok güzel 

şeyi merak yoluyla keşfeder. Ancak bazen çocuklar arkadaş-

larında gördükleri bir tablet oyununu merak edip araştırır-

larken, kendilerini aşırı derecede oyun oynarken bulabilirler. 

 

 
Arkadaşlarım Oynuyor 
Çocuklar arkadaşlarından etkilenirler. Sırf onlarla aynı şeyle-

ri yapmak için aynı tablet ve bilgisayar oyunlarını oynamak, 

aynı dizileri seyretmek isterler. Bu şekilde başlayan bilgisa-

yar ve tablet oyunları bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir. 

REHBERLİK - ORTAOKUL 
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Canım Sıkılıyor 
Boş zamanlarını faydalı uğraşlarla değerlendiremiyorlarsa bilgisayara yönelebilirler. 

Zamanla bu alışkanlığımız bağımlılığa dönüşebilir.  

 

REHBERLİK - ORTAOKUL 

Teknoloji Bağımlısı 
Olmamak İçin; 

 
 Ekran başında geçirdikleri sü-

reyi azaltın. 

Bir çocuğun ekran başında en fazla 
kalabileceği süre 60 dakika yani 1 
saat. 
 
 Teknoloji kullanımını sınırlayın.  
 
Teknoloji kullanımıyla ilgili kendini-
ze hedefler belirleyin. 
Günde ne kadar teknoloji vs. kulla-

nacağınızı çocuğunuzla belirleyin.  
Belirlediğiniz süreye mutlaka uyun. 
Böylece çocuğunuz amaçsız ve boşu 

boşuna bir kullanıma kendini kap-
tırmamış olur. 

 
 Oyuna teşvik edin 

Arkadaşlarıyla oyun oynamaya ve 
spora vakit ayırmasını sağlayın.  
Böylece bilgisayar başında olduğu 

gibi hareketsiz kalmazsınız. 

 Arkadaşlık kurabilecekleri ortamlar hazırlayın 
Sanal değil gerçek bir arkadaş çevresinde bulunacakları aktiviteler oluşturun, yeni 

arkadaşlıklar edinmeleri için çocuklarınızı yüreklendirin. Böylece gerçek hayatla bağ-
lantısı daha güçlü olacaktır.  

 
‘Unutmayın ki; yetişkinlerin doğru yönlendirme ve mantıklı sınırlandırmaları ile kulla-
nılan bilgisayarın, çocukların gelişimi üzerinde pek çok olumlu etkisi de bulunmakta-

dır.’ 

                  Psk. Buse ATBAKAN AKÜN 
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YARDIM KAMPANYALARI 

ANAOKULUMUZUN DÜZENLEDİĞİ YARDIM KAMPANYASI 

 

Özel Biltes Sadabad Anaokulu 'Paylaştıkça Büyüyoruz' sloganıyla yola çı-

karak; dünyamızı bizimle paylaşan canlılara karşı sorumluluklarımızı yeri-

ne getirmek, geleceğimiz olan çocuklarımıza farkındalık kazandırmak, 

paylaşmayı ve birliği deneyimlemek için Şanlıurfa ‘Güzelköy İlkokulu’ 

anasınıfı öğrencilerine yardım kampanyası düzenlediler. Öğrencilerimiz 

ve ailelerinin destekleriyle oyuncak ve kitap toplaya Biltesliler, sosyal so-

rumluluk bilinci içerisinde yardım kampanyasını tamamladılar.  
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 Biltesliler 39. İstanbul maratonunda 

aileleriyle birlikte halk yürüyüşüne 

katıldılar ve Darüşşafaka Cemiye-

ti’nin “Söz Konusu Eğitimse Yardıma 

Koşarız” sloganıyla başlatılan yardım 
kampanyasına maddi katkı sağladılar. 

Yüzbinlerce vatandaşımızın katılımıy-

la neşe içinde geçen ve yardımsever-

lik anlayışının gençlere ve çocuklara 

aşılandığı bu önemli organizasyonda 

öğrencilerimizin mutluluğu gözlerden 

kaçmadı. 

YARDIM KAMPANYALARI 

 

39. İSTANBUL MARATONUNDA BİLTESLİLER YERİNİ ALDI 
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BİLİM-TEKNOLOJİ 

İSTANBUL MAKER FAIRE 2018 

MAKER HAREKETİ NEDİR? 

Maker Hareketi (Maker Movement)teknolojiyle 
“D.I.Y. (Do It Yourself / Kendin Yap)” kültürünü 
bir araya getiren, dünyada her geçen gün daha 
çok yayılan bir akımdır. Biltesliler 27 Ekim tari-
hinde Haydarpaşa Garında düzenlenen Maker 
Faire festivalinde maker kültürüyle ilgili olarak 
dünya görüşlerini geliştirdiler.  

MAKER NE YAPAR 

Dünyanın her yerinde oyuncakların içini açıp kur-
calayan, gördüklerini dönüştüren, yenilikçi, yara-
tıcı çocuklar vardı, her zaman da olacaklar. 
2000’lerde milenyum coşkusunu yaşarken, bir 
gün dünyanın yapay zekalar, robotlar, 3D yazıcı-
lar üreten bir yer olacağını sadece hayal etmiş-
tik. Tüketimin kaçınılmaz olduğu bu çağa, geri/
ileri dönüşüm, inovasyon, 
açık kaynak gibi birçok 
yeni kavramla cevap ve-
ren yeni bir nesil, artık 
üretime geçiyor.  

Maker çok çeşitli alanlar-
da üretebilir. Çoğunlukla 
teknolojiyle uğraşıyor ol-
ması, onu mühendisliğe 
yakın kılar. Maker sıfır-
dan hiç olmayan birşeyi 
hayal edip üretebilir. Bu 
yüzden sensörlerle çalışan sistemler de kurgula-
yabilir, evde yokken yerine bakacak bir robot da. 
Üretimi tamamen kendi yaratıcılığıyla sınırlıdır. 
Bazen hepimizin ihtiyacı olan ama hiç aklımıza 
gelmemiş basit bir düzenek üretir, bazen de 
dünyanın öbür ucundaki bilimcilerin üzerine çalış-

tığı bir teknolojiyi yaratır.  

(Kaynak: https://makerhareketi.com) 
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BİLİM-TEKNOLOJİ 

“BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR!”  

 

BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR PROJESİ KAPSAMINDA KOLEJİMİZ AKIL OYUNLARI 

STANDI AÇTI 

29-30 Eylül tarihlerinde Eyüp Kültür Merkezi etkinlik alanında, ‘Bilim Herkesi Birleş-

tirir’ projesi kapsamında açılan standlarda, kolejimiz “Akıl Oyunları Atölyeleri” organi-

ze etti. İstanbul valiliği ve Eyüp Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik-

lerde birçok öğrenci değişik atölyelerde bilimsel aktivitelere katılma şansı yakaladı. Ol-

dukça rağbet gören kolejimiz standında akıl oyunları ve origami çalışmaları öğrencilerin 

keyifli dakikalar geçirmesine olanak sağladı.  

Etkinlik ve proje hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki internet sitelerini ziyaret 

edebilirsiniz. 

http://www.sci-all.com 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 

http://www.sci-all.com/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
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ULUSLARARASI PROJELER 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJEMİZ HİBE ALMAYA HAK KAZANDI! 

KOORDİNATÖR ÜLKE OKUL ŞEHİR

TÜRKİYE BİLTES KOLEJİ İSTANBUL 

PARTNER ÜLKE OKUL ŞEHİR 

POLONYA MSPEI  LODZ 

YUNANİSTAN IEK CRAFT  HERAKLION 

İSPANYA  LA SOLEDAD 
VILLAFRANCA DE 
CORDOBA 

LETONYA 
DAUGMALE 
PAMATSKOLA 

RIGA 

Avrupa Birliği KA-2 Stratejik Or-
taklıklar Projeleri kapsamında oku-
lumuzun uluslararası projesi Avrupa 
Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından kabul edildi. 
“ACTIVATE! ACTIVe lessons And 
gamificaTion for bEtter social inc-
lusion” isimli projemiz 2 yıl sürecek.  

Polonya, İspanya, Letonya ve Yuna-
nistan’dan partner okullarımızla sür-
düreceğimiz proje çerçevesinde öğ-
rencilerimiz uluslararası deneyim ve 
sosyal proje kültürü edinecekler. 
Kültürlerarası öğrenme, takım çalış-
maları, sosyal dahil etme, dezavan-
tajlı gençliğe yönelik çalışmaları içe-
recek proje sayesinde BİLTES’liler 
hem proje uygulama ve yazma kültü-
rü edinecekler hem de ingilizcelerini 
geliştirme fırsatı bulacaklar.  

Proje Teması: Dezavantajlı durum-
da olan, kendini dışlanmış hisseden 
ve sosyal uyum sorunu yaşayan orta-
okul öğrencilerinin; “Eğitimde oyun-
laştırma”, “Akran Eğitimi”, “Aktif 
Öğrenme”, “Geleneksel Oyunlar”, 
“Sanat Faaliyetleri” gibi çalışmalarla 
sosyalleşmelerini ve okul hayatına 
dahil edilmelerini sağlamak ve aka-
demik başarılarını arttırmak. Bu ko-
nularda eğitim metodları geliştir-
mek ve yaygınlaştırmak. 

Proje Türü: Avrupa Birliği KA2 Projesi 
(Key Action 2) Stratejik Ortaklıklar 
(Strategic Partnerships) 

Proje Adı: ACTIVATE! ACTIVe lessons 
And gamificaTion for bEtter social inclusion 

Proje Başlangıç: 01.10.2017 

Proje Bitiş: 30.09.2019 

Proje Koordinasyon ve İletişim: Ferhat 
Bilgin Önol (ferhat.onol@biltes.k12.tr) 

mailto:ferhat.onol@biltes.k12.tr
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ULUSLARARASI PROJELER 

Erasmus+ Programı: Genel Yapı  
Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını 
kapsayan dönemde uygulanmaktadır.  

Erasmus+ Programı’nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir? 

2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile 
kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazan-
dırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam ola-
naklarının artırılması amaçlanmaktadır. 

Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsa-
maktadır. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, ka-
muoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile 
güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirli-
ğinden faydalanmaktır. 

Erasmus+ Programı Nedir? 

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı 
yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Prog-
ramı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul 
eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi 
ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bu-
nunla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği 
sağlanmaktadır. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri 
şöyle sıralayabiliriz: 

1. Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürü-
tülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 
uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İş-
birliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Progra-
mı başlığı altında toplanmıştır. Tek program ile daha 
basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek 
parçalı yapı ve mükerrerlikler sona ermiştir. 

2. Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine 
yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir 
işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanma-
larını desteklemek amacıyla hibe garanti programı 
uygulanmaya başlanmıştır. 

3. Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğre-
tim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği 
(Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek 
şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri 
arasında varlığını korumaktadır.  

4. Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve 
girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yeni-
likçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğre-
tim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlan-
mıştır. 

5. Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğre-
tim / mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırı-
lıyor.  (Erasmus+ Programları hakkında detaylı bilgi için www.ua.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz) 

Erasmus+ Programı Hangi Alanları 
Destekliyor? 

Erasmus+ Programı kapsamında des-
teklenen faaliyetler temel olarak 3 
Ana Eylem (AE, Key Action, KA) ve 2 
Özel Eylem altında toplanıyor: 
 
Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği 

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygula-
maların Değişimi için İşbirliği 

Ana Eylem 3: Politika Reformuna 
Destek 

Özel Eylem1: Jean Monnet Programı 

Özel Eylem2: Spor Destekleri 
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Öğretmenlerimizden Başarı Öyküleri 

 SOSYAL PROJELER 

 

Biltes Koleji olarak en büyük amacımız iyi eğitim almış bireyler yetiştirerek ül-

kemizin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu amacımız doğrultusunda çocuklarımızı yetiş-

tirirken onların sadece akademik becerilerini geliştirmiyor aynı zamanda kültürel ve 

sosyal yönlerini de destekliyoruz. Bu kapsamda okulumuzun her sene her seviyeden 

öğrencilerimiz için düzenlediği kültürel gezilerine büyük önem veriyoruz. 

Bu geziler içerisinde en önemli 

olanlarından biri de 7. sınıf öğrenci-

lerimizin Sosyal Bilgiler dersi “Türk 

Tarihine Yolculuk” ünitesi kapsamın-

da gerçekleştirmiş oldukları Topkapı 

Sarayı gezisidir. Topkapı Sarayı 

623 yıllık büyük bir imparatorluk 

kurmuş olan Osmanlı’nın en güçlü za-

manlarının geçmiş olduğu mekândır.  

Fatih Sultan Mehmet’in İstan-

bul’u fethinden sonra yapımına baş-

ladığı saray 1478'de tamamlanmış, 

bu tarihten sonra Sultan Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar 

yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi 

ikametgâhı olmuştur. Bu nedenle Topkapı Sarayı Osmanlı’yı anlamak ve kavramak için 

mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Ancak okul gezisi 

dediğimizde aklımıza ilk gelen kalabalık öğrenci grupları ve onlara refakat eden öğ-

retmenlerin gezinin önemini kavraya-

madan hızlı bir şekilde eserlerin 

önünden geçip gitmesi şeklinde ger-

çekleşmektedir.  

Öğretmenler bir yandan kalaba-

lık içerisinde öğrencilerine sahip çık-

maya çalışırken diğer yandan onlara 

gezilen müze hakkında bilgi vermeye 

çalışır.                                                         

 BİLTES KOLEJİ REHBERLERİYLE TARİHE YOLCULUK 
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 Fakat hem gürültü hem de 

mekânların küçüklüğü nede-

niyle dışarda kalan öğrenciler 

öğretmenlerinin ne anlatmaya 

çalıştığını anlamazlar. Bu ne-

denle okul gezileri amacına 

ulaşmayan etkinlikler olarak 

kalır hafızalarımızda. Yaşa-

nan bu sorunlardan dolayı 

Topkapı Sarayı gezisinin amacına ulaşması, öğrencilerimizin gezi sonrasında hedef-

lenen kazanımlara ulaşabilmesi ve yukarda bahsettiğimiz sıradan gezilerden olma-

ması adına “Biltes Koleji Kültür Reh-

berleri” projesini hayata geçirdik. 

Projemiz kapsamında işe ilk olarak 

rehber öğrencilerimizin seçimiyle 

başlıyoruz. Gönüllülük esasına göre 

seçtiğimiz öğrencilerimize seviyele-

rine uygun olarak Topkapı Sarayı 

hakkında eğitim verilerek geziye ha-

zır hale getiriyoruz. Bu projedeki 

amacımız her 5 öğrenciye 1 rehber 

gelecek şekilde küçük öğrenci grupla-

rı oluşturarak öğrencilerimizin hiçbir 

ayrıntıyı ve bilgiyi kaçırmadan geziyi 

tamamlayabilmesidir.  

Böylelikle sıranın arkasında kal-

ma ya da gürültüden anlamama gibi 

sorunlar olmadan her öğrenci Topkapı 

Sarayı hakkında öğrenmesi gereken 

bilgileri öğrenmiş ve gezimiz hedefi-

ne ulaşarak sonlanmıştır. 

  Filiz TEZCAN ÇALHAN   

   Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

SOSYAL PROJELER 
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OKUL PANOLARIMIZDAN 

OKUL PANOLARIMIZDAN 
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Biltes Koleji ve Rehber Köpekler Derneği ortaklığında gerçekleştirilen Rehber Köpekler 
projesinde okulumuzda doğup büyüyen “rehber adayı yavru köpekler” eğitim 
görecekleri ailelerine teslim edildi. Rehber Köpekler Derneği’ne teslim edilen ve 
dernek tarafından özel eğitmenler eşliğinde eğitilecek labrador cinsi yavru kö-
peklerimiz, görme engelli vatandaşlara ışık olacak. 

Rehber Köpekler Derneği; Birleşik 
Krallık Ankara Büyükelçisi Richard 
Moore’un görme engelli eşi Sefire 
Maggie Moore ve görme engelli 
avukat Nurdeniz Tunçer’in girişim-
leri ile 2014 yılında kuruldu. Bugüne 
kadar birçok görme engelli 
vatandaş için rehber köpek 
yetiştiren dernek bu eğitim 
öğretim yılında Biltes Kolejiyle pro-
je yürütecek. Proje kapsamında 
öncelikle özel uzmanlar tarafından 
rehber köpek olmaya uygun olan 6-
8 haftalık yavrular seçilerek 
gönüllü ailelere teslim ediliyor.  

Bir-bir buçuk yıla yakın gönüllü ailelerde kalan yavrulara temel komutlar öğretiliyor. Eğiti-
min son aşamasında ise uzman rehber köpek eğiticileri, yavru köpekleri özel bir eğitim sü-
recine sokuyorlar. Bu süreçlerin sonucunda yavru köpekler görme engelli vatandaşlara sa-
hiplendiriliyor ve onların hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. 

Görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini 
arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 
Rehber Köpekler Derneği ayrıca Biltes Koleji öğrencilerine hayvan 
sevgisinin aşılanması, engelli bireylere yönelik farkındalık kazandırma, 
dezavantajlı bireylerin sorunlarına dikkat çekme gibi toplumu 
ilgilendiren önemli konularda da seminer düzenleyecek. 

Çocukların erken yaşta toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmaları 
ve daha eğitimli büyümelerinin sosyal sorumluluk projeleri ile sağlana-
bileceğini inanan Biltes Koleji, önümüzdeki dönemde de Rehber Kö-
pekler Derneği gibi öncü kurumlarla olan birlikteliğine devam edecek. 

REHBER KÖPEKLER IŞIK OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTI! 

SOSYAL SORUMLULUK 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/rehber-kopekler
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ankara
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SOSYAL SORUMLULUK 
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KEMERBURGAZ KAMPÜSÜNDE AİLE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 

Biltes Koleji Kemerburgaz Kampüsümüzde 
gerçekleşen Aile Günü coşkulu ve eğlenceli 

etkinliklere sahne oldu. Birçok aktivite de 
öğrenciler yeni bilgiler edin-

diler ve arkadaşlarıyla hem 
eğlendiler hem öğrendiler. 

Origami atölyesinden, fen 
deneylerine; beden perküs-

yon çalışmalarından kurabi-
ye yapımına, velilerimizin 

oluşturdukları ritim gruplarından basket-

bol oyunlarına öğrencilerimiz istedikleri 
aktivite de yer aldılar.  

Oyunla öğrenmenin deneyimini yaşayan Bil-
tesliler ailelerinin de okulumuzla bağını 

güçlendirerek eğlenmenin ve öğrenmenin 
yaşı olmayacağını bu güzel etkinlikte gös-

terdiler.  

AİLE GÜNÜ 



 39 

AİLE GÜNÜ 
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GEZİLER 

GEZİLERİMİZ 

3. Sınıflar Rahmi Koç Müzesi Gezisi 
5. Sınıflar Miniatürk Gezisi 

5. Sınıflar Miniatürk Gezisi 

4. Sınıflar Harbiye Askeri Müze Gezisi 

5. Sınıflar Doğa Bilimleri Müzesi Gezisi 

7. Sınıflar TÜYAP Gezisi 

7. Sınıflar Karanlıkta Diyalog Müzesi Gezisi 

Haydarpaşa Garı Maker Fuarı Gezisi 
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BAŞARILARIMIZ 

BAŞARILARIMIZ 

İsveç’in Malmö kentinde Vastra Skolan ilkokulu tarafından düzenlenen 
Younglearner Svavrupaperstar yarışmasında Kemerburgaz Biltes Koleji 
öğrencilerimiz İngilizce Hocamız Adam Mahdawi liderliğinde bu yarışma-
ya başvuru gerçekleştirdiler. “We are family” adlı şarkıyla en iyi aksan 
ve performans dallarında yarışmanın birincisi oldular. Öğrencilerimizi 
kurluyor başarılarının devamını diliyoruz. 

Türkiye Yüzme Federasyonunun 25-26 Kasım tarihlerinde düzenle-
diği, 11-12 yaş Bölge Musabakalarında 7. Sınıf öğrencimiz Nil Zehra 
Sayal 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

Biltesliler ingilizce dilbilgisi başarılarında da  en üst sıralardaki yerlerini almaya devam ediyor-
lar. Kolejimiz ögrencileri Cambridge Üniversitesinin düzenlediği YLE ve ESOL sınavlarında de-
rece yaptılar. Çok kültürlü yaşamın vazgeçilmez unsuru ingilizce dilbilgisinin önemini her fır-
satta öğrencilerine aşılayan Biltes Koleji bu tarz yarışmalarla öğrencilerini en iyi İngilizceyle 

üniversiteye ve yaşama hazırlamaya devam edecek. Biltesli-
ler İngilizcedeki başarılarını yurtdışındaki yarışmalarda ve 
projelerde de göstermeyi hedefliyorlar. 
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OKUL YAŞAMI 

BİLTES KOLEJİ ÖĞRENCİ MECLİSLERİ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ 

Biltes Koleji; demokrasi kültürü çerçe-
vesinde, katılımcı ve çoğulcu yönetim an-

layışının öğrencilere aktarılması doğrul-
tusunda çalışmalarına devam ediyor. Her 

yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında 
da seçme ve seçilme bilincini öğrencilere 
kazandırmak için sınıf temsilcileri ve 

okul temsilcileri demokratik bir oylama 
yöntemiyle belirlendi. 

6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 
08.15’te ve 12:15’te, Özel Biltes İlkokulu 

Sınıf Temsilcileri Biltes Koleji Kurucusu 
Can UYSAL ve Okul Müdürü Funda PEK-

ŞEN’in katılımıyla kahvaltı ve öğle yeme-
ği eşliğinde öğrenci meclisleri ilk toplan-

tılarını gerçekleştirdiler. 1. sınıftan 8. 
sınıfa kadar tüm öğrencilerin talepleri 
ve düşünceleri sınıf temsilcileri aracılı-

ğıyla okul kurucusu ve okul müdürüyle 
paylaşıldı.  

Özgürce ve belli bir konuşma kültürü içerisin-
de gerçekleşen toplantıda tüm talepler öğ-

renciler tarafından kolej kurucusu Can Uy-
sal’a ve okul müdürü Funda Pekşen’e iletildi. 

Bunun yanı sıra kolejin güçlü yanları ve güç-
lendirilmesi istenen konular, meclislerin baş-
kanları ve üyeleri tarafından dile getirildi. 

Özgüveni yüksek, kendini güçlü ifade edebi-

len, konuşma ve toplantı kültürüne sahip, de-
mokratik, çoğulcu ve katılımcı özelliklerle do-
nanmış bireyler yetiştirmenin, bu yönde eği-

tim modelleri ve uygulamaları oluşturmaktan 
geçtiğine inanan Biltes Koleji, öğrenci meclis-

leriyle demokrasi kültürünü öğrencilerine ak-
tarmaya devam edecek. 
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AKIL OYUNLARI 

ÖNEMLİ BİLİM İNSANLARIMIZ 

MATEMATİK DEHASI BİLİM İNSANI CAHİT ARF KİMDİR? 
 
“Bilim insanı olabilmek için tutku gerekir.” 
Ord. Prof. Dr. Cahit Arf 
 
Cahit Arf, 1910 – 1997 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü matematikçi. Cisimlerin 
kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan “Arf Sa-
biti“, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” gibi terimleri bularak, matematik ve bilim 
dünyasına önemli katkılarda bulundu. Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlik-
te, Hesse-Arf Kuramı’nı geliştirdi. 
 
Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieure’de 
1932′de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi’nde matematik 
öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakül-
tesi’nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Al-
manya’ya gitti. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi’nde doktora-
sını bitirdi. Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nde profesör ve Ordinaryus profesörlüğe yükseldi ve 
1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji’nde matema-
tik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı 
oldu. 
 
Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırma ve incelemelerde bulundu; 
Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye’de yaşamak 
istemesi üzerine kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye’ye döndü. Döndükten kısa bir süre 
sonra Kanada ve Amerika’daki üniversitelerden konuk öğretim üyesi olarak teklifler aldı. 
Ancak kendisi bu tekliflere cevap veremeden Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden gelen 
telefon bu üniversiteye atandığını ve uçak biletinin yolda olduğunu söylüyordu ve artık 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştı. 1980 yılında emekli oldu. Emekliye 
ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’ın kurulmasında çok emeği geçti ve TÜBİTAK’a bağlı Gebze 
Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği 
başkanlığını yaptı. 

 
Arf, İnönü Armağanı’nı (1943) ve TÜBİTAK 
Bilim Ödülü’nü kazandı (1974). Bu ödülü 
alırken yaptığı konuşmada “Bilim insanının 
amacı anlamaktır” hemen ardından “ama 
büyük harflerle anlamaktır” sözüyle ken-
dine göre bilim insanını açıklamıştır. Onuru-
na yapılan cebir ve sayılar teorisi üzerine 
uluslararası bir sempozyum, 1990′da 3-7 
Eylül tarihleri arasında Silivri’de gerçek-

leştirilmiştir. Halkalar ve geometri üzerine ilk konferanslar da 1984′te İstanbul’da ya-
pılmıştır.  
 
Arf, matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf, 1997 yılı-
nın Aralık ayında ağır bir kalp hastalığı nedeni ile ölmüştür. 
 
“Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gere-
kir.”  
                             Ord. Prof. Dr. Cahit Arf 
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ÜÇ TAŞ OYUNU 
Amaç: 

Oyun alanında 3 tane aynı renk taşı yan yana getirerek puan toplamak ve müsabakaları kazanmak 

3 taş oyunu içeriği: 

1 adet oyun alanı ve 3 x 2 = 6 adet kırmızı-beyaz oyun taşı 

3 taş oyunu beceri alanı: 

Hafıza, konsantrasyon, strateji, düşünme becerisi 

3 taş oyun kuralları: 

 Üçtaş oyunu 2 kişi ile oynanır. 

 Oyuncular oyuna kura ile başlarlar. 

 Kura sonunda kazanan oyuncu ilk taşı koyarak oyuna başlar. Sonra rakibi bir 
taş koyar. Her iki oyuncunun elindeki 3 taş bitinceye kadar sırası ile taşları 
oyun tahtası üzerine koyarlar. Bu esnada oyunculardan biri yatay ya da dikey 
olarak taşlarını üçlü yapmışsa (per) rakibinin bir taşını alır. Raki-
bin üçlü peri varsa üçlü bozulmaz. Üçlü olmayanlardan birini alır. 
Ancak üçlü perlerin dışında başka taş yoksa üçlüyü bozarak bir 
taş alır. Çapraz olarak yapılan üçlemeler taş yemek için geçerli 
değildir. 

 Oyuncular ellerindeki 3 taşı da oyun alanına bırakmadan oyun 
alanındaki hiçbir taşı oynatamazlar. Yani hamle yapamazlar. 

 Oyuncular dokundukları taşı oynamak zorundadırlar. 
Aynı çizgi üzerinde ilk 3’ü yapan oyuncu oyunu kazanır. 
(http://www.zenginlestirilmisegitim.com/3-tas-oyunu-nasil-
oynanir/) 
 

AKIL OYUNLARI 

Akıl Oyunları 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kent’inde  yapılan kazılarda, 2 bin 300 yıl 
önce şehre girmek için bekleyen kişilerin zamanlarını değerlendirmek amacıyla "üç taş" 
oyunu oynadığı belirlendi. 
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan: "Bu kazılar sırasında, bu ön giriş zemininin taş-
larla döşeli olduğu ve bu taşlar üzerinde de iki adet oyun çizildiğini gördük. Bu oyun, dai-
re şeklinde ve merkeze 8 tane çizgiyle bağlanmış. Günümüzde “3 Taş” olarak bilinen oyu-
nun bir benzeri. İki kişiyle ve üçer taşla oynanıyor. Burada amaç, bir oyuncunun 3 taşı 
aynı açı üzerine getirmesi prensibine dayanıyor. Genellikle o 
dönemde insanların taş yerine seramik parçaları ya da bunun 
için pişmiş topraktan yapılmış küçük yuvarlak objeleri kullan-
dıklarını da biliyoruz. Bazen küp şeklinde kemikten yapılmış 
pullar da kullanılabiliyor. Günümüzde biz bunu, bu daha çok ka-
re şeklinde biliyoruz. Çapraz mektup şeklinde. O dönemde de-
ğirmen tipi dedikleri bir oyun. Bu oyun çizilmesi kolay olduğu 
için de kentin tüm açık alanlarında bu oyunlardan görmek 
mümkün” dedi. 
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, antik kent kapının 
önünde oyunun bulunmasını şöyle yorumladı: “O dönemde, özel-
likle şehrin kapıları akşam hava karardığı zaman kapatılıyor. 
İnsanlar şehre geldikleri zaman burada beklemeleri gerekiyordu veya boş zamanları de-
ğerlendirmek isteyebilirlerdi. Bunun için en güzel yöntemlerden birisi de oyun oynamak. 
Burada bekleyen kişiler, bu alanlarda bu tür oyunları oynadıklarını biz biliyoruz. Bunun 
dışında şehrin diğer bölgelerinde açık alanlarda, kamusal alanlarda benzeri oyun çizimle-
rinin var olduğu bilinmekte. Roma döneminde, daha karmaşık oyunların taşlar üzerine çi-
zildiğini, farklı kentlerdeki örneklerini bilmekteyiz.” (DHA) 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/uc-tas
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BİLTES KOLEJİ MASA TENİSİ TURNUVASI 

Bu yıl birincisi düzenlenen Masa tenisi turnuvamız heyecanlı anlara sahne oldu. Öğren-
ci bireysel müsabakaların yanı sıra veli öğrenci ikili maçları izleyenlere heyecanlı daki-

kalar yaşattı. Türkiye masa tenisi milli takım antrenörümüz Gazi ... ve kardeş oyuncu-
lar İbrahim Gündüz ve Ziver Gündüz’ün bir gösteri maçı yaptığı turnuva ödül töreniyle 

son buldu. 
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SPOR 

TURNUVA ŞAMPİYONLARIMIZ 

Küçük Kız Birincisi  : Ayşe Zeynep Erdoğan 

Küçük Kız İkincisi  : Sinem Söğütçü 

Küçük Kız Üçüncüsü  : Denisa Keje 
Küçük Kız Dördüncüsü : Naz Arık 

Küçük Erkek Birincisi : Yusuf Öztürk 

Küçük Erkek İkincisi : Eftal Onat Polat 

Küçük Erkek Üçüncüsü : Ali Kerem 

Küçük Erkek Dördüncüsü: Barış Alıcıoğlu 

Yıldız Kız Birincisi  : İpek Ceylan 

Yıldız Kız İkincisi  : İrem Zeynep Eroğlu 

Yıldız Kız Üçüncüsü  : Elif Türk 
Yıldız Kız Dördüncüsü : Nil Zehra Sayal 

Yıldız Erkek Birincisi : Erhan Süzer 

Yıldız Erkek İkincisi : Arda Metin Bingöl 

Yıldız Erkek Üçüncüsü : Gencay Gönültaş 

Yıldız Erkek Dördüncüsü: Halil Kaner Güner 

 

Veli-Öğrenci Eşli Birincileri: 

Barış Alıcıoğlu - Umut Alıcıoğlu 
Veli-Öğrenci Eşli İkinciler: 

Civan Yusufoğlu - İdris Yusufoğlu 

Veli-Öğrenci Eşli Üçüncüler: 

Etfal Onat Polat-Veli Polat 

Veli-Öğrenci Eşli Dördüncüler: 
Elif Türk-Adnan Türk 
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MASA TENİSİNİN TARİHÇESİ 
Nispeten genç bir spor olmasına (tenisten 
daha yeni ve basketboldan biraz daha eski) 
rağmen, masa tenisinin kaynağı hiç bir za-
man kesin olarak bilinmemektedir. 

Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski 
şekli 1880 li yıllarda Hindistan ve Güney 
Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafın-
dan oynanırdı. Çeşitli kutuların kapaklarını 
raket, birçok şişe türünün mantarlarını da 
top olarak kullanırlardı. File olarak da ki-
tapları kullanıyorlardı. 

1890’lı yıllarda İngiltere'de bu oyunun di-
ğer versiyonları geliştirildi. Bunlar "whiff 
whaff" ve "gossima" gibi değişik isimlere 
sahiptiler ve Parker Brothers firması masaya kurulabilen portatif net, dışı file kaplı kü-
çük bir top ve minyatür raketlerden oluşan salon tenisi kitleri satmaya başladı. 

1900 yılında Amerika'yı zayaret eden İngiliz James Gibb, dönerken yanında bazı içi boş 
selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya 
başladı. Gibb, topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden "ping 
pong" ismini kulanmaya başladı. 

Fakat 1901 yılında İngiliz spor ekip-
manları üreticisi olan John Jacques 
"Ping Pong" ismini kendi adına tescil 
ettirdi ve bu ismin Amerika haklarını 
Parker Brothers firmasına sattı. On-
lar da yeni kitlerini bu isimle çıkardı-
lar. 

Bir başka İngiliz, E. C. Goode, 1902 
yılında tahta raketinin yüzeyini pü-
rüzlü lastikle kaplayarak topa falso 
vermeyi başardı. Aynı yıl İngitere'de 
Ping Pong Federasyonu kuruldu fakat 

isim hakkının Parker Brothers firmasında olmasından 
ve dolayısıyla ekipmanların çok pahalıya çıkmasından 
dolayı 3 yıl sonra kapandı. 

Buna rağmen diğer üreticilerin genel bir isim olan table 
tennis (masa tenisi) adı altında sattıkları ekipmanlarla 
bu spor İngiltere ve Avrupa'da sessizce yaygınlaştı. 
1921 yılında İngiltere'de yeni bir masa tenisi federas-
yonu kuruldu. Peşinden de 1926 yılında İngiltere, İs-
veç, Macaristan, Hindistan, Danimarka, Almanya, Çe-
koslovakya, Avusturya ve Galler'in Berlin'de yaptıkla-
rı  toplantıda Fédération Internationale de Tennis de 
Table (International Table Tennis Federation - Ulusla-
rarası Masa Tenisi Federasyonu) kuruldu. 

SPOR 

DİNAMİK ve EĞLENCELİ BİR SPOR: MASA TENİSİ 



 49 

İlk dünya şampiyonası 1927 yılında Londra'da yapıldı. Bu yıldan 2. dünya savaşına kadar tüm 
şampiyonalar Macaristan'ın egemenliği altında geçti. Bu zamanların en iyi oyuncuları bayan-
larda yedi dünya şampiyonası kazanan Macar Maria Mednyanszky ve beş defa dünya şampi-
yonu olan yine Macar Viktor Barna'ydı. Çekoslovakya ve Romanya'lı sporcular da bazı şampi-
yonaları kazandılar. 

Amerika Ping Pong Federasyonu 1930 yılında kuruldu fakat sadece Parker Brothers firma-
sının ekipmanları kullanılabildiği için üye sayısı fazla olamadı. 1933 yılında iki rakip federas-
yon daha kuruldu. Bunlar U.S. Amatör Masa Tenisi Federasyonu ve Ulusal Masa Tenisi Fe-
derasyonuydu. Bu üç gurup 1935 yılında birleşerek U. S. Masa Tenisi Federayonu adını aldı. 
1994 yılında da adını U.S.A. Table Tennis olarak değiştirdi. İkinci dünya savaşından sonra 
bir süre daha orta Avrupalı oyuncuların egemenlikleri sürdü. 1953 yılından itibaren Asya'lı 
oyuncuların egemenliği başladı. Asya'lı yıldız oyuncuların aniden ortaya çıkmalarının bir se-
bebi Japon Horoi Satoh'ın 1952 yılında ilk defa kullandığı süngerli lastiklerin kullanılmaya 
başlamasıdır. Bu yeni malzeme oyunu hızlandırdı ve oyuncuların topa daha fazla falso ver-
melerine imkan sağladı. 

Asya'lı oyuncular "Penholder tutuşu" adı veri-
len ve raket sapının başparmak ile işaret par-
mağı arasında tutul-
duğu bir tutuş şekli 
geliştirdiler.  Bu tu-
tuş şeklinde her tür 
vuruş için raketin 
aynı yüzünü kullanı-
yordu (artık bu tu-
tuş ile raketin her 
iki yüzünü de kulla-
nan oyuncular var-
dır). Bu tutuş bugün 

bir çok üst seviye uluslararası oyuncu tarafından kullanılmaktadır. 

1988 yılında masa tenisi erkek ve bayanlarda tekler ve çiftler müsabakalarını içeren olimpik 
bir spor haline geldi. (Kaynak: http://www.masatenisi.org/turkish/history.htm) 

SPOR 

TERİMLER 
 Ralli, topun oyunda olduğu süredir. 
 Let, sonucun skora yansıtılmadığı rallidir. 
 Sayı, sonucun skora yansıtıldığı rallidir. 
 Boş Top, dönmeyen top. 
 Spin, raketle topu yukarı doğru fırçalayarak yapılan hareket. 
 Topspin, karşı tarafın kesik attığı topa yapılan spin hareketi-
dir. 
 Kesme, raketle topu aşağı doğru fırçalayarak yapılan hareket. 
 Yan Kesik, topu soldan sağa veya sağdan sola doğru fırçalayarak yapılan hareket. 
 Blok, topspin ve spine karşı raketin açısı kapatılarak yapılan hareket. 
 Şut, yukarıdan gelen topa karşı yapılan ve genellikle sayı kazandıran vuruş. 
 Lob, rakip şut atacaksa masadan uzaklaşıp topun iniş sürecinde topu (falsolu bir şe-

kilde) masaya atmak 
 Backhand, raketin arka tarafı. 
 Forehand, raketin ön tarafı. 

DİNAMİK ve EĞLENCELİ BİR SPOR: MASA TENİSİ 

Penholder tutuşu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Let
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Bir Japon Atasözü Der ki:  

三つ子の魂百まで 

“Mitsugo no tamaşii hyaku made” 
 

3 yaşındaki çocuğun ruhu 100 yaşında da 
değişmez! 

  Bir insanın küçükken oluşturduğu kişiliği ömür boyu değişmez diyor bu 
sözde.  Bu atasözü sadece anne babanın küçük çocuğa karşı gösterdiği dav-
ranışının önemini anlatan halk hikâyelerinde kalmayıp en son nörolojik araş-
tırmalarda da kanıtlanmış bir şeymiş.  İnsan beyni anne karnının içinde 
oluşmaya başladığı zamandan 3-4 yaşlarına kadar olan dönemde en hızlı şe-
kilde gelişirmiş. Beyindeki sinir hücreleri birbirine karışarak bizim duyarlı-
lık ve düşünme gücü olarak adlandırdığımız yeni sinir iletişim yollarını inşa 
edermiş. Bu yollar beynin içinde ne kadar çok rota oluşturursa, bir insanın 
duyarlılığı ve düşünme gücü de o kadar zenginleşirmiş. Ve bu sinir hücrele-
rinin beynin içinde en geniş alanda en hızlı hareket ettiği dönem 1 ve 3 yaş-
lar arasıymış. Bu yüzden bir insanın bu dönemde gördüğü her şey o insanın 
temel kişiliğini oluşturmasında büyük rol oynuyormuş.  Özellikle duyarlılığa 
karşı tepki gösteren sinir hücreleri 10 – 18 aylar arasında en fazla artıp da-
ha sonra yavaş yavaş azalıyormuş, bunun nedeninin ise bir insanın 2 yaşına 
yaklaştığında dil öğrenmeye başlaması olduğu düşünülüyormuş. 

  Bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere, bir insan için en önemli çağ olan 
gelişme çağında bir çocuk kötü koşullara maruz kalırsa – şiddet, yalnız bıra-
kılma, ihmal edilme, tutarsız bakım, değişik kişiler tarafından bakılma - gibi 
durumlara sık sık rastladığında o deneyim travma olarak kalır ve beynindeki 
sinirlerin gelişmesine engel olurmuş.   

  Bunun gibi durumlarda kalan çocukların, karşısındaki insanın yüz ifade-
sine tepki gösteren beyin hücreleri yeterince gelişmediği için aşırı agresif 
davranmasına yol açabilirmiş.  Açıkçası bir insanın kişilik oluşumundaki en 
önemli dönemde belirli insanlar tarafından koşulsuz kucaklayıcı sevgiyi gör-
mesi kadar değerli bir şey yoktur.  Japonya’nın Edo döneminde yazılmış ço-
cuk eğitimi ile ilgili bir kitapta “3 yaşında kalbi, 6 yaşında görgüyü, 9 yaşın-
da sözleri, 12 yaşında yazıyı ve en son 15 yaşında mantığı öğrenip bir insan 
oluşur.” diye yazıyor. Bir insanın sağlam kişiliği olmadan bilgi de para da işe 
yaramaz.      

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

DÜNYADAN SESLER 
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 YUMURTADAN ÇIKAN CİVCİV 

ORİGAMİ KÖŞESİ 
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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     

  

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: fer-
hat.onol@biltes.k12.tr 

TEL: +90 (212) 612 12 12 | FAX: +90 (212) 294 24 14  

 SA

SADABAD KAMPÜSÜ 

KEMERBURGAZ KAMPÜSÜ 

VADİSTANBUL KAMPÜSÜ 


