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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİMİZ

Aramızdan ayrılışının 83. yılında ulu önder�m�z Mustafa Kemal
Atatürk'ü sevg�, saygı ve m�nnetle andık. Bu anlamlı törende emeğ�
geçen tüm öğrenc�ler�m�ze ve öğretmenler�m�ze teşekkür eder�z.

10 Kasım tören�m�z� �zlemek �ç�n tıklayınız...

10 KASIM İÇİN ZİL SESİ

DP Müz�k  11. Sınıf Öğrenc�ler�nden Der�n İç�nsel ve İlayda Taşar Okul
da z�l olarak çalınması �ç�n b�r performans serg�led�ler.  Kaydı alab�lmek
�ç�n Ableton L�ve uygulamasını keşfeden öğrenc�ler�m�z Mozart'ın
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Requ�em�nden seç�len 'Lacr�mosa' bölümünü p�yano eşl�ğ�nde �cra
ett�ler.10 Kasım günü �cra ed�len eser�n seç�lme neden� Requ�em'�
Mozart'ın ölmeden önce bestelemeye başlaması ve kel�me anlamı
olarak da ölünün ardından yazılan ağıt anlamına gelmes�. Sözler� de
lat�nce olan eser de geçen Lacr�mosa kel�mes�  'gözyaşı' anlamına
gel�yor.

D�nlemek �ç�n tıklayınız.

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4/ 9 SINIF COĞRAFYA DÜNYA CBS GÜNÜ

“Dünya CBS Günü'nü Coğraf� B�lg� S�stemler� konusunda farkındalığı
artırmak adına tüm dünyada Kasım ayı �çer�s�nde kutlanır.

CBS, doğal ve beşerî s�stemlere a�t her türlü ver�n�n b�r ver� tabanında
toplanması; amaca göre bu ver�lerle çeş�tl� anal�zler yapılması; bu
anal�zler�n sonuçlarının har�ta, tablo ve graf�k şekl�nde göster�lmes� �ç�n
tasarlanmış olan b�r b�lg�sayar s�stem�d�r.

Bu bağlamda öğrenc�ler�m�z 9. Sınıf Coğrafya Ders� MYP Har�ta B�lg�s�
ün�tes� kapsamında , coğraf� b�lg� s�stemler�n�n (CBS) nasıl ortaya
çıktığını, kullanım alanlarını, ver� türler�n� öğrenerek; günlük hayatımızı
nasıl kolaylaştırdığını har�ta okuma becer�s� �le pek�şt�rerek, ‘’Akıllı
Şeh�rler, Afet yönet�m�, bunun yanı sıra çeş�tl� konularda Küresel Tak�p
S�stemler� g�b� alternat�f kullanım alanlarına farklı örnekler� af�şlerle
sunmayı hedefled�ler. Devamı...

MYP4/ 9. SINIF TARİH DERSİ

9. sınıflar Tar�h ve Zaman Ün�tes� sırasında Eleşt�rel Düşünme
becer�ler�n� gel�şt�rmek adına, farklı bakış açılarını ayırt etmek ve
objekt�fl�k kavramını �çselleşt�rmek �ç�n; met�n, v�deo, görsel �ncelemes�
ve anal�z� yapmışlardır. Aynı zamanda d�s�pl�nler arası ün�te çalışması
adına �se; kronoloj� yapma, objekt�fl�k ve b�l�msel araştırma yöntem�n�
uygulamalı olarak yer�ne get�rm�şlerd�r. 

MYP 5 / 10. SINIF BİREYLER VE TOPLUMLAR –
COĞRAFYA DERSİ ETKİNLİKLERİ
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MYP 5-10. Sınıf coğrafya dersler�m�zde “Dünya’nın Tekton�k Oluşumu
ve Yeryüzünün B�ç�mlenmes�” konusu �le �lg�l� kavramları araştırdık.
Öğrenc�ler�m�z yeryüzü şek�ller�n�n oluşumunu ve yeryüzünün zaman
�ç�ndek� değ�ş�m�n� neden- sonuç �l�şk�s� �ç�nde sorguladılar. Dağ
oluşumu, kıta oluşumu, volkan�zma ve depremlerden yola çıkarak
yeryüzü şek�ller� �le yaşam arasındak� �l�şk�ler� anlatan örnekler�
yorumladılar. Kayaçların yeryüzünün şek�llenmes�ndek� etk�ler�n� ve
yaşantımızdak� rolünü araştırdılar. Temel kavramlarla bağlantılı olarak
har�ta, graf�k, tablo, res�m ve fotoğrafları �nceled�ler, b�lg� ve f�k�rler�
düzenled�ler. Canlıların yaşamı �le doğanın �şley�ş� arasında nasıl b�r �lg�
vardır? sorusuna cevap aradılar ve  kavramların afetlerle �l�şk�s�n�
tartıştılar.

Öğrenc� çalışmasını görmek �ç�n Tıklayınız 
Begüm Korukluoğlu 10 F

MYP 5 / 10. SINIF FELSEFE / YENİDEN MASAL
YAZIMI

Öğrenc�ler�m�z 10. Sınıf Felsefe ders� 1. Ün�te Felsefen�n Temel
Problemler� çerçeves�nde yaptıkları ‘Yen�den Masal Yazımı’ görev� �le
IB Öğrenen Prof�l� çerçeves�nde Açık F�k�rl� Düşünürler prof�l�ne uygun
çalışma yapmışlardır. Bu süreç değerlend�rme görev� �le öğrenc�ler�n
ATL becer�ler�nden Yaratıcı Düşünme Becer�ler� �le İlet�ş�m Becer�ler�n�n
gel�ş�m� desteklenm�ş olup felsefen�n temel özell�kler�nden olan
‘Eleşt�rel olma ve Sorgulama’yı çocukluklarından ber� duydukları
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masallara karşı uygulama fırsatı bulmuşlardır. Ektek� ç�z�mler Kırmızı
Başlıklı Kız masalındak� zavallı kurdun sonunda �t�barını tekrar
kazandığı ve haklı çıkarıldığı yen�den yazılmış masalların
görselleşt�r�lm�ş haller�d�r.

Görseller �ç�n Tıklayınız... 
Ç�z�mler: Çağla Neh�r Özyıldırım

MYP 5/ 10. SINIF TARİH DERSİ

MYP çalışmaları kapsamında öğrenc�ler�m�z 1. Dönem 1. Tar�h Ders�
sınavında  Haçlı Seferler� �le �lg�l�  farklı kaynakları �nceleyerek ,
ulaştıkları b�lg�ler� sentezled�ler ve kend�ler�n� Haçlı Seferler�ne katılan
b�r Hr�st�yan yer�ne ya da seferlerden etk�lenen b�r Müslüman yer�ne
koyarak günlük ya da mektup yazdılar . Öğrenc�ler�m�z yazılarında
farklı bakış açılarına da yer verd�ler. 
Öğrenc�ler�m�z MYP D kr�ter� kapsamında yapılan bu etk�nl�k
aracılığıyla eleşt�rel düşünme becer�ler�n� gel�şt�rd�ler.

AEROBİK EGZERSİZ KULÜBÜ

Aerob�k egzers�z külünde bu hafta thera-bandlar kullanılarak d�renç
egzers�zler� �le kas kuvvet�n�n yanı sıra, dayanıklılık ve güç artışı
hedeflenen çalışmalar yaptık. 
Öğrenc�ler�m�z�n rahatlamalarını sağlayan, rahatlama sağlarken b�r
yandan da egzers�z yapmalarına yardımcı olan esnekl�k artıran,
performans gel�ş�m�ne katkıda bulunan egzers�zler yaptık.
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GÖRSEL SANATLAR / HAFTANIN SANATÇISI

T�tle: Prof�le (S�de v�ew)

S�ze : 21X30 cm

Med�um: Graph�te st�ck draw�ng

ECRİN GENÇLER 9B

 

 

 

 

 

 

 

 



CALL TO EARTH YARIŞMASINA KATILDIK

11 IB öğrenc�ler� olarak CNN'�n düzenled�ğ� "Call to Earth" yarışmasına
katıldık. Okul kampüsümüzde bel�rled�ğ�m�z noktaları tem�zlemeye
karar verd�k. Yapacağımız tem�zl�k akt�v�tes� �le �lg�l� posterler
hazırladık, okulumuzda duyurular gerçekleşt�rd�k. Çevre tem�zl�ğ�
akt�v�tem�z� 6 Kasım Cumartes� günü gerçekleşt�rd�k. B�lkent 2'n�n
önündek� Starbucks'ın bulunduğu alana çöp kutusu koyduk. Çöp
kutumuzun üzer�ne projem�z� açıklayan b�r poster yapıştırdık. Ayrıca
poster�m�zle çevre k�rl�l�ğ� konusunda farkındalık yarattık.
Kampüsümüzü tem�zlerken çok fazla plast�k atıkla karşılaştık. Çevre
k�rl�ğ� konusunda farkındalık yarattığımız ve kampüsümüzü
tem�zled�ğ�m�z key�fl� b�r etk�nl�kt�.

---

CNN’s Call to Earth Project-What We D�d as İhsan Doğramacı Vakfı
B�lkent H�ghschool?

The project began when we f�rst saw the posters of CNN’s Call to Earth
Project. The goal was to help the env�ronment and des�gn projects for
�t. F�rst, our chem�stry club made a sale of the�r handmade products
such as bath salts, soaps, l�p balms and much more. Then, our
Halloween organ�zat�on team students, arranged the school accord�ng
to a Halloween theme and made a bake sale. Students had so much
fun and gave pos�t�ve feedbacks about both of the organ�zat�ons.
Thereafter, w�th the volunteers of the IB students, we made a
bra�nstorm w�th our CAS Coord�nator and dec�ded to produce
handmade shopp�ng bags �n order to reduce plast�c use �n markets.
We asked all our teachers and students to br�ng old clothes, fabr�cs,
curta�ns, and blankets �n order to shape those �nto recycle-fr�endly
shopp�ng bags. In th�s d�rect�on, we put posters all around the school



and collected a great number of fabr�cs. Then, we brought sew�ng
mach�nes to the school and sewed every s�ngle of the fabr�cs carefully.
W�th the money from the bake sale, we bought non-plast�c shopp�ng
bags to �ncrease the amount of the overall bags. Lastly, we arranged a
t�me and on 8 November and went to B�lkent Center to g�ft the bags to
the customers and to have a m�n� concert. We g�fted around 350
shopp�ng bags and got apprec�ated. Lastly, we made a v�deo wh�ch �s
publ�shed on our Instagram and Tw�tter, w�th the hashtag “calltoearth”
to ra�se awareness.

Etk�nl�k v�deosunu �zlemek �ç�n Tıklayınız. 

KAZANAN DEMOKRASİ-KAZANAN İŞ BİRLİĞİ

Özel B�lkent L�ses� olarak, demokras� b�l�nc�n�n ve �ş b�rl�kl� eğ�t�m�n
öneml� b�r parçası olduğunu düşündüğümüz,  Öğrenc� Mecl�s�n�n ana
unsurlarından b�r� olan Öğrenc� B�rl�ğ� seç�mler�n� tamamladık. Dürüst
Part�, Yen�l�kç� B�lkent Part�s� ve Özgür Öğrenc� B�rl�ğ�’n�n katıldığı,
demokratça ve cent�lmence geçen seç�mler�n sonunda, Özgür Öğrenc�
B�rl�ğ� �p� göğüsleyen part� oldu. Öğrenc�ler�m�z� kutluyor, görevler�n�
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B�lkent v�zyonuna yakışır şek�lde  sorumluluk b�l�nc�yle
gerçekleşt�recekler�ne �nanıyoruz. 
Özgür Öğrenc� B�rl�ğ� 
Başkan: M�rata Deva (12 E) 
Başkan Yardımcısı: Ece Gökçe (11 E) 
Üye: Defne So Bozkurt (10 D) 
Üye: Ek�n Su Dolaş (9 A)

BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGE KUNDUZ
ETKİNLİĞİ

 9. ve 10. Sınıf öğrenc�ler�yle b�rl�kte tüm Avrupa ve ABD �le eş zamanlı
gerçekleşt�r�len B�lge Kunduz Etk�nl�ğ�nde b�zler de yer�m�z� aldık. 

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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