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ÖĞRENCİ KAYITLARI HAKKINDA
BİLGİLENDİRME

Sayın Vel�ler�m�z,

2022/2023 Eğ�t�m ve öğret�m yılı �ç�n
hazırlıklarımız sürmekted�r. S�zler�n kayıt
yen�leme �şlemler�n�z� en kısa sürede
b�t�rmen�z �ç�n s�stemde kolaylıklar sağladık.
Bu bağlamda; Tüm telefon b�lg�ler�n�z� K-12
s�stem� üzer�nden güncellemen�z önem arz
etmekte olup, s�stem�m�z gerekl� güncellemey� yapab�lmen�z �ç�n
Ramazan Bayramı sonrasında akt�f hale get�r�lecekt�r. Bu konuda s�zler�
ayrıca b�lg�lend�receğ�z.

Kayıt yen�leme tar�hler�m�z tar�hler�m�z: 1-2-3 Haz�ran 2022

Yen� Kayıt/Kayıt Yen�leme �şlemler�n�z �ç�n tüm b�lg�ler Mal� ve İdar�
İşler B�r�m�m�z tarafından s�zlere �let�lecekt�r.
Kayıt İşlem�n� nasıl yapacağınıza da�r b�r v�deo hazırlanmaktadır.
Ramazan Bayramından sonra s�zlere �let�lecek olan bu v�deo K-12
s�stem�nden nasıl kayıt yen�leyeb�leceğ�n�ze da�r adım adım s�z�
yönlend�recekt�r.
S�zlerden bel�rt�len tar�hlerde kayıt �şlemler�n�z� tamamlamanızı
önemle r�ca eder�z.

    Saygılarımızla 
    İDV Özel B�lkent L�ses�

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ
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Dünya Günü Okul Etk�nl�kler�n� İzle

“Gezegen�m�ze Yatırım Yapın” – “Okulumuza Yatırım Yapın” 
Bugün çalışmalarımızı, ger� dönüşümler�m�z�, düşünceler�m�z� ve
davranışlarımızı gözden geç�rme ve değ�şt�rme günü. Ş�md�
geleceğ�m�z, a�leler�m�z, yaşam alanlarımız �le dünyamızı gözetmek ve
korumak �ç�n daha cesur davranma zamanı. Bunun �ç�n hep b�rl�kte
okulumuza ve gezegen�m�ze yatırım yapmalıyız. 
Bugün IDV Özel B�lkent L�ses� öğrenc�ler�, der�nlemes�ne düşünerek,
araştırarak ve buna yönel�k eylem alanlarını gen�şleterek cesurca
adımlar atıyorlar. Böylece gezegen�m�z ve daha aydınlık b�r gelecek
�ç�n katkılarını ortaya koyuyorlar.  “Dünya Günü” olarak kutlanan bu
günde okulumuzda; daha aydınlık, tem�z ve sürdürüleb�l�r b�r gelecek
yaratab�lmek amacına odaklanab�lmem�z �ç�n dersler�m�z
yapılmayacaktır. Bunun gerçekleşmes� �ç�n bu amaç uğruna, dersler�n�
feragat ederek öğrenc�ler�m�z� düşünmek, araştırma yapmak,
dönüşümlü düşünmek ve eyleme geçmek �ç�n yönlend�ren tüm
öğretmenler�m�ze teşekkür eder�z. Ayrıca çalışmalarını sunan, f�k�rler�n�
paylaşan ve bunları yaparak okuldak� öğretmenler�n�n ve
arkadaşlarının yürekler�ne değ�ş�m ve umut tohumları eken bütün
öğrenc�ler�m�ze de teşekkür eder�z. Umarız bu gün bu amaca ulaşmak
doğrultusunda daha fazla eyleme geçmek, daha az atık üretmek �ç�n
yen� farkındalıkların, mot�vasyonların ve �stekler�n başlangıcı olur;
böylece günlük hayatımızda eyleme geçerken daha büyük hayaller
kurar ve daha cesur adımlar atab�l�r�z.

Dünya Günü kapsamında okulumuzda yapılan etk�nl�kler:

K�net�k enerj�n�n elektr�k enerj�s�ne dönüşümü İzle

Dünya günü müz�ğ�m�z �zle&d�nle

Atık kağıtlardan dönüşüm �zle

GES KURULUMUNA TEŞEKKÜR PLAKETİ
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Okulumuza güneş enerj� santral� kurulumuyla �lg�l� olarak Halk Enerj�
f�rmasından sayın Mustafa At�lla tarafından bağışlanan paneller�n, Ers�s
Enerj� f�rmasından sayın Emre Aşıkoğlu  tarafından kurulması
sebeb�yle kend�ler�ne Genel koord�natörümüz Sayın Dr. John
O'DWYER teşekkür plaket� sundu.

Okulumuzda bu çalışmayı öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte gerçekleşt�ren
etk�nl�k koord�natörümüz sayın Fatma Kaya'ya çok teşekkür ed�yoruz.

MYP KİŞİSEL PROJE SERGİSİ



MYP DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

9. SINIFLAR COĞRAFYA İKLİM VE YAŞAM

Coğrafya dersler�n�n hedefler�nden b�r� olan �nsan ve çevrey�
�l�şk�lend�rmek, eleşt�rel düşünme, problem çözme, gözlem yapma ve
prat�k gel�şt�rme yollarıyla anlamlandırılab�l�r. Bu becer�ler�n de kalıcı
olmasına yardımcı yöntemlerden b�r�s� de örnek olaydır. B�zlerde MYP
4 �çer�ğ� kapsamında   coğrafya dersler�m�zde �kl�m ün�tem�zde
öğrenc�ler�m�zle örnek olay met�nler�nden ve hava gözlemler�nden yola
çıkarak atmosfer özell�kler� ve sıcaklığın dağılışını etk�leyen faktörler�,
basınç ve rüzgâr özell�kler�n� örnek met�nler üzer�nden yaptığımız
etk�nl�klerle pek�şt�rd�k. Devamı...

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ ETKİNLİKLERİ

MYP 5- 10. Sınıf coğrafya dersler�nde öğrenc�ler�m�z Doğal S�stemlere
a�t “Yeryüzü Şek�ller�n�n Oluşumu, Topraklar ve B�tk�ler” konuları �le �lg�l�
kavramları araştırdılar.  Yeryüzü şek�ller�n�n oluşumunu, toprakların ve
b�tk�ler�n dünyadak� dağılışı ve genel özell�kler�n� neden- sonuç �l�şk�s�
�ç�nde sorguladılar. Kavramlarla bağlantılı har�ta, graf�k, tablo, res�m ve
fotoğrafları �nceled�ler. Türk�ye’de topraklardan ve b�tk�lerden
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faydalanmayı yorumladılar. Toprak erozyonu sonucunda ortaya çıkan
su kıtlığı, gıda güvens�zl�ğ�, yoksulluk, göç ve toprağa bağlı
ekos�stemlerde bozulma g�b� ekonom�k ve toplumsal problemler�
tartıştılar.  

Öğrenc� Çalışmaları

Ceyda KESKİNSOY 

Duru ŞAPÇI 

Begüm KORUKOĞLU 

Emre YURDAKUL 

9.SINIFLAR TARİH DERSİ SONUÇ
DEĞERLENDİRME

Öğrenc�ler, B Araştırma ve C Aktarma kr�terler�nden yaptıkları sonuç
değerlend�rmede, 2. dönem konularından �sted�kler�n� seçerek kavram
har�tası çalışması yapmışlardır. Araştırdıkları kaynaklardan öğrend�kler�
b�lg�ler� kavram har�tası hal�ne dönüştürmüşlerd�r.

Sonuç Değerlend�rme Çalışmaları

10. SINIF TARİH DERSİ

Öğrenc�ler�m�z 10. Sınıf Tar�h ders�nde MYP kapsamında İstanbul’un
Feth�’n�n nedenler�n� , kuşatma sürec�n� ve sonuçlarını MEB Tar�h
k�tabından �nceled�ler . “Fet�h m� , İşgal m�” etk�nl�ğ� kapsamında
öğrenc�ler�m�z kend�ler�n� Osmanlı  ve ya B�zans vatandaşı yer�ne
koyarak, fet�h sürec�n� empat� kurarak  farklı bakış açılarıyla anal�z
ett�ler.

Ayrıca tar�hte tartışmalı konulardan b�r� olan gem�ler�n karadan
kaydırılması �le �lg�l� farklı �dd�aları �çeren met�nler� �nceleyerek doğru
b�lg�ye ulaşmak �ç�n araştırmanın , farklı bakış açılarından kaynakları
�ncelemen�n önem� konusunda farkındalıklarını artırdılar.

Öğrenc� Çalışmaları

Ilgın BÜLBÜL

Bertan TOKDEMİR

 

10. SINIF FELSEFE
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B�reyler ve Toplumlar ders�n�n 10.sınıf Felsefe ders� kapsamında
öğrenc�ler f�lozofların hem b�lg� felsefes� hem de ahlak felsefes�
görüşler� hakkında araştırmalar yaptılar ve yaptıkları araştırmaları Role
Play�ng yaparak canlandırdılar. 
B�r�nc� fotoğrafta 10 D sınıfından Bora Tarcan, Cansu Aşkın, Dağhan
Üşenmez ve Rüya Oral Platon’un ruh anlayışını canlandırırken; �k�nc�
fotoğrafta 10C’den Muhs�n Em�r ‘Hobbes’ Karabağ, f�k�rler�n� kaleme
aldığı Lev�athan adlı k�tabından alıntılar yaparak d�ğer ‘f�lozoflara’ kend�
görüşler�n� anlatmakta.

10.SINIF IDU PROJE SERGİSİ



10. sınıflar olarak bu sene gerçekleşt�rd�ğ�m�z IDU projes� kapsamında
Coğrafya ve Türk D�l� ve Edeb�yatı dersler�nde öğrend�kler�m�z�
Dünya’dak� yaşamımızı sürdürüleb�l�r kılmak �ç�n kullandık. Coğrafya
ders�nde, su kaynakları ve �nsan yaşamındak� etk�ler� hakkında
araştırdıklarımız TDE ders�nde okuduğumuz Su adlı romanı daha �y�
�ncelemem�zde yararlı oldu. Romandak� ana karakter b�zler g�b�
Dünya’yı kurtarmak �ç�n b�rçok uğraşta bulunmakta, su kaynaklarının
ve canlı yaşamının korunması �ç�n çabalamakta. B�zler de bu
h�kayeden es�nlenerek bu �k� farklı d�s�pl�nde ed�nd�ğ�m�z b�lg�ler
ışığında b�rb�r�nden güzel ürünler oluşturduk. Bazılarımız sunum, kısa
h�kaye, res�m g�b� sanatsal çalışmalarda bulunurken, bazılarımız da
kampanyalar düzenled� ve bu şek�lde her b�r�m�z su kaynaklarının
b�l�nçl� kullanımı �le �lg�l� farkındalık yaratmaya çalıştık. 
Mel�s Alparslan 10-C 
Rüya Oral 10-D

ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ ÇEYREK
FİNALDE

Erkek basketbol takımımızdan b�r güzel haber daha . Son
sek�zde,çeyrek f�naldey�z.Rak�b�n� 71-46 yenen erkek basketbol
takımımızın hedef� f�nal.

BU SEFER SMA DEĞİL, PERA KAZANACAK…!



11. Sınıf Ulusal Program (11A/B) öğrenc�ler�yle Dünya Mutfakları
Kulübü’nün Sosyal-Toplumsal H�zmet bağlamında,  SMA hastası Pera
Bebek (Pera S�nk�ler) adına ortaklaşa düzenled�kler� bağış
kampanyasının �lk ayağı hatırı sayılır b�r bağışla tamamlandı.
Organ�zasyonda görev alan tüm öğrenc�ler�m�z� kutluyoruz. 23 N�san’da
düzenlenecek Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı etk�nl�ğ�nde lokma
satışı yapılacak standımızı z�yaret ederek s�zler de kampanyaya destek
olab�l�rs�n�z.

ÖĞRENCİMİZİN ATLETİZM BAŞARISI



Okulumuz öğrenc�ler�nden Efe Ek�c�  Atlet�zm Federasyonu Ankara İl
Şamp�yonası'nda �k� branşta yarışarak büyükler kategor�s�  100 metre
koşusunda b�r�nc� ,uzun atlama dalında �k�nc� olmuştur. Öğrenc�m�z�
kutluyor, başarılarının devamını d�l�yoruz.

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU



Geçen Haftanın Cevabı...

HAFTANIN SANATÇISI

ASYA ÖZZEYBEK 9D

T�tle: Portra�t (Reproduct�on)

Med�um: Penc�l Draw�ng

S�ze: 35x50cm

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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