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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ...

18 Mart 1915, Türk ve dünya tar�h�n�n en öneml� kahramanlık
destanlarından b�r�d�r. Bu destansı zafer�n temel�nde güçlü b�r �nanç,
büyük b�r vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır.
Çanakkale Zafer�’m�z�n 108. yıldönümünde Gaz� Mustafa Kemal
Atatürk ve tüm şeh�tler�m�z�, Atatürk’ün Anzak askerler�n�n anneler�ne
h�taben söyled�ğ� şu sözlerle anıyoruz.
“Bu memleket�n toprakları üzer�nde kanlarını döken kahramanlar!
Burada b�r dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn �ç�nde
uyuyunuz. S�zler, Mehmetç�klerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak
d�yarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı d�nd�r�n�z.
Evlâtlarınız b�z�m bağrımızdadır. Huzur �ç�nded�rler ve huzur �ç�nde
rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verd�kten sonra, artık
b�z�m evlâtlarımız olmuşlardır.”

ULUSLARARASI STEM OLİMPİYATLARI
CODING KATEGORİSİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ,
İKİNCİSİ VE ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK...
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Öğrenc�ler�m�ze 21. yüzyıl becer�ler�n� tüm yönler�yle bütüncül b�ç�mde
kazandırma hedef�m�z�n b�r yansıması olarak katıldığımız Uluslararası
STEM ol�mp�yatları CODING Kategor�s�nde elde ett�ğ�m�z dünya
dereceler�m�z� s�zlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur
duyuyoruz. 2023 ULUSLARARASI STEM Ol�mp�yatları sonucunda, l�se
sev�yes�nde kodlama kategor�s�nde �lk üç derecen�n sah�b�,
ol�mp�yatların başlangıcından bugüne �lk kez aynı okuldan oldu. Bu da
b�zler �ç�n ayrı b�r mutluluk kaynağı. Altın, gümüş ve bronz madalya
almaya hak kazanan öğrenc�ler�m�z Dünya B�r�nc�s� Ece P�rgun’u,
Dünya İk�nc�s� Ilgaz Turan’ı ve Dünya Üçüncüsü Ege Karatoprak’ı ve
aynı kategor�de 15. olan Erden�z TAYKARA'yı yürekten tebr�k ed�yor,
emekler� �ç�n B�lg�sayar B�l�m� öğretmen�m�z Fatoş BÖLÜKBAŞI'na
teşekkürler�m�z� sunuyor, başarılarının devamını d�l�yoruz.

STEM OLİMPİYATLARINA BİLKENT İMZASINI
ATTIK

Yarışma sürec� zorlu ama b�r o kadar da eğlencel� geçt�. STEM
Ol�mp�yatları �ç�n b�ze sunulan eğ�t�mlerde, Fatoş öğretmen�m�z�n de
yardımıyla, daha önce görmed�ğ�m�z çeş�tl� kodları gördük. İlk turu
başarı �le tamamlamak bana özgüven ve heyecan verse de öneml� olan
b�r sonrak� f�nal etabıydı. Tam sınava hazırlanırken 11 �l�m�z, deprem
felaket�n� yaşadı ve hep�m�z sarsıldık. Sarsılmanın etk�s�nden



kurtulamadan f�nal sınavına g�rerek okulumuz ve ülkem�z adına
yarıştık. Ben bu yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımla gurur
duyuyorum, hep�m�z çok büyük b�r �ş başardık.  Ece PİRGUN

Bu yarışmaya katılmaya karar verd�ğ�mde çok �stekl�yd�m ve
hedefler�m� gerçekleşt�rmek �ç�n her gün daha çok çalıştım.
Çalışmamın karşılığını da yarışmada �k�nc�l�kle alıyorum. Bu başarı
ben� çok heyecanlandırdı ve mutlu ett�. Ilgaz TURAN

THIS WEEK ON MYP / MYP'DE BU HAFTA
BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ

MYP 4- 9. SINIF FİZİK SÜREÇ
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

9. Sınıflar f�z�k ders� süreç değerlend�rme görev� olarak  Kuvvet ve
Hareket ün�tes�n�n sorgulama cümles� 'B�r c�sm�n hareket� sırasında
hızında meydana gelen değ�ş�kl�kler, c�sme etk� eden kuvvetler�n
sonuçlarıdır.' Kapsamında 'Sürtünme kuvvet�  nelere bağlıdır?'
sorusuna yanıt bulab�lmek �ç�n planladıkları b�r deney�
gerçekleşt�rd�kten sonra, değerlend�rme soruları �le çalışmaları
konusunda dönüşümlü düşünme etk�nl�kler�n� gerçekleşt�rd�ler.

MYP 5- 10. SINIF FİZİK SÜREÇ
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI



10. Sınıflar F�z�k ders� düreç değerlend�rme görev� olarak  'Basınç ve
Kaldırma Kuvvet�' ün�tes�n�n sorgulama cümles� 'Basınç ve kuvvet
değ�ş�kl�ğ� çevrem�z� etk�ler ve sonuçları yaşamlarımızı etk�ler.'
kapsamında 'Kaldırma kuvvet�n� etk�leyen faktörler' konusunda deney
çalışmasında öğrenc�ler gem�ler�n yüzme s�stemler�n� araştırmış, deney
malzemeler�n� kullanarak b�r gem� modellemes� yapmışlardır. Ayrıca
kaldırma kuvvet�n� farklı sıvılarda ve farklı hac�mlerde ölçerek graf�k
ç�zm�ş, graf�ğ�n eğ�m�n� hesaplamış ve en son deney� yorumlamışlardır.

TOBB GEZİSİ

Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k B�r�m�m�z tarafından 12. Sınıf Ulusal
Program öğrenc�ler�m�ze TOBB Ekonom� Ün�vers�tes�'ne gez�



düzenlend�. Öğrenc�ler�m�z TOBB Ekonom� Ün�vers�tes� ve bölümler
hakkında b�lg� ed�nerek, key�fl�  b�r kampüs turu yaptılar.

9.SINIFLAR İNGİLİZCE CAPABLE SEVİYESİNDE
ERGENLİK VE KİŞİLİK HAKKINDA
ÇALIŞMALAR

DESTINATION IMAGINATION TURKİYE
TURNUVASI

Dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme yarışması olan
Dest�nat�on Imag�nat�on Organ�zasyonunun Türk�ye turnuvası 9-12



Mart 2023 tar�hler� arasında Antalya’da gerçekleşm�şt�r.
Tüm yurttan 197 takımın ve yaklaşık 2000 öğrenc�n�n katıldığı
turnuvada “F�ve S�gn�f�cant F�gures”  �s�ml� okul takımımız da yer
almıştır. Turnuya takım l�der� f�z�k öğretmen� Fulya Söğüt ve 11 F
öğrenc�ler�m�z Den�z Özkan, Emre Köksal, Kerem Uçar, Rüzgar Ersoy
ve S�ne Ersan katılmıştır.  Bu yıl �lk defa okul olarak katıldığımız
turnuvada takımımız Eng�neer�ng alanında tasarladıkları Roller
Coaster’la turnuvaya katılmış ve Türk�ye 4. sü olmuştur.
Renkl� ve yaratıcı sunumların yer aldığı organ�zasyonda, takımımıza
okulumuzu başarı �le tems�l ett�kler� �ç�n teşekkür eder�z.

IBDP VISUAL ARTS ÖĞRENCİLERİNİN SERGİ
AÇILIŞI

22.03.2023 tar�h�nde okulumuz IBDP V�sual Arts öğrenc�ler�n�n serg�
açılışı, B�lkent Ün�vers�tes� merkez kampus FADA serg�
salonunda(Faculty of Art, Des�gn and Arch�tecture) saat 18.00'da
gerçekleşecekt�r. Açılışta s�zler� görmekten onur ve  mutluluk duyarız.

11. SINIFLAR GENEL İZLEME SINAVI (GİS)



Ulusal Program ve DP Programı 11. Sınıf öğrenc�ler�m�z gelecek hafta 
ÖZDEBİR tarafından düzenlenen ve Türk�ye genel�nde uygulanacak
olan Genel İzleme Sınavına katılarak,  ün�vers�te sınavına hazırlık
sürec�ne da�r öz değerlend�rme fırsatı bulacaklar. İk�nc�s�n�
uygulayacağımız sınava �l�şk�n ayrıntılar hafta başında paylaşılacaktır.

DEPREM YARDIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Depremden etk�lenen a�leler �ç�n Yen�mahalle Beled�yes� �le b�rl�kte
yürüttüğümüz yardım çalışmalarımız devam ed�yor. Kampanyamıza
destekler�n�z�n devam etmes�n� d�leyerek kampanyamızın önümüzdek�
hafta da süreceğ�n� b�ld�rmek �ster�z.

ALİ AKTÜRK ÖZEL EĞİTİM OKULU
ETKİNLİĞİMİZ



Al� Aktürk Özel Eğ�t�m Okulu öğrenc�ler� �le b�rl�kte 15 Mart Çarşamba
günü kulüp saatler�nde key�fle müz�kl� sandalye ve b�r f�lm �zleme
etk�nl�ğ� yaparak günümüze renk kattık. Arkadaşlarımızı okulumuzda
ağırlamak b�z� çok mutlu ett�.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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