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10-C sınıfı öğrenc�şerm�zden El�f Ceren Çel�k, bu sürec�n
h�ssett�rd�kler�n� ve üretmeye devam ederek nasıl fırsata çev�rd�ğ�n�
b�z�mle paylaştı. Kend�s�yle gurur duyuyoruz ve teşekkür ed�yoruz.

Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışma Serv�s�

“Sanat var olmasaydı, gerçeğ�n kabalığı dünyayı katlanılmaz kılardı.” 
George Bernard Shaw’ın bu sözü yaşadığımız zamanları daha �y�
açıklayamazdı. Varoluş devam ett�kçe get�receğ� sorunlar da devam
eder. B�z de bu sorunlardan b�r�n�n �çer�s�nde yaşıyoruz. Sank� b�r
paradoksun �çer�s�ndeym�ş�z g�b� her gün aynı şeyler� yapma
durumunda kalıyoruz. Hayatın yaşayab�leceğ�m�z en güzel
dönem�ndeyken ekran başında günler�m�z� geç�r�yoruz. Bu döngüyü
kırmak �ç�n de b�z� hayattan uzaklaştıracak b�r etk�nl�ğe �ht�yacımız var.
Ne kadar �ron� olacağını düşünsek b�le b�r tat�le �ht�yacımız var. Fakat
ev�m�z� terk edem�yorken nasıl tat�le g�deb�l�r�z k�? Bu sorunun cevabı
�ç�n aslında h�çb�r yere g�tmem�ze gerek yok çünkü bu zamanlarda
g�deb�leceğ�m�z en güzel tat�l yer� aklımızın �ç�. Ben de düşünceler�mde
kaybolmak �sted�m fakat �çer�s�nden b�r türlü çıkamadım. O kadar çok
f�k�r ve k�ş� vardı k� aklımda b�r şek�lde dışarı atmam gerek�yordu. Daha
önce b�r deney�m�m olmamasına rağmen el�me b�r kağıt ve kalem
aldım ve karalamaya başladım. D�nled�ğ�m müz�kler�, �zled�ğ�m f�lmler�
boş b�r sayfaya aktardım. Her ç�zg�yle �ç�mdek� sıkıntılardan kurtuldum.
Eller�m k�rlend�kçe rahatladım. S�yah beyaz ç�zsem de �ç�mdek� bütün
renkler� aktardım ve sonunda o döngüyü kırdım.

El�f Ceren Çel�k 10-C

DR. PINAR SALAHOĞLU İLE "BÜTÜNSEL
SAĞLIKTAN ZİHİNSEL FARKINDALIĞA"
SÖYLEŞİSİ

9. ve 10. sınıf vel�ler�m�z �ç�n Dr. Pınar Salahoğlu �le "Bütünsel
Sağlıktan Z�h�nsel Farkındalığa" Yen� düzen �çer�s�nde ruhumuzu,
z�hn�m�z�, beden�m�z� nasıl yapılandırab�l�r�z? Gündel�k yaşam,
planlama, odaklanma... konulu b�r söyleş� gerçekleşt�r�lecekt�r.
Aşağıdak� l�nke tıklayarak söyleş�n�n planlama sürec� açısından b�ze
f�k�r verecekt�r. Sağlıklı günler d�ler�z.

https://forms.gle/mgTM4�NEYT33V51j7
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EDEBİ YAKLAŞIMLAR

Edeb� kuramlar doğrultusunda okunan k�taplar 11IB Türkçe A Edeb�yat
HL öğrenc�ler� ve öğretmenler� D�dem Barut �le Zoom dersler�m�zde
sunulup akadem�k düzeyde tartışılıyor. Fem�n�st kuram, yapısalcılık g�b�
kuramlarla yazarları ve eserler� eleşt�r�yoruz.

EDEBİ MAKALELER

11 IB Türkçe A Edeb�yat HL ders� öğrenc�ler� okunup derslerde
�nceled�kler� roman, öykü, mektup, t�yatro eserler�ne yönel�k
bel�rled�kler� konularda makaleler yazdılar ve öğretmenler� D�dem Barut
tarafından kend�ler�ne ayrıntılı dönütler ver�ld�. Öğrenc�ler�m�z�n okuma,
akadem�k yazma ve düşünme becer�ler�n�n daha da gel�ş�yor olduğu
görüldü.

ÜNLÜ "EVLER ŞAİRİ" BEHÇET NECATİGİL'İ 10-
D SINIFIMIZLA BİRLİKTE ANDIK...

Evler�n haller� adlı ş��r�ne Türk Dİl� ve Edeb�yatı Zoom ders�m�zde
öğretmenler� D�dem Barut tarafından oluşturulan gruplarıyla ş��rler
yazdılar.G�zem Öztek adlı öğrenc�m�z ş��rler�n� g�tarıyla besteled�.
Arkadaşlarına g�tarı eşl�ğ�nde ş��rler�n� seslend�rd�.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİRİMİNDEN - 1
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Gogol’un Palto adlı uzun öyküsü çözümleme etk�nl�ğ�m�ze bekl�yoruz.
Öyküye onl�ne olarak er�şmek �ç�n buraya tıklayınız.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİRİMİNDEN - 2
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“Nâzım’a Armağan” Oyunu Er�ş�me Açıldı

Hafta sonunuz sanatla geçs�n.S�zler�, “Nazım’a Armağan” oyununa
davet ed�yoruz.Genco Erkal’ın yönet�p oynadığı eser�n  kaydına
aşağıdak� bağlantıdan ulaşmanız mümkün. Key�fl� sey�rler d�ler�z.

https://youtu.be/rkAtA2y6pBA

MYP BÜLTEN - 1

BEDEN VE SAĞLIK EĞİTİMİ ZÜMRESİ ENGELLİLERDE EVDE
YAPILABİLECEK SPOR PROJELERİ

Yürümek, koşmak, zıplamak... Bunlar, b�zler �ç�n sıradan ve her gün
yaptığımız şeyler. Ama b�z�m g�b� şanslı olmayan �nsanlar da var
etrafımızda: doğuştan veya sonradan engell� olan �nsanlar. Çoğu
zaman öncel�kl� olmaları gereken yerlerde, öncel�k veren onlar oluyor.

Bazen b�zden uzak g�b� gözükseler b�le, aslında o kadar da uzak
değ�ller. Onlarla empat� kurab�l�r�z. Zaten son b�rkaç ayımızı farkında
olmadan onlarla empat� kurarak geç�rd�k. Cov�d-19 neden�yle okula
veya markete g�dem�yor, hatta evden çıkamıyoruz. Haraket alanlarımız,
onlarınk� g�b� sınırlandı. Bu b�z�m �ç�n olağanüstü b�r durumken, onlar
�ç�n olağan b�r durum.

B�zler onların hayata daha sıkı sıkıya tutumasına yardımcı olmak �ç�n,
kend�ler�ne faydalı olacağını düşündüğümüz projeler tasarladık. Beden
Eğ�t�m� ders�nde ortaya çıkan bu proje f�kr�, b�zlere engell� �nsanlara
yadımcı olma fırsatı verd�. Özell�kle spor geçm�ş� olan �nsanları
düşünüp, nasıl yardımcı olab�leceğ�m�z� kararlaştırdık. Böylel�kle bazı
f�k�rler öne çıktı.
Umuyoruz k� böyle f�k�rler hep olur ve engell� �nsanlara karşı olan
önyargılar yıkılır. B�r gün b�zler�n de engell� olab�leceğ� �ht�mal�n�
düşünerek haraket etmem�z ve onlara daha fazla yardımcı olmamız
d�leğ�yle.

Walk�ng, runn�ng, jump�ng ... These are ord�nary for us and th�ngs we
do every day. But there are also people who are not lucky l�ke us:
people who are congen�tal or d�sabled later. Most of the t�me, where
they should be pr�or�t�es, they are the ones who g�ve pr�or�ty.

Even though they somet�mes seem d�stant from us, they are not that
d�stant actually. We can empath�ze w�th them. We have already spent
the last few months empath�z�ng w�th them w�thout real�z�ng �t. Due to
Cov�d-19, we cannot go to school or market or even leave the house.
Our mot�on areas are l�m�ted l�ke the�rs. Wh�le th�s �s an extraord�nary
s�tuat�on for us, �t �s usual for them.

We have des�gned projects that we th�nk w�ll be useful for them to help
them get closer to l�fe. Th�s project �dea, wh�ch emerged �n the Phys�cal
Educat�on class, gave us the opportun�ty to help people w�th
d�sab�l�t�es. In part�cular, we thought about people w�th a sports
background and dec�ded how we could help. So some �deas came
forward.

We hope that such �deas always occur and prejud�ces aga�nst people
w�th d�sab�l�t�es are destroyed. We hope that one day we w�ll act and

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-mihquk-l-n/
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th�nk that we may have a d�sab�l�ty and help them more.

ZEYNEP İREM KURTULUŞ 11-A

MYP BÜLTEN - 2

ENGELLİ BİREYLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRABİLECEK
FİKİRLERİM

1) KAPALI MASA TENİSİ:

Normal b�r masa ten�s� masasının kenarlarına ağ g�b b�r materyal �le
kaplayalım. Yüksekl�ğ� yaklaşık 9 -10 cm olması gerek�yor. Böylel�kle
toplar masadan dışarı kaçamayacak ve engell� b�reyler� arkasından
g�tmeler� gerekmeyecek. Bu genell�kle tekerlekl� sandalyedek� b�reyler�n
daha rahat oynayab�lecekler� b�r oyundur.

2) BU PROJE BACAĞI OLMAYAN ENGELLİLER İÇİN
DÜŞÜNDÜĞÜM BİR PROJEDİR.

Bu projede engell�ler�n yataklarının tam üstüne, tavana takılacak b�r
barf�ks sopası �le onların barf�ks çekeb�lmes� sağlanır ve böylece üst
vücut kaslarını her zaman sıkı tutab�l�rler. Bunun yanında harekets�zl�k
problemler� de b�r nebze çözülür.

Çakır SAYLAN

MYP BÜLTEN - 3
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Projem

Tekerlekl� sandalye kullanan b�reyler�n evler�nde ve dışarıda sürekl�
er�şeb�lecekler� şey, doğal olarak tekerlekl� sandalyeler�d�r. En kolay
er�ş�mler� oldukları alet� gel�şt�rmek de mümkün. Çünkü sağlıklı ve kolay
b�r yaşam, herkes�n en temel haklarından b�r�s�d�r.
                 

*Tekerlekl� sandalyen�n tekerlekler�ne takılan bu aparat, �sted�kler�
zaman egzers�ze er�ş�m sağlayab�lmeler�n� sağlayacaktır.
*5 farklı egzers�z ayarıyla beraber hem kard�yo, hem de kas gel�şt�r�c�
egzers�zler� yapab�leceklerd�r.
*Aparat, k�ş�n�n vücut ağırlığından ve tekerlekl� sandalyen�n
denges�nden faydalanab�lecekt�r.
*Bas�t parçalara sah�p olan bu aparatın üret�m� de ucuz olacaktır.

Böyle b�r aparat sayes�nde tekerlekl� sandalye kullanan b�reyler,
gündel�k yapmaları gereken egzers�ze kolayca er�ş�m sağlayab�lecekler
ve sağlıklı kalab�leceklerd�r.

ECEM ÖZKUL 10 A - MUSTAFA DANACI 9 B

LANGUAGE ACQUSİTİON DEPARTMENT
REMEMBERS HARPER LEE ON HER BİRTHDAY
WİTH SOME OF HER BEST QUOTES
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İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Abonel�k terc�hler�n� güncelle | Abonel�kten çık

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-mihquk-l-p/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-l-mihquk-l-x/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-t
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-mihquk-l-i/

