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VELİLERİMİZE DUYURU

Değerl� Vel�ler�m�z,

15 yaş üstü öğrenc�ler�m�z�n Cov�d19 aşılanma oranlarının oldukça
yüksek olması b�zler� memnun ett�. Tüm vel� ve öğrenc�ler�m�z� bu
çabaya ortak olmaya davet ed�yoruz.

YAZI YARIŞMASI ÖDÜLÜ

http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-e-qijjja-l-r/
http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-y
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-qijjja-l-j/


One of our grade 11 IBDP students, Beray Sel�m BAYAM, won a pr�ze
�n the Embassy of Ireland's Wr�t�ng & Art Compet�t�on. We congratulate
our dear student for h�s great ach�evement.

11. sınıf IBDP öğrenc�ler�m�zden Berat Bayam, İrlanda Büyükelç�l�ğ� 
tarafından düzenlenen b�r yazı yarışmasını kazanarak ödül almaya hak
kazanmıştır. Sevg�l� öğrenc�m�z� bu büyük başarı �ç�n tebr�k ed�yoruz.

YANGIN BÖLGELERİNE YARDIM KAMPANYASI



Ülkem�z�n dört b�r yanında çıkan yangınlar b�z� der�nden etk�led� ve
üzdü. İDV Özel B�lkent L�ses� olarak, �ç�nde l�se öğrenc�ler�m�zden de
üye barındıran Ankara Çınar Alfa Leo Kulübü �le beraber yangın
bölges�nde yaşayan ve bu yangında zarar gören bölge halkına yardım
etmek ve onların eller�nden tutarak üzüntüler�n� paylaşmak �sted�k.
Öncel�kle h�jyen ürünler�, gıda, g�y�m g�b� temel �ht�yaçlara �ht�yaç
olduğu yönünde gelen haberler� tak�p ederek bu tür �ht�yaç
malzemeler�n�n alınması adına hareket geçt�k. Ancak Manavgat
halkının gerek devletten, gerek �se d�ğer dernek ve kuruluşlardan
fazlaca yardım gördüğü ve bu sebepten ötürü b�r yığılma gerçekleşt�ğ�
b�lg�s�n� ed�nd�k. Bunun üzer�ne tekrar b�r saha araştırması yürüttük.
Marmar�s ve Köyceğ�z c�varındak� halka yeterl� yardımın ulaşamadığı,
ulaşan yardımların �se tam anlamıyla �ht�yaca yönel�k olmadığı tesp�t
ett�k. Bölge halkının geç�m ve ekonom�k gel�r kaynaklarının zarar
gördüğü ve bu kaynakların yen�lenmes� gerekt�ğ�n� gördük. Bunun
üzer�ne okul olarak el b�rl�ğ� �le oluşturduğumuz fonu en ver�ml� ve
�ht�yaca yönel�k karşılamak adına harekete geçt�k. Marmar�s’�n Bayır,
Osman�ye, H�sarönü ve Köyceğ�z’�n Sazak Koyu’na g�derek bölge halkı
�le �let�ş�me geçt�k. Bu bölgede yapılan küçükbaş hayvancılık
faal�yetler�n�n zarar gördüğü ve bölge halkının hayvanlarının telef
olduğunu öğrend�k. Bölge halkının �lerleyen süreçte de kend�ler�n�
geç�nd�reb�lmeler� adına üç haneye toplamda dokuz adet keç� aldık ve
bu keç�ler b�zzat Ankara Çınar Alfa Leo Kulübü tarafından elden tesl�m
ed�ld�. Yöre halkı bu keç�ler �le küçükbaş hayvancılık faal�yetler�nde



devam edecek, süt ve süt ürünler�n�n üret�m�n� gerçekleşt�rerek
geç�mler�n� sağlayacak. Bu yardım kampanyasında destek olarak
yangın bölges�ndek� halkın �ht�yaçlarının karşılanmasında destek veren
ve emeğ� geçen herkese teşekkür ed�yoruz.

M�rata Deva

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Bu hafta Beden Eğ�t�m� ve Spor ders�m�ze  açık havada egzers�zler ve
ten�s branşı �le başladık.

9 ve 10. SINIFLARLA “OKULDA İLK GÜN”



Sınıf Rehber Öğretmenler�m�z ve Ps�koloj�k Danışman �şb�rl�ğ� �le
pandem� sonrası uyum sürec�ne katkı sunmak adına, öğrenc�ler�m�zle
“Oryant�r�ng, Geleceğe Mektup ve Sınıf Anayasası” etk�nl�kler�n� yaptık. 
9. sınıf öğrenc�ler�m�z,  “Oryant�r�ng” yolu �le yabancısı oldukları ortam
ve b�naya alışma adına hızlı b�r g�r�ş yaptılar. 
İlk günlerde �ht�yaç duyacakları okul bölümler�n� , espr�l� b�lmeceler�
çözerek ve bell� �stasyonlarda kartları toplayarak, hızlı b�r şek�lde
bulmaya çalıştılar. 
B�r grup öğrenc� oryant�r�ng etk�nl�ğ�nde �ken, d�ğer grup �le sınıf rehber
öğretmenler�m�z sınıflarda oldular ve �lk günlerde b�l�nmes� zorunlu
b�lg�lend�rmeler� yaptılar. Daha sonra gruplar arasında dönüşüm
yapıldı.

SINIF ANAYASASI



10.sınıf öğrenc�ler�m�zle, sınıf rehber öğretmenler�m�z öncel�kle “Sınıf
Anayasası” etk�nl�ğ�n� uygulayarak etk�l� b�r başlangıç yaptılar. 
Kar�yer planlamasında öneml� b�r durak olan 10. Sınıfta,
öğrenc�ler�m�zden 12. Sınıfta olacak olan kend�ler�ne b�r mektup
yazmalarını ve bell� hedefler� koymalarını “Geleceğe Mektup” �s�ml�
etk�nl�ğ�m�z �le �sted�k. 
Tüm öğrenc�ler�m�ze hedefler�ne ulaştıkları kend�ler�n� gel�şt�rd�kler�
mutlu ve sağlıklı b�r eğ�t�m öğret�m yılı d�l�yoruz.

BİLKENT YAZI İŞLERİ YAYINDA...



"Yazı İşler� Derg�s�" ed�tör a�les� olarak yen� sayımızda yayımlanmak
üzere yazılarınızı bekl�yoruz. Yazılarınızı
b�lkent�nyaz��sler�@gma�l.com'a �leteb�l�rs�n�z.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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