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HAFTANIN SANATÇISI

Asya Özzeybek 9D

T�tle: Vulnerab�l�ty (MYP Toplum projes�)

S�ze: 35x50cm

Med�a: M�xed Med�a

NASIL BESTE YAPILIR VE MÜZİK NE İFADE
EDER? KONULU SÖYLEŞİ
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Akadem�syen, ödüllü Bestec� Ülkem�n Akbaş, DP Müz�k Öğrenc�ler� �le
bestec�l�k  sanatı ve müz�k ne �fade eder konulu söyleş� gerçekleşt�rd�.
Söyleş�de elektron�k müz�kten, Klas�k müz�ğe, Romant�k Dönem
Müz�ğ�'nden, M�n�mal�sm’e kadar çeş�tl� örnekler �ncelend�.D�ssonans
Akorlar’ın farklı kullanımları  yen� müz�k akımlarından da bahsed�l�rken,
öğrenc�ler akıllarına takılan soruları da paylaştılar. Bestec� sayın
Ülkem�n AKBAŞ ve Müz�k öğretmen�m�z Ayşe Zeynep EKİNCİ'ye
teşekkür ed�yoruz. 

SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Sevg�l�ler Günü etk�nl�ğ�nde yapılan  kurab�ye satışına müz�k
d�nlet�ler�yle destek veren öğrenc�ler�m�z Kaan Ünsal, Çakır Saylan,
Lara Mengü, Gökçe Yaman, Kerem Ege Kayhan, Duru Şapçı, G�zem
Öztek ve v�deoyu hazırlayan Irmak Korkut’ a teşekkür eder�z. 



Etk�nl�kler� �zlemek �ç�n tıklayınız. 

ELEKTRONİK MÜZİK STÜDYOSU ZİYARETİ

12. Sınıf DP müz�k öğrenc�m�z N�l Uzunca, MSSF'de Elektron�k Müz�k
Stüdyosunu z�yaret ett�. Burada M�x�ng, Master�ng ve kayıt c�hazları
hakkında f�k�r sah�b� oldu. DAW’lar hakkında da b�lg� ed�nen
öğrenc�m�z  foley ed�törler�n kullandığı kayıt c�hazının çalışma
prens�b�n� öğrend�. Söyleş� ve etk�nl�k �ç�n Müz�k öğretmen�m�z Ayşe
Zeynep Ek�nc�’ye teşekkür eder�z.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM

Eğ�tsel Oyunlar İzle

Bu hafta Beden Eğ�t�m� ve Spor dersler�nde eğ�tsel oyunlar �le
akt�v�teler�m�ze renk kattık. Eğlen�rken rekabet�n ,mücadelen�n ,Fa�r
Play’ �n önem�n� anladık. Sınıflarımızın tam katılımıyla gerçekleşen
eğ�tsel oyunların ders�m�ze katkısını akt�f şek�lde görmek b�zler� çok
mutlu ett�.

I LEARN WITH FUN 
Th�s week, we added color to our act�v�t�es w�th educat�onal games �n
Phys�cal Educat�on and Sports classes. Wh�le hav�ng fun, we
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understood the �mportance of compet�t�on, struggle and Fa�r Play. We
were very happy to see the act�ve contr�but�on of the educat�onal
games, wh�ch took place w�th the full part�c�pat�on of our classes, to our
lesson.

ODE TO CODE CHALLENGE SERTİFİKASI
OKULUMUZDA

Avrupa Mükemmell�k Sert�f�kası’nı alan “B�lkentcoders” Projem�z
kapsamında yürütülen Ode To Code Etk�nl�ğ� başarı belges�n� aldı. 
Kodlamanın önem�ne d�kkat çekmek ve farkındalığı artırma amacıyla
her yıl Avrupa genel�nde yapılan Ode To Code dansı etk�nl�ğ� �ç�n IB 
ve  Maker Kulübü öğrenc�ler�n� çalıştıran CAS Koord�natörü Fatma
KAYA öğretmen�m�z� tebr�k ed�yor, öğrenc�ler�m�z� kutluyoruz. 👏

GÜNEŞ ENERJİSİ KÜTÜPHANE ANKET
SONUÇLARI

Anket Sorularını Görmek �ç�n Tıklayınız.

İDV Özel B�lkent L�ses� öğrenc� ve öğretmenler�nden gelen anket
sonuçlarına göre 127 k�ş� (%73,4) terleme veya üşüme sorunu
yaşamadıklarını bel�rtm�şlerd�r.Ger� kalan 46 k�ş�(26,6) �se bu sorunları
yaşadıklarını yaşamadıklarını söylem�şlerd�r.

99 k�ş� (%57,2) kütüphanede çalışırken odaklanma problem�
yaşarken,74 k�ş� (%42,8) yaşamamışlardır.
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Kütüphanede 143 k�ş� (82,7) k�ş� aydınlatma s�stemler� neden�yle
rahatsız olmazken,30 k�ş� (%17,3) rahatsız olduklarını bel�rtm�şlerd�r.

138 k�ş� ( %79,8) aydınlatmanın yeterl� olduğunu düşünürken,35 k�ş�
(%20,2) yeters�z olduğunu düşünmekted�r.

Türk�ye'de üret�len yen�leneb�l�r enerj� yüzdes�n� b�len 136 k�ş� (%80) var
�ken,32 k�ş� �se (%20) b�lmemekted�r.

"Avrupa B�rl�ğ� yen� alınan kararla bel�rl� b�r yüzdede yen�leneb�l�r enerj�
kullanmayan ülkeler� Avrupa B�rl�ğ�'ne almamaktadır."148 k�ş� (%87,1)
bu kararın dünyanın geleceğ�ne b�r etk�s� olduğunu bel�rtm�şt�r. 22 k�ş�
�se (%12,9) bu kararın dünya üzer�nde herhang� b�r etk�s� olmayacağını
düşünmekted�r.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ, İDV ÖZEL BİLKENT
LİSESİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 2022

Bu hafta " İDV Özel B�lkent L�ses� Çevren�n Genç Sözcüler� 2022"
grubunun öğrenc�ler� olarak salı günü son �k� ders saat� �çer�s�nde b�r
araya geld�k ve okulumuzun kütüphanes�ne yapılacak güneş panel�
projes� �ç�n bey�n fırtınası yaptık. Daha önces�nde yapmış olduğumuz
kütüphane �le �lg�l� olan anket, halk enerj�den gelen mühend�slerle
yapılan röportaj, projen�n d�ğer okullara tanıtımı, vel� b�lg�lend�rme
yazısı, Slovenya'dan projem�z� destekleyen okulla b�r görüşme
yapılması ve son olarak bu konuya �l�şk�n b�r web s�te tasarlanması bu
toplantıda ele alınan başlıca konulardı. Daha önces�nde konu hakkında
yaptığımız araştırmaları d�ğer okullara tanıtmak amacıyla b�r araya
get�r�p b�r sunum hazırlamayı düşündük. Ayrıca projen�n masraflarını
çeş�tl� satışlarla karşılamayı planladık. Okuldak� öğrenc�ler�m�ze
uygulanmış olan anketten ve halk enerj�den gelen mühend�slerle
yapılan röportajdan ed�nd�ğ�m�z b�lg�ler� de ele alarak Slovenya'dak�
okulla bu b�lg�ler� paylaşma ve onları da çevreye yararlı adımlar atmaya
teşv�k etmeye karar verd�k. Son olarak herkes�n açıkça ulaşab�leceğ�
ve projem�z hakkında b�lg�ler, kaynaklar ve res�mler gösteren b�r web
s�tes�n�n kurulmasına karar verd�k. Sonuç olarak böyles�ne öneml� b�r
projeye duyulan �lg�n�n büyük olması ve yurt dışında da d�kkat çekmes�,
b�z� oldukça mot�ve ett� ve aldığımız adımları güçlend�rmem�ze ve daha
etk�l� planlar yapmamızı sağladı. Hem çevre hem de okulumuz
açısından son derece öneml� olan bu projen�n tamamlanması �ç�n
el�m�zden gelen her şey� yapacağız.    Mete ERDENGİ

İDV ÖZEL BİLKENT LİSESİ ÇEVRENİN GENÇ
SÖZCÜLERİ 2022 VELİ DİLEK MEKTUBU



INTERVIEW WITH TWO ENGINEERS FROM THE
CAMPANY “HALK ENERGY”

In an �nterv�ew w�th two eng�neers from the company “Halk Energy”
wh�ch �s an energy company work�ng on solar power, as well as gett�ng
�nformat�on on how solar power can be �mplemented for our school
l�brary we also asked and ga�ned �nformat�on on the current �ssues w�th
renewable energy.

On the top�c of why renewable energy �sn’t more w�dely used, one of
the ma�n quest�ons that comes to m�nd �s “Is renewable energy
developed enough to be used more w�dely”  Read more ...

TÜRKİYE'NİN CANLILARINI YAŞATALIM
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KAMPANYASI

IB öğrenc�ler�nden b�r grubun WWF'�n "Türk�ye'n�n Canlarını Yaşatalım"
kampanyasına destek olmak �ç�n 14 Şubat'ta düzenled�kler� satışta
1365 TL toplandı. "Türk�ye'n�n Canlarını Yaşatalım" kampanyası �le
2021 yazında büyük b�r alanı etk�leyen yangınlarda yaralanan canlıların
tedav� ve bakım süreçler�ne destek olunmuştur. Bağış WWF'�n �nternet
s�tes�nden 'IDV B�lkent L�ses�' adına gerçekleşt�r�lm�şt�r. Projeye katkıda
bulunan tüm öğrenc�ler�m�ze ve öğretmenler�m�ze teşekkür ed�yoruz.

SOEE REGIONAL YOUTH LEADERSHIP
SUMMIT BERLIN 2022



"SOEE Reg�onal Youth Leadersh�p Summ�t Berl�n 2022” z�rves�ne 17-
22 Haz�ran tar�hler�nde CAS koord�natörümüz Fatma Kaya �le b�rl�kte
katılacak olan Pel�nsu Aydoğan ve Rümeysa  Mert hafta sonu
b�rb�rler�n� tanımak ve etk�nl�k hakkında bey�n fırtınası yapmak üzere
buluştular. CAS koord�natörümüz Fatma Kaya da kend�ler�ne eşl�k ett�.
Farklı ülkelerden öğrenc�ler�n buluştuğu “Özel Ol�mp�yatlar Z�rves�”
Berl�n’de gerçekleşecek. Proje özel öğrenc�ler�n sosyal hayatta yer
almasını hedefl�yor. Rümeysa yen� �nsanlarla tanışacağı �ç�n heyecanlı
olduğunu bel�rtt�. Etk�nl�kte yer almaktan mutlu olduğunu �fade ett�.
B�rb�rler�n� tanımak adına yen� etk�nl�klerde buluşmayı planlıyorlar.

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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