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19 MAYIS GENÇLİK FESTİVALİ

Değerl� Vel�ler�m�z, 
19 Mayıs Perşembe günü Atatürk’ü Anma Gençl�k ve Spor
Bayramımızı şenl�k havasında kutlayacağız. Bu özel günde
öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte s�zler� de aramızda görmekten mutluluk
duyarız. Programda İD B�lkent Ün�vers�tes� Müz�kal Topluluğu ve İDV
Özel B�lkent L�ses� müz�k topluluklarından şarkılar d�nleyecek,
Amer�kan Futbolu, Tag Rugby, halk oyunları ve B�lkent Sports
İnternat�onal’ın zumba göster�s�n� �zleyeceğ�z. Halat çekme, hafıza
oyunu, p�ram�t, parmak futbol, kırk ayak, çubukta yürüme, çuval,
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penaltı, m�n� futsal, voleybol g�b� farklı oyunların da oynanacağı tören
alanımızda d�leyen vel�ler�m�z oyunlara öğrenc�ler�m�zle katılab�l�rler. 
Alanda, farklı y�yecek ve �çecekler�n bulunduğu standlarımız da yer
alacaktır. 
Tören�m�z, Doğu Kampüs ç�m alanda yapılacağı �ç�n d�leyen vel�ler�m�z
m�nder, taşınab�l�r sandalye get�reb�l�rler.

Yer    : Doğu Ç�m Saha 
Saat  : 10:30 /13:00 
Tar�h  : 19 Mayıs 2022

İDV Özel B�lkent L�ses� Tören Kom�tes�

MYP DEĞERLENDİRME VE KARNE VELİ
TOPLANTISI

Değerl� Vel�ler�m�z,

IB MYP (Orta Yıllar Programı)
programını �lk kez bu yıl
deney�ml�yorsanız veya
değerlend�rme ve karne �le
�lg�l� sorularınız varsa,
b�ld�kler�n�z� tazelemek
�st�yorsanız s�zler� 17 Mayıs
Salı günü saat 19.30-20.30
arasında Zoom uygulaması
üzer�nden yapacağımız
çevr�m �ç� toplantımıza davet
ed�yoruz. Toplantıya g�reb�lmek �ç�n aşağıdak� bağlantıyı tıkladıktan
sonra ş�frey� (Passcode) g�rmen�z gerekmekted�r. Toplantının kaydı
alınmayacak ancak toplantı sunumu 20 Mayıs’ta yayınlanacak olan
okul bülten�m�zde yer alacaktır. Toplantıya katılamamanız durumunda
sunumu bültenden �nceleyeb�l�rs�n�z.

Top�c: MYP Değerlend�rme ve Karne Vel� Toplantısı 
T�me: May 17, 2022 07:30 PM Istanbul

Jo�n Zoom Meet�ng                                             
https://zoom.us/j/5968790610?
pwd=VlBSTFc2ZWJveXhQZ0k1ZFdyZDBaZz09

Meet�ng ID : 596 879 0610 
Passcode   : 443540

MYP DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

9. SINIFLAR MÜZİK DERSİ
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F�lm Müz�kler�

Öğrenc�ler f�lm müz�k term�noloj�s�n� öğren�rlerken  Ableton �le f�lm
müz�kler�nde kullanılan sesler üzer�ne çalışmaları pek�şt�rd�ler. MYP A 
Kr�ter� Qu�z�zz uygulaması  �le ölçüldü. Ses effectler�, f�lm müz�k
besteleme tekn�k ter�mler� gen�şçe yer aldı.  Ost�nato, Letmot�f, Atonal
Müz�k, M�ckey Mous�ng  tekn�kler�n�n olduğu f�lmler �ncelend�. Kahoot
�le öğren�len b�lg�ler pek�şt�r�ld�.  Foley ed�törler�n yaptıkları çalışmalar
�ncelend�. Hans Z�mmer , John W�ll�ams, N�no Rota g�b� bestec�ler�n
müz�k d�l� üzer�ne düşünüldü. F�lm müz�kler�n�n es�n kaynakları 
�ncelend�.

10. SINIFLAR MÜZİK DERSİ



Dünya Müz�kler�

Öğrenc�ler dünya müz�kler�n�  �nceled�ler. MYP A kr�ter� qu�z�zz
uygulaması �le ölçüldü.  Dünya Müz�kler� hakkında araştırmalar
yaparken müz�klerde kullanılan  enstrümanların ülkeden ülkeye
farklılaştığını öğrend�ler.  Ableton programından  seçt�kler� türe göre
nasıl müz�k besteleneceğ�n� öğrend�ler. Ableton programı �le �sted�kler�
ülken�n müz�ğ� �le �lg�l� hang� notaları kullanmaları gerekt�ğ� göster�ld�.
Ç�n müz�ğ� bestelerken pentaton�k gamı seçmeler� gerekt�ğ� Penta
kel�mes�n�n lat�nce 5 l� demek olduğu 5 tam ses üzer�ne b�r melod�
yazmaları gerekt�kler�n� öğrend�ler. Fado müz�ğ�n�n Portek�z’e a�t
hüzünlü şarkılar olduğu gem�c�ler�n ardından yakılan ağıtlar olduğu ve
aslında en fazla 3 tane üst üste d�nlend�ğ� g�b� b�lg�s�n� ed�nd�ler. M�nör
ton �le hüzünlü majör tonlarla neşel� şarkılar oluşturulab�ld�ğ�n� gördüler.
Gamelan müz�ğ�n�n kend� akortlama s�stem� olduğu ve kend�ne has 
Gamelan enstrümanları olduğunu öğrend�ler.

MYP 4 / 9. SINIF GÖRSEL SANATLAR

9. Sınıflar MYP V�sual Arts Bullet�n 2. Dönem Mayıs:

Görsel sanatlar ders�nde bu dönem 9. Sınıf öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte,
daha önce araştırdıkları sanat akımları ve tems�lc�ler� doğrultusunda,
sorgulama cümlem�z olan tanımanın �let�ş�mde önem�, b�z k�m�z ve
bunu nasıl �fade edeb�l�r�z konusunda çalışmalarını sürdürdüler.
Buradan yola çıkarak, sanat k�ml�k �l�şk�s�, sanatsal yaratıcılık sürec�n�
k�ş�sel keş�flerle ortaya koyarak, kompoz�syonlarını hazırladılar. F�k�rler�
sentezleme, tasarlama, esk�z yapma, detaylandırma formal ve kr�t�k



anal�zler yapma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam
eden sürec� yansıtan kend� öz k�ml�kler�n� anlatan b�r sanatsal ürünü bu
ay sonunda b�t�rm�ş olacaklar. 
Karşılık verme kr�ter�m�ze �l�şk�n: 
• Bağlantıları özetleyerek ve öğrenmey� yen� ortamlara transfer etm�ş
olacaklar. 
• Kend� etraflarındak� dünyadan �lham alarak sanatsal b�r karşılık
oluşturmuş olacaklar.

MYP 5 / 10. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR

10. Sınıflar MYP V�sual Arts Bullet�n 2. Dönem Mayıs :

10. Sınıf sev�yes�nde, sorgulama cümlem�z “K�ş�n�n b�r güzell�k ve
beğen�  algısı gel�şt�rmes�, kend� gerçekl�ğ�n� oluşturan deney�mler� ve
olayları anlamalarına bağlıdır.” Bu başlık çerçeves�nde, seç�len tekn�k
doğrultusunda “process journal” “sayfalarını oluşturduk. Tekn�ğe �l�şk�n
malzemeler�, oluşturacakları kompoz�syonlara göre  hazırladılar, ve
estet�k açıdan hoş buldukları kompoz�syon çalışmalarına başladılar.
Yapılan bu çalışmanın sonunda estet�ğ�n �nsanların davranışlarını ve
�l�şk�ler�n� nasıl etk�led�ğ�ne da�r b�r anal�z yapacaklar. Çalışmalarımız
bu ay sonunda tamamlanmış olacak. 
Karşılık verme  kr�ter�ne �l�şk�n: 
• Bağlantıları özetleyeb�lmey� ve öğrenmey� yen� ortamlara transfer
etmey�, 
• Kend� etraflarındak� dünyadan �lham alarak sanatsal karşılık
oluşturab�lmey� sağlayacaklar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN 1
DAKİKALIK VİDEO

1 dak�kalık v�deo �zle

B�lkent Ün�vers�tes�'n�n 2021-2022 Sürdürüleb�l�rl�k Yılı kapsamında
Hukuk Fakültes� ve fakülte tems�lc�ler� tarafından sürdürüleb�l�rl�k
konusunda farkındalığı artırmak, görünürlük yaratmak ve yaratıcılığı
teşv�k ederken aynı zamanda daha yeş�l b�r geleceğ� hedeflerken

'Yeş�l Sahne' projes�nde GES projes� öğrenc�ler�m�z 1 dak�kalık v�deo
hazırladılar. Son dönemde daha sürdürüleb�l�r b�r çevre �ç�n hang�
adımları attık? Daha çevrec� m� olduk? Bu yıl sürdürüleb�l�rl�k, b�yoloj�k
çeş�tl�l�k ve �kl�m kr�z� hakkında neler öğrend�k? Daha yeş�l b�r B�lkent
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�ç�n neler yapılab�l�r? konusunda öğrenc�ler�m�z�n hazırladığı v�deo
ün�vers�ten�n web s�tem�zde yayınlanacak ve seç�len v�deolar 12
Mayıs'ta Sürdürüleb�l�rl�k Günü etk�nl�k programımızda yer alacaktır.

Öğrenc�ler�m�z� tebr�k ed�yor, başarılarının devamını d�l�yoruz

DAMLAYA DAMLAYA KUYU OLUR!

Değerl� Vel�ler�m�z,

B�r yaşam düşünün, yaşadığınız bölgede tem�z su yok! Su �çmek, duş
almak, yemek yapab�lmek g�b� temel �ht�yaçlar b�le lüks sayılıyor.
Elektr�k yok, tek bes�n kaynağı, p�r�nç ve o da sadece tek öğün yet�yor.
Kuyu olan en yakın köy, 3 k�lometre ötede ve el�n�zde b�r b�donla
yürüyerek g�d�p, der�nlerden güç bela çekt�ğ�n�z suyu b�dona doldurarak
ger� dönüyorsunuz. B�ze felaket g�b� gelen bu senaryo ne yazık k�
Gamb�ya’da gerçek. Pek�, ya bu gerçeğ� değ�şt�rmek �ç�n yardım etme
fırsatımız varsa?

Var! İlkokulumuzun 4. sınıf öğrenc�ler�, PYP serg�ler�nde �nsanların
temel haklarına ulaşmaları �ç�n projeler gerçekleşt�r�yorlar. “Su
Koruyucuları” grubunu oluşturan öğrenc�ler, yaptıkları araştırmalarla
b�rl�kte Gamb�ya’da �ht�yacı olan b�r köye su kuyusu yapmayı
amaçlayan “Sen de Gel” Derneğ� �le tanıştılar ve bu derneğe katkıda
bulunmaya karar verd�ler. Gamb�ya'dak� �nsanların günde 1 l�tre dah�
tem�z suya er�şemed�kler�n� öğrend�ler. Köylerde yaşayan çocukların
fotoğraflarını ve gözler�ndek� umutsuzluğu gördüler. Derneğ�n kurucusu
İbrah�m Bet�l �le b�r söyleş� gerçekleşt�rd�ler. Söyleş�de kend�s�ne:  “S�z
bu �şe nasıl başladınız?” sorusunu sorduklarında, Gamb�ya’da b�r
hafta, o koşullarda yaşadıktan sonra �k� seçeneğ� olduğunu fark ett�ğ�n�
�fade ett�. "Ya, Allah yardımcınız olsun dey�p hayatıma devam edecek
ya da yardım etmek �ç�n el�mden gelen� yapacaktım." 
S�z hang�s�n� seç�yorsunuz?

B�z de L�se öğrenc�ler� olarak bu proje b�ze geld�ğ�nde çok
heyecanlandık. Geçen yıl başlatılan Gamb�ya’da su kuyusu açma
projes�n� yen�den canlandırılması �ç�n harekete geçmek �sted�k.



S�zler de çorbada tuzunuz olsun �stersen�z, s�z� 19 Mayıs Gençl�k ve
Spor Bayramı Şenl�ğ�’nde stantlarda bu amaç �ç�n yapılacak yemek
satışımıza davet ed�yoruz. Bağış yapmak �stersen�z İDV B�lkent L�ses�
Okul A�le B�rl�ğ� hesabı detaylarına aşağıdan ulaşab�l�rs�n�z. 
Unutmayalım k� b�rl�kten kuvvet doğar!

IBAN: TR41 0006 4000 0014 2760 3678 94 
İDV B�lkent L�ses� 
Gamb�ya Su Projes� Öğrenc�ler�

GÖRSEL SANATLAR HAFTANIN SANATÇISI

ÇAĞLA NEHİR ÖZYILDIRIM 10A

T�tle: The B�tten One



Med�um : Acryl�c pa�nt

S�ze: 30x40cm

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU

Geçen haftanın çözümü

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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