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MYP DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

BİLGİSAYAR BİLİMİ / COMPUTER SCIENCE
ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN DİJİTAL ÇAĞIN
YENİ KAVRAMI : METAVERSE

B�lg�sayar B�l�mler� 9. ve 10. Sınıf öğrenc�ler�m�z (MYP4/ MYP5) D�j�tal
Sunu Günler� MYP Projes� kapsamında “Metaverse” kavramını tüm
boyutlarıyla araştırma, öğrenme , yorumlama ve sorgulama fırsatını
yakaladılar. Türkçe karşılığı  “Sanal Evren / Meta evren” olan
Metaverse dünyasını: “Metaverse Tar�hçes�”, “Günümüz Dünyasında
Sanal Ortamlar”, “Yapay Zekâ”, “Metaverse Donanımları”,
“Metaverse’ün Kültüre Etk�ler�” “Yen� Dünya Düzen� ve Mataverse”,
“Kr�pto Paralar”, “NFT”, “Avatar” konularına yönel�k araştırma
sonuçlarına dayalı sunumlarıyla ele alan öğrenc�ler�m�z, dönüşümlü
düşünme odağında, sanal eğ�t�m, sanal sağlık, geleceğ�n teknoloj�ler�
g�b�  alt başlıkları da ele alıp kend� ürett�kler� sorularıyla sunumlarını
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tamamladılar. 
Kend� gününde sunu yapım kr�terler�ne uyarak - kıyafet, sununun
�çer�ğ�, düzen� g�b�-  etk�n katılımlarıyla katkıda bulunan tüm
öğrenc�ler�m�ze teşekkür ed�yoruz.

Sunumlardan kes�tler �zlemek �ç�n tıklayınız.

KİTAPLARDA ÖLÜMSÜZLEŞEN AŞKLAR

58. Kütüphane Haftası etk�nl�kler� kapsamında okul kütüphane
uzmanımız Sayın Ayşegül Yazar’ın önderl�ğ�nde Türk D�l� Edeb�yatı,
Müz�k ve B�lg�sayar zümreler� �le ortak hazırlanan t�yatro, müz�k ve
v�deo performansları �çeren “K�taplarda Ölümsüz Aşklar” etk�nl�ğ�m�z�
25 Mayıs 2022 Çarşamba günü B�lkent Ün�vers�tes� C Blok Amf�’de
gerçekleşt�rd�k. Tar�h, sanat, felsefe ve edeb�yat alanında ünlü k�ş�ler�n
yaşadığı aşk h�kayeler�n�n anlatıldığı mektuplar ve ş��rler �zley�c�ler�m�z
tarafından çok beğen�ld�. Etk�nl�ğ�m�zde görev alan tüm öğrenc�ler�m�z�
ve öğretmenler�m�z� emekler�nden dolayı kutluyoruz.

Etk�nl�ğ� �zlemek �ç�n tıklayınız...

ÖĞRENCİMİZİN BAŞARISI
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10 E Sınıfı öğrenc�m�z Ayşe El�f Eser, 13-15 Mayıs 2022 tar�hler�nde
Samsun'da düzenlenen 1. L�g Süper Kupa Bowl�ng Turnuvasında
kadınlar kategor�s�nde 3.lük madalyası kazandı. Öğrenc�m�z� tebr�k
eder, başarılarının devamını d�ler�z. 
 
İlg�l� haber� okumak �ç�n tıklayınız.

ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZE GEZİSİ

Yakın tar�h�m�zde Türk�ye’de yaşanan s�yas� ve sosyo ekonom�k
gel�şmelere ve uygulanan pol�t�kalara karşı duruş serg�leyen �nsanların
cezalandırıldığı ve 2011 yılında müze hal�ne get�r�len Ulucanlar
Cezaev� Müzes�’n� 20 Mayıs günü okulumuzun 11 IB TITC ve 11 TS
grubu olarak z�yaret ett�k. Gez� önces� kaynak araştırmaları yaparak, 68
Kuşağı’nın oluşmasında etk�l� olan faktörler� ve  1980 darbes� önces�
Türk�ye’de yaşanan s�yas� olayların topluma yansımalarını anal�z ett�k.
Nazım H�kmet Ran, Den�z Gezm�ş, Bülent Ecev�t, Fak�r Baykurt, Nec�p
Fazıl Kısakürek ve  İsk�l�pl� Atıf Hoca  g�b� farklı görüşlerden  �s�mler�n
yattığı koğuşları gezerek ,döneme a�t belgeler�  �nceleyerek dönemde
yaşananları daha �y� kavramaya çalıştık. “H�lton Koğuşu” adı ver�len
ünlü koğuştan Ankara manzarasını �zlemek  özgürlük kavramının
önem� konusundak� farkındalığımızı daha da artırdı. İnterakt�f şek�lde
tasarlanan müzede bal mumu heykeller, ses kayıtları, çeş�tl� yıllarda
yazılmış olan gazete haberler� ve mektuplar yer almaktaydı. Türk�ye’n�n
s�yas� tar�h� bakımından büyük önem taşıyan müzen�n  halen farklı
görüştek� �nsanlar tarafından z�yaret ed�l�yor olması oldukça �lg�m�z�
çekt�.  Farklı perspekt�fler�n ve görüşler�n b�rleşt�ğ� müzede
bulunab�lmek ve ders kazanımlarımızla   bağlantı kurab�lmek b�z�m �ç�n
çok değerl�yd�. Objekt�f b�r bakış açısıyla geçm�ş yılları
değerlend�reb�lme becer�s�n� pek�şt�rmem�z� sağlayan gez�y�  organ�ze
eden öğretmenler�m�ze teşekkür eder�z.                   

11 -IB Der�n Su Çağlar /11-IB  Den�z Aşıkoğlu / 11- IB Lara Gürsoy
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KÜRESEL POLİTİKALAR DERSİ KONUK
KONUŞMACILARI

Bu hafta küresel pol�t�kalar ders� �ç�n okulumuzu z�yaret eden İhsan
Doğramacı Vakfı B�lkent Ün�vers�tes� Uluslararası İl�şk�ler bölümü 4.
sınıf öğrenc�s� Ege Onel b�ze �nsan haklarıyla �lg�l� değerl� b�lg�ler verd�.
Kend�s� b�z�mle Afr�ka üzer�nde yaptığı araştırmaları paylaşarak
b�lg�lenmem�z� sağladı. Uluslararası �l�şk�ler bölümü ve küresel
pol�t�kalar �le �lg�l� sorularımızı cevaplayarak b�ze farklı bakış açıları
sundu. Oldukça eğlencel� ve öğret�c� b�r ders geç�rd�k. 
Defne Korkmaz 11IB

Küresel Pol�t�kalar ders�m�ze Lara Şen arkadaşımızın babası Dış
Pol�t�ka Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı d�plomat Erden�z Şen
m�saf�r oldu ve kend� mesleğ�, dünya ve ulusal s�yaset hakkında b�z�mle
sohbet ett�. Çalıştığı projeler ve gelecek projeler hakkında b�lg�ler verd�
ve kend� projeler�m�z �le �lg�l� soruları cevapladı. Kend�s�n�n ders�m�ze
yaptığı katkı ve b�z�m �ç�n zaman ayırdığı �ç�n teşekkür eder�z.

Burak Göğüsger 11IB

MEKATRONİK YARIŞMASINA KONUK OLDUK



11 IB F�z�k ve B�lg�sayar B�l�mler� öğrenc�ler� olarak, 26 Mayıs
Perşembe günü, B�lkent Ün�vers�tes� kampüsünde her yıl düzenlenen
Mekatron�k Proje yarışmasına b�z de konuk olduk. Bu yılın
yarışmasında, mak�ne mühend�sl�ğ� bölümü, 3. sınıf öğrenc�ler�
tarafından d�zayn ed�len küçük araçlar, bell� b�r oranda su taşıyarak,
kend�ler�ne ç�z�lm�ş b�r parkurda suyu en az oranda dökerek b�t�ş
noktasına ulaşmaya çalıştılar. Hazneler�nde bulunan sıvıyı en az
oranda döken ve parkuru en kısa sürede b�t�ren takım �se b�r�nc�l�ğe
oynadı den�leb�l�r. Bu yarışmaya konuk olarak katılıp mekan�k ve
elektron�ğ�n günümüz dünyasında nasıl b�rleşt�ğ�n� gözlemlem�ş olduk. 
Ayrıca farklı takımların araçlarını �nceleyerek, neden o aracın
kazandığını, neden suyun döküldüğünü, sensörler�n nasıl kullanıldığını
aramızda tartışma fırsatı bulduk.

 9A Ecem GÜRSEL

GAMBİYA SU KUYUSU PROJESİ



İlkokul öğrenc�ler�m�z�n geçen yıl başlattıkları "Gamb�ya'da Su Kuyusu
Projes�" ne b�z de bu yıl l�sel�ler olarak katkı sağlamak �sted�k. L�se ve
�lkokul öğrenc�ler� hep b�rl�kte planlamalar yaptık. "Sen de Gel"
derneğ�n�n kurucusu ve başkanı Sayın İbrah�m Bet�l �le gerçekleşt�r�len
söyleş�de Gamb�ya'dak� �nsanların günde 1 l�tre dah� tem�z suya
er�şemed�kler�n�, suya ulaşab�lmek �ç�n en yakın köylerden su kuyusu
olana kadar yürüdükler�n�, kuyular yıllardır kullanıldığı �ç�n su
çıkarab�lmen�n ancak çok der�nlerden mümkün olab�ld�ğ�n� görmüşler.
Elektr�k yok, y�yecek sadece p�r�nç var, onu da günde b�r kez
y�yeb�l�yorlarmış. B�r öğün yemek �ç�n p�r�nc� kadınlar esk� usul eller�nde
odunlar �le döverek öğütüyorlarmış. En yakın köye en az 3 km yürüyüp
suyu b�r b�dona doldurup ger� taşıyorlarmış. Bazen bu �ş� b�z�m
yaşımızda çocuklar yapıyormuş.

Duyduklarımızdan sonra duyarsız kalamazdık. B�z de "19 Mayıs
Gençl�k ve Spor Bayramı" tören� �ç�nde kermes satışı düzenled�k.
Gerekl� m�ktarın dörtte b�r�n� toplayab�ld�k. Kuyu açma çabalarımız
devam ed�yor. S�zlerde destek olursanız hep b�rl�kte Gamb�ya' ya  umut
olab�l�r�z. Bağış yapmak �stersen�z L�se Okul A�le B�rl�ğ�m�z�n hesap
numarasına aşağıdan ulaşab�l�rs�n�z, projeye destek olmak �stersen�z
CAS koord�natörü Fatma Kaya �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Hesap No: TR41 0006 4000 0014 2760   3678 94

Gamb�ya Su Kuyusu Projes� Öğrenc�ler�



HAFTANIN MATEMATİK SORUSU

Geçen haftanın çözümü

HAFTANIN SANATÇISI

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-ftitkjl-l-x/


BERAY BAYAM 11IB TM

T�tle: Movement

S�ze: 35x50cm

Med�a: Graph�te st�cks

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.
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