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DEĞERLİ VELİLERİMİZ

Okulumuzun dönem sonu
karne dağıtımı 17 Haz�ran
2022 Cuma günü saat
11.30'da yapılacak, ardından
11.45'te serv�sler�m�z hareket
edecekt�r. Tüm öğrenc�ler�m�z,
01 Eylül 2022 tar�h�ne dek yaz
tat�l�nde olacaklardır. Sağlıklı
ve mutlu b�r tat�l dönem�
geç�rmen�z d�leğ�yle,

Okul Yönet�m�

MYP'DE BU HAFTA / THIS WEEK ON MYP

MYP 4-5 FEN BİLİMLERİ

MYP 4 -5  Fen B�l�mler� dersler�m�zde bu per�yotta da y�ne
öğrenc�ler�m�z deney çalışmalarında teor�k b�lg�ler�n görünür hale
gelmes�n� gözlemlem�şler, b�l�msel çalışma başamaklarını
gerçekleşt�rerek sonuçta elde ed�len b�lg�ler�n anal�z ed�lmes� ve
değerlend�r�lmes� aşamalarında kend�ler�n� gel�şt�rme fırsatı
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yakalamışlardır. Derslerde öğrend�kler� b�lg�ler�, yaptıkları anal�z ve
çıkarımları, küreselleşme ve sürdürüleb�l�rl�k kapsamında görünür hale
get�rmek amaçlı tüm okul paydaşları arasında paylaşab�lmek �ç�n
poster çalışmaları yapmışlar, ayrıca yansıtma çalışmaları �le kend�
öğrenmeler� üzer�ndek� etk�ler� gözlemleme fırsatı yakalamışlardır.
Ayrıca, 9. Ve 10. Sınıf öğrenc�ler�m�zden oluşan K�mya Kulübü, Toplum
H�zmet� “Serv�ce as Act�on” görev� �ç�n Özel B�lkent İlkokulu 4. Sınıf
öğrenc�ler�m�z �le b�r araya gelm�şlerd�r 
Tüm çalışmalarımızda IB Öğrenen Prof�l� çerçeves�nde Düşünen,
Araştıran-Sorgulayan, Dönüşümlü Düşünen ve Duyarlı olma prof�l�ne
uygun çalışma yapmışlardır. Bu görevler �le öğrenc�ler�n ATL
becer�ler�nden araştırma, öz-yönet�m,yansıtma,kr�t�k düşünme
becer�ler�n�n gel�ş�m� desteklenm�şt�r

Fen dersler�m�zdek� uygulamalardan örnekler �ç�n lütfen buraya
tıklayınız.

KÜRESEL POLİTİKALAR DERSİ KONUK
KONUŞMACILAR

3 Haz�ran Cuma günü Küresel Pol�t�kalar ders�m�ze Der�n İç�nsel’�n
annes� sevg�l� Hel�n İç�nsel ve �ş arkadaşı Steven Mora b�rl�kte konuk
oldu.  “Amer�ka B�rleş�k Devletler� İç Güvenl�k Bakanlığı” ataşes� olan
Steven Mora bell� suçlarla mücadele etme şek�ller�nden bahsett� bu
konuda �nsanların gel�r kaynaklarının �ncelenmes�n�n önem�ne değ�nd�.
Suçlu �nsanları tesp�t etme yöntemler�n� anlattı, örnekler verd�.
Günümüzde artan s�ber suçlar �le �lg�l� b�lg� ver�p almamız gereken
önlemlere değ�nd�. Ayrıca ders kapsamında yapacağımız v�deo
sunumlarına yönel�k arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Hel�n İç�nsel
ve Steven Mora kend� deney�mler�nden yola çıkarak ülkelerdek� suç
oranlarına bağlı olan faktörlerden bahsett�ler. B�zler �le ders
kapsamında değerl� b�lg�ler paylaştılar. Katılımlarından dolayı �k�s�ne de
teşekkürler�m�z� sunuyoruz.

Pel�nsu Aydoğan 11IB

MATEMATİK YARIŞMASINA KATILDIK
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Öğrenc�ler�m�zden 9 D sınıfından M�na Yıldar, 10 A sınıfından Ömer
Gemalmayan ve Bertan Tokdem�r �le 11 F sınıfından Ömer Can
Baykara MEV okukllarının düzenlem�ş olduğu matemat�k yarışması ve
fest�val�nde okulumuzu başarıyla tems�l etm�şlerd�r. Öğrenc�ler�m�z�
kutluyoruz.

BİTİRME TEZİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

İDV Özel B�lkent L�ses� 11. sınıf IB DP öğrenc�ler�m�zden Kaan Çet�n ve
İlayda Taşar B�t�rme Tezler� (Extended Essay) kapsamında B�yoloj�
ders�nden yapmaları gereken araştırmaları tez danışmanları Bahar
Karaege ve Tez Koord�natörü D�dem Barut yönet�m�nde l�se ve orta
okul 7.-8. sınıf öğrenc�ler�m�ze başarıyla uyguladılar. Kaan Çet�n,
renkler�n algı üzer�ne etk�s�n� araştıran çalışmasını hem
9.-10.-11.sınıflara hem de 7. ve 8.sınıf öğrenc�ler�m�ze uygulamıştır.
Öğrenc�ler, genel kültür soruları �çeren 10 dak�kalık anket� doldurarak
bu çalışmaya katkıda bulunmuşlardır. Ortaokul öğrenc�ler�m�z �ç�n de
örnek b�r çalışma olmuştur. 
İlayda Taşar da farklı b�naural r�t�mler�n kan basıncını, kalp atış hızını
ve b�r k�ş�n�n ps�koloj�s�n� ne ölçüde etk�led�ğ�ne yönel�k tez� �ç�n 10 ve
11. sınıf öğrenc�ler�m�ze çeş�tl� sesler d�nlet�p tans�yonlarını okul
hemş�rem�z Güley Ülger eşl�ğ�nde ölçerek deney� �ç�n gereken ver�ler�
toplayab�lm�şt�r. Destekler� �ç�n B�lkent ortaokulumuza ve emeğ� geçen
herkese teşekkür eder�z.



SERVICE AS AN ACTION - MENTAL HEALTH
AWARENESS MONTH

Grade 9 Phase 4/Grade 10 Language and L�terature

For the f�rst year, students have completed a serv�ce as act�on project
�n the�r grade 9 phase 4 and grade 10 language and l�terature Engl�sh
classes. Based on the un�ts completed on the books The Catcher �n
the Rye and The Absolutely True D�ary of a Part T�me Ind�an students
were tasked w�th creat�ng serv�ce projects about the common top�c of
“Mental Health”. Due to the abundance of �deas, students created two
week’s worth of act�v�t�es rang�ng from art therapy to stretch�ng to
compl�ment boxes. Students wanted to health the other students at the



school both to relax and to ra�se awareness about common
m�sconcept�ons regard�ng mental health.

LİSE ÖĞRENCİLERİMİZİN PİYANO DİNLETİSİ

L�sem�z öğrenc�ler�nden  Duru Ege  Şapçı, Begüm Korukluoğlu, Utku
Berat Şapçı ve Ceyda Kesk�nsoy Özel B�lkent �lk ve  ortaokulunda
konser verd�ler. J. S Bach, Beethoven, Chop�n ve Naz�rova'n�n
eserler�n� �lk ve ortaokul öğrenc�ler�ne sunan öğrenc�ler�m�ze ve Sevg�l�
P�yano Öğretmen�m�z Hatıra Emrahlı'ya çalışmalarından ötürü çok
teşekkür ed�yoruz.

YAZAR PROFİLLERİ- SESSİZ FİLM- DRAMA
ETKİNLİKLERİ



 
11 A ve 11 B sınıfı öğrenc�ler�m�z Türk D�l� ve Edeb�yatı ders� “Roman
Ün�tes�” bağlamında ünlü yazarlarımızın edeb� prof�ller�n� kend�
boyutlarındak� kağıtlara grup çalışmasıyla eğlenerek hazırladılar.
Yazarların ün�vers�te sınavlarında çıkan ünlü romanlarından b�r kısmını
sess�z f�lm oynayarak, b�r kısmını da karakterler�n kılığına g�rerek
�çselleşt�rerek �şled�ler. Edeb�yat Öğretmen�m�z D�dem BARUT
öğrenc�ler�m�z�n �ş b�rl�ğ�, araştırma, yaratıcılık becer�ler�n� kullanarak
ünlü b�rçok yazarımız ve eserler�yle bağ kurab�ld�kler�n� aynı zamanda
okumaya da yönlend�r�c� etk�nl�kler olduğunu �fade ett�.

PARLEMENTER MÜNAZARA İLE EDEBÎ
TARTIŞMA



11 IB yüksek sev�ye öğrenc�ler�m�z Türk D�l� ve Edeb�yatı ders�
kapsamında “Romanlarda düşündürmekten çok okuyucuyu
duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır.” yargısını parlamenter
münazara formatında heyecanla tartıştılar. Türk D�l� ve Edeb�yatı
Öğretmen� D�dem BARUT, öğrenc�ler�m�z�n münazara tekn�ğ�yle Türkçe
A sınav 2’de öncek� yıllarda sorulmuş olan bu yargıyı farklı açılardan
değerlend�reb�lme deney�m� kazanmış olduklarını �fade ett�.

HAFTANIN MATEMATİK SORUSU



Geçen haftanın cevabı

HAFTANIN SANATÇISI

M�na Yıldar 9D

T�tle: D�st�nct�o

S�ze: 35x50 cm

Med�um: M�xed Med�a

İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜLTENLERİMİZ

İlkokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

Ortaokul bülten�m�z �ç�n tıklayınız.

https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-firiux-l-h/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-firiux-l-p/
https://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-i-firiux-l-x/


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

http://ozelbilkentteachers.updatemyprofile.com/d-l-2AD73FFF-l-t
http://ozelbilkentteachers.createsend1.com/t/d-u-firiux-l-i/

