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OKUL MÜDÜRÜMÜZDEN...
Değerli Bilkent Ailesi,
2016-2017
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olan

öğrencilerimize, destekleyici, yüreklendirici yaklaşımlarıyla öğrenmeyi sevdiren öğretmenlerimize,
bir çocuğun gelişiminin ve eğitiminin sorumluğunu tüm yüreği ile sahiplenmiş velilerimize ve
okulumuzun haberleşme sistemlerinden, temizliğinden, donanımından, düzeninden güvenliğinden
sorumlu görünmez kahramanlarına sağlıkla ve başarıyla geçecek güzel bir yıl diliyorum.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim hazırlıklarımız planlandı. Öğrencilerimizi etkin bir
öğrenme oratamında destekleyebilmek için;
Olumlu sosyal etkileşimler,
Planlama, uygulama, değerlendirme uygulamaları
Düşünerek çözebilecekleri problemler,
Öğrencilerimize yönelik geliştirici ortam düzenlemeleri,
Söyleşiler, geziler, sunumlar, projeler, yarışmalar, konserler, sergiler, sosyal sorumluluklar
planlayacağız. Biz yetişkinlerin en önemli görevi çocuklarımıza kendi yeteneklerini keşfedecek
ortamlar sağlamaktır. Öğrenerek bağımsızlaşmaya, düşünerek en iyi seçenekleri bulmaya ve kendine
güvenerek tüm yenilikleri kucaklamaya duyduğumuz inançla değerli kurucumuz Sn. Prof. Dr. İhsan
Doğramacı’nın ektiği tohumları geleceğe taşıyacağız.
Sevgi ve Saygılarımla
Nazan AKIN
İDV Özel Bilkent İlkokul Müdürü

VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Değerli Velilerimiz,
2016-2017 Eğitim öğretim yılının sağlık başarı ve huzurla geçmesini diliyor ve okulumuzun daha
güvenli olabilmesi için uygulamalarımızda yapılan değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Çocuklarınızı sabah okula getirirken ve okul çıkışında alırken binanın ana giriş kapısına kadar eşlik
edebilirsiniz. Güvenlik görevlilerimiz Sn. Orhan Sal, Sn.İsmail Çilingir ve Sn. Halis Sancak’ın
bulunduğu giriş kapısından sınıfa gidene kadar öğrencimize birinin eşlik etmesine izin
verilmeyecektir.
Her sabah ortaokul, ilkokul ve okul öncesi kapıları 8:30’ a kadar açık olacak, bu saatten sonra
sadece ilkokul ana giriş kapımız (güvenlik görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu kapı) açık
tutulacaktır.
Okul tarafından hazırlanmasını istediğiniz belgeler olursa (öğrenci belgesi gibi) bir gün önceden
bölüm sekreterliklerine elektronik posta göndermeniz yeterli olacaktır. Hazırlanmasını
beklediğiniz belgeyi bir gün sonra ilkokul ana giriş kapısındaki (Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu
kapıdaki) evrak kutusundan alabilirsiniz.
Öğrenci okula geç kaldığında, ilk ders öğretmeni bölüm sekreterliklerine bilgi verecektir.
Öğrencilerimiz geç kağıdı almayacaklardır.
Gün içinde izin almanız gereken durumlarda sınıf öğretmeni ve bölüm sekreterliklerini
bilgilendirmeniz gerekmektedir. İzinli olarak okuldan ayrılış zamanı teneffüs ya da öğle arasıdır.
Ders sırasında ders akışını bozmamak için çıkış yapılmayacaktır. Çocuğunuzu okuldan almak için
geldiğinizde ilkokul ana giriş kapısında (güvenlik görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu kapı)
bekleyebilirsiniz. Çocuğunuz buraya gelecektir.
Çocuğunu okuldan alan velilerimizin Köker Turizm yetkililerini arayarak o gün için servis
kullanmayacağını belirtmeleri gerekmektedir.
Rapor ya da doldurmanızı beklediğimiz belgeleri çocuğunuzun çantasında gönderebilirsiniz. Okul
öncesi ve 1. sınıflarda sınıf öğretmenleri, 2, 3 ve 4. sınıflarda ise öğrenciler kendileri bölüm
sekreterliklerine teslim edebilirler.
Okul öncesinden, 4.sınıfa kadar tüm düzeylerde, bireysel veli görüşmeleri 3 Ekim tarihinden sonra
giriş katında yer alan veli görüşme odasında yapılacaktır.

Velilerle Çok Amaçlı Salon ya da başka bir alanda yapılacak olan etkinliklerde katılımcı listesi Sn.
Orhan Sal’a iletilecek ve geçiş kontrolü yapıldıktan sonra okula giriş yapılabilecektir.
Hafta içi akşam ve hafta sonu kurslarına katılan öğrencilerin çalışma sürelerinde velilerimiz okul
içinde bekleme yapmayacaktır. Öğrencinin etkinlik saatinin bitiminde okul bahçesinden
alabilirsiniz.
16:10 da tüm öğrencilerimiz okuldan çıkış yapacaktır. Okul bahçesinde velilerimiz ve
öğrencilerimiz bekleme yapmayacaktır.
Kıyafet, kitap ve servis ile ilgili hizmetler için ihtiyaçlarınızı web sayfamızda ve aşağıda
paylaştığımız iletişim numaralarını kullanarak iletebilirsiniz.
Kıyafet Satış - Arzu Ünal 0535 349 03 04
Kitap Satış - Hamza Çakmak 0532 202 96 03
Köker Turizm - Evren Özbayraktar 0535 542 46 43
Kıyafet, kitap ve servis konusunda olası sorunların sizlerin okula gelmenize gerek kalmadan
çözülebilmesi için gerekli önlemler alınmıştır, ancak mutlaka okula gelmenizi gerektiren bir
durum söz konusu olduğunda, Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu kapıdan Cumartesi günü giriş yaparak
gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Alış-veriş sonrası Sn. Orhan Sal’a bilgi vererek çıkabilirsiniz.
Okul güvenlik görevlilerimiz okul yönetiminin aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür. Bu nedenle
uyarılarını dikkate almanızı önemle rica ediyoruz.

Tüm okullarda güvenlik tedbirleri doğrultusunda planladığımız kuralların uygulanması için
vereceğiniz destek ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz.

HAFTASONU KURSLARI
Haftasonu kursları hakkında detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.
HAFTA SONU OLLO EXPLORER KIT ile ROBOT YAPIMI VE
SPHERO ROBOT TOP PROGRAMLAMA KURSLARI
Değerli Velilerimiz,
Hafta sonu kurslarımız içerisinde 3. Sınıf öğrencilerimiz için Ollo Robot Yapımı, 3. ve 4. Sınıf
öğrencilerimiz için Sphero Robot Top Programlama kurslarımız yer alacaktır.

“Kendin Yap” kültürü ile teknolojinin birleşimi ortaya Maker Hareketi adında hızla yeni bir akım
ortaya çıkardı. Bu akımı en çok da sahiplenen sektör eğitim sektörü oldu. Okulumuzun tüketen bir
birey olmasından çok problem çözme becerilerini ortaya koyan ve üreten bir birey olarak
yetiştirmeyi hedeflemesi ile bizler de bu akımın yakından takipçisiyiz. Yeni çıkan birçok ürün
eğitimde amaç olarak değil, araç olarak kullanılmaya başlandı. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimize
açacağımız kurslardan birisi de Sphero akıllı programlanabilir robot top yer alıyor.
Sphero nedir?
Sphero, mobil cihazlardan elle kontrol edebileceğiniz gibi, kodlama becerisiyle de hareket
ettirilebilen ve öğrencilerimizi derse güdüleyen harika bir araçtır. Bu araçla:

İstenilen açı, hız ve mesafede hareket ettirebilir,

İstenilen rengi verebilir,

STEM (FeTeMM) uygulamaları yapabilir,

Kodlanabilir olması sayesinde öğrencilerinizin
kompütasyonel becerilerinin gelişmesi sağlanabilir.
Tanıtım videosunu
https://www.youtube.com/watch?v=Yg8LmEkI_0c
adresinden izleyerek http://www.sphero.com/education adresinden gerekli bilgileri
edinebilirsiniz.

Kursa katılacak öğrencilerimizden kendi Sphero robotlarını edinmelerini ve yanlarında kodlama
yapabilecek bluetooth özellikli tablet veya akılllı telefon bulundurmaları gerekmektedir.
Sphero robot setleri D&R mağazalarından temin edilebilir.
3. sınıflarımız için hazırladığımız Ollo Robot Yapımı
kursumuzda öğrencilerimizin deneyler ile temel robot
konsepti ve teorilerini anlamaları sağlanacaktır. Ollo
Explorer Kit sayesinde öğrencilerimiz, robot kavramına
aşina olacaklar ve robotların enerjisi, sensör kullanımı,
hız & güç ve de yürüme & koşma kavramlarını deneyler ile
öğreneceklerdir. Öğrencilerimiz sadece robot monte
edip, parçalamayacaklar; aynı zamanda robotların işleyiş
prensibini de anlayabileceklerdir.

BASKETBOL TAKIMI SEÇMELERİ
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı, İDV Özel Bilkent İlkokulu Minik Kız Basket takımımız için
seçmeler yapılacaktır. Konuyla ilgilenen öğrencilerimiz adına velilerinin koç Ufuk ŞANLIOĞLU ile
iletişime geçmesi gerekmektedir. İletişim adresi; "Ufuk Şanlıoğlu" ufuks@bilkent.edu.tr
Minik Kız ve Minik Erkek Basketbol Takım aday antrenmanları 18 Ekim Salı günü Okul çıkışı
başlıyor. Antrenman bitimi saat 17:20 – Servis Hareket 17:30

Minik Kız ve Minik Erkek Basketbol Takımına aday sporcular antrenman sonrası SERVİS için, en
geç 21 Eylül Çarşamba gününe kadar Spor Salonunun yanındaki panoya isimlerini yazmaları veya
Antrenörlerine yazdırmaları gerekiyor.
NOT: Okul servisini kullananlar Antrenman sonrası Servis kullanabilmektedir.
OKUL SAATLERİ
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Öncesi ve İlkokulumuz için ders saati sabah 08:20’de
başlayıp akşam 16:10’da sona erecektir. Öğrencilerimizin bu saatlere uyabilmesi için siz
velilerimizin göstereceği hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.
ARAÇ STICKERI
Arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında 30 Eylül tarihinden itibaren stickersız araçların
üniversite kampüsümüze girişine izin verilmeyecektir. 2016-2017 Yılı için araç stickerı almak
isteyen velilerimiz, ilkokul giriş kapısı güvenlik görevlimiz Sayın Orhan Sal’a başvurabilirler.
İŞGÜNÜ TAKVİMİ
2016-2017 Öğretim yıllı iş günü takvimi için lütfen TIKLAYINIZ.
ALERJİ BEYAN EDEN VELİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!
Çocuğu için alerjik durum bilgisi paylaşan tüm velilerimizin alerjiyi belgeleyen ve alerjik reaksiyon
durumunda izlenecek yol için önerileri kapsayan doktor veya hastane raporunu 7 Ekim 2016 Cuma
gününe kadar beyan etmeleri gerekmektedir. Doktor tarafından acil durumlarda ilaç ile müdahale
edilmesi gerektiği belirtilen durumlar için, ilacın temini ve revire teslimi veli tarafından
önümüzdeki hafta içinde sağlanmalıdır. İlaç, üzerinde öğrencimizin ismi ve kullanım şekli
belirtilerek okul hemşiremiz Sayın Melike Orhan’a teslim edilmelidir. Rapor ile belgelenmeyen
alerjilerde doğabilecek problemlerden sadece velimiz sorumludur.

EYLÜL AYI ÇALIŞMALARIMIZ
26
26
26
30

Eylül
Eylül
Eylül- 7 Ekim
Eylül

Dil Bayramı
Yangından Korunma Haftası
Okul Öncesi ve İlkokul BEP Toplantıları
Kitap Satışlarının Son Günü

GURUR DUYUYORUZ...

Bilkent Dünya Sıralamasında Türkiye’de Birinci...
Dünyaca tanınan İngiliz eğitim danışmanlığı firması QS (Quacquarelli Symonds) tarafından
belirlenen dünya üniversiteleri sıralaması açıklandı.
Bilkent Üniversitesi QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye’den ilk sırada yer alıyor.
Bu değerlendirmeye göre Türk üniversiteleri arasında birinciliği, 411-420 arasında yer alarak
Bilkent Üniversitesi aldı.
Bu yıl değerlendirmede ilk 500’e giren diğer Türk üniversiteleri şöyle: 441-450 bandında
Sabancı Üniversitesi, 451-460 bandında Koç Üniversitesi, 471-480 bandında ODTÜ ile
Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdullah Atalar; ”
Daha çok çalışmalı ve daha iyi yerlere gelmeliyiz. Ancak rakiplerimiz olan uluslararası
üniversitelerin maddi yapıları bizlerden çok daha iyi. Biz de kaynaklarımızı en iyi şekilde
kullanmaya çalışıyoruz. Diğer yandan dünya üzerinde onbinlerce üniversite olduğu düşünülürse
sahip olduğumuz dereceleri de çok küçümsememeliyiz.” dedi.
Dünya üniversiteleri sıralamasının ilk beş sırası ise şu şekilde oluştu: MIT (Massachusetts
Institute of Technology), Stanford University, Harvard University, University of
Cambridge,

Caltech

(California

Institute

of

Technology). Detaylı

için: www.topuniversities.com
http://w3.bilkent.edu.tr/www/bilkent-dunya-siralamasinda-turkiyede-birinci/

bilgi

YENİ ÖĞRETİM YILINA BAŞLARKEN
Güzel ve sağlıklı geçtiğini umduğumuz uzun bir tatilin ardından 2016-2017 Eğitim Öğretim yılımıza
başladık.

Sevgili öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte ilk hafta düzenlenen “Uyum Semineri”nde okul
kurallarını, haklarını ve sorumluluklarını etkinliklerle gözden geçirdiler ve aramıza yeni katılan
arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşma fırsatı buldular.
Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve siz sayın velilerimize sağlıklı, başarılı, mutlu ve barış
dolu bir yıl diliyoruz.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ
Türk tarihinde ‘şehitlik’ ve ‘gazilik’ onuru vardır ve her Türk bu onura kavuşmak için vatanı, milleti,
bayrağı, milli marşı ve değerleri için savaşır. Sakarya Meydan Muhaberesi’nde yaralanmasına rağmen
cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisini ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa’ya
19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından ‘MAREŞAL’ rütbesi ile ‘GAZİ’ ünvanı verilmiştir. Bu
nedenle, yurdumuzda her yıl 19 Eylül ‘Gaziler Günü’ resmi olarak kutlanmaktadır.
Bilkent İlkokulu olarak bizler de düşmanlara karşı mücadele etmiş, şerefle vatanını korumuş ve
gazi olmuş tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, onlara saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.

YENİ HEMŞİREMİZ
Yeni hemşiremiz Sayın Melike Orhan görevine başlamıştır. Kendisine
okulumuza hoşgeldiniz diyor, hep birlikte sağlıklı bir okul yılı geçirmeyi
diliyoruz.

