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ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelik Kuralları
2014-2015
Madde 1. Aday gösterme ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
Bölüm 1: Oy sayma işlemi Müdür Yardımcısı ve onun seçtiği yeminli iki öğrenci tarafından yapılır. Bu öğrenciler hiçbir
pozisyona aday olmayanlardan seçilir.
Bölüm 2: Yönetim Kurulu adaylarında aranılan nitelikler:
Disiplin cezası almamış ve okul durumu notunun en az 70 olması,
Akademik not ortalamasının en az 70 olması (Hazırlık, Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri için 60), kırık notu bulunmaması.
(Bu durumun görev yılı boyunca devamı zorunludur).
Seçimlerde aday olmak isteyen öğrenciler isimlerini Sosyal Etkinlikler Koordinatörü’ne seçimden iki gün öncesine kadar
yazdırırlar. Sosyal Etkinlikler Koordinatörü, isim yazdıran öğrencinin belirtilmiş kriterlere uygun olup olmadığını kontrol
eder. Oluşturulan liste seçimden bir gün önce Sosyal Etkinlikler Koordinatörü’nün ofis camına asılarak duyurulur.
Bölüm 3: Öğrenci Birliği Başkanlığı için aday gösterme yöntemleri aşağıda belirtilir:
Her öğrenciye tüm şubeleri kapsayan bir seçim listesi verilir. Lise 3 sınıfından her öğrenci kendi şubesinden veya diğer
şubelerden bir öğrenciye oy verir.
Oylar danışman öğretmenin eşliğinde ve yeminli öğrenciler tarafından sayılır ve en çok oy alan adaylar saptanıp okul
idaresinin onayına sunulur. En az üç en fazla altı adayın ismini taşıyan kesin oy listesi hazırlanır. (Aday sayısını oy
dağılımına göre okul idaresi belirler).
Seçimlerden en az bir hafta önce adaylar hakkında gerekli bilgi asılır ve o hafta yapılan toplantıda adaylar öğrencilere
tanıtılır.
Öğrenci Birliği başkanının daha önce sınıf temsilcisi ya da yönetim kurulu üyesi olarak Öğrenci Birliği’nde görev almış
olması gerekmektedir. Aday sayısını oy dağılımına göre okul idaresi belirler.
Tüm adaylar bir hafta boyunca seçim kampanyası yaparlar.
Bölüm 4: Öğrenci Birliği Başkan Yardımcıları, Sekreterleri ve Saymanları aday gösterme yöntemleri aşağıda belirtilir:
Bu görevler için adaylar, yukarıda belirtilen yöntemlere uygun olarak, Lise 2. sınıflarından başkan yardımcıları ve biri
Lise 1 ve diğeri Hazırlık sınıflarından olmak üzere; sekreter ve sayman adayları seçilir.
Oylar danışman öğretmenin eşliğinde yeminli öğrenciler tarafından sayılır, en çok oy alan altışar aday saptanır ve
idarenin onayına sunulur. (Aday sayısını oy dağılımına göre okul idaresi belirler). Bölüm 2’de belirtilmiş olan nitelikler
bu adaylarda da aranır.
En az üç, en fazla altı adayın ismini taşıyan kesin oy listesi hazırlanır. Seçimlerden en az bir hafta önce adaylar hakkında
gerekli bilgi asılır ve o hafta yapılan toplantıda adaylar tanıtılır.
Tüm adaylar bir hafta boyunca seçim kampanyası yaparlar.
Bölüm 5: Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süreci:
Seçimler en geç Mayıs ayında yapılır. Oylamaya bütün öğrenciler katılır. Bütün pozisyonlarda birer adaya oy verilir.
Ancak Başkan Yardımcısı için iki kişiye oy verilebilir.
Oy sayma işlemi Müdür Yardımcısı ve onun seçtiği yeminli iki öğrenci tarafından sayılır.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Günü’nde tüm öğrencilere duyurulur.
Bölüm 6: Denetçi Aday Gösterme yöntemi:
Yeni seçilen Yönetim Kurulu, seçilemeyen adaylar arasından üç denetçi adayını belirler.
Bölüm 7: Denetçilerin seçimi:
Sorumlu müdür yardımcısı bu listeyi idari komitenin onayına sunar. Belirlenen denetçiler Yönetim Kurulu’nda yer alır.
Madde II: Öğrenci Birliği sınıf temsilcilerinin ve komite üyelerinin aday gösterilmesi ve seçimler:
Bölüm 1: Öğrenci Birliği sınıf temsilcilerinde aranılan nitelikler şunlardır:
Disiplin cezası almamış ve okul durumu notunun en az 70 olması.
Akademik not ortalamasının en az 70 olması. (Bir önceki yıl Hazırlık, Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri için 60). Bu kriterlere
göre bir liste hazırlanarak seçimler için sınıflara gönderilecektir.
Sınıf Başkanı ve Onur Kurulu temsilcilerinde aranılan nitelikler :
Disiplin cezası almamış ve okul durumu notunun en az 50 olması
Akademik not ortalamasının en az 60 olması.
Bölüm 2: Bütün komite üyeleri yeni ders yılı başında sınıf rehber öğretmenleri nezaretinde yapılan rehberlik saatinde
seçilirler.
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Bölüm 3: Öğrenci Birliği sınıf temsilcileri ilk olarak seçilir ve o toplantıda yapılan seçimlerde sınıf öğretmenlerine
yardımcı olurlar.
Bölüm 4: Öğrenci Birliği sınıf temsilcilerinin ve komite üyelerinin seçimleri ile ilgili yöntemler şöyledir:
Aday teklifleri öğrenciler tarafından sınıfta sözlü olarak yapılır, adayların isimleri tahtaya yazılır. İki üyenin seçilmesi
gerektiği komiteler için en fazla 6 aday, bir üyenin seçimi içinse en fazla 4 aday gösterilir.
Oylama el kaldırma usulü ile yapılır. Oy verenler Öğrenci Birliği’ne henüz seçilmiş olan sınıf temsilcileri tarafından
sayılır. (Öğrenci Birliği temsilcilerinin seçimi için oy verenler ise sınıf öğretmeni ve görevlendirdiği bir öğrenci
tarafından sayılır).
Bölüm 5: Her komitenin başkanı, Yönetim kurulu üyeleri ilk komite toplantısında o komiteye üye seçilmiş öğrenciler
tarafından seçilir.
Bölüm 6: Onur Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine uygun olarak kurulur ve yönetilir. Onur Kurulu Öğrenci
Başkanı, Disiplin Komitesi’nin üyesidir.
Madde III: Bahar günü, Okulun açılış töreni, Diploma töreni ve Mezuniyet Yemeği’nde görev alacak öğrencilerin aday
gösterilme ve seçilmesi:
Bölüm 1: Yıl sonu ve okul ders yılı açılış törenlerinde görev alacak öğrenciler aşağıda belirtilen yöntemlere göre seçilir:
Bahar Kraliçesi ve Kralı
Bahar Günü programı konuşmacıları – Lise 4 sınıfından iki öğrenci (Türkçe - İngilizce)
Bahar günü programı Lise 3 konuşmacıları (Türkçe - İngilizce)
Yeni Ders Yılı Açılış Töreni konuşmacıları – Lise 4 sınıfından iki öğrenci (Türkçe - İngilizce)
Bayrak taşımakla görevli öğrenciler – Lise 4 sınıfından iki öğrenci (Türk Bayrağı- Okul Flaması)
Diploma Töreninde konuşacak iki Lise 4 öğrencisi (Türkçe – İngilizce)
Mezuniyet yemeğinde konuşacak bir Lise 4 öğrencisi (Türkçe)
Bölüm 2: Aday gösterme işlemi Nisan ayında yapılır, seçimler Mayıs ayı içinde tamamlanır.
Bölüm 3: Aday gösterme işlemi sınıf listelerinden yapılır; her öğrenci kendi şubesinden veya diğer şubelerden birer aday
gösterir.
Bölüm 4 : Bahar Kraliçesi ve Kralı
a) Kral ve Kraliçe için adaylar Lise son sınıfı öğrencileri arasından gösterilir.
b) Aday seçimleri için ayrı oy pusulası kullanılır. Bu oylar danışman öğretmen ve seçeceği yeminli iki öğrenci
tarafından sayılır. Danışman öğretmen en fazla oy alan beş öğrencinin istemini okul idaresinin onayına sunar.
Aranılan nitelikler:
Disiplin cezası almamış ve okul durumu notunun en az 70 olması.
Akademik not ortalamasının en az 70 olması ve kırık notunun bulunmaması.
Adaylar tüm öğrencilerin kapalı oylamasına sunulur. Bu oylar danışman öğretmen ve seçeceği yeminli iki öğrenci
tarafından sayılır.
Bölüm 5: Konuşmacıların ve bayrak taşıyan öğrencilerin belirlenmesi:
Aday oyları danışman öğretmen ve seçeceği yeminli iki öğrenci tarafından sayılır.
Her görev için en fazla oy alan beş öğrencinin ismi, aldığı oy sayısı da kaydedilerek, danışman öğretmen aracılığı ile okul
idaresinin onayına sunulur.
Aranılan nitelikler:
Disiplin cezası almamış ve okul durumu notunun en az 70 olması
Akademik ortalamasının en az 70 olması. (Bayrak taşıyan öğrenci adaylarının kırık notlarının olmaması)
Konuşmacılar için Türkçe ve İngilizce dillerinde düzgün ve rahat konuşabilme yeteneği.
Kesin karar okul idaresi tarafından verilir. Okul idaresi Lise son ve Lise 3 sınıflarının Türkçe ve İngilizce öğretmenlerine
danışarak görevlerin taksimini yapar. Ancak bu seçim aday listelerindeki adaylar arasından yapılır, seçilen öğrencilere
görevleri yazılı olarak duyurulur. İngilizce ve Türkçe öğretmenleri öğrencilerin hazırlayacakları bu konuşmalarda
kendilerine yardımcı olurlar.
Seçilen öğrenciler yukarıda belirtilmiş olan program çerçevesinde törenlerde konuşmalarını yaparlar. Açılış konuşmasını
İngilizce yapacak öğrenci yeni gelen öğretmenlere, Türkçe yapacak öğrenci ise Hazırlık sınıfına ‘Hoş Geldiniz’ der.
Bölüm 6: İstiklal Marşını yönetecek öğrenci:
İstiklal Marşını idare edecek öğrenci aynı zamanda ders yılı süresince Lise son sınıfının şarkı yöneticisi olarak görevlidir.
Bu öğrenci Türk Müdür Başyardımcısı ve müzik öğretmeninin onayı ile göreve atanır.
Madde IV: Mali İşler
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Bölüm 1: Sayman, Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunun üyesidir ve Öğrenci Birliğine ait mali işlemlerden sorumludur.
Mali destek sosyal etkinlikler arasında ayrıcalık yapılmadan Öğrenci Birliği faaliyetlerinde kullanılır.
Bölüm 2: Sayman, eğitim yılı başında, Yönetim Kurulu ve Öğrenci Birliği’ne sunmak üzere o yılın bütçe taslağını
hazırlar. Toplantıda gereksinmeler tartışılır, her madde ayrı ayrı oylamaya sunulur, gerekli ayarlamaların yapılabilmesi
için bütçe taslağı saymana iade edilir. Taslağın son şekli Öğrenci Birliği’ne ve daha sonra tüm öğrencilerin oylamasına
sunulur.
Bölüm 3: Okulun Muhasebe bölümünden bir çalışan Öğrenci Birliği saymanına yardımcı olur.
Bölüm 4: Bütçeye katkıda bulunmak üzere tüm komite ve kulüplerce düşünülen projelerin Öğrenci Birliği Yönetim
Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir. Yönetim Kurulu aldığı kararları kulüp ve komitelere duyurur.
Bölüm 5: Öğrenci Birliği’nden parasal yardım isteyecek her komite ya da kulüp kendi gruplarında para işlerinden
sorumlu bir sayman üye seçerler. Bu üye parasal işleri yönetir, hesap ve faturaları Öğrenci Birliği saymanına sunar. Bu
hesaplar sayman tarafından onaylanır.
Bölüm 6: Önceden tahmin edilen paradan daha fazlasına ihtiyaç olduğunda, Öğrenci Birliği Saymanına ikinci bir istekte
bulunabilir. Sayman, istek ve durumu inceler, onaylanabilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar.
Bölüm 7: Öğrenci Birliği ile ilgili bütün hesap ve faturalar her ay sonu saymana teslim edilir. Okul yılı sonunda kulüp ve
komitelere ait defter ve hesaplar Öğrenci Birliği Saymanı tarafından kontrol edilir.
Bölüm 8: Üst Denetleme Kurulu:
Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu ‘Üst Denetleme Kurulu’ niteliğini taşır.
Tüm sosyal etkinliklerin gelir ve gider hesaplarını yılda en az iki ve ayrıca gerektiğinde denetler.
Hazırladığı dönem ve yıl sonu denetleme raporlarını Öğrenci Birliğine sunar.
Madde V: Geçici Komiteler:
Bölüm 1: Yönetim Kurulu herhangi bir okul yılında, ihtiyaç halinde, Öğrenci El Kitabı Komitesi, Yüzük Komitesi,
Bazaar Komitesi gibi geçici komiteler kurma yetkisine sahiptir.
Madde VI: Komite ve Kulüp Yönetimleri:
Bölüm 1: Tüzük ya da yönetmelik kurallarında atanmış olarak belirtilmemişlerin dışında bütün yönetici üyeler o kulübün
diğer üyeleri arasından seçilir.
Bölüm 2: Her komite ve kulüp, gereksinmelerini göz önünde tutarak, görevlerini yerine getirebilmek için bazı geçici
kural ve yöntemler hazırlayabilirler. Bu yöntemler Yönetim Kuruluna sunulur ve dosyalanır.
Bölüm 3: Her komite ve kulüp baharda Sosyal Etkinlikler Koordinatörüne teslim edilmek üzere faaliyetlerinin Türkçe
veya İngilizce dilinde tutanaklarını hazırlar.
Bölüm 4: Her komite ve kulübün başında okul idaresi tarafından görevlendirilen bir danışman öğretmen bulunur.
Bölüm 5: Her özel faaliyetten sonra ve sene sonunda danışman öğretmen komite/kulüp başkanı ile beraber üyelere,
çalışmalara yaptıkları katkıya dayanarak, puan vermekle yükümlüdürler.
Madde VII: Değişiklikler
Bölüm 1: Yönetmelik kurallarında yapılması istenen bu değişiklikler Öğrenci Birliğinin Genel Toplantısında bulunan
üyelerinin 2/3ünün lehte oy kullanması sonucu kabul edilir. Bu toplantıdan en az bir hafta önce Yönetim Kurulunun
toplanıp teklifleri incelemeleri ve Öğrenci Birliği Genel Toplantısına bir taslak hazırlamaları gerekmektedir. Yapılması
istenilen değişiklikler Genel Toplantının yapılacağı tarihten en az 24 saat önce üyelere duyurulur.
Bölüm 2: Yönetmelik kurallarında değişiklik yapılması gerektiğini düşünen öğrenci bu düşüncesini Öğrenci Birliği Sınıf
Temsilcisi ya da herhangi bir komite başkanının aracılığı ile duyurulabilir. Yazılı olarak Öğrenci Birliği Başkanına
sunulacak bu teklifleri Başkan Yönetim Kuruluna getirir, gereken tartışmalar sonucu hazırlanan taslak Öğrenci Birliği
Genel Toplantısına ve oylamasına sunulur.
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STUDENT COUNCIL REGULATIONS
BY-LAWS,
2014-2015
Article 1. Nomination and Election of Officers
Section 1: Two students appointed by the Vice Principal, count the votes and pledge to keep the results strictly
confidential. These two students cannot be candidates for any position.
Section 2: The qualifications for all candidates for the Executive Board shall be:
1) No discipline punishment and citizenship record of 70 or above
2) An academic average of 70 and above (60 for Prep, Lise 1 and Lise 2 students), no failing grades during the year of
election and throughout the year of service.
The students who are willing to take place in the pre-elections should see Extracurricular Activities Coordinator at least
two days before the elections in order to be written. The Extracurricular Activities Coordinator will check their
eligibilities. The list which is formed will be posted on the Activities office window to be announced one day before the
pre-elections.
Section 3: The procedure for nominating the president of the Student Council shall be as follows:
Students are given a Lise 3 eligibility list, each student in the Lise 3 class sections will vote for one candidate.
To be a candidate, he/she should be a member of Student Council in the previous years. These ballots shall be counted as
stated in section 1 and a final list of 3 to 6 names shall be prepared (the school administration determines the number of
candidates according to the votes received). Information about the candidates must be posted at least one week prior to
the election and the candidates presented at an assembly. There is a campaign week before the elections.
Section 4: The procedure for nominating the secretaries, vice presidents and treasurers of Student Council shall be as
follows:
Candidates for Vice presidents are from Lise 2’s, secretaries and treasurers are from Lise 1’s and Preps.
Students will vote for two vice presidents and will vote for only one secretary and treasurer from each section.
These ballots shall be counted as stated in section 1 and.a final list of 3 to 6 names shall be prepared (the school
administration determines the number of candidates according to the votes received). Information about the candidates
must be posted at least one week prior to the election and the candidates presented at an assembly. There is a campaign
week before the elections.
Section 5: The election of officers:
The election shall be no later than May.
The entire school shall vote on the final ballots.
The votes shall be counted by the Division Dean together with the two selected students.
The officers for the coming year shall be announced at the Spring Day program.
Section 6: The procedure for nominating the Principle Auditors ‘Üst Denetleme Kurulu’.
The new Executive Board shall determine 3 candidates for auditors from the students who were among the final
candidates but not chosen.
Section 7: Election of Principle Auditors.
The list shall be submitted to the Administration through Division Dean for final approval.
Article II. Nomination and Election of Student Council and Committee Members
Section 1: Qualifications for Class Representatives shall be as follows:
a citizenship record of 70 or above
and academic average of 70 or above (60 for previous year’s Prep, Lise 1 and Lise 2 students)
and no discipline punishments
Qualifications for Class Monitors and Honor Court shall be as follows:
a citizenship record of 50 or above
and academic average of 60 or above
and no discipline punishments
Section 2: The election of the Student Council Representatives and the Committee members shall take place at the
guidance classes.
Section 3: Each guidance teacher will moderate the meeting until the representatives have been elected. Thereafter the
Student Council representatives shall be working with the teacher during the election.
Section 4: The following procedures for nomination and election of committee members shall be used:
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Students in each class shall suggest names for candidates. The names of these nominees shall be written on the board. A
maximum of 6 candidates should be nominated for committees where two students will be elected. A maximum of 4
candidates should be nominated for committees where only one student will be elected.
Election shall be by raising hands. These will be counted by the Student Council representatives.
Section 5: The chairman of each committee shall be elected by the committee members
Section 6: The Honor Court, governed by the Ministry Regulations. Its student chairman by virtue of her/his office shall
be a member of the Discipline Committee.
Article III. Nominations and Elections for the speakers listed below.
Section 1: The following participants in these ceremonies shall be selected according to the procedures described in
Section 2:
May Queen/King
Two Lise 4 Spring Day speakers (1 English - 1 Turkish)
Two Lise 3 Spring Day speakers (1 English - 1 Turkish)
Two Lise 3 Opening Day speaker (1 English- 1 Turkish)
Two Lise 3 Flag Bearers (1 National Flag- 1 School Flag)
Two Lise 4 Commencement speakers (1 English - 1Turkish)
One Lise 4 Banquet speaker (Turkish)
Section 2: Nominations shall take place in April, and the election shall be in the month of May.
Section 3: Each participant shall be nominated by the members of her/his class section, each class member nominating
one student from each section from a list of all class members.
Section 4: May Queen/King
The May Queen/King shall be nominated by the members of the Lise 4 class.
Separate ballots shall be used for the nomination. These shall be counted by the Division Dean and the two students
mentioned in Article 1 Section 1.
The names of the top five candidates shall be submitted to the Administration through the Division Dean for final
approval with respect to the following qualifications:
a citizenship record of 70 or above and
an academic average 70 and no failing grades
no discipline punishment.
The final vote shall be by the whole school, with the votes being counted by Division Dean and the two students
mentioned above.
Section 5: Nomination of the Flag Bearers and Speakers.
The ballots shall be counted by Division Dean and the two students mentioned above.
The names of the top five candidates for each position and votes they have received shall be submitted through the
Division Dean to the Administration for final approval:
For spekears ability to handle spoken English or Turkish is important.
Final choice and distribution of assignments shall be left to the Administration in consultation with the Lise 4 and Lise 3
teachers of English and Turkish. Selection of the speakers shall be from the list of the candidates presented and the
results will be given to the elected students in writing.The English/Turkish teachers shall be advisers for those who are
preparing the speeches. On opening day the student speaking in English shall welcome the new teachers, and the student
speaking in Turkish shall welcome the Preps.
Section 6: National Anthem Leader
A student who leads the national anthem shall be the song leader of the senior class.
She/He shall have a clear citizenship record.
The class song leader shall be selected from a list of interested students by the music teacher on consultation with the
Turkish Vice Principal.
Article IV: Finances
Section 1: The Treasurer is a member of the Student Council Executive Board and has full responsibility for the care of
the money belonging to the Student Council. This money is used for Student Council activities
Section 2: The Treasurer prepares, in the fall, a first draft of the budget for the school year for presentation to the
Executive Board. After full discussions of the needs of each group and a vote on each item, the Council refers it back to
the Treasurer for necessary adjustments and for preparation of the final draft.
Section 3: One of the Business Office Members of the school shall serve as faculty consultant for the Treasurer.
Section 4: Money raising projects sponsored by clubs and committees must have the approval of the Executive Board
and the school administration.
Section 5: Each committee or club requesting Student Council funds shall appoint a member to be responsible for
receiving and dispensing the funds and for presenting a final record with receipts attached to the Student Council
Treasurer, at the end of the school year. The Treasurer shall audit all such accounts.
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Section 6: If clubs and committees need additional funds they submit a request to the Student Council Treasurer who
shall report requests and further grants to the Executive Board for their approval.
Section 7: Expanditures and receipts shall be presented to the Treasurer monthly. At the end of the school year the
Treasurers have to check the Student Council books.
Section 8: Student Council auditors shall be the “Principle Auditors-Üst Denetleme Kurulu” responsible for auditing the
books of all activities at least once a term and/or when needed.
The term reports and the end of the year reports shall be submitted to the Student Council.
Article VI. Ad Hoc Committees
Section 1: The Executive Board has the authority to appoint ad hoc committees such as Handbook Committee, Ring
Committee, Bazaar Day Committee if necessary.
Article VII. Committee and Club Procedures
Section 1: Officers are elected from the members of the club or committee.
Section 2: Each committee and club may prepare temporary rules and regulations if necessary, with the approval of the
Executive Board.
Section 3: Each club and committee shall write a report in Turkish or English and submit it to the Extracurricular
Activities Coordinator.
Section 4: Each committee and club shall have a sponsor teacher appointed by the Administration.
Section 5: After special activities and at the end of the school year each sponsor teacher together with the president of the
club/committee is responsible for awarding points to the members for their participation in activities.
Article III. Amendments
Section 1: The By-Laws or any part therein may be changed only by two-thirds vote of those present at a regular meeting
of the full Student Council held at least one week following the Executive Board meeting at which the changes were
discussed. Notice of the matters to be considered must be given at least 24 hours in advance of the meeting.
Section 2: Changes in the By-Laws may be proposed by any student through his/her student council representative or
through the president of one of the Committees. The proposal shall be presented in written form to the Student Council
President who shall take them to the Executive Board for discussion before presenting it to the full Student Council for
further discussion and for final vote.
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ÖİAK ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
Madde I: İsim: Bu kuruluşun adı “ÖİAK Öğrenci Birliği”dir.
Madde II:Amaç:
Bu kuruluşun amacı:
Bölüm 1: Öğrenci yönetimine ve faaliyetlerine tüm öğrencilerin katılmalarını sağlamak.
Bölüm 2: Okul faaliyetleri ile ilgili konularda, tartışmalarda öğrencilerin ilgilerini uyandırmak ve öğrenciler arasında
ortak bir istek, arzu, irade temin etmek.
Bölüm 3: Her bireyin en iyi şekilde gelişmesini sağlamak amacı ile tüm okul yaşamını zenginleştirmek.
Madde III: Kuruluş:
Bölüm 1: ÖİAK Öğrenci Birliği Yönetim Kurulundan oluşur.
Bölüm 2: ÖİAK Öğrenci Birliğine muntazaman, raporlar tutar.
Madde IV: Öğrenci Birliği Üyeliği:
Bölüm 1: Öğrenci Birliğinde her şubeyi, yönetmelik kurallarında belirtilen şekilde seçilen bir üye temsil eder. Bu üyeler
oy kullanma yetkisine sahiptirler.
Bölüm 2: Komite başkanları kendi bölümlerinin Öğrenci Birliği asil üyeleridir ve oy kullanmada tam yetkiye sahiptirler.
Bölüm 3: Komite ve kulüp başkanları bağlı oldukları komite ya da kulüp üyeleri tarafından seçilirler.
Bölüm 4: Her öğrenci yalnız bir komitede görev alabilir. Başka istekli olmadığı durumlarda ikinci bir komitede görev
alabilir.
Bölüm 5: Uyarma: Ders yılı süresince kendi işlerinde ve görevinde düzenli davranmayı başaramayan öğrencinin Yönetim
Kurulu tarafından görevinden istifa etmesi istenilebilir. Seçimler için zorunlu olan kriterlere görev süresince uyulması
gerekmektedir.
Madde V: Yöneticiler ve Seçimleri:
Bölüm 1: ÖİAK Öğrenci Birliğine Öğrenci Birliği Başkanı başkanlık eder, bu ortak konseyde ikinci bir başkan bulunmaz.
Bölüm 2: Öğrenci Birliği yöneticileri Yönetim Kurulunu oluşturan başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman ve
denetçilerden ibarettir.
Bölüm 3: Yöneticiler yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak seçilirler.
Madde VI: Toplantılar:
Bölüm 1: ÖİAK Öğrenci Birliği belirli bir program içinde haftada bir kez toplanır. Gerektiğinde başka toplantılar
düzenleyebilir.
Bölüm 2: Ayın ilk Pazartesi ya da Salı günleri faaliyet saatinde Öğrenci Birliği Genel Kurul Toplantısı yapılır, komite ve
kulüplerden gelecek rapor ve öneriler incelenir.
Bölüm 3: Bütün üyelerin (Sınıf temsilcileri, komite başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin) bu toplantılara katılmaları
gereklidir. Toplantıya izinsiz olarak katılmayan sınıf temsilcisi Müdür Yardımcısı tarafından uyarılır ya da Onur
Kuruluna sevk edilir.
Bölüm 4: Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu her hafta toplanır. Gerektiğinde başka toplantılar düzenleyebilir.
Bölüm 5: Toplantıların resmi dili İngilizcedir.
Bölüm 6: Okul İdaresi tarafından görevlendirilen danışman öğretmen bütün Öğrenci Birliği ve Yönetim Kurulu
toplantılarında hazır bulunur. Her komitenin bir danışman öğretmeni vardır.
Madde VII: Yönetim Kurulu:
Bölüm 1: Yönetim Kurulu her Bölümde seçilen yönetici öğrenciler ve danışman öğretmenden oluşur.
Bölüm 2: Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunun görevleri:
A: Öğrenci Birliği genel toplantısına sunulacak herhangi bir konunun ön çalışmalarını yapmak,
B: Okul yaşamını geliştirmek, zenginleştirmek,
C: Okul yılı içinde yapılacak programları düzenlemek.
Bölüm 3: Yöneticilerin görevleri:
A. Başkan
Yönetim Kurulu ve Öğrenci Birliği toplantılarına başkanlık etmek,
Bütün komitelerin tabii üyesi olmak,
Görevinin gerekli kıldığı tüm idari işleri yerine getirmek,
Toplantılardan önce toplantıya sunulacak önemli konuları danışman öğretmen ile incelemek,
B. Başkan Yardımcısı:
Başkanın tartışmalara katılmak istemesi üzerine toplantıya başkanlık etmek,
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Başkanın yokluğunda ya da istifa etmesi halinde başkanlık görevlerini yerine getirmek,
Bazaar Komitesine başkanlık etmek,
C. Sekreter:
Öğrenci Birliği Genel Kurul toplantılarının, Öğrenci Birliği komite toplantılarının ve Yönetim Kurulu toplantılarının
tutanağını tutmak,
Bu toplantılarda yoklama yapmak,
Günlük programı bülten tahtasına asmak,
Yıl sonunda komite ve kulüplerin çalışma rapor ve değerlendirmelerini toplamak. (Bu raporlar Sosyal Etkinlikler Ofisinde
dosyalanır.)
D. Sayman:
Tüm parasal işlemleri yerine getirmek,
Gelir ve giderleri her ay kontrol ederek hesabı doğru olarak tutmak,
Öğrenci Birliğinin aylık genel toplantılarında geçmiş ayın gelir ve giderleri hakkında bilgi vermek,
Öğrenci Birliği toplantısına sunacağı yıllık bütçeyi Yönetim Kurulunun yardımı ile hazırlamak,
Öğrenci Birliği tarafından onaylanmış faturaları ödemek.
Madde VIII: Komiteler
Bölüm 1: Kültür Komitesi
A. Amaç: Öğrencilerin Türk Kültürünü daha yakından ve iyi tanımalarına yardımcı olmak ve onlara Türkçe programlar
hazırlama ve bunlara katılma olanaklarını sağlamak.
B. Çalışmalar: Milli Bayramlarda özel programlar hazırlamak; Türk tarihinde önemli kişilerin onuruna özel programlar
düzenlemek. Öğrencileri ilginç, orijinal şiir ve kompozisyon yazmaya teşvik etmek.
Çevrede bulunan diğer liselerin kültür komiteleri ile ilişki kurup birlikte değerli ve eğitici programlar hazırlamak.
C. Üyelik: Sınıf listelerinden bu kola ilgi duyan öğrenciler arasından iki üye seçilir.
Bölüm 2: Beacon:
A: Amaç: Her tür toplantıda iyi bir düzenin sağlanmasına çalışmak, toplantıları daha cazip bir havaya sokmak.
B: Çalışmaları Toplantılarda oturtma düzenini ayarlamak, yangın denemelerini planlamak ve uygulamak, toplantılarda ve
diğer özel programlarda yer göstermek.
C: Üyelik: Her şubeden bir öğrenci seçilir.
Bölüm 3: Spor Komitesi:
Amaç; Öğrencilerin çeşitli spor dallarında ilgilerini uyandırmak; sportif yeteneklerin geliştirilmesinde çalışmak.
Çalışmalar: Acil durumlarda ilk yardım malzemelerini kullanmasını bilmek,
Yangın alarmlarında Beacon Komitesi ile faal bir işbirliği kurmak.
Sınıflar arası maçlar, turnuvalar ve günleri düzenlemek,
Kentimizde ve yurt içi çapında yapılan sportif faaliyetlerde öğrenciler arasında okul ruhunu geliştirmek,
Öğrencilere çeşitli spor dallarında bilgi vermek, gerekli, spor malzemelerinin temininde çalışmak,
Beden Eğitimi öğretmenlerine her konuda yardımcı olmak.
Üyelik: Her şubeden iki üye seçilir.
Bölüm 4: Sınıf Başkanlığı Komitesi :
Amaç: Öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamak ve her zaman bu duygu ile hareket etmelerini sağlamak. Yoklamayı
yapma, sınıf defterlerinden sorumlu olma gibi günlük işlerde okul idaresine yardım etmek.
Çalışmalar:
Genel olarak sınıfın düzenli ve ahenkli havasını bozan önemli problemlere çözüm yolu araştırmak, öğrencileri iyi,doğru
ve güzel davranışlara teşvik edecek yollar araştırmak, olumlu davranışları ile dikkati çeken öğrencileri ödüllendirme
olanakları bulmak.
Sınıf içinde:
Sınıf içinde kişisel problemlerin çözülmesinde yardımcı olmak,
Sınıf bülten tahtasının temiz ve tertipli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
Sınıf defterlerini, devam cetvellerini düzenli ve temiz tutmak, günlük işlerde öğretmenlere yardımcı olmak,
Yangın vukuunda bu defterlerin emniyetinden sorumlu olmak.
Üyelik:
Her şubeden iki üye seçilir. Sınıf Başkanlarında olumlu lider nitelikleri aranır.
Ayrıca okul davranış notunun en az 5, ve akademik not ortalamasının en az
60 olması ve disiplin cezası almamış olması gereklidir. Bir öğrenci iki yıldan fazla sınıf başkanlığı yapamaz, tekrar
seçilebilmesi için bir yıl ara vermesi gerekir.
Bölüm 5 : Puan Komitesi:
Amaç: Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek.
Çalışmalar : her öğrencinin katıldığı komite, kulüp ve diğer çalışmaların
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listesini tutmak,
Okul idaresinin yardımıyla öğrencinin akademik notu ortalaması ve Okul durumu puanlarını kaydetmek,
Ders yılı sonunda başarılarına göre belirli sayıda puan alan öğrencileri saptamak, başarılarını değerlendirmek; faaliyetlere
verilecek puan sayısını saptamak.
Üyelik: Her şubeden bir üye seçilir.
Bölüm 6: Kızılay:
Amaç: Bu kurumlara ve diğer okul dışı yardım derneklerine parasal ve çeşitli yardım sağlamak.
Çalışmalar: Okul yılının ilk aylarında her öğrenciden bu kurumlar için pul karşılığı para toplamak.
Öğrenci Birliğinin onayı ile okul yılı içinde benzer kuruluşlara parasal yardımda bulunabilmek amacı ile çeşitli gelir
getirici yollar araştırmak.
Üyelik: İsteyen öğrenciler aday olabilir
Toplantılar: Danışman öğretmenin çağrısı ile toplanır.
Bölüm 9: Sahne Yönetimi Komitesi:
Amaç: Öğrenci Birliğinin malı olan ya da okul sahne yönetim odasından temin edilen araç ve gereçlerin bakımı ve
kullanılmasından sorumlu olmak,
Öğrenciler tarafından sahneye konacak programlarda kendilerine
yardımcı olmak, Öğrenci Birliğine ait malzemenin kullanılmasında nezaret etmek.
Çalışmalar: Audio-Visual araçların gereğince kullanılmasını öğrenmek,
Her okul yılı başında ve sonunda Öğrenci Birliğine ait araç ve gereçlerin kontrolünü yapmak,
Öğrencilere programlarında ışık ve ses düzeninde ve diğer sahne sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak,
Programlardan sonra araç-gereç ve kostümlerin yerlerine kaldırılıp kaldırılmadığını kontrol etmek,
Üyelik: İsteyen öğrenciler aday olabilir
Madde IX: Değişiklikler:
Bölüm 1: Bu tüzük ya da maddelerinden her hangibiri, çağrısı en az 24 saat önce yapılacak genel toplantıda bulunan
öğrencilerin 2/3sinin lehte oy vermesi ile değiştirilebilir.
Bölüm 2: Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu oylamaya sunulacak değişiklikleri yazar, toplantıdan en az bir hafta önce
herkesin görebileceği yere asar ya da öğrenciler arasında geçirerek okumalarını temin eder.
Madde X: Kulüpler: Öğrencilerden gelen isteğe göre bir yıldan diğerine değişebilen çalışmalardır.
Bölüm 1:
Amaç: Ders yılı başında her kulüp iç yönetmeliğinde amacını bildirir.
Çalışmalar: Ders yılı başında her kulüp iç yönetmeliğinde çalışmalarını bildirir.
Üyelik: İsteğe bağlı olup, okulun açıldığı ikinci hafta içinde, her öğrenci istediği kulübe kaydını yaptırır. Her öğrencinin
en az bir sosyal etkinliğe (kulüp/komite) üye olması zorunludur. Toplantıya izinsiz olarak katılmayan sınıf temsilcisi
Müdür Yardımcısı tarafından çağrılır ya da Onur Kurulu’na sevk edilir.
Bu durumda, ayrıca, okul durumu notu olumsuz olarak etkilenir.
Yönetim Kurulu: Kulübün ilk genel kurul toplantısında üyeler arasından saptanan adaylardan açık oy usulü ile seçilir.
Görevleri “İç Yönetmelik”lerinde belirtilmiştir.
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ACI STUDENT COUNCIL CONSTITUTION
(Revised 1991-1992)
Article I. Name: The name of this organization shall be The Student Council of ACI.
Article: II: Purpose: The purpose of this organization shall be:
Section 1: To provide for student participation in student government and activities
Section 2: To stimulate interest in the discussion of school activities and to provide for determining the collective will of
the student body
Section 3: To enrich the life of the entire school in order to assure the greatest possible development of each individual.
Article III: Organization:
Section 1: The Student Council of ACI shall be composed of the executive board of the Lise Division.
Section 2: Prepares regular reports through its executive board to the ACI Student Council.
Article IV: Student Council Membership:
Section 1: Each class section shall be represented on the council by one member chosen according to the by-laws. These
representatives shall have full voting power.
Section 2: Chairman of the standing committees are by virtue of their office full voting members in the council of their
divisions.
Section 3:A student may hold only one commitee at a time. If there is no other candidate, then a student could be in
another committee.
Section 4:Impeachment: A student who fails to conduct herself/himself properly as a student during the year of her/his
office shall be asked to resign in the student council by-laws.
Article V: Officers and Elections
Section 1: The student council of ACI shall be chaired by the Student Council president.
Section 2: The officers of Student Council shall consist of the members of the Executive Board, i.e. the president, the
vice-president, the secretary, the treasurer and the auditors.
Section 3: These officers shall be elected according to the by-laws .
Article VI: Meetings
Section 1: The student council of ACI shall hold its meeting at a regularly scheduled time once a week. Further meetings
may be called as needed.
Section 2: The council shall meet on the first Monday or Tuesday of each month during the activities period, to receive
reports and recommendations from the committees and clubs.
Section 3: All members, i.e. elected class section representatives and the chairman of the Standing Committees are
expected to be present at this meeting. A class section representative absent without excuse is warned by Division Deans
or sent to Honour Court.
Section 4: Meeting of the Student Council executive board shall be held on every week and at such other times as needed.
Section 5: Official language of the meetings are in formal English language.
Section 6: A faculty advisor appointed by the administration shall be present at all regularly scheduled student council
and executive board meetings. Each committee shall have a faculty advisor.
Article VII: The Executive Boards
Section 1. The members of the executive board shall consist of the student officers working with the advisor.
Section 2: The functions of the executive boards of the student council shall be:
To do the planning before a situation is presented to the general student council for discussion.
To work for further improvement of the school life.
To arrange the activities program for the school year.
Section 3. The duties of the officers shall be:
President
To preside at all meetings of her/his executive board and her/his council.
To be an ex-officer member of all standing committees.
To do the general administrative work required by her/his office.
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To discuss important matters with the faculty advisor prior to presentation at meetings
Vice-President
To preside at meetings when the president wishes to take part in the discussions.
To assume the duties of the president in case of her/his absence or resignation.
To act as chairman of the Bazaar Committee
Secretary
To keep minutes of the meetings of the student council.
To check attendance at these meetings.
To keep the daily schedule posted on the bulletin board.
To collect the annual reports and evaluations from all committees and clubs at the end of the year for inclusion in both the
secretary’s file and that of the committee. (These are kept on the file in the office of the Extracurricular Activities
Coordinator.)
Treasurer
1) To attend to all financial correspondence.
2) To keep up-to-date monthly accounts of all funds.
3) To report at monthly meetings of the student council the expenses and income during the proceeding month.
4) To prepare the annual budget with the help of the executive board, for presentation to the division council.
Auditor (2 auditors, 2 substitutes)
To audit the books twice a year.
To submit the end-of year audit report to the student council.
Article VIII: The Standing Committees
Section 1: Culture Committee
Aims: To foster awareness of main values that form our local and national culture and increaing competency in using
native language. Students take active role in developement and heritage of a modern, qualified and concious “Turkish
Youth Culture.” In order to relise this aim, students work on distinguished classics written in the native language, discuss
them and use question “the purpose of art as a medium culture”. Students then organize activities about their discussions
and share their ideas with their friends.
This commitee aims to gather students who are interested in literature, creative writing. The students will be able to
improve their individiual creativeness by writing and will be able to find a platform to discuss and criticise literature.
Members of the club are determined by their literature teacher at the beginning of the year. Their intellectual level, grades
and proficiency in cultural values are taken into consideration.
Members will be chosen from the above criteria and also students who volunteer should posses the same criteria.
Section 2: Beacon Committee
Aims: To work toward creating general good order and appeal in all types of assemblies.
Activities: To arrange the assembly seating; to plan and supervise fire-drills; to organize ushering for the assemblies and
for other programs and special ceremonies. Members attend night performances.
Membership: One member elected from each class section.
Section 3: Sports Committee
Aims: To help students develop interest in physical activities; to improve student abilities in sports.
Activities: To assist in planning interclass games, tournaments and field days;
To stimulate school spirit among students in both city-wide and nation-wide activities;
To inform students in the area of sports and to make equipment available to students;
To assist the physical education teachers in any way they can.
Membership: Two members elected from each class section.
Section 4: Class Monitors Committee
Purpose: To instill in the students a feeling of responsibility and to evoke from the students responsible behavior at all
times; and to cooperate with the administration in matter of routine procedure dealing with the attendance and the class
books.
Activities:
In regular group meetings:
To seek for a suitable solution for those areas of discipline problems which concern classroom behavior as a whole;
To explore ways of encouraging the students towards good and correct behavior;
To seek ways of honoring those students who fulfill high standards of behavior.
Within the classroom:
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To assist with individual problems within the classes;
To stimulate keeping classroom bulletin boards in good order;
To take care of class books, attendance records and summary sheets, assisting the teachers with these routine matters, and
guarding the safety of the records in case of fire.
Membership: Two elected members from each class section. Class monitors should have positive qualities of leadership.
Their citizenship must be above 50 and their academic average must be 60 or above for the previous year and no
discipline punishment .A student may not continue as class monitor for more than two years. After a laps of a year she/he
may be re-elected.
Section 6: Points System Committee
Aims: To encourage students to participate in at least one phase of extracurricular activities.
To keep records of each student’s participation in clubs, committees and other activities.
To work with the school administration in recording the academic and citizenship points required under the system;
To recognize and award students who have gained the minimum number of points;
To determine the number of points for each project and activity
Membership: One member is elected from each class section.
Section 7: Committee of Stage Managers
Purpose: To be responsible for the care and use of equipment owned by the student council or borrowed from the school
audio-visual office;
To assist in the staging of assemblies and special programs presented by student groups, and to supervise the use of
student council equipment.
Activities: To learn the proper use of audio-visual equipment;
To check all the student council equipment at the beginning and end of the year;
To assist student groups with the lighting, amplifying and other staging problems of assemblies and programs;
To check the stage after such performances to be sure that everything is in order;
To take charge of the costumes.
Membership: Two members from each lise class section who want to work with costumes and with vis-aids. These are
appointed by the executive board on recommendation of the chairman of the committee in consultation with the faculty
advisor(s).
Article IX: Clubs:
Clubs which are offered for one year may not necessarily be offered the next year because students and faculty interests
and talents change.
Section 1:
Purpose: The purpose of each activity shall be stated by each club and at the beginning of the academic year.
Activities: Shall be stated by each club at the beginning of the academic year.
Membership: Every student registers in a club during the second week of school according to choice. A student must
belong to at least one club or committee. Attendance is required. A student not attending an activity is warned by Division
Deans or sent to Honour Court with the citizenship grade being affected.
Officers: Officers are elected at the first general meeting of the activity, by open ballot. Duties are stated in the by-laws.
Article X: Changes in the Constitution
Section 1: This constitution or any of its articles may be changed only by a 2/3 majority vote at a general meeting of the
student council, called at least 24 hours in advance.
Section 2:The student council executive board writes out any changes which are to be presented for voting, at least one
week before the meeting, and posts them where students may see them, or hands them out to every student to read.
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ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ PUAN KOMİTESİ
2001-2002 öğretim yılında Öğrenci Birliği ve Puan Komitesi bazı maddeleri revize etti. (Kasım 12, 2003)
İlk kez 1954 yılında tüzükte belirtildiği gibi sosyal etkinlikler aşağıdaki nedenlerden dolayı çok önemlidir:
1-Okul sadece bilgi edinilen bir yer değildir. Bunun yanı sıra toplumda nasıl başarılı olunabileceğini öğreten bir
kurumdur. Bu program lider olma, sosyal hizmetde bulunma ve zamanı iyi kullanma özelliklerini geliştirmeye yöneliktir.
2-Okul, demokrasinin fikirlerinin şekillendiği ve öğrenildiği yerdir. Bu fikirlerin pratik olarak uygulanmasını sağlar ve
öğrencinin ülkesi için iyi bir vatandaş olarak yetişmesini sağlar.
3- Öğrencilerin katılımlarıyla okul programları daha da geliştirilebilir.
Puan sisteminin kuruluş nedeni tüm öğrencilerin okul aktivitelerine katılmaya, sorumluluk almaya, yeteneklerini
geliştirmeye teşvik etmektir.
Kuralları anlayabilmek için aşağıdaki tanımları belirtelim :
Okul durumu:Öğrencinin okuldaki davranışını yansıtır.
(Öğrenci el kitabına bakınız)
Akademik durum : Öğrencinin akademik başarısı.
Servis:Bir öğrencinin okul yaşamına katkısı (kampüs içinde veya dışında)
Örn:Okul içinde ve dışındaki toplantılara katılma
Sosyal Servis: Herhangi bir sosyal serviste çalışma
1.Öğrenci Birliği
Yönetim Kurulu
Başkan
Diğer Görevliler
Temsilciler

0-60 puan
0-50 puan
0-20 puan

2-Akademik
Lise averajı her dönem değişik olduğu için, 70 taban puan alınması kararlaştırılmıştır. Bu kural şöyle devam eder:
70-75
76-80
81-85
86-90
91-100

3 puan
6 puan
9 puan
12 puan
15 puan

3-Servis
1- Beacon Komitesi: Her akşam için 0-5 puan alırlar. Ayrıca beacon komitesi olmayan gönüllü öğrenciler de 0-5 puan
alırlar.
2- Özel proje: Yarışmalar (matematik, fen, resim, edebiyat, TÜBİTAK, vs.) 25 puana kadar. Eğer öğrenci ulusal bir ödül
alırsa 10 puan daha fazla eklenir.
3- Okulu, kampüs içinde veya dışında temsil etmek (seminerler, orman günü, PTA toplantıları, v.s) 0-5 puan her gün için.
Hiçbir kulüp ya da komitesi olmayanların katılımı da 0-5 puan.
4- Gönüllü yaz servisleri (her yıl düşünüldüğü gibi), kütüphane işleri, yazın asistan öğretmenlik 0-5 puan hergün için.
4-SPOR
1- Okuldan sonra ekstra zaman harcanan sporlar veya oyunlar için 0-5 puan
2- Geçit töreni:(9 Eylül, 29 Ekim) 0-5 puan
3- 19 Mayıs katılımı: 0-5 puan
4- Her takımın yarıfinal ve final oynaması: 0-10 puan
Bu programın amacı öğrencilerin sorumluluk alması ve çok yoğun aktivite müfredatı için bazı kurallar belirtilmiştir
aşağıda görüldüğü gibi:
1- Bir öğrenci sadece bir klüp ya da bir komitede kurul başkanı olarak görev alabilir.
-Yönetim kurulundaki hiç kimse başka bir komiteye giremez.
-Başka biri gönüllü olana kadar, hiçbir öğrenci iki komiteye birden giremez.
2- Her kulüp ya da komitenin bir danışman öğretmeni olması gerekir.
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities

14

YÖNETMELİKLER-Constitutions
3- Puanlar öğrencilere okul yılı sonunda kulüp ve komitelerin sponsor öğretmenleri tarafından verilir.
4- Her yılın sonunda ve başında, puan komitesi öğrencilere çalışmaları gereken alanları ve puanlarını açıklar.
ÖDÜLLER
Üç çeşit ödül vardır.
Gümüş
Gümüş alabilmek için öğrencinin 400 puan alması lazım. Bu puan aşağıdaki alanlardan alınması gerekir.
Kulüpler
Akademik başarı
Servis
Spor
Öğrenci Birliği
Komiteler
Plaket
Öğrencinin plaket alabilmesi için 450 puan alması gerekir.
Altın Kolye ucu
Öğrencinin altın kolye alabilmesi için 500 puan alması gerekir.
Özel Ödül
Eğer bir öğrenci altın kolyeyi Lise 3’de alırsa, Lise 4 yılında puan komitesi başkanı tarafından seçilmiş ve alınmış özel
ödüle layık görülür.
ÖDÜL ALABİLMEK İÇİN GEREKSİNİMLER
1.Öğrencinin okul durumu en az 70 olması gerekir
2.Öğrencinin en az 60 ortalama getirmesi gerekir
3.Puanların en az üç alandan alınması gerekir.
4. AFS, ATAD veya başka bir değişim programına katılan öğrencinin gereken puanın 4/5’ini alması yeterlidir.
5.Yıl tekrarı yapan öğrencinin gereken puanın 6/5ini alması gerekir.
6.Öğrencinin Lise yıllarından birinde bir sosyal servise girmesi gerekir.
PUAN KAZANMANIN YOLLARI
1.Kulüp ve komitelerden.Puanlar aşağıda belirtildiği gibi
ÜYELER
0-10 Puan
Fotoğrafçılık kulübü, bilgisayar kulübü, fizik kulübü, video-film yapma kulübü, müze kulübü, doğa komitesi, astronomi
kulübü, güzel yazma kulübü, tenis kulübü, sessiz okuma kulübü, bilimsel çeviri, matematik kulübü, sanat kulübü, güncel
olaylar kulübü, dağcılık kulübü, erkek futbol kulübü, kampüs komitesi, fizik kulübü, turizm kulübü, münazara, masa
tenisi, dans kulübü, aerobik kulübü, ACI ritim,satranç kulübü, resources kulübü, okul dergisi, sahne dekarasyonu, beacon
komitesi, kimya projesi, kütüphane komitesi, sahne sanatları, mini kütüphane komitesi, İngilizce promosyon komitesi,
bağlama kulübü, harmoni kulübü, ingilizce konuşma kulübü, sivil savunma.
0-15 Puan
Tübitak kimya, Proje komitesi, Bazaar komitesi, çocuk tiyatrosu, spor komitesi, sahne sanatları.
0-25 Puan
Atletizm, Voleybol, Basketbol ve diğer takımlar, Yıllık Komitesi.
0-25 Puan
Tüm Sosyal Servisler - Çocuk hastanesi, Huzurevi, Türkçe koro, Müzikal, kültür komitesi,foklör, İngilizce Drama,
Türkçe Drama, MUN
0-30 Puan
Puan Komitesi, Öğrenci Birliği, Onur Kurulu komitesi, Sınıf Başkanlığı komitesi,
Onur Kurulu başkanı ekstra 10 puan alır.
Türk Bayrağı: 0-20 puan
Okul Bayrağı: 0-20 puan
Koro yöneticisi: 0-10 puan
Okul Amblemi: 0-5 puan
ACI 2014-2015
AKTİVİTELER - Extracurricular Activities

15

YÖNETMELİKLER-Constitutions

YÖNETİM KURULU GÖREVLİLERİ -her görevli (Başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve sayman) 5 puan daha fazla
alabilır.
Öğrenci Birliği Başkanı_ Selim Süloş
Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı_ Pamir Tokgöz-Selen Ekinci
Öğrenci Birliği Sekreterleri_ Ayşegül Kuyumcu-Çınar Sipahioğlu
Öğrenci Birliği Saymanları_ Yılmaz Yıldız- Etel Bensinyor
Puan Komitesi Yönetim Kurulu
Cem Çatıkkaş
Gökçe Yuvgun
Elif Çakmakoğlu
Gonca Bozkurt
Öğrenci Birliği Sponsoru: Didem Erpulat
Puan Komitesi Sponsor Öğretmenleri: Gül Yılmazkoç - Ümid Erküçük
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ACI POINTS COMMITTEE SYSTEM
In the year of 2001-2002 Student Council and the Points Committee executive board members revised the constitution of
Points Committee. (November 12, 2001)
It is believed that extracurricular work is important. There are many reasons; these are listed below, as first stated in 1954
school is not only a place for gaining knowledge but also a place for learning how to live successfully in a society. This
program sponsors the development of leadership, the ideal of giving service, the planning of one’s time.
School is a place where ideas of democracy are formed and learned. This program gives a natural place where these ideas
may be practiced, thus a student gains preparation for life as a mature citizen to her / his country.
The overall school program can be improved by gaining wider participation from the students.
The purpose in instituting the points system is to encourage all students to hare an interest in and to take part in school
activities, to spread responsibility among as many students as possible instead of having them concentrated in a certain
few, to prevent students from being so overloaded with extra -curricular activities that their academic work suffers, and to
recognize outstanding contributions made to school life.
It is felt best to keep cumulative records.
To understand the rules clearly, some terms should be defined.
Citizenship: A grade, which reflects the students’ behavior in school
(See the student-parent handbook)
Scholarship: The academic achievement of the student.
Service: A student’s contributions to school life (in or off campus)
(Ex: Assembly programs or out of school activities)
Social Service: Working in one of the social service clubs.
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1. Student Council
Executive Board
President
0 - 60 points
Other Officers 0 - 50 points
Representatives 0 - 20 points
2. Scholarship
Since the Lise average changes each term, it is decided that each term we take 70 as base and add onwards. The rule is as
follows:
70-75
76-80
81-85
86-90
91-100

3 points
6 points
9 points
12 points
15 points

3. Service
Beacon committee: 0-5 points for each evening ushering. Also non - Beacon committee girls/boys who volunteer to usher,
get 0-5points.
Special project: Competitions (math, science, art, literature, TÜBİTAK, etc.) Up to 25 points. If the student receives a
national award, up to 10 more points will be added.
Representing school on or out of campus on special occasions (seminars, special days, PTA meetings, assemblies, etc.) 05 points per day. Non - club or committee members participating in special programs get 0-5 points.
Volunteer summer service (as decided each year) Leadership training, library work, assistance in summer teaching,
village work, 0-5 points for each workday.
4. Sports
Intra-mural sports or games - after school, if extra time is spent for the event, 0-5 points.
Parading: (September 9, October 29) 0-5 points.
May 19 participation: 0-5 Points
For each time a team plays in semifinals and finals: 0-10 points.
It is the aim of this program to have responsibilities spread as many students as possible and also keep them from
becoming too heavily involved in extra curricular activities for this reason; the following rules have been worked out.
A student may serve as the chairperson of one committee and one club.
-No one on the executive board can be on any other committee.
-No student may be on two committees unless if no other person volunteers.
There should be a faculty advisor for each club and committee.
The points are given to the students by the sponsor teacher of the clubs and committees at the end of the school year.
At the end and at the beginning of each year, the points committee should inform of the students’ points and of the fields
that they need to work in.
AWARDS
There are three types of awards.
Silver Pin
400 points are required to merit the silver pin. These points should be presented from the following fields according to
minimum requirements.
Clubs
Scholarship
Service
Sports
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Student Council
Committees
Plaque
A student needs to have 450 points to merit the plaque.

Gold Necklace
A student needs to have 500 points to merit the gold necklace.
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Special Award
If a student receives the Gold Necklace in his/her Lise 3 year, she/he will be awarded with the Special Award, chosen
and bought by the Points Committee presidents in his / her Lise 4 year.
THE MINIMUM REQUIREMENTS TO GET THE AWARD
A student has to receive an average of seventy (70) in citizenship in the year she/he receives the award.
A student has to receive an average of 60 in scholarship in the year she /he receives the award.
The points must be presented from at least three fields, with the following being the minimum points.
Clubs
40
Scholarship
20
Service
30
Sports
30
Student council (and committees) 30
An AFS, ATAD or other exchange program student needs to have 4 / 5 of the required points to merit the award.
A student who repeated a year (attending school) is required to have 6/5 of the points in order to merit the award.
A student has to take part in a social service club until he/she graduates to get the award.
WAYS OF EARNING POINTS
From clubs and committees. The points are listed below:
MEMBERS
0-10 Points:
Photography club, computer club, psychology club, video film making club, museum club, kızılay com., nature com.,
astronomy club, calligraphy club, tennis club, silent reading, scientific translation, math club, art club, current events,
hiking club, boys football club, campus com., physics club, tourism club, debate, ping pong club, dance club, aerobics
club, ACI rhythm, chess club, resources club,school magazine, stage AV com., Beacon com., okul dergisi, chemistry
projects, Library com., stage crafts, mini library com., promotion of English com., bağlama club, harmony club, English
conversation club, music club, civil defence.
0-15 Points:
Tübitak kimya, Project com., Bazaar com., children’s theatre, health & sports com., committee on order, stage crafts.
0-25 Points:
Athletism, Volleyball, Basketball and other teams, Yearbook Com.
0-25 Points:
All social service clubs - Children’s hospital, orphanage, Old Folks home, bookmobile, Turkish chorus, Musical Drama,
Culture Committee, folklore, English Drama, Turkish Drama, Braille’s Club, Points, Model United Nations.
0-30 Points:
Points Com., Student Council, Honour Court Com., Class Monitors Com.,
President of Honour Court gets 10 extra points.
National Flag: 0-20 points
School Flag: 0-20 points
Song Leader: 0-10 points
School Sign: 0-5 points
OFFICER- Each officer (President, Vice President, Secretary and Treasurer could get 5 more points than the above
mentioned range.
Student Council President Selim Süloş
Student Council Vice Presidents Pamir Tokgöz – Selen Ekinci
Student Council Secretaries Ayşegül Kuyumcu-Çınar Sipahioğlu
Student Council Treasurers Yılmaz Yıldız - Etel Bensinyor
Points Committee Executive Board
Cem Çatıkkaş
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Gökçe Yuvgun
Elif Çakmakoğlu
Gonca Bozkurt
Student Council Sponsor Didem Erpulat Lise Dean
Points Committee Sponsor Teachers Gül Yılmazkoç-Ümid Erküçük
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