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Dear Students,
One of ACI’s goal is to carry out an efficient extracurricular
activities program. Students develop leadership skills, their
characters, learn how to work in a group and how to express
themselves by joining extracurricular activities.
Like the previous years, we also have lots of different clubs for
you to choose.
Every student should participate in a minimum of one activities.
Attendance is a must. Rules are written in the Parent-Student
Handbook.
A student should be a member of a social service club by the time
he/she graduates.
I wish you a successful school year.
Sincerely,

Irmak TÜRKAN
Extracurricular Activities Coordinator
iderebasi@aci.k12.tr
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Sevgili Öğrenciler,
ACI’nın amaçlarından biri olan güçlü bir Sosyal Etkinlikler
programı bu yıl da sizlere sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal
etkinlikler faaliyetlerine katılarak liderlik becerilerini
geliştirirler, kişiliklerinin daha iyi oluşmasını sağlarlar, grup
içinde çalışmayı öğrenirler ve kendilerini daha iyi ifade etme
şansını yakalarlar.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çok sayıda ve farklı
kulübü ilginize sunmaktayız.
Her öğrencinin o sene içinde en az bir sosyal etkinliğe katılması
gerekmektedir. Sosyal etkinliklere devam zorunludur.
Kurallarımız Veli Öğrenci El Kitabı’nda yazmaktadır.
Öğrencilerimiz mezun oluncaya kadar en az bir yıl sosyal servis
yapmalıdırlar.
Yeni öğretim yılının başarılı ve sağlıklı geçmesini dilerim.

Sevgiler,
Irmak TÜRKAN
Sosyal Etkinlikler Koordinatörü
iderebasi@aci.k12.tr
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AKADEMİK KOMİTE –Academic Committee
Amacı: Akademik Müdür Yardımcımızla her hafta yapılacak toplantılarda
akademik konularla ilgili istek ve sorunlar iletilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz
de akademik konularla ilgili duyuruları sınıflarında arkadaşlarına
duyuracaklardır. Pazartesi öğle saatinde Lise 3 ve Lise 4’ler, Salı öğle
saatinde Lise 2, Çarşamba öğle saatinde Lise 1 ve Perşembe öğle saatinde
Hazırlık sınıflarının toplantıları olacaktır.
Üyelik: İsteyen her öğrenci katılabilir.
Aims: 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
academic dean in matters of routine procedure dealing with academic
problems and wishes and also be an academic class monitor to make
announcements to their classmates. Lise 3s and Lise 4s will meet on
Mondays, Lise 2s will meet on Tuesdays, Lise 1s will meet on Wednesdays
and Preps on Thursdays at lunch hours
Membership: Every student who volunteers can attend.

KÜLTÜR ve EDEBİYAT KOMİTESİ – Culture and
Literature Committee
Amacı: Yerel ve ulusal kültürümüzü oluşturan temel değerlerin farkında ve
onları özümsemiş, ana dilini kullanmada yetkin öğrencilerimizin, öncelikle
okul ortamından başlayarak yakın ve uzak çevrelerinde nitelikli, bilinçli ve
çağdaş “Türk Gençlik Kültürü”nün oluşturulmasında ve bu kültürün gelecek
kuşaklara aktarılmasında etkin roller üstlenmesini amaçlar.
Çalışmaları: Bu komitede görev alan öğrenciler, Türk kültürü, Türk dili ve
Türk yazını üzerine düşünsel tartışmalar, eleştirel değerlendirmeler yaparak
“sanatın kültür taşıyıcılığı işlevini” sorgularlar. Öğrenciler tüm çalışmalarını
düzenledikleri aytışmalarda, hazırladıkları assembly programlarında
sergilerler.
Edebiyat sanatını seven gerek yazılı gerekse sözlü dil becerileri gelişmiş
öğrencilerimiz bu komite aracılığıyla edebi türler üzerinde denemeler
yapacaklar ve eleştirel tartışmalara yönlendirileceklerdir.
Üyelik: Komite öğrencileri, her eğitim yılının başında Edebiyat dersi
öğretmenleri tarafından belirlenir. Seçimlerde öğrencilerin temel kültür
değerlerine sahip olmaları, ana dil kullanımı becerileri, yazın sanatına ilişkin
birikim düzeyleri ve akademik ortalamaları temel alınır.
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
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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 teachers 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.

ONUR KURULU – Honour Court
Amacı: Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce verilen ve
temsilcilerce getirilen konuları görüşmek, aldığı kararları okul müdürlüğüne
bildirmek.
Çalışmalar: Okulda örnek davranışlar gösteren, derslerinde başarılı, sosyal,
kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi
belirleyerek ödüllendirmek üzere okul yönetimine bildirmek.
Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezası gerektiren
olayları incelemek ve karara bağlamak.
Öğrencilerin boş zamanını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları
engellemek amacıyla programlar hazırlayarak okul yönetimine sunmak.
Üyelik: Her şubeden bir üye seçilir. Bir önceki sene 2. Dönemde disiplin
cezası almamış olmak, okul davranış notunun en az 50, akademik not
ortalamasının en az 60 olması gereklidir. Yeni Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz
için herhangi bir seçilebilme kriteri yoktur.
Aims: Reviews topics on school order and discipline, as given by the school
administration through the Court’s representatives,
Informs the school administration as to which three students (as a minimum)
from different classes are to be rewarded for their exemplary behavior, their
academic success, and their participation in social, cultural, and
extracurricular activities.
Reviews and makes decisions concerning incidents that require warnings,
deprivation of privileges, and criticism.
Prepares programs that help students use free time wisely and prevent
behavior that leads to indiscipline, and proposes these programs to the school
administration
Membership: One student should be elected from each class. The students
should have no disciplinary punishments, their citizenship points must be
above 50, and their academic average must be 60 or above in the previous
year’s 2nd term. There is no eligibility list for our new Prep students for this
year.
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ÖĞRENCİ BİRLİĞİ-Student Council
Amacı: Öğrenci yönetimine ve faaliyetlerine tüm öğrencilerin katılmalarını
sağlamak.
Okul faaliyetleri ile ilgili konularda, tartışmalarda öğrencilerin ilgilerini
uyandırmak ve öğrenciler arasında ortak bir istek, arzu, irade temin etmek.
Her bireyin en iyi şekilde gelişmesini sağlamak amacı ile tüm okul yaşamını
zenginleştirmek.
Üyelik: Her şubeden bir üye seçilir. Öğrenci Birliği temsilcilerinde olumlu
lider nitelikleri aranır.
Ayrıca bir önceki sene 2. Dönemde, disiplin cezası almamış olmak, okul
davranış notunun en az 70 ve akademik not ortalamasının geçen seneki hazırlık
öğrencileri için en az 70; geçen seneki Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 öğrencilerimiz
için en az 80 olması gereklidir. Yeni Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için
herhangi bir seçilebilme kriteri yoktur.
Aims: The aims of this organization shall be:
To provide for student participation in student government and activities
To stimulate interest in the discussion of school activities and to provide for
determining the collective will of the student body
To enrich the life of the entire school in order to assure the greatest possible
development of each individual.
Membership: One student should be elected from each class. A Student
Council representative should have positive qualities of leadership. The
members should have no disciplinary punishments, the citizenship points must
be above 70, and the academic average must be at least 70 for the Prep and 80
for the Lise 1 students, Lise 2 students, Lise 3 students in the previous year’s
2nd term. There is no eligibility list for our new Prep students for this year.

PUAN KOMİTESİ – Points Committee
Amacı: Öğrencilerin ders dışı okul faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek.
Her öğrencinin katıldığı komite, kulüp ve diğer çalışmaların 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. Bir önceki sene 2. Dönemde disiplin
cezası almamış olmak, okul davranış notunun en az 50, akademik not
ortalamasının en az 60 olması gereklidir. Yeni Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz
için herhangi bir seçilebilme kriteri yoktur.
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.
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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 student should be elected from each class. The students
should have no disciplinary punishments, their citizenship points must be
above 50, and their academic average must be 60 or above in the previous
year’s 2nd term.
There is no eligibility list for our new Prep students for this year.

SPOR KOMİTESİ – Sports Committee
Amacı: Okulda öğrencilerin çeşitli spor dallarında ilgilerini uyandırmak;
sportif yeteneklerin geliştirilmesinde çalışmak.
Çalışmalar: Yangın alarmlarında Sınıf Başkanları ile komitesi ile faal bir iş
birliği kurmak.
Sınıflararası maçlar, turnuvalar ve günleri düzenlemek,
Kentimizde ve yurt 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.
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.
To work together with the Class Monitors Committee during the Fire Drills
in taking attendance.
Membership: Two members elected from each class section.

SINIF BAŞKANLIĞI- Class Monitors Committee
Amacı: 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. Assembly saatlerinde
yoklama almak.
Çalışmalar: Genel olarak sınıfın düzenli ve ahenkli havasını bozan önemli
problemlere çözüm yolu araştırmak, öğrencileri iyi, doğru ve güzel
ACI 2018-2019
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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. Hazırlık ve Lise 1 şubelerinde 1 erkek-1
kız öğrenci seçilecektir, Lise 2, Lise 3 ve Lise 4 seviyelerinde ise böyle bir
zorunluluk yoktur. Sınıf başkanlarında olumlu lider nitelikler aranır. Ayrıca
bir önceki sene 2. Dönemde disiplin cezası almamış olmak, okul davranış
notunun en az 50 ve akademik not ortalamasının en az 60 olması gereklidir.
Yeni Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için herhangi bir seçilebilme kriteri
yoktur.
Aims: 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 matters of routine procedure dealing with attendance and
the class books. They will also be responsible of the attendance during the
assembly hour.
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.
To take the attendance during the assemblies.
Within the classroom:
To assist with individual problems in the class;
To encourage 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 students should be elected from each class. In Prep and
Lise 1 levels 1 girl-1 boy student will be elected by their classmates, in Lise
2, Lise 3 and Lise 4 levels there isn’t such a requirement. Class monitors
should have positive qualities of leadership. Their citizenship points must be
above 50. The members should have no disciplinary punishments and their
academic average must be 60 or above in the previous year’s 2nd term.
There is no eligibility list for our new Prep students for this year.
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SINIF REHBERLİK KOMİTESİ – Class Guidance
Committee
Amacı: Öğrencilerin temsil ettikleri sınıflarla rehberlik birimi arasında bir
köprü oluşturmak ve iletişimi arttırmak. Sınıflarda rehberlik saatlerinde
yapılacak etkinliklerde sınıf rehber öğretmenine destek olmak.
Aims: The students are the bridge between the class they represent and the
guidance service. They help the guidance teacher in making announcements
and passing out information in the class guidance hour.

YILLIK KOMİTESİ – Yearbook Committee
Lise sonlar sorumlu öğretmenlerinin yardımı ve yaratıcı fikirleriyle yıllık
hazırlarlar. Her şubeden bir öğrenci seçilir.
Lise 4s prepare the yearbook with their creative ideas by the help of their
sponsor teacher. One student will be elected from each class.

ACI 2018-2019
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KULÜPLER: Clubs

KULÜPLER

CLUBS
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ACI AĞIRLIK KALDIRMA KULÜBÜ – ACI Weightlifting
Club
Kulübümüz ağırlık kaldırma yoluyla güçlerini arttırmak ve bedenlerini
geliştirmek isteyen öğrenciler içindir. Öğrenciler kulüpte, vücut tiplerine
uygun ağırlık ve uygun kaldırma teknikleriyle ilgili bilimsel ilkeleri
öğreneceklerdir. "Büyük 3" adı verilen bileşik hareketlere nasıl hâkim
olacaklarını öğrenecekler, vücut gelişimi için bench press, deadlift ve squat
çalışması yapacaklardır. Öğrenciler bireysel hedefleri için vücut ağırlığı,
dumbell ve egzersiz aletlerini kullanacaklardır. Her öğrencinin ayrı ayrı
hedefleri için özel programlar geliştirilecektir. Ağırlık odasının büyüklüğü
nedeniyle kulübümüze sadece 8 öğrenciyi kabul edebileceğiz.
This club is for students interested in developing strength and their physique
through weightlifting. Students will use this time to learn about the scientific
principles to weightlifting and proper lifting techniques for their body type.
Students will learn how to master “the big 3” compound movements: the
bench press, the deadlift and the squat for total body development. Students
will also use bodyweight, dumbell and machine exercises to meet their own
individual goals. Specific programs will be developed for each student to
continue their atheletic goals outside of the school. Due to the size of the
weightroom this club will only accept 8 students.

ACI AMERİKAN FUTBOLU KULÜBÜ – ACI American
Football Club
ACI Amerikan Futbol Kulübü, American Flag Football'un dinamik
oyununu öğrenmek isteyen toplam 12 erkek veya kızla sınırlı olacaktır.
Oyuncular her takım için 6’şar kişiden oluşacaktır. Kulübümüz Çarşamba
10. dersteki kulüp saatinde basketbol sahasında toplanacaktır.
The ACI American Football Club will be limited to a total of 12 boys or girls
who wish to learn the dynamic game of American Flag Football. The
players will be 6 for each team. On offense, one Lineman, one Quarterback,
and 4 Offensive Receivers. On defense, One Lineman, One Linebacker, and
Four Secondary Backs. The game will be practiced on the ACI Basketball
courts during Wednesday club hours.

ACI BEYİN YAĞMURU KULÜBÜ-BrainACId Rain Club
Öğrencilerimiz bu kulüpte temel düzeyden ileri düzeye kadar hazırlanmış
zekâ soruları üzerine çalışmayı, yaratıcı çözüm yolları bulmayı ve soruları
analiz ederek sonuca ulaşmayı öğrenirler. İsteyen herkes kulübe katılabilir.
Öğrenci ders notları ile ilgisi yoktur. Kulüp Salı günleri öğle arası Hill 3’te
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toplanacaktır. (Max:16 öğrenci)
In this club students learns studying on basic and high level intelligence
questions, looking for creative solution ways, achieving the answer and
analysing the questions. All students are able to join to the club. It is not
related to students’ grade. The club meets in Hill 3 once a week on Tuesdays
during luch break. (Max:16 students)

ACI CANLI YAYIN KULÜBÜ – ACI Live TV Club
Bilgisayar bölümü yardımıyla öğrenciler tarafından kurulan okulumuzun
canlı yayın kanalıdır. Bazaar day, kep töreni, tiyatro gösterileri ve öğrenciler
tarafından düzenlenen birçok organizasyonları internet üzerinden yayın
yapar. Bu kulüp sayesinde öğrenciler hem sosyal hem bilgisayar konusunda
becerilerini ACI Live TV’de kanıtlayabilirler. Kulüp toplantıları Çarşamba
günleri öğle tenefüsü ve Salı günü okul sonrası 16.15-18.00 arasındadır. Lise
4 dışındaki tüm seviyelerden en fazla 10 istekli öğrenci seçmelerden sonra
alınacaktır.
ACI Live TV: School Internet based TV (Student project organized by IT
department) is also very prestigious IT development for our school. Many
school activities like bazaar day, commencement, theatre, shows and special
nights are broadcasted online and students have chance to implement their IT
and social skills in these ACI Live TV activities. For the students who had
been in the club before, the club meeting hour is Wednesday 6th and Tuesday
after school between 16.15-18.00. Max.of 10 students will be chosen from all
levels except Lise 4s. There will be auditions with the volunteer students.

ACI ÇOK SESLİ KORO KULÜBÜ – ACI Polyphonic
Chorus Club
Müziğe ve özellikle çok sesli koro çalışmalarına ilgi duyan tüm öğrenciler
katılabilirler. Tanınmış blues, klasik, rock ve choral parçaları çok sesli olarak
birden fazla solist ile çalışılıp yıl sonu konserine hazırlanılır. Bir assembly
programında çalışmalar paylaşılacaktır.
Students who are interested in music and chorus singing are welcome from
every level. Working in a group as an individual singer will be taught. There
will be an assembly about the club activities.

ACI FİLM KULÜBÜ – ACI Film Board Club
Bu sene kulübümüz okulumuzda her ay film etkinlikleri düzenleyerek film
gösterimleri yapacak ve baharda ACI Film Festivali etkinliğini
hazırlanmaktan sorumlu olacaktır. Öğrencilerimiz filmleri değerlendirecek,
bunlar üzerine tartışacak ve etkinlik planlamaya yardımcı olacaklardır.
ACI 2018-2019
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Okuldaki gösterimlerimize katılmanın yanı sıra okul içinde asılacak ve
duyuruları yapılacak gösterimler için posterler hazırlayacaklar ve
asacaklardır. Kulüp her Perşembe öğle saatinde toplanacaktır.
This year, the club will be in charge of handling our monthly screening
events on campus, as well as prepare for the ACI Film Festival event in the
spring. Students will help discuss and plan events, as well as screen films
and discuss them with the group. This may include, but not limited to,
creating and distributing posters and advertisements for the campus, as well
as attending our campus screenings. The club will be held every Thursday
during lunch.

ACI GARAGE RADYO ve SOUNDGARDEN KULÜBÜ –
ACI Garage Radio and Soundgarden Club
ACI Garage Radio and Soundgarden öğrenciler ve çalışanlar için
hazırlanmış internet tabanlı bir radyo istasyonudur. Farklı konularda
programlar ve tüm türlerden özenle seçilmiş müzikleri 7/24 kesintisiz
sunmaktadır.
Ayrıca Soundgarden ve ACI Garage Radio iş birliği ile her hafta kurulacak
açık sahnede canlı müzik ve çeşitli performanslar sergilenecektir. Radyo ile
veya Soundgarden projesi altında çalışmak için hevesliyseniz kulübe
katılım için başvurun.
ACI Garage Radio and Soundgarden is an online radio station for both
students and staff. It offers wide variety of talk shows and hand-picked
sounds from all genres 24/7.
This year ACI Garage Radio and Soundgarden collaborating to set up an
open stage every week in ACI to offer live performances and music during
the lunch breaks.
Apply to join the club if you are willing to come up with your own radio
program or work on Soundgarden project.

ACI İNGİLİZCE GAZETECİLİK KULÜBÜ –ACI English
Newspaper Club
“Sevgili Öğrenciler: İsminizi bir gazetede görmek ister misiniz? ACI
İngilizce Gazetesine katkılarınızı bekliyoruz! İngilizce Gazete Kulübüne
üye olarak, İngilizce pratik yapma olanağı bulacak ve İngilizce becerilerinizi,
muhtemelen de notlarınızı, yükselteceksiniz. İngilizce’ye ilaveten, öğrenciler
röportaj, çizim ve fotoğrafçılık becerilerini de geliştireceklerdir. Kulübümüz
Çarşamba günleri 10. derste toplanacaktır.
“Dear students: Have you ever wanted to see your name in print? Give your
contributions to the ACI English newspaper! By joining the English
newspaper club you will be able to practice English and improve your skills
ACI 2018-2019
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(and possibly your grades) in English class. Students will also be able to
practice interview skills, drawing, and photography in addition to writing in
English. The club meets once a week on Wednesdays at 10th period.

ACI KLASİK MÜZİK ORKESTRASI KULÜBÜ – ACI
Classical Music Orchestra Club
Tanınmış müzikallerden (Grease, Mamma Mia, Fame gibi) ve tanınmış
dünyaca ünlü klasik bestecilerin eserlerinde, tanınmış operalardan ve
sanatçılardan seçme partiler, şarkılar öğrencilerle yıl içerisinde çalışılır ve yıl
sonu konserine hazırlanılır.
Students will learn to perform songs and parties from famous musicals and
famous classical music composers’ such as Grease, Mamma Mia, Fame, etc.
and an end of the school year performance may happen.

ACI KODLAMA KULÜBÜ – ACI Coding Club
Kodlama Kulübü, öğrencilerin eğlenirken önemli dijital becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler bilgisayar terminolojisini
öğrenecek ve bilgisayar bilimcisi gibi düşünecekler. Öğrencilerin problem
çözme becerilerini genişletecek ve onlara yeni bir bakış açısı kazandıracak.
Kodlama Kulübü öğrencileri, programlama becerilerini geliştirmek için
code.org, hackerrank, leetcode, github ve Harvard'ın CS50, Stanford
CS106A müfredatları gibi araçları kullanır. Öğrenciler web development,
ios development, machine learning, image processing, python ve çok daha
fazlasını öğrenebilecekler! Bu kulüp, yetenek seviyesine bakılmaksızın
kodlamaya ilgi duyan herkese hizmet edecektir. Kodlama Kulübü ayrıca
öğrencileri birbirlerine öğretmeye ve böylece daha iyi bir şekilde
öğrenmeye teşvik eder.
Kodlama Kulübü Getirileri:
● Kendi bilgisayar programlarınızı oluşturun.
● Bilgisayar Biliminin temellerini öğrenin.
● Kodu öğrenen diğer öğrencilerle tanışın.
● Problemleri çözmek için sayısal düşünme yöntemini kullanmayı öğrenin.
● Başkalarına nasıl kod yazılacağını öğretin.
● Ne öğrendiğinizi paylaşın.
Kulübümüz Perşembe günleri 12.30’da Bristol Binasındaki bilgisayar
odasında toplanacaktır. Kulübümüze 15-20 öğrenci alınacaktır. (Tüm
seviyelerden kulübe ilk kayıt olan öğrenciler alınacaktır)
Coding Club helps students develop important digital literacy skills while
having fun. Students will learn Computer Terminology and how to think
like a Computer Scientist. It will extend the students’ problem solving skills
and help them form a new perspective. Coding Club students use tools like
ACI 2018-2019
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code.org, hackerrank, leetcode, GitHub, and curriculums like Harvard’s
CS50, Stanford CS106A to develop their programming skills. Students will
be able to learn web development, ios development, machine learning,
image processing with python and so much more! This club will serve all
those who are interested in coding regardless of their skill level. Coding
Club also encourages students to teach each other and thus learn in a much
better way.
Coding Club Outcomes:
● Create your own computer programs
● Learn the basics of Computer Science
● Meet other students learning to code
● Learn to apply computational thinking to solve problems
● Teach others how to code
● Share what you learned
Class size: 15-20 (selected on a first come first serve basis) Class Schedule:
Bristol lunch time 12:30 at Thursday.

ACI ÖĞRENCİ SOSYAL MEDYA KULÜBÜ – ACI
Student Social Media Club
ACI Student okulumuz öğrencilerinin ve mezunlarının başarılarını,
hazırladıkları etkinlikleri çeşitli sosyal medya araçlarını kullanarak
paylaşmayı amaçlayan bir kulüptür.
Daha fazla bilgi ve başvuru için: http://bit.ly/joinacistudent
ACI Student is the Social Media Club which seeks to promote the
accomplishments of the students and alumni of the ACI family, as well as the
many events that take place at ACI using the most widely used current social
networks.
For more info and to join: http://bit.ly/joinacistudent

ACI ROBOT KULÜBÜ –ACI Robotics Club
Geçen senelerde “Maker Club” adı altında faaliyet süren kulübümüz, bu
seneye ve geleceğine “ACI Robotics Club” olarak devam etmektedir.
Aktivitelerimiz çoğunlukla robotik ürün tasarımı, geliştirilmesi ve sunumu
üzerinedir. Robotik kulübü olarak en çok geliştirdiğimiz ve kullandığımız
yeteneklerimiz ise kodlama, tasarım, sunum ve teknolojik bir çağda bizi bir
adım öne koyan benzeri yeteneklerdir. Katıldığımız ulusal ve uluslararası
aktivitelerin ve yarışmaların hem teknik hem de sosyal yeteneklere faydalı
olduğuna inanıyoruz. Projelerimiz geçen sene ulusal alanda 4 ödül almak ile
birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uluslararası bir yarışmanın
girişimcilik kategorisinde 2. olmuştur. Tanıtım videosu ve işletme ödüllerine
de layık görülmüştür. Bu başarının takım çalışması ve bir projeye kendimizi
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adamaktan geçtiğinin farkındayız.
Bu yılki hedeflerimiz;
Her dönem birden fazla robotik yarışmasına katılım sağlamak,
Üyelerimize takım çalışmasının ve arkadaşlığın önemini göstermek,
Proje yapmanın ne kadar sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu öğretmek,
Tüm üyelerimizi uluslararası yarışmalara katılabilecek seviyeye getirmek,
Tecrübelerimizden kazandığımız robotik ürün dizaynı, sunum yapımı, robot
geliştirme, pazarlama yöntemleri hakkındaki bilgileri üyelerimize
seminerlerle aktarmak.
Our club has been active under the title of “Maker Club” for the past few
years, and now it will proceed as “ACI Robotics Club”. Our activities are
based on robotics project designs and their presentations. We believe that
these kinds of challenges improve many skills both socially and technically.
Skills that are used and improved in the club range from coding, designing to
communicating. Last year, our projects have earned 4 national awards. To
top it off with an international award, the projects came in second place for
an entrepreneurial challenge worldwide at USA. It also earned marketing
video and business prizes. We know that this success came through
teamwork and dedication.
This year we aim to;
Compete in or attend robotics events for more than once per semester,
Make people aware of the importance of friendship and teamwork,
To learn about the workload and responsibility of a project,
Improve and educate all club members to a minimum point in which they
can attend international competitions,
Share knowledge and past experiences through seminars and presentations to
teach everyone about robotic product design, presentation, development,
marketing and etc.

ALMANCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ –
German MUN Club
Geçtiğimiz yıl Almanca Mun Kulübü’nün öğrencileri özverili çalışmalarının
sonucunda önce Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bir çalıştaya, ardından
Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen SPUN Konferansı’na katıldılar.
Bu yılki çalışmalar daha da hız kazanacak ve öğrencilerimiz Ekim ayından
itibaren okulumuzu temsil etmek üzere yoğun bir hazırlık sürecine
başlayacaklardır.
Almanca MUN Kulübü’ne katılmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen
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kriterleri yerine getiriyor olmaları gerekir:
- Almanca dil seviyesinin ileri düzey (en az B1) olması
- Siyaset ve dünya sorunlarına ilgili
- Okumayı, araştırmayı ve öğrenmeyi seven
- Üretken, girişimci, özgüvenli, sorumluluk sahibi
Tüm bu niteliklere sahip ve bu kulübü seçen öğrenciler yeni öğretim yılının
başında dünyadaki gelişmeler ve MUN resmi prosedürü hakkında bir küçük
eleme sınavına tabi tutulurlar. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilerle
çalışmalarımız Perşembe günleri okuldan sonra 16.15-18.00 arasında
yürütülecek, ancak sadece kulüp saati ile sınırlı kalmayacaktır. Öğrenciler,
uluslarası konferansa katılabilmek için çok yönlü araştırmalar yapmak, çok
sayıda yeni terminoloji üzerinde yoğunlaşmak, ilgili konulara dair çözüm
taslakları (resolution) yazmak ve tüm bunlar için kendi özel zamanlarını
kullanmak zorunda kalabilirler. Tüm bu zorlu çalışmaların sonunda kulüp
üyelerinden üstün başarı gösterenler okulumuzu bu sene Almanya Kiel’de
yapılacak olan MUN Konferansı’nda temsil etme şansını elde ederler.
Last year our German MUN Club represented our school successfully in
conferences which were organized in Üsküdar American Academy and in
Stuttgart, Germany. This year starting by October until May the members
will be asked to show accelerated work to get ready for the conference which
they will be attending. Acceptance to these club requires
- German language skills at a level of B1 and over.
- Interest in current world events.
- Interest in reading, making reseraches and loves learning more and more
- Productive, eager to learn, enthusiastic, self confident, responsible.
There will be a mini quiz amongst the students who has chosen this club
about MUN procudures and current events at the beginning of the year. The
final list is prepared accordingly. The members will be meeting on Thursdays
after school between 16.15-18.00. The members have to do researches and
learn how to write a resolution and use specific terminology. This means,
extra working hours besides to normal school work therefore all members
should be ready to give their hours for this club. The members who will
succeed to accomplish these expectations will have the chance to represent
our school in the international conference which will be held in Kiel,
Germany.

ARJANTİN TANGO DANS KULÜBÜ – Argentine Tango
Dance Club
Müzikalite ve ahenk ile dansedeceğimiz, Arjantin Tangonun temellerini
öğrenip, öğrendiklerimizi uygulayabileceğimiz ve bedensel farkındalık
öğreneceğimiz kulübümüz, karşılıklı saygı ve anlayışı da geliştiriyor.
Eğer orkestral müzikten hoşlanıyorsanız fakat dans edemediğinizi
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düşünüyorsanız, piste adım atmak için Arjantin Tango sizin için birebir bir
dans. Herkesi bekliyoruz.
We will learn the basic steps of Argentine Tango with musicality and
rhythm, we will practice our moves and increase our physical awareness,
also improve respect and understanding to each.
If you like orchestral music but you think you cannot dance, Argentine
Tango is the most suitable first step to the dance floor. We invite everyone.

ASTRONOMİ KULÜBÜ – Astronomy Club
Kulüp öğrencilerine “Astronomi”nin tanıtımı yapılır, gök cisimleri ve gök
olayları hakkında bilgi verilir, konuk konuşmacımızın katılacağı söyleşiler
yapılacaktır. En fazla 30 öğrenci alınacaktır.
Astronomy, different stars, planets in the universe will be introduced to the
students. Members will have chance to attend meetings with our guest on a
regular basis. Max.of 30 students will be accepted.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ – Atatürk Club
Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda toplum yararına işler yapar,
farkındalık yaratır. Özel günlerde etkinlikler düzenler. (29 Ekim, 10 Kasım,
19 Mayıs, vb.) Sene içinde bir assembly saatine öncülük eder. Söyleşiler
yapar. Okul dergi veya gazetesine yazılar yazar. Kulüp kendi sosyal medya
hesabını açar. Pano çalışmaları, kitap tartışmaları yapar ve film izleme
etkinlikleri koyar.
The club works for the benefit of our society in the direction of Atatürk's
Principles and Revolutions and creates awareness. The club members
organize events on special days and leads assemblies (October 29, November
10, 19 May, etc.). The members write essays to school magazines. The club
opens its own social media account. The club members will prepare bulletin
boards, make book discussions and organize movie nights.

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU KULÜBÜ –
European Youth Parliament Club
Yeni bir kulüp olan Avrupa Gençlik Parlementosu, Avrupa kültürü ve
Avrupa'yı ilgilendiren çeşitli problemleri merak eden öğrencilere yardımcı
ve faydalı olacağı düşünülerek kurulmuştur. Avrupa Gençlik Parlementosu
1987'den beri dünya çapında işlev görmekte olan bir programdır ve
ülkemizde 1999’dan beri devam etmektedir. Bugün birçok lisede oturumları
yapılmaktadır. Öyleyse bizde niye olmasın? Bu kulüp dünyada bizim gibi
gençler tarafından yürütülmekte ve bir takım oyuncusu olmalarını, belirli
konularda taraflarını seslerini yükselterek ifade etmelerini sağlar. Yaratmayı
ve inove etmeye iter. Politikayla ilgisi olmakla birlikte sadece de bunla
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kalmayıp öğrencilere kendilerinden başka kültürleri öğretecek bir atmosfer
yaratır. Yıl içinde 600'den fazla organizasyon düzenlemekte ve dünya
çapında 20.000'den fazla katılımcısı olmaktadır. Okulumuzda kulübümüz
Salı okul sonrasında toplanacaktır ve en az iyi seviyede İngilizce
gerektirmektedir.
The European Youth Parliament (EYP) is a new club in ACI which we
believe would be beneficial and helpful to students who would like to know
more about Europe's culture and issues regarding various topics that concern
European youth. EYP is a program that was established in 1987 and has been
in our country since 1999. Today many high schools have this club in
session, so why shouldn't we? This club is run by young people just like us
throughout Europe and aims to help people be more of a team-player, and be
able to express their own voices about where they stand on the issues at
hand. It pushes people to create and be innovative. But this club is not just
all about politics; it creates an environment where students are able learn
about cultures other than their own. Over 600 events are held through the
course of a year, all around the world with more than 20.000 participants of
all origins. European Youth Parliament will be in session on Tuesdays after
school, and will require at least Intermediate level English.

BOLYWOOD KULÜBÜ – Bolywood Club
Bollywood Kulübü, öğrencilere Hint kültürünün birçok yönünü
deneyimleme fırsatı verir. Kulüpte yemek, dans, film ve yaratıcı kına
tasarımları hakkında bilgi edineceksiniz. Bollywood Kulübü, kına
tasarımlarını denemenize ve sanatçı yanınızın parlamasına olanak
sağlayacaktır. Her seviyeden öğrenci başvurabilir. Maksimum öğrenci
sayısı 25'tir.
Bollywood Club gives students the opportunity to experience many aspects
of the Indian culture. The club will be fun and you will learn about the
food, dance, film and creative henna designs. The Bollywood Club will
allow you to even try henna designs and to let your artist side shine. All
level students are welcomed. The maximum number of students able to sign
up for this club is 25.

COĞRAFYA KULÜBÜ – Geography Club
Bu kulüpte öğrencilerimize TÜBİTAK Coğrafya projeleri hazırlama,
Coğrafya billiminde araştırma basamaklarını takip ederek ortaöğretim
öğrenciler
arası
araştırma
projeleri
yarışmasına
hazırlanmak
amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin ileriki öğrenim yaşantılarında bu tür
yarışmalarda alınan başarılar gerek yurtdışı üniversitelerine girişte gerekse
ülkemizdeki üniversite sınavına ek puan getirmede çok önemli bir yer teşkil
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edecektir. Özel bir çalışma gerektiren bu kulüp için Salı günleri öğle saatinde
toplanılacak, gerekirse ek çalışmalar okul sonraları da çalışılacaktır. Ulusal
ve uluslararası projeler hazırlamak ve Map Maker hareketini başlatmayı
hedefliyoruz. Kulübe katılacak öğrencilerin Windows işletim sistemine sahip
bir bilgisayarı kulüp saatine getirmesi gerekmektedir. En fazla 8 öğrenci
katılabilir. Kulüp öğrencileri kulüp sorumlu öğretmenince seçilecektir.
In this club, our students will prepare Geography projects for TÜBİTAK and
they will learn the steps on how to make a project and then they will attend
the project contests. Successful rankings in these kind of contests and
olympiads are also additional points to turkish universities which will effect
your university entrance exam results or for application to abroad
universities. We are aiming to prepare national and international projects and
to start the Map Maker activity. Our club will be meeting on Tuesdays lunch
time and if needed there will some after school practices. The members will
be chosen by the club sponsor teacher. Max.of 8 students will be accepted.

DAĞCILIK KULÜBÜ – Hiking Club
Kulüp üyeleri spor yapmak amacıyla şehir ortamından uzaklaşıp, tarihi ve
doğal güzellikleri görerek, doğadaki temiz havada yürüyüş ve tırmanış
yaparlar. Kulüp toplantıları Perşembe öğle saatinde, geziler ise ayda bir
Cumartesileridir.
The members have a chance to run away from the city in order to appreciate
the beauties of nature and history as well as enjoying sports. The club
members meet on Thursday lunch times and there are monthly hikes on
Saturdays.

DofE KULÜBÜ – DofE Club
The Duke of Edinburgh Uluslararası Ödül Programı 14 ile 24 yaşları
arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim
programıdır. Programının amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları
toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile
donatmaktır. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından
kurulduğundan bu yana, 140 ülkede ve bölgede 8 milyonu aşkın genç Ödül
Programına katılmıştır. Türkiye’de 2003 yılından bu yana 3000’i aşkın genç
Ödül Programını tamamlamış; 2020’ye kadar hedefimiz 20,000 gence
ulaşmaktır.
Ödül Programı süresi arttıkça sorumluluğun da arttığı 3 kategoriden oluşur:
•
•

Bronz (6 ayda tamamlanır)
Gümüş (12 ayda tamamlanır)
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•

Altın (18 ayda tamamlanır)

Her kategori 4 temel bölümden oluşur:
•
•
•
•
•

Beceri Geliştirme (Haftada 1 saat yapılması gerekir)
Fiziksel Gelişim (Haftada 1 saat yapılması gerekir)
Toplum Hizmeti (Haftada 1 saat yapılması gerekir)
Macera ve Keşif Yolculuğu
Toplumsal Uyum Projesi (Sadece Altın Kategori).

Katılımcılar, her bir kategoriyi tamamlayabilmek için bütün bölümleri
tamamlamakla yükümlüdür.
Programı tamamladıktan sonra Uluslararası çapta tanınan Ödül Programı
sertifikası ve rozeti Ödül Törenlerimizden bir tanesinde size takdim edilir.
Programın işleyişi ile daha detaylı bilgi için http://www.intaward.org.tr web
sitesi ziyaret edilebilir.
Program Katılımcıları (2018-2019): Sadece lise 1 ve hazırlık sınıfları
Duke of Edinburgh's International Award
The Duke of Edinburgh’s International Award is also known as DofE, The
Head of State Award, The President's Award Scheme, The International
Award for Young People, and the Governor General's Youth Award. The
Award is available to all 14-24 year olds and is the world’s leading youth
achievement award. It equips young people for life regardless of their
background, culture, physical ability, skills and interests. Doing the Award is
a personal challenge and not a competition against others; it pushes young
people to their personal limits and recognises their achievements.
Since its launch over 60 years ago, the Award has inspired millions of young
people to transform their lives. Through non formal education, the Award
can play a critical role in a young person’s personal development and is
achievable by any 14-24 year old who wants to take up the challenge.
The Award framework
The Award is comprised of three levels and four sections. Participants
complete all four sections at each level in order to achieve their Award. At
Gold level, participants also complete a Residential Project.
•
•

Bronze (complete in 6 months)
Silver (complete in 12 months)
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•

Gold (complete in 18 months)

Each level consist of four sections.
• Skill (minimum an hour in a week)
• Physical recreation (minimum an hour in a week)
• Service (minimum an hour in a week)
• Adventurous Journey
• Residential Project (Only at gold level).
• For more information check webpage http://www.intaward.org.tr.
• Participants (2018-2019): Prep and Lise 1 Classes

EKONOMİ ve FİNANS KULÜBÜ – Economy and
Finance Club
Kulübümüzde teorik ekonomi dersi anlatılacak ve öğrenciler temel
ekonomik terimleri öğrenecek, ülkemizde ve dünyadaki güncel ekonomik
olaylar tartışılacaktır. Kulüp toplantılarımıza ekonomi ve işletme alanında
söz sahibi konuklar davet edilecektir. Toplantılarımız Salı günleri öğle
saatinde olacaktır.
In our club, the students will learn the basic economic terms and we will
discuss current economic events in our country and the world. We will invite
guests from the economy and business sectors to our club meetings. Our
meetings will be on Tuesdays during lunch time.

ENGLISH-SPEAKING UNION (ESU) KULÜBÜ – English
Speaking Union Club
İngilizce Konuşma Birliği (ESU) “insanlara fikirlerini ifade etmeleri ve
başkalarıyla paylaşmaları için gerekli becerileri ve özgüveni vererek onların
potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan eşşiz bir
eğitsel vakıf ve üyelik kuruludur” (http://www.esu.org/).
Kulüp olarak, Türkiye’de ve yurtdışında, topluluk önünde konuşma
yarışmaları ve münazara turnuvalarına katılacağız. Kulüp öğrencilerimiz
“uzman eğitmenlerden dünya
standartlarında koçluk” alacak ve “başlangıç, orta ve ileri seviyede farklı
münazara teknikleri deneme şansı” elde edecekler (http://www.esu.org/ourwork/debate-academy).
İngilizce konuşma ve fikirlerinizi İngilizce ifade etme, farklı kültürlerden
insanlarla tanışma ve yeni yerler görme konularına ilgiliyseniz, ekibimize
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katılın. Bu sene en fazla 20 öğrenci kabul edeceğiz ve en az orta seviye
İngilizce şartı arayacağız.
The English-Speaking Union (ESU) “is a unique educational charity and
membership organisation dedicated to helping people realise their potential
through giving them the skills and confidence in communication to articulate
their ideas and share them with others” (http://www.esu.org/).
We will be attending public speaking competitions and debate tournaments
in Turkey and abroad. Our students will receive “world-class coaching from
expert mentors” at debate academies and have “the opportunity to try a
variety of debating styles at beginner, intermediate and advanced tracks”
(http://www.esu.org/our-work/debate-academy).
If you are interested in speaking and expressing your ideas in English,
meeting people from different cultures, and seeing new places, join our team.
This year we will accept up to 20 students and require at least Intermediate
level fluency in English.

FELSEFE KULÜBÜ – Philosophy Club
Liseli gençler arasında felsefeye ilgi uyandırır. Derin bilinçli düşünce
yeteneğini ortaya çıkarır. Diğer okulların felsefe kulüplerinin çalışmalarına
katkıda bulunur. Ayrıca, felsefe olimpiyatlarına, Ege Felsefe Platformu
etkinliklerine, Ege Felsefe Günleri’ne ve Sosyal Bilimler Fuarı’na katılırlar.
Raises interest in philosophy among students and helps students think deeply
and consciously. Students attend Philosophy Olympics, the activities of the
Aegean Philosophy Platform, the Aegean Philosophy Days and the Social
Studies Fair.

FİZİK PROJE KULÜBÜ –Physics Project Club
Fizikte farklı alanlarda ön araştırma yapıp, yarışmalara proje hazırlarlar.
Researching different fields of physics and participating in competitions are
activities of this club.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ – Photography Club
Kulübümüzde amacımız fotoğraf ile ilgilenen öğrencilerimizin bu hobilerini
paylaşabileceği bir ortam oluşturmaktır. Okul içindeki etkinliklerde görev
alınacaktır. Kulüp üyelerinin kulüp toplantı saatine kendi fotoğraf
makinelerini getirmeleri gerekmektedir.
In our club our aim is to gather students who are interested in photography
who can share their hobbies. The members will be on duty in school activites.
Club members should bring their own cameras to club hours.
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FRANSIZCA KULÜBÜ – French Club
Fransızca Kulübünde amacımız Fransızcayı sıfırdan öğrenmek ve yabancı dil
bilgimizi iyi bir seviyeye taşımaktır. Bunun yanı sıra Fransız kültürü
hakkında bilgiler edinip, yeni bir dünya kültürü öğrenmiş olacağız. Ayrıca bu
kulüp kültürel anlamda disiplinler arası anlayış geliştirmemize yardımcı
olacaktır.
The goal of the ACI French Club is to give a chance for our students to start
learning French from scratch and to improve our knowledge of foreign
languages. Our club will also introduce its members to a culture of great
importance; the French Culture, to further extend the students' understanding
of foreign cultures. The opportunity to learn and experience new cultures will
also teach the club members about cultural appropriation and cultural
exchange.

FRANSIZCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ
– French MUN Club
Geçtiğimiz yıl Fransızca MUN Kulübü’nün öğrencileri özverili
çalışmalarının sonucunda önce Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bir workshopa,
ardından İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nde düzenlenen MFINUE
Konferansı’na ve sonrasında da İsviçre’deki Uluslararası Konferansa
katıldılar. Bu yılki çalışmalar daha da hız kazanacak ve öğrencilerimiz
yurtiçinde düzenlenecek bir konferansa katılacaklardır. Bu konferansta
okulumuzu temsil etmek üzere yoğun bir hazırlık sürecine başlayacaklardır.
Fransızca MUN Kulübü’ne katılmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen
kriterleri yerine getiriyor olmaları gerekir:
Fransızca dil seviyesinin ileri düzey (en az B1) olması
Siyaset ve dünya sorunlarına ilgili
Okumayı, araştırmayı ve öğrenmeyi seven
Üretken, girişimci, özgüvenli, sorumluluk sahibi
Tüm bu niteliklere sahip ve bu kulübü seçen öğrenciler yeni öğretim yılının
başında dünyadaki gelişmeler ve MUN resmi prosedürü hakkında bir küçük
eleme sınavına tabi tutulurlar. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilerle
çalışmalarımız ikinci dönem Perşembe günleri öğle saatindedir ancak
çalışmalar sadece kulüp saati ile sınırlı kalmayacaktır. Gerek görüldüğünde
okul sonralarına çalışmalar konacaktır. Öğrenciler, uluslarası konferansa
katılabilmek için çok yönlü araştırmalar yapmak, çok sayıda yeni terminoloji
üzerinde yoğunlaşmak, ilgili konulara dair çözüm taslakları (resolution)
yazmak ve tüm bunlar için kendi özel zamanlarını kullanmak zorunda
kalabilirler. Tüm bu zorlu çalışmaların sonunda kulüp üyelerinden üstün
başarı gösterenler okulumuzu yurt dışındaki MUN Konferansı’nda temsil
etme şansını elde ederler.
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Last year our French MUN Club’s the members represented our school
successfully in MFINUE Conference which was organized in Üsküdar
Amerikan Lisesi and in İstanbul Saint Joseph High School and in the
interantional conference in Switzerland. Also this year we are planning to
participate in a conference within Turkey. The members will be asked to
show accelerated work to get ready for these conferences Acceptance to
these club requires
- French language skills at a level of B1 and over.
- Interest in current world events.
- Interest in reading, making reseraches and loves learning more and more
- Productive, eager to learn, enthusiastic, self confident, responsible.
There will be a mini quiz amongst the students who has chosen about MUN
procudures and current events at the beginning of the year. The final list is
prepared accordingly. The members will be meeting on Thursdays lunch time
in the second semester but they will be asked to stay after school hours if
necessary. The members have to do researches and learn how to write a
resolution and use specific terminology. This means, extra working hours
besides to normal school work therefore all members should be ready to give
their hours for this club. The members who will succeed to accomplish these
expectations will have the chance to represent our school in the international
conference.

FRANSIZCA TİYATRO ve MÜZİKAL KULÜBÜ – French
Drama and Musical Club
ACI’da artık Fransızca tiyatro ve müzikal dönemi başlıyor. Eğer hem
fransızcanızı hem de tiyatro ve müzikal konusunda kendinizi
geliştirebileceğiniz bir kulüp arıyorsanız, burası tam da size göre!
Öğrenciler yaratıcı yönlerini de ortaya koyarak, fransızcalarını
geliştirebilecekleri ve oyunculuk yeteneklerini dansla ve müzikle
pekiştirebilecekleri yepyeni bir kulüp. Kulüp için 25-30 öğrenci bir sınav ile
seçilecektir. Seçilecek öğrencilerin Fransızca dil seviyesinin en az A2 olması
gerekmektedir. Seçimler için ise her aday Fransızca sözlü bir sınava
alınacaklardır. Bu sınav sadece onların temel Fransızca bilgilerini ölçecektir.
Çarşamba günleri kulüp saatinde toplanılacak ve sene sonunda ise bir
müzikal gösterisi yapılacaktır.
If you are looking for a club where you can develop yourself in both french
and theater and musical, this is for you!
It is a brand new club where students can develop their french skills and
reinforce their acting skills with dancing and music by demonstrating their
creativity. 25-30 students will be selected for the club, and the language level
of the students must be at least A2 in French. For the elections, each
candidate will be given an oral test in French. This exam will only measure
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their basic French knowledge. Wednesdays 10th period will be our gathering
time at club time and at the end of the year a musical show will be held.

FRC KULÜBÜ – First Robotics Competition (FRC)
Club
Kulüpte öğrenciler bir olay ile ilgili olarak bir robot dizayn edecekler ve
değişen durumlara göre düşünebilen bir yapay zekâ oluşturacaklardır. Bu
yapılan robot ile 1992 yılından beri yapılan birçok üniversite ve lisenin
katıldığı Uluslararası bir yarışma olan FRC yarışmasına katılınacaktır. Robot
kulübü 14-19 yaş arasındaki öğrencilere açıktır. Öğrenciler seçmelerden
sonra belirlenecektir.
The aim of this club is to prepare, design and program robots and to take part
in international project competitions. The members will participate to an
international competition which is called FRC which is held since 1992.
Many universities and high schools attend to this competition. This club is
for the students who are between 14-19. The students will be chosen after the
auditions.

GASTRONOMİ KULÜBÜ – Gastronomy Club
ACI Gastronomi Kulübü öğrencilerin yemek yapma becerilerini geliştiren ve
öğrencilere kendi yaptıkları yeni tatları deneme şansı sunan bir klüptür.
Ayrıca öğrenciler İstanbul gastronomi festivalinde yarışma fırsatı
bulacaklardır. Kulübümüz 20 kişi olacaktır.
ACI Gastronomy Club is focused on improving cooking skills and trying
new tastes which is made by students. It also gives students a chance to
attend gastronomy festivals which is organized in Istanbul. Max.of 20
students may attend.

GENÇ BAŞARI KULÜBÜ – Junior Achievement
1919’da kurulmuş olan Genç Başarı dünyanın en eski, en büyük ve en hızlı
gelişen, kâr amacı gütmeyen uygulamalı ekonomi eğitimi programıdır.
Uluslararası Genç Başarı (Junior Achievement International), Genç Başarı
Programlarını geliştirmekte ve 108 ülkede hizmet vermektedir.
Uluslararası Genç Başarı’nın misyonu iş dünyası ve eğitim arasında bir
ortaklık kurarak Genç Başarı programlarını uygulayan üye ülkelerde
gençlerin;
● Piyasa ekonomisinin önemi,
● Global ekonomi kavramı içinde iş dünyasının yeri
● İş idaresi içinde etik kurallar çerçevesinde hareket etme sorumluluğu
● İş dünyasının çevre ve sosyal sorunlar konusundaki sorumlulukları,
● Iş yeri ile eğitim arasındaki ilişki,
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● Ekonomi anlayışının kendi gelecekleri üzerindeki etkileri, konularında
bilinçlenmelerini sağlamaktır.
Okulumuzda yıllardır öğrencilerin istekle katıldıkları bir kulüp halinde
çalışmalarına devam eden Genç Başarı Kulübünde teorik ekonomi dersi,
şirket kurma ve bilgisayarla sanal ticaret oyunları öğretilmektedir. Kulüp
Çarşamba günleri 10. derste toplanacaktır. İki grup birlikte ekonomik
terimleri öğrenecek, şirketler kuracak, yurt içi ve dışı fuarlara hazırlıklar
yapacak, şehir içi ve şehir dışı fabrikaları gezecektir. Çeşitli fabrika ve
kurumlara yapılan ziyaretlerde de öğrenilen konular pekiştirilecektir. En
fazla 100 öğrenci kulübümüze alınacaktır.
Founded in 1919, Junior Achievement is a non-profit economics program.
JA is taught in 108 countries. Its mission is to teach:
● Importance of a market economy
● Global economy and business
●Responsibility of the business world for the social and environmental
problems
● Ethical rules in business
● Relationship between education and business
● Providing information to youngsters who are trying to learn economics.
In our club we have theoretical lessons and a company program, and we play
games on business on the computer. In our school it a very popular club
within the students. In the club the students will learn theorical economy
lessons, how to establish a new company and practicing imaginary
commerce on the internet. The club meets once a week on Wednesday 10th
period. Two different groups will learn basic economy knowledge, will
create new companies, will make preparations for the national and
international student trade fairs and will visit the factories in or outside
İzmir. Max. 100 students will be accepted to our club.

HAZIRLIK ROCK ve CAZ ORKESTRASI KULÜBÜ –
Prep Rock and Jazz Orchestra Club
Dünya çapındaki tüm müzik türlerindeki ünlü şarkılar çalışılır. Seçilen
şarkılarla öğrenciler Türkiye çapındaki müzik yarışmalarına hazırlanırlar.
Adaylar müzik öğretmenimiz Alkan Günlü tarafından belirlenirler. Pazartesi
öğle saatinde toplanılacaklardır
Students will be learning how to play different songs which are well known
all around the world and will prepared for national music contests. Students
will be chosen by our music teacher Alkan Günlü. The meetings will be on
Monday lunch times.
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GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM KULÜBÜ – Designing
Recycle Materials Club
Kulümüzde amacımız eski, kullanılmış, kırık vs… her türlü geri
dönüştürülebilecek materyali tekrar kullanılabilecek hale getirmek, yeni
tasarımlar üretmektir. Pazartesi öğle saatinde toplanılacaklardır. Kulübe 10
kişi alınacaktır.
In our club our aim is to reuse and to produce new designs from recycle
materials. The meetings will be on Monday lunch times. Max. of 10 students.

HAYATIN ÖZNESİ OLMAK KULÜBÜ – Inspirations in
Life Club
Kulübümüz öğrencilerin ilgi alanlarının tespit edilmesi ve onları bu ilgi
alanlarında besleme, geliştirme odaklı bir kulüptür. Kulübümüzde edebi,
felsefi, psikolojik vb. alanlarda öğrencileri gruplara ayıracağız ve bu grupları
ilgi alanlarının doğrultusunda okuma-yazma-araştırma yapmaya ve sunu
hazırlamaya cesaretlendireceğiz. Hayatın ivmesi olmuş bilim-sanat
insanlarının biyografilerini araştıracağız ve onları kendi yaşamlarına taşıma
olanağı hazırlayacağız.
In this club we will focus on the personal interests of each member and we
will try to improve their abilities. We will divide the students into groups
according to their interets such as literature, philosophy and etc. and we will
encourage them to make researches about these topics and make
presentations and give chance to express themselves. We will make
researches of some important biographies from science-art-literature areas so
that the students will be inspired by these role-models.

ISTA KULÜBÜ – ISTA Club
Şimdi ISTA Kulübü’nü sadece festivallere katılmayı düşünmekten öteye
taşımalıyız Kulüp öğrencilerimiz rol yapmayı, farklı tarzları keşfetmeyi ve
performanslar hazırlamayı öğreneceklerdir. Bazı öğrencilerimiz ise
yurtdışında yapılacak festivallere gitme fırsatı yakalayabileceklerdir Tiyatro
çalışmaları ve daha fazlası yapılacaktır! Okul dışındaki sanat gösterilerine,
tiyatro, konser, bale, sergi gibi etkinliklere katılarak sanat eğitimlerini
pekiştirir. Üyeler seçmelerden sonra alınırlar.
It’s time to move ISTA Club beyond only interest in attending a festival.
The structure of the club will follow the ISTA festival experience. We will
explore ensemble work, develop skills and talents through intensive
workshops and push students to respond to stimuli in creative, deeper and
more meaningful ways.
Members will learn how to act, to move, and to prepare for performances.
Some will be eligible to go to ISTA festivals in around the globe. The
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students will attend theaters, concerts, exhibitions and work with
international artists in order to develop their appreciation of the arts.

İLLÜSTRASYON KULÜBÜ – Illustration Club
İllüstrasyon kulübü, kağıt ve bilgisayar tabanlı çizim ve tasarımla ilgilenen
öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur.
Öğrenciler çizim teknikleri ve programlarını tanıyacak, yeni fikirler
kazanacaktır. Çalışmalarımız sırasında Adobe Illustrator, InDesign,
Photoshop gibi programlar kullanılır, isteyen öğrenciler 3B tasarım ve render
programlarını da öğrenebilir. Kulüp öğrencileri; logo, poster, duvar kağıdı ve
arayüz tasarımıyla ilgili detayları ve teknikleri öğrenecekler, istedikleri
ortamda (bilgisayar, kağıt, tablet) çalışabilecek. Kayıt olacak öğrencilerin
çizim konusundaki yeteneğine bakılmayacak, ilgili ve kendini kulübe
adayacak en fazla 20 öğrenci alınacaktır. Kulüpte öğrenciler birlikte daha iyi
çalışacak, tasarım teknikleri ve kavramlarını kendi kendilerine öğrenecektir.
Kulüp Perşembe günü öğlenleri 12:40 ve 13:10 arasında Bristol binasında
toplanacaktır.
The illustration design club helps students who are interested in design,
computer and paper-based illustrations. The students will learn about
illustration techniques and programs while developing new design ideas.
Professional programs such as Adobe’s Illustrator, InDesign and Photoshop
will be used throughout the projects and interested students can learn about
3D model design and rendering. Students will be learning details and
techniques on designing logos, posters, wallpapers, merch and user
experiences. They can work in any medium (paper, computer, tablet) they
want. There is no specific talent requirement for entrance; 20 interested and
dedicated students will be admitted to the club. Students will be
collaborating on projects and teach each other about the techniques and
concepts. We will be meeting at the lunch periods (12:40-13:10) on
Thursdays in the Bristol building.

İSPANYOLCA KULÜBÜ – Spanish Club
Bu kulüpte öğrencilerimizin, Ulusal ve Uluslararası İspanyolca yarışmalarına
girmesinii hedefliyoruz. Başlangıç seviyesinde basit, günlük diyaloglar
üzerinden İspanyolca eğitimi vermek ve İspanyol kültürünü aktarmak için
kurulmaktadır. Temel İspanyolca bilgisi, İspanyol edebiyatı, filmler, spor,
yazım türleri ve eserleriyle ilgili bilgi vermek, mutfakları hakkında örnekler
vermek, tarih ve kültürlerini aktarmak, sanat eserleri, müzik ve dans türleri
hakkında tanıtım yapmak bu kulübün hedeflerindendir. Sınavlardan önce
onlarla çalışarak İspanyolcalarına destek olamyı hedefliyoruz. İspanya,
Meksika ve Arjantin’den bulacağımız okullardaki öğrencilerle aktiviteler
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yapmayı planlıyoruz. Mümkün olduğunda müzeleri ve Cervantes
Enstitüsünü ziyaret edeceğiz. Perşembe günleri öğle saatinde toplanılacaktır.
In our Spanish Club we will join every single National and International
Spanish Competition. We will learn about Spanish Culture (traditional
games, songs, history, movies, sports, cuisine……)
We will support our students studying with them before the exam.
We will try to find schools in Spain, Mexico and Argentina to establish
relationships with students doing different activities together.
We will take into account the interest and motivation of the students, to
develop activities and events.
When it is possible we will visit museums, Instituto Cervantes…. The club
meets on Thursdays lunch.

İYONYA GEZİ KULÜBÜ – Ioanian Trip Club
Antik Yunan Felsefesinin ortaya çıktığı toprakların üzerinde yaşarken o
döneme ait filozofların incelenmesini dönemin tarihsel koşullarıyla
birleştirip, söz konusu toprakları yerinde görmek amacıyla kurulmuş bir
kulüptür. Amacımız kulüp öğrencilerinin sözünü ettiğimiz anlayışla
bütünleşmesi ve yapılacak gezilerde öğretmen ve öğrencilere rehberlik
etmek üzere çalışmasıdır.
• Geziler dönemde bir kez öğretmen ve öğrenciler için planlanacaktır.
• Kontenjan: 10 Öğrenci
• Katılım koşulu: Tarih ve Felsefeye ilgi duyan tüm öğrenciler
In our club we will try to understand the way of Ancient Greek philosophers’
thinking by understanding that period of history and conditions of those
times. We will visit the historical sites which are the lands of ancient Greek
Philosophy and our students will guide us by their knowledge on these
excursions
• There will be only one trip in each semester.
• Maximum of 10 students
• The students should be interested both in history and philosophy are
welcome to join the club.

İZCİLİK KULÜBÜ –Scout Club
İZCİLİK, dünyada 40 MİLYON’dan fazla gencin içinde bulunduğu dünyanın EN
BÜYÜK GENÇLİK hareketidir. 1907 yılından beri gençler bu büyük uluslararası
harekette; ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, gönüllü ve üniformalı
(ÖZEL KIYAFET) olarak bulunmakta faaliyetlerini ve hizmetlerini
gerçekleştirmekte, düzenli bir AŞAMA ve OBA SİSTEMİ içinde rütbeler alarak
yükselmektedir.
EĞLENCE, MACERA, EĞİTİM, EKİP ÇALIŞMASI...............İzcilikte bireysellik,
BEN yoktur, BİZ vardır.
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İzcilerin Yaptıkları Bazı Faaliyetler;
⦁Haftasonu, kulüp, mahalli, bölgesel, milli, uluslararası (jamboree) kamplar
⦁Her türlü gezi ve doğa yürüyüşleri
⦁Uluslararası düzeyde birçok aktivite ve çalışma
⦁Uzmanlık ve beceri arma çalışmaları (yüzme, yelken, orienteering, resim, el
sanatları, yazarlık, tırmanma, amatör telsizcilik, model uçak, mağaracılık,
ilkyardım..................gibi yüzlerce alan.)
⦁Uzmanlık ve rütbe kursları, seminerler
⦁Sempozyumlar, konferanslar
⦁Sosyal etkinlikler
⦁Topluma hizmet projeleri
⦁Kampanyalar
⦁Çeşitli konularda yarışmalar......................ve daha fazlası
İzcilik Başvurusu için;
⦁Hazırlık ve Lise-1 sınıflarındaki “GÖNÜLLÜ OLARAK BEN ADAYIM” diyen
öğrenciler başvurabilirler. Daha önceden izcilik yapmış olma şartı ile üst sınıf
öğrencileri de başvurabilir.
⦁İlk olarak ADAY İZCİ rütbesinde başlayacaksınız. Aday izciliğiniz boyunca siz
izciliği, biz de sizi izliyor olacağız. Gerekli şartları yerine getirdiğinizde ve tamam
ben artık İZCİ olmak istiyorum dediğinizde YEMİN TÖRENİNE katılmaya, özel
izci kıyafeti ile armaları, kulüp fularını takmaya hak kazanacaksınız. Sonra mı?
Daha bir sürü rütbe ve işaretler...
⦁6 kişilik obalar ile bir izci oymağında, İzci grubuna bağlı olarak izcilik
yapacaksınız.
⦁İzci her konuda başarılıdır ve DAİMA HAZIRDIR. Her zaman her duruma ve
aktiviteye hazır olmalısınız. Haftalık toplantı günü, yeri ve saati katılımcılara göre
belirlenecektir.
⦁İzcilik federasyonuna ve “İZDOS – İzmir İzci ve Doğa Sporcuları Gençlik ve Spor
Kulübüne” lisanslı olacaksınız, bu sebeple lisans işlemleri için gerekenler sizlere
başvurunuzdan sonra duyurulacaktır.
⦁Kamp, gezi, kurs, doğa yürüyüşü vb. etkinlikler, faaliyet öncesinden sizlere
duyurulacaktır.
SCOUTING is the world’s LARGEST YOUTH MOVEMENT, having more than
40 MILLION young people. Since 1907, the young have been a part and acts
activities / services in this large international movement as being volunteer and
uniformed (SPECIAL CLOTHING) without making race, language, religion,
colour, gender discrimination. They develop by earning ranks in a regular
PROGRESSION AND PATROL (TEAM) SYSTEM
FUN, ADVENTURE, EDUCATION, TEAMWORK...In scouting, there is “WE”
instead of “I” individuality”
Some Activities:
⦁Weekend, clup, local, regional, national, international (jamboree) camps
⦁Every kind of trips and nature walks, trekking, hikes.
⦁A lot of activities and trainings in international
⦁Proficiency and skill/merit badge practises (swimming, sailing, orienteering,
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painting, crafts, author, climbing, amateur radio, modal plane, caving, first
aid....................etc hunderds area.)
⦁Profeciency and rank courses, seminars
⦁Symposiums, conferences
⦁Social activites
⦁Society service projects
⦁Campaigns
⦁Contests in different areas......................and much more
⦁Students from Prep and Lise-1 Class, who says “I AM A CANDIDATE AS
VOLUNTEER” can apply. Upper classes also can apply if they were scouts before.
⦁First, you will start with the rank “SCOUT CANDIDATE”. During your candidate
scouting, you will be watching scouting, we will be watching you. When you fulfill
the necessary conditions and say “okay, I want to be a SCOUT”, you will earn right
of participating PROMISE CEREMONY, of wearing special scout clothings with
badges, club scarf. Later? More ranks, badges...
⦁You will act scouting with 6 scout patrols in a scout troop in a scout group
⦁A scout is successful everywhere and ALWAYS PREPARED. You should be
prepared everytime for every kind of conditions and activities. Weekly meeting
time, place and date will be determined up to participants.
⦁You will be licensed to scouting federation and “İZDOS – İzmir Scouts and Nature
Sportsmen Youth and Sports Club”, because of that, required things for licence
process will be announced after your application.
⦁Camp, trip, course, nature walk...etc activities will be announced before the
activitiy.

KISA FİLM YAPIM KULÜBÜ – Short Fim Making Club
Kısa film nasıl yapılır? Ne demektir? Sinema sanatına ilgi duyan, kendini
“kısa cümlelerle” ifade etmek isteyen ilgili 10 öğrenciyi bekliyoruz.
In this club we will learn how to make short films. What does mean a short
film? If you are interested in the art of making films and if you want to
express yourselves in short terms we are expecting 10 students to our club.

KİTAPLAR ve FİLMLERİ KULÜBÜ– Books and Movies
Club
Kitap her zaman filmden daha iyidir. Ya da öyle midir? Harry Potter, Açlık
Oyunları, Ender'in Oyunu ve Hobbit’in filmleri yapılmadan önce çok
meşhur kitaplardı. Kitap olarak mı daha iyiydi ya da filmleri mi? Bu kitap
kulübü popüler kitapları okumayı sevenler ve film seyretmeyi ve tartışmayı
seven kitap meraklıları içindir. Üyelerin okuyacağımız ve tartışacağımız
kitapları kütüphanemizde bulamazlarsa, kendi kitaplarını satın almaları
gerekebilir. Salı günleri öğle saatinde kulüp toplantısı yapılacaktır.
The book is always better than the movie. Or is it? Divergent, Harry Potter,
The Hunger Games, Ender's Game, and The Hobbit were all books before
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they came to the big screen. Did the transformation from book to
blockbuster improve the story or not? This book club is for readers and
movie enthusiasts who enjoy reading, watching, and discussing popular
books and movies. Members may have to purchase books for their personal
use if there are not enough available copies on campus. The club meetings
will be on Tuesdays at lunch time.

LİSE 1 ROCK VE CAZ ORKESTRASI KULÜBÜ – Lise 1
Rock and Jazz Orchestra Club
Dünya çapındaki tüm müzik türlerindeki ünlü şarkılar çalışılır. Seçilen
şarkılarla öğrenciler Türkiye çapındaki müzik yarışmalarına hazırlanırlar.
Adaylar müzik öğretmeni Alkan Günlü tarafından belirlenirler. Salı öğle
saatinde toplanılacaktır.
Students will be learning how to play different songs which are well known
all around the world and will prepared for national music contests. Students
will be chosen by our music teacher Alkan Günlü. The meetings will be on
Tuesday lunch times.

LİSE 4 KİMYA KULÜBÜ – Lise 4 Chemistry Club
Kimyaya ilgi duyuyorsanız ve araştırma yapmak istiyorsanız kulübe üye
olunuz. Üyeler her sene yapılan Mol gününü hazırlarlar. Lise 4 seviyesinden
öğrencileri bekliyoruz. Kulüp toplantıları Perşembe öğle saatinde olacaktır.
If you are interested in Chemistry and want to research, join the club.
Members from Lise 4 level prepare the Mole Day which will takes place
every year. The meetings will be on Thursdays at lunch time.

LİSE 4 MEB KİMYA PROBLEM ÇÖZME KULÜBÜ – Lise
4 MEB Chemistry Problem Solving Club
Bu yeni açılan bir kulübümüzdür. Kulübümüzün amacı; Lise 4 MEB
öğrencilerimizle üniversite sınavına hazırlık olarak kimya problemleri
çözmek ve pratik test teknikleri geliştirmektir. Kulübümüz Salı öğlenleri
toplanacaktır.
This is a new club fort he Lise 4 MEB students. The aim of this club is to
gather once a week on Tuesdays during lunch time to review the chemistry
problems in order to gain practical skills while solving those type of
problems fort he university exam.
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LİSE 4 MATEMATİK PROBLEM ÇÖZME KULÜBÜ – Lise
4 Math Problem Solving Club
Bilindiği gibi üniversite sınavında yaş, hız, karışım, faiz, kar – zarar
problemleri her yıl daha da artan bir oranda sorulmaktadır. Kulübümüzün
amacı; Lise 4 öğrencilerimizle Lise 1 yılında öğrendikleri PROBLEMLER
konusunu tekrar etmek ve pratik test teknikleri geliştirmektir. Kulübümüz
Çarşamba 10. derste toplanacaktır. (Toplantı saati L4 öğrencilerimizin
talebine göre değişiklik gösterebilir)
The aim of this club is to gather once a week on Wednesdays at 10th period
for an hour to review the age, mixture, profit and loss, speed problems in
order to gain practical skills while solving those type of problems.

MASA TENİSİ KULÜBÜ – Table Tennis Club
Masa Tenisinde kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yıl içerisinde
gerekli teknik ve taktik yardımlar sağlanır. Kulübe en fazla 12 öğrenci
alınacaktır.
Students who would like to get better and keen on playing table tennis, will
be assisted by the teachers. They learn table tennis rules and strategical skills.
Maximum of 12 members will be accepted.

MODA TASARIM KULÜBÜ – Fashion Design Club
ACI Moda Tasarım Kulübü, öğrencilerin kendi zevklerini ve stillerini
yansıtmaları için, Bazaar Day'de yapılan defile etkinlikleri haricinde
öğrencilerin tasarımlarını okul sınırları içinde sergileyebilecekleri bir
kulüptür. Moda ve dizayn çapında bir gelecek düşünen öğrenciler için hem
verimli hem de tarzlarını yansıtabilecekleri özgür, eğlenceli bir kulüp
olacaktır.
Neler Yapmayı Planlıyoruz?
• Yıl içerisinde tasarlanılan kıyafetlerden belirli parçaları diktirmek.
• Çeşitli kulüplerin kostüm tasarımlarını devralmak.
• Kumaş boyası, işleme ve daha birçok teknik hakkında araştırma, kolaj
yapmak.
• Her senenin sonunda bir yıl süresince ne yaptığımıza dair ufak kulüp
portfolyoları hazırlamak.
Kulübümüz Çarşmamba günleri 10. saatted toplanacaktır. Maksimum
öğrenci katılımı 10'dur.
ACI Fashion Design Club is a club that allows students to embrace and truly
show their own taste of style except Bazaar day fashion shows. This club
will be beneficial yet fun for students who thinks fashion and design as their
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future and career.
What are we planning to do?
• Having our selected designs throughout the school year sewn.
• Taking over the costume designs of various clubs.
• Making collage, research about fabric paint, embroidery and many
techniques.
• Prepare portfolios by the end of each year to show what we did throughout
the school year.
Our club will meet on Wednesdays at 10th period. Maximum student
amount is 10 students.

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ – Model
United Nations
Her okul yılı sonunda MUN Kulübü çeşitli atölye çalışmaları düzenleyerek,
kulüple ilgilenen öğrencileri bilgilendirir. MUN’e seçilmek ise birçok farklı
özelliğe sahip olma zorunluluğunu da beraberinde getirir. Öğrencilerin
İngilizce ve sosyal alan derslerinde aldıkları notlar, okul durum puanları,
disiplin kayıtları ve haklarındaki öğretmen yorumları tatmin edici düzeyde
olumlu olmalıdır. Tüm bu niteliklere sahip öğrenciler yeni öğretim yılının
başında dünyadaki gelişmeler ve MUN resmi prosedürü hakkında bir küçük
eleme sınavına tabi tutulurlar. Asil listeler adaylarla yapılan bire bir
mülakatlardan sonra açıklanır.
Model Birleşmiş Milletler Kulübü her yıl 25- 40 öğrenci alır ve ekim ayından
itibaren hızlı bir biçimde hazırlık çalışmalarına başlar. Kulüp haftada iki kez
Çarşamba kulüp saatinde ve Perşembe günleri okuldan sonra toplanır. Kulüp
saatlerinin hemen hemen tamamı Birleşmiş Milletlerin gündemindeki dünya
sorunlarına yönelik hazırlanmış olan çözüm taslaklarının (resolution)
tartışılmasıyla geçirilir.
Münazara MUN’in en önemli bölümlerinden biridir. Öğrenciler sorular
sorup, konuşmalar hazırlayarak, farklı konulardaki fikirlerini tartışırlar.
Tartışarak yapılan fikir alışverişleri MUN üyelerine birçok önemli, yapıcı
özellik kazandırır. Üye öğrenciler İngilizce konuşmada her geçen gün
kendilerini daha da geliştirirken, kendilerine daha fazla güven duymaya
başlarlar ve toplum önünde rahat bir biçimde konuşabilme yetisi kazanırlar.
Ayrıca öğrenciler resmi prosedür aşamalarını deneyimleyip gözlemleyerek
çok daha iyi bir biçimde öğrenirler. Öğrenciler kulüp zamanında tüm
bunların yanı sıra kulis yapabilmeyi, iş birliği içerisinde çalışıp beraberce bir
sonuca varabilmeyi, fikir paylaşımında bulunmayı, özveri ile çalışarak
benimserler.
Fakat MUN çalışmaları sadece kulüp saati ile sınırlı değildir. Bir konferansa
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katılım çok fazla çalışmayı da beraberinde getirdiğinden bütün bu çalışma ve
araştırmalar için öğrenciler kendi özel zamanlarını kullanmak zorunda
kalabilirler. Öğrenciler temsil ettikleri ülke hakkında iyi bir araştırma
yapmalı ve ajandalarındaki konulara iyi hazırlanmalıdırlar. Yazdıkları çözüm
taslakları ile sadece İngilizcelerini değil analiz yapmadaki yeteneklerini de
geliştirirler. Tüm bu zorlu çalışmanın sonunda kulüp üyelerinden en üstün
başarı gösterenler her yıl Aralık ayında İstanbul’da Üsküdar Amerikan
Lisesi’nde ve Ocak ayında Hollanda’nın LaHey kentinde düzenlenen iki
MUN Konferansı’nda okulumuzu temsil etme şansını elde ederler.
At the end of each school year, the MUN directors hold workshops for
interested students to be selected for the upcoming year. In the selection
process, the students' GPA, English and Social Studies grades, civil points,
discipline records and teachers' evaluations are taken into consideration. The
ones who fulfil the requirements are invited to take a quiz on current world
events and parliamentary procedures. The final list is prepared following an
interview with each candidate.
Each year the club takes about 25- 40 students and begins months of
preparation. The MUN club meets twice a week, on Wednesdays club hour
and Thursdays after school. During the club hours, they mostly debate on
resolutions on various topics in the agenda, either from the previous years or
from resolutions of our current members. Debating is one of the most
important parts of MUN. Students ask questions and make speeches in order
to support and express ideas on various topics. Debating strengthens many
traits of MUN delegates. The students develop their conversational English
and public speaking skills and learn parliamentary procedures better by
experiencing them. The experienced members demonstrate many
parliamentary procedures that do not arise during the debates. In club
practices, the students learn lobbying, cooperation, reaching a consensus,
sharing ideas and finding solutions to the world’s problems. MUN work is
not limited to club time. Participation in a conference requires much more
intense research and analysis than can be done during club time.
Students are expected to research the country they are representing and the
topics on their agenda. After the research process, the members are required
to write resolutions on the topics on their agendas. By writing resolutions,
students not only strengthen their written English but also develop their
techniques for analysis.
At the end of all this hard work, the most successful students get the chance
to attend two MUN conferences – one in December at Üsküdar Amerikan
Lisesi and the other one in the Hague in January.
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MODERN HALK DANSLARI KULÜBÜ – Modern
Folklore Club
Öğrenciler geleneksel folklörümüzün oyunlarını modern figürlerle öğrenirler.
Yıl sonunda yapılacak gösterilerde hazırlıklarını sergileyebilirler. Kulübümüz
Perşembe okul sonrasıdır. Kulübe en fazla 20 öğrenci alınacaktır.
Students learn to perform the dances of different regions in Turkey as well as
our customs and traditions in modern figures. They may perform at the end of
year. The club will meet on Thursdays after school. Max.of 20 students will
be accepted.

OKUL CAZ ORKESTRASI KULÜBÜ –School Jazz
Orchestra Club
Kulübümüzde amacımız caz müziğin dünyada ve Türkiye'deki seçkin
örneklerinden bir repertuvara sahip olarak caz müziği ile performans
sergilemektir. Caz Kulübüne enstrümanist olarak katılmak isteyen öğrenciler
en az bir enstrümanı iyi derecede çalmak zorundadır. Vokalist olarak
katılmak isteyen öğrenciler şarkı söyleme kurallarına uygun şarkı
söyleyebilme becerisine sahip olmalıdır. Caz Kulübüne katılmak isteyen
öğrenciler müzik öğretmeni Alkan Günlü ile iletişime geçerek başvuru
yapabilirler. Yapılacak değerlendirmenin ardından öğrenci kulübe kabul
edilir. Caz kulübü yıl içerisinde yaptığı çalışmalar sonucunda oluşturduğu
repertuvar ile ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilen yarışmalara katılır
ve ulusal caz festivalinde Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenleri ile sahne
alır. Ayrıca çeşitli okul etkinlikleri ile okul konserlerinde performans
sergiler.
In our club our goal is to perform jazz music from distinguished examples
from Turkey and from all around the world. Students who want to join the
Jazz Club as an instrumentalist have to play at least one instrument well.
Students who wish to participate as vocalists must have the ability to perform
according to the rules of singing. Students who want to join the Jazz Club
should contact the music teacher Alkan Günlü. After the audition, the student
will be selected to be member of this club. The jazz club will participate in
national and international competitions organized with the repertory formed
as a result of the work that it has done during the year and they will
participate in the national jazz festival with famous jazz musicians. We will
also perform in various school events and school concerts.

PERKÜSYON KULÜBÜ – Percussion Club
Ritm ve dans kulübünün amacı, çesitli etnik kültürlerin geleneksel
ezgilerinden esinlenerek ve zaman zaman harmanlanarak ortaya çıkan ve
çeşitli enstrümanlarla icra edilen yıl sonu gösterisi için bir ritm ve dans
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grubu kurmaktır.
Enstrümanlar: Bendir, darbuka, erbane, davul, shaker, vücut perküsyonu
Danslar: Türk halk dansları (zeybek, horon, halay, teke, klasik) Balkan
dansları, Kafkas dansları, Modern dans...
The purpose of rhythm and dance club is to performe at the end of the year
with our members. And learn traditional melodies of various ethnic cultures
which can be performed by various instruments.
Instruments: Bender, tambourines, Erbane, drums, shakers, body percussion
Dance: Turkish folk dance (zeybeks, Horon...) Balkan dances, Caucasian
dances, modern dance...

ROCK MÜZİK KULÜBÜ – Rock Music Club
Rock müziğinin tarihçesi, felsefesi, en popüler rock gruplarının şarkı sözleri
ve müzik yapıtları, rock müziğinin geniş kitlelere olan etkisi ve bu müzik
türünün Türkiye’deki temsilcileri incelenecektir. Ayrıca seçilen öğrenciler
kendi sözleri ve besteleri ile performanslarını sergileyebileceklerdir. Kulübe
katılacak öğrencilerin Rock Müzikle ilgili çalışmalarının ve müzik
bilgilerinin olması gerekmektedir. Kulübümüz salı öğle saatinde Beacon
11’de toplanacak, gerektiğinde ise çalışmalarımız profesyonel stüdyoda
yapılacaktır. Öğrencilerin çalışmaları sene içinde bir Assembly saatinde
sergilenecektir. Kulübe şarkı söylemek ve orkestrada yer almak isteyen en
fazla 15 öğrenci alınacaktır.
Rock music’s history, philosophy, their effects on wide groups of society,
most popular rock groups’ lyrics and their music structure and the Turkish
rock groups will be the main subjects of this club. Students who are selected
will be able perform their songs and lyrics. The members should have a rock
music background knowledge. The meetings will be on Tuesdays during
lunch time in Beacon 11 and there will be after school rehearsals at a
professional music studio outide the school. There will also be an assembly
performance. Maximum of 15 members are accepted who are willling to sing
and the take a part in the band.

SAHNE TEKNİK EKİP KULÜBÜ – Theatre Tech Crew
Club
Kulübümüze sahne arkasında, teknik ekip olarak çalışacak gönüllü
öğrencileri bekliyoruz. Hem profesyonellerle hem de okul sahne
sorumlumuzla çalışarak ışık, ses ve sahne için diğer teknik bilgileri öğrenip
gösterilerde yardımcı olacaklardır. Kulübümüz Cuma günü öğle saatinde
toplanacaktır. Kulübe ilgi duyan tüm öğrenciler katılabilir.
In this club we are going to work with dedicated crew of students that learn,
through working with professionals and our stage technician how to run the
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lights, sound and technical aspects for our events. Numbers will depend on
interest. The club will meet on Fridays at lunch time.

SATRANÇ KULÜBÜ – Chess Club
Satranç oynamayı ve satranç oyununu geliştirmeyi hedefler. Kulüp üyeleri
değişik turnuvalara katılabilirler. Kulübe en fazla 14 öğrenci alınacaktır.
Öğrenciler Salı öğle saatinde toplanacaklardır.
The aim is to learn how to play chess and improve chess knowledge. The
members will attend tournaments. Max.of 14 students will be in this club.
The meetings will be on Mondays during lunch time.

SAVUNMA SANATLARI KULÜBÜ – Martial Arts Club
Jeet Kune Do, kısaltılmış olarak JKD, 1967 yılında dövüş sanatçısı Bruce
Lee tarafından kurulan ve bu felsefenin etkisiyle gelişen bir dövüş sanatının
Çince şeklidir. Diğer geleneksel dövüş sanatlarının aksine, Jeet Kune Do,
sabit ve belirli figürleri olan bir felsefe değildir. Bu Wing Chun
konseptinde amaç kişinin rakibi saldırmak üzere iken onu durdurması
üzerine kuruludur. Jeet Kune Do uygulayıcıları en minimal hareketlerle en
maksimum maksimum etkiyi en aşırı hızla yaparlar. Sistem, farklı
durumlarda farklı savunma yöntemlerini kullanma üzerine kurulmuştur.
Bruce Lee'nin JKD ile ilgili bir açıklamasında "Zihninizi boşaltın, su gibi
şekilsiz olun. Eğer bir fincan içine su koyarsanız, su o fincanın şeklini
alacaktır. Bir şişenin içine su koyarsanız su şişenin şeklini alacaktır. Bunu
çaydanlık içine koyarsanız çaydanlığın şeklini alacaktır. Su akabilir veya
çarpabilir. Su gibi olun."
Jeet Kune Do, abbreviated JKD, is an eclectic and hybrid style fighting art
heavily influenced by the philosophy of martial artist Bruce Lee, who
founded the system in 1967, referred it as "non-classical", suggesting that
JKD is a form of Chinese Kung Fu, yet without form. Unlike more
traditional martial arts, Jeet Kune Do is not fixed or patterned, and is a
philosophy with guiding thoughts. It was named for the Wing Chun concept
of interception or attacking while one's opponent is about to attack. Jeet
Kune Do practitioners believe in minimal movements with maximum
effects and extreme speed. The system works by using different "tools" for
different situations, where the situations are divided into ranges, which are
kicking, punching, trapping, and grappling, where martial artists use
techniques to flow smoothly between them.
One of Bruce Lee’s explanation of JKD. "Empty your mind, be formless,
shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You
put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot it
becomes the teapot. Water can flow, or it can crash. Be water, my friend."
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SERAMİK KULÜBÜ – Ceramics Club
Seramik sanatını tanıtmak ve sevdirmek seramik yapan öğrenciler seramik
sanatını ve objeler yapmayı öğrenirler. En fazla 16 öğrenci alınacaktır.
In our club, while improving abilities and the perception of art with the
coordination of the eyes, brain and hands, the students will learn how to
make ceramics. Maximum of 16 members are accepted.

SİNEMA ve PSİKOLOJİ KULÜBÜ – Cinema and
Psychology Club
Kulübümüzde öğrencilerle birlikte film izlenecek ve bu filmlerin psikolojik
analizleri yapılacaktır. Kulüp çalışmalarımızı Çarşamba günleri 10. Ders
kulüp saatinde 20 öğrenci ile sürdüreceğiz.
In our club, students will watch the film and psychological analyzes of these
films will be done. We will be meeting with maximum of 20 students during
the 10th period on Wednesdays.

SÖZLÜ TARİH KULÜBÜ – Oral History Club
Bugüne kadar hep birilerinin yazdığı kitapları okudunuz. Şimdi kendiniz
tarih yazmak ister misiniz? Sözlü tarih yönetimini kullanarak kendiniz tarih
yazabilirsiniz. En önemi kaynağınız tarihin canlı tarihi tanıkları olacak.
Eğer sözlü tarih kulübüne gelirseniz;
Sözlü tarih çalışmaları yapacaksınız,
Fotoğraflar çekip, röportajlar yaparak kısa filmler hazırlayacaksınız,
Huzur evi ziyaretlerinde bizde bulunacağız. Yani çalışmalarımızın birçoğunu
okul dışı etkinliklerle tamamlayacağız. Kulüp çalışmalarımızı Salı günleri
öğle saatinde 20 öğrenci ile sürdüreceğiz.
Till now, you have read books which others have written. Would you like to
write the history yourself now? By using oral history management, you can
write history yourself. Your most important resource will be alive witnesses
of the history.
If you attend Oral History Club;
You will be making oral history studies,
Take photographs, make interviews and short films,
Visit old folks homes. In other words, most of our studies will be out of
school activities. Club meets each Tuesday during lunch time. Maximum of
20 members are accepted.

TAVLA KULÜBÜ – Backgammon Club
Öğrenciler tavlayı kurallarına göre oynayarak tavla bilgilerini geliştirirler.
Kulübümüz Çarşamba günü öğle saatinde toplanacaktır. Kulübe en fazla 10
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öğrenci alınacaktır.
Students play backgammon and improve their knowledge of playing
backgammon. The club will meet on Wednesdays at lunch time. Max.of 10
students can attend.

TÜBİTAK KULÜBÜ – TÜBİTAK Club
TÜBİTAK Kulübünün amacı araştırmaya ve bilimsel projelere ilgi duyan
öğrencileri kulüp bünyesinde toplayıp bilimsel ve teknik konularda projeler
hazırlayarak hem öğrencilerimizin araştırmacı kişilik kazanmalarına yardımcı
olmak hem de ülkemize ileride araştırma ve geliştirme konularında çalışacak
genç beyinler kazandırmaktır.
The aim of this club is to prepare scientific and technological projects for
either national or international project competitions. This club also aims to
educate young minds in technology for the sake of our country’s future by
researching, analyzing and creating scientific projects.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KULÜBÜ- Turkish Classical
Music Club
Kulüpteki en önemli amaç Türk Müziği'nin zengin melodileriyle
öğrencilerimizi tanıştırmak, sevdirmek, yaşadıkları toplumun ürettiği değerler
hakkında bilgilendirmektir. Kulüp çalışmalarında sözlü eserlerin yanısıra saz
eserleri de olacaktır. Haftada 1 gün yapacağımız çalışmalarda yıl sonunda bir
gecede vereceğimiz konser için hazırlanacak repertuardaki eserler öğretilecek
ve ud eşliğinde çalışmalar yapılacaktır. Kulübe 20 kız- 20 erkek öğrenci
alınacaktır.
The aim of the club is to teach our own culture and to make our students
learn more about our melodies. And to make them love and understand our
own products of Turkish Music. The students will have the chance to be
trained by lute and will learn Turkish Classical Music. At the end of the year
the members will perform at a night performance. 20 girls and 20 boys will
will be in the club.

TÜRKÇE DERGİ KULÜBÜ – Turkish Magazine Club
Öğrenciler yaratıcılıklarını ekip çalışması içinde geliştirirler, birlikte
üretmenin sorumluluğunu kavrarlar ve dergi çıkarma çalışmasını öğrenirler.
Her dönem “İz” adlı kültür ve edebiyat dergisini yayınlarlar.
Students learn how to work in a group, how to be creative and how to publish
a magazine. They publish a magazine each semester called “İz”.
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TÜRKÇE GAZETECİLİK KULÜBÜ – Turkish Journalism
Club
Öğrenciler, her dönem iki kere “Postacı” adıyla bir okul e-gazetesi çıkarırlar.
Ekip çalışması içinde gelişirler ve birlikte üretmenin sorumluluğunu
kavrarlar. Okuldaki öğrencileri ilgilendirecek haberler yaparak, kampüs
yaşamıyla ilgili bilgileri derleyerek, güncel olaylarla ilgili köşe yazıları
yazarak, dünya ve ülke gündemiyle ilgili bilgileri, gelişmeleri arkadaşlarıyla
paylaşarak ve sayfa tasarımı yaparak bir gazetenin çıkarılmasındaki tüm
aşamaları deneyimleyerek öğrenirler. Kulübümüz Perşembe günü öğle
tatilinde toplanacaktır.
Students will publish a school e-newspaper with the name "Postacı" twice in
each semester. They will learn teamwork and how to work in a group. They
will write news about the school, by gathering information about the campus
life, by writing about current events, by sharing information about the world
and country, and work on the page design and by experiencing all the steps in
the publication of a newspaper. Our club will meet Thursdays during lunch.

TÜRKÇE MÜNAZARA KULÜBÜ – Turkish Debate Club
Kulüp, “konuşma alıştırmaları, bir tezi kanıtlar sunarak savunma
alıştırmaları, mantık silsilesi oluşturma – örnekleme - kanıtlama yolları, en
sağlam tezleri çürütme yolları, soru sorabilme, hükümet - muhalefet lideri
konuşması, çözümleme gibi noktalarda iyi bir konuşmacı niteliklerine sahip
olma” başlıklarında öğrencileri geliştirmek, aynı zamanda ulusal ve
uluslararası etkinliklerde de okulu en iyi şekilde temsil edebilecek
öğrencilere sahip olmak ve edebiyat derslerinin niteliğini artırmak amacıyla
oluşturulmuştur. Güncel konulara, araştırmaya, okumaya meraklı, düşünsel
tartışmalarla ilgili öğrencileri kulübümüze bekliyoruz. Kulübe en fazla 15
öğrenci alınacaktır. Pazartesi günleri 16.15-18.00 arasında toplanılacaktır.
This club is aiming to improve the students’ ability to think rationally and
speak in public ask questions. Create a thesis and anti-thesis, develop ideas to
support them. The students will have a chance to represent our school in
various debate contests in National Turkish Debate League. Max. of 15
students can attend. Our club will be meeting on Mondays between 16.1518.00.

TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ – Turkish Drama Club
Öğrenciler yaratıcı yönlerini ortaya koyacak mizansenleri sahneleyeceklerdir.
Kulübümüz Perşembe ve Cuma okul sonrası toplanacaktır. Haftasonları ve
hafta içi okul sonraları çalışmalar olabilir. Kulübe 20 öğrenci seçmelerden
sonra alınacaktır.
Students will prepare and perform a play in demonstrating their ability in
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drama. The club will meet on Thursdays and Fridays after school hour. There
may be some weekend and after school practices. 20 students will be chosen
after auditions.

ULUSAL KİMYA SINAVLARI KULÜBÜ –National
Chemistry Contests Club
Bu kulübümüz, kimyaya gönül vermiş ve kimyanın ileri düzeylerinde soru
çözmek isteyen Lise 2 ve Lise 3 öğrencilerimiz içindir. Kulüp toplantılarımız,
Pazartesi günleri öğle saatinde olacaktır. Amacımız, İzmir'de ve yurt
genelinde gerçekleşen kimya yarışmalarına özellikle Antalya’da yapılan
Kimya olimpiyatlarına katılmak ve bu yarışmalarda ACI öğrencilerinin üstün
başarılara imza atabilmesi için hazırlanmaktır. Kulübümüz, maksimum 15
kişiliktir.
This club is for Lise 2 and Lise 3 students who are highly interested in
chemistry and we will meet on Mondays after the school to solve challenging
chemistry olympiad level questions. Our main goal is to prepare our
motivated students for some national competitions such as Antalya
Chemistry Olympiads. In case of having more than 15 students.

ULUSAL MATEMATİK YARIŞMALARI KULÜBÜ –
National Mathematics Competititons Club
Bu kulümüz, matematiğe gönül vermiş ve matematiğin ileri düzeylerinde
soru çözmek isteyen Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 öğrencilerimiz içindir. Kulüp
toplantılarımız, Salı günleri okul sonrasında olacaktır. Amacımız, İzmir'de
ve yurt genelinde gerçekleşen matematik yarışmalarına, olimpiyatlarına
katılmak ve bu yarışmalarda ACI öğrencilerinin üstün başarılara imza
atabilmesi için hazırlanmaktır. Kulübümüz, maksimum 15 kişiliktir. Talebin
fazla olması durumunda, ön kabul sınavı yapılacaktır.
This club is for Lise 1, Lise 2 and Lise 3 students who are highly interested
in mathematics and want to gather once a week on Tuesdays after the school
to solve challenging mathematics olympiad level questions. Our main goal is
to prepare our motivated students for some national competitions that we
have been participating so far. In case of having more than 15 students, there
will be a selection exam.

ULUSLARARASI MATEMATİK YARIŞMALARI
KULÜBÜ– Math for Contests Club
Matematik Bölümü, yıl içinde 16 tane uluslararası yarışmaları
uygulamaktadır. Bunlar, İngiltere, Amerika ve Kanada merkezli ve çok
prestijli yarışmalardır. Katılan öğrenciler, başarıları doğrultusunda, ders
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öğretmenleri tarafından seçilmektedirler.
Bu kulübümüz, Pazartesi öğle saatinde toplanıp, eski yıllara ait, örnek soru
çözümü yapmak isteyen Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerimiz içindir.
Math Department offers 16 International highly prestigious mathematics
competitions from England, United States and Canada. Highly motivated
and successful students are selected by their math teachers.
The club meeting time is Monday lunch hour. The main goal of this club is
to go over the past contest papers in order to prepare our students better for
those competitions.

UNESCO ASP Net KULÜBÜ– UNESCO ASP Net Club
The club meets once a week on Wedneydays during lunch time. Maximum
of 10 students can join to our club. The students who is volunteer for
participation, should know the principles of the organization stated below.
The UNESCO Associated Schools Project Network
Founded in 1953, the UNESCO Associated Schools Project Network
(ASPnet), commonly referred to as UNESCO Associated Schools, is a
global network of 10,000 educational institutions in 181 countries.
Member institutions – ranging from pre-schools, primary, secondary and
vocational schools to teacher training institutions- work in support of
international understanding, peace, intercultural dialogue, sustainable
development and quality education in practice.
ASPnet schools and teachers are encouraged to conduct interdisciplinary
pilot projects on one or several of the four main study themes, covering a
wide range of interrelated sub-topics.
ASPnet schools often chose activities linked to the priorities of UNESCO
and the United Nations, such as peace, poverty, hunger, HIV and AIDS,
pollution, climate change, illiteracy, cultural identity, gender, child labour,
etc.
Mission: In 1953, when preparing the ASPNet program, to turn the
principles of UNESCO to the concrete actions is aimed. ASPnet schools are
the mediators of peace and for the positive change.
Objectives:
This study theme helps students to:
• Understand local, national and international dimensions of
problems in an increasingly complex and globalised world
• Familiarize students with the United Nations system
Develop awareness of the importance of international cooperation when
searching for possible solutions
Kulüp haftada bir kez Çarşamba günleri öğle saatinde toplanır. Maksimum
10 kişiden oluşur.
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Kulüp çalışmalarına katılmaya gönüllü öğrenciler aşağıda belirtilen
organizasyonun ilkelerini bilmelidirler.
ASPNet (Kardeş Okullar Ağı)
UNESCO tarafından 1953 yılında kurulan, 181 ülkedeki 10,000’in üzerinde
eğitim kurumunun yer aldığı evrensel bir eğitim ağıdır.
Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, teknik okullar ve öğretmen eğitimi
enstitüleri gibi çeşitli üye kuruluşlar, uygulamada uluslararası anlayış, barış,
kültürlerarası diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli eğitim yararına
çalışırlar.
ASPnet tamamıyla uluslararası bir ağ olup, farklı ülke ve kıtalardaki okullar
arasındaki yakın bağlantıları ve yaygın projeleri desteklemektedir. ASPnet
uluslararası iş birliği için, UNESCO’nun işlevine bir katalizör olarak katkı
sağlamaktadır.
ASPnet Okulları genellikle UNESCO ve Birleşmiş Milletler’in
öncelikleriyle bağlantılı, barış, yoksulluk, açlık, HIV ve AIDS, çevre
kirliliği, iklim değişikliği, okur yazarlık, kültürel kimlik, cinsiyet, çocuk
işçiliği gibi aktiviteler seçerler.
Misyon: 1953 yılında ASPNet (Kardeş Okullar Ağı) Programı
oluşturulurken, UNESCO ideallerini somut eylemlere çevirmek
amaçlanmıştır. ASPnet okulları “barış için aracı” ve olumlu yönde bir
değişim için temsilcilerdir:
Amaçlar:
Bu çalışma teması öğrencilere şu konularda destek olur:
• Giderek daha karmaşık ve küreselleşen dünyada sorunların, yerel,
ulusal ve uluslararası boyutlarını anlama
• Birleşmiş Milletler sistemini tanıma
Olası çözümler ararken uluslararası iş birliğinin öneminin bilinci geliştirme

WORLD SCHOLAR’S CUP KULÜBÜ – World Scholar’s
Cup Club
World Scholar’s Cup Nedir?
Eğer “World Scholar's Cup”a katılmayı düşünüyorsanız mutlaka
katılmalısınız. Gerçekten muhteşem bir deneyim olacak. Farklı alanlardaki
bilginizi geliştirmekle kalmayıp, dünya görüşünüzün değiştiğini fark
edeceksiniz.
Bu akademik bir yarışmadır. Fakat diğer yarışmalardan farklı eğlenceli bir
yönü vardır. WSC tüm bilgileri ezberlemek yerine o bilgileri etrafımızdaki
dünyaya adapte etmek ve uygulamak üzerine kuruludur. Öğrenmeyi
sevmediğinizi düşünüyor bile olsanız, bir anda kendinizi çok farklı konular
hakkında tartışmalar yaparken bulacaksınız. Farkında olmadan
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keşfedecek ve yeni konu başlıkları ile karşılaşacaksınız.
Şu ana kadar alpakalardan bahsetmediğimize inanamıyorum. Onlar
muhteşem! Turnuvalarda çok çeşitli alpakalarınız olabilir; tüylü alpakalar,
parmak kuklaları ve hatta genetik değişikliğe uğramış alpakalar.
Harika bir deneyim yaşayacaksınız. Yeni arkadaşlar edinecek ve diğer
insanlarla bilgi alışverişine gireceksiniz. Çok çalışıp çok araştırma yapmanız
gerekecek ama bunu çok severek yapacaksınız.
Zor mu? Evet. Eğlenceli olacak mı? Kesinlikle. World Scholar Cup’a yani
dünyanın en büyük öğrenme festivaline hoşgeldiniz.
What is World Scholar’s Cup?
If you’re thinking about participating in the World Scholar's Cup; You
should. It's truly a great experience. Not only can you increase your
understanding about different subjects, you learn how to connect them to
each other, and to the world.
This is an academic competition. But it's different from other competitions,
in that it's probably not even a competition. It is a celebration. Instead of
focusing on memorizing facts, WSC is all about applying them and relating
them to the world around us. Whatever you do, you're celebrating learning,
even if you don't think you like learning. Before you know it, you'll be
asking for more topics to explore.
I can't believe that I haven't mentioned alpacas yet. They're pwaa-some. You
can get different types of alpacas at tournaments, such as furry ones, finger
puppets, or even genetically modified alpabears.
You'll have a great experience. You'll make new friends and learn from other
people. Even though you'll have to study a lot and research a lot, you'll love
doing it.
Is it challenging? Yes. Will it be fun? Absolutely. Welcome to the World
Scholar’s Cup; welcome to the greatest festival of learning in the world.

YAŞAYAN TARİH KULÜBÜ – Current History Club
Kulubün amacı tarihsel gelişmeler ile günümüz arasında bağ kurmak,
kültürel miras eserlerini incelemek üzere müzeleri ve ören yerlerini ziyaret
etmek, tarihte çok bilinmese de önemli gelişmelere imza atmış şahsiyetleri
araştırmak ve yaratıcı fikirlerle kulübün işlerliğini devam ettirebilecek
aktiviteler düzenlemektir.
Kulübün verimli çalışabilmesi için katılımcı öğrenci sayısı (drama atölyeleri
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de düzenleneceği göz önünde tutularak) en az 8 ve en fazla 25 kişi ile
sınırlıdır. Tarihe ve araştırmaya, yaratıcı yazma ve yaratıcı dramaya meraklı
öğrencilerin katılım sağlayabileceği enerjik bir kulüp yaşayan tarih kulübü.
Kulüp çalışmalarımızı Salı günleri öğle saatinde sürdüreceğiz.
In our club our aim is to connect the current events to the events in history,
by visiting the museums and archaeological sites, and by observing the
significant history makers who have made significant developments in
history. For the club’s efficiency, the number of participating students is
limited to minimum 8 and maximum 25 students (considering that drama
workshops will also be organized). Every student who are interested in
history, in making researches and drama are welcome to join our club. Our
club will meet on Tuesdays during lunch time.

YOGA ve PİLATES KULÜBÜ- Yoga and Pilates Club
Yoga, kelime anlamı olarak ruh, beden ve zihin bütünlüğü demektir. Yoga
yapmak bedeni zihinle bütünleştirir ve nefes ritmiyle yapılan her poz, kişiyi
biraz daha kendiyle tanıştırır, kendisine doğru bir keşfe yönlendirir. Yoga,
omurga sağlığı kazandırmada kişiye büyük destek sağlar, kişiyi doğru
nefes almaya yönlendirir. Pilatesle ise kaslarımızı güçlendirip esnekliğimizi
arttıracağız.
Kulübün amacı, öğrencilerimizin kendi potansiyelleri dahilinde vücut
esnekliklerini arttırıp, yapılan pozlar sayesinde kaslarının uzamasını ve
güçlenmesini sağlamaktır. Ruhsal ve fiziksel yönde öğrencilerin
bilinçlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersler ritmik akış şeklinde yapılacak ve öğrencilerimizin talebi
doğrultusunda şekillenmeye açıktır. Öğrencilerimiz kendi matlarını ve
pilates malzemelerini getirmelidir. Ayrıca eşofman altı veya tayt ve çok bol
olmayan bir t-shirt veya body ile derslere gelmelerini rica ederiz. Dersler
her Çarşamba 10. Derste yapılacaktır.
Yoga means the unity of spirit, body and mind. Yoga practice combines
body with mind and every pose done with breath helps people to meet with
himself/herself and creates a discovery through themselves. Yoga helps
people to provide body health and ensures true breathing. By the help of
pilates we will streghten our muscles and increase our flexibility.
The goal of this club is helping students to increase their body flexibility,
extend and streghten muscles. Also the club has the goal to make students
aware of their spiritual and physical capacity.
The classes are active and can be shaped according to the students’ needs.
Students should bring ther own mats and bring their own pilates
equipments and have to wear a warming suit or a tight and a comfortable tshirt. The classes will be done on Wednesdays at 10th period.
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YUNAN DİLİ KULÜBÜ- Greek Language Club
Kulübümüzde temel Yunan dilini öğrenmeye çalışacağız. Aynı zamanda
İngilizcede olan, kökeni Yunan diline dayanan özcüklerin etimolojisini
daha iyi anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Öğrencilerin, İngilizcede ileri
seviyede yazmasına ve SAT gibi uluslararası sınavlara hazırlanmasına
yardımcı olacak kelimelerin anlamlarını öğrenceğiz. Kulübümüzde
öğrencilerimiz derslerinde öğrendikleri kelime ve edebiyat örneklerini
getirmeye ve bu örneklerin Yunaca ile bağlantısını bulmaya teşvik
edeceğiz. Kulübümüz Çarşamba 10. Derste toplanacaktır. Kulüp
toplantılarına gelirken bir defter ve kalemle gelinmesi gerekmektedir.
This club will be geared towards learning the basics of the Greek
language, as well as gaining a deeper understanding of the etymology of
English words that come from Greek. In turn, this will develop students’
knowledge of the meaning of words to help prepare them for advanced
writing and international exams such as the SAT. The group will meet
every on Wednesday 10th period and should have a notebook and pen
ready. Students are encouraged to bring any vocabulary or literature from
their classes and share them to make any connections possible to the
language.
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Sosyal Servisler-Social Services
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ACI ÇEVRE BİLİNCİ KULÜBÜ – ACI Green Project Club
ACI Yeşil Proje Kulübü, su, elektrik israfı, hava, su kirliliği gibi çevre
sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve yakın çevremizden başlayarak
çeşitli sorunlara çözümler üretip bunları hayata geçirmeyi hedefler. Toplantı
saatlerinde ortak fikirlerle gözümüze çarpan sorunları çözerek okulumuzdan
başlayarak git gide büyüyecek, daha temiz bir çevrede daha bilinçli kişilerle
yaşamamızı sağlayacak bir kulüp olmayı istiyoruz.
Toplantı günü: Çarşamba öğlen tenefüsü
Kişi sayısı: 25 (Hazırlık, L1, L2, L3)
Etkinlikler:
Ayda 1 belirlediğimiz bir mekânda çöp toplama,
Okulda satışlar yapıp TEMA gibi kurumlara okul adına bağışlarda bulunma.
Önemli tarihler:
Dünya Hayvanlar günü
"Bir Çiçek Ek" Günü
Dünya Su Günü
Bitkileri Takdir Etme Günü
Dünya Günü
“Bir Çiçek Sula" Günü
Dünya Çevre Günü
The ACI Green Project Club aims to raise awareness of environmental
problems such as water, electricity waste, air pollution, water pollution, and
create solutions to various problems starting from the nearest circle and pass
them on. In our club meetings we will discuss and bring solutions to
environment problems starting from our school and widen it to our
neighborhood and on. And we will try to create more conscious people in a
cleaner environment.
Meetings: Wednesday lunchs
Number of people: 25 (Prep, L1, L2, L3)
Events:
Every month we will have a rubbish collection, make sales at school and
donate to institutions such as TEMA on behalf of the school…
Important dates:
World Animal Protection Day
"Plant a Flower" Day
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World Water Day
Day of Appreciation for Plants
Earth Day
"Water a Plant" Day
World Environment Day

BEN DEĞİLSEM KİM KULÜBÜ – He for She Club
Cinsiyet eşitsizliği sadece kadın hakları problemi değildir, toplumsal bir sorun
ve çağdaşlaşamama göstergesidir. United Nations: He for She kulübü cinsiyet
yanlılığı içeren dilden çocuk evliliklerine kadar bir sürü problemi çözmeye
odaklanır ve bu amacı doğrultusunda ilerlemeye çalışırken kadınlarla birlikte
özellikle erkek bireylerin de desteğine ihtiyaç duyar. Kulübün amacı, cinsiyet
farklılıkları gözetmeksizin her bir bireyin aynı şartlar içinde yaşayabileceği
toplumsal ortam oluşulmasına yönelik farkındalık sağlamaya çalışmaktır.
Gender inequality is not only a women rights issue but also a contemporary
problem. United Nations: He for She club focuses on solving many problems
from sexism to underage marriage and needs not only support from females, but
also males critically while achieving this goal. The aim of the club is forming
awareness towards creating the ideal community that supports genders equality.

BENİ UNUTMA KULÜBÜ – Don’t Forget Me Club
Alzheimer, dünyada en yaygın olarak ihtiyar bireylerde görülen, fakat halen
daha net bir tedavisi bulunmayan bir hastalıktır. Bu kadar yaygın olan bir
hastalığın, bizim için, sizin için ve geleceğimiz için farkındalığını sağlamak çok
önemlidir.
Hedeflerimiz neler?
• 21 Eylül, Dünya Alzheimer Gününü okulda öğrenciler, öğretmenler ve
çalışanlar arasında farkındalık yaratarak kutlamak.
• Winter Bazaar, Bazaar Day ve bunlar gibi çeşitli günlerde farkındalık amacı
ile stant açmak; sweatshirt, bileklik, termos vb. gibi şeylerin satışını yapıp geliri
ilgili kurumlara bağışlamak.
• Okul yılı süresince öğle teneffüslerinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek,
okulumuz toplumuna empati kurmalarını ve farkındalığı sağlamak.
Kulübümüz Pazartesi günleri öğle arası saat 12.45'de toplanacaktır.
Alzheimer is a disorder that still has no accurate cure, yet is so common in
elderly individuals. It is crucial to gain awareness for us, for you, and for our
future towards a disease that is prevalently seem in the world.
What is our objectives?
• Gain awareness in our teachers, students, and workers by celebrating 21st of
September, World Alzheimer Day.
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• Opening stands during Winter Bazaar, Bazaar Day; and selling sweatshirts,
bracelets, thermos etc. donating the outcome to relevant institutions and
organizations.
• Organizing various events throughout the school year during lunch breaks; and
making our society to sense empathy, gain awareness.
Our club will meet on Mondays during lunch break 12.45.

BRAILLE KULÜBÜ – Braille Club
TÜRGÖK Kitaplığı ve Milli Kütüphane ziyaret edilerek, kitap okuma, kayıt
yapma ve de bilgisayar ortamında yazılı metinlerin taraması yapılacak gerekli
düzeltmeler yapılacaktır. Kulüp üyeleri zaman zaman konukları Çarşamba
öğlen kulüp saatinde okulda ağırlayacaklar, zaman zaman Çarşambaları 15.3517.00 arasıda kitaplığa ziyaretler yapacaklardır. En fazla 20 öğrenci alınır.
The members will visit TÜRGÖK Library and National Library to read books,
make records and to control and check written essays on the computers. The
members sometimes will hosts guests at ACI during the club hour and
sometimes will visit the TÜRGÖK library on Wednesdays between 15.3517.00. The meetings will be on Wednesdays lunch hour. Maximum of 20
students are accepted.

BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN KULÜBÜ –
One for All, All for One Club
Öncelikle İzmir okullarında okuyan, maddi yardıma (giyim, kırtasiye, kitap
vb.) gereksinim duyan öğrencilere ulaşmak ve onların gereksinimlerini
belirlemek ve gidermek adına öğrencilerimizde toplumsal dayanışma ruhunu
yaratmak ve geliştirmek hedefimizdir. Bu anlamda kulübümüzün, Türkiye’nin
geleceğini biçimlendirecek öğrencilerimizde bu duyarlılığı oluşturma ve
yaşam boyu sürdürecekleri kalıcı bir davranışa dönüştürmekte etkili olacağı
kanısındayız.
First of all, we are aiming to reach and help the students who have their
education in İzmir schools and need clothing, stationery, books, etc. and to
create and develop a spirit of social solidarity among our students. And, we
believe that our club will be effective on our club members who will create
Turkey's future and it will be a permanent behavior.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KULÜBÜ–Education for Change Club
Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kulübümüzde bizden daha az şanslı öğrenci
arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışacağız. Bu konuda çalışan
kurumların aktivitelerinin duyurulması, etkinlikleri için yardım toplanması ve
geziler aracılığıyla burslu öğrencilerle aktiviteler yapılması gibi projelerimizi
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her Perşembe öğlen arası gerçekleştirmek için toplanacağız. Bölgemizdeki
çocuklara bu değerli hakkı verebilmek için hepinizi kulübümüzde görmeyi
bekliyoruz. Katılmak isteyen herkese açıktır.
Every child has a right to education. In this club we will be working in order to
facilitate the lives of our less fortunate peers. Announcing some activities of the
organizations which are working voluntarily in this field such as collecting
donations, working within our school to raise money and organizing activities
through trips once a term being only a few of our aims, we are hoping to
achieve all of our projects during the school year. Our meetings will be on
Thursdays during the lunch break. We hope to see you all in our club to provide
this precious right to all children in our region. Every student who is willing to
help is welcome to attend.

ÇOCUK HASTANESİ KULÜBÜ – Children’s Hospital
Club
Çocuk Hastanesi Kulübü, hastalıkları sebebiyle eğitimlerine hastane okulu
aracılığıyla devam eden küçük çocuklarla tanışıp onlara destek olmayı
hedefleyen bir kulüptür. Sene boyunca Pazartesi öğle saatlerinde toplanacak
olan kulübümüz her ay birer kez Çarşamba günleri 15.35-17.00 arasında
Behçet Uz Çocuk Hastanesine gezi düzenleyecektir. Gezilerimiz hasta
çocuklarla vakit geçirip beraber kitap okuma, boyama yapma gibi sosyal
etkinliklerle sıkıntılarını az da olsa hafifletmeyi hedefler.
Children’s Hospital Club is a club that aims to meet and assist those children
who get their education through a school formed by the hospital, due to their
sickness. For the whole year, our club will meet on Monday afternoons and
there will be trips to Behçet Uz Children’s Hospital will be done monthly on
Wednesdays between 15.35-17.00 as shown in our school calendars. Our trips'
purpose is to spend time with child patients and do social activities with them
such as reading and painting in order to ease their distresses.

DOĞANIN REHBERLERİ KULÜBÜ–Gurus of Nature
Club
Sosyal Servis Olarak Yapmayı Hedeflediklerimiz;
Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan doğamızın yok olmasını elimizden
geldiğince engellemek ve bunun üzerine okulumuzdan başlayarak gittikçe
büyüyen çalışmalar yapmak.
Düzenli olarak kulübe devamlılığını sağlayan öğrencilerin bu konuda
bilgilendirilmelerini sağlamak.
Planladığımız aktiviteler:
Okulumuzda var olan bizden yaşlı zeytin ağaçlarımızı daha görünür olmasını
sağlamak ve mevsimi geldiğinde “Hasat Toplama Şenliği” düzenlemek.
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Okul doğası hakkında arşiv oluşturmak ve korunması konusunda bilinç
geliştirmek.
İzmir çevresinde var olan çok sayıdaki doğal yaşam alanlarına geziler
düzenlemek ve bu yerlerle ilgili bilgi edinmek.
Orhanlı köyünde var olan, doğayı korumak ve bu konuda bilinç geliştirmek
adına oluşturulmuş “Doğa Okulu” gönüllüleriyle iş birliği yapıp, projeler
geliştirmek.
(Orhanlı Doğa Okulu linkine buradan ulaşabilirsiniz:
http://dogaaskina.org/orhanli-koyu/)
Ulusal ve uluslararası projeler üreterek veya var olanlara katılım göstererek
amacımızı gerçekleştirmek.
Her seviyeden maksimum: 25 öğrenci
As a Social Service Club Our Aims are;
To prevent our nature, which has a various of biodiversity, from being
destroyed, and take the action that starts from our school and continues as
enlarging the environment we’re working on.
To ensure that students who regularly attend the club are informed about this
topic.
What we plan to do:
To make our old olive trees more visible from our school and to organize a
"Harvesting Festival" when the season comes.
To build an archive about school nature and to raise awareness about how to
protect the nature
To organize visits to many natural habitats around Izmir and to learn about
these places.
To cooperate with the volunteers of the "Nature School", which was established
in order to protect the nature and raise awareness in this matter and to develop
projects. (Orhanlı Nature School link can be found here:
http://dogaaskina.org/orhanli-koyu/)
To achieve our goals by developing and attending national and international
projects.
From every level Maximum: 25 students

DOWN SENDROMU FARKINDALIK KULÜBÜ–Down
Syndrome Awareness Club
Bu sosyal hizmet kulübü ile Down Sendromlu çocuklarla olabildiğince çok
etkinlik yapmayı hedefliyoruz. Bazı günler biz onları, bazı günler de onlar bizi
ziyaret edecek. Gerçekleştirilen tüm etkinlikler videoya çekilecek ve daha sonra
yıl boyunca çalışmalarımızın bir belgeseli oluşturulacak. Ayrıca, belgeselimizi
sahnelemek ve o gün bize katılmak isteyen herkesin farkındalığını artırmak
istediğimiz yıl sonu büyük bir projemiz olacak. Projemizi Engellilik Haftası’nda
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(10-16 Mayıs) gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve mümkün olduğu kadar geniş ve
kapsamlı hale getirmeye çalışacağız. Kulübümüze en fazla 20 öğrenciyi kabul
edeceğiz. Geziler cuma günü okuldan ya da cumartesi sabahı yapılacaktır
(kulüp başladıktan sonra müzakere edilecektir). Yıl boyunca en az 1 veya umarız ki- 2 aktiviteye katılımınız istenecektir. Down Sendromu Farkındalık
Kulübü Perşembe öğlenleri toplanacaktır. Down Sendromlu arkadaşlarımızın
yüzlerine bir gülümseme koymak istiyorsan, seni kulübümüzde görmeyi çok
isteriz.
The purpose of this social service club is to perform as many activities as
possible regarding children with Down Syndrome. Some days we will visit
them, and some days they’ll visit us. All activities performed will be filmed and
later on will form a documentary of our work throughout the year. Furthermore
there will be an end of the year grand project where we wish to screen our
documentary and henceforth raise the awareness of anyone who wishes to join
us on that day. We intend to realize the project on Disability Week (10th to 16th
of May) and will try to make it as extensive and grand as possible. We will
accept up to 20 students and the trips will either be held on Friday after school
or Saturday morning (will be negotiated once the club starts). You will be
required to participate in at least 1 and hopefully 2 activities throughout the
year. If you aspire to put a smile on the faces of our Down Syndrome friends,
we would love to see you at our club.

GLOBAL SORUNLARA ÇÖZÜM AĞI (GIN) KULÜBÜ–
Global Issues Network (GIN) Club
Global Sorunlara Çözüm Ağı’nın misyonu öğrencileri yaşıtları ile birlikte
uluslararası ortamda çalışarak dünyada fark yaratabilecekleri konusunda
cesaretlendirmektir. Bu çalışma ağı, 6 Avrupa ülkesinde bulunan öğretmenler ve
öğrenciler tarafından geliştirilmiştir. Program Dünya Bankası Avrupa Başkan
Yardımcısı Jean-François Rischard tarafından yazılan High Noon: 20 küresel
konu 20 çözüm kitabında bulunan küresel konular üzerine kurulmuştur.
Rischard yakında gerçekleşmesinden korkulan küresel problemlerin ancak
küresel kooperasyon ile çözülebileceğine değinir. Bu problemlerden bazıları su
kıtlığı, küresel ısınma, çevresel bozulma, yoksulluk, cehalet, balıkların yok
olması, barışı koruma ve ekosistemlerin kaybolmasıdır. Aktiviteler içinde
öğrencilerin bu konularda projeler yapması vardır. Kulübe 30 öğrenci
alınacaktır.
The Global Issues Network has as its mission: to help students realize they can
make a difference by empowering them to work internationally with their peers
to develop solutions for global issues. Begun by teachers and students from six
international schools in Europe, the program is based on the book High Noon:
Twenty Global Problems, Twenty Years to Solve Them by Jean-François
Rischard, former World Bank Vice-President for Europe. Rischard describes
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imminent issues that can only be solved through global cooperation. Among
these are water shortages, global warming, environmental degradation,
infectious diseases, poverty, depletion of fisheries, peacekeeping, and the loss of
ecosystems. Within the activities, students will make projects on these issues.
Groups and many other activites. Number of Students: 30

GÜLÜMSEYEN KAMPÜS KULÜBÜ – Smiling Campus
Club
Günümüzde iletişim bozukluğu ve negatif bakış açısı belki de çevremizdeki en
büyük sorunlardan biridir. Bu sebepten ötürü kulübümüzün ilk hedefi, kampüs
hayatında öğrencileri çevreye daha duyarlı, güler yüzlü, insanlarla iletişimde
başarılı bireyler haline getirmektir ve bu amacı çeşitli etkinliklerle
desteklemektir. Öğrencilere okul çalışanlarımızın önemini ve değerini anlatmak,
onlarla güçlü bir iletişim kurmak ve aynı zamanda da onların çektiği zorluklara
empati kurarak onlara iş hayatında daha rahat ve mutlu bir ortam oluşturmak
temel amaçlardan birisidir. Çeşitli etkinlikler ile hem öğrenciler arası hem de
çalışan ağabey/ablalar ile sevgi bağları kuvvetlendirilecek ve daha mutlu bir
kampüse dönülmesi bu kulübün ana hedeflerindendir. Kampüsün daha pozitif
bir hale gelmesi ve kampüs ortamını daha sıcak bir yer haline getirmek için
çeşitli sosyal farkındalık etkinlikleri ve projeleri hazırlanacaktır. Bireyler arası
iletişimin daha sağlıklı ve kuvvetli olması için toplantılarda iletişim geliştirici
yöntemler düşünülür ve daha sonrasında kampüs hayatına uygulanır.
Kampüsümüzü daha pozitif bir çevre haline getirmek, çalışanlar, öğretmenler ve
öğrenciler arasındaki iletişimi daha da güçlendirmek ve kardeş okullarla çeşitli
çalışmalar yaparak pozitif düşünceyi olabildiğince yaymak amaç güdülür.
The miscommunication and the pessimism that surrounds us may be the leading
issue of our time. For that reason, the main goal of our club is to raise students
on campus who display awareness of their environment, smile often, and
communicate well with others. We aim to explain the importance and value of
staff members, build a strong communication, and empathize with the problems
they face in order to develop a more comfortable working environment.
Strengthening bonds both between students and with the campus staff using
different activities and shifting towards a happier campus life is one of the main
objectives of this club. Various social awareness activities and projects will be
organised to create more positivity on campus and form the campus into a
friendly environment. Discussions about how students can be more beneficial,
more thoughtful of their environment take place. To improve and strengthen
communication amongst individuals, methods to develop communication are
considered and later applied on campus life. Making the campus into a more
positive environment, strengthening communication between staff, teachers, and
students, and organizing activities with sister schools to spread positive thinking
is our objective.
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HAYVAN BARINAĞI KULÜBÜ – Animal Shelter Club
Hayvan barınakları ile çalışılacaktır. Bu hayvanlar için okulumuzdaki artık
yemekler, yemekhanede toplanacak ve dondurucularda depolanacaktır. Haftada
bir bu yiyecek artıkları bakımevine ulaştırılacaktır. Bakımevinin ihtiyacı olan
ilaçlar, un, makarna, her boyda çöp poşeti, kuru mama-konserve mama-bebek
maması, kulübe, gazete, kâğıt havlu ve el sabunu vb. sağlanmaya çalışılacaktır.
Kulüp toplantıları Pazartesi öğlen 12.45’de başlar, geziler ise belirlenen
Cumartesi sabahları yapılacaktır. En fazla 40 öğrenci alınır
We will be working with an animal shelter. For these dogs we are going to syore
the leftovers from the cafeteria and will take them to the shelter. Also we will try
to raise money to be able to supply their other needs such as medical needs,
flour, newspaper, plastic bags etc... The meetings will be on Mondays at lunch
at 12.45 and the trips will be on Saturday mornings on set dates. Max.of 40
students will be accepted.

HUZUREVİ KULÜBÜ – Old Folks Club
Huzurevine ziyaretler yapılır. Amacı yaşlılarımızın sorunlarını ziyaretlerimiz
sırasında geçici de olsa unutmalarını sağlamaktır. Özel günlerde kutlamalar
yapılır ve yılsonunda da okulumuza pikniğe davet edilirler. Kulüp toplantıları
Pazartesi öğle saatindedir. Ayda bir okul takvimlerimizde belirtilen Çarşamba
günleri 15.35-17.00 arasında Özel Dr. Kemal Tarım Huzurevi’ne gezi
yapılacaktır. En fazla 25 öğrenci alınır.
Old Folks Club members visit Old Folks Home every other Wednesday after
school. The aim of the club is to make them forget their problems and spend
pleasant time while enjoying their company during the visits. On special days,
the members organize parties for the elderly members. The elderly people are
invited to school at the end of the year and have a nice picnic with the members
of the club. The meetings will be on Mondays at lunch hour. And the trips to
Özel Dr. Kemal Tarım Old Folks Home will be done monthly on Wednesdays
between 15.35-17.00 as shown in our school calendars. Max.of 25 students will
be accepted

KARDEŞ OKUL KULÜBÜ – Sister School Club
Yakın çevremizdeki bir İlköğretim okulundaki 1. ve 2. sınıf öğrencilerine
İngilizceyi şarkılar ve ders kitapları ile öğretirler. Yıl içinde kardeş okul
öğrencileri birçok kez okulumuza davet edilir. Kulüp toplantıları Pazartesi öğle
saatindedir. İki haftada bir, Çarşamba günleri 15.35-17.00 arasında Limontepe
Seniye Hasan İlköğretim Okulu’na ziyaretler yapılacaktır. En fazla 25 öğrenci
alınır.
The aim is to teach English to the primary school students of a nearby school
who are in 1st and 2nd grade. English is taught by songs and text books.
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Through out the year, the students of the sister school will be invited to ACI.
The meetings will be on Mondays at lunch hour. And the trips to our sister
school will be very other week on Wednesdays between 15.35-17.00. Max.of 25
students will be accepted

KIZILAY KULÜBÜ – Red Crescent Club
Kulübümüzün amacı Türk Kızılayı’nın “Kalemi Olan Var Mı?” ve “Oyuncaklar
Firarda” gibi çeşitli projelerini tartışıp, yiyecek, tişört, rozet satışı gibi farklı
yollarla toplanacak parayla projelere destekte bulunmaktır. Ayrıca çarşamba
okul sonraları yapılacak gezilerde öğrencilere afet ve ilk yardım eğitimi
verilecek, kimi zaman ihtiyaç sahiplerine malzeme dağıtımlarında görev
alacaklardır. Kulüp Perşembe günü öğle saatindedir.
The aim of our club is to discuss about the projects of Turkish Red Crescent
such as ‘’Kalemi Olan Var Mı?’’ and ‘’Oyuncaklar Firarda’’ and support these
projects by collecting money by selling snacks, t-shirts, and pins. Also, disaster
management and first aid education will be given to the students at the trips
after school on Wednesdays and sometimes students will take place in
distributing goods to the ones in need. Our club is on Thursdays at 6th period.

LÖSEV KULÜBÜ – LÖSEV Club
Kulübümüzde çeşitli faaliyetlerle lösemili çocuklara ulaşmak ve yardım etmek
amaçlanmaktadır. Kampanyalar düzenlenerek destek sağlamak için çalışmalar
yapılacaktır. Kulüp toplantıları iki haftada bir Çarşamba öğle saatindedir.
Lösemili çocuklarla birlikte belirli Cumartesi günlerinde ortak etkinlikler
düzenlenecektir. En fazla 60 öğrenci alınır.
This club’s main aim is to help and to reach the children who are affected by this
disease. Students will organize different activities to these kids. The meetings
will be on every other Wednesday during lunch time. And there will be activities
with children from LÖSEV on some Saturdays. Max.of 60 students will be
accepted.

MEME KANSERİ FARKINDALIK KULÜBÜ – Breast
Cancer Awareness Club
Meme kanseri dünyada kadın ölümlerine en çok sebep olan hastalıklardan
biridir. Bu yüzden meme kanserinin semptomlarını bilmek erken teşhis için çok
önemlidir. Kulübümüz Pazartesi günleri öğle arası saat 12.45’te toplanacaktır.
Hedeflerimiz:
● Okulda meme kanseri ile ilgili farkındalığı arttırmak.
● Meme kanseri ile ilgili bileklik ve t-shirt tasarımı yapıp, satışından
kazanılan parayı ilgili kurumlara bağışlamak.
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●

15 Ekim Uluslararası Meme Kanseri Gününü farkındalık yaratmak için
kutlamak.
● Okulumuza Meme Kanseri ile ilgili konuşma yapmak üzere konuşmacı
davet etmek.
Kulübümüzün 3 ana grubu:
1. Tasarım Grubu: poster hazırlama, bileklik ve t-shirt tasarımı.

2. İletişim Grubu: kulüp saatine konuk konuşmacıları ayarlama.
3. Finans Grubu: bütçeyi kontrol etme, kazanılan paranın hesabını
yapma, parayı bağışlama.
Breast cancer is the second leading cause of cancer death in women. Therefore,
it is veryimportant to know the signs and the symptoms of this disease. Our club
will meet on Mondays at lunch time.
Objectives:
● Spread awareness about breast cancer in school.
● Design and sell breast cancer bracelets and t-shirts for school and donate the
money.
● Celebrate 15th of October (International Breast Health Day) and the month of
October (International Breast Cancer Month) for raising awareness in school.
● Invite guest speakers to the club meetings.
This club will have 3 main bodies:
1. Design group: preparing posters, designing bracelets and t-shirts.
2. Public relations group: organizing assemblies and inviting speakers.
3. Treasury group: dealing with budget, financing and donating the money.

PAMUKELLER KULÜBÜ – Microcredit Club
• Mikrokredi anapara ihtiyacı olan kişilere verilen küçük kredilerdir.
• Bu kredilerin amacı normalde küçük istekleri desteklemek amaçlıdır, ancak
bu proje kapsamında aynı zamanda kadınlara toplumda yer verme amacı da
gütmektedirler.
• Kulübün etkili çalışması için ortak bir amaç yolunda iş birliği içinde
çalışılması gerekmektedir.
Bu kulüpte iki grup olacaktır.
1) Yönetim / sayman evrak, bütçe ve finansman ile ilgili olacaktır.
2) Halkla ilişkiler / bildirimler -Bilinçlendirme ve poster ve/veya el ilanı
oluşturulurma konusunda çalışacaktır.
Mikrokredi projeleri sayesinde küçük bir anapara miktarı ile insanların
hayatında büyk etkiler oluşturmak mümkündür.
Aynı zamanda, verilen krediler geri ödendiği için, bu paranın tekrar tekrar
kullanılması mümkündür.
• Microcredits are the extensions of small loans, microloans, that are
provided to impoverished ‘’borrowers’’.
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•

These loans are usually to support any small jobs and also to deplete
poverty but in our case, we will be providing microcredits to women,
both to empower and uplift their whole community.
• To initiate something like this, we have to make sure that we all have
a common goal and that we will be collaborating.
• This club will have two main bodies.
1) Administration/treasury will be dealing with the paperwork, budget and
financing,
2) Public relations/notifications will help us raise awareness and possibly
help us create some posters or flyers.
A benefit of initiating a microcredit organization is that with such a small
amount of money, we can actually have a big impact on people’s lives.
Another thing is that since microloans can be repaid, it can be lent to other
recipients over and over again!

SEN DE KATIL KULÜBÜ – Take a Part Club
NELER YAPACAĞIZ?
Her proje kulüp başkanları ve kulüp üyeleri ile birlikte seçilecektir. Projeler
belirli zaman aralıklarına kulüp başkanları ve seçilecek olan bir başkan
yardımcısı ile yerleştirilecektir. Her proje için belirli zaman aralığı bir ay ya
da projenin kapsamına göre daha az ya da çok olabilir. Her proje için,
projelerin nasıl ilerleyeceğine ait detaylar kulüp başkanları ve başkan
yardımcısı tarafından listelenecektir ve gerekli ayarlamalar örneğin ilgili
organizasyonlarla mailleşme, telefon görüşmeleri, okul idaresiyle iletişim,
devlet kurumlarıyla görüşme vs. de aynı şekilde başkanlar ve başkan
yardımcısı tarafından yapılacaktır. Bu dokuz aylık projeler taslağı kulübümüze
ait herkese birer çıktı şeklinde dağıtılacak bir “Servis patikası” olacaktır. Bu
patikaya her ay için yerleştirilmiş projelerde, üyeler üzerlerine düşen
sorumlulukları not alacaklar ve belirlenen proje için sorumluluğunu gerektiği
şekilde yapan ve katılım gösteren üyeler patikalarının o kısmını geçmiş
olacaklardır. Yıl sonunda tüm Servis Patikasını tamamlamış üyeler Take A
Part (Sen de Katıl) Kulüp belgelerini alabileceklerdir.
NOT: Kulüp açıldığında kulüp üyeleriyle beraber kulüp kuralları
belirlenecektir ve yazılacaktır. Her kulüp üyesi bu Kurallar belgesini
imzalamakla yükümlü olacaklardır. Take a Part Kulübünün asıl amacı daha
sorumluluk sahibi ve kişisel farkındalığı yüksek bir topluluk geliştirmek
olduğundan, üyelerin herhangi bir kuralı belirli bir sayıda ihlal etmeleri
halinde kulüpten çıkarılacaklardır.
Purposes:
1. To have a group of people in the ACI community who are
responsible towards their country and people who are in need.
2. To assign responsibilities to every member of the club for the
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3.
4.
5.
6.

projects to be achieved and eventually develop leadership and
responsibility skills.
Provide a working environment in where members are working
together.
To encourage awareness for lower standardized lives and value of
people.
To serve the school and the community.
To cooperate with the school principal and encourage club members
not to hesitate while doing so.

Skills We Develop:
1. Learning Social and Emotional Skills
2. Self Awareness
3. Self and Community Management
4. Social Awareness
5. Relationship Skills
6. Responsible Decision Making
What Are We Going To Do?
Each project will be decided by the club presidents and the club members and
the club president and a selected club vice president will be in charge of
placing each project in different time intervals ( this will be one project for
one month however the durations may vary accordingly with the project itself)
and for every project details and how to accomplish details will be listed by
presidents and vice president and the necessary arrangements (mailing and
phone calls with the social organizations, school principal, government places
etc.) will be listed for each month and this 9 month will be a pathway which
will be printed and distributed to every member and every member will make
a progress if they accomplish the given work for each project and every
member who completes the pathway of Service will receive their documentary
at the end of the school year.
NOTE: There will be rules of the club which will be decided with the
members and every member will be obliged to sign that RULES PAPER and
if they disregard a rule for e determined time they will be removed from the
club since the main object of the club is to develop a more responsible and
self-aware community.

ŞEHRİ RENKLENDİR KULÜBÜ –Paint The Town Club
“Paint The Town” topluma faydalı olma ve insanların hayatlarında bir fark
yaratma arayışı içinde olan öğrencilerin katılımıyla gündemdeki sorunları
sanatla ele alıp şehri hem soyut hem somut olarak renklendirmeyi amaçlayan
bir kulüptür. İnsan bilimleri, çevre bilinci, toplum hizmeti ve sanat
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kulübümüzün temeli olacaktır.
Başlangıç noktamız, yaşadığımız alanı güzelleştirme fikri ve aynı zamanda
halka açık yerlerde ve okulumuzda sokak sanatı (“bağımsız kamusal sanat”,
“post-grafiti” ve “neo-grafiti” dediğimiz görsel sanat) ile günümüzde yer alan
ulusal ve evrensel boyuttaki bilinçlendirici çalışmalara yer vermektir.
Projelerimizin işleyişi, görevli öğretmenimizle beraber toplanıp alınan kararlar
sonucunda bir yerleşke seçmek ve seçilen yerleşkede yaşayan vatandaşlarla
birebir görüşüp onların onayını ve fikirlerini aldıktan sonra belli bir gün
belirlemekle başlayacaktır. Daha sonra tamamen gönüllü bir şekilde kendimiz
boyamayı hedef alacağız.
Bahsettiğimiz projeyi daha sonra küçük çaplı hayvan barınakları gibi farklı
yaşam alanlarına yöneltmeyi de amaçlıyoruz. İkinci projemiz olan
bilinçlendirici sanatsal çalışmalarımızın da işleyişi aynı şekilde işleyecektir.
Projemizi İzmir’de uygun görülen sayılı halka açık yerlere ve okulumuza
taşıyacağız. Mr. Haughn öncülüğünde Çarşamba günleri öğlen saatinde
toplanmayı hedefliyoruz.
The prime goal of the club “Paint The Town” is to be beneficial to the society
and create differences in people’s lives; enliven the city both in abstract and
concrete ways by the participation of the students who are sensitive about the
burning issues. Human sciences, environmental consciousness, community
service, and art are the essentials of our project.
“Our aim is to variate the activities and transform it into a more benign
project.
Our starting point is the idea of helping other schools and shelters to create a
better and colorful environment and contributing to our school by coloring it
with street art (post-graffiti, neo graffiti). We want to develop this project to
include national and universal issues. Our club will meet at 12.45 on
Wednesdays, in B6 led by Mr. Haughn.

YERDEKİ YILDIZLAR KULÜBÜ –Stars on Earth Club
Gelişimleri farklı olan bireylerle ilgili farkındalığımızı arttırmak, onların
dünyasını keşfetmek.
Planladığımız aktiviteler: Öğrencilere öncelikli olarak “farklı gelişen bireyler
kimdir” sorusunu cevaplatmak istiyoruz. Bunun için her ay bir sendromu
inceleyip sunum yapmalarını isteyeceğiz. Bunların arasında Down Sendromu;
Yaygın gelişimsel bozukluk başlığı altında toplanan Otizm, Atipik Otizm,
Asperger; Bedensel engelli, Zihinsel Engelli bireyler var.
Bu yıl 21 Mart Perşembe günü değişik renkteki çoraplarımızı giymeyi
planladık. Bu aktivite için kendi çoraplarımızı yaptırıp okulda satmayı
düşünüyoruz.
Öğrencilerimizin tasarladığı bir tshirt yaptırmak; tshirtten ve çoraplardan elde
ettiğimiz geliri çeşitli vakıflarla paylaşmayı düşünüyoruz.
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Müjde Hanım’ın önderliğinde belirlenecek bir özel eğitim merkezine,
gideceğimiz yerin şartlarına da bağlı olarak ayda bir Cumartesi günü gezi
yapmayı planlıyoruz.
We want to raise our awareness about individuals who have different ways of
personal mental and physical development (growth).
Activities planned: We would like to have our students answeering the
question “who are the individuals that have a different ways of personal
mental and physical development”. We will ask our students to prepare a
presentation about a different syndrome each month. These syndromes include
autism, atypical autism, asperger, physically and mentally disabled
individiuals.
This year on 21st of March we will wear our “downsyndrome awareness
socks” on that day. We plan to sell socks and tshirts to donate the foundations.
We are planning to visit some special education centers monthly on Saturday
mornings depending on their conditions.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
2018-2019
MONDAY- PAZARTESİ- 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Lise 3 Academic Comm.-Lise 3
Akademik Komite
Lise 4 Academic Comm.-Lise 4
Akademik Komite
Old Folks Club - Huzurevi Kulübü
Sister School Club - Kardeş Okul Kulübü
Microcredit Club – Pamukeller Kulübü
Breast Cancer Awareness Club – Meme
Kanseri Farkındalık Kulübü
Don’t Forget Me Club (Alzheimer
Awareness Club)- Beni Unutma Kulübü
(Alzheimer Farkındalık Kulübü)
Children’s Hospital Club – Çocuk
Hastanesi Kulübü
Gurus of Nature Club- Doğanın
Rehberleri Kulübü
Animal Shelter Club- Hayvan Barınağı
Kulübü
Short Film Club – Kısa Film Kulübü
Atatürk Club- Atatürkçü Düşünce
Kulübü
Photography Club – Fotoğrafçılık
Kulübü
Math for Contests Club –Matematik
Yarışmaları için Matematik Kulübü
Prep Rock and Jazz Orchestra Club –
Hazırlık Rock ve Caz Orkestrası Kulübü

TEACHER
ÖĞRETMEN
Nuray Asan

ROOM
ODA
B4

Nuray Asan

B4

Bilge Mercan
Ceren Önder
Sema Gür – Akın Üstünyer
Ecem Moğultay

B5
B3
B11
H2

Melis Okkaoğlu-Selcan Yavuz

B2

Başak Demir

B6

Müjde Kartov-Patrice Hill

T17

Kadir Abak- Kayhan KarabeyNedi Abuaf – Gülçin Bozkurt
Ali Kırkar
Elif Yurtseven

Auditorium

Emel Aksu – Taner Biçki

B7

Merve Arslan – Canel
Türkdoğan
Alkan Günlü

B13
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Lise 2 and Lise 3 National Chemistry
Contests Club- Lise 2 ve Lise 3 Ulusal
Kimya Sınavları Kulübü
Ioanian Trip Club- yonya Gezi KulübüDesigning Recycle Materials Club - Geri
Dönüşüm Tasarım Kulübü

Arzu Uçar

H1

Esra Uluz Demir-Ebru
Karacaören
Müge Aydoğanoğlu

B1
Art Room

MONDAY-PAZARTESİ- 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
English Speaking Union Club – English
Speaking Union Kulübü
Turkish Debate Club – Türkçe Münazara
Kulübü
ACI Classical Music Orchestra ClubACI Klasik Müzik Orkestra Kulübü
Percussion Club- Perküsyon Kulübü
ACI Robotics Club – ACI Robot Kulübü
ACI Student Social Media Club – ACI
Öğrenci Sosyal Medya Kulübü

TEACHER
ÖĞRETMEN
Nihan Cengiz-Joshua Culbreath

ROOM
ODA
T7

Yelda Kantarcıoğlu

B11

Çağrı Düzalan

Music Room

Elif Yurtseven
Serpil Bahşişoğlu-Muammer
Ergun
Doğukan Candan

T14
C1
C3

TUESDAY-SALI- 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Student Council-Öğrenci Birliği
Class Monitors Comm. L2-3-4- Sınıf Bşk.
Komitesi L2-3-4
Lise 2 Academic Comm.-Lise 2
Akademik Komite
Sports Committee- Spor Komitesi

TEACHER
ÖĞRETMEN
Seçil Yöndem – Irmak Türkan
Gülşah Boydak

ROOM
ODA
B5
B9

Nuray Asan

B6

Figen Mındız- Erhan KeçecioğluReha Yüksek-Merve Karanlık
Kıvanç Peşteli

P.E. Office

Points Committee-Prep-Lise 1- Puan
Komitesi
Points Comm. Lise 2-3-4- Puan Komitesi Başak Çaylan -Mualla Yoncacılar
Class Guidance Comm. L4 Sınıf
Selcan Yavuz
Rehberlik Komitesi
Class Guidance Comm. L3 Sınıf
Melis Okkaoğlu
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Rehberlik Komitesi
Class Guidance Comm. L2 Sınıf
Rehberlik Komitesi
Class Guidance Comm. L1 – Sınıf
Rehberlik Komitesi
Class Guidance Prep Comm. –Hazırlık
Sınıf Rehberlik
Lise 1 Rock and Jazz Orchestra Club –
Lise 1 Rock ve Caz Orkestrası Kulübü
Astronomy Club – Astronomi Kulübü
ACI BrainACId Rain Club – ACI Beyin
Yağmuru Kulübü
Rock Music Club-Rock Müzik Kulübü
Geography Club- Coğrafya Kulübü
Chess Club-Satranç Kulübü
Oral History Club-Sözlü Tarih Kulübü
Books and Movies Club-Kitaplar ve
Filmleri Kulübü
DofE International Award Program Club
-DofE Uluslararası Ödül Programı
Kulübü
French Club-Fransızca Kulübü
Current History Club-Yaşayan Tarih
Kulübü
Economy and Finance Club – Ekonomi
ve Finans Kulübü
Lise 4 MEB Chemistry Problems Solving
Club-Lise 4 MEB Kimya Problemleri
Çözüm Kulübü

Eren Evren- Oktay Ünal
Caner Şengül

Office
Guidance
Office
Guidance
Office
Guidance
Offices
ACI Music
Studio
B4
Hill 3

İbrahim Arslan-Oya Kaçmaz
Taner Biçki
Emel Aksu-Emel Dokumacı
Esra Uluz Demir
Keri McComb

B11
B12
B7
B1
Library

Yester Biroş Llyod-Özlem Ercan

H5

Burçin Özseven
Nesrin Aslan

P6
B8

Elvin Urga-Bruce Deshayes

B3

Arzu Uçar

H1

Esin İnce Aydın
Sefa Akseki
Müjde Kartov – Demet Akıncı
Tuncer
Alkan Günlü

TUESDAY-SALI- 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI

TEACHER
ÖĞRETMEN

ROOM
ODA

ACI Live TV Club-ACI Canlı Yayın
Kulübü
National Mathematics Competitions
Club – Ulusal Matematik Yarışmaları
Kulübü
Scout Club-İzcilik Kulübü

Muammer Ergun-Serpil
Bahşişoğlu
Sevilay Demirkaynatan –
Turhan Bayraktar

Library
Video 1
B13

Fahriye Kılınç

Library

ACI Classical Music Orchestra ClubACI Klasik Müzik Orkestra Kulübü
Argentine Tango Club – Arjantin Tango
Kulübü

Çağrı Düzalan

Music Room

Göksel Marmara- Oğuz
Çomakoğlu

Shepard Hall
Mirror Room

WEDNESDAY- ÇARŞAMBA- 6th period
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ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Honor Court Comm.-Onur Kurulu
Lise 1 Academic Committee-Lise 1
Akademik Komite
Yearbook Committee –Yıllık Komitesi
Culture and Literature CommitteeKültür ve Edebiyat Komitesi
TÜBİTAK Club-TÜBİTAK Kulübü
Backgammon Club - Tavla Kulübü
ACI Live TV Club-ACI Canlı Yayın
Kulübü
UNESCO ASP Net Club- UNESCO
ASP Net Kulübü
Physics Projects Club-Fizik Projeleri
Kulübü
ACI Green Project Club- ACI Çevre
Bilinci Kulübü
Braille Club – Braille Kulübü
One for all, All for One Club - Hepimiz
Birimiz, Birimiz Hepimiz için Kulübü
Stars on Earth Club-Yerdeki Yıldızlar
Kulübü
LÖSEV Club – LÖSEV Kulübü
He for She Club- Ben Değilsem Kim
Kulübü
Paint the Town Club-Şehri Renklendir
Kulübü
Take a Part Club – Sen de Katıl Kulübü

TEACHER
ÖĞRETMEN
Ebru Karacaören- Ecem
Moğultay
Nuray Asan

ROOM
ODA
B3

Başak Çaylan – Aslı Gülsün
Başaran
Neslihan Candan-Ahmet
Şimşir
Oktay Ünal
Ülker Özel
Muammer Ergun-Serpil
Bahşişoğlu
Özlem Ercan – Yester Biros
Lloyd– Gülçin Bozkurt
Kayhan Karabey-Caner
Şengül
Fatma Bildacı

B4

Sinecan Şengöçmen
Müyesser Sesigüzel –
Tuncay Sıvaran
Müjde Kartov

B7
B10

Aydan Yakın- Erhan
Keçecioğlu
Merve Karanlık

Library Video 1

Matthew Haughn

B6

Kıvanç Peşteli

T10

T10

B10
C1
H1
ACI Garage
H5
H3
H4

B7

B5

WEDNESDAY-ÇARŞAMBA- 10th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Model United Nations Club – Model
Birleşmiş Milletler Kulübü
Junior Achievement Club – Genç Başarı
Kulübü
World Scholar’s Cup Club- Kulübü
ISTA Club – ISTA Kulübü

ACI 2018-2019
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TEACHER
ÖĞRETMEN
Didem Erpulat -Seçil
Yöndem
Gül Yılmazkoç-Ceki
Franko- Berna Hepağır
Banu Sakıpağa – Meri
Roditi
Ginger Gene – Çiğdem Uğur

ROOM
ODA
B4
Library
Video 1
T10
Blake CenterLibrary
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European Youth Parliament (EYP) Club
– Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü
Jazz Orchestra Club – Caz Orkestrası
Kulübü
American Football Club- Amerikan
Futbolu Kulübü
TÜBİTAK Club-TÜBİTAK Kulübü
Philosophy Club -Felsefe Kulübü
Cinema and Psychology Club – Sinema ve
Psikoloji Kulübü
FRC Club– FRC Kulübü
Martial Arts Club- Savunma Sanatları
Kulübü
Lise 4 Math Problem Solving Club – Lise
4 Matematik Problem Çözüm Kulübü
Bolywood Club-Bolywood Kulübü
Table Tennis Club-Masa Tenisi Kulübü
Turkish Classical Music Club- Türk
Sanat Müziği Kulübü
ACI Polyphonic Chorus Club- ACI Çok
Sesli Koro Kulübü
Ceramics Club-Seramik Kulübü
Fashion Design Club – Moda Tasarım
Kulübü
Yoga and Pilates Club- Yoga ve Pilates
Kulübü
ACI Weightlifting Club- ACI Ağırlık
Kaldırma Kulübü

Gülnur Atalay- Elif Dönmez
Alkan Günlü
Matthew Haughn
Oktay Ünal
Ebru Karacaören – Aysel
Güler
Selcan Yavuz – Esin İnce
Aydın
Serpil BahşişoğluMuammer Ergun –Doğukan
Candan
Kurt Dombkowski
Ceren Önder

Drama Room
T12
ACI Music
Studio
Lise Court
C1
B7
B6
C2
Ayşe Mayda
Terrace / H6
B13

Sameet Birdee
Sam Johnson-Dermot
Curtin-Jared Wall
Murat Adıtatar-Ebru Kıldiş

B3
Shepard Hall

Çağrı Düzalan

Music Room

Filiz Karagözoğlu
Figen Mındız – Didem
Tanyeli
Göksel Marmara

Art Room
Art Room

Jason Park

B12

Shepard Hall

Inspirations in Life Club – Hayatın
Öznesi Olmak Kulübü
French Drama and Musical ClubFransızca Tiyatro ve Müzikal Kulübü
Greek Language Club – Yunan Dili
Kulübü
Gastronomy Club – Gastronomi Kulübü

Engin Taş

Shepard Hall
Weightlifting
Room
B10

Elisabeth Sayın

P6

Valantis Stamelos – Banu
Güran
Mert Yavaş

ACI English School Newspaper Club-ACI
İngilizce Okul Dergisi Kulübü
Old Folks Club Trip-Huzurevi Kulübü
Gezisi

Kaitlyn Leach-James LloydJames Earle
Bilge Mercan

Library
Video 2
Taner
Cafeteria
C1

ACI 2018-2019
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Sister School Club Trip –Kardeş Okul
Kulübü Gezisi

Ceren Önder

Children’s Hospital Club Trip–Çocuk
Hastanesi Kulübü Gezisi

Başak Demir

Braille Club Trip – Braille Kulübü Gezisi
Stars on Earth Club Trip - Yerdeki
Yıldızlar Kulübü Gezisi

Sinecan Şengöçmen
Müjde Kartov

WEDNESDAY- ÇARŞAMBA- 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
Model United Nations Club – Model
Birleşmiş Milletler Kulübü
FRC Club– FRC Kulübü
TÜBİTAK Club-TÜBİTAK Kulübü

TEACHER
ÖĞRETMEN
Didem Erpulat-Seçil Yöndem

ROOM
ODA
B4

Serpil Bahşişoğlu- Muammer
Ergun –Doğukan Candan
Oktay Ünal

C1-C2
C3

THURSDAY-PERŞEMBE- 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI

TEACHER
ÖĞRETMEN

ROOM
ODA

Class Monitors Prep, L1-Hazırlık,
L1 Sınıf Bşk. Komitesi
Prep Academic CommitteeHazırlık Akademik Komite
Red Crescent Club-Kızılay Kulübü
Down Syndrome Awareness ClubDown Sendromu Fsrkındalık
Kulübü
Education for Change Club-Çağdaş
Eğitim Kulübü
Turkish Magazine Club – Türkçe
Dergi Kulübü
Turkish Journalism Club- Türkçe
Gazetecilik Kulübü
ACI Film Board Club- ACI Film
Kulübü
Hiking Club-Dağcılık Kulübü

Bedriye Kocagöz- Tuğba Tuncer

T2

Nuray Asan

T10

Selcan Yavuz
Neslihan Candan

B5
B6

Burçin Özseven

B7

Aslı Gülsün Başaran

B9

Gülgün Sayındaş

B10

Valantis Stamelos

Library
Film Room
Library

ACI Soundgarden Music and Radio
Club-ACI Soundgarden Müzik ve
Radyo Kulübü

Fahriye Kılınç -Tim HuttemannEbru McCallum -Merve ArslanCatherine Riedesel- James LloydJonathan Ott-Ryan Burgess-Oya
Kaçmaz
Doğukan Candan
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French MUN Club-Fransızca MUN
Kulübü
GIN Club- GIN Kulübü
Lise 4 Chemistry Club-Lise 4
Kimya Kulübü
Spanish Club - İspanyolca Kulübü
ACI Coding Club-ACI Kodlama
Kulübü
İllustrasyon Kulübü-Illustartion
Club

Elisabeth Sayın-Burçin Özseven

P6

Nihal Gökalp
Onur Turunç- Arzu Uçar –Gülçin
Bozkurt – Soner Erduran-Ayşegül
Yalçın-Başak Demir
Alejandra Pelaez Pastor– Beatriz
Rubio Carreno Toptaş
Serpil Bahşişoğlu

H4
H1

Matthew Haughn

Art Room

T12
Bristol

THURSDAY- PERŞEMBE- 11th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI
MUN Club – Model Birleşmiş Milletler
Kulübü
Almanca MUN Club - Almanca MUN
Kulübü
Modern Folk Dances Club-Modern
Halk Dansları Kulübü
ACI Robotics Club – ACI Robot
Kulübü
Turkish Drama Club-Türkçe Tiyatro
Kulübü

TEACHER
ÖĞRETMEN
Didem Erpulat-Seçil Yöndem

ROOM
ODA
B4

Elif Yurtseven -Başak Çaylan

P6

Figen Mındız-Eren Evren

Shepard Hall

Serpil Bahşişoğlu-Muammer
Ergun
Evrim Yakın Biçer

C1
Blake CenterLibrary Drama
Room

FRIDAY-CUMA- 6th period
ACTIVITY
ÇALIŞMANIN ADI

TEACHER
ÖĞRETMEN

ROOM
ODA

Theatre Tech Crew Club- Sahne
Teknik Ekip Kulübü
Smiling Campus Club-Gülümseyen
Kampüs Kulübü

Ginger Gene

Blake Center

Demet Akıncı Tuncer

B5

FRIDAY- CUMA- 11th period
Turkish Drama Club-Türkçe Tiyatro
Kulübü

Evrim Yakın Biçer

ACI 2018-2019
AKTİVİTELER-Extracurricular Activities

Blake CenterLibrary Drama
Room
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