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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 

mailto: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 online olarak 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 

 

mailto: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 
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concious “Turkish Youth Culture.” In order to relise this aim, students work 

on distinguished classics written in the native language, discuss them and 

use question “the purpose of art as a medium culture”. Students then 

organize activities about their discussions and share their ideas with their 

friends. 

This commitee aims to gather students who are interested in literature, 

creative writing. The students will be able to improve their individiual 

creativeness by writing and will be able to find a platform to discuss and 

criticise literature. 

Members of the club are determined by their literature 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 
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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. 

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, 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. 

There is no eligibility list for our new Prep students for this year. 

SPOR KOMİTESİ – Sports Committee 

Amacı: Okulda öğrencilerin kendi ilgi ve yeneneklerini keşfetmelerini 

sağlamak, onları sosyal alanda desteklemek, yetenek ve yaratıcılıklarını 

geliştirmek sorgulyan ve düşünen özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaktır. 

Faaliyetlerimizle, öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine 

katkıda bulunuyoruz. 

Çalışmalar: Yangın alarmlarında Sınıf Başkanları ile komitesi ile faal bir iş 

birliği kurmak.  
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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,  

Milli bayramlarda görev almak, 

Beden Eğitimi öğretmenlerine her konuda yardımcı olmak. 

Yüzyüze eğitim sürecinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar pandemi nedeniyle 

yapılamayacaktır. Fakat 2020-2021 eğitim yılında Spor Komitesi kurulu 

oluşturulacak, gerekli görüldüğünde online çalışmalarda görev 

alabileceklerdir. Örneğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı gibi. 

Üyelik: Her şubeden iki üye Beden Eğitinmi ve Spor öğretmenleri 

tarafından 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. 

To assist Physical Education teachers. The regular duties we are responsible 

of during the school days will not be possible due to the pandemic. 

However, in the 2020-2021 academic year, a Sports Committe Executive 

board will be established and the members will be able to take part in online 

activities when necessary. Such as on May 19 Youth and Sports Day, the 

Commemoration of Atatürk… 

Membership: Two members elected from each class section by the PE. 

Teachers. 

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 
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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. 



 

  

KULÜPLER - Clubs 

 

    ULÜPLER K 

     LUBS C 



 

 

 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. Zekâ sorularının tamamı online 

platformlar üzerinden çözülecektir. İsteyen herkes kulübe katılabilir. 

(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 of these questions will be solved through online 

platforms. All students are able to join to the club. (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 yayınlar. 

Bu kulüp sayesinde öğrenciler hem sosyal hem bilgisayar alanında 

becerilerini ACI Live TV’de kanıtlayabilirler. Lise 4 dışındaki tüm 

seviyelerden en fazla 10 istekli öğrenci katılabilir. 

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. Max. of 10 students will be 

chosen from all levels except Lise 4s.  

  

ACI FİLM KULÜBÜ – ACI Film Club 

ACI Film Kulübü, her hafta Çarşamba 15.40’ta toplanacaktır. Film analizi ve 

eleştiriye ek olarak, öğrencilerimiz kısa filmlerin nasıl üretileceğini 

öğreneceklerdir. Kulübümüze 6 öğrenci alınacaktır. 

ACI Film Club will meet every Wednesday at 3:40pm. Our club's goals are 

to discuss film and film development, with the aim of producing short films 

over the course of the year. Max. of 6 students. 

ACI GARAGE RADYO KULÜBÜ – ACI Garage Radio 
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.   

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. 

Apply to join the club if you are willing to come up with your own radio 

program. 

  

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.  

“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 

(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.   

ACI KODLAMA KULÜBÜ – ACI Coding Club 

Kodlama Kulübü, programlama öğrenmek veya kendini bu alanda 

geliştirmek isteyen her öğrenci için doğru adrestir. Problem çözme 

becerilerinizi genişletecek ve problemlere yeni bir bakış açısıyla bakmayı 

öğreneceksiniz. Bu kulüpte XCode platformu üzerinden C++ öğretilecektir. 

Ayrıca bu süreçte programlama becerilerini geliştirmek için code.org, 

hackerrank, leetcode, github ve Harvard'ın CS50, Stanford CS106A 

müfredatları gibi araçlar kullanılacaktır. Bu kulüp, yetenek seviyesine 

bakılmaksızın kodlamaya ilgi duyan herkese hizmet eder.  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 online eğitim süresince Çarşamba günleri kulüp saatinde 

Microsoft Teams üzerinden toplanacaktır. Kulübümüze 15-20 öğrenci 

alınacaktır. (Tüm seviyelerden kulübe ilk kayıt olan öğrenciler alınacaktır) 

Coding Club is the right address for any student who wants to learn how to 

code or improve himself or herself in the area. It will extend your problem 

solving skills and help you form a new perspective when dealing with 

problems. In this club XCode will be used to teach C++. To further develop 

programming skills, tools like code.org, hackerrank, leetcode, github ve 

Harvard'ın CS50, Stanford CS106A will also be used. This club serves 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: Wednesday at club hour in Microsoft Teams 

  

ACI MODERN HİKAYE ANLATIM KULÜBÜ – ACI 
Modern Storytelling Club 

Modern Hikaye Anlatım Kulübü, çağdaş hikaye anlatma ortamları 

aracılığıyla anlatıları analiz eden haftalık tartışmalara katılmak isteyen 10-20 

öğrenciden oluşacaktır. Bu, öğrencilerin analiz becerilerini video oyunlarına, 

çizgi romanlara ve dizilerin yanı sıra daha geleneksel kitap ve film 

ortamlarına da uygulayacakları anlamına gelir.  

The Modern Storytelling Club will consist of 10-20 students who want to 

participate in weekly discussions analyzing narratives that are portrayed 

through contemporary storytelling mediums. This means students will get to 

apply their analysis skills to video games, comic books, and tv series, as well 

as some of the more traditional mediums of books and films.  

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.  



 

  

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. 

  

ACI RUH SAĞLIĞI KULÜBÜ – ACI Mental Health Club 

Amacımız; kulüp üyelerini ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda 

bilinçlendirerek, ruhsal sağlık sorunlarına yönelik önyargıları azaltmak ve 

daha kucaklayıcı, güvenli ve duyarlı bir okul ortamı yaratmaktır. Kulüp 

toplantılarımızda depresyon, anksiyete, OKB, vb. ruhsal hastalıkları 

tartışacak ve bilgilendirmelerini yapacağız. Öğrencileri ruhsal hastalıkların 

erken belirtilerini tanımaya, çevrelerinde ruh sağlığı sorunları yaşayan 

kişilere karşı duyarlı olmaya teşvik etmeyi umuyor, eğer ihtiyaç 

duyuyorlarsa yardım alabileceklerini bilmelerini istiyoruz. Psikoloji ve 

psikiyatriye ilgi duyan, okumayı seven arkadaşlarımızı kulübümüze 

bekliyoruz. Kulübümüze 45 öğrenci alınacaktır. 

Our mission is to end the stigma that surrounds mental illness, and create an 

inclusive, safe and supportive school environment by educating and 

increasing the awareness of club members about mental health and illness. In 

our meetings we will discuss and provide information on different mental 

health issues such as depression, anxiety, OCD, etc. We hope to encourage 

students to recognize early signs of mental illness and be supportive of 

people having mental health issues, and to let them know there is help 

available if they need it. We look forward to seeing all of you who love 

reading and are interested in psychology and psychiatry in our club 

meetings. Max. of 45 students. 

ALMANCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ – 
German MUN Club 

Almanca MUN Kulübü’ne katılmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen 

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 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.  

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 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. 

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 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 

members will make book discussions and organize movie nights. 

BASKETBOL KULÜBÜ – Basketball Club 

Kulübümüzde öğrencilerimiz basketbolun temellerini öğreneceklerdir. 

Oyunun temellerini ve daha teknik yönlerini analiz etmek için farklı NBA 



 

  

takımlarının, antrenörlerinin ve hakemlerinin filmlerini izleyeceğiz. 

Profesyonel oyuncular üzerinde durarak ve NBA hakemlerinden kurallar 

konusunda uzman görüşlerini dinleyerek basketboldaki yeteneklerimizi 

düşünebileceğiz. Örnek olarak, top sürme ve şut seçimimizden en iyi şekilde 

nasıl yararlanılacağını belirlemek için James Harden’in geri adımını NBA 

Giannis'in eurostep kullanımını kurallarıyla birlikte analiz edeceğiz. Sporun 

tarihi ve tüm zamanların en iyilerini ve basketbol "klasik"lerini izleyerek de 

zaman geçireceğiz. Ayrıca pratik yaparak formumuzu nasıl 

geliştirebileceğimize dair paylaşımlar yapacağız. 

In this club, students will learn about the fundamentals of good basketball. 

We will watch films of different NBA teams, coaches, and referees to 

analyze some of the basics as well as more technical aspects of the game. By 

studying professional players, and getting expert opinions from NBA 

referees on rules, we will be able to reflect on our own abilities and 

understandings, and find opportunities to improve our play. As an example, 

we might spend a period analyzing James Harden’s stepback in conjunction 

with the NBA rules for the “gather step” in order to determine how to get the 

most out of our dribble and shot selection. We might spend a period 

analyzing Giannis’ use of the eurostep, breaking down the opportunities it 

presents, and the form required to legally complete the move. We will also 

spend time watching “classic” games, in order to build a better appreciation 

for the history of the sport and some of the all-time greats. We can also 

create films of our own attempts to mimic professional moves to share with 

the class for critique and feedback on how we can improve our practice and 

form. 

COĞRAFYA KULÜBÜ – Geography Club 

Bu kulüpte öğrencilerimize TÜBİTAK Coğrafya projeleri hazırlama 

konusunda eğitim verilecektir. Bu sayede Coğrafya biliminde 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 edecektir.  
Ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve çeşitli yarışmalara katılmakta 

hedeflerimiz arasındadır. Özellikle Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları 

bunlardan en önemlisidir. Ayrıca Stockholm Gençler Su konferansı gibi 

etkinliklerde katılım hedeflerimiz arasındadır.   

Bu yıl bir ilk olarak çevrimiçi ortamda coğrafyacı uzman bilim insanları ile 

kulüp öğrencilerimizin moderatörlüğünde coğrafyanın çeşitli alanları ile 

ilgili sohbetler gerçekleştirmek ve bu sohbetleri okulumuzun tüm 

öğrencileriyle paylaşılmasını sağlamak;  ulusal düzeyde Türkiye’nin seçkin 

okullarından öğrencilerin katılacağı online olarak çevrimiçi ortamda 



 

 

 gerçekleştirilecek bir coğrafya öğrenci kongresi düzenlemek ve 

kulübümüzün etkinliklerini sergileyebileceği ve coğrafya ile ilgili 

farkındalığı artıracak bir web sitesi hazırlamak kulübümüzün hedefleri 

arasındadır. 

In this club, our students will be trained on preparing TUBITAK Geography 

projects. In this way, it is aimed to follow the research steps in geography 

science and prepare for the research projects competition among secondary 

school students. In the future education lives of our students, the successes 

achieved in such competitions will constitute a very important place both in 

admission to foreign universities and in bringing additional points to the 

university exam in our country. 

It is among our goals to prepare national and international projects and to 

participate in various competitions. Especially the International Geography 

Olympics are the most important of these. It is also among our goals to 

participate in events such as the Stockholm Youth Water conference. 

This year, for the first time, under the moderation of our club students, we 

would like have conversations about various fields of geography with expert 

geographer scientists online and share these conversations with all students 

of our school. The goals of our club are to prepare a website to increase 

awareness about geography, to organize online congresses with the 

participation of students from different schools in Turkey. 

ÇOK ÇOK UZAK BİR EVRENDE KULÜBÜ – In A 
universe Far Far Away Club 

 "Çok Çok Uzak Bir Evrende” adlı kulüpte yaratıcılığımızı kullanarak 
birbirinden bağımsız distopik ve fantastik öyküler yazacağız. Yıl içinde 

yazılan öykülere birer fragman hazırlayıp hep birlikte izleyeceğiz. Yılın 

sonunda da yazılan öykülerden bir kitap bastıracağız. Bu kulübümüze 

Hazırlık, Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 seviyelerinden toplamda 20 öğrenci 

alınacaktır. 

In the “In a Universe Far Far Away” club, we are going to write dystopian 

and fantastic short stories using our creativity. We are going to prepare book 

trailers for the stories written during the year and watch them all together. At 

the end of the year, we are going to publish a book from the stories we wrote 

throughout the year. Students from Prep, Lise 1, Lise 2 and Lise 3 can join 

within 20 member limit. 

DÜŞÜN-YAZ KULÜBÜ – Think and Write Club 

Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini, felsefi bir dille, 

felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, yaratıcı düşünme ve 

araştırma yeteneklerini geliştirebilmelerini, kendilerini ve çevrelerini çok 

yönlü sorgulayabilmelerini, felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında 



 

  

kullanabilmelerini amaçlayan kulübümüz uluslararası deneme yazma 

yarışmalarına, Düşün-Yaz deneme yazma yarışmasına ve felsefe 

olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları yapar ve katılım gösterirler. Felsefe 

günlerine ve felsefe panellerine katılan Düşün-Yaz Kulübü öğrencileri okul 

TV kanalında alanında disiplinler arası çalışmalar kapsamında yetkin 

kişilerle söyleşiler, film analizi programları yaparlar.  

Ayrıca Felsefe Kulübü ile ortaklaşa okul etkinlikleri düzenlerler. 

Kulübümüze 20 öğrenci alınacaktır. 

Our club aims to think about the fundamental problems of philosophy and to 

write with a philosophical language by using the concepts of philosophy, to 

develop their creative thinking and research abilities, to question themselves 

and their environment in a multi-faceted way, to use philosophy in the 

meaning of life. Perform their studies and participate in philosophy days and 

philosophy panels. 

In our club students conduct interviews with film experts and will do film 

analysis programs on the ACI Live TV channel. 

In addition to their organizations the club will have partnership with the 

Philosophy Club. Max.of 20 students will be in our club. 

EKONOMİ ve FİNANS KULÜBÜ – Economy and 
Finance Club 

Kulübümüzde, ekonomi dersi alan öğrenciler, 2 yıllık IB eğitim 

süreçlerinde tamamlaması gereken iç değerlendirmeler, ile ilgili 

öğretmenleri ile çalışmalar yapacaklardır. Bu nedenle kulübümüz sadece 

Lise 3 ve Lise 4 öğrencilerine açılacaktır. Toplantılarımız Çarşamba günleri 

10. Saatte olacaktır. 

In our club, the students who get economics lessons will work on their 

Internal Assesments (IA’s), required for their 2 year IB education with their 

teachers. Because of that our club will be open to only Lise 3 and Lise 4 

students.  Our meetings will be on Wednesdays 10th period. 

FELSEFE KULÜBÜ – Philosophy Club 

Merak duygumuzu hem doyuran hem de arttıran felsefi problemler eşliğinde 

çemberler kurulur, bir hikâye, bir film, bir metin üzerinden tartışan bir 

topluluktur. 

Derin bilinçli düşünce yeteneğini ortaya çıkarır. Diğer okulların felsefe 

kulüplerinin çalışmalarına katkıda bulunur.  

It is a club that discusses through a story, a movie, a text. 

Accompanied by philosophical problems that both satisfy and increase our 

sense of curiosity groups are formed, and it reveals deep conscious thinking 

ability. Our club contributes to the work of the philosophy clubs of other 

schools. 



 

 

 

FELSEFE, HUKUK ve EKONOMİ KULÜBÜ (FHE) 
Kulübü (Lise 2-Lise 3) – The Philosophy Law and 
Economics (PLE) Club (Lise 2-Lise 3) 

Felsefe Hukuk ve Ekonomi Kulübü (FHE) kulübü yaklaşık 10 öğrencinin her 

hafta toplanıp hukuk, dünya sorunları veya ekonomi üzerine felsefi soruları 

tartışıp incelemelerini hedefler. Dünya sorunları üzerine bir örnek olarak 

“İnsani müdahale adaletli midir?” verilebilir. Hukuki bir soru örneği olarak 

“Hayvanların temel hakları var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?” verilebilir ve 

ekonomik bir soru örneği olarak “Planlı ekonomi gerçekten eşitlik sağlar 

mı?” verilebilir.   Kulübün ana dilinin İngilizce olması ve ileri seviye bir dil 

kullanması katılımcıların okulda öğrendikleri dili gerçek bir tartışmada 

kullanmalarına taban hazırlar. Bir başka pozitif ise katılımcıların yapacakları 

argümanın tarafının önceden belirlenmesiyle topluluk karşısında 

konuşabilme yetenekleri, kritik düşünce becerileri ve ikna yeteneklerinin 

gelişmesidir. Kulübümüz Pazartesi öğlen arasında Lise 2- Lise 3 

öğrencilerinin katılımıyla olacak ve 30 dakika sürecektir. 

The Philosophy Law and Economics (PLE) club aims for up to 10 students 

to get together on a weekly basis to discuss a philosophical question usually 

regarding law, economics or a global issue. An example based on a global 

issue would be “Is humanitarian intervention just?”. An example related to 

law would be “Do animals have rights? If so what are they?” and an 

economic example would be “Does a planned economy really provide 

equality?”. As the club will be in English, it will be promoting the use of 

high-level vocabulary, thus it will help English learners have the chance to 

experience real discussions. Furthermore, the participants being assigned 

their side of the argument will aid in their public-speaking, critical thinking 

and persuasion skills. The club will be held during the lunch break on 

Mondays with Lise 2- Lise 3 students for a duration of 30 minutes.  

FİLM ve DİZİ KULÜBÜ – Movies and TV Series Club 

Bu kulüpte kendi senaryosunu yazdığımız uzun metrajlı filmler ve yine 

senaryosunu kendimiz yazdığımız bir bölümü en fazla yarım saat olan bir 

dizi çekeceğiz. Çekeceğimiz filmi yılın sonunda bir etkinlik düzenleyerek 

okuldaki bütün arkadaşlarımızla paylaşacağız. Dizinin de her bir yeni 

bölümünü ay başında yayınlayıp hep birlikte izleyeceğiz. Ayrıca bu kulüpte 

bir filmin nasıl çekileceği, bir senaryonun nasıl yazılacağının yanında nasıl 

bir ekip olarak çalışılacağını hep birlikte öğreneceğiz. 

In this club, we are going to shoot a movie whose script is written by us and 

a series whose every episode is up to half an hour and script is also written 

by us. We are going to organize an event at the end of the school year and 



 

  

watch our film together with everyone. Also for our series, we are going to 

publish an episode per month and again we will watch it together. In this 

club we will learn how to work as a team as well as how to shoot a movie 

and how to write a script. 

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. 

FRANSIZCA MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ 
– French MUN Club 

Fransızca MUN Kulübü’nün öğrencileri özverili çalışmalarının sonucunda 

online düzenlenecek İstanbul Saint-Joseph Lisesi MFINUE Konferansı’na ve 

Özel İzmir Tevfik Fikret Lisesi tarafından düzenlenen SMYRNATO 

konferansına 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 sayının çok olması 

durumunda yeni öğretim yılının başında dünyadaki gelişmeler ve MUN 

resmi prosedürü hakkında bir küçük eleme sınavına tabi tutulabilirler. 

Çalışmalar sadece kulüp saati ile sınırlı kalmayacaktır. Gerek görüldüğünde 

okul sonralarına çalışmalar konacaktır. Öğrenciler, 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.  
Our French MUN Club’s the members will represent our school in an online 

conference which will be organized by İstanbul Saint Joseph High School 

and in SMYRNATO conference which will be organized by Özel İzmir 

Tevfik Fikret Lisesi. 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 might be a mini quiz amongst the students who has chosen about 

MUN procudures and current events at the beginning of the year if there will 



 

 

be many students. The final list is prepared accordingly.The members will be 

asked to work 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 conference. 

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 yarışmasında okulumuz temsil 

edilecektir. Robot kulübü 14-19 yaş arasındaki öğrencilere açıktır. 

Öğrenciler istekli öğrenciler arasında yapılacak seçmelerden sonra 

belirlenecektir. Eğitimin uzaktan devam ettiği süreçte online dersler ve 

dokumanlar ile çalışma gerçekleşecektir. Eğitimin okulda devam ettiği 

süreçte öğrenciler ile kulüp saatinde toplanıp, okulumuzda bulunan gerekli 

araçlar ile çalışmalara devam edilecektir. 
In our club students will design a robot and create an artificial intelligence 

that can think according to changing situations. With this robot wewill 

represent our school in FRC Competition in which many universities and 

high schools paricipated since 1992. This club is for the students who are 

between 14-19. Members will be determined after the selection amongst the 

students who want to be a part of our club. During the distance learning 

period we will work online with online documents and when we will be back 

to school our we will use our schools equipments. 

  

GENÇ BAŞARI KULÜBÜ – Junior Achievement Club 

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, 



 

  

● Ekonomi anlayışının kendi gelecekleri üzerindeki etkileri, konularında 

bilinçlenmelerini sağlamaktır. 

Okulumuzda 1998 yılından beri çalışmalarını sürdüren Genç Başarı 

Kulübünde teorik ekonomik kavramlar, pratikle birleşir. Öğrenciler şirket 

kurma, inovasyon kamplarına katılma, iş dünyasından konuklarla söyleşilere 

katılma; uluslararası yarışmalara, fuarlara hazırlanma, fabrika gezilerine 

katılma gibi, gelecekleri için çok değerli çalışmaların içinde yer alırlar. 

Kulüp Çarşamba günleri 10. derste toplanacaktır. En fazla 80 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. 

 

Since 1998 JA Club in our school is working on theoretical economic 

concepts combined with practical skills. Students participate in company 

program, innovation camps.  In our club we make interviews with guests 

from the business world. Our club members take part in valuable 

experiences for their future, such as participating in international 

competitions, fairs and factory tours. The club will meet on Wednesdays 

10th period. Maximum of 80 students will be admitted. 

GIRLS in TECH KULÜBÜ – Girls in Tech Club  

Hazırlık sınıfı öğrencilerinden başvuru alan “Girls in Tech” kulübü, 

teknolojideki cinsiyet farkını kapatmak için bir görev üstlenmektedir. Bunu 

teknolojiye tutkulu olan kızları eğiterek ve güçledirerek yapmaktadır. 

Kulübün amaçlarından biri de SEV liselerinde yer alan “Girls in Tech 

Kulübü” öğrencileriyle iş birliği yaparak kadınların teknoloji ve STEM 

alanlarında daha fazla yer edinmesine yönelik çeşitli organizasyonlar 

gerçekleştirmektir. Özel bir çalışma gerektiren bu kulüp için Salı günleri 

toplanılacak, gerekirse ek çalışmalar okul sonraları da çalışılacaktır. 

Girls in Tech Club is on a mission to close the gender gap in technology, and 

the club receives applications from prep class students. We do that by 

educating and empowering girls who are passionate about technology. One 

of the goals of the club is to cooperate with the "Girls in Tech Club" students 

at SEV high schools to organize various organizations for women to take 

more places in technology and STEM. Our club will be meeting on Tuesday 



 

 

and if needed there will some after school practices. 

GO KULÜBÜ – GO Club  

ACI GO Kulübü, yaklaşık 2500 yıl önce Çin’de icat edilen iki kişilik bir 

masa oyunu olan GO’yu öğrencilere tanıtmayı ve öğretmeyi hedefler. Hâla 

günümüzde oynanmaya devam edilen en eski masa oyunu olduğuna inanılır. 

Oyunun amacı rakip oyuncudan daha fazla alan kaplamaktır; bunu yaparken 

de rakipler birbirlerinin taşlarını yemeye ve birbirlerinin alanlarını 

daraltmaya çalışır. Kuralları satrançtan daha basit olmakla beraber deneyim 

her şeyden daha etkili bir rol oynar. Çok fazla olasılık ve hamle seçeneği 

olmasından dolayı oyunun icadından beri tıpatıp aynı hiçbir maç 

oynanmadığı söylenmektedir. Go oyuncularının sevdiği bir diğer yanı ise 

oyunun gerçek hayatla kolaylıkla bağdaşlaşmasıdır. Yıl boyunca iki ya da 

daha fazla turnuvaya katılım yapılması planlanmaktadır. Her dönemden 

öğrenci kayıt yapabilir. 

ACI GO Club aims to introduce and teach GO which is a board game 

invented 2500 years ago in China. It is believed to be the oldest board game 

continuously played to the present day. The purpose of the game is to cover 

more space than your opponent, and both sides try to eat each other or limit 

the opponent’s area while doing that. It has easier rules when you compare it 

with chess, and it is mostly based on experience. There are so many 

possibilities and options; no game has repeated itself since the invention of 

the game. Another thing that its players like is that the game can be easily 

connected with real life. We are planning to participate in 2 or more 

competitions throughout the year. Students from all grades can join the club.  

GÜNCEL OLAYLAR KULÜBÜ – Current Events Club 

Güncel Olaylar Kulübü katılımcılarının dünya ve Türkiye gündemini 

konuşup öğrenebileceği bir tartışma platformu oluşturur. Amacımız dünya 

ve Türkiye gündemine ve tarihe hâkim olan bir öğrenci profili oluşturmaktır. 

Current Events Club creates a platform of discussion related to the current 

world events taking place in the world and in Turkey. Our main objective is 

to create students knowledgeable in the fields of history and current world 

events. 

ISTA KULÜBÜ – ISTA Club 

ISTA- Uluslararası Okullar Tiyatro Derneği. ISTA Kulübü sadece bir 

festivale katılma ilgisinin ötesine taşımanın zamanı geldi. Kulüp 

öğrencilerimiz normalde düzenlenen ISTA Festivallerine katılırlardı. 

Kulübümüzde grup olarak çalışmayı keşfedecek, yoğun atölye çalışmaları 

yoluyla beceriler ve yetenekler geliştireceksiniz. 



 

  

 

Üyeler nasıl rol yapacaklarını ve sahne performanslarına hazırlanmayı 

öğreneceklerdir. Bazı kulüp öğrencilerimiz dünyanın dört bir yanındaki 

ISTA festivallerine katılma şansını yakalayacaklardır. Öğrenciler tiyatrolara, 

konserlere, sergilere katılacak ve uluslararası sanatçılarla çalışacaklar. Bu yıl 

Covid nedeniyle bu etkinliklerden bazıları hayata geçmeyebilir. 

ISTA – International Schools Theatre Association. 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 

students will attend theaters, concerts, exhibitions and work with 

international artists in order to develop their appreciation of the arts. All of 

these activities are pending what happens with Covid this year. 

İNGİLİZCE YARATICI YAZMA KULÜBÜ – English 
Creative Writing Club 

ACI İngilizce Yaratıcı Yazma Kulübü’nde öğrencilerimiz yaratıcı yazma ve 

bu çalışmaları hakkında geri bildirim alma şansına sahip olacaklardır. 

Çalışmalarımız kurgu, oyun yazarlığı, senaryo yazarlığı ve şiir dahil olmak 

üzere pek çok türde olacaktır. Kulüp üyeleri kulüp öğretmeninden ve 

kulüpteki diğer öğrencilerden geribildirim alacaklardır. Kulübümüze 

Hazırlık, Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 seviyelerinden 18 öğrenci alınacaktır. 
The ACI Creative Writing club will be a workshop based club where 

students will have the opportunity to write creatively and recieve feedback 

on their work. Students will be able to write across many genres including 

prose fiction, playwriting, scriptwriting, and poetry. Students will have the 

opportunity to follow their own creative interests will recieving feedback 

from the teacher and their peers in a round table setting. The writing club is 

open to Prep, Lise 1, Lise 2, and Lise 3 students. The maximum number of 

students is 18. 

KAHVE KÜLTÜRÜ KULÜBÜ – Coffee Culture Club  

Kahve Kültürü Kulübü, öğrencilere kahve kültürünün birçok yönünü 

deneyimleme fırsatı sunmakla beraber kahve çeşitleri, kahve yapımı gibi 

konular hakkında da bilgi edinme imkânı sunar. Her seviyeden öğrenci 

başvurabilir. Maksimum öğrenci sayısı 20’dir.  

Coffee Culture Club, aims to give the students to experience the different 

sides of coffee culture, different types of coffee and coffee making. Students 



 

 

from all levels are free to join within the 20 member limit.  

KISA FİLM YAPIM KULÜBÜ – Short Fim Making Club  

Görsel okuma nedir? Görsel anlatım nasıl oluşturulur? Kısa filmin anlatım 

dinamikleri nelerdir? Kısa film nasıl yapılır? Ne demektir? Sinema sanatına 

ilgi duyan, kendini “kısa cümlelerle” ifade etmek isteyen ilgili 10 öğrenciyi 

bekliyoruz. 
Whats’s visiual reading? How a representation created? What are the 

narrative dynamics of the short film? 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.  

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 

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. 

KİMYA AR-GE KULÜBÜ– Chemistry Research & 
Development Club (R&D Club) 

Bu kulüp, 9.sınıf öğrencilerini online olarak bilimsel proje hazırlamaya ve 

yarışmalara katılmaya teşvik etmek ve yetiştirmek üzere kurulan bir bilim 

kulübüdür.  

Hedefimiz: Öğrencileri, online olarak çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel 

yarışmalara hazırlamak ve katılmaya teşvik etmek. 

Chemistry R&D Club is an online Science Club to encourage and educate 

9th grade students to prepare science projects and participate in 

competitions. 

Our aim: To prepare students for both theoretical and experimental studies 

and to encourage them to participate in various online national and 

international scientific competitions. 



 

  

KİMYA TYT-AYT ÇALIŞMASI KULÜBÜ –Chemistry TYT 
and AYT Study Club 

Kulübümüzün amacı; Lise 4 MEB öğrencilerimizle üniversite sınavına 

hazırlık olarak kimya problemleri çözmek ve pratik test teknikleri 

geliştirmektir.  

The aim of this club is to review the chemistry problems in order to gain 

practical skills while solving those type of problems for the university exam. 

MAKER KULÜBÜ –Maker Club 

Bu kulüpte öğrenciler elektronik devre tasarımını öğrenecekler, devre 

elemanlarını tanıyacaklar, elektronik projeler gerçekleştireceklerdir. Bu 

konularla birlikte mekanik sistemler üzerine eğitim alacaklar, 3D design 

konularında çalışmalar yapacaklardır. İsteğe bağlı olarak öğrenciler bu 

kulüpte üretilecek fikir ve projeler ile yarışmalara hazırlanacaktır. Eğitimin 

uzaktan devam ettiği süreçte online dersler ve dökümanlar ile çalışma 

gerçekleşecektir. Eğitimin okulda devam ettiği süreçte öğrenciler ile kulüp 

saatinde toplanıp, okulumuzda bulunan gerekli araçlar ile çalışmalara devam 

edilecektir.  
In this club, students will be able to learn electronic circuit design, they will 

learn circuit elements and make electronic projects. Also they will learn 

mechanical systems and will work on how to create a 3D models, practice 

their skills, print their designs, and enter competitions with their models. 

During the distance learning period we will have online courses and use 

online documents, when we will be able to come back to school, we will 

work with the equipments in our school.   

  

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 

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’nin düzenlediği konferansta ve Ocak ayında Hollanda Hague’de 

düzenlenen THIMUN 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 organized by Üsküdar 

Amerikan Lisesi and THIMUN Conference in the Hague. 

RESİM KULÜBÜ – Art Club  

Resim yapmayı seven her öğrenciye açık bir kulüptür. Bunun dışında sanatı 

insanlara sevdirmekten ve bilgilerini paylaşmaktan keyif alan, sanatla ilgili 

(birebir-online) farklı projeler geliştirebilecek öğrencileri aramızda 

görmekten mutluluk duyarız. Kulübümüze 10 öğrenci alınacaktır. 

Our club is open to every student who likes to paint and draw. A part from 

that, we will be happy to see students among us who enjoy making people 

love art and sharing their knowledge and who can develop different projects 

related to art (one-to-one online). 10 students will be admitted to our club. 

RESİM, FOTOĞRAF ve GRAFİK TASARIM 
YARIŞMALARI KULÜBÜ – Art, Photography and 
Graphic Design Competitions Club 

Öğrenciler kulüp saatleri içinde çalışmak üzere; resim, fotoğraf ve grafik 

tasarım alanlarında yurtiçi veya yurtdışı (yurtdışı online yarışma olmak 

kaydıyla) yarışmalara katılacaklardır.  

Students will participate in national and online international competitions in 

painting, photography and graphic design categories.  

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. 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. 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.   

RUBİK KÜP KULÜBÜ – Rubik’s Cube Club 

Kulübümüzde rubik küpünü önce çözmeyi öğrenip, ardından daha hızlı 

çözebilme yönünde çalışacağız. Okulumuzda düzenlenecek yarışmanın yanı 

sıra başka ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacağız. En fazla 15 öğrenci 

alınacaktır. 
In this club, we will learn how to solve the Rubik’s Cube, and practice on 

solving it faster. We will attend to national and international competitions, 

and organise one in our school. Maximum of 15 students will be accepted. 

SHAKESPEARE KULÜBÜ – Shakespeare in Love Club  

Bu kulübün amacı öğrencilerimizin Shakespeare ve sanat eserleri hakkında 

daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır. Lise 4 öğretmenleri olarak, 

okulumuzdaki beş yıl boyunca Lise 4’lere en sevdikleri ders konusu neydi 

diye soru sorma şansımız oldu. Büyük çoğunluğu çoğu bize Shakespeare’in 

oyunlarını okumayı sevdiklerini ve bu oyunları okurken yaptıkları tüm sınıf 

etkinliklerini beğendiklerini söylediler. Bu da bizi Shakespeare Kulübü 

kurmaya teşvik etti. Onlara Shakespeare'in dili ve kullandığı edebi yöntemlerr 

konusunda eğlenceli bir şekilde yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Kulübümüzün 

Lise 1'ler, Lise 2'ler ve Lise 3'ler için daha uygun olduğunu düşünüyoruz; 
Bununla birlikte, elbette gerçekten ilgilenen Hazırlık veya Lise 4 

öğrencilerimiz de katılabilirler.  

The purpose of this club is to help students learn more about Shakespeare and 

his works of art in order to appreciate him. Being Lise 4 teachers, we’ve had a 

chance to ask our Lise 4s about their favourite subject during their five years 

in ACI. Surprisingly, most of them told us that they loved reading 

Shakespeare’s plays, and they enjoyed all the class activities they did while 

reading those plays. This encouraged us to start a Shakespeare Club. We aim 

to help them with the language of Shakespeare and the literary devices he uses 

in a fun way. We think this club is more suitable for Lise 1s, Lise 2s and Lise 

3s; however, we can of course welcome Preps or Lise 4s who are really 

interested in.  

SİNİRBİLİM KULÜBÜ – Neuroscience Club  

Sinirbilim Kulübü'nün amacı, sinirbilime ilgisi olan bireyler ile ACI 

kampüsümüzde daha güçlü bir topluluk oluşturmaktır. Sinirbilim bilgilerine 



 

  

dayalı olarak öğrenciler için herhangi bir kısıtlama yoktur. Beyin ve davranış 

araştırmalarıyla ilgilenen tüm öğrenciler bu kulübe üye olabilirler. Nörobilim 

Kulübü, nörobilim ve araştırma alanındaki araçlar ve anlayışla üyelerimize 

yardımcı olacak faaliyetleri yürütmek için çaba gösterecektir. Kulüp, kampüs 

içini ve çevre topluluğunu daha iyi bilgilendirmek için hedefler belirler. Bu 

hedefler arasında nörobilimle ilgili bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapmak, 

nörobilim temalı seminer düzenlemek ve Neuroscience Kulübü tarafından her 

dönem yayınlanan bir çevrimiçi dergi tasarlamak yer alıyor. Bu kulüp, 

öğrencilerin benzer ilgi alanları konusunda birleşmelerini sağlayacak ve ilişki 

kurma becerilerini geliştirecek. Sinirbilim, tıp ve araştırmayı ilginç 

buluyorsanız, o zaman siz de kaydolun. Beynimizi ve davranışlarımızı keşif 

yolculuğuna hepiniz davetlisiniz! 

The purpose of the Neuroscience Club is to foster a stronger community on 

our ACI campus for those interested in neuroscience. There are no restrictions 

to students based on their knowledge of neuroscience. Students who are 

interested in the study of brain and behaviour are eligible to become a member 

of this club. The Neuroscience Club will strive to promote, educate, and 

conduct activities that would aid our members with the tools, understanding, 

and appreciation for the field of neuroscience, and research. The club sets 

goals to better inform the on-campus and neighboring community about both 

the subject of neuroscience as well as neuroscience-related careers. These 

goals include hosting a number of neuroscience related activities, 

neuroscience-themed seminar series and designing an online magazine 

published by the Neuroscience Club every semester. This club will enhance 

students’ ability to build relationships with individuals who possess a similar 

interest in neuroscience. If you find neuroscience, medicine, and research 

interesting, then just sign up and welcome aboard! 

ŞİİR KULÜBÜ – Poetry Club  

Kulübümüzde İngilizce şiir okuma ve yazmanın yanısıra İngilizce ve Türkçe 

şiir tercümeleri yapmaya çalışacağız. Öğrencilerimiz kendi yazdıkları şiirleri 

paylaşma, tartışma ve/veya tercüme etme imkanı bulacaklardır. Daha sonra da 

öğrencilerimizin seçtikleri şiirleri yayınlamaya çalışacağız. Kulübümüze 8 

öğrenci alınacaktır.  

In this club we will read and write English poetry as well as work on 

translating poems to both Turkish and English. Students are always welcome 

to find their own poems to present, discuss, and/or translate. We’ll help edit 

each other’s work and we will also aim towards publishing work in a format 

of students’ choice. Max of 8 students. 

TOK (BİLGİ KURAMI) KULÜBÜ – TOK Club 

Kulübümüzde amacımız Lise 2 öğrencilerine Bilgi Kuramı kavramlarını, 



 

 

Bilme Yollarını ve Bilgi Alanlarını, Lise 3 IB'ye hazırlık aşamasında 

tanıtmak ve bu kavramların bilginin nasıl inşa edildiğini anlamanın bir yolu 

olarak gerçek hayata uygulamaya başlamaktır. Dileyen Lise 3 öğrencileri de 

katılabilir.  Kontenjanın 5 ile 10 kişi arasında olması hedeflenmektedir. 

The initial specification for the TOK Club is that it’ll be aimed at Lise 2 

students and it would be great if we could have between 5 – 10 students. 

Should Lise 3 students wish to part in the club they will be welcome also. 

The aim will be to introduce students to TOK concepts, Ways of Knowing 

and Areas of Knowledge in preparation for Lise 3 IB as well as to make a 

start on applying such concepts to the real life as a way of understanding 

how knowledge is built.  

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. 

TÜRKÇE DERGİ KULÜBÜ – Turkish Magazine Club 

Öğrenciler yaratıcılıklarını ekip çalışması içinde geliştirirler, birlikte 

üretmenin sorumluluğunu kavrarlar ve dijital dergi 
çıkarma çalışmasını öğrenirler, özgün ürünler ortaya koyarlar.  Her dönem 

“İz” adlı kültür ve edebiyat dergisini yayımlarlar. 
Students learn how to work in a team, how to be creative. They understand 

the responsibility of producing together and learn how to create a digital 

magazine, with an original content. Every semester they publish the culture 

and literatüre magazine called “İz”.  

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.  



 

  

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.  

TÜRKÇE MÜNAZARA KULÜBÜ – Turkish Debate Club  

·         Öğrencilerin araştırma, inandırıcılık, toplum önünde konuşabilme, hızlı 

düşünme ve cevap verme gibi yeteneklerini geliştirmek 

·         Birlikte iş yapabilme ve takım olarak hareket etme yeteneklerini 

geliştirmek, 

·         Hazırlıklı ve hazırlıksız olarak topluluk önünde konuşma becerisini 

geliştirerek özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamak, 

·         Düşüncelerini uygun argümanlarla, tutarlı bir şekilde ve düzgün bir 

anlatımla ifade edebilmelerini sağlamak, 

·         Başkalarının düşüncelerine hoşgörülü olma bilinci ve empati yeteneği 

kazandırmak, bu sayede akran zorbalığı gibi çağımız sorunlarının 

önüne geçmek, 

·         Güncel konularla ve Dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, 

·         Türkiye genelindeki diğer liselerin münazara kulüpleriyle bir araya 

gelmelerini sağlayarak öğrencilerin doğru bir rekabet içinde karşılıklı katkı 

sağlayabilecekleri, kaynaşabilecekleri ve iş birliği kurabilecekleri bir 

ortam üretmek, 

·         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.  

In our club our main goals are 

To develop students' skills such as research, credibility, public speaking, 

quick thinking and responding 

To improve their ability to work together and act as a team, 

To develop self-confidence by developing the ability to speak in front of the 

public as prepared and unprepared, 

To ensure that the students can express their thoughts with appropriate 

arguments properly, 

To gain the awareness of being tolerant to others’ ideas and the ability to 

empathize, thus preventing contemporary problems such as bullying, 

To ensure that they are interested in current issues and world problems, 

This club has been created to have students who can represent our school in 

the best way in national and international events and to increase the quality 

of literature lessons. 



 

 

Max. of 15 students can attend.  

TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ – Turkish Drama Club 

Öğrenciler yaratıcı yönlerini ortaya koyacak hem görsel hem de ses tiyatrosu 

yapacaklardır. Kulübümüz Çarşamba 10. Dersteki kulüp saatinde ve 

Perşembe okul sonrası toplanacaktır. Kulübe yeni üye olarak sadece Hazırlık 

öğrencileri alınacaktır. 
Students will prepare visual and sound theater to perform that will reveal 

their creative side. The club will meet on Wednesdays 10th period and 

Thursdays after school hour. Only Prep students can join the club as new 

members. 

ULUSAL MATEMATİK YARIŞMALARI KULÜBÜ –
National Mathematics Competitions Club 

Bu kulübümüz, matematiğe gönül vermiş ve matematiğin ileri düzeylerinde 

soru çözmek isteyen Hazırlık, Lise 1, Lise 2 ve Lise 3 öğrencilerimiz içindir. 

Amacımız, İzmir'de ve yurt genelinde gerçekleşen matematik yarışmalarına, 

olimpiyatlarına katılmak ve bu yarışmalarda ACI öğrencilerinin üstün 

başarılara imza atabilmesi için hazırlanmaktır. Kulübümüz, maksimum 25 

kişiliktir. Talebin fazla olması durumunda, ön kabul sınavı yapılacaktır. 

This club is for Prep, Lise 1, Lise 2 and Lise 3 students who are highly 

interested in mathematics and want to gather once a week 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 25 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 

öğretmenleri tarafından seçilmektedirler.  

Bu kulübümüzde 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 main goal of this club is to go over the past contest papers in order to 

prepare our students better for those competitions. The members will be 

from Prep and Lise 1 students. 



 

  

UNESCO ASP Net KULÜBÜ– UNESCO ASP Net Club 

Kulübümüz Lise 2 ve Lise 3 seviyesinden maksimum 10 kişiden oluşur.  

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 

Maximum of 10 Lise 2 and Lise 3 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 

  

SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ- Be Well Club 

Sağlıklı Yaşam Kulübümüz sağlıklı yaşamı hayat felsefesi haline getirmek 

isteyen sağlıklı yaşamın temel kriterlerini öğrenmeye gönüllü olan tüm 

Hazırlık, Lise 1, Lise 2, Lise 3 ve Lise 4 öğrencilerimiz içindir. Amacımız 

çağımızın bir problemi haline gelen sağlıksız beslenme ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan hastalıkları tanıtmak, aynı zamanda sağlıklı 

beslenmenin temel ilkelerini açıklayıp alanında uzman kişilerden 

seminerler düzenlemek, kardeş okullarımızda bilgilendirme toplantıları ve 

etkinlikler düzenlemek, sağlıklı öğün tarifleri vermek, spor etkinlikleri ile 

belirli zamanlarda sağlıklı beslenme üzerine workshoplar düzenlemektir. 

Kulübümüzün kontenjanı sınırsızdır.  
Be Well Club is for Prep, Lise 1, Lise 2, Lise 3 and Lise 4 students who 

want to have the philosophy of healthy life and want to learn the essential 

criteria of healthy life. Our main goal is to introduce the unhealthy living 

style which became one of the current problems in our lives and the 

diseases that generated as a result of it, as well as explaining the healthy 

life principles and organizing seminars which are delivered by 

professionals, organizing activities and meetings at sister schools and 

giving fit meal recipes, organizing sports activities and creating healthy 

life based workshops. Unlimited number of students can participate. 

YAŞAYAN TARİH KULÜBÜ – Current History Club 

Kulübün amacı tarihsel gelişmeler ile günümüz arasında bağ kurmak, 

kültürel miras eserlerini incelemek üzere bu yıl pandemi süreci bitinceye 



 

  

kadar online müze gezileri yapmak, 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 

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.  
In our club our aim is to connect the current events to the events in history, 

by visiting the museums and archaeological sites online during the pandemic 

is over, 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.  

YOGA ve MEDİTASYON KULÜBÜ – Yoga and 
Meditation Club 

Yoga, meditasyon ve farkındalık kulübünde, günlük yaşamımımızdaki 

uzaklaşmaya çalışacağız. Yoga uygulamasının ve farkındalığının temellerini 

öğreneceksiniz. Zaman zaman farkındalık uygulamaları hakkında okuyacak 

ve bunları yaşamlarımıza nasıl uygulayacağımızı düşüneceğiz. Bu kulüp, ruh 

halinizi ve hayata bakış açınızı yönetmenize yardımcı olmayı, huzuru ve 

içsel gücü size getirmeyi amaçlamaktadır. Kulübümüze 15 kişi alınacaktır. 

This yoga, meditation, and mindfulness club will focus on balancing 
wellbeing with the demands of daily life. We will challenge our bodies, 

minds, and spirits as we go on a journey to becoming more connected. You 

will learn the basics of yoga practice and mindfulness. There is no need to 

have any prior experience. Just bring an open mind and a willingness to try. 

On occasion we will read about mindfulness practices and reflect on how to 

implement them into our lives. This club aims to bring you the peace and 

inner strength that will help you manage your mood and outlook on life. 

There are 15 spots available, so do not hesitate if you find any of this 

interesting! 

2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 
KULÜBÜ – 2030 Sustainable Development Goals Club 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kulübü’nün misyonu Birleşmiş 

Milletler’in belirlediği 17 adet sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerini okul içi 

ve dışında yaymaktır. Bu hedeflere ulaşmak için 2016 yılında Birleşmiş 

Milletlerin Kalkınma Ajansı tarafından 170’ten fazla ülkede çalışmalara 

başlanmıştır. 2030 yılına kadar devam etmesi planlanan bu hedefler 



 

 

yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim, barışı yapılandırma, iklim 

değişikliği, afet riski ve ekonomik eşitsizliği temel olarak içermiştir. 

Kulübümüz 17 hedefi ACI ve diğer lisedeki öğrencilere yayma amacıyla 

kurulmuştur. Yıl boyunca bu doğrultuda etkinlikler yapacak olan kulübümüz 

olabildiğince kişiye ulaşarak bu kişilerde farkındalık yaratacaktır. 

Kulübümüz tarafından gerçekleştirilecek her etkinliğin ardından Birleşmiş 

Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün Türkiye ofisine İngilizce rapor 

hazırlanacaktır. Bundan ötürü katılımcılarımızın en az orta seviyede bir 

seviyede İngilizce bilmesi beklenmektedir. Öğrenci sayımız en fazla 20 kişi 

olup her toplantıya katılınması zorunludur. 

The 2030 Sustainable Development Goals Club’s mission is to spread 17 

sustainable development goals both inside and outside our school. These 

goals, which were set in 2016, have started to function in more than 170 

countries under the guidance of the United Nations Development 

Programme (UNDP). The 2030 Agenda for Sustainable Development, 

adopted by all United Nations Member States, is an urgent call for action to 

end poverty, climate change, gender inequality, and economic disparity 

while reducing the risk of disasters. Throughout the year, our club will raise 

awareness inside and outside the ACI community by delivering this message 

to as many people as possible. We will write reports in English after every 

event; therefore, our participants will be expected to know a certain level of 

English. Weekly meetings will be mandatory. The number of students: 20. 
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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 kendi 

yaşadığımız bölgeden ve okulumuzdan başlayarak git gide büyüyecek, daha 

temiz bir çevrede daha bilinçli kişilerle yaşamamızı sağlayacak bir kulüp 

olmayı istiyoruz. 

 

Kişi sayısı: 25 (Hazırlık, L1, L2, L3) 

 

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 

environmental problems starting from the place where we live and our school 

and widen it to our neighborhood and on.  And we will try to create more 

conscious people in a cleaner environment. 

 

Number of people: 25 (Prep, L1, L2, L3) 

 

Important dates: 

World Animal Protection Day 

"Plant a Flower" Day 

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’ı durdurmak mümkün değil belki ama yavaşlatmak mümkün... 

Unutulanları hatırlamak mümkün değil ama hatırlamamanın acısını paylaşmak 

mümkün... 

Beyin unutsa da kalp teselli edebilir diyenlerin, “unutursam hatırlat”, “beni 

unutma!” diye haykıran sessiz çığlığı duyanların bir araya geldiği kulübümüz, 

toplumda bir parça da olsa farkındalık yaratmak için, alzheimer dernekleri ile iş  

birliği halinde çeşitli platformlarda onların sesi olmak için bir araya geliyor, 

çözüm arıyor, bu hastalığı unutturmamaya çalışıyor... 

“Onlar seni unutsa da sen onları unutma!” 

It is not possible to stop Alzheimer, but it’s possible to slow it down ... It is not 

possible to remember the forgotten, but it is possible to share the pain of not 

remembering ... 

Those who say that the heart can comfort even if the brain forgets, "Remind me 

if I forget", "Don't forget me!" Our club, where those who hear the silent scream 

crying out, come together to create awareness in the society, to be their voice on 

various platforms in cooperation with Alzheimer's associations, seeking 

solutions, trying not to forget this disease ... 

"If they forget you, don't forget them!" 

BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN KULÜBÜ – 
One for All, All for One Club 

Hedefimiz, Türkiye’nin geleceğini biçimlendirecek 

öğrencilerimizde toplumsal dayanışma ruhunu yaratmak ve geliştirmek adına 

öncelikle İzmir okullarında okuyan, maddi yardıma (giyim, kırtasiye, kitap 

vb.) gereksinim duyan öğrencilere ulaşmak ve onların gereksinimlerini 



 

 

belirleyip gidermektir.  Bu hedefimiz devam etmekle birlikte, tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın sürecinde öğrencilerimizle yüz yüze 

çalışamamaktan üzüntü duymaktayız ancak her koşulda kulüp amaçlarımızı 

canlı tutmak bizim için bir sorumluluktur. Bu nedenle hedefimiz temelde aynı 

kalmakla birlikte etkinliklerimizde ve yöntemlerimizde bir süreliğine 

değişiklik yapmak durumundayız. 

Kulüp çalışmalarımızı, salgın sürecinde de amacına uygun olarak çevrim içi 

sürdüreceğiz. Bu bağlamda amaca hizmet etmek ve hedefimize ulaşabilmek 

adına öğrencilerimizle koşullara uygun projeler geliştirecek ve 

deneyimlerimizi paylaşacağız. Toplumsal sorumluluklarımızı işlevsel 

kılabilmek için medyadaki gelişmeleri takip edecek, güne ve koşula 

uyarlanmış yeni etkinlikler üzerine paylaşımlarda bulunacak ve yöntem-

tekniklerimizi güncelleyerek ihtiyacı olan kesimlere, ihtiyaçları doğrultusunda 

ulaşmaya çalışacağız.  

Bu anlamda kulübümüzün, öğrencilerimizde bu duyarlılığı oluşturma ve 

yaşam boyu sürdürecekleri kalıcı bir davranışa dönüştürmekte etkili olacağı 

kanısındayız. 
Our goal is to reach students in need and to identify and fix their requirements 

studying in Izmir schools and to help them with clothing, stationery, books, 

etc. While this goal continues, we regret not being able to work face-to-face 

with our students during the epidemic in our country as well as all over the 

world, but it is our responsibility to keep our club goals alive under all 

circumstances. Therefore, although our goal remains basically the same, we 

have to make changes in our activities and methods for a while. 

We will continue our club online during the epidemic with its purpose. We 

will develop projects suitable for our conditions and share our experiences 

with our students in order to serve the purpose and reach our goal. In order to 

make our social responsibilities functional, we will follow the developments 

in the media, share new events adapted to the day and conditions, and try to 

reach the segments in need in line with their needs by updating our methods 

and techniques. 

In this sense, we believe that our club will be effective in creating this 

awareness in our students and transforming it into a permanent behavior. 

ÇOCUK İSTİSMARI FARKINDALIK KULÜBÜ–Child 
Abuse Awareness Club  

Çocuk İstismarı Farkındalık kulübü, UCİM derneği adı altında bireylerin 

gelişim evresini tamamlayana kadar karşılaştıkları her türlü istismar ve ihmal ile 

mücadele etmek için kurulmuş bir kulüptür. Yıl boyunca yapılacak etkinliklerle 

derneğin amacını gerçekleştirmesine katkı sağlamayı hedefler.  

Child Abuse Awareness Club is a club established under the name of the UCİM 

association to combat all kinds of abuse that children face until they complete 

their developmental phase. It aims to contribute to the achievements of the 



 

  

UCİM association's purpose with activities throughout the year.  

DESTEC KULÜBÜ–DESTEC Club  

Kulübümüz eğitim teknolojileri alanında fırsat eşitliğini destek olmak için MEB 

okulları ile iş birliği yaparak içerikler hazırlayacak (VR, Nearpod, Padlet, 

Quizzes, Kahoot, Quizlet vb.) ve bunların uygulanmasını başka okullarda 

öğrencilerle birlikte uygulayacaktır. 

In our club in order to support the equality of opportunities in the field of 

educational technologies, we will prepare various content (VR, Nearpod, Padlet, 

Quizzes, Kahoot, Quizlet, etc.) in cooperation with MEB schools and 

implement and share with these students in other schools. 

DOWN SENDROMU FARKINDALIK KULÜBÜ–Down 
Syndrome Awareness Club  

Bu sosyal hizmet kulübü ile Down Sendromlu çocuklarla olabildiğince çok 

etkinlik yapmayı hedefliyoruz. 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 (10-16 Mayıs) gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 

mümkün olduğu kadar geniş ve kapsamlı hale getirmeye çalışacağız. 

Kulübümüze en fazla 20 öğrenciyi kabul edeceğiz. 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. 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 If you aspire to put a smile on the 

faces of our Down Syndrome friends, we would love to see you at our club. 

ENGELLENEMEYENLER KULÜBÜ – Unhindereds Club 

Bu yıl 7. Yılını sürecek olan Yerdeki Yıldızlar Kulübü ve 5. Yılını sürecek 

olan Braille kulübü, ortak bir amaç için çalışmanın bilinciyle faaliyetlerini tek 

kulüp çatısı altında sürdüreceklerdir.  Temel amacımız gelişimleri farklı olan 

bireylerle ilgili farkındalığımızı arttırmak, onların dünyasını keşfetmektir. Bu 

noktada şu ana kadar yaptığımız en önemli gözlem engellerin bireyleri 

durduramayacağı olmuştur. Bu amaç doğrultusunda yapmayı hedeflediğimiz 



 

 

aktiviteler; 

• Farkındalık yaratmak adına küresel ölçüde kabul edilmiş günlerde 

etkinlikler gerçekleştirilecektir.  (3 Aralık Dünya Engelli Farkındalık 

günü, 21 Mart Down Sendromu farkındalık günü, 2 Nisan Otizm 

Günü gibi) 

Öğrencilerimizden beklentimiz bizimle aynı heyecanı paylaşıp gönüllü olarak 

etkinliklerde yer almaları. Toplantılara düzenli katılım oldukça önemlidir. En 

fazla 25 öğrenci alınacaktır. 

The two clubs, Braille and Like Stars on Earth Clubs, have decided to 

continue under one umbrella this year.  We have changed our name to 

unhindereds with the idea of having disability of any sort is not enough to 

stop individuals. We want to raise our awareness about individuals who have 

different ways of personal mental and physical development (growth). We 

have listed our targeted to-do list as below; 

• We will have activities on globally accepted awareness days 

(December 3, March 21, April 2) 

We want our students to share our enthusiasm and participate voluntarily on 

all of our activities. Attendance is mandatory. The maximum number of 

students is 25. 

HAYVAN BARINAĞI KULÜBÜ – Animal Shelter Club 

Kulübümüzde öncelikle hayvan hakları hakkında farkındalık yaratmak, çeşitli 

faaliyetlerle onlara yardım elini uzatmak amaçlanmaktadır. Okula döndüğümüz 

zaman 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. En fazla 40 öğrenci alınır  

This club’s main aim is to help and raise awareness about animal rights and 

when we will be back to school 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...  Max.of 

40 students will be accepted. 

HERKES İÇİN OKU KULÜBÜ – Read for All Club 

Kulübümüzün amacı kitap okuma alışkanlığını ve sevgisini çocuklara aşılamak, 

imkânı olmayan çocuklara da kendimiz göndermek. Pek çok çocuğun 

kütüphanelere erişimi yok ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığının gitgide 

azaldığını gözlemliyoruz, bu sebeple elimizden geldiğince kitap okuma 

alışkanlığını sürdürmek ve çocukların eğitimine katkı sağlamak istiyoruz. 



 

  

Topladığımız okuma ve ders kitaplarını okullara göndererek kütüphaneler 

kurmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple kitap bağışı yapmaya ve çevresindekileri de 

bağış yapmaya teşvik etmeye hazır arkadaşlarımızı bekliyoruz. 

Odaklanacağımız diğer alan da okuma seansları, yaratıcı yazma ve drama 

atölyeleri düzenlemek olacak. Yapılacak atölyeler (Covid-19 süreci sebebiyle 

online atölyeler düzenleyeceğiz) için de 2-3 haftada bir gönüllü olunması 

gerekecek. Kulübümüze herkesi bekliyoruz ve eğlenceli, verimli, başarılı bir yıl 

geçirmeyi umuyoruz. 

The main goal of our club is to help children acquire the habit of reading books 

and most importantly provide books for those who are in need. Most children do 

not have access to libraries and according to our observations, in our country, 

the habit of reading has diminished in recent years. Therefore, sustaining the 

habit of reading and supporting the education of children are our main goals, as 

well as providing the necessities of those who are in lack of. We aim to create 

libraries in schools by using the text and reading books that we collect together. 

To collect as many books as possible, our friends who will join our club should 

be ready to donate as much as they can as well as raising awareness. We will be 

holding reading sessions, drama and creative writing workshops with children 

(which has to be online due to Covid-19 pandemic) so volunteering once in 2-3 

weeks is required, though this is not a hard task as long as we cooperate. We 

expect all our friends to join our club and be a part of this cause, and also wish 

you all a fruitful, successful and wonderful year. 

KARDEŞ OKUL KULÜBÜ – Sister School Club 

Bu online eğitim döneminde farkındalık çalışmaları yapacağız. Okula 

dönüldüğünde yakın çevremizdeki bir ilköğretim okulundaki 2. sınıf 

öğrencilerine İngilizce şarkılar ders kitapları ile öğretilecektir.  

Our club’s prioty is to raise awareness and work with our sisters and brothers in 

a public school. During the online education we will be preparing our program. 

When we will be back to school we will be teaching English to the primary 

school students of a nearby school who are in 2nd grade. English is taught by 

songs and text books.  

KİSTİK FİBROZİS FARKINDALIK KULÜBÜ – Cystic 
Fibrosis Awareness Club 

Kistik fibrozis (KF) kalıtsal bir hastalıktır ve çocuklar bu hastalıkla doğarlar. 

KF bulaşıcı bir hastalık değildir. KF özellikle solunum sistemi ve sindirim 

sistemi gibi birçok sistemi birden etkileyebilir. Hastalığın kesin bir tedavisi yok 

ancak yaşam kalitesini arttırmak için yurtdışından alınan bazı ilaçlar vardır. 

Spor da hastalık ile mücadelede en önemli etkendir. Koşu ile hastanın 

ciğerlerini korumak amaçlanırken bir farkındalık yaratılabilir. Türkiye’de birçok 

kistik fibrozis hastası var. Eğer kulübümüz ile birlikte farkındalık yaratmayı 



 

 

başarırsak hastalara enerji verir, gülümsemeyi yüzlerinden eksik etmez ve bu 

zorlu koşuda kistik fibrozis hastalarını yalnız bırakmamış oluruz.  

Hedeflerimiz: 

• Kistik Fibrozis ile ilgili farkındalık yaratmak 

• KİFDER (Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) ile 

çalışmak 

Etkinliklerimiz:  

• Oğlu KF hastası olan ve KİFDER’in İzmir il temsilcisi ile söyleşiler 

Kişi sayısı: Katılmak isteyen herkese açıktır 

Cystic fibrosis (CF) is an inherited disease and children are born with this 

disease. It is not an infectious disease. CF may affect several systems, especially 

the respiratory and digestive systems. There is no cure for the disease, but there 

are some medications taken from abroad to improve the quality of life. Sports is 

also the an important factor in the fight against disease. An awareness can be 

created while running to protect the patient's lungs. There are many cystic 

fibrosis patients in Turkey. If we manage to raise awareness with our club, we 

will energize patients, not smile from their faces, and do not leave cystic 

fibrosis patients alone in this challenging run.  

Our objectives are: 

• Raising Awareness about Cystic Fibrosis 

• Working with KIFDER (Cystic Fibrosis Aid and Solidarity 

Association) 

Our events: 

• Interviews with the representative of KIFDER in Izmir 

Every student who is willing to help is welcome to attend. 

LÖSEV KULÜBÜ – LÖSEV Club 

Kulübümüzde öncelikle lösemi hakkında farkındalık yaratmak, çeşitli 

faaliyetlerle lösemili çocuklara ulaşmak ve onlara yardım elini uzatmak 

amaçlanmaktadır. Kampanyalar düzenlenerek destek sağlamak için çalışmalar 

yapılır. Kulüp toplantıları iki haftada bir Çarşamba öğleden sonradır. Bu sene 

LÖSEV’le birlikte belirli günlerde online etkinlikler düzenlenecektir. En fazla 
60 öğrenci alınır. 

This club’s main aim is to help and reach the children with leukemia and create 

awareness to this disease. Students organize different activities to these kids. 

The meetings are held on every other Wednesday after school. This year, there 

will be some online activities with LÖSEV. Max.of 60 students will be accepted. 

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 

projects to be achieved and eventually develop leadership and 

responsibility skills.  

3. Provide a working environment in where members are working 

together.  

4. To encourage awareness for lower standardized lives and value of 

people.  

5. To serve the school and the community.  

6. 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.  

STEAM KULÜBÜ – STEAM Club  

STEAM, öğrenci sorgulama, diyalog ve eleştirel düşünmeye rehberlik etmek 

için erişim noktaları olarak Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve 

Matematiği kullanan öğrenmeye yönelik bir eğitim yaklaşımıdır. ACI STEAM 

Kulübü, STEAM'i (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) başta 

yeterli malzeme ve sorumlu öğretmen olmak üzere temel eğitim 

ihtiyaçlarından yoksun öğrencilere tanıtmayı amaçlayan bir sosyal servis 

kulübüdür. Bu şekilde, genç öğrenciler bu konular hakkında sadece okulda 

değil, sosyal yaşamlarında ve topluluklarında da daha fazlasını keşfetmeye 

yönlendirilebilir. Geçtiğimiz yıl TEGV Balçova'da çeşitli STEAM atölyeleri 

düzenledik, ancak COVID-19 nedeniyle bu yıl maalesef yüz yüze 

faaliyetlerimize devam edemeyeceğiz. 2020 yılında bizimle aynı imkanlara 

sahip olmayan ve eğitimi salgın nedeniyle aksayan öğrencilerle bilgi 

birikimimizi paylaşmak adına çevrimiçi projemiz #moreaboutsteam’i 

başlattık. Bu projemiz altında, STEAM'deki çığır açan haberleri geniş bir 

izleyici kitlesiyle paylaşmak için Instagram hesabımızı (@acisteamclub) aktif 

olarak kullanıyoruz. Kulüp üyelerimizin STEAM ile ilgili haberler, 

ilgilendikleri konular ve evde yapılabilecek STEAM aktiviteleri hakkında 

yazdığı makaleleri, okuyuculara STEAM’in çeşitli alanlar hakkında daha fazla 

bilgi edinmeleri üzere ilham vermek için yeni kurduğumuz websitemizde 

(http://moreaboutsteam.wordpress.com) paylaşıyoruz. Aynı zamanda, 

STEAM eğitiminin önemi ve çeşitli STEAM etkinliklerini öğrencilerin 

gözünden tanıttığımız ve dünyanın her yerinde öğrenciler konuk ettiğimiz 

"2020: A STEAM Odyssey" podcast yayınımızı da başlattık ve üzerinde 

çalışmaya devam edeceğiz. 

STEAM is an educational approach to learning that uses Science, Technology, 

Engineering, the Arts, and Mathematics as access points for guiding student 

http://moreaboutsteam.wordpress.com/


 

  

inquiry, dialogue, and critical thinking. ACI STEAM Club is a social service 

club aiming to introduce STEAM (Science, Technology, Engineering, the 

Arts, Mathematics) to the students who lack the basic needs of education, 

mainly an adequate number of supplies and responsible teachers. This way, 

young learners can be led to discover more about these subjects not only at 

school but also in their social lives and communities. Last year, we organized 

various STEAM workshops in TEGV Balçova; however, due to COVID-19, 

this year unfortunately we cannot continue our face-to-face activities. In 2020, 

we establish our online project #moreaboutsteam in which we will share our 

knowledge in STEAM fields to the students, who could not have the 

opportunities we have and whose education is disrupted due to the pandemic, 

and we will continue to work on it this year. Under our project 

#moreaboutsteam, we actively use our Instagram account @acisteamclub to 

share groundbreaking news in STEAM to a wide range of audiences. We 

launch our website http://moreaboutsteam.wordpress.com to share the 

articles our club members wrote on news in STEAM, the topics of their 

interest, and at-home STEAM activities to inspire the readers to learn more 

about various fields of STEAM. We also initiated a podcast series entitled 

“2020: A STEAM Odyssey” to introduce the significance of STEAM 

education and various STEAM activities from the perspective of students with 

special guests all around the world. 
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