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BAŞDANIŞMAN  / HEAD OF SCHOOL 
TIM HUTTEMANN
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Dear students, staff, parents and community members,
One of the most satisfying things I get to do most mornings is greet 
our students and staff at the front gate. We often talk about students 
as if they were one uniform group. Spend a morning at the front 
gate and you will find out much differently! You will find athletes, 
musicians, actresses and actors, students studying for exams, sleep-
walkers, shy students, extroverts, students who just learned about 
university acceptances and many others. As a matter of fact, most 
mornings you can meet hundreds of individuals with different skills, 
abilities, desires, needs and backgrounds. 
All of these uniquely individual students require personalized learning 
– they have different learning styles, interests, learn at different 
speeds and have different ways of expressing their learning. If you 
walk through the halls and classrooms of ACI, you will quickly see 
what I mean. Pop your head into a prep English class and see a 
teacher explaining to the students how they can present a project by 
writing a poem or making a video. Drop into an IB art class and listen 
as a student explains his or her art work based on a truly unique vision 
of the world.
As a matter of fact, the IB (‘International Baccalaureate’) program 
has helped shape and expand how students learn at ACI. The IB 
learner profile, in the words of the official IB webpage, “describes 
a broad range of human capacities and responsibilities that go 
beyond academic success” and aims to develop learners who are 
knowledgeable, thinkers, communicators, caring, risk-takers and 
principled. These are all skills that will be necessary for our students to 
thrive in a world where many traditional careers are changing rapidly 
or are disappearing completely to be replaced by jobs that we don’t 
even know about at this point. The World Economic Forum published 
a report in 2016 that listed several job areas that didn’t exist in 2006 
including App developers, UBER drivers, social media managers, 
driverless car engineers, cloud computing specialists, big data 
analysts, sustainability managers and drone operators.
Many of our students choose not to take the IB option at ACI; what 
happens to them? Those students also benefit by having teachers 
trained in the learner profile mentioned earlier and all students benefit 
by having teachers who promote thinking, who challenge them and 
who genuinely care for them. One of the school area of growth is to 
develop more project-based learning for all students to encourage 
multi-disciplinary approaches to problem-solving, communication and 

new thinking skills and this will become more common in the next few 
years. There are already many opportunities for students to become 
reflective and knowledgeable thinkers at ACI; both in the classroom 
and through the extensive extra-curricular opportunities.
Standing at the gate welcoming students also reminds me what a 
terrific job we at ACI have: working with students keeps us young. 
The energy of our students rubs off on all of us -  as does the desire of 
our students to tackle the big issues facing our world. I will use some 
of that energy to wish everyone a great second half of the school year 
and good health.



OKUL MÜDÜRÜ  / SCHOOL PRINCIPAL
DİDEM EREL ERPULAT '87
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Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz, 
Saygıdeğer Veliler ve Sevgili Mezunlarımız,

“Bütün iyi kitapların sonunda / Bütün gündüzlerin, gecelerin sonunda / 
Meltemi senden esen / Soluğu sende olan / Yeni bir başlangıç vardır” der 
Edip Cansever.  
Evet, işte biz öğrenci ve öğretmenler için de her eğitim yılının sonunda, 
her giriş sınavının ertesinde ve çabucak geçen her yaz tatilinin ardında 
yeni bir okul yılının başlangıcı vardır. 
Ve bu başlangıç kimimiz için yeni bir okula, kimimiz için yeni bir şehirde 
yaşamaya ya da hayatın yeni bir dönemine başlamak olabilir. Bu yolda 
büyük emek harcanmış, hedeflere ulaşılmış, tercihler yapılmış ve kararlar 
verilmiştir. Ve artık başlamak zamanıdır. 
Ama ilk kez yaşanan her şeyde olduğu gibi, başlangıçlarda da heyecanın 
yanında biraz ürkeklik, biraz tedirginlik vardır. Ancak inanarak, güvenerek 
ve hedefe karalılıkla yürüyerek yapılan başlangıçlar anlamlı ve değerli 
olacaktır.
İşte bu yıl aramıza katılan ve 85’i ülkemizin 24 farklı ilinden gelen toplam 
188 hazırlık öğrencimiz, böyle bir başlangıç noktasındalar. Kendileri, 
zorlu bir sınav sürecinden geçerek elde ettikleri başarılı sonuçlarla 
okulumuza girmişler ve okulumuzun sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin 
de en önde gelen eğitim kurumlarından birisi olma özelliğini daha da 
güçlendirmişlerdir. Bu güzel başlangıcın, onların ACI’da elde edecekleri 
daha nice başarıların habercisi olduğuna inancımız tamdır. 
Yeni öğrencilerimizin yanında, mesleki kariyerlerinin bu aşamasında 
önemli bir başlangıç yaparak aramıza katılan 9’u yabancı olmak üzere 
toplam 20 yeni öğretmenimiz ve altı çalışanımız da bulunuyor. Onların 
da, okulumuzun akademik ve sosyal alanlardaki başarılarına büyük katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. 
Ve 2018 Mezunlarımız… ACI’da aldıkları değerler, edindikleri sosyal 
beceriler ve elde ettikleri akademik başarılarla ülkemizin ve dünyanın 
önde gelen üniversitelerine doğru yol almaktalar. Hayatlarının bu çok 
önemli başlangıcında onlarla gurur duyuyor, ülkemiz ve insanlık için 
düşünen, çalışan ve üreten bireyler olma yolunda kendilerine bir kez daha 
başarılar diliyoruz. Yeni başlayanların yanında yeniden başlayanları da 
unutmamak lazım… 
Yeni bir okul yılına yeniden başlayan Sevgili ACI Öğrencilerimiz, 
Öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız... Geçtiğimiz yılların birikim ve 
tecrübeleriyle, biraz daha büyüyerek, biraz daha olgunlaşarak bir 
aradayız. Eski arkadaşlara kavuşmanın mutluluğu, yenilerini bulmanın 

heyecanına karışırken, bu yılın sizler için de büyük başarılar getireceğine 
inanıyoruz. Sahneleyeceğiniz oyunlar, katılacağınız takımlar, yarışmalar, 
konserler, sergiler, kulüp ve sosyal servisler, gideceğiniz geziler, yapacağınız 
araştırmalar ve projelerle okulumuzun akademik ve sosyal alanlardaki 
mükemmeliyetçilik hedeflerine sizler sayesinde ulaşacağız. Birlikte öğrenerek, 
birlikte eğlenerek geçireceğimiz yeni bir eğitim yılı bizleri bekliyor.
Ve tabii bizlerle son kez bir eğitim yılına başlangıç yapan Lise sonlarımız… 
Çok çalışacağınız ve çok emek vereceğiniz bu süreçte yanınızda olduğumuzu 
unutmayın. 
Zor olduğu kadar, pek çok açıdan da çok zevkli ve heyecanlı olacak olan bu 
son senenizde tüm öğrencilerimize örnek bir liderlik yapacağınıza, akademik 
ve sosyal alanlarda okul hayatımıza olan katkılarınıza devam edeceğinize ve 
sonuçta da tüm hayallerinize kavuşacağınıza inanıyoruz. 
Sevgili ACI Ailesi,
2018 yılı okulumuzun 140, Sağlık ve Eğitim Vakfımız’ın da 50. yılını 
kutlayacağımız bir yıl olacağından, bizler için ayrı bir önem taşıyor. Her yıl 
giderek artan öğrenci sayımız, güçlü akademik ve idari kadromuz, üstün 
başarılı öğrencilerimiz için Vakfımızın ve mezunlarımızın da destekleriyle, 
artarak devam eden burs imkânlarımız, artan ve yenilenen fen ve teknoloji 
laboratuvarlarımız, büyük bir restorasyon projesiyle yenilenen ve sanat ve 
teknoloji binası olarak hizmete girecek olan tarihi Bristol binamızla bu gurur 
yılımızı hep birlikte kutlayacağız. 
Ve önümüzdeki on yıllara da bu güçlü bağlarla hep birlikte yürüyeceğimizden 
eminiz. 
Başlangıçlar önemlidir demiştik, çünkü bizi hedeflerimize ve hayallerimize o 
başlangıçlar götürür.
Okulumuz, köklü tarihinden gelen hedeflerine, nasıl ilkelerinden ödün 
vermeden ve her yıl kendisini yenileyerek emin adımlarla yürüyorsa, 
okulumuzun parçası olan bireyler de kişisel hedeflerine aynı kararlılıkla 
yürümektedirler. Çünkü başarı tesadüflerle değil, gerçekçi hedefler koyarak 
ve onlara ulaşmak için düşünerek, planlayarak, çalışarak ve üreterek elde 
edilir.
Kurumların ve bireylerin olduğu gibi ulusların ve devletlerin de hedefleri 
vardır ve olmalıdır. En zor zamanlarda dahi, Atatürk’ün gösterdiği 
çağdaşlaşma hedefine, O’nun ilkelerinin ve aklın, bilimin ve sanatın ışığında 
emin adımlarla yürüyen bir Türkiye’de çalışmanız, üretmeniz ve yaratmanız 
dileğiyle…
Melteminiz ve soluğunuz bol olsun… 
Teşekkürler…

(2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Konuşmasından)



YOUR FACE WAS LIKE THE FIRST DAYS
OF THE REPUBLIC (*)

Ardından Lise 4 öğrencilerinin Gençliğe 
Hitabe’yi ve Türk Gençliğinin Ata’ya 
Cevabı’nı okumasıyla devam eden törenden 
sonra sınıflarına giden öğrenciler normal 
ders planını takip etseler de etkinlikler 
okulun her köşesine yayılmıştı. Okul 
çevresindeki ekranlardan Cumhuriyet 
şiirleri seslendirilirken Atatürkçü Düşünce 
Kulübü’nün ve ACI Live TV’nin desteğiyle 
öğretmenlerle yapılan Cumhuriyet 
söyleşileri de tüm okul ailesine sunuluyordu. 
Yine okulun çeşitli yerlerinde röportajlar 
yapılıyor, cumhuriyet bilinci ve kazanımları 
tartışılıyordu.

/ / / / / / / / / / / / H A B E R
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CUMHURİYET’İN İLK GÜNLERİ 
GİBİYDİ YÜZÜN (*)

Cumhuriyetimizin kuruşunun 95’inci yıl dönümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki öğrencilerimizin ve onlara desteklerini esirgemeyen 
öğretmenlerimizin hazırladığı dopdolu bir programla kutlandı.

We celebrated the 95th Anniversary of the Foundation of the Republic with a program prepared by the Turkish Language and Literature 
Department students who were given untiring support by their teachers.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 
Türk milletinin kazandığı bağımsızlığın 

tescil tarihidir 29 Ekim 1923. Harici 
düşmandan arındırılan ana vatanın, 
bilimin ve çağdaşlığın ışığıyla kalkınmaya 
başladığı bu tarih, her yıl dönümünde hiç 
şüphesiz kutlamaların en güzelini hak eder. 
Cumhuriyet’in 95. yıl dönümü, kan ve ateşle 
çizilen Misak-ı Milli sınırlarımızın kurtarılması 
ve bağımsızlığımızı kazanmamız, 140. yılını 
kutlayan İzmir Amerikan Koleji’nde de coşku 
ve özlemle kutlandı. Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü önderliğinde düzenlenen kutlama 
programı, aslında haftalar öncesinden 

başlamıştı. Bir yandan Cumhuriyet 
resepsiyonu için vals ve zeybekte hünerlerini 
sergileyecek öğrenciler aranırken, diğer 
yandan da Kültür ve Edebiyat Komitesi’nin 
resim, müzik, şiir, kompozisyon, beste ve 
fotoğraf dallarını kapsayan yarışması çoktan 
ilan edilmişti. Söyleşi ve tiyatro hazırlıkları 
da tüm hızıyla devam ediyordu. Onlarca 
öğrencinin görev aldığı çalışmaların meyvesi, 
29 Ekim haftasında alınmalıydı; öyle de oldu.
29 Ekim haftası pazartesi sabahı amfide 
başladı. Genel Müdürümüz Tim Huttemann 
ve Okul Müdürümüz Didem Erpulat’ın 
konuşmalarıyla haftanın açılışı yapıldı. 



Röportajlar, gösterimler ve şiir dinletileri 
okulun her köşesinde hız kesmeden sürerken 
perşembe günü gelmiş ve bir assembly 
programı daha hazırlanmıştı. Fotoğrafçı, 
şair ve yazar Akgün Akova, bu çok önemli 
haftanın konuğuydu. Bu toprakların 
genç fidanlarına, yine bu toprakların 
çınarlarını anlatmaya gelmişti Akova. Genç 
Cumhuriyet’in binbir zorlukla yurtdışına 
okumaya gönderdiği cesur öğrencilerden, 
kıvılcım olarak gidip alevler olarak dönen 
Mustafa İnan’lardan, Ahmet Adnan 
Saygun’lardan, Jale İnan’lardan söz etti İzmir 
Amerikan Koleji’nin genç öğrencilerine…
Etkileyici ve coşkulu başlayan kutlama 
haftası, aynı hızda devam etmişti; aynı 
değerli duygularla da bitirilmeliydi. Cuma 
günkü tören için birçok sürpriz hazırlanmıştı. 
İlk olarak Kültür ve Edebiyat Komitesi’nin 
düzenlediği yarışmada dereceye giren 
öğrenciler, ödüllerini aldılar. Daha sonra Ali 
Kırkar’ın yönetiminde sergilenen hareket 
tiyatrosu izleyenleri tarihsel bir gezintiye 
çıkardı ve herkesin takdirini topladı. Tiyatro 
ekibi, duygulandırdığı ve etkisi altına 
aldığı seyircileri hiç vakit kaybetmeden 
İzmir Bandosu’nun sanatçılarına teslim etti. 
Cumhuriyet marşlarını çalan bando ekibinin 
enerjisi kısa sürede bütün amfiyi kapladı, 
tüm öğrenci ve öğretmenler coşkuyla onlara 
eşlik ettiler. Daha sonra Genel Müdürümüz 
ve Okul Müdürümüz, Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenlerini ve programa katılan 

Atatürk on October 29th, 1923. After 
ridding the country of foreign invaders, 
this date marked the beginning of 
knowledge and modernity and without 
doubt deserves to be celebrated in the 
best way. Our borders under the National 
Pact were won with blood and fire resulting 
in independence, so we celebrated the 
95th year since the establishment of the 
Republic and the 140th year since the 
foundation of the Izmir American Collegiate 
Institute with longing and joy.
The planning for the celebratory program, 
organized under the leadership of 
the Turkish Language and Literature 
Department, actually began weeks earlier. 
On one hand while searching for students 
who could display their skills in the waltz 
and the performing of the “zeybek” dance 
at the Republic reception, the Culture and 
Literature Committee’s competition in the 
areas of drawing, music, poetry, essays, 
musical composition and photography had 
already been advertised. The preparations 
for the drama performance and interviews 
were continuing at full speed.  The fruition 
of tens of students’ hard work needed to be 
harvested in the week of October 29th and 
so it was. 
This special week began in the 
amphitheater on the Monday morning. 
Our Head of School, Tim Hutteman, and 
the School Principal, Didem Erpulat, 

öğrencileri tebrik ederek tören programını 
sonlandırdılar, fakat kutlamalar henüz 
bitmemişti. Kutlamaların belki de en göz alıcı 
bölümü en sona saklanmıştı. Cuma akşamı 
için hazırlanan Cumhuriyet Resepsiyonu’na 
yalnızca öğrenciler değil, veliler ve mezunlar 
da davetliydi. Lezzetli ikramlar eşliğinde 
verilen kokteylin bitiminde sahneye çıkan 
Çağrı Düzalan’ın liderliğindeki okul korosu, 
Cumhuriyet coşkusunu ve birlik olma 
duygusunu alevleyen muhteşem bir konser 
verdi. Bu etkileyici konseri, Figen Mındız ve 
Safa Vardarcı’nın önderliğinde hazırlanan 
modern dans, vals ve zeybek gösterileri 
izledi. Soğuk bir Ekim gecesinde, sahnede 
sesiyle ve müziğiyle bizleri kendilerine 
hayran bırakan koronun söylediği şarkılarla 
içimiz ısınıyor, kuğu gibi süzülen kız ve erkek 
öğrencilerin modern vals gösterileriyle 
yüreğimiz titriyor, zeybek oynayan 
gençlerimiz dizlerini yere her vurduğunda 
yüreğimizin bir yerlerinde dağlar ayağa 
kalkıyordu.   
Gecenin sonunda, öğrencisi, öğretmeni ve 
velileriyle onlarca kişinin hep bir ağızdan 
söylediği marşlarla bir hafta süren kutlamalar 
tamamlanmış, tüm yorgunluklarını bir anda 
unutan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri 
hafta boyunca yapılan tüm etkinliklerde 
Cumhuriyet’in kazanımlarının ve Ulu 
Önder Atatürk’ün öğütlerinin emin ellerde 
yaşatıldığını görmenin huzuruyla okuldan 
ayrılmıştı.

/ / / / / / / / / / / / N E W S



(*Deniz Eskisi, Ilhan Berk)

(*Taken from, Deniz Eskisi, by Ilhan Berk)

opened the week with their speeches. The 
ceremony continued with the grade 12 
students reciting the Address to the Youth 
and the Response to Ata. Following this 
even though the students dispersed to 
their normal classes the event was plainly 
visible in all corners of the campus. While 
poems about the Republic were broadcast 
on screens around the campus as well as 
the interviews about the Republic with 
our teachers, conducted with the support 
of ACI Live TV. Similar interviews were 
being conducted all around the campus, 
discussing opinions on a republic and 
what gains it brings. While the interviews, 
performances and poetry readings were 
held continuously in every part of the 
campus, suddenly Thursday had arrived 
and another assembly program had been 
prepared. Our guest was Akgün Akova 
– photographer, poet and author. Akova 
had come to talk to our country’s young 
saplings about our country’s plane trees. He 
spoke to our young students of the brave 
young students sent with a lot of difficulty 
by the new Republic to study abroad, of the 
Mustafa Inans, Ahmet Adnan Saygins, and 
the Jale Inans who left Turkey with a spark 
and returned with a fire. 
The celebratory week which had begun 
impressively and enthusiastically continued 
at the same fast pace and needed to finish 
with the same precious emotions. A lot 
of surprises had been planned for Friday 
flag ceremony. First the students placed in 
the competition organized by the Culture 
and Literature Committee were presented 
with their awards. Then the moving theater, 
produced by Ali Kırkar, took the audience 
on a journey through history, receiving 
appreciation from everyone. The cast 

captured the audience and touched them 
emotionally. Without a pause the program 
continued with the Izmir Band. The band 
played marches and their energy quickly 
spread around the whole of the amphi 
resulting in all the students and teachers 
accompanying them. The ceremony ended 
with the school Director and the Principal 
congratulating the Turkish Language and 
Literature Department’ teachers and all the 
students who had been involved but the 
celebrations had not finished yet. 
Perhaps the most dazzling part had been 
left until last. The Friday evening Republic 
Reception was not only for the students but 
parents and graduates had been invited 
too. After the refreshments the school choir, 
under the direction of Çağrı Düzalan gave 
a rousing concert reflecting the excitement 
and feeling of unity. The audience was then 

treated to a performance of modern dance, 
the waltz and the “zeybek” traditional dance 
overseen by Figen Mındız and Safa Vardacı.  
The audience were warmed on this cold 
October night by the voices and music of 
the much-admired choir and the swan-like 
grace of the male and female students 
performing a modern waltz made our 
hearts beat faster whilst each time one of 
the “zeybek” dancers struck his knee on the 
ground caused our hearts to leap. 
At the end of the evening, the students, 
teachers and parents sang along with the 
marches and thus ended the week-long 
celebrations. The teachers of the Turkish 
Language and Literature Department 
suddenly forgot their tiredness following 
the whole week of activities and left to 
go home in peace as they saw that the 
acquisitions of the Republic and the 
counsels of the Great Leader Atatürk were 
in safe hands.

8-9
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A 10TH OF NOVEMBER MORNING...

BİR 10 KASIM SABAHI...

10 Kasım günü saat 9’u 5 geçe çalan siren seslerinin eşilk ettiği saygı duruşuyla başladığımız Ata’mızı Anma Töreni’miz Ata’mızın 
büstünün önünden O’nu selamlayarak yaptığımız geleneksel Ata’ya Saygı Yürüyüşümüz ile devam etti.
Sosyal Bilimler Bölümümüz tarafından hazırlanan etkileyici ve anlamlı Ata’yı Anma programında Ata’mızın bu ülke için kurduğu ve 
gerçekleştirdiği hayaller üzerinden yola çıktık ve dedik ki: “Rahat uyu Atam, senin kurduğun hayaller bize ışık olmaya devam ediyor.”

On November 10, our 
Commemoration of  Atatürk 
Ceremony  began with a moment 
of silence, followed with our 
traditional walk of respect past 
the Atatürk bust.
Next, was the assembly 
organized by our Social Sciences 
Department. The meaningful and 
impressive program was about 
the dreams which Atatürk had 
about our country which then 
became true. We all promised 
Atatürk that his ideals will live 
forever and stated that the 
dreams he had still continued to 
enlighten us.

/ / / / / / / / / / / / N E W S



Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 15’i, diğer bir ifadeyle 1 

milyardan fazla kişi, yeti yitimiyle (engellilik) 
karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, duruma 
dikkat çekebilmek amacıyla, 1992 yılından 
aldığı bir kararla, 3 Aralık’ı “Dünya 
Engelliler Günü” olarak kabul etti. Tüm 
dünyada gönüllülerin bir araya gelerek 
çeşitli etkinlikler düzenlediği bu önemli 
günde, İzmir Amerikan Koleji olarak bizler 
de düzenlenen bir organizasyonla konuya 
ilişkin farkındalığı artırmayı hedefledik. 
Yerdeki Yıldızlar ve Braille Kulübü’nün 
katkılarıyla organize edilen etkinliğin 
odak noktasını, görme engeli oluşturdu. 
Sosyal deney kapsamında, bir yetimizdeki 
eksikliğin, gündelik hayatımızdaki en 
basit işleri bile nasıl etkilediğinin gözler 
önüne serilmesi amaçlandı. Blake Kültür 
Merkezi’nde 3 Aralık Pazartesi günü 
düzenlenen etkinlikte, içinde çeşitli 
düzeneklerin bulunduğu karanlık bir parkur 
hazırlandı. Parkura alınan öğretmen ve 
öğrencilerimizden, belli bir süre içinde 
yönergeleri tamamlaması istendi. Böylece 
katılımcılar görme engelinin hayatımızı nasıl 
etkilediğine dair fikir edinmiş oldu. 

BLACK MONDAY
Görme yetisini kaybetmiş kişilerle empati 
kurmayı, onların karşılaştığı sorunlara dair 
fikir edinmeyi amaçladığımız deneyin 

katılımcılarına neler hissettiklerini sorduk. 
İşte aldığımız yanıtlar…

“Yönergeleri verenler, sizin bazı şeyleri 
bildiğinizi düşünüyorlar. Ancak siz onları 
bilmediğiniz için hem endişeleniyor 
hem de kendinizi eksik hissediyorsunuz. 
Başaramama korkusu da var. 
Çabalıyorsunuz, ama epey zorlanıyor insan. 

Görmeyenlerle empati kurduğunuzda, 
eğer onlara gerekli bilgiyi vermez ve ihtiyaç 
duydukları araçları sağlamazsanız ne kadar 
çaresiz kaldıklarını anlıyorsunuz. Aradığımı 
bulabilmek için bir işaret istedim, ama bana 
o işareti vermediler. İlk önce “eksik bilgi 
verdiniz” dedim, meğer amaç o imiş zaten. 
Engelli vatandaşlarımıza ihtiyacı olan bilgiyi 
vermezsek, onlar eksik kalıyorlar ve bizim 
yaptığımızı yapamıyorlar. Çok önemli bir 
ders almış oldum.”

“Gözlerimizin, gerçekten çok önemli bir 
duyumuz olduğunu fark ettim. Hatta bir 
ara, bir yere çarpmamak ve doğru yere 
gidebilmek için yere bile uzandım. İyi bir 
farkındalık oldu benim için.”

“Yaptığımız deneyi çok kısa bir sürede 
bitirmemiz gerekirken bizimki uzun sürdü. 
Cidden çok zor bir iş …”

“Herkes kadar biliyordum kötü ve zor bir 
şey olduğunu, ama ne kadar empati kursak 
da aynı olmuyor. Bu deney sayesinde, 
kendimi “muhtaç” hissettim. Kesinlikle 
zordu.”

“Daha önce bu kadar zor olabileceğini 
düşünmemiştim. Fakat girdikten sonra 
karanlıkta ne kadar zorlandığımı fark ettim. 
Gerçekten çok zordu ve bu deney onları 

AN EXPERIMENT TO 
RAISE AWARENESS

FARKINDALIK 
YARATAN 

DENEY
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daha iyi anlamamı sağladı.”

“Aslında görmeyenler hakkında pek 
bir şey bilmiyordum. İçeri girdiğimde 
bize kitap aramamızı söylediler. Bir tane 
kitap bulmamız lazımdı. Kitabı bulsak 
da kapağına bakamadık, ne olduğunu 
anlayamadık, içindeki yazıları okuyamadık. 
Bu deneyle görmeyenleri daha iyi anladım.”

In our present-day world population 
almost 15%, in other words more than 
one billion people, are handicapped. In 
order to bring this to people’s attention the 
United Nations made a decision in 1992 to 
make December 3rd, World Handicapped 
Day. On this day people all over the world 
get together to hold various events and as 
the Izmir American Collegiate Institute we 
took the decision to raise awareness of this 
issue through an event.
The event was organized jointly by the 
“Stars on the Ground” and Braille Clubs 
focusing on the visually handicapped. 
The aim was to demonstrate, through a 
social experiment, how the loss of one of 
our faculties has an impact on even the 
simplest of things in daily life. The event 
was organized during the day in Blake 
Cultural Center and involved a variety 
of objects set out in a pitch-black area. 

Teachers and their students entering 
the area were tasked with completing a 
number of directives in a given amount of 
time. In this way participants were given an 
idea of how being sight impaired affects 
our everyday lives.

BLACK MONDAY

Our social experiment was designed 
to foster empathy with those who are 
visually handicapped and to give an idea 
of the difficulties they face. We asked 
the participators in the experiment for 
feedback.

“Those giving the directives assume that 
you know certain things. However, because 
you don’t these things you become anxious 
and feel inferior. You are afraid of failing. 
You do your best but it’s hard. You feel 
empathy for the sight impaired and come 
to understand that if they are not given 
the correct information or the materials, 
they need they are desperate. I asked for 
a sign to find what I was looking for but I 
didn’t receive it. First, I told them they have 
not given me all the information but that 
was the whole point of the exercise. If we 
do not give our handicapped citizens the 
correct information, then they are unable to 
complete the tasks we can do. I got a very 
important lesson”. 

“I realized just how important our sense 
of sight is. At one point I even lay down 
in order not to bump into something and 
to get to the right destination. This really 
raised my awareness.”

“In this experiment it took us a lot longer to 
complete the task which should have taken 
much less time. This is really difficult …”

“I knew that this was something bad and 
difficult but no matter how much empathy 
we have, it is not the same. Because of this 
experiment I sampled dependency. It was 
very hard.”
 
“I never thought that it would be so 
difficult. However, on entering the space 
I realized how difficult being in total 
darkness made everything. This was really 
difficult but it made me understand their 
situation better.“

“To tell the truth I didn’t know much about 
visually handicapped people. When we 
entered the dark space, we were told to 
find a book. We needed to find just one 
book. Even if we were successful, we could 
not see the cover so had no idea what it 
was about and what was inside it. Through 
this experiment I understand the visually 
impaired somewhat better.“

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında düzenlenen 
sosyal deneyde, bir yetimizin eksikliğinin hayatımızı ne 

derece etkileyebileceğine dair çok şey öğrendik. 

Within the scope of the December 3rd World Handicapped 
Day a social experiment was conducted through which we 

learned a lot including how much not having one of our 
physical abilities would affect our lives.

/ / / / / / / / / / / / N E W S



Sadece İzmir Amerikan 
Koleji’nin değil, İzmir’in de 
sembollerinden biri olan tarihi 
Bristol Hall, aslına sadık 
kalınarak yenilendi. Geçmişle 
geleceği buluşturan modern 
bir eğitim merkezine dönüşen 
tarihi binada öğrenciler, müzik, 
kodlama, tasarım ve seramik 
atölyelerinde yeteneklerini 
keşfedecekler. 

The historic Bristol Hall, a symbol 
not only for the American Collegiate 
Institute but also for Izmir, has been 
renovated keeping with its original 

form. This historic building has 
been transformed into a modern 

education center where old meets 
new and where students using the 

various studios can discover their 
talents in the areas of music, coding, 

design and ceramics.

MODERN TOUCHES TO AN HISTORIC BUILDING

TARİHİ BİNAYA MODERN 
DOKUNUŞLAR

BRISTOL HALL

/ / / / / / / / / / / / H A B E R
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Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı olarak 
hizmet sunan ve 140 yılı geride 

bırakmanın gururunu yaşayan İzmir 
Amerikan Koleji’nin (ACI) emektar binası 
Bristol Hall, modern bir eğitim binası olarak 
yenilendi. 1931 yılında inşa edilen, uzun 
yıllar çeşitli derslere ev sahipliği yapan ve 
sadece okulun değil, İzmir’in de sembolleri 
arasında yer alan tarihi Bristol Hall, mimari 
aslına uygun biçimde, kültürel ruhuna sadık 
kalınarak yenilendi ve gelecek kuşakların 
hizmetine sunuldu.
Sağlık ve Eğitim Vakfı ile ACI yöneticileri, 
öğretmenleri ve mezunlarının katıldığı 
açılış töreninde konuşan İzmir Amerikan 
Koleji (ACI) Başdanışmanı Tim 
Huttemann, “Okulumuzun 140. Kuruluş 
Yıldönümü’nü kutladığımız bu anlamlı yılda, 
kampüsümüzün en değerli binalarının 
başında gelen Bristol Binamızın yenilenme 
sürecini de tamamlamış olmanın gururunu 
yaşıyoruz” dedi.
Okulun 1878 yılında kurulduğu Basmane 
semtinden, 1924 yılında şimdi bulunduğu 
Göztepe’deki kampüse taşındığını 
hatırlatan Okul Müdürü Didem Erpulat da, 
öğrenci sayısının artmasıyla yapılan ilk ek 

binanın, 1931 yılında tamamlanan Bristol 
Binası olduğuna dikkat çekti. ”Bu cennet 
kampüste, bu zarif abide, nice parlak 
nesillerin yetişmesine tanıklık etmiştir” 
diyen Erpulat, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bristol Binası bazen yatakhane, bazen 
lojman, bazen kreş bazen de yemekhane 
oldu. Müzik dinletilerine, söyleşilere, 
davetlere ev sahipliği yaptı. Eskiden var 
olan Ev Ekonomisi derslerini bu binadaki 
mutfaklarda işledik.” Binanın, “geçmiş ve 
geleceği”, “sanat ve teknoloji”yi buluşturan 
bir tarihi miras olduğunu vurgulayan Erpulat, 
şu bilgileri verdi: “Tarihi binamız, çağımızın 
eğitim alanındaki ihtiyaçlarına uygun olarak, 
sanatla teknolojinin, bilgiyle becerinin 
birleştiği, bütünsel bir eğitim modelinin 
sergilendiği, modern bir eğitim binası olarak 
yenilendi. Öğrencilerimiz, giriş katındaki 
müzik sınıflarında ve kayıt stüdyosunda 
klasik ve modern müzik dallarında eserler 
besteleyecek, orta kattaki kodlama ve robot 
tasarım atölyelerinde geleceğin sınırlarını 
zorlayacak, üst kattaki seramik, çizim ve 
tasarım stüdyolarında ise yaratıcılıklarını 
keşfedecekler.”

Having given long and faithful service to 
ACI for years, Bristol Hall has now become 
a modern building for education at the 
140th celebration year of ACI. Built in 1931 
it provided space for many different classes 
for many years and its historic building was 
one of the symbols of Izmir has now been 
renovated true to its architectural form and 
its cultural spirit and is ready to serve the 
coming generations.
Administrators of the Health and Education 
Foundation and ACI along with graduates 
attended the Opening Ceremony at which 
the Head of School, Tim Hutteman made 
a speech. In it he said: “In this year when 
we are celebrating the 140th year of our 
school’s foundation we are proud to have 
completed the renovation of our most 

precious building, Bristol Hall”. 
We were reminded by the principal, Didem 
Erpulat, that the school was founded in the 
Basmane district of Izmir in 1878 and moved 
to its present site in Göztepe in 1924. Bristol 
Hall was built in response to a need to 
provide new premises due to an increase in 
enrolment and completed in 1931. She went 
on to say, “This graceful building sited in a 
heavenly campus has given witness to the 
nurturing of so many bright generations.   
Bristol has been at various times in its life a 
dormitory, teacher housing, a kindergarten 
and a dining hall.  It has also played host to 
music concerts, speeches, and receptions. It 
was in this building’s kitchen that students 
put into practice things taught in former 
domestic science lessons. Ms. Erpulat 
emphasized the old and new building 
is an historical legacy bringing art and 
technology together. She then told us that, 
“Our historic building has been brought 
into this education era and equipped to 
meet its needs where art meets technology, 
information meets skill and demonstrates a 
complete education model.  On its ground 
floor in the music classrooms, our students 
will compose both classical and modern 
music in the recording studio. On the middle 
floor, they will push the boundaries of 
the future in the coding and robot design 
workshops and on the top floor will find 
their creativity in the pottery, drawing and 
design studios.”

/ / / / / / / / / / / / N E W S



FELSEFE, DÜŞÜNSEL YAŞAMI 
ZENGİNLEŞTİRİR!

 İzmir Amerikan Koleji’nde, geçen yıllarda olduğu gibi 
bu sene de felsefe alanına dair çeşitli çalışmalar yapıldı. 

Söyleşiler, kutlamalar ve yarışmalar, bu çalışmalar 
kapsamındaydı.

As in previous years the American Collegiate Institute 
again this year conducted various activities in the field of 

philosophy which included panel discussions, competitions 
and celebrations.

PHILOSOPHY, ENRICHING OUR INTELLECTUAL LIFE!

/ / / / / / / / / / / / H A B E R
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İLHAM VEREN SÖYLEŞİ
Felsefe Günü nedeniyle gerçekleştirilen 
etkinliklerden biri diğeriyse 
öğrencilerimizden Öykü ve Tardu’nun, Prof. 
Dr. Ahmet Arslan ile yaptıkları söyleşiydi. 
Yıllardır felsefe alanında çalışmalar yürüten, 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nü kurarak konuya duyduğu önemi 
gözler önüne seren Arslan, akademik 
camianın bu alandaki önde gelen 
isimlerinden biri. Bu söyleşinin kendisi için 
ne anlama geldiğini, “Ahmet Arslan gibi bir 
felsefe profesörü ile beraber olmak bile gurur 
ve onur vericiyken onunla konuşabilmek, 
sorularımızı sorabilmek bana büyük bir keyif 
verdi” diyerek dile getiren Öykü, duygularını 
şu sözlerle ifade ediyor: “Tarih ve din felsefesi, 
hatta felsefe konusunda yaptığımız genel 
konuşmalar, hem ufkumu genişletti hem 
de düşünmekten korkmamam gerektiğini 
öğretti. Umarım ileriki yıllarda Ahmet Arslan 
gibi kendini kanıtlamış, özgür düşünceli 
önemli filozoflarla konuşma fırsatını yeniden 
yakalayabilirim.”
Öykü’yle birlikte bu söyleşiyi gerçekleştiren 
Tardu ise “Ahmet Arslan’la röportaj yapmak 
benim için çok büyük bir onurdu” diyor ve 
ekliyor: “Üzerinde çalıştığı ve en iyi olduğu 
konu olan felsefe tarihi, en sevdiğim iki şeyi 
(felsefe ve tarih) bir araya getirmekte. O 
nedenle bu konularda profesyonel biriyle 
konuşmayı her zaman istemiştim. Röportaj 
benim için gerçekten çok eğlenceli ve 
aydınlatıcı oldu. Kafamı karıştıran, kitaplardan 
veya internetten bulamayacağım soruların 
cevaplanmasının yanı sıra Ahmet Arslan’ın 
samimi anlatışı ve anlatırken yaşadığı 
mutluluk, beni çok etkiledi.”
Öykü ve Tardu’nun yaptığı söyleşiyi ACI 
Student https://www.youtube.com/
watch?v=cHovybY-Evk&t=189s adresinden 
izleyebilirsiniz.

SATIRLARINDA FELSEFE 
OLAN METİNLER
Felsefe Öğretmenimiz Aysel Güler’in 
rehberliğinde, öğrencilerimiz Tardu 
Aslanoğlu ve Ege Ertuğrul ile birlikte 
“Baltık Ülkeleri Felsefi Deneme Yazma 
Yarışması”na katıldık. Birleşmiş Milletler 
bünyesindeki UNESCO’nun Kardeş Okullar 
Ağı’nın Finlandiya şubesi, Finlandiya Felsefe 
Öğretmenleri Derneği ve Finlandiya Felsefe 
Topluluğu tarafından organize edilen 
ve Norveç Lise Felsefe Derneği’nin desteğiyle 
düzenlenen yarışmaya Finlandiya, Norveç, 
İsveç başta olmak üzere Kuzey 

Avrupa ülkeleriyle Balkanlar’dan birçok okul 
katıldı. Türkiye’yi temsilen ve ülkemizden 27 
okulun bulunduğu yarışmadan mansiyon 
ödülü alan Tardu Aslanoğlu duygularını şu 
sözlerle dile getirdi: “Genelde düşüncelerini 
konuşarak aktarma konusunda iyi değilim, ama 
yazı yazarken gerçekten söylemek istediğim 
her şeyi aktarabiliyorum. Felsefeyle ilgilenmeye 
geçen yıl başladım. Filozofların biyografilerini 
okumak ve felsefe tarihini öğrenmek eğlence, 
deneme yazmaksa bir hobi oldu benim için. 
İlk başlarda bu alanda iyi olamayacağımı 
düşünmüştüm, ancak öğretmenim deneme 
yazılarını beğenince biraz umutlandım. Bu 
yarışmada başarı elde edebileceğimi tahmin 
etmemiştim. Çünkü yarışmaya, Avrupa ve 
Asya’dan yüzlerce öğrenci katılıyor. Neyse ki, 
üzerine deneme yazmamız gereken alıntılar 
geldiğinde, tam olarak bana uygun bir alıntı 
bulmayı başardım. 
Her ne kadar Fransız hekim ve filozof Julien 
Offray de La Mettrie’nin “Makine İnsan” kitabını 
okumadıysam da, onun düşünce yapısını 
biliyordum. Kitap, insanların hayvanlar, hatta 
mikroplar gibi sadece dürtülerle hareket 
ettiğini ve onlar kadar özgür iradesiz olduğuyla 
ilgili. Ben de bu konseptle ilgiliydim, o nedenle 
fikirlerimi oluşturmak kısa sürdü ve hiç 
beklenmedik bir şekilde, Türkiye’de sadece beş 
kişinin aldığı mansiyon ödülü almamı sağladı.” 

FELSEFE OLİMPİYATI
İzmir Amerikan Koleji olarak, Türkiye Felsefe 
Kurumu tarafından düzenlenen ve bu yıl 
23’üncü kez gerçekleştirilen “Türkiye Felsefe 

Olimpiyatı”na katıldık. Bir denemesiyle 
bu organizasyona katılan öğrencimiz Yiğit 
Düzenlioğlu, Olimpiyat’a ilişkin gözlemlerini 
ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: 
“Ortaokuldan süregelen felsefe merakımı, 
bu yıl felsefe öğretmenim Aysel Hanım’ın 
rehberliğiyle birlikte farklı bir seviyeye taşımış 
oldum. Öğretmenimin ilgimi fark edip bana 
yardımcı olmasıyla yazma yeteneklerimi 
geliştirdim. Öğretmenim, ülkemizin her 
tarafından katılımcı açık olan ulusal felsefe 
yarışmasına okulumuzu temsilen katılmamı 
uygun buldu. İlk defa böyle bir organizasyonu 
deneyimlemekle birlikte, yarışmanın rahat 
atmosferi içinde, yazımı serinkanlılıkla teslim 
ettim. İl çapında güzel bir başarı göstersem de, 
ulusal anlamda hedeflediğim yere gelemedim. 
Aldığım sonuçlardan, sıradaki yarışmalar için 
kendime önemli dersler çıkardığımı rahatlıkla 
söyleyebilirim.” 

DÜŞÜNYAZ FELSEFİ DENEME 
YARIŞMASI 
Lise öğrencilerinin, felsefenin temel sorunları 
hakkında düşünebilmelerini, okuma-
anlama-yorumlama becerisi kazanmalarını, 
tutarlı düşünebilmelerini, düşündüklerini 
temellendirebilmelerini, felsefi bir dille 
ve felsefe kavramlarını kullanarak yazı 
yazabilmelerini, felsefeyi yaşamı anlamlandırma 
çabasında kullanabilmelerini sağlamayı 
amaçlayan Düşünyaz Yarışması’nın ilk aşaması 
11 Ocak’ta tamamlandı. Felsefeciler Derneği 
İzmir Şubesi ve İzmir Amerikan Koleji işbirliğiyle 
organize edilen yarışmaya öğrencilerimizden 
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part with participants from schools from 
Northern Europe and the Balkans. A total 
of 27 schools participated from Turkey and 
Tardu Aslanoğlu was awarded an honorable 
mention. He said, “Generally I am not good 
at expressing myself verbally but this is 
not true when I write as I am able to be 
very precise. I began being interested in 
philosophy last year and had fun reading 
the biographies of philosophers and the 
history of philosophy while writing essays 
on the topic became a hobby for me.  I did 
not think I would be very good at this in the 
beginning but when my teacher liked my 
essays it gave me hope. I never thought that 
I would be successful in this competition 
because thousands of students from Europe 
and Asia took part. However, as we received 
the quotations and extracts to choose from, I 
found one which was perfect for me. 
Despite never having read the book, Man a 
Machine by the French medical doctor and 
philosopher, Julien Offray de La Mettrie, I 
knew his way of thinking. The book looks 

INSPIRATION-GIVING 
INTERVIEW
Another event in accordance with Philosophy 
Day was an interview conducted with Prof. 
Dr. Ahmet Arslan by our students Öykü and 
Tardu. Prof. Dr. Arslan, who demonstrated 
his interest in this area by setting up the 
Philosophy Department in the Aegean 
University’s Faculty of Arts, has worked 
in the field of philosophy for many years 
and is one of the leading authorities in this 
field. Öykü said, “It is an honor and a proud 
moment to be with a professor of philosophy 
such as Ahmet Arslan and to be able to 
speak with him and ask him questions gave 
us much pleasure. Our discussion on the 
philosophy of history and religion, even 
about philosophy in general both widened 
my horizons and taught me not to be afraid 
of thinking. I hope that in the future that I 
will have the opportunity again to speak to 
philosophers like Ahmet Arslan who like 
him have proved themselves and are free 
thinkers.” Tardu who conducted the interview 
with Öykü, had these observations; “It was 
a great privilege for me to interview Ahmet 
Arslan. His area of expertise is the history of 
philosophy and he continues to work on this 
brings the two things I love most together 
– history and philosophy. For this reason, I 
had always wanted to talk with a professional 
about these subjects. The interview was both 
enlightening and entertaining for me. As 
well as getting the answers to things which 
had confused me or ones that I had not 
found answers to in books or on the internet 
I was also affected by Ahmet Arslan’s candid 
and warm explanations and his obvious 
happiness as he gave explanations.” Öykü 
and Tardu’s interview can be viewed on the 
ACI Student Channel or at https://www.
youtube.com/watch?v=cHovybY-Evk&t=189s

TEXTS WITH PHILOSOPHY IN 
THEIR SENTENCES
With the guidance of our philosophy 
teacher, Aysel Güler, with our students Tardu 
Aslanoğlu and Ege Ertuğrul we participated 
in the Baltic Countries’ Philosophy Essay 
Writing Competition.  The competition 
was organized by the Finnish branch of 
UNESCO’s Sister Schools’ Network, Finland’s 
Philosophy Teachers’ Association and 
the Finland Philosophy Community and 
supported by the Norway High School 
Philosophy Association. Schools from 
mainly Finland, Norway and Sweden took 

İdil Koçuşağı, Tardu Aslanoğlu, Pusat Denizli, 
Türkü Öztürk, Yiğit Düzenlioğlu ve Zeynep 
Kılıç yazdıkları felsefi denemelerle katıldılar. 
Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın ikinci 
aşaması 15 Mart’ta, finaliyse 25 Mayıs’ta, 
Türkiye’nin dört yanından gelen öğrencilerle 
birlikte ACI’da gerçekleştirilecek. Yarışmaya 
katılan öğrencilerimize güveniyor ve başarılar 
diliyoruz. 

FELSEFE GÜNÜ’NE 
ULUSLARARASI KUTLAMA
Felsefe Günü kutlamaları, kampüsümüzün 
dışına taştı. Gerek yurtiçinde, gerekse 
yurtdışında görev yapan birçok öğretim 
üyesi, gönderdikleri özel mesajlarla Felsefe 
Günü’nü kutladı. Koç Üniversitesi’den 
Zeynep Direk, yine aynı üniversiteden 
ve 2001 mezunumuz Elis Simson, 9 Eylül 
Üniversitesi’nden Kubilay Aysevener 
ve Hakan Çörekçioğlu, Kırklareli 
Üniversitesi’nden Gamze Keskin, Bilgi 
Üniversitesi’nden Rahmi Öğdül, Bilkent 
Üniversitesi’nden Saniye Vatansever, 
Maltepe Üniversitesi’nden Ahu Tuncel ve 
Yunanistan İoannına Üniversitesi’nden Panos 
Eliopoulas hocalarımıza gönderdikleri 
birbirinden değerli mesajları için ACI ailesi 
olarak çok teşekkür ederiz. 
Hocalarımızın gönderdiği mesajları ACI 
Student kanalından ve https://www.youtube.
com/watch?v=PZ7vSGgRTVs adresinden 
izleyebilirsiniz. 
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at humans are like animals, even microbes, 
in that they only react to impulses and that 
they are as lacking in free-will as they are. I 
was interested in this idea so it didn’t take 
me long to get my ideas together and 
surprisingly I was one of the five people from 
Turkey to receive an honorary mention.” 

PHILOSOPHY OLYMPICS
Representing the Izmir American Collegiate 
Institute our student, Yiğit Düzenlioğlu, took 
part in the 23rd “Turkey Philosophy Olympics 
organized by the Turkey Philosophy Institution 
with his essay. He gave these observations 
and his feelings about the Olympics. “I have 
been interested in philosophy since middle 
school and I have elevated this interest to a 
new level with the guidance of Aysel Hanım, 
my philosophy teacher this year. She noticed 
my interest in the subject and helped me 
develop my writing skills. She believed that I 
was the right person to represent our school 
in this national philosophy competition which 
would be open to participants from all over 

Turkey. For the first time I experienced such 
an event and in the comfortable atmosphere 
of the competition I calmly submitted my 
writing. If at first sight I seem to have had a 
presentable result I have not yet reached my 
goals at a national level. I can say with ease 
that I learned important lessons from the 
results which I can put to good use in future 
competitions.

THINKANDWRITE PHILOSOPHY 
ESSAY COMPETITION
The aim of the THINKANDWRITE 
Competition is to encourage high school 
students to think about basic philosophical 
questions, to gain reading, comprehension 
and interpretive skills, to be consistent in 
their ideas and to have a firm basis for them 
as well as being able to write using the 
terminology of philosophy and its concepts. 
Students must also be able to give meaning 
to philosophy in real life. The first leg of 
this competition, organized by the Izmir 
American Collegiate Institute in cooperation 

with the Izmir Branch of the Philosophy 
Association, was held on January 11th. Our 
students, İdil Koçuşağı, Tardu Aslanoğlu, 
Pusat Denizli, Türkü Öztürk, Yiğit Düzenlioğlu 
and Zeynep Kılıç participated with their 
essays on philosophy. This was the sixth 
time this competition has been held and the 
second leg will take place on March 15th 
with the final of May 25th. The final will be 
hosted at ACI with students from the four 
corners of Turkey participating. We believe 
in our participating students and wish them 
success.

CONGRATULATIONS 
INTERNATIONALLY FOR 
PHILOSOPHY DAY
The congratulations received on our 
Philosophy Day extended beyond the 
campus as lecturers from both Turkish and 
foreign universities sent their compliments. 
We, the ACI family extend our thanks to 
the following people for their very valuable 
messages; Zeynep Direk (Koç University), 
Elis Şimşon (same university and 2001 
graduate), Kubilay Aysevenler and Hakan 
Çörekçioğlu (9th September University), 
Gamze Keskin (Kirklareli University), Rahmi 
Öğdül (Bilgi University), Saniye Vatansever 
(Bilkent University), Ahu Tuncelve (Maltepe 
University), and Panos Eliopoulas (Ioannına 
University, Greece). These messages can be 
viewed on the ACI Student channel or at:
https://www.youtube.com/
watch?v=PZ7vSGgRTVs
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DÜŞÜNMEK VE SORGULAMAK 
İÇİN ÇIKILAN YOL
THE PATH TO THINKING AND QUESTIONING

Okuduk, dinledik, konuştuk, birlikte 
düşündük, sorduk, cevaplar bulduk, 

tercihler yaptık, anlamaya çalıştık, anladık, 
itiraz ettik, kabul ettik… “Bir şeyi, o şey yapan 
şey neydi?”, “Konforlu bir mahkûmiyetin 
özgürlükle ilişkisi ne olabilirdi?”, “Görünmez 
olsak, ilk ne yapardık?”, “Tek bir değer 
kalsın hayatında deseler hangisini bırakırdık 
yanımızda”… 
Bizler, en küçüğümüzden en büyüğümüze, 
felsefeyle buluştuk. SEV İlköğretim Kurumları 
ile birlikte düzenlediğimiz bu organizasyonda 
çemberler kurduk, fikirlerimizi paylaştık. Sorular 
dağıttık.
15 Kasım 2018 tarihinde okulumuzda 
gerçekleştirilen “Dünya Felsefe Günü Etkinliği” 
farklı sınıflardan birçok öğrencinin katılımıyla 
gerçekleşti. Açılış konuşmasıyla başlayan 
etkinlikte, daha ilk etapta “cevaplardan öte 
soruların önemini” bilen öğretmenlerimiz 
tarafından kafalarımıza birçok sorunun 
tohumları ekilmişti. Şüphesiz bunlardan en 
önemli olanları şunlardı: “Felsefe nedir ve 
ne işe yarar?”, “İnsan neden sorgulamaya 
ihtiyaç duyar?”… Tüm bu soruların yanı 
sıra çeşitli sunumlar ve videolar sayesinde 
felsefenin hayatımızdaki yeri ve önemi de 
daha iyi kavranmış oldu. Açılış programının 
ardından daha küçük gruplara bölünerek 
çemberlerimize dağıldık ve eğitmenlerimiz 
önderliğinde felsefi tartışmalara başladık. 
Bu tartışmalar genel olarak “toplumsal normlar” 
etrafında döndü ve bize genel toplum ahlakını 
tartışma olanağı verdi. Çemberde bulunan her 
arkadaşımızın “Görünmezlik yüzüğünüz olsaydı 
neler yapardınız?” sorusuna verdiği cevaplarla 
başlayan tartışmamız, ilerleyen dakikalarda 

çok daha derin ve felsefi bir boyut kazandı. Bu 
bağlamda basitçe içselleştirilmediği sürece 
oluşturduğumuz bu toplumsal normların 
kolayca yıkılabileceği mesajı çıkarıldı. 
Çemberler dağıldıktan sonra yapılan kapanış 
sunumundaysa, her çemberin sözcüsü grubu 
adına yaptıkları tartışmayı ve çıkardıkları 
sonuçları paylaşma olanağı buldu. Böylelikle 
basit bir sorunun bizi hangi noktalara 
götürebileceği farkına vardık.
Karl Jaspers’ın de dediği gibi; “Felsefe yolda 
olmaktır”. 
Sizin de her zaman bu yolda olmanız ve 
soruların sizi alıp götürmesine izin vermeniz 
dileğiyle...

We read, listened, talked, thought 
together, questioned, answered, chose 
preferences, tried to understand, 
understood, objected and accepted. 
“What’s the thing that does something to 
the thing”? “What could be the connection 
between a comfortable prison term and 
freedom.? “If you were invisible, what 
would you do first?” If you were told that 

you could only have one value in your life 
which would you keep?” From the youngest 
to the oldest we encountered philosophy. 
At this event we organized with Izmir SEV, 
we established perimeters, shared our 
ideas and distributed questions. 
The “World Philosophy Day Event” was held 
on November 15th, 2018 and was attended 
by students from a variety of classes. The 
event began with an opening speech and 
at the very first stage our teachers who are 
well aware that “the questions are more 
important than the answers” had already 
sown the seeds of many questions in our 
heads. Without doubt the most important 
of these was, “What is philosophy and what 
does it do?”. “Why do people feel the need 
to question?”.  Through these questions, 
and various presentations we really 
began to comprehend the importance of 
philosophy and the role it plays in our lives.  
After the opening ceremony we split into 
smaller groups within our perimeters and 
under the guidance of our teachers began 
to discuss philosophy. 
These discussions generally centered on 
social norms and gave us the opportunity 
to discuss the ethics of the public at large. 
Discussion began with the answers to the 
question, “If you were invisible what would 
you do?” and as time progressed this 
developed into a much deeper discussion 
with philosophical dimensions. In this 
context we realized that if we are not able 
to internalize these social norms, we have 
created we cannot easily destroy them. Our 
groups dispersed for the closing ceremony 
at which a spokesperson for each group 
presented the discussion their group 
had had and shared the conclusions they 
had come to. This way we realized how 
a seemingly simply question can take us 
down different roads. 
As Karl Jaspers said, “… Philosophy means 
to be on the way …”
My wish is that you will take the way and 
that the questions will carry you along. 

ACI’ın İzmir SEV İlköğretim Kurumları 
ile birlikte düzenlediği “Dünya 
Felsefe Günü Etkinliği”nde birçok 
sorunun yanıtı aranırken felsefenin 
hayatımızdaki yeri ve önemine dair 
görüş ve düşünceler paylaşıldı. 

The American Collegiate Institute 
along with Izmir SEV organized an 
event for World Philosophy Day at 
which while searching for answers to 
many questions the role of philosophy 
in our lives was also discussed and 
thoughts were shared.

Aybala Nisa KESİCİ - L2E
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THE PATH TO THINKING AND QUESTIONING

BURCU CEBECİ İLE PSİKOLOJİ 
ÜZERİNE
L3A sınıfının psikoloji dersinin konuğu, Özel Deniz Yıldızı 
Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Uzman Psikolog Burcu 
Cebeci’ydi. Mesleki eğitim sürecini, 
mezuniyetini ve uzmanlığa kadar 
yaşadığı deneyimleri anlatan 
Cebeci, psikoloji konusunda artan 
bilinçli yaklaşımların ve mesleğe 
olan ihtiyacın, psikolog kimliğini 
ve kimliği elde etme çabasının 
önemini daha da artırdığına 
vurguladı. Öğrencilerimiz özellikle 
eğitimle çalışma hayatı bağlantısı 
konusunda oldukça meraklıydılar. 
Uzman Psikolog, eğitim sürecinin 
idealleriyle çalışma hayatının pratikleri konusunda sahada 
çalışmanın zorluklarından ve bu koşulların kişiyi sürekli 
araştırmaya ve güncel olanı yakalamaya ittiğinden söz etti. 
Cebeci’nin, psikoloji konusunu edindiği deneyimler ışığında 
paylaşması, öğrencilerimizin meslek yaşamı konusundaki soru 
işaretlerini ortadan kaldırdı.

YAKIN ÇEVREMİZİN SOSYAL YAPISI
L4A ve L4B sınıflarının sosyoloji dersinde Narlıdere ilçesine 
“Sosyal Yapı” gezisi düzenlendi. Geziye Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmenimiz Ebru Kıldiş ve Sosyoloji öğretmeni 
Rifat Öğdül eşlik etti. Gezimizin amacı yaşadığımız kentin 
sosyolojik dokusunu anlayabilmek, içinde bulunduğumuz 
toplumun niteliğini kavrayabilmekti. Narlıdere gezimize 
mahalle muhtarlığından başladık. Muhtarımız bize kendi 
muhtarlık süreciyle birlikte mahallelinin nüfus özelliklerini, 
ekonomik durumlarını ve bölgenin geçirdiği değişimleri 
anlattı. Okulda süren gezimiz, Okul Müdürü ile görüştükten 
sonra sınıf ziyaretiyle devam etti. Bölgenin nüfus özelliğine 
bağlı olarak önemli bir mekân olan Alevilik Müzesi’nde 
bizi Meri Hanım karşıladı ve Alevi kültürünün özel yapısını 
aktardı. Müzeden cemevine geçildi ve bir ibadethane olarak 
cemevi ve burada yapılan ritüeller konusunda bilgiler alındı. 
Gezimizin son durağı mahallenin farklı yerlerinde yetişmiş 
ve halen hayatını mahallede sürdüren Ağa Bey’in ailesini 
ziyaretle sona erdi.

BURCU CEBECI ON PSYCHOLOGY
The Founder of Özel Deniz Rehabilitation Center, Specialist 
Psychologist, Burcu Çelebi, was the guest in our grade 
11A class psychology lesson. Ms. Çelebi spoke about her 

experiences in her education, 
graduation, and specialization.  
She told us that psychology is 
being approached in a more 
informed way and emphasized 
that the need for this profession, 
the identity of a psychologist 
and the attempts to obtain this 
identity are increasing. Our 
classmates were particularly 
interested in her work on the 
connection between life and 

education. The specialist psychologist said that the ideal 
education period and working life practices are difficult to 
study in the field and force people to continually conduct 
research and try to get one’s hands on current practices. By 
sharing her experiences in the field of psychology Ms. Çelebi 
removed all questions the students had about this career.  

THE SOCIAL STRUCTURE OF OUR 
IMMEDIATE SURROUNDINGS
A “Social Structure” trip was organized for the grade 12 
A and B classes to the Narlıdere district. The sponsor 

teachers for the trip were our 
Religion and Moral Knowledge 
teacher, Ebru Kıldiş and our 
Sociology teacher, Rıfat Öğdül. 
The purpose of the trip was 
to understand the sociologic 
nature of the city we live in and 
to comprehend the features 
of the society we live in. Our 
trip to Narlıdere began at 
the neighborhood mukhtar. 
The mukhtar explained his 
function, the characteristics of 
the population, their economic 
situation and the changes the 
area had undergone.  Our 
trip continued at the school 
and after chatting with the 
school principal we visited the 
classrooms. Due to the makeup 
of the population in that area an 
important building to visit was 

the Alevite Museum where we were met by Meri Hanım who 
told us about the Alevite culture. From the museum we went 
on to the cem house which is a place of worship and learned 
about the rituals performed there. The trip concluded with a 
visit to the Ağa Bey family who had grown up in various parts 
of the district and still live in the neighborhood.
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İzmir, 2017 yılının sonlarına hayli önemli 
bir kampanyaya tanıklık etmişti. Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin 
sona ermesi amacıyla oluşturulan “Orange 
the World”ten yola çıkılarak İzmir’i Turuncuya 
Boya kampanyası gerçekleştirilmişti. Yine 
aynı dönemde cinsiyet eşitsizliğine karşı 
farkındalık oluşturmak amacıyla kurduğumuz 
He for She Kulübümüz de bu kampanyayı 
okulumuza taşıyarak, bir boyama etkinliği 
düzenledi. Kadına şiddete karşı gelmek 
amacıyla ortaya çıkılan “Turuncuya Boya” 
kampanyası, özellikle 25 Kasım Dünya Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Gününe denk 
getirilerek dünya çapında bir farkındalık 
yaratmayı amaçlıyor. Biz de He for She 
Kulübü olarak farkındalık yaratmanın kendi 
çevremizden ve okulumuzdan başladığına 
inanıyor, bunun için elimizden geldiğince 
katkıda bulunmak için çabalıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda 28 Kasım günü, 

Beacon havuzda organize ettiğimiz 
Turuncuya Boyama etkinliğinde yüzü aşkın 
kulüp üyemizle ve katılan diğer öğrencilerle 
panoları, kartonları ve levhaları turuncuya 
boyayıp, vermek istediğimiz mesajları yazdık. 
O gün turuncu giyerek bize ve kampanyaya 
destek olan birçok kişi Beacon’da, 
Soundgarden’ın o güne özel hazırladığı 
çalma listesi eşliğinde boyama yaptı. Boyanan 
panolar, o güne özel hazırladığımız turuncu 
dekorların yanında yerini alarak kadına 
şiddete karşı oluşumuzu temsil etti. 
Kulüp olarak geçen sene de 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin, kadına 
şiddete karşı bir farkındalık yaratmak 
amacıyla önemli bir adım olduğunu ve her 
sene büyüyerek devam etmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Geçen seneden itibaren, 
kulübümüze ve kampanyaya destek olmak 
için etkinliğimize katılan, turuncu giyen bütün 
öğrencilerin katkısıyla, farkındalık yaratma 
yolunda yürümekteyiz.

TURUNCUYA 
BOYA... 
FARKINDALIK 
YARAT!
Dünya çapında ses getiren organizasyonlardan biri olan Orange the 
World’ten yola çıkılarak hazırlanan “Turuncuya Boya” etkinliğinin ikincisi 
gerçekleştirildi. Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne denk 
gelen “Turuncuya Boya” kampanyasında görev alan ACI “He for She Kulübü”, 
konuya ilişkin farkındalığın öncelikle kendi ortamlarından başlamasına 
katkıda bulundu.
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PAINT IT ORANGE 
TO RAISE 
AWARENESS!

In 2017 Izmir witnessed a very important 
campaign when the city took part in the 
“Paint it Orange” Campaign an offshoot of 
“OrangetheWorld” set up by the United 
Nations Development Program and 
aimed at bringing a cessation to violence 
against women and girls. This year also, 
our school’s HeforShe Club was set up to 
raise awareness of gender inequality and 
to highlight the club’s inauguration the club 
members brought the “Paint it Orange” 
Campaign into school.  This campaign 
initiated to stand against violence against 
women was deliberately made to coincide 
with International Day for the Elimination 
of Violence Against Women with the aim 
of making the world more aware of this 
issue. As the HeforShe Club we believe 
that raising awareness must begin in our 
own circles and within school and we are 
working towards this end. 
With this in mind we organized an activity 

around the Beacon pool on November 28th 
when over 100 club members along with 
other students from our school painted 
posters and placards and signs orange 
and wrote the messages we wanted to 
give on them. On that day we all wore 
orange and some campaign supporters 
painted with orange paint to the music of a 
previously put together special playlist from 
Soundgarden. We showed we are against 
violence towards women with those orange 
posters and a specially prepared orange 
decor. 
The club members believe that we took an 
important step forward in raising awareness 
of violence against women with this activity 
last year and think that each year this needs 
to continue to grow. From last year all those 
students who are either club members or 
supported our campaign or wore orange 
on that day show that we are on the right 
road to making more people more aware.

The Organization known as “OrangetheWorld” has had a major impact all over 
the world. From this sprang the “Paint it Orange” campaign and this has been 
done for the second time this year. ACI “HeforShe” Club members participated in 
this “Paint it Orange” campaign on the International Day for the Elimination of 
Violence Against Women.
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MY CHOICE... MY FUTURE...
İzmir Amerikan Koleji Rehberlik Bölümü olarak, öğrencilerimizin seçecekleri 
meslekler hakkında daha fazla bilgi alabilmesi hedefiyle düzenlediğimiz 
“Meslekler Günü” etkinliğinde 44 farklı mesleğin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerimizin kendilerini tanıma 
süreçlerine ve meslek seçimlerine 

katkıda bulunmak amacıyla geleneksel 
olarak her yıl düzenlediğimiz “Benim 
Seçimim, Benim Geleceğim” temalı 
“Meslekler Günü” etkinliği, Rehberlik 
Bölümümüzün rehberliğinde 25 Aralık Salı 
günü yapıldı.
Bu etkinlik çerçevesinde alanlarında 
uzman okul mezunlarımız, 44 farklı meslek 
alanında öğrencilerimizi bilgilendirdiler 
ve deneyimlerini onlarla paylaştılar. 
Etkinliğimiz mezunlarımız için hazırladığımız 
kokteylle başladı, kokteylin ardından 
İngiltere Google’da çalışan mezunlarımız 
İzzy Tepeköylü (ACI’95) ve İzgi Görçiz 

(ACI’11) açılış konuşmasını gerçekleştirdiler. 
Öğrencilerimize hızla değişen dünyada 
dönüşen, yenilenen meslek gruplarını 
ve bunun için kişilerde olması gereken 
becerilerin neler olabileceğine dair önemli 
tavsiyelerde bulundular. Açılış konuşmasının 
ardından 44 sınıfta mezunlarımızın sunumları 
gerçekleşti. 
Bu sunumlarda öğrencilerimiz, seçimleri 
doğrultusunda iki profesyoneli ve onların 
kariyer yolculuklarını dinleme fırsatı 
buldular. Etkinlik boyunca konuklarımızla 
zamanın imkân verdiği ölçüde video 
sohbet çekimlerimizi de gerçekleştirdik ve 
bunu “rehberlik blog” sayfamızda (bit.ly/
rehberlikaci) paylaştık.

The aim of “Careers Day” organized 
by the American Collegiate Institute’s 
Guidance Department is to enable 
students to obtain more information 
about careers they are interested in 
and at this event 44 different careers 
were presented.

BENİM SEÇİMİM 
BENİM GELECEĞİM

The traditional Careers’ Day organized 
each year by the Guidance Department was 
held this year on Tuesday, December 25th 
with the goal of supporting students during 
the time in their lives when they are trying 
to select a career. 
Graduates who are experts in their field 
from 44 different careers participated in 
the event and shared their experience 
in and gave information about their own 
profession. Following the opening cocktail 
for the graduates, two of our graduates 

ÖĞRENCİLER MEMNUN KALDI
İleride seçecekleri mesleklerle ilgili 
daha fazla bilgi almak isteyenlerin 
yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimizde, 
öğrencilerimizden birkaçının görüşleri 
şöyle:

“Genel olarak etkinlik çok güzeldi. 
Özellikle genetik mühendisliği tıpa kıyasla 
harikaydı. Meslek seçimimde de büyük rol 
oynayacak.”

“Seneye fizik veya fizik mühendisliği alanında 
biri gelebilirse çok güzel olur.”
“Bu, bizler için çok önemli bir etkinlikti. 
Gelen konuklar hayatlarında başarı sağlamış 
insanlardı. Gerçekten çok güzeldi.“
“Kesinlikle geçen seneye göre daha güzeldi, 
daha çok seçenek vardı. Ancak iki tane 
seminere girmek benim için yeterli olmadı, o 
yüzden ya üçüncü seminer de oluşturulursa ya 
da ikinci dönem de başka meslek gruplarıyla 
etkinlik tekrarlanırsa çok güzel olur.”
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This year we held the traditional 
“Second-Hand Market” just before the 
New Year festivities. This market was set 
up to help out the support personnel 
at school who work in the cleaning, 
security and food services departments. 
Donations of nearly new clothes, toys, 
books, shoes and accessories by our 
teachers, staff and parents find their 
new owners at this market. This event 
is organized by the ACI Environmental 
Awareness Club and the school 
administration under the slogan; “Love 
nature, protect the environment” with 
the added information that “recycling 
1 kilogram of used clothes reduces 
carbon emissions by 3.6 kgs; using 0.3 
kgs of natural fertilizer reduces the use 
of pesticides by 0.2 kg”. They thank the 
whole of the ACI family for their support 
with this event.

Okulumuzda geleneksel olarak 
düzenlenen ve temizlik, güvenlik 

ve yemek hizmetlerinde çalışan destek 
personelimizin yararlanması amaçlanan 
“İkinci El Eşya Pazarı”, bu sene de yılbaşı 
öncesi gerçekleşti. Öğretmenlerimiz, okul 
çalışanlarımız ve velilerimizin göndermiş 
oldukları kullanılabilecek haldeki giysi, 
oyuncak, kitap, ayakkabı ve aksesuar gibi 
eşyalar böylelikle yeni sahiplerini buldu. 
“Bir kilogram kullanılmış giysiyi yeniden 
kullanıma sokmanın, karbon emisyonunu 
3,6 kg, su kullanımını 6 bin litre azalttığını; 
0,3 kg doğal gübre tüketimiyle tarım 
ilacı kullanımının 0,2 kg azaldığını biliyor 
muydunuz? “Doğayı sevelim, çevremizi 
koruyalım!” sloganıyla yola çıkan ACI Çevre 
Bilinci Kulübü ve okul idaremiz tarafından 
organize edilen bu anlamlı etkinliğe destek 
veren tüm ACI Ailesi'ne teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

BU PAZAR, 
BAŞKA PAZAR!

THE STUDENTS WERE PLEASED
Students had this to say about this 
very popular event where students 
can obtain information about future 
careers:

“In general, the event was great. I 
especially liked the session on genetic 
engineering when compared to 
medicine. It is going to play a huge 
role in my career choice.”
“If next year someone involved in 
physics or physics engineering could 
attend it would be great.”
“This was a very important event for 
us. The speakers were all people who 
have been successful in their chosen 
careers. It was a wonderful event. “
“It was much better than last year’s as 
there was a wider range of careers. 
However, only being able to attend 
two sessions wasn’t enough for me so 
my suggestion is to either have three 
sessions in the place of two or to have 
another event in the second semester 
when representatives of different 
careers are invited to present.”

THIS MARKET IS A 
DIFFERENT KIND OF 

MARKET!

who work for Google, UK, Izzy Tepeköylü 
(ACI’95) and Izgi Görçiz (ACI ’11) gave the 
opening speeches. They gave valuable 
advice on about new career areas in our 
rapidly changing world and the skills 
needed by people wanting to take up these 
careers. After the opening speeches the 
graduates dispersed to 44 classrooms to 
give their presentations. 
In these presentations the students, 
according to the two presentations they 
had selected, got the opportunity to hear 
about the professionals’ career paths. 
As much as time would allow, our guests 
participated in videoed interviews and 
these can be viewed on our “rehberlikblog” 
page (bit.ly/rehberlikaci).
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ACI’IN 140. YILI 
MEZUNLARLA KUTLANDI!

ACI CELEBRATES ITS 140TH YEAR WITH ITS GRADUATES!

Okulumuzun kuruluşunun 140. yılı, 
Yetişenler Derneği tarafından 1 

Aralık Cumartesi günü Bayraklı La Vie 
Nouvelle’de organize edilen özel bir 
gecede, farklı dönemlerden birçok 
mezunumuzun katılımıyla kutlandı. Sağlık ve 
Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet T. Nane, SEV yöneticileri ve okul 
müdürlerinin de hazır bulunduğu renkli 
gecede, açılış konuşmalarının ardından, 
1983 mezunlarımız Banu Kanıbelli ve Sonia 
Amado’nun imzasını taşıyan 140. yıl şarkısı 
görseller eşliğinde çalındı ve duygusal anlar 
yaşandı. Sonia Amado’ya teşekkür plaketi 
SEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. 
Nane tarafından takdim edildi. Zafer Çebi 
Orkestrası eşliğinde, okulumuzun 1993 
yılı mezunu ünlü tenör Levent Gündüz’ün 

sahnesiyle devam eden gecede mezunlar 
eğlenceli zaman geçirdiler. 140. yıl pastasını 
kesen Yetişenler Derneği Başkanımız Sevin 
Oran, Okul Müdürümüz Didem Erpulat ve 
okulumuzun 1937 mezunu Ayşe Mayda, 
ACI’a daha nice başarılı ve aydınlık yıllar 
diledi.

In the 140th since its foundation, in a 
special evening event at La VieNouvelle, 
Bayraklı organized by the Graduates 
Association on Saturday, December 1st, 
was attended by a large group of graduates 
from different periods. Also present at 
this colorful event was the President of 
the Governing Board of the Health and 
Education Foundation (SEV), Mehmet T. 
Nane, as well as SEV governors and the 

school principals. Following the opening 
speeches, a specially composed song by 
1983 graduates, Banu Kanıbelli and Sonia 
Amado, to mark the 140th centenary 
was played and emotions ran high. A 
plaquette of thanks was presented to Sonia 
Amado by Mehmet T. Nane, President of 
the Governing Board of the Health and 
Education Foundation (SEV). The evening 
continued with a performance given by 
1993 graduate, the well-known tenor, Levent 
Gündüz accompanied by the Zafer Çelebi 
orchestra.  The 140th year cake was cute by 
the President of the Graduates’ Association, 
Sevin Oran, the school principal, Didem 
Erpulat, and our school’s 1937 graduate, 
Ayşe Mayda who wished for better and 
more enlightened years.

The Izmir American Collegiate Institute has a long history of 140 
years and with the education it provides it is one of the most 
prestigious schools not only in Izmir but the whole of Turkey. The 
graduates who once filled the classes here and were nurtured 
with the education and culture offered at this school add value 
to it. For this reason, by inviting them to various events at the 
school, they are given the opportunity to be back at their alma 
mater and reunite with their friends as well as the opportunity 
to reminisce about their school days. 

140 yıllık köklü tarihi ve sunduğu eğitimle 
sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin önemli 
kurumlarından biri olan İzmir Amerikan Koleji, bir 
zamanlan sınıflarını doldurmuş, buranın eğitimi ve 
kültürüyle yetişmiş mezunlarına da ayrı bir değer 
atfediyor. Bu nedenle düzenlediği çeşitli etkinliklerle 
onları tekrar bir araya getirip hem okulları hem de 
arkadaşlarıyla özlem gidermelerine, eski günleri yâd 
etmelerine vesile oluyor. 
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BEST OF MOODS’DA 
MEZUNLAR SAHNEDEYDI!
140. yıl kutlamaları çerçevesinde bu sene 
ilk kez düzenlenen Best of MOODS’da, 
1983’ten 2017’ye birçok dönem mezunumuz, 
ACI Burs Fonu yararına sahnedeydi. Kimi 
dans ederek, kimi şarkı söyleyerek geceye 
katkıda bulanan mezunlarımız, Blake 
Oditoryum’u dolduran izleyicilere keyifli 
bir gece yaşattılar. Mezunlarımızın tüm 
şarkılarına ACI Full Time Jazz Band başarılı 
bir şekilde eşlik etti. Uzun zamandır hayalleri 
süsleyen mezun MOODS’un önümüzdeki 
yıllarda da devam etmesi dileğiyle...

GRADUATES ON STAGE AT 
BEST OF MOODS!
As another event to commemorate the 140th 
anniversary of our school’s foundation this year, 
for the first time in Best of Moods, graduates 
from many years from 1983 to 2017 took to 
the stage for the benefit of the ACI Scholarship 
Fund. The audience who filled the Blake 
Auditorium, had an enjoyable evening watching 
the graduates some of whom danced whilst 
others sang. All the songs were accompanied 
by the ACI Full Time Jazz Band. This graduate 
Moods has been in the pipe line for a long time 
and here is hoping there will be more.

ALUMNI COLLEGE FAIR
Üniversite eğitimine yurtdışında 
devam eden mezunlarımız, Yurtdışı 
Üniversiteler Danışmanlığı Ofisimizin 
davetlisi olarak okulumuzdaydı. 
Yurtdışında okumayı düşünen 
öğrencilerimizle Blake Kültür 
Merkezi Fuayesi’nde buluşan 
mezunlarımız, genç arkadaşlarına 
okudukları üniversiteler ve şehirler 
ile ilgili bilgi verirken, Türkiye 
dışında bir ülkede öğrenci olmanın 
beraberinde getirdiği fırsatlardan 
ve yaşanabilecek zorluklardan 
bahsettiler.

ALUMNI COLLEGE FAIR
Graduates who are continuing their 
education abroad were invited to 
school by the Overseas Universities 
Advisory Office. These gradates met 
with students who are thinking of 
continuing their education abroad 
in the foyer of Blake Culture Center. 
The graduates gave the students 
information about the universities 
they are studying at and the 
cities they are situated in and the 
advantages and possible difficulties 
of being a foreign student studying 
abroad. 

ACI HOMECOMING 2018
Her sene olduğu gibi bu sene de 
Aralık sonunda gerçekleşen ACI 
Homecoming’de mezunlarımızı 
okulumuzda ağırlamanın mutluluğunu 
yaşadık. Yetişenler Derneği Gençlik 
Kurulumuz liderliğinde organize 
edilen Homecoming, dünyanın dört 
bir yanından gelen mezunlarımızı 
kampüsümüzde buluştururken ne 
kadar büyük bir aile olduğumuzu bir 
kez daha bizlere hissettirdi.

ACI HOMECOMING 2018
The traditional ACI Homecoming 
was held again this year at the end of 
December and the school was very 
happy to host them. The Youth Branch 
of the Graduates’ Association took 
the responsibility for organizing this 
event and was attended by graduates 
from the four corners of the world thus 
reminding us of what a large family the 
ACI family is.

MEZUNLARIMIZ KAMPÜSTE /ALUMNI ON CAMPUS 



İzmir Amerikan Koleji olarak, İzmir Özel 
Tevfik Fikret Lisesi (TFL) tarafından 

düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen “Smyrnato Konferansı"na 
katıldık. 14-16 Aralık tarihlerinde, İngilizce 
ve Fransızca olarak yapılan konferansta, 
bizim dışımızda; Notre-Dame de Sion, 
Sainte-Pulcherie, TED Ankara Koleji, TED 
Denizli Koleji, Özel Ankara Tevfik Fikret 
Lisesi, Özel Bursa Çakır Okulları ve Balıkesir 
Açı Koleji de vardı.  Etkinlik süresince 
Bulgaristan, Danimarka, İzlanda, Polonya ve 
İspanya’yı “siyaset”, “bilim ve teknoloji” ve 
“sivil boyutu komiteler” alanlarında başarıyla 
temsil ettik. Bu konferansta “En Olağanüstü 
Delege” ödülüne layık görülen Bartu Onat 
Arık’ın yanı sıra çalışmalarıyla, ciddiyetleriyle 
ve saygılı duruşlarıyla ACI’ı çok güzel temsil 
eden İzgi Nur Tamcı, Batu Yarkın, Sude Yiğit, 

Duru Özkan ve Ceyla Tosunoğlu’nu tebrik 
ediyoruz. Daha nice konferanslara katılmak 
umuduyla!
ACI attended the Smyrnato Conference, 
organized by İzmir Özel Tevfik Fikret High 
School (TFL), and held for the first time 
in Turkey. The conference, held in both 

English and French, took place between 
December 14th and 16th and was attended 
by Notre-Dame de Sion, Sainte-Pulcherie, 
TED Ankara College, TED Denizli College, 
Özel Ankara Tevfik Fikret High School, 
Özel Bursa Çakır Schools and Balıkesir Açı 
College in addition to us. We represented 
our school well in the areas of politics, 
science and technology, as well as non-
governmental committees of the following 
countries: Bulgaria, Denmark, Iceland, 
Poland and Spain. Our student, Bartu 
Onat Arık, was presented with the “Most 
Outstanding Delegate” Award while İzgi 
Nur Tamcı, Batu Yarkın, Sude Yiğit, Duru 
Özkan and Ceyla Tosunoğlu represented 
ACI in a manner befitting with their 
hard work, seriousness of purpose, and 
respectful behavior. We congratulate all of 
them and look forward to participating in 
more conferences!

SMYRNATO’DA OLMAK!
BEING AT SMYRNATO!

ANLAMLI VE FAYDALI 
BİR KONFERANS

Öncelikle Türkiye’de ilk defa düzenlenen 
“Smyrnato”, kısa adıyla NATO konferansına 
ev sahipliği yapan Tevfik Fikret Lisesi’ni 
kutlamak isterim. Konferansın ilk defa 
yapılmasına rağmen akış, organizasyon 
ve tartışma kalitesi başarılıydı. Eğitim 
hayatıma, ilkokul 1. sınıfta Tevfik Fikret’te 
başladığım için bu konferansa katılmak 
benim için ayrıca anlamlıydı. Konferansın 
özellikle iki dilde gerçekleştirilmesi ve 
bunu çok akıcı şekilde yapılması beni 

çok şaşırttı ve böylece daha iyi takip 
edebildim.
Konferansa katılan NATO yetkililerinin 
anlattığı, dünyada gündemindeki askeri, 
jeopolitik, ekonomik ve sosyokültürel 
olayları, NATO ülkesi Türk vatandaşları 
olarak farklı bir vizyonda 
değerlendirme ve 
anlama imkânı bulduk.
Bu konferansa yabancı 
öğrencilerin de katılımını 
sağlanması diğer 
partner okul öğrencilerle 
tanışmamız fikir alışverişi 
yapmamız için çok faydalı. 
NATO ülkelerinin politik ve askeri 
kanattaki iletişim kanalları bu şekilde 
topluma yayılarak ülkeleri ortak vizyonda 
toplama imkânı olacaktır.

A MEANINGFUL AND 
BENEFICIAL CONFERENCE
I would firstly like to thank Tevfik Fikret 
High School for hosting the Smyrnato 
Conference, known as the NATO 
Conference, held for the first time in 
Turkey. In spite of it being the first time 

it was very successful in its organization, 
flow and the level of debate. Participating 
in this conference had a special meaning 
for me as I began my education in grade 
1 at Tevfik Fikret. I was very surprised 
not only that the conference was to be 

held in two languages but 
by the fluency of both the 
English and the French 
which enabled me to 
follow everything more 
comfortably. 
The conference was 
attended by officials from 

NATO who explained current events 
from the military, geopolitical, economic 
and sociocultural aspects which gave us, 
Turkish citizens and members of NATO, an 
opportunity to understand and evaluate 
these current events from a different 
perspective.  We were also able to benefit 
from an exchange of ideas with foreign 
students brought as participants from 
partner schools. By spreading the NATO 
member countries’ views in this way 
through political and military channels will 
enable us to have a common vision.

Elizabeth Sayın

Bartu Onat ARIK

CAZ SEVDASI
“FULL TIME”
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The bass guitarist, Barış Yalnız, of 
ACI’s second generation jazz group 
Full Time writes proudly about his 
interest in jazz, the process around 
how music teacher, Alkan Bey, 
included him in the group and the 
successes they have had. 
 
If I remember correctly, it was the Prep year 
and Seçil Hanım had invited the jazz group 
Part Time to the stage. I thought since the 
group had no vocalist that we were in for 
a boring instrumental piece. However, 
after listening to them play, I completely 
changed my mind. I was hooked on a type 
of music I had never listened to before. 
As time went by it seemed that the group 
were being presented with awards at every 

ACI’ın ikinci jenerasyon caz grubu 
“Full Time”da basgitar çalan Barış 
Yalnız, caza olan ilgisini, müzik 
öğretmeni Alkan Bey’in kendisini 
bu gruba dâhil etme sürecini ve 
kazandıkları başarılarla yaşattıkları 
gururu anlatıyor. 

Hatırladığım kadarıyla hazırlık senesiydi. 
Seçil Hanım, okulumuzun caz grubu 

“Part Time”ı sahneye davet etmişti. Grupta 
vokal yoktu ve ben sıkıcı bir enstrümantal 
şarkı dinleyeceğimizi düşündüm. Ancak 
yaptıkları müziği dinledikten sonra 
fikrim tamamen değişti. Daha önce hiç 
dinlemediğim bu müzik türüne adeta 

bağlandım. İlerleyen zamanda Part Time 
grubunun neredeyse her ay bayrak 
törenlerinde ödüller aldığını görmeye 
başladım. Part Time grubunun başarısını 
gördükten sonra kendime bir söz verdim. 
Bir gün okul caz grubuna katılabilme 
hakkına sahip olacak ve yeni kuracağımız 
bu caz grubunda ödüller alıp okulumuzu 
en iyi şekilde temsil etmek için elimden 
gelenin en iyisini yapacaktım. 
Bir gün müzik öğretmenimiz Alkan 
Bey yanıma gelerek, beni okulumuzun 
2. jenerasyon caz grubuna, bas 
gitarist olarak davet etti. Çok mutlu 
olmuştum ve hayallerimin ilkini sonunda 
gerçekleştirmiştim, ancak çok büyük bir 
sıkıntı vardı. Ben orkestra dersleri hariç 
hayatımda basgitara hiç dokunmamıştım. 

CAZ SEVDASI
“FULL TIME”

FULL TIME – A PASSION 
FOR JAZZ

Barış Yalnız – L3G
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Yaklaşık üç yıldır bateri çalıyordum ve nota 
okumasını bile bilmiyordum. Bunu Alkan 
Bey’e söylediğimde, bana güvendiğini, 
birlikte çalışırsak benim halledebileceğimi 
söyledi. Basgitarla ilgili hemen hemen hiçbir 
şey bilmeme rağmen, Alkan Bey’in desteği 
beni çok motive etti. Hemen ardından 
İstanbul’dan İzmir’e yerleşen ve Türkiye’nin 
sayılı bas gitaristlerinden Raci Pişmişoğlu’nun 
numarasını bulup bana yolladı. Yaz dönemine 
denk geldiği için bütün bir yaz onunla kampa 
girdim ve neredeyse her gün basgitar, caz 
teorisi ve nota okuma gibi dersler aldım. 
Bütün arkadaşlarım Çeşme’de eğlenirken, 
ben yazımı Urla’da onunla birlikte geçirdim. 
Okul zamanına kadar belirli bir seviyeye 
gelmiştim. Okul açıldığı zaman hiç vakit 
kaybetmeden tüm boşluklarda Alkan Bey 
ile çalıştık. Yeni grubumuz ile vokalde Ayda 
Posacı, bateride Paşa Ali Aslan, gitarda 
Arif Kerem Dayı, piyanoda Dinç Özeren 
ve basgitarda ben Barış Yalnız olarak yola 
çıktık. Çarşamba günleri caz kulübünde grup 
olarak çalışıyor, cuma günleri de tüm grup 
Alsancak’ta bir stüdyoda buluşuyorduk. 
Alkan Bey 2. jenerasyon caz grubunun adını 
“Full Time” koydu. 

ÖNCE YARIŞMA, SONRA FESTİVAL
O yılın Şubat ayında, Karşıyaka Liselerarası 
Müzik Yarışması’na katıldık. Yarışmaya 
İzmir’den 60 okul katıldı ve biz ikinciliği elde 
ederek 5 bin TL ödüle sahip olduk ve büyük 
bir başarıya imza attık. Yarışma sonrasında 
Alkan Bey, bize müjdeli haberlerle geldi. 
Genç yaşımıza rağmen cazla ilgilenmemiz, 
organizatörlerin dikkatini çekmişti. Kasım 
2018’de Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Sena 
Şener, Jehan Barbur ve Burhan Öcal gibi 
birçok ünlünün sahneye çıktığı Karşıyaka 
2. Caz Festivali’nden davet aldığımızı ve 
festival kapsamında Bostanlı Suat Taşer 
Tiyatrosu’nda sahneye çıkacağımızı söyledi. 
Festivalde sahne alacak tek lise grubu 
olacaktık ve bu durum bizi yarışmada 
aldığımız ödülden daha çok sevindirdi. 
Bu haberden sonra Alkan Bey liderliğinde 
çalışmalarımıza hız verdik. Konsere 
bir ay kala çalışmalarımızı daha da 
hızlandırdık. Neredeyse her gün okulda 
kalıp repertuvar çıkarmaya çalışıyorduk. 
Bizim için çok zorlu bir süreçti. Bir yandan 
sabahları okulda derslerimize çalışıyor, 
bir yandan da akşamları okulda kalıp saat 
22.00’lara kadar şarkılarımızı hazırlıyorduk. 
Çalışmalarımız sonucunda toplam 12 şarkılık 
repertuvarımız oluştu. Biz bu çalışmaları 

yaparken profesyonel bir müzik grubu gibi 
fotoğraflarımız çekilip konser afişlerimiz 
hazırlanmış, Karşıyaka başta olmak üzere 
İzmir’in birçok noktasında konserimizin 
tanıtımı yapılmaya başlanmıştı. Aynı zamanda 
konser biletlerimiz de Biletix’de satışa 
çıkmıştı. 
Sonunda o büyük gün gelmişti. Birçok 
ünlünün de bir zamanlar içinde olduğu Suat 
Taşer kulisindeydik. Hepimizin içinde az 
seyirci gelebileceğiyle ilgili büyük bir korku 
vardı. Bostanlı Suat Taşer oldukça büyük bir 
salondu ve az seyircinin gelmesi durumunda 
motivasyonumuzun düşmesinden 
endişeliydik. Sahneye çıktığımızda 
gözlerimize inanamadık. Okul idarecilerimiz, 
neredeyse okuldaki bütün öğretmenlerimiz 
ve arkadaşlarımız bizi desteklemeye gelmişti. 
Konser salonun 4’te 3’ü dolmuştu. Bu bizi 
çok duygulandırdı. Çok mutluyduk, yaklaşık 
bir buçuk saat süren konserimizi bitirdik. 

Seyircinin alkışlarıyla tekrar sahneye çıkıp 
bir şarkı daha çaldık. Bizden sonra sahne 
alacak ünlü caz perküsyoncusu Burhan 
Öcal da konseri izlemiş. Konser sonrası 
tüm grup üyelerini teker teker tebrik etti. 
Ardından konserimizi takip eden diğer 
profesyonel caz müzisyenlerden de olumlu 
geri bildirimler aldık. Herkes çok kısa bir 
zamanda caz gibi zor bir müzik türünü çok 
güzel icra ettiğimizden bahsediyordu. Bu 
bizim grup olarak çıktığımız ilk profesyonel 
konserimizdi. O kadar yorucu bir sürecin 
ardından konserimizi başarıyla tamamlamak 
ve okulumuzu temsil etmek bizleri çok 
gururlandırdı. 
Hazırlıktan beri hayalini kurduğum şeyi 
sonunda gerçekleştirmiştim. Bizlere bu fırsatı 
veren okul müdürlerimize, konserimize gelen 
tüm öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza 
çok teşekkür ederim. Ayrıca daha önce 
elime hiç basgitar almamama rağmen bana 
güvenip beni sürekli destekleyen ve her 
okul sonrası bizimle kalıp repertuvarımızı 
hazırlamakta yardımcı olan müzik 
öğretmenimiz Alkan Bey’e başta kendim 
olmak üzere tüm grup üyelerimiz adına çok 
çok teşekkür ederim. Bu konserle müzik 
hayatımız tabii ki de bitmedi, tam tersine 
her şey daha yeni başladı. Alkan Bey’in 
destekleriyle beraber daha birçok güzel 
konser vereceğimizden eminim. Ayrıca Alkan 
Bey’in ilerleyen zamanda bizlere daha çok 
müjdeli haberler ile geleceğinden hiç kuşkum 
yok. Daha önümüzde çıkacağımız birçok 
konser, okulumuzu temsil edeceğimiz birçok 
yarışma ve tabi ki alacağımız ödüller var. Bir 
sonraki konserimizde görüşmek üzere…
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flag ceremony. After seeing their success ı 
made a promise to myself. I would be part 
of this jazz group and along with this new 
group, I would represent our school to the 
best of my ability, bringing back awards.   
One day Alkan Bay, our music teacher, 
came up to me and invited me to be the 
bass guitarist in the second-generation 
jazz group. I was so happy that I had 
realized my first dream but there was a big 
problem. Other than in orchestra lessons 
I had never touched a bass guitar. I had 
been playing drums for almost three years 
and I couldn’t read a note of music. When 
I told Alkan Bey this he said he trusted 
me and that if we worked together, I 
could overcome these problems. Despite 
knowing almost nothing about the bass 
guitar, I was very motivated by Alkan Bey’s 
support.  Right after this conversation 
Alkan Bey found me the telephone 
number of one of Turkey’s most renowned 
bass guitarists, Raci Pişmişoğlu, who had 
recently moved from Istanbul to Izmir. 
Since this all coincided with the summer 
holidays, I took lessons the whole summer 
and almost every day I had lessons for 
playing the bass guitar, jazz theory and 
reading music.  While all my friends were 
having fun in Çeşme, I spent my summer in 
Urla with Raci Bey. 
By the time school opened I had got to a 
reasonable level and so as soon as school 
started, I spent all my free time with Alkan 
Bey working at developing my playing. Our 
new group was formed with Ayda Posacı 
(vocalist), Paşa Ali Aslan (drums), Arif Kerem 

Dayı (guitar), Dinç Özeren (piano) and me, 
Barış Yalnız, bass guitarist. On Wednesdays 
we worked together as the jazz club and on 
Fridays, as the group, we met up at a studio 
in Alsancak.  Alkan Bey named this second-
generation jazz group, Full Time.
 
FIRST THE COMPETITION, 
THEN THE FESTIVAL
That year in February we participated 
in the Karşıyaka High Schools’ Music 
Competition. Sixty schools from Izmir 
competed and by being placed second, 
we not only won five thousand liras but 
also tasted success. After the competition 
Alkan Bey brought us some good news. 
The organizers of the competition had 
been very impressed by our interest in 
jazz at such young ages. They had invited 
us to perform at the Bostanli Suat Taşer 
Theater in November,2018 as part of the 
Karşıyaka 2nd Jazz Festival at which some 
very well-known artists such as Fatih Erkoç, 
Kerem Görsev, Sena Şener, Jehan Barbur 
and Burhan Öcal would be performing at. 
We would be the only high school group to 
be performing at the festival and made us 
happier than the award. 
After receiving this news, we began 
working very hard with Alkan Bey and 
a month before the performance we 
increased our practices to the extent that 
we were staying almost every day after 
school trying to finalize our repertoire. This 
was a difficult period for us as we were in 
school all day and then staying after school 
until 22:00 preparing our songs. In the end 

we had a repertoire of 12 songs. While 
practicing we did what Professional groups 
do and took photos to use for our concert 
posters. Then our tickets were released for 
sale on Biletex.
At last the great day came and we were 
backstage at Suat Taşer where many 
famous performers had been previously. 
We were afraid that there would be a 
small audience. The theater is quite 
large and if the audience was only small 
then our motivation would drop. When 
we went on stage, we couldn’t believe 
our eyes. The school administration, 
nearly all the teachers from school and 
our friends were all there to support us. 
Three quarters of the theater was full and 
we were very touched. We finished our 
one-and-a-half-hour performance and felt 
so happy.  The audience demanded an 
encore.  After our performance the famous 
jazz percussionist, Burhan Öcal, took the 
stage and we stayed to watch. After his 
performance he congratulated each one 
of us and we got positive feedback from 
the other professional jazz musicians 
who had watched our performance. They 
were all saying that we had performed 
well considering the very short time 
we had been playing this particularly 
difficult style of music. This had been our 
first professional concert after forming 
the group. We were so proud of having 
performed so successfully after such a 
tiring lead up and representing our school 
so well.
I had finally realized what I had dreamed 
of in Prep. I would like to thank our 
school administration for giving us this 
opportunity and all the teachers and our 
friends who came to the concert to support 
us. On behalf of the group and particularly 
myself I would like to thank Alkan Bey, 
our music teacher, for putting his trust in 
me, someone who had never held a bass 
guitar, and for staying with us after school 
to help us put our repertoire together. Of 
course, our music careers have not finished 
with this concert. On the contrary they have 
just begun. I am sure that with Alkan Bey’s 
support we will give many more successful 
concerts and he will bring us many more 
pieces of good news. In the future there 
are a number of concerts, competitions 
in which we represent our school and, of 
course, awards to win. Hoping to see you at 
our next concert…
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Alp Güzelırmak, shared his feelings 
about his music journey at ACI and 
the farewell concert.

 
I can’t stop myself from remembering the 
days when we were newly adapting to this 
school. The most extraordinary thing after 
Moods, Winter Bazaar and Teachers’ Day 
was something I remember as if it were 
yesterday and that is the farewell concert 
for the graduates of 2015. That concert was 
for both me and my friends one of the most 
unforgettable ones.  At that time, we were 
just a rookie, drummer and soloist and all 
we could think of was, “When will it be our 
turn?”  I think our adventure as a group 
started right at this point in time. 

Alp Güzelırmak, İzmir Amerikan 
Koleji’nde müzikal çalışmaların 
ve çıktıkları “veda konserinin” 
kendisinde yarattığı hisleri paylaştı.

Okula yeni yeni alışmaya çalıştığımız 
günleri hatırlamadan edemiyorum. 

Moods, Winter Bazaar, Öğretmenler 
Günü… Bunların yanında en sıra dışı olanı 
sanki dünmüş gibi hatırladığım 2015 
mezunlarının veda konseri. O konser, 
gerek arkadaşlarım, gerekse benim için en 
unutulmaz gösterilerden biriydi. O zamanlar 
çaylak gitarist, baterist ve solist olan bizlerin 
kafasında tek bir soru: “Bizim sıramız ne 

zaman gelecek?” İşte bence grup olarak 
serüvenimiz tam olarak burada başladı. 
Hazırlık orkestrasına girdiğimizde, kendimize 
acaba konserimiz nasıl olacak, dinleyiciler 
beğenecek mi gibi sorular soruyorduk. 
Derken sene sonu geldi ve ilk konserimize 
çıktık. Çok güzel bir konserdi. Çaldığımız 
şarkılara seyircinin verdiği olumlu tepkiyle 
çok mutlu olmuştuk.
Seneler hızla geçmeye başladı. Lise 
1’de Alkan Bey, “Arkadaşlar bu sene 
ilk yarışmamıza katılıyoruz,” dedi. Çok 
heyecanlandığımızı hatırlıyorum. Karşıyaka 
Liselerarası Müzik Yarışması, İzmir’deki 
okulları için yapılan bir yarışmaydı. 
Sahneye çıktık, çaldık. Finale kalamadık, 
ama yaşadığımız deneyim bizim için çok 
eğlenceli ve unutulmaz oldu. Yarışmanın 

MELODİLER EŞLİĞİNDE 
OKULA VEDA

FAREWELL TO SCHOOL 
ACCOMPANIED BY MELODIES

Alp GÜZELIRMAK
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hemen sonrasında Lise 2’de katılacağımız 
“Barcelona Müzik Yarışması”nı düşünmeye 
başlamıştık bile. 
Lise 2’de şarkılarımızı hazırlayıp Barcelona’daki 
yarışma için yola çıktık. Kelimenin tam 
anlamıyla unutulmaz bir deneyim oldu. Yarışma 
sonucunda 3’üncülük ödülü almak bizim için 
inanılmazdı. Okulumuzu ve ülkemizi başarıyla 
temsil etmenin gururuyla geri döndük.
Lise 3’te sıra, Fizy Liselerarası Müzik 
Yarışması’na gelmişti. Uzunca bir süre şarkı 
aradık. Bruno Mars’ın Runaway Baby şarkısını 
çalmaya karar verdik. Alkan Bey, şarkıyı bizim 
çalabileceğimiz şekilde yeni bir düzenleme 
yaptı. İzmir elemelerinden sonra finallere 
kalarak İstanbul’un yolunu tuttuk. İstanbul’da 
sahne çok heyecanlıydı. Yarışma ödül 
töreninde Jüri Özel Ödülü için okulumuzun 
ismi söylendiğinde heyecandan ölecek 
gibiydik. Sahneye çıktık ödülümüzü aldık. 

MÜZİK YAPMAK AYRICALIKTIR!
Kendi Lise 4 konserimizi düşleyerek kocaman 
beş sene geçmiş. Bu beş sene içinde 
gerek seçmeli derslerde ve yarışmalarda, 
gerekse özel hayatımızda kendimizi 
geliştirmeye çalıştık. Müziğe kendimizi öyle 
bir kaptırıyorduk ki, koskoca iki ders saati 
sanki 15 dakikada tükeniyordu. Bunlar o 
kadar değerli zamanlardı ki… O zamanların 

değerini bildiğimizi bilmek gözümü arkada 
zerre kadar bırakmıyor. Kışın buz gibi olan 
Bristol, önündeki basket kortu, arkada 
tınlayan bir müzik… Bir genç hayatında daha 
ne isteyebilir ki… 
Ve Lise 4 olduk. Artık sıra bizim Veda 
Konserimizdeydi. Şarkılarımızı hazırladık ve 
sürekli çalıştık. Konser günü geldi. Sahneye 
çıktık, şarkılarımızı seslendirdik. Çok güzel 
bir konser oldu. Konser bittiği zaman 
hissettiğim duyguları anlatmam imkânsız. 
Şimdi okulda geçirdiğim beş seneye 
baktığımda çok güzel anılar biriktirdiğimi 
görüyorum. Alkan Bey’e bizi sürekli 
desteklediği ve yol gösterdiği için ne 
kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca “Müzik 
yapmak bir ayrıcalıktır” sözünün sahibi Sinan 
Çetingöz’e özel olarak teşekkür ederim. Bu 
sözün değerini zamanında anlayamamıştım, 
fakat şimdi çok iyi anlıyorum. Müzik yapmak 
sadece notaları ve sözleri okumak değil 
onları yaratmaktır da. Bizden sonra gelen 
müzisyen arkadaşlarıma şimdiden kolay 
gelsin. Okuldaki tüm orkestraların Alkan Bey 
ile birlikte birçok başarıya imza atacağına 
ve unutulmaz anılar biriktireceğini şimdiden 
görüyorum. Bizden sonra gelecek olan tüm 
orkestralara başarılar dilerim.

When we became part of the Prep 
Orchestra, and while we worried about 
what the concert would be like and whether 
the audience would like us the end of the 
year came and we performed in our first 
concert. It was a good concert and we were 
happy with the audience’s positive reaction 
to the songs we played. 
The years started to fly past and in Grade 
9 Alkan Bey told us we were going to 
participate in our first competition. I 
remember us being very excited. The 
Karşıyaka Inter High School Music 
Competition was for schools in Izmir. We 
took the stage and played and although we 
were not in the finals, the experience we 
had had was an experience for us and an 
unforgettable source of fun and memories. 
Right after this competition, we began 
thinking about the Barcelona Music Festival 
which we would take part in as Grade 10 
students
In grade 10 we prepared our repertoire and 
set off for the competition in Barcelona. It 
truly was an experience and to be placed 
third at the end of the competition was 
something else.  We returned proud 

of having represented both our school 
and country. Now came grade11 and it 
was time for the Fizy Inter High School 
Music Competition. We spent a long-
time researching songs. We decided 
on Runaway Baby by Bruno Mars and 
Alkan Bey rearranged it in a form that we 
would be able to play. We got through 
the qualifying rounds in Izmir and left for 
Istanbul. We were very nervous on the 
stage there and we almost fainted when 
the jury announced our school for the Jury 
Special Award. We went on stage to receive 
our award. 

ITS A PRIVILEGE TO PERFORM 
MUSIC!
We had spent five years dreaming about 
our own graduation concert. During these 
five years we had developed our playing 
through elective lessons, competitions, and 
our own free time. We were so involved in 
music that a two-hour lesson seemed to 
have passed in fifteen minutes. These were 
such precious times and knowing this I have 
no regrets. Freezing cold Bristol in winter, 
the basketball court outside and behind 

you the tinkle of music – at this age what 
more could you want? 
Then we were grade 12 students and it 
was time for our own Farewell Concert. 
We prepared our songs and worked 
continuously on them. The day for the 
concert had arrived. We took the stage and 
played our songs. It was a great concert 
and I cannot explain our emotions at the 
end of it. 
As I look back at the five years, I have 
spent in this school I can see that I have 
collected some wonderful memories. 
I cannot thank Alkan Bey enough his 
continual support and guidance. I would 
like to thank Sinan Çetingöz in particular for 
his phrase, “It’s a privilege to play music”. 
I had not understood the value behind 
these words but now I really do.  Music is 
not just about reading the notes and the 
lyrics but creating them. I wish all the best 
to the musicians who are following behind 
us. I can see that all the school orchestras 
will have many successes along with Alkan 
Bey and also collect many great memories. 
I wish success to all the orchestras of the 
future.
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ROBOTİK’İN 
ŞAMPİYONU ACI
ACI - ROBOTICS CHAMPIONS

Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI), 
Amerika’da 1992 yılından bu 
yana düzenlenen liselerarası 
robotik yarışması First Robotics 
Competitions’ın (FRC) Turkish Off-
Season Turnuvası’nda şampiyon oldu. 
Dünya genelinde 25 ülkeden robotun 
yarıştığı FRC Robotik Yarışması’nın 
Türkiye Off-Season ayağında, ACI 
35 Takımı’nın da içinde bulunduğu 
İzmir Bahçeşehir ve Eskişehir Gelişim 
Okullarından oluşan üçlü ittifak 
şampiyonluk kazandı.

The American Collegiate Institute 
(ACI) were the champions in the First 
Robotics Competitions’ (FRC) Turkish 
Off-Season Tournament which has 
been held in the USA since 1992. 
In this stage of the FRC Robotics 
Competitions’ Turkey Off-Season 
Tournament. Our school’s team, ACI 
35, in the three-strong alliance formed 
with the teams from Izmir Bahçeşehir 
and Eskişehir Gelişim Schools took the 
championship.

İstanbul Ülker Arena’da düzenlenen 
liselerarası robotik yarışması First Robotics 

Competitions (FRC) Turkish Off-Season 
Turnuvası, İstanbul, Ankara, İzmir başta 
olmak üzere 14 farklı şehirden birçok 
liseli öğrenciyi bir araya getirdi. Takımlar 
halinde okullarını temsil eden gençler en 
iyi olabilmek için yarıştı. 14 kişiden oluşan 
Özel İzmir Amerikan Koleji 
First Robotic Competition 
(FRC) takımı ACI 35, birlikte 
yarıştığı  İzmir Bahçeşehir 
Fen ve Teknoloji Lisesi ve 
Eskişehir Gelişim Okulları 
ile şampiyonluk sevinci 
yaşadı.
ACI 35 Takımı, yaz tatili 
boyunca Google Hangouts 
üzerinden video konferans 
toplantıları yaparak 
yarışmaya hazırlandı ve 
robot tasarımına devam 
etti. Yarışmaya bir hafta 
kala özellikle son üç günde 
robotu tamamlayan ve bu nedenle robota 
“3 days” adını veren ACI 35, İstanbul’daki 
yarışmada, 64 ekip arasında takım yarışlarında 
birinci olma başarısını gösterdi. 
ACI 35 Takımı’nın teknik kaptanı 10. 
sınıf öğrencisi Arif Kerem Dayı, “FRC 

yarışmalarında, ön eleme maçları ve 
elemelerde başarı elde eden takımlar, 
kendilerinin dışında iki takımla daha ittifak 
kuruyor. Bu ittifaka ait üç robot, rakip ittifaktaki 
üç robotla yarışarak puan topluyor. ACI 35 
Takımı olarak, sekiz ittifakın kalabildiği play-
offlara, İzmir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji 
Lisesi ve Eskişehir Gelişim Okulları’nın 

takımlarıyla ortaklık 
kurarak devam ettik. 
Yarışmada, her maçı kazanıp 
şampiyonlukla ayrıldık. 
Hedefimiz önümüzdeki 
turnuvaları da kazanarak 
ülkemizi, geçen yıl olduğu 
gibi, yine yurtdışında temsil 
edebilmek” dedi.

The inter high schools’ 
robotics competition, First 
Robotics Competitions 
(FCR) Turkish Off-Season 
Tournament was held at the 
Istanbul Ülker Arena where 

high school students from mainly Istanbul, 
Ankara and Izmir but in all 14 cities came 
together. The teams representing the various 
schools competed to be the best. The ACI 35 
Team, made up of 14 members along with 
their partners from Izmir Bahçeşehir Science 

and Technology High School and Eskişehir 
Gelişim Schools tasted the joy of being 
champions. 
The ACI 35 Team prepared for the 
competition all during the summer holiday 
by have video conferences using Google 
Hangouts and continued with designing 
their robot. They succeeded in completing 
their robot during the last three days of the 
last week before the competition and fort his 
reason the team chose the name “3days” for 
their robot and in the Istanbul competition 
with it ”3days” came first out of 64 teams. 
The team captain, Arif Kerem Dayı had this 
to say,” The teams who are successful in the 
preselection’s and the qualifying rounds 
have to team up with two other teams from 
two different schools. The three robots from 
this alliance have to compete against the 
robots from other alliances to gain points. 
In the play-offs in which the remaining eight 
alliances compete, ACI 35 Team joined 
forces with the teams from Izmir Bahçeşehir 
Science and Technology High School and 
Eskişehir Gelişim Schools to continue in the 
competition. We won every match in the 
remaining part of the competition and took 
first place. I goal for the next tournaments is 
to win so that like last year we can represent 
our country abroad.”
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YARDIMA 
UZANAN 
ELLER
REACHING OUT
Geçen eğitim öğretim yılında 
faaliyetlerine tekrar başlayan ve 
bu yıl üye sayısını iki katına çıkaran 
Kızılay Kulübü, yaptığı çalışmalarla 
yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatıyor 
ve toplumsal dayanışmanın güzel bir 
örneğini veriyor. 

The RedCrescent Club was reinstated 
during the last academic year and 
this year membership has doubled. It 
reaches out to those in need and is a 
good example of social solidarity.

Okulumuzun Kızılay Kulübü, 2017-2018 
eğitim-öğretim  yılında öğrencilerimiz 

Deniz Erdoğan ve Çağla Özbek ile Psikolojik 
Danışmanımız Selcan Yavuz öncülüğünde 
tekrar açıldı. 25 kişilik üye kadrosuyla sene 
boyunca çeşitli çalışmalar yapan kulübümüz, 
bu sene üye sayısını 50 kişiye çıkardı. 
17 Aralık 2018’de Türk Kızılay’ı Konak Şubesini 
ziyaret ederek katkıda bulunabilecekleri 
konularla ilgili bilgi alan Kulüp öğrencilerimiz, 
her çarşamba günü kurabiye satışı yapıyor ve 
bu kurabiye satışından elde dilen gelirle Türk 
Kızılayı’na çeşitli bağışlarda bulunuyor.
Bununla birlikte öğrencilerimiz, bu dönem 
elde ettikleri geliri “Sıcak Çorba Projesi”ne  
bağışladı. Aralık ve Ocak ayında bağışımızla 
birer akşam sıcak çorba dağıtıldı.

BİR TABAK SICAK ÇORBA 
“Her Akşam Sevgiyle Bir Kap Sıcak Çorba” 
sloganıyla 2007 yılından buna yana her kış 
uygulanan “Sıcak Çorba” projesi kapsamında, 
Basmane’deki Hatuniye Camii yanındaki 
parkta, ihtiyaç duyan vatandaşlara ve 
bölgedeki sığınmacılara her akşam bir kap 
sıcak çorba ve ekmek sunuluyor. Bağışçıların 
da desteğiyle tüm masrafların Kızılay 
tarafından karşılandığı projede, soğuk kış 
gecelerinde her akşam 18.30’da 450-500 kap 
sıcak çorba dağıtılıyor. Yapılan bağışlar arttıkça, 
havanın çok soğudu günlerde ekmeklerin 
yanında helva da veriliyor. Haftada bir gün 
de çorba yerine nohutlu/tavuklu pilav ikram 
ediliyor. Bağış durumuna göre irmik helvası, 
tulumba tatlısı, aşure, lokma da dağıtılıyor.

Our school’s RedCrescent Club   was 
reopened  during the 2017-2018 academic 
year sponsored by Secan Yavuz, guidance 

teacher, and our students, Deniz 
Erdoğan and Çağla Özbek. With its 25 
members it organized various events 
during that year and this year has 
increased its membership to 50.  
Our student members visited the Konak 
branch of the Turkish RedCrescent on 
December 17th, 2018 with the aim of 
learning in what areas they could be 
of assistance. Every Wednesday they 
have a cookie sale and with the money 
earned give various donations to the 
Turkish RedCrescent. This semester the 
club members donated the proceeds of 
the sales to the “Hot Soup Project” and 
December’s and January’s proceeds 
helped finance the provision of hot 
soup for one evening in each month.  

A HOT BOWL OF SOUP 
Since 2007  every winter  the “Hot 
Soup” project using the slogan; “Every 
evening a lovinly provided bowl of hot 
soup” has provided a bowl of soup and 
bread to needy residents and refugees 
in the park adjacent to  Hatuniye 
mosque in Basmane. With the help of 
donations the RedCrescent covers all 
the costs of providing 450-500 bowls of 
soup from 18:30 onwards to all those 
in need. With the increase of donations 
and as the nights get colder “helva” is 
given out along with bread.  One night 
each week, chicken, chickpeas and rice 
replace the soup and depending on the 
amount of donations received various 
other Turkish deserts are provided 
such as; “irmik helvası”, “tulumba tatlısı”, 
“aşure” and “lokma”.

İLKYARDIMA HAZIRLAR!
12-13 Ocak tarihinde Kızılay Kulübü 
ve gönüllü Doğa Yürüyüş Kulübü 
öğrencilerimizden sertifikalı İlkyardım 
eğitimi alanlar şöyle:

PREPARED FOR FIRST AID!
The student members of the RedCrescent 
Club and The Hiking Club received an 
official First Aid Course on the 12-13th, 
January. The following students completed 
the course successfully and were awarded 
their certificates...

Alp Engin Kavruğ (12-E), Efe Şekercioğlu 
(12-J), Ogeday Soysal (12-G), Deniz Erdoğan 
(12-F), Çağla Özbek (12-C), Elif Naz Akyıldız 
(11-A), Ece Bobaroğlu (11-B), Zeynep 
Kılınç (11-G), Gökçe Ünaç (11-E), Melissa 
Vanmannekes (11-B), Ozan Aygün (10-E), 
Ege Aktuğlu (10-B), Ahmet Derin Kılyar (9-E), 
Denizhan Özbeyli (9-H), Ege Koyutürk (9-D), 
Nisan Köse (HZ-J) ve Batuhan Hıdıroğlu 
(HZ-E).
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Mole Günü, kimyada temel bir 
ölçü birimini gösteren Avogadro 

sayısından (6.02 x1023) esinlenilerek, her 
yıl 23 Ekim’de, sabah saat 6.02’den akşam 
6.02’ye kadar kutlanan bir Kimya etkinliğidir. 
Dünyanın çoğu yerinde, birçok okul 
tarafından Mol Günü’nde öğrencileri hem 
eğlendiren hem yaratıcı düşünmeye teşvik 
eden çeşitli kimya etkinlikleri ve deneyler 
yapılır. ACI Kimya Kulübü tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen Mol Günü, 
okulumuzda bu yıl 20 Aralık’ta Blake 
Oditoryum’da gerçekleştirilen Assembly 
programı ve 21 Aralık’ta Hill fen binasında 
organize edilen çeşitli deneysel aktivitelerle 
“The Molar Express” temasıyla kutlandı. 

Kimyanın hayatımızdaki yerini ve önemini göstermek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde 
gerçekleştirilen Mole Günü, hem katılımcılarına hem de düzenleyicilerine keyifli ve eğitici anlar yaşattı.

To the participants and organizers of Mole Day which is held in many countries in the world aims to 
illustrate the role of chemistry in our lives and its importance.

THE MOLAR 
EXPRESS

Onur TURUNÇ, Soner ERDURAN, 
Arzu UÇAR, Ayşegül YALÇIN, 
Gülçin BOZKURT, Başak DEMİR 
(Sponsor Öğretmenler) Amacı, okulumuzdaki öğrencilere kimyanın 

hayatımızdaki yerini göstermek olan Mol 
Günü’nde sergilenen çeşitli deneyler, fen 
öğrencilerine teorik bilgilerini pratiğe 
aktarma imkânı sağladı. Bulut odası-atom 
altı parçacıklar, trafik ışıkları, kanayan 
demir, yanmayan kâğıt, kaybolan turuncu, 
mavi şişe, sihirli çamur, amonyak fıskiyesi, 
suni kar, kaybolan su, üç renkli çözelti ve 
kristal kar taneleri gibi deneyler kimyanın 
renkli ve eğlenceli yanını öğrencilerin 
tanımasını sağladı. Kuru buzla oluşturulan 
görsel atmosfer, Mol Günü’ne ayrı bir 
güzellik kattı. Ziyarete gelen öğrenci ve 
öğretmenlere ikram edilen sıvı nitrojenle 
hazırlanmış dondurma ve Kimya Kulübü 
öğrencilerinin kendi elleriyle yaptıkları 
“The Molar Express” temalı kurabiyeler 

de yemeğe değerdi. Popcorn yerken 
öğrenciler mısırın patlamasının aslında 
kimya ve fizik konularıyla da ilgili olduğunu 
öğrendiler. Yine Kimya Kulübü öğrencilerinin 
tasarladığı Mole Günü’ne özel The Molar 
Express temalı sweatshirtler okulun bütün 
öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü. 
Bütün bunlara ek olarak seslerini incelten 
helyum gazıyla öğrenciler oldukça eğlenceli 
bir Mol Günü yaşadılar. Bu yılın Mol Günü 
etkinliklerinin en önemli yanlarından birisi 
de okulumuzu semtimizde bulunan çeşitli 
devlet okullarından çok sayıda öğrencinin 
ziyaret etmesi ve bu özel günü ACI 
öğrencileriyle birlikte paylaşmalarıydı. Kimya 
Kulübü sponsor öğretmenleri olarak, bütün 
Kimya Kulübü öğrencilerine Mol Günü’ne 
katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. 
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Mole Day is inspired by a basic 
measurement in chemistry which is the 
Avogrado number (6.02 x1023) so each 
year on October 23rd, from 6:02 am to 6:02 
pm a day filled with chemistry is set aside 
to celebrate this. In most places around 
the world and in many schools not only fun 
but also creative and thought-provoking 
chemistry related events and experiments are 
carried out. 
The ACI Chemistry Club organized an 
assembly in Blake Auditorium on December 
20th and on December 21st in Hill Science 
building various activities and experiments, 
with the theme of Molar Express, to celebrate 
Mole Day in our school. The main aim was to 
demonstrate to the students that chemistry 
can be found in all parts of our life and this 
was done through various experiments on 
display. In this way science track students 
were able to put theory into practice. The 
students were shown the colorful and fun side 
of chemistry via experiments with names like; 
cloud chamber- sub-atomic particles, traffic 
lights, boiling iron, noncombustible paper, 
the disappearing orange, the blue bottle, 
magic mud, ammonia fountain, artificial snow, 
disappearing water, three-color solution and 
crystal snowflakes. The experiment done with 
dry ice brought another dimension to Mole 
Day. The ice-cream prepared by using liquid 
oxygen was served to students and teachers 
visiting the exhibition and was well-worth the 
eating. There were cookies with the Molar 
Express them made by the members of the 
Chemistry Club and while the students ate 
popcorn, they learned that the process is 
connected to chemistry and physics. All the 
students in school were also very interested 
in the Molar Express themed T-shirts 
specially designed by student members of 
the Chemistry Club. In addition to all these 
activities the students found how helium gas 
changes the voice especially entertaining. 
This year one of the most important aspects 
of the activities at Mole day was that a large 
number of students from various government 
schools in the neighborhood of the school 
were able to visit and share this special day 
with our students. We, the sponsor teachers 
of the Chemistry Club would like to thank all 
its members for their efforts on Mole Day.
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UNUTULMAZ BİR HATIRA 
Bu yıl son sınıf öğrencileri olarak Mol Günü’nü düzenlerken çok eğlendik. Bu geleneksel 
kutlamayı unutulmaz bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tema, sweatshirt 
tasarımı, deneylerin ne olacağı ve rehberlik dersi programının nasıl gerçekleşeceği gibi 
birçok seçimle karşılaştık ve bütün bunları oylamalarla kararlaştırdık. Bir aya yakın süren bir 
toplu çalışmanın ardından tema ve tasarımlarda karar kıldık ve çocukluğumuzun önemli bir 
parçası olan “Kutup Ekspresi” filminden esinlenerek Molar Express temasını seçtik. Bu temayı 
yansıtabilmek için kulüp üyelerimizden bir arkadaşımız, üzerinde tren çizimi olan beyaz bir 
sweatshirt tasarladı.
Ardından bu yıla özel, ilk defa yapılmasını istediğimiz izlemesi zevkli ve tekrarlanabilir deneyler 
araştırmaya başladık. Böylece ilk kez yapılması için kristal kar taneleri, suni kar, sihirli çamur, 
yanmayan para, plastik iplik, bulut odası ve kaybolan su gibi deneylere karar kıldık. Bu yıl ilk 
defa gerçekleştirilen deneylerin yanı sıra kanayan demir, amonyak fıskiyesi, kimyasal trafik 
lambaları, hidrofobik kum ve tabii ki nitrojen dondurması gibi oldukça sevilen deneyleri de 
gerçekleştirdik. Ayrıca bu yıldan itibaren devam etmesi planlanan bir yeniliği başlatarak sadece 
kimya değil, diğer fen alanlarını da Mol Günü’ne katmaya başladık.
Rehberlik dersi programına karar vermek bizim için oldukça önemli bir adımdı ve içten bir 
program hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Umuyoruz ki, rehberlik dersi etkinliğini 
izleyenler, kulüp arkadaşlarımızla beraber hazırladığımız iki adet kısa video gösterimiyle ve 
sahnede gerçekleştirilen basit deney tanıtımlarıyla bizim kadar eğlenmiştir.
Umarız bu etkinliğimize katılan bütün lise ve ortaokul öğrencilerinin içindeki bilim sevgisini 
canlandırabilmiş ve ileriki senelerde aynı geleneği bizden daha iyi devam ettireceklerine 
inandığımız arkadaşlarımıza ilham verebilmişizdir. Ayrıca Mol Günü kutlamalarımıza katılma 
fırsatı bulmuş herkesin aklında kalacak bir organizasyon gerçekleştirebilmiş olmayı umuyoruz; 
çünkü bu deneyim, bütün kulüp öğrencileri için unutulmaz bir hatıra olarak zihinlere kazındı.

AN UNFORGETTABLE MEMORY 
This year as the graduating students we had a lot of fun organizing Mole Day. We did our best 
to make his traditional event as memorable as possible. We had a lot of decisions to make 
about things such as; the theme, sweatshirt design, which experiments to have, and how the 
guidance program would work out, and came to decisions by putting suggestions to a vote.  
After roughly a month of work we had decided on the theme and sweatshirt design. The 
theme choice was inspired by an important film from our childhood, Polar Express, and this 
led to Molar Express. In order to reflect this theme one of our club members designed a white 
sweatshirt with a drawing of a train on it. Then we started to research experiments that would 
be fun and repeatable and also ones not used before but special to this year. We settled on 
experiments such as crystal snowflakes, artificial snow, magic mud, inflammable money, plastic 
string, cloud chamber and disappearing water, Other experiments which were conducted 
for the first time this year were; boiling iron, ammonia fountain, chemical traffic lights, 
hydrophobic sand, and of course liquid oxygen ice cream. Also new this year was including 
the other areas of science in Mole Day and we hope that this will be continued. Deciding 
on the guidance program was also another important step and tried our best to prepare a 
heartfelt program. We hope that those who watched the guidance activities, and the two short 
videos and explanations of the simple experiments prepared with the club members enjoyed 
them as much as us. 
We hope that we brought to life a love for science in all the high school and middle school 
students who attended this event and gave inspiration to our friends who will continue this 
tradition even more successfully than us in the coming years.  We hope that we have created a 
Mole Day that will be etched into the minds of all those who attended because this experience 
will certainly stay with all the club members forever. 

2018-2019 Kimya Kulübü Öğrencileri 

2018-2019 Chemistry Club Student Members
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LISE 3'S KNOCK ON THE DOORS 
OF THE UNIVERSITIES

LİSE 3’LER ÜNİVERSİTELERİN 
KAPISINI ÇALDI

Okulumuz yurtiçi üniversiteleri tanıtım 
çalışmaları kapsamında, 15-16 

Kasım tarihlerinde Lise 3 öğrencilerimize 
yönelik Bilkent, ODTÜ ve Hacettepe 
üniversitelerine bir gezi düzenlendi. 
Öğretmenlerimiz eşliğinde düzenlenen 
geziye toplam 35 öğrenci katıldı. Her yıl bu 
geziyi düzenlemekteki amacımız; Türkiye’de 
üniversite okumak isteyen öğrencilerimizin 
hedeflerini netleştirmelerine yardımcı 
olmak, motivasyonlarını artırmak, 
Ankara’daki seçkin üniversiteleri yerinde 
görmelerini ve gerçekçi izlenimler 
edinmelerini sağlamaktır. Bu yıl 
düzenlediğimiz gezide de öğrencilerimiz, 
üniversite ortamını gözlemlediler, tanıtım 
biriminde görevli üniversite öğrencilerinden 
bölümler ve üniversite yaşamı hakkında bilgi 
aldılar. Bu bilgilendirme sürecine okulumuz 
mezunları da katıldı.
Üniversite tanıtım gezilerinin, öğrencilerin 
kariyer planlarında ve seçimlerinde çok 

önemli bir yol gösterici olduğuna inanıyoruz. 
Böylelikle öğrencilerimiz üniversite kültürü, 
olanakları, bölümler, öğrencilik yaşamı gibi 
konularda yerinde bilgiler edinme fırsatını 
yakalamış oluyorlar.
Anıtkabir ziyareti de Ankara gezi programımız 
içinde yer alan geleneksel bir etkinliğimiz. Bu 
ziyaretle İzmir Amerikan Koleji öğretmen ve 
öğrencileri olarak Atamıza olan bağlılığımızı 
ve minnet borcumuzu ifade etmiş oluyoruz. 
“Daha nice Ankara üniversiteleri gezisinde 
buluşmak üzere”.

As part of the work on publizing domestic 
universities, a trip to Bilkent University, the 
Middle Eastern Technical University and 
Haceteppe University was organized on 
November15-16 for our Lise 3 students. 
Thirty-five students with sponsor teachers 
participated in the trip. The goals of this 
trip, organized every year, are to assist the 
students in clarifying their goals, increasing 

motivation, being able to see Ankara’s 
prestigious   universities in situ and provide 
them with realistic impressions. On our 
visit this year the students were able to 
experience the university atmosphere 
and get information on departments and 
university life from the students working 
for the publicity department. At this stage 
we were joined by graduates from ACI at 
those universities. We believe that these 
university trips play an important role in 
in the students’ career plans and choices. 
This way they receive firsthand information 
about the university’s culture, opportunities, 
departments, and student life.
As part of this trip, visiting Atatürk’s 
Mausoleum is a traditional event. Via this 
visit the teachers and students of the Izmir 
American Collegiate Institute are able to 
demonstrate their commitment to and 
indebtedness to Atatürk. Hoping to meet 
you on one of the Ankara trips.



ESPAÑOL COMO PUENTE 
İSPANYOLCA KÖPRÜSÜ

ESPAÑOL COMO PUENTE: THE SPANISH BRIDGE

İspanyolca Kulübü olarak danışman 
öğretmenlerimizin de desteğiyle 

dünyanın farklı yerlerinden birçok 
okulun katılımıyla oluşturulan, 

“Español como puente / İspanyolca 
Köprüsü” adlı projeye katıldık. 

The Spanish Club with the support of 
their sponsor teachers participated 

in the Españolcomopuente (The 
Spanish Bridge) Project which was also 

attended by teams from a number of 
other countries. 

İspanyolca Kulübü olarak bu yıl biz de 
“Español como puente / İspanyolca 

Köprüsü” adlı projeye katıldık. Aslında ilk 
başlarda bu projenin bu kadar etkileyici 
olabileceğini ve kulüp arkadaşlarıma 
bu derece katkı sağlayabileceğini 
düşünmemiştim. Ama yanılmışım. Projenin 
ilk aşamasında, aralarında Hindistan, Çin, 
Avustralya, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, 
Almanya, Portekiz ve Türkiye’nin de bulunduğu 
farklı ülkelerden okullar, hem yaşadıkları 
ülkeleri hem de eğitim gördükleri okulları 
tanıtan videolar çekip diğer katılımcılarla 
paylaştılar. Biz de bir video çektik; videonun 
içeriğinde Türk kültürünün, ACI kampüsünün 
ve yaşam tarzının ve en önemlisi Atatürk’ün 
yer almasına özellikle dikkat ettik. Daha sonra 
biz kulüp saatimizde diğer katılımcıların 
videolarını tek tek izledik. Bence bu farklı 
ülkelerin kültürlerini ve yaşam biçimlerini 
öğrenmemiz için çok verimli oldu. Daha sonra 
Profesora Beatriz ve Profesora Alejandra, 
kulüp danışman öğretmenlerimiz, bize 
Kanarya Adaları’ndaki (İspanya) bir katılımcı 
okulun, IES San Benito’nun, çektiğimiz video 
doğrultusunda bize mektuplar yazdığını dile 
getirdiler. Bu mektuplar İspanyolca yazılmıştı 
tabii ki. İlk başta hepimizi korkuttu bu durum, 
ama daha sonrasında gruplara ayrılarak bu 
mektupları teker teker okuduk ve hepsine 
cevaplar yazdık. Bu şekilde hem IES San 
Benito’daki öğrencileri daha iyi tanımış olduk 
hem de İspanyolca yazı yazma becerimizi 
geliştirdik. Tüm bu gelişmelerin sonucunda, 
IES San Benito ile bir Skype konferansı bile 
yaptık kulüpçe. Bu konferansta yeni yıl ruhunu 
canlı tutarak “Todo Lo Que Quiero Eres Tú” 
, “All I Want For Christmas Is You” şarkısının 
İspanyolca versiyonunu, hep beraber söyledik 
ve daha sonra karşılıklı birbirimize sorular 
sorduk. Bu sorularla daha interaktif hale gelen 
konferansımız hem eğlenmemizi sağladı 
kulüpçe hem de sözlü İspanyolcamızı geliştirdi. 
Özetlemek gerekirse, İspanyolca kulübü 
olarak öğretmenlerimizin de yardımıyla bu 
sene hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler 

yapmaya çalışıyoruz. “Español como puente” 
daha sadece bir başlangıç bu sene için; daha 
sonraki planlayacağımız etkinliklerimizin, 
kültürel alanda bizlere ve okulumuza katkıda 
bulunacağından şüphemiz yok. İleride 
yapacağımız etkinliklerde sizleri de aramızda 
görme dileğiyle…

This year, we, The Spanish Club members 
took part in the “Españolcomopuente/ 
The Spanish Bridge Project. At first I had 
doubts that this project would be impressive 
nor that many members would want to 
participate but I was proved wrong. 
The first part of the project consisted of the 
participating countries showing a video 
introducing their respective schools and their 
country to the other participants. Schools 
involved were from India, China, Australia, 
America, Britain, France, Italy, Germany, 
Portugal and Turkey. We made a video 
showing aspects of Turkish culture, the ACI 
campus and our lifestyle but most importantly 
how Atatürk played a role. During our club 
hour we watched the other participants’ 
videos. I believe this was very effective way of 
learning about the other participants’ cultures 
and way of life. Then our sponsor teachers; 
Ms. Beatriz and Ms. Alejandra explained that 
one of the participating schools from the 
Canary Islands, IES San Benito, had written us 
letters in response to our video. Of course, 
these letters were in Spanish. This alarmed 
us at first but then we divided into groups 
to read the letters and to write replies. In 
this way we both got to know the students 
from the IES San Benito school better and 
developed our written Spanish. As a result 
of all this we the had a video conference via 
Skype with the students of that school when 
we kept the spirit of the New Year alive by 
singing the Spanish version of “All I Want For 
Christmas Is You” (Todor Lo Que Queiroz Eres 
Tú) all together and then asked each other 
questions. This interactive session helped us 
improve our spoken Spanish as well as being 
entertaining. 
To sum up, with the help of our sponsor 
teachers, the Spanish Club has tried to have 
effective activities while having fun, too. The 
Spanish Bridge Project was just a beginning 
this year and we have no doubt that the 
activities we will plan will give us and our 
school benefits culturally. We hope to see 
you amongst us taking part with us in these 
events.

Doğa VİDİNLİ

/ / / / / / / / / / / / H A B E R

38-39



Watching movies is a very good way 
to spend our free time and I am sure lots 
of people would agree with that. It is not 
only entertaining but makes us forget 
reality and lose ourselves in the story of 
the movie. Those of us who love to watch 
and produce films, created a club called 
ACI Film Board Club, with the help of our 
extremely experienced film teacher, Mr. 
Stamelos, because we wanted to share our 
passion for films with the other students 
in our school. In order to do that, we 
organized our first proper film screening on 
December 24th.
Preparing this kind of an event might seem 
pretty easy but it took us more than five 
meetings to finally organize our successful 
film screening. In our busy meetings we 
talked about the films, the design of the 
posters and the snacks we were going 
to provide. At the end we managed to 
attract around 60 people who had a 
very pleasant night with the other ACI 
film lovers. The snacks we offered was 
popcorn and cookies which were made 
by the students, including me. Actually, 
I am very proud of my chocolate chip 

ACI FILM BOARD CLUB
ACI FİLM KULÜBÜ

Ben de çoğu kişi gibi, film izlemenin boş 
zamanları değerlendirmek için çok 

uygun bir yol olduğunu düşünüyorum. Film 
izlerken hem eğleniyorsunuz, hem de gerçeği 
unutup kendinizi o filmin içinde kaybolmuş 
hissediyorsunuz. Film izlemeyi ve çekmeyi 
seven bizler, bu konuda oldukça deneyimli 
öğretmenimiz Mr. Valantis liderliğinde filme 
olan ilgimizi tüm arkadaşlarımızla paylaşmak 
üzere, okulumuzda ACI Film Kulübü’nü 
kurduk. İlk film gösterimi etkinliğimizi de 24 
Aralık’ta gerçekleştirdik. 
Bu gibi bir etkinliği organize etmek 
kolay gibi görünse de, bu konu tam 
beş toplantımızın gündemini oluşturdu. 
Toplantılarda hangi filmi gösterebileceğimizi, 
posterlerin tasarımını ve ikram edeceğimiz 
atıştırmalıkların neler olabileceğini konuştuk. 
Sonunda yaklaşık 60 kişiyi film gecemizde 
ağırladık ve çok keyifli bir gece geçirdik. 
Patlamış mısır ve kurabiyeden oluşan 
ikramlıklarımızın çoğunu, benim gibi, kulüp 
üyelerimiz kendileri yaptı. Pişirdiğim çikolatalı 
kurabiyelerle gurur duydum, çünkü çok 
beğenildi ve kısa sürede hepsi tükendi. 
Patlamış mısırlarımız da ikinci tercih edilen 
ikramımız oldu. Öğrenci Birliği sayesinde 
seyircilerimize soğuk içecek de sunduk.
Tabii ki bu güzel ikramlar, Blake 
Oditoryumumuzun büyük ekranında 
izlediğimiz harika bir film olmasaydı bu kadar 
lezzetli olmazdı. “Noel Öncesi Kâbusu” filmi, 
tüm öğrencilerimizin oylarıyla, önerilen beş 
film arasından elektronik ortamda en fazla 
oyu alarak seçilmişti. Diğer filmlerin tercih 
sırasıysa şu şekildeydi: Kutup Ekspresi, Bir 
Noel Hikâyesi ve sadece 2 oy gerisinden 
gelen Elf. En az oyu da Gremlinler almıştı. 

cookies because everyone seemed to 
like them and they were finished in a few 
minutes. The popcorn was the second most 
prefered snack and with the help of the 
Student Council, we managed to make our 
audience very happy by providing cold 
beverages with our snacks. 
Of course, these snacks would not be as 
enjoyable without a great movie playing 
on the huge screen in Blake Auditorium. 
The movie we screened was The Nightmare 
Before Christmas which was selected out 
of five movies with an open online poll 
accessible to everybody in the campus. 
The choices we provided were: The Polar 
Express which was the second most 
selected movie in our poll, A Christmas 
Story which was the third most selected 
movie and was followed by Elf, just 2 
votes behind.  The movie that got the least 
votes was Gremlins.  Out of a total of 247 
votes, The Nightmare Before Christmas got 
84 votes which is 36.8% of all the votes, 
making it the winner of the poll. 
All in all, our film screening was a very 
entertaining event and we hope to do more 
of them. We all hope that more people with 
the love for movies will come to our future 
events and give us the motivation to work 
harder and make our events even better. 

247 oy içinden, “Noel Öncesi Kâbusu” oyların 
84’ünü yani yüzde 36,8’ini alarak birinci oldu. 
Film gösterimimiz her şeyin ötesinde bizim 
için çok güzel bir tecrübe oldu. İlerleyen 
günlerde yeni gösterimler yapmayı 
planlıyoruz. Umuyoruz ki, daha çok filmsever 
etkinliklerimize gelir ve böylece bizler 
de daha çok çalışırız ve daha da başarılı 
film gösterimleri yapmamız için gerekli 
motivasyonu sağlarız. 

Derya ARMAN
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İZMİR TARİHİNE 
GENÇ BAKIŞ

A YOUNG PERSON’S VIEW OF 
IZMIR’S HISTORY

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir’in 150 Yıllık Tarihine Genç Bakış Yarışması’na 
yedi proje ve 12 öğrencimiz ile katıldık. Projelerimiz İzmir tarihinden farklı kesitler içermekteydi. 

Twelve of our students with seven projects, participated in A Young Person’s View of Izmir’s 150-
year History Competition organized by İzmir Metropolitan municipality. The projects included 

different aspects of Izmir’s history.
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Sevgi Alpay / Esra Uluz Demir

İzmir’in tarihi kimliğini ön plana çıkartmak 
ve bu kentin değerlerinin genç nesillerin 

de algılamasını sağlamak hedefiyle 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen “İzmir’in 150 Yıllık Tarihine 
Genç Bakış” yarışması, okulumuz öğrencileri 
tarafından hayli ilgi gördü. Yarışmaya 12 
öğrencimiz tarafından oluşturulan yedi 
projeyle katıldık. Bartu Kıray, Onur Keretli 
ve Serkan Emre Erçakır’ın “Bekle Beni 
İzmir, Sana Geliyorum”; Aybala Nisa Kesici 
ve Kaan Akın’ın “Deniz Mavisinden Gök 
Mavisine Uzanan Bir Hikâye: Mahmut 
Nedim”; İlayda Koçak ve Duru Koçak’ın 
“140 Yıllık Çınar: ACI”; Çelikhan Baylam 
ve İbrahim Ulaş Yılmaz’ın “İzmir’in İlk 
Apartmanı: Anadolu Apartmanı”; Alara 
Serdaroğlu’nun “Aile Tarihi”; Serenat 
Arpat’ın “KSK Spor Kulübü Tarihi” ve Tardu 
Şedafettin Aslanoğlu’nun “Ayşe Mayda ve 
İzmir” yarışmaya katılan çalışmalardı 
1 Aralık 2018’de sonuçlanan yarışmada 
okulumuz birincilik ve mansiyon ödülüne 
layık görüldü. Birincilik ödülünü “Bekle 
Beni İzmir Sana Geliyorum”, Mansiyonu ise 
“Deniz Mavisinden Gök Mavisine Uzanan 
Bir Hikâye: Mahmut Nedim” kazandı. Jüri 
ayrıca ödül almayan projelerimizden de söz 
ederek yapılan tüm çalışmalar için teşekkür 
etti. Öğrencilerimiz, 17 Aralık 2018’de, İzmir 
Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle 
ödüllerini aldılar. 

BEKLE BENİ İZMİR, SANA GELİYORUM
Yarışmada ödüle değer bulunan çalışmalara 
dair biraz daha bilgi vermek gerekirse… 
Birinciliği kazanan “Bekle Beni İzmir, Sana 
Geliyorum” kurgu film olarak hazırlanan 
bir çalışmadır. Bu film, geçmişteki İzmir 
ile şimdiki ve gelecekteki İzmir arasında 
bağ kurmayı hedeflemektedir. Bu hedefi 
gerçekleştirmek üzere seçilen mekân, tarihi 
Kemeraltı Çarşısı ve çevresidir. Bu filmde 
geçmiş, kahramanımızın anneannesinin 
hatıra defterinden önümüze dökülür. Bu 
defterin daha sonra annesinin hatıralarıyla 
da dolduğunu öğreniriz. Hatıralar eşliğinde 
Saat Kulesi, Milli Kütüphane, Elhamra, 
Şükran Oteli, Karaosmanoğlu Hanı, 
Kızlarağası Hanı gibi yerler gezildikçe, bu 
mekânların bugünkü durumları ile ilgili 
de bilgi ediniriz. Bu bilgiler bize, zaman 
zaman kahramanımızın iç sesinden ya 
da anlattıklarından, zaman zaman da 
yapılan röportajlardan gelir. Kahramanımız 

anılar yoluyla geçmişe gidip Kemeraltı’nı 
öğrendikçe ve şimdiyle karşılaştırma olanağı 
elde ettikçe kendini geleceği kurgulama 
arzusu içinde bulur. Çünkü buraya sinen 
ve kendinde heyecan, mutluluk ve özlem 
uyandıran duyguların kendisiyle birlikte 
çağdaş, barışçıl ve modern bir geleceğe 
taşınması gerektiğini düşünür.
Filmde bazı sembolik anlatımlar söz 
konusudur. Kahramanımız İzmir’e gidiyorum 
demez mesela. “Bugün sokaklar, caddeler, 
deniz, martılar, gevrek, boyoz ve çay; İzmir 
beni çağırıyor” derken, aslında İzmir’in 
tıpkı bir insan gibi bir ruhu olduğundan 
söz edilmektedir, her ne kadar köklü bir 
tarihe sahip olsa da, o yaşayan canlı bir 
şehirdir ve gençleri de kendi içine katarak 
gençleşmek ve dinamikleşmek istemektedir. 
Kahramanımız, İzmir’in çağrısına kulak 
verir ve “Bekle beni İzmir. Sana geliyorum” 
der. Bu tümcelerse filmde gençlerin İzmir’i 
sonsuza kadar yaşatacağının, ona katkı 
sunacağının sembolü olarak karşımıza çıkar. 
Atilla İlhan da, O’nun “O Sarışın Kurt”u da, 
Kemeraltı’nda seçilen mekânlar da ekonomik 
ve sosyal hayatta İzmir’in çağdaşlığına, çok 
kültürlülüğüne, hoşgörülülüğüne vurgu 
yapması bakımından önemli sembollerdir. 

Ayrıca, bisiklet, tramvay, metro da İzmir’in 
modern kentlilik imgelerini bize vermektedir.
Film geçmişle gelecek arasında bir köprü 
inşa etmek istediğinden bazı öneriler 
içermektedir.
Kemeraltı’nda tarihi dokunun korunmasına 
yönelik restorasyon çalışmalarının 
desteklenmesi, iyileştirme çabalarıyla ilgili 
gençlerin geliştirecekleri projelere yine 
gençlerin ikna kabiliyetlerini kullanarak 
maddi destek sağlamaları, gençlerin sivil 
toplum kuruluşlarında etkin olarak görev 
almaları, kentlilik bilincinin yerleştirilmesi 
için “kent tarihi” dersinin müfredat 
programlarında yer alması, bu programın 
gezi ve projelerle desteklenmesi gibi 
önerilerdir bunlar.
Filmin sonunda kahramanımızın annesinden 
devraldığı defteri yorucu ve uzun bir 
Kemeraltı keşif gününün ardından yazmaya 
başlaması oldukça anlamlıdır. İzmir bizi 
çağırdığı sürece hatıralar hiç bitmeyecektir…
Projemizin sonsözünde ise; 
Film bitmiştir bitmesine…
Kahramanımızın hatıra defterine düştüğü 
1 Aralık 2018 tarihli “bugün” diye başlayan 
notu, hiç bitmeyecek şeylerin işaret fişeğidir 
aslında. Kemeraltı, geçmişi, şimdiyi ve 
geleceği içinde bir tohum gibi taşır. Uygun 
ortam bulduğunda tohumun topraktan 
tazecik fışkırması gibi Kemeraltı köklü 
geçmişinden aldığı güçle yeniden çiçek 
açacak ve hep canlı kalacaktır.
Sokaklar, caddeler, deniz, martılar, gevrek, 
boyoz ve çay, her daim İzmir bizi çağıracaktır.

The goal of the A Young Person’s View of 
Izmir’s 150 year History Competition was to 
highlight the history of Izmir and to enable 
the young generation to understand the 
value of this city. There were many of our 
students who were interested in participating. 
We entered twelve of our students in the 
competition with seven projects.  The 
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DENİZ MAVİSİNDEN GÖK 
MAVİSİNE UZANAN BİR HİKÂYE: 
MAHMUT NEDİM
Yarışmada Mansiyon’a değer bulunan 
“Deniz Mavisinden Gök Mavisine Uzanan 
Bir Hikâye: Mahmut Nedim” adlı çalışmaya 
ilişkin bilgiyi, yaratıcısı Aybala Nisa 
Kesici’nin kaleminden öğrenelim: “Bu 
çalışma için şu ilkeyle yola çıktım: ‘İsmini 
hatırlayan son kişi de öldüğünde hiç 
doğmamış olacaksın’. Atatürk’ün Urla’yı 
ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafta, 
Atamızın hemen sol yanında yer alan 
Mahmut Nedim, ona aynı zamanda I. Dünya 
Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’nde ve 

Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi’nde 
de eşlik etmiştir. Ben de bir çift deniz mavisi 
gözle başlayıp gök mavisine uzanan bu 
hikâyenin ismi hiç unutulmasın, hep yaşasın 
diye kalemimden sizlere aktardım. Her karış 
toprağının, her damla suyunun ayrı bir tarih 
olduğuna inandığım İzmir’de daha nice 
tarihlerin yazılması dileğiyle...” 

FROM THE BLUE OF THE SEA TO 
THE BLUE OF THE SKY: MAHMUT 
NEDIM 
“A Story Stretching from the Blue of the 
Sea to the Blue of the Sky: Mahmut Nedim” 
received an honorable mention. Let’s learn 

about this project in more detail from it’s 
author, Aybala Nisa Kesici. “I based this on 
the principle that when the last person to 
know you dies it will be as if you had never 
been born. In a photograph taken when 
Atatürk visited Urla standing to his right is 
Mahmut Nedim who was with Atatürk on 
the Çanakkale Front during WW1 and also 
with him on the West Front during the War 
of Independence. I wanted to put in writing  
an unforgettable  story which began with a 
pair of sea-blue eyes and stretched to the 
blue sky. I believe Izmir has history in every 
inch of its earth and every drop of water 
and hope it will write many more histories.”

students and the projects were as follows: 
Bartu Kıray, Onur Keretli and Serkan Emre 
Erçakir with “Wait for me Izmir, I’m Coming; 
Aybala Nisa Kesici and Kaan Akın with  “A 
Story Stretching from the Blue of the Sea 
to the Blue of the Sky: Mahmut Nedim”; 
Ilayda Koçak and Duru Koçak with “ACI: 
140 year-old institution”; Çelikhan Baylam 
and Ibrahim Ulaş Yılmaz with “Izmir’s First 
Apartment: Anadolu Apartment”; Alara 
Serdaroğlu with “Family History”; Serenat 
Arpat with “The History Of KSK Sports’ Club” 
and Tardu Şedafettin Aslanoğlu with “Ayşe 
Mayda  and Izmir”. The competition closed on 
December 1st, 2018 resulting in a first place 
and an honorable mention for our school. 
The first place went to “Wait for me Izmir, I’m 
Coming” and the honorable mention to “A 
Story Stretching from the Blue of the Ocean 
to the Blue of the Sky: Mahmut Nedim”. The 
jury also congratulated the students who did 
not receive an award for their hard work. Our 
successful students weere presented their 
awards at a ceremony held at the Izmir Coal 
gas Factory on December 17th,2018.

WAIT FOR ME IZMIR, I’M COMING
Here is some more detailed information 
about the projects which received awards.
The one to take first place, “Wait for me Izmir, 
I’m Coming”, was in the form of a fiction 
movie. The aim of this film was to draw a link 
between Izmir of the past with that of the 
present and the future. In order to realize this 
goal, the location chosen was the historical 
Kemeraltı Bazaar and its environs. The 
story’s protagonist’s maternal grandmother, 
opens up her diary and we learn that it is 
filled with her memories. Through these 

memories we visit the Clock Tower, the 
Public Library, the Elhambra, Şükran Hotel, 
the Karaosmanoğlu Caravanserai and 
Kızlarağası Caravanserai and as we do, we 
learn about the situation of these buildings 
today. We learn this information sometimes 
from the protoganist’s iner voice or the 
diary and from time to time from interviews. 
As we learn about the history of Kemeraltı 
from the grandmother’s diary and have the 
opportunity to compare it to the Kemeraltı 
of today we find ourselves eager to learn 
about its future. This place sparks emotions 
of excitement, happiness and longing along 
with adesire for a contemporary, amicable 
and modern future. The film contains some 
symbols. Our protaganist does not say she 
is going to Izmir but for example when she 
says,”Today the streets, the avenues, the sea, 
the seagulls, “gevrek”, “boyoz” and tea; Izmir 
is calling me,” she is saying that Izmir  has a 
soul like any person. Izmir may have a long 
history but it is also a living city and wants 
the young people to keep it young and 
vibrant. Our grandmother listens to the call 
of Izmir and replies; “Wait for me Izmir. I am 
coming to you.” These sentences symbolize 
that young people will keep Izmir alive and 

contribute to it. In his book, O Sarışın Kurt, 
(The Blond Wolf –reference to Atatürk) the 
author,Atilla Ilhan, writes that some buildings 
in Kemeraltı are important symbols of Izmir’s 
economic and social life and highlight how 
contemporary, multi-cultured and tolerant it 
is. In addition, Izmir’s tramway, city bikes and 
subway present an image of a modern city.
When the film tries to create a bridge 
between the past and the future it contains 
some suggestions. In its efforts to preserve 
the historic fabric of Kemeraltı through 
restoration the young people can become 
more involved in supporting the work to 
improve that area by looking at young 
people’s projects,  using their powers of 
persuasion to generate funds, using the 
young members of non-governmental 
organizations  to work on actual projects, 
add classes on city history to the curriculum 
to increase awareness of urbanism which 
should be supported by trips and projects. At 
the end of the film our protagonist’s mother 
takes over the diary and makes an entry in 
the diary after a long and tiring day exploring 
Kemeraltı. This is important as it shows that as 
long as Izmir calls us there will be no end to 
the memories.
The epilogue to the film is the entry for 
December 1st, 2018 where our protagonist 
has written “Today” and shows that nothing is 
over. Kemeraltı carries the past, present and 
future like a seed. Just as in ideal conditions 
the tender seedling bursts from the earth so 
by taking strength from its past it will again 
flower and stay alive.
The streets, avenues, the sea, the seagulls, 
“gevrek”, “boyoz” and tea – Izmir will always 
call us.
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TARİHİ YAŞAYARAK 
ÖĞRENMEK
LEARNING HISTORY BY LIVING IT

Yaşayan Tarih Kulübü olarak bizler 
üzerinde bulunduğumuz bu toprakların 

yüzyıllara dayanan tarihini en doğru 
kaynaklarla öğrenebilmeyi hedefliyoruz. Bu 
hedefimiz doğrultusunda düzenlediğimiz ilk 
gezimizde Tarih ve Sanat Müzesi’ni gezmeyi 
planladık. Burası, Kültür Park’ın ortasında 
bulunan, belki de daha önce birçok kez 
önünden geçtiğimiz, fakat hiçbir zaman 
gezmeye zaman ayırmadığımız, gözlerimizin 
önündeki bilgi hazinesiydi. Gezide ilgi çekici 
takılardan toprak testilere, tarihi paralardan 
Yunan tanrılarının heykellerine kadar 
yüzlerce tarihi eseri, öğretmenimiz Nesrin 
Hanım’ın verdiği bilgiler ışığında inceleme 
şansı yakaladık. Daha önce derslerimizde 
soyut olarak öğrendiğimiz bilgileri somut 
halleriyle görmek, başarımızın artmasını 
sağladı. Kendimizi geliştirme imkânı 
bulmanın yanı sıra eğlenceli dakikalar da 
geçirdiğimiz müze gezilerimize katılmak 
isterseniz adresimiz belli.
 

The goal of The Living History Club is to 
learn about our history, which goes back 
hundreds of years, by learning from the 
most reliable sources. With this in mind 
we organized our first trip to the Museum 
of History and Art. This is located in the 
middle of the Culture Park and although 
we may have passed by it many times, we 
have probably never thought of visiting this 
treasure chest of information right under 
our noses. There are hundreds of interesting 
historical artefacts on display there ranging 
from jewelry to pottery pitchers, and coins 
to statues of Greek gods. We were able 
to examine these, with our teacher Nesrin 
Hanım, who shed light on them through 
the information she gave us. Having seen 
the actual objects that, we only heard about 
in lessons increased our success in class. 
Through the visit to the museum we were 
not only able to develop ourselves but also 
had a fun time so if you would like to join us 
you know where we are.
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AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ 

YENİ BİR PROJE: ÜSTÜN 
ÇOCUKLAR...

A NEW PROJECT SUPPORTED BY 
THE EU: GIFTED CHILDREN...

İzmir Amerikan Koleji, Avrupa 
Birliği destekli projelerine bir yenisini 

ekledi. Projeyle üstün yetenekli 
veya potansiyeli olan çocukların bu 

özelliklerinin çok daha iyi bir şekilde 
değerlendirilmesi hedefleniyor.

The American Collegiate Institute 
has added a new project to the ones 

supported by the European Union. 
This project aims to provide better 
evaluation of the abilities of gifted 

children and the ones who have the 
potential to be gifted.

Özel İzmir Amerikan Koleji olarak, Avrupa 
Birliği destekli projelerimizi yürütmeye 

devam ediyoruz. Biyoçeşitlilik konulu ikinci 
projemizin ardından, son dönemde ülkemizin 
de eğitim gündeminde yer alan üstün 
yetenekli ya da potansiyelli öğrencilerimizin 
eğitimi konulu üçüncü projemize başladık. 
Bu kapsamda, 22-26 Ekim 2018 tarihlerinde, 
İspanya’da düzenlenen Erasmus+ 
Okullararası Stratejik Ortaklıklar (KA219) 
“Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi” 
projesiyle ilgili yapılan çalışmalarda Proje 
Koordinatörü olarak görev alan okulumuzun 
Psikolojik Danışmanlarından Sefa Akseki, 
Proje Sorumluları olarak Akademik Müdür 
Yardımcımız Nuray Asan ve Psikolojik 

Danışmanlarımızdan Müjde Kartov ve Selcan 
Yavuz yer aldı. Proje, okulumuzla birlikte altı 
ülkenin işbirliğiyle gerçekleşti. Bu ülkeler ve 
okullar şunlar: İspanya (Alcala de Henares 
/ Fundación Escolapias Colegio Calasanz), 
Estonya (Talinn / Pirita Majandusgümnasium), 
Yunanistan (Volos / 9dnioniasmagnhsiasæ), 
Romanya (Buzau / Scoala Gimnaziala Stanful 
Apostol Andrei), Bulgaristan (Sofya / 107 
Primary School Khan Krum). Proje kapsamında 
katılımcı ülkelerin eğitim sistemlerini tanımak, 
üstün yetenekli çocuklarla ilgili yapılan 
düzenlemeleri görmek, iyi uygulamaları 
öğrenmek ve üstün yetenekli çocukların 
eğitimindeki son gelişmelerden haberdar 
olmak amaçlanıyor.
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• Projeye başlarken Psikolojik Danışmanımız Sefa 
Akseki’nin liderliğinde, katılımcılar arasındaki 
etkileşimi sağlamaya yönelik yapılan tanışma 
etkinliği sırasında öğretmenler birbirleriyle ilgili 
ayrıntıları eğlenerek öğrenme şansı buldu. 

• Tanışma etkinliğinin ardından çalışmanın 
ayrıntıları üzerinde konuşarak projenin 
logosu, maliyeti, görev dağılımı, web sitesi, 
blog sayfasıyla ilgili kararlar aldık ve bu yıl 
içerisinde gerçekleşecek toplantı tarihlerini 
kararlaştırdık.  

• Projenin temel amaçlarından biri, farklı 
ülkelerdeki eğitim sistemlerini tanımak 
ve yapılan uygulamaları öğrenmekti. Bu 
doğrultuda, projede yer alan öğretmenler, 
kendi okullarındaki eğitim sistemlerini ve kendi 
eğitim sistemlerinde üstün yetenekli öğrencilere 
yönelik yapılan çalışmaları tanıtan sunumlar 
yaptılar. Ülkemizde ve okulumuzda üstün 
yetenekli öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar 
konusunda Akademik Müdür Yardımcımız Nuray 
Asan sunum yaptı. Sunumlar sırasında, üstün 
yetenekli öğrencilerle ilgili yönetmelikler de 
paylaşıldı. 

• Projenin bir diğer ayağı üniversitelerle 
işbirlikli çalışmaya dayanıyor. Üstün yetenekli 
öğrencilerle çeşitli çalışmaları olan, Camilo Jose 
Cela Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Angeles 
Bueno, işbirlikli öğrenme modeliyle ilgili bir 
çalıştay düzenleyerek işbirlikli öğrenmenin 
temel ilkeleri ve üstün çocukların eğitiminde 
kullanılmasına ilişkin çeşitli grup çalışmaları 
yaptı. İşbirlikli öğrenmede grup çalışmasının 
niteliklerinin çalışıldığı çalıştay, oldukça 
verimliydi ve yapılan uygulamalar sayesinde 
katılımcı öğretmenlerin farkındalıklarının artığını 
söyleyebiliriz. 

• Projenin odağında olan üstün yetenekli/
potansiyelli öğrencilerle yapılan panel benzeri 
buluşma, oldukça ilginçti. “Fundación Escolapias 
Colegio Calasanz” okulunun öğrencilerini ve 
mezunlarını dinlemek, yaşadıkları süreçlere 
tanık olmak, teoriyle pratik arasındaki uyumun 
önemini kavramada katılımcılara yardımcı 
oldu. Öğrenciler kendi bakış açılarından üstün 
yetenekli olmayı anlatıp aldıkları eğitimler 
konusunda bilgi verdiler. 

• Dolu dolu geçen ilk haftanın sonunda, üstün 
yetenekli çocuklara dair bir örneğin sergilendiği 
“Billy Elliot” filmini izledik ve üstün yeteneklilik 
kriterlerini göz önünde bulundurarak filmi 
yorumladık. Proje Koordinatörümüz Sefa Akseki, 
filme dair bir grup çalışması planlayarak “üstün 
yeteneklilik” kavramının tartışılmasını sağladı. 
Ardından filmin müzikal versiyonunu izleyerek 
sanatla bütünleşik bir gün geçirdik.

• İlk buluşmayı hafta boyunca yapılan 
çalışmaları değerlendirerek ve Yunanistan’da 
yapılacak ikinci toplantıyla ilgili kararları alarak 
sonlandırdık. 

• Altı farklı ülkeden çeşitli eğitim sistemlerinin 
ve bakış açılarının sergilendiği bu proje, 
üstün yetenekli/potansiyelli çocukların 
eğitimi konusunda farkındalığımızın artmasını 
sağlayarak hepimize yeni ufuklar açacağının 
sinyalini veriyor.

• Psychology advisor, Sefa Akseki took the 
leadership at the beginning of the project, by 
conducting an exercise to promote interaction 
between the participants during which the 
teachers discovered relevant details about each 
other while having fun. 

• Following the “getting to know you” exercise 
the participants made decisions about the 
project’s logo, the cost, division of duties, 
the web site, the blog page and the dates of 
meetings to be held during the year.  

• One of the fundamental goals of the project 
was to learn about the education systems in 
different countries and their implementation. 
To this end the participating teachers 
gave presentations on their own schools’ 
education systems and the work being done 
on the provisions for gifted children.  Our 
Academic Vice-Principal, Nuray Asan, gave 
the presentation on the work being done in 
our country and our school for gifted children. 
As part of the presentations the teachers also 
shared the relevant guide-lines for gifted 
students.

• Another part of the project is based on 
working cooperatively with the universities. 
A lecturer at Camilo Jose Cela University, 
Dr. Angeles Bueno, who has experience of 
working with gifted students, gave a workshop 
on cooperative learning models where the 
teachers took part in various group activities to 
learn about the basic principles of this method 
and how to implement it with gifted students. 
This workshop was very beneficial and because 
of the various activities applied it definitely 
raised the awareness of the participating 
teachers.

• A panel-like meeting with gifted or potentially 
gifted students, the focus of this project was 
very interesting. By listening to students and 
graduates from the Fundación Escolapias 
Colegio Calasanz school, and witnessing what 
they experienced was of great help to the 
participants in helping them to understand 
the importance of the balance between theory 
and practice. The students gave their points of 
view on being gifted and information about the 
education they had received. 

• At the end of a very full week we watched the 
film Billy Eliot which is a fine example of a gifted 
child and analyzed the film according to the 
criteria for a gifted child. The project leader, 
Sefa Akseki, organized group work based on 
the film in which the concept of the gifted child 
was discussed. We then watched the musical 
version of the film and had a day full of art.

• We then evaluated the week done week-long 
at this first meeting and closed this session after 
making decisions about the second meeting to 
be held in Greece.

• This project which examined a variety of 
education systems from six different countries 
and their points of view raised our awareness 
about the education of gifted children and 
potentially gifted children intimating that we 
had broadened our horizons. 

We, the American Collegiate Institute, are 
continuing to conduct our project supported 
by the European Union. Following our second 
project, Biodiversity, we began working on our 
third project which stemmed from an issue 
receiving a lot of attention in education circles 
in our country presently focusing on either 
gifted children or those with the potential to 
be so. Within the scope of this project at the 
Erasmus Schools’ Strategic Partners (KA219) 
meeting held in Spain during October 22nd-
26th, 2018 work was done on the Gifted 
Children Education Project and attended by 
the project coordinator, one of the school’s 
psychology advisors, Sefa Akseki, the project 
sponsor, the Academic Vice Principal, Nuray 
Asan, and two other of our psychology 
advisors, Müjde Kartov and Selcan Yavuz. 
This project is being realized with six other 
countries and schools in addition to ours. 
These schools are;  Spain (Alcala de Henares 
/ Fundación Escolapias Colegio Calasanz), 
Estonia (Tallinn / Pirita Majandus gymnasium), 
Greece (Volos / adnioniasmagnhsiasæ), 
Romania (Buzau/Scoala Gimnazialan Stanful 
Apostol Andrei), and Bulgaria  (Sofya / 107 
Primary School KhanKrum). 
The goal for those participating in this 
project was to present their own country’s 
education system, to see what adjustments 
have been made for gifted children, to learn 
good practices and to learn about the latest 
developments in the education of gifted 
children.
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Yeni kayıt olduğum bu okulda, ilk 
günlerde sudan çıkmış balık gibiydim. 

Her şey benim için yepyeni ve bambaşkaydı. 
Daha önce hissetmediğim duygularla 
başlayacaktım bu okula. Bazen tatlı bir 
özgüven, bazen de anlam veremediğim bir 
hüzün. Bu hüznün ne olduğu açıktı belki 
de. Aile özlemi ve bunun yanında pek çok 
değişiklik... Yaşadığım tek şey sadece hüzün 
değil, aynı zamanda kaygıydı. Bu kaygı 
hayatıma yepyeni bir yön veren ve hareket 
katan bu okulda neler yapacağımla ilgiliydi. 
Böyle bir seçimin zaten zor olduğu 
ortadaydı. Ailemle verdiğim en büyük 
karardı sanırım. Yeni okulumun bana pek 
çok katkısı olacağını herkes söylüyor ve ben 
de buna inanıyordum. Dünya görüşümün 
değişeceği ve birçok yönden kendimi 
geliştirebileceğimle ilgili hiç şüphem yoktu. 
Asıl problem, zor ve ilk defa yapılan bir 
sınavdan çıktıktan sonra verilen kararlardan 
emin olamamaktı. Ama hayatta başarılı 
olabilmek ya da bir şeyler yapabilmenin 
yolu risk almaktan geçmiyor muydu? 
Elbette öyleydi. Her ne kadar emin olmasak 
da denemek ve deneyim kazanmak bile 

I had newly registered at this school 
and in the first days I felt like a fish out 
of water. Everything was totally new and 
different to me. I was beginning this school 
with emotions I had never felt before.  
Sometimes it was sweet self-confidence 
and sometimes a sadness I could give 
no meaning to. In fact, the explanation 
for this sadness was obvious. Missing 
my family and a multitude of changes. 
I wasn’t only experiencing sadness but 
also apprehension.  This apprehension 
stemmed from wondering what I would 
do in this school which was giving a whole 
new direction to my life and liven it up. 
It’s clear that making such a choice is 
difficult. I think it is the most difficult 
decision my family has ever made. 
Everyone told me that this school would 
bring me many benefits and I believed 
them. I had no doubts that my perspective 
on the world would change and I would be 
able to develop myself from many aspects.
The real problem was, that after taking a 
difficult exam held for the first time, being 
sure that we had made the right decision. 
However, wasn’t it true that in order to be 
successful in life or to achieve something 
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önemliydi. Bu okulun katkılarının bana çok 
fazla olacağından emin bir şekilde karar 
verip başlamıştım bu büyük maceralı yolu 
kat etmeye. Eminim ki benimle aynı anda 
başlayacak olan arkadaşlarım da aynı 
duygularla başlıyorlardı okula. 
Evet, o büyük an gelmiş ve heyecanın 
zirvede olduğu bir sabaha uyanmıştım. 
Yurt oryantasyonuyla başladı her şey. 
Arkadaşlarımla bu şekilde tanıştım. Kimi 
zaman eğlenceli, kimi zaman hüzünlü nasıl 
anılar biriktirecektik. Bunların heyecanı 
ve mutluluğuyla o büyük tertemiz sayfayı 
açmıştık. Yurtta yapılan oryantasyon bizler 
için gerçekten çok faydalı oldu. Okuldan 
kimseyle tanışmadan, biz birbirimizi 

tanımaya başlamıştık. 
Ardından başka bir heyecan ve aynı 
zamanda biraz şaşkınlık oluştu: Okulumuz 
tamamen başlamıştı. Bu kadar çok insanla 
nasıl tanışacağımı ve okula nasıl alışacağımı 
düşündüm. Bir an içinde bulunduğum 
durum gerçekten gözümde büyüdü ve aşırı 
bir kaygı sardı içimi. Okula başlamadan önce 
bütün arkadaşlarımızla birlikte oryantasyon 
olacağını biliyorduk. Ama açıkça belirtmek 
gerekirse, ne kadar etkili olacağından pek 
de emin değildim. Okulun başladığı ilk 
hafta sonu, sürekli bahsedilen ve ilk defa 
bir otelde yapılacak olan oryantasyon 
günü gelmişti. Ben her zamanki gibi 
heyecanlıydım ve yerimde duramıyordum. 

you had to take risks? Of course, it was. 
No matter how unsure we were we, it was 
important to try and gain experience.   
Being sure that this school would bring me 
many things, the decision was made and I 
began my adventurous journey. I am also 
sure that many of my friends who were 
beginning this school were feeling the 
same things, too.  
The time had come and I woke up that 
morning very excited. Everything began 
with the dormitory orientation. I met 
my friends at this orientation which was 
sometimes fun and sometimes sad but 
we were making memories. We opened 
a clean, new page in our lives with 
happiness and excitement. The dormitory 
orientation was indeed very helpful. We 

were getting to know each other before 
we knew anyone else in school.
Then came a little anxiety and surprise – the 
school had opened. I thought about how I 
would ever get to know everyone and how 
I would get used to the school. I made a 
mound out of a mole hill of the situation 
I was in and I became very apprehensive. 
Before I began the school, I knew that 
there would be an orientation for a new 
student. If I am to be truthful, I wasn’t sure 
just how effective it would be. It was the first 
weekend after school had begun and the 
time for this much talked about orientation, 
which was to be held for the first time in 
a hotel, had arrived. As always, I was very 
excited and couldn’t keep still. Another 
reason for me thinking that it wouldn’t be of 
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Faydalı olmayacağını düşünmemin başka 
bir sebebi, ilk defa otelde gerçekleştirilecek 
olmasıydı. Çünkü: Zor bir organizasyondu. 
Fakat benim beklediğim gibi olmadı. 
Gerçekten bizler için çok faydalı bir 
oryantasyondu. Psikolojik açıdan bana pek 
çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Yapılan 
bütün etkinliklerde eğlendim. Yaptığımız 
aktiviteler ciddi anlamda mantıklıydı; 
hiçbiri gereksiz değildi. Bütün hepsinin 
kendine göre bir katkısı ve bir amacı vardı. 
Bu gerçekten çok açıktı. En başta asıl amaç 
bizleri birbirimizle kaynaştırmak ve kimsenin 
yabancılık çekmemesini sağlamaktı. Ben 
gittiğim daha önceki okulumda bu tür 
bir şeyle karşılaşmamıştım. Okula nasıl 
alışacağımla ilgili sıkıntı yaşadığım sırada 
yapıldığı için bu bana çok iyi gelmişti. 
Hem sınavdan sonra iyi bir ferahlama 
aynı zamanda yeni okuluma alışmam için 

any use was the fact that the orientation was 
going to be held in a hotel for the first time 
and this needs a lot of organization.   
However, it did not turnout as I expected. 
It was really beneficial. I believe that 
psychologically it was a great help to me. I 
had fun with all the activities. The activities 
we did were very logical; not one of them 
was unnecessary. Each one had a purpose 
and a benefit. This was obvious. The main 
idea was for us to get to know each other 
and for no one to feel left out. I had never 
experienced anything like this at my last 
school. Since it was held at a time when I 
was having a problem wondering how I 
would adapt to this school, it was very good 

muhteşem bir deneyimdi. 
Oryantasyondaki diğer bir amaç takım 
ruhuyla yapılan yarışmalarda tanışmamıza 
destek olmaktı. Hiç şüphe yok ki, işe yaradı. 
Bu yarışmalarda tatlı bir hırsla bir takım ruhu 
oluşturmuştuk. Birlikte yarışıp başarılı olmak 
mutlu hissettirmişti. 
Bana bir tarafıyla farklı, diğer tarafıyla 
mantıklı gelen bir diğer konu ise otelde 
daha önce tanışmadığımız insanlarla 
birlikte kalmamızdı. Böyle bir durum uzun 
süre sürdürebileceğimiz bir arkadaşımızın 

olmasına sebep oldu. Oryantasyonda 
öğrendiğim önemli konulardan biri de 
şuydu: Okumaya yeni başladığım bu okulun 
gerçekten birbirine sımsıkı bağlarla bağlı bir 
aile gibi olduğuydu. Her okulda bu şekilde 
şeyler söylenir, ama burası farklıydı. Herkes 
gerçekten birbirine samimi duygularla bağlı. 
Oryantasyon, kendimi yeni okuluma 
daha yakın hissetmeme aynı zamanda 
rahatlamama yardımcı olmuştu. ACI ile ilgili 
pek çok bilgi edinebilmiştim. Bana göre bu 
oryantasyon ilerdeki hazırlık sınıflarına da 
uygulanmalı. 
Çok ince düşünülerek hazırlanmış 
yapılması çok zor bir oryantasyondu. Ben 
ve arkadaşlarım üzerinde büyük katkı 
sağladığını düşünüyorum. Ayrıca bu 
oryantasyonu planlayan başta Kıvanç Hanım 
olmak üzere, herkese kendi adıma teşekkür 
ediyorum. 

for me. It was a good way to relax after the 
entrance exam and a great way to help me 
adapt to my new school.
Another aim of the orientation was to help 
us to get to know one another by creating 
a team spirit via the competitions held. 
There’s no doubt they served their purpose. 
In these games through amicable ambition 
we forged a team spirit. Competing 
together made us happy.
In the hotel we were put in rooms with 
people we hadn’t met before so boarding 
students were with day students and this 
was very different for me but also logical. In 
this way we could make lasting friendships. 
One of the most important things I learned 

at Orientation was that at this school 
everyone was like a family with close ties 
to one another. Every school claim to be 
like this but here is different. Everyone here 
really has sincere feelings for one another.
Orientation enabled me to feel closer to my 
new school and made me relax. I learned a 
lot about ACI. I think this orientation should 
be given to all future Prep classes.
Orientation is something difficult to 
organize and requires a lot of careful 
consideration. I believe it was very 
beneficial for me and my friends and I 
would like to thank all the people who 
were involved in its organization, especially 
Kıvanç Hanım. 
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BİR IB ORYANTASYONUN 
PERDE ARKASI

BEHIND THE SCENES OF AN IB ORIENTATION

Lise 4 IB öğrencileri, CAS 
Projesi’yle bağlantılı olarak 

organize ettikleri “Lise 3 IB 
Oryantasyon Programı” 

sayesinde önemli bir deneyime 
imza attılar. Öğrenciler bu 

süreçte yaşadıklarını kaleme 
aldılar…

As part of their CAS project the 
grade 12 IB students organized 
an orientation program for the 

grade 11 IB students and gained 
an important experience. Here 

follows what they wrote about 
their experiences during this 

process

Okula başlamamızın üzerinden neredeyse 
beş yıl geçti. Hepimiz, daha ilk 

yıllarımızda ya öğretmenlerimizden ya da üst 
sınıflardaki arkadaşlarımızdan Uluslararası 
Bakalorya (IB) programını duymuştuk. 
Yurtdışında geçerliliği olduğunu biliyor ve 
Lise 4’lerin bu konuyla ilgili sayfalarca yazı 
yazdığını görüyorduk. Bu bilgiler eşliğinde, 
kendimizden emin adımlarla katıldığımız bu 
IB Programı, bu yılki oryantasyona ait öykünün 
oluşmasının da kaynağı aslında… 
Lise 3’üncü sınıfa geldiğimizde, bu program 
hakkında her şeyi bildiğimizi sanıyorduk. 
Ancak düzenlediğimiz oryantasyon sayesinde 
IB sisteminin yoğun temposunu bizzat görmüş 
ve kendimizi bu uzun yolculuğa hazırlamış 
olduk. Kısa bir gezi olmakla birlikte gerek 
Lise 4’teki arkadaşlarımızla bir araya gelmek, 
öğretmenlerimizle yakınlaşıp onlardan 
değerli bilgiler çok önemliydi. Dahası yoğun 
geçecek bir eğitim yılının öncesinde, Eylül 
ayının sonlarında rahatlamak için fırsat 
daha yakalamak, bizim için unutulmaz bir 
deneyimdi.  
Tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi bizler 
de önceki senelerdeki oryantasyonlardan 
daha da iyi bir gezi düzenlemek üzere yola 
çıktık. Lise 4’ler olarak bu geziyi tamamen 

It has been almost five years since we began 
our education at this school. Even in our first 
year here we had heard about the International 
Baccalaureate Program (IB) from either our 
teachers or students we knew in the upper 
grades. We knew about its validity abroad and 
we had seen the grade 12 students write page 
after page as they studied this program. With 
this information in hand we bravely became 
part of the IB program and this became the 
source of the orientation program this year.
When we became grade 11 students, we 
thought we knew everything about the 
IB program. However, by organizing this 
orientation program we saw firsthand how 
intense the IB program is and were able to 
prepare ourselves for the long road ahead. In 
addition to its being a short trip away, it was 
also an opportunity to get together with our 
friends in grade 12 as well as getting to know 
our teachers better and obtain important 
information from them. In addition to all this, it 
provided an opportunity to take a break at the 
end of September before launching into a very 
intense academic year. Our starting point was 
the premise to organize a better orientation 
than all those previously held. As the grade 
12 IB students we believed that by completely 

Cem Özsümer, Ege Seyithanoğlu, 
Gökçe On, Mertcan Doğan, 

Violet İsrail (Lise 4 IB Öğrencileri)
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değiştirerek arkamızdan gelen Lise 3’ler için 
daha da güzel hatıralar yaratabileceğimize 
inandık ve bunu IB programına bağlantılı 
olarak “Creativity, Activity, Service (CAS) 
Projemiz” olarak yaptık. CAS Projesi, 
yaratıcılığımızı, yaptığımız etkinlikleri ve sosyal 
servisleri daha da genişletip birçok insanla 
paylaşabileceğimiz bir fırsat olduğu için, IB 
oryantasyonunu düzenlemek, beş arkadaş 
olarak gerçekleştirmek istediğimiz en büyük 
projeydi.  Böylece beş Lise 4 öğrencisi olarak 
büyük bir heyecanla Berna Hanım’a ve Mine 
Hanım’a fikrimizi sunup, IB Oryantasyon 
Programı’nı hazırlamaya hak kazanan grup 
seçildikten sonra detaylı bir planlama sürecine 
girdik. 
İlk halletmemiz gereken, oryantasyonun 
düzenleneceği oteldi. Bizden önceki her 
oryantasyon Foça’da bulunan ve okulun 
vazgeçilmezi haline gelmiş bir tatil köyünde 
yapılmış olsa bile, biz okula yeni ve taze bir 
bakış açısı getirmeye kararlıydık. Bu bizim için 
de riskliydi, çünkü organizasyonu yeni bir yola 
sürükleyerek üstümüze daha da yük almıştık. 
Karar verme aşaması her ne kadar satırlarca 
mesaj, saatlerce Skype görüşmeleri ve ders 
aralarında küçük toplantılar gerektirdiyse 
de sonunda hepimiz aldığımız karardan 

memnunduk.  Gümüldür’de bulunan Denizatı 
Tatil Köyü’nden otel odalarını ayırmak 
beklediğimizden kolay olduysa da, otel odaları 
için öğrencilerden alınması gereken izin 
kâğıtlarının, iletişim bilgilerinin ve ücretlerin 
toplanması, düzenlenmesi ve kategorize 
edilmesi bizim için belki de en büyük zorluktu. 
Lise 3’üncü sınıf ve zorlu IB programı bizi 
buna hazırlamış olsa bile, Excel dosyaları 
düzenlemek, topladığımız izin kâğıtlarını 
ayırmak ve para sayımı yapmak bizim için 
heyecan verici, ama bir o kadar da yorucu bir 
süreçti. Neyse ki, Berna Hanım ve Mine Hanım 
yardımlarını bizden esirgemediler ve detaylı 
bir planlama aşamasından sonra gezi süreci 
için hazırdık.
Gezinin her aşamasında hazırlamamız gereken 
bir sürü etkinlik ve kontrol etmemiz gereken 
öğrenciler olsa da çok eğlendik. Oryantasyon 
boyunca alt sınıftaki arkadaşlarımız bizden 
bir şeyler öğrenirken biz de onlardan bilgi 
edindik. Daha da önemlisi Lise 3’leri IB sistemi 
ve onları bekleyen sene için hazırlamak 
bizim kendimize belirlediğimiz öncelikli 
görevdi ve bunu yanıtladığımız sorularla ve 
anlattığımız anılarla başardığımıza inanıyoruz. 
Oryantasyon, IB sistemini Lise 3 sınıflarına 
öğretmek amacıyla gerçekleşiyor olsa bile, 

yaptığımız her şey derslerle ilgili değildi 
tabii ki… Ateş etrafında geçirdiğimiz geceler 
olsun, kumsalda güneşlenmek olsun, okul 
başladığı halde Eylül ayına kısa bir yaz tatili 
daha sığdırmayı başardık. Bir gece bilgi 
yarışması düzenlerken diğer gün Lise 3’lerin 
hazırladıkları yaratıcı tiyatro oyunlarını izlemek 
biz Lise 4’ler için de büyük bir zevkti.
İki gün bitti, Lise 3’lerimizi de yanımıza alıp 
okula geri döndük. Her ne kadar çabuk 
biten bir serüven olmuş olsa da biz Lise 
4’ler olarak yapmayı başardığımız işten 
gururluyduk ve ACI’ın öğrenci toplumuna 
katkıda bulunabilmek bizim için bir mutluluk 
kaynağıydı. Bunun üzerine eğer Lise 3’lerimize 
seslenmek gerekirse, onlara demek isteriz 
ki; bizim yaptıklarımızı takip etmekle asla 
yetinmeyin. Bizden daha planlı, yaratıcı ve 
eğlenceli olduğunuzu kanıtlamanız için 
hâlâ vaktiniz var. Bizi unutmayın, hepimizi 
gururlandırın ve sizden sonrakilere, umarız 
bizim olduğumuz gibi, örnek olun. 

L2 ÖĞRENCİLERİNE IB TANITIMI 

IB programını seçmek, ACI’da okul hayatı 
boyunca verilen kararlardan en önemlisi 
bence. Bu karar sonucu programdaki 
değişiklik bir kişiyi hem akademik 
hem sosyal hem de bireysel olarak 
etkilemektedir.  
Bundan dolayı IB öğrencisi olarak, son 
yılımda okuldaki diğer arkadaşlarıma da 
bu programı anlatmak istedim. Lise 3 
yılında birçok arkadaşımın IB programı 
için yaptığı CAS deneyimlerinden biri olan 
alt sınıflara danışmanlığı Lise 2 seviyesiyle 
yapmak istedim. Amacım IB seçme 
yolunda olan Lise 2 öğrencileriyle IB 
programının ikinci yılında olan öğrencileri 
bir araya getirmekti. Bu sayede, biz kendi 
deneyimlerimizi onlara aktarabilecek ve 
IB öncesi onları bilgilendirip onları IB 
hakkında aydınlatacaktık.
Buna benzer bir fikir akademik toplantıda 
konuşulunca bunu düzenlemek için bir 
adım attım. Berna Hanım ile iletişime 
geçtikten sonra Lise 2 öğrencileri için 

zamanlama olarak en uygun dersleri 
seçtim ve onların derslerine denk 
gelen Lise 4 derslerine baktım. Bizim 
dönemdeki IB öğrencilerine buna 
uygun bir form hazırladım ve yolladım. 
Hazırlıklarının 2 hafta sürdüğü bu 
etkinliği Aralık’ın son iki haftasında 
gerçekleştirdik. 
Bu toplantılara IB’nin farklı derslerini 
alan ve farklı çalışma disiplinlerine sahip 
L4 IB öğrencilerinin katılmasına özen 
gösterdik ki; her kesimden ve dersten 
bir örnek olsun. Benim toplantıya 
maalesef bir defa katılma fırsatım oldu 
ancak bu deneyimin Lise 2 öğrencileri 
için çok değerli olduğunu düşünüyorum. 
IB’nin gerekçeleri, yapılan ödevleri, 
üniversitelere kabuldeki etkileri ve hatta 
katılan bazı mezunlarımız sayesinde 
üniversite hayatındaki avantajları 
hakkında konuştuk. Bunun üstüne 
IB’nin düşünce sisteminin okulumuzun 
kültürüyle ne kadar uyuştuğuna da 
değindik. Aldığım geri dönüşler bu 
toplantıların Lise 2 öğrencilerine seçimleri 
konusunda yardımcı olduğu yönündeydi…

Cem Özsümer (L4 IB)
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restructuring this trip and orientation we could 
give the grade 11 IB students better memories 
and decided to do this as our “Creativity, 
Activity, Service (CAS) Project”.   
By organizing this IB Orientation event as our 
CAS project it would develop our creativity 
and further extend the activities and social 
service events we had already undertaken 
whilst also reaching a larger audience. This was 
the largest project undertaken by the five of 
us so far. So, the five grade 12 students went 
with great excitement to present our idea to 
Berna Hanım and Mine Hanım and after having 
selected the group deserving of organizing the 
orientation, we began the planning process. 
Our first task was to find a hotel where the 
orientation would be held. Up to now the 
orientation had always been traditionally held 
in the same holiday village in Foça but we 
were determined to bring a new breath of 
life into this event. This was a risk because it 
meant adding another job to the list. Despite 

involving many SMS, hours on Skype and 
short, quick meetings during breaks between 
lessons, in the end we were pleased with 
our decision. Booking rooms at the Denizatı 
Holiday Village in Gümüldür was a lot easier 
than we thought it would be, on the other hand 
all the required documents; permission slips 
from students, contact information, payments, 
and the ordering and categorizing of these 
was probably the most difficult thing. If having 
experienced the difficult IB program and 
grade11 had somewhat prepared us for this, 
it was still exciting to set up Excel files, sort out 
the permission papers, and tally the money 
but at the same time it was a tiring period.  
Fortunately, Berna Hanım and Mine Hanım 
always had time to help us and after all this 
planning we were ready for the trip.
At all times during the trip we had activities 
to oversee and students to check up on but 
we still had lots of fun. During the orientation 
while the grade 11 students learned from 
us, we also learned from them.  Our aim had 
been to prepare the grade 11 IB students for 
the year that lay ahead and as we answered 
their questions and told them anecdotes, 
we believed that we had achieved our goal. 
Although this orientation was to teach the 
grade 11 students about the IB system, 
naturally not everything we did was to do with 
IB classes. We were able to spending evenings 
sitting around camp fires, sunbathe and fit in 
this short extra summer holiday while everyone 
else was in school. As grade 12 students we 
got great pleasure from organizing a general 
knowledge quiz one evening and on another 
day, we were entertained by a creative drama 
performance put on by the grade11 students. 
Two days flew past and we all returned to 
school. It had been a very short adventure 
but we, the grade 12 students, were proud of 
what we had successfully achieved and to have 
been able to contribute to the student body 
was a source of happiness for us. If we need to 
address the grade 11 students we can say do 
not just follow in our footsteps. You have time 
to prove that you are more organized, creative 
and entertaining than us. Don’t forget us. Make 
us proud of you and be an example to those 
following you like we hope we have been for 
you. 

IB PRESENTATION TO GRADE 
10 STUDENTS

Cem Özsümer (Grade 12 IB)

Probably the most important decision 
you will ever make in your time at ACI 
is whether to choose the IB program. 
This decision affects you academically, 
socially and individually because of the 
changes to the program. As a grade12 
student in my final year at school I 
wanted to present this IB program to 
you.  Just like many of my friends in IB 
grade11 as part of their CAS project     
wanted to present the IB program to 
you, the grade 10 students, so did I. 
My aim is to bring together students 
in the second year of the program 
with students in grade 10 who are 
considering choosing the IB program. 
Through this coming together we can 
pass on our own experiences and pre 
IB we can inform these prospective IB 
students and enlighten them about IB.
When this idea was put forward at 
an academic meeting, I took a step 
towards organizing such an event. 
After contacting Berna Hanım, I chose 
the most suitable time for getting the 
grade 10 students together which 
involved also checking the grade 12 
class schedules to find a common 
suitable time. I prepared a form for 
the grade 12 students and sent it out. 
The preparations took two weeks and 
the event was realized during the 
last two weeks of December. Great 
care was taken to involve grade 12 IB 
students from different lesson areas 
and disciplines so that all was covered.  
Unfortunately, I was only able to attend 
one of my sessions but I believe this 
was a valuable experience for the 
grade 10 students. We discussed the 
criteria for entering the IB program, the 
homework, the effect on acceptance 
to universities and thanks to the 
attendance of some of our graduates, 
even the advantages IB brings to 
university life.  In addition, we touched 
on how the philosophy of IB is in 
complete alignment with our school 
culture. According to the feedback I 
received this meeting seems to have 
been helpful to the grade 10 students 
in assisting them with their choices. 
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WORLD SCHOLAR’S CUP 
TURNUVALARINDA ACI 

RÜZGARI
ACI ROCKS THE WSC TOURNAMENTS!

Geçtiğimiz yıl katıldıkları turnuvalardaki 
başarılar sonucunda ABD’nin en saygın 

üniversitelerinden Yale’de yapılan World 
Scholar’s Cup (WSC) Şampiyonlar Turnuvası’na 
katılmaya hak kazanan ACI WSC Kulübü 
öğrencilerimiz “Bölgesel İkincilik Kupası” ve 
birçok madalya kazanarak büyük bir başarıya 
imza attılar. Geleceğin liderlerine global bir 
ortam yaratarak bugün ve geleceğe ait fikir ve 
durumlar üzerine kompozisyonlar yazdırılan, 
münazaralar yapılan turnuvada lider duruşları 
ve İngilizceleri ile jürinin dikkatini çeken 
öğrencilerimizi bu senenin ilk turnuvasındaki 
bu önemli başarılarından dolayı kutluyoruz.

WSC BÖLGESEL TURNUVASI
Yale’deki turnuvadan başarıyla dönen 
takımımız sonrasında katıldıkları WSC Bölgesel 
Turnuvası’nda da 12 kupa, 122 altın ve 92 
gümüş madalya kazanarak rüzgar estirdiler. 
Genel Takım Şampiyonluğu’nda da birinci olan 
öğrencilerimiz, farklı birçok kategoride de ilk 

üçe girdiler. Tüm öğrencilerimizi ve kendilerine 
liderlik eden İngilizce Öğretmenlerimiz 
Banu Sakıpağa ve Meri Roditi’yi bu güzel 
başarılarından dolayı kutluyoruz.

Due to our success in last year’s tournaments 
the ACI WSC Club members earned the 
right to participate in the World Scholar’s 
Cup (WSC) Champions’ Tournament held 
at the prestigious Yale University in the 
United States. These students made both 
their parents and the school proud by 
placing second in the Area Cup and winning 
a number of medals. This organization 
creates a global platform for the leaders 
of tomorrow by having the students write 
compositions about current and future ideas 
and events and debating them. Our students 
impressed the judges with the way they 
carried themselves as well as with their level 
of English and we congratulate them on their 
success in this first tournament of the year. 

WSC REGIONAL TOURNAMENT 
Our team took the WSC Regional 
Tournament at İzmir SEV by storm by winning 
12 cups, 122 gold and 92 silver medals. 
Our students were placed first in the Team 
Championships and were placed in the first 
three in a number of different categories. 
We congratulate our students and the 
sponsor teachers; Banu Sakıpağa and Meri 
Roditi for these wonderful results. 
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VELİLERLE PSİKODRAMA
PSYCHODRAMA WITH THE PARENTS

Kişinin toplumsal ve bireysel 
yönleri üzerinde çalışabildiği bir 

grup psikoterapi uygulaması olan 
“Psikodrama”, İzmir Amerikan Koleji 
olarak bizlerin de programına dâhil 
ettiği yöntemlerden biri. 20. yüzyılın 
başlarında Jacob Levy Moreno 
tarafından geliştirilen, Türkiye’deyse 
Prof. Dr. Abdülkadir Özbek önderliğinde başlayan çalışmalar 
sonucunda her geçen gün biraz daha yaygınlaşan bu yöntem, 
gerçekleştirdiğimiz “Velilerle Psikodrama” etkinliğine de ışık 
tutuyor. Rehberlik Bölümümüzde görev yapan Psikodramatist 
Esin Aydın tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde 
gerçekleştirdiğimiz çalışmanın bu yılki temasını “İlişkide Sınırlar” 
olarak belirledik. Bu etkinlik aracılığıyla insanın en önemli özelliği 
olan eylemi, oyun içinde roller alarak kullanması; rollerle hayatın 
içinde yaşadığı olumsuz duyguları psikodrama sahnesine 
taşımasını amaçladık. Kişinin yaratıcılığını ve spontanlığını 
artırarak kurallar ve sınırlar konusunda yeni çözümler bulması; 
özellikle ergenle olan iletişim duvarlarını duygu eşlemeleriyle 
ve farkındalıkla yeniden çerçevelendirmesi; sonuç odaklı 
olmaktan çıkarıp sürecin içinde kalması; roller içinde kendisiyle 
ve çevresiyle uyumunu kolaylaştırması da hedeflerimiz arasında 
bulunuyor. 

The psychotherapy application which works on the social and 
individual aspects of people, better known as Psychodrama, is one 
of the methods implemented into the school program by ACI. This 
method was developed by Jacob Levy Moreno at the beginning 
of the 20th century and in Turkey has slowly begun to be used 
more widespread, under the leadership of Prof. Dr. Abdülkadir 
Özbek and is the guiding light in our activity; “Psychodrama with 
Parents”. The sessions were run by psych dramatist, and member 
of our Guidance Department, Esin Aydın and this year’s theme is: 
“Boundaries in Relationships”. Through these sessions, the most 
important aspect of humans which is the ability to take action, 
was examined by the participants taking rolls in a scenario the 
aim of which is to enable the participants to express the negative 
emotions they experience in their lives. The participants then 
use their creativity and spontaneity to find new solutions to the 
issue of rules and boundaries especially in communication with 
adolescents by reframing their awareness and emotions. One of 
our aims is for them to realize that they should not focus on the 
issue but allow the process to take its course and through role play 
make it easier to be compatible with themselves and those around 
them.

ACI OKUL-AİLE BİRLİĞİ’NDEN HABERLER
NEWS FROM THE PARENT-TEACHERS’S ASSOCIATION

• Okul-Aile Birliğimiz ilk kültür ve sanat etkinliğini 27 Kasım 2018 
tarihinde Arkas Sanat Galerisi’ne gerçekleştirdi. La Cigale’de ikramlar 
eşliğinde tanışma ile başlayan program, Arkas Sanat Galerisi’nde 
1001 Gece Sergisi’nin rehber eşliğinde gezilmesiyle devam etti. 
Veliler 11 Aralık’ta yapılacak olan İzmir Kültür Gezisi’nde buluşmak 
üzere bu güzel günü sonlandırdılar.

• 11 Aralık’ta şehrimizi daha yakından tanımak için OAB tarafından 
İzmir Kültür Gezisi gerçekleştirildi. Antik Agora kenti ziyareti, havra 
ziyaretleri, Kemeraltı el sanatları mağazaları arasında dolaşıp St. 
Polycarp Kilisesi’nde sonlanan gezide velilerimiz hep birlikte keyifli 
bir gün geçirdiler.

•  26 Aralık Çarşamba günü yani yılbaşının hemen öncesinde 
toplanan velilerimiz, çocuklarına ve ailelerine sıcacık yılbaşı 
kurabiyelerini, beraberce, şef Melike Bahçeci ile birlikte Dory’s 
Kitchen atölyesinde çay ve kahvelerini yudumlayarak hazırladılar. 
Okul- Aile Birliğimizin etkinliklerini yeni açılan aci_okulailebirligi 
instagram hesabından takip edebilirsiniz.

• The Parent-Teachers’ Association’s first cultural and arts event was 
held at the Arkas Art Gallery on November 28th,2018. The event 
began with a “getting acquainted” meeting with snacks at La Cigale. 
The event continued with a tour, led by a guide, of the exhibition, 
“1001 Nights” at the Arkas gallery. The day closed with the decision 
to meet at the next event, the İzmir Culture Trip, to be held on 
December 11th.

• With the aim of getting to know our city better the PTA participated 
in a very enjoyable Izmir Culture Tour held on December 11th. The 
tour included visits to the ancient agora, synagogues, wandering 
throught the handcraft stalls in Kemeraltı and finalized with a visit to 
St. Polycarp Church. 

• Our parents held a meeting on Wednesday, December 26th just 
before the new year. In Dory’s kitchen with the guidance of chef 
Melike Bahçeci they prepared New Year cookies for their children 
and families while sipping coffee and tea.
You can learn what the PTA’s next planned trips are from our newly 
opened account at aci_okulailebirligi instagram.
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SHEPARD SPOR TURNUVASI
SHEPARD SPORTS CUP 

Bu sene geleneksel Shepard Spor 
Turnuvamızı 19-21 Ekim 2018 tarihleri 

arasında SEV Amerikan Lisesi (SAC), Tarsus 
Amerikan Koleji (TAC) , Üsküdar Amerikan 
Koleji (ÜAA) ve Saint Joseph Lisesi (SJ) kız 
ve erkek voleybol takımlarının katılımıyla 
gerçekleştirdik.  

Turnuva Sonuçları / 
Tournament Rankings
Erkekler / Boys: 
1. ACI, 2. SJ, 3.ÜAA  
Kızlar / Girls: 
1.ÜAA 2. TAC 
3. SAC 4. ACI

BADMİNTON KIZ: İZMİR 1.si olarak  Türkiye Şampiyonası grup 
elemelerine katıldılar. 
Badminton Girls, being the Izmir Champion, attended the Turkish 
Championship
MASA TENİSİ ERKEK: İZMİR 2.si olarak Kütahya’da yapılan Türkiye 
Şampiyonası grup elemelerine katıldılar. Grup 4.sü oldular.
Table Tennis-Boys, ranked second in Izmir, attended the Turkish 
Championship at Kütahya and ranked fourth in their groups.

VOLEYBOL ERKEK: İZMİR 2.si 
Volleyball Boys, ranked second in İzmir.
TENİS ERKEK:  İZMİR 2.si 
Tennis Boys, ranked second in İzmir.
BASKETBOL ERKEK (A): İZMİR 4.sü
Basketball Boys, ranked fourth in İzmir.
BASKETBOL KIZ: İZMİR 5.si
Basketball Girls, ranked fifth in İzmir.

This year, we had our traditional Shepard 
Sports Cup on October, 19-21, 2018 .In 
addition to our school , we hosted the 
boy and girl volleyball teams from Tarsus 
American College (TAC), SEV American 
College (SAC), Üsküdar American Academy 
(UAA) and Saint Joseph High School (SJ).

ACI TAKIMLARIMIZIN 2018-2019 BAŞARILARI (1. DÖNEM)
2018-2019 ACI SCHOOL TEAMS’ SUCCESSFUL RESULTS (FIRST TERM)
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VOLEYBOL ERKEK: İZMİR 2.si 
Volleyball Boys, ranked second in İzmir.
TENİS ERKEK:  İZMİR 2.si 
Tennis Boys, ranked second in İzmir.
BASKETBOL ERKEK (A): İZMİR 4.sü
Basketball Boys, ranked fourth in İzmir.
BASKETBOL KIZ: İZMİR 5.si
Basketball Girls, ranked fifth in İzmir.
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