
 



 

 

3D TEKNOLOJİ TASARIM 

KULÜBÜN AMACI:  

Günümüzün yenilikçi teknolojilerinden biri olan 3D Tasarım ve Modelleme ile öğrencilerimizin perspektif kavramını, nesnelerin alanı 

ve hacmi arasındaki ilişkiyi, en boy ve derinlik özelliğini anlamalarını, tasarımsal düşünce becerisini geliştirmeyi hedefliyoruz. 

Öğrencilerimiz; 

 İki boyutlu bir şeklin nasıl üç boyutlu bir nesneye dönüştürülebileceğini, 

 Tasarım (3D Modelleme)-Fusion 360 programının ara yüz kullanımını, 

 3D yazıcı programı Zaxe Desktop programının inceliklerini öğreneceklerdir. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Yıl sonunda öğrencilerimiz, hayal ettiklerini tasarlayarak ürettikleri 3 boyutlu modellemelerini sergileyeceklerdir. 

KULÜBÜN KATILMAYI PLANLADIĞI YARIŞMALAR: 

Yıl içinde yapılacak 3D Tasarım Yarışmalarına katılım  

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 

YAPACAĞI/ YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ: 

Öğrencilerimizin hayal ederek tasarladığı ürünlerinin satışıyla elde edilen maddi gelir TEMA Vakfı’na bağışlanacaktır. Robotic 

Kulübü ile iş birliği içinde de çeşitli çalışmalar yapılabilir. 

 

 

 

   

  



ÇEVİRİ KULÜBÜ: 

 

KULÜBÜN AMACI: 

 Ana dil ve hedef dilin arasındaki kültür benzerlikleri ve farklılıklarını öğrenmek,  

 Sözlüğü etkili bir şekilde kullanabilmek,  

 Dil becerilerini geliştirmek, 

 Kelime dağarcığını geliştirmek,  

 Çevrilecek metini incelerken konu çeşitliğinin farkında olmak,  

 Başarılı bir çevirmen olmanın yollarını öğrenmek,  

 İyi çevirinin önemini ve hatalı çevirinin yol açabileceği yanlış anlaşılmaları ve riskleri öğrenmek,   

 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 Dönem sonunda öğrenciler bir TED talk videosuna altyazı hazırlamış olacaklar. 

 Amerikan ya da İngiliz edebiyatından kendi seçecekleri bir hikâye ya da şiirin çevirisini yapmak. 

 Çeviri kulübü katılımcıları olarak okuldaki Türkçe dilindeki afişleri/posterleri İngilizceye çevirmek.  

 Sevdikleri bir film sahnesinin dublajını yapmak. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE KATILACAĞI AKTİVİTELER: 

Kulübümüz bu sene MUN kulübüyle birlikte sosyal sorumluluk projesi olarak “Red Nose Friday” adı altında düzenlenen etkinliğe 

katılacak ve bu etkinlikten elde edilen tüm geliri TEMA Vakfı’na bağışlayacaktır. 

  



 

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR. 

 

FARAZİ DAVA KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI:  

Kulüp; sorumluluk bilinci yüksek, eleştirel düşünebilen, çözüm üretebilen, iletişim ve sosyal becerileri yüksek, hitabeti kuvvetli ve çok 

yönlü bireyler yetişmesini hedeflemektedir. Farazi Dava Kulübü bu amaçlar doğrultusunda; 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

 Bilinen ve öncü hukuk bürolarından meslek alanını tanımaya ve başarılı avukatlarla iletişim kurabilmeye olanak tanır. 

 Yarışmalar ve etkinlikler düzenleyerek alanında uzman hukukçuların okulumuza gelerek öğrencilerle bilgi ve 

deneyimlerini paylaşmalarını sağlar. 

 İlgilenilen alanlarda faaliyet gösteren benzer üniversite kulüpleri ile diğer eğitim kurum, kuruluş, şahıs ve toplulukların 

çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılım sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür. 

 Farazi dava, hukuki münazara ve mahkeme simülasyonları düzenleyerek öğrencilerin bu alanda yıl boyunca edindikleri 

bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunar. 

 Edebiyat veya sinema tarihinde önemli roller oynamış, ayrıca hukuki konuları irdelemiş olan kitaplar ve filmleri beraber 

yorumlamak için bir müzakere ortamı oluşturur. 

Farazi dava (moot court) yarışması fikri Anglo-Sakson hukuk geleneğinden doğmuştur. Yarışmanın aslı, bu yarışmaların yasal 

eğitimin bir parçası olarak düzenlendiği Amerikan üniversitelerine dayanır. Amerika’da moot court’un aslında eğitimin önemli bir 

parçası olduğunu, hukuk fakültelerinde bir duruşma salonunun bulunmasından da anlamak mümkündür. Türkçe ’ye “farazi dava 

yarışması” olarak çevrilen ve Amerikan hukuk eğitim sisteminin bir parçası olan moot court, Kıta Avrupası’na da yayılmıştır. Moot 

court, hukuk öğrencilerinin kurgusal hukuki bir olayı karşılıklı olarak iddia ve savunmalarını sundukları ve böylelikle mesleki 

yeteneklerini geliştirdikleri farazi dava yarışmalarıdır. Moot court yarışmalarına hazırlık genel olarak iki evreden oluşur: ilk aşama 

dilekçelerin hazırlanması, ikinci aşama ise sözlü sunumlardır. Öğrenci takımları verilen kurgusal olayla ilgili önce yazılı dilekçeler 

hazırlarlar ve ardından kurgusal bir duruşmada hakimlerin ya da hakemlerin önünde sözlü şekilde iddialarını sunarlar. Dava 

dilekçelerinin hazırlanması aşamasında derin hukuki araştırmalar yapılır; bu araştırmaların sonucunda sunulacak olan hukuki 

argümanlar, bir mantık ve usul silsilesi içerisinde dava dilekçesinde yer alır. Sözlü sunum kısmında ise dilekçede sunulan argümanlar 

bir konuşma haline getirilir ve elde olan tüm hukuki dayanaklar mahkeme önünde sunulur. 

Bu yarışmalardan en geniş katılımcı sayısına sahip ve dünyadaki en eski ve en prestijli farazi dava yarışması olan Philip C. Jessup 

Uluslararası Hukuk Farazi Dava Yarışması (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), Washington DC’de ILSA 

tarafından düzenlenmektedir. Türkiye’den çeşitli üniversiteler de bu yarışmalara katılmaktadır.  



FELSEFE KAFE 

-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΦΕ- 

 

 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Felsefenin büyülü ve sonsuz dünyasını okulumuzdaki felsefe kafe alanına taşıyarak çoğu zaman özgür ve sınırsız düşüncelerin kimi 

zaman düşünülmüş olanların düşünüldüğü bir platform oluşturmak. Türk Millî Eğitim müfredatına uygun ders uygulamaları, 

etkinlikler, söyleşiler, münazaralar, tartışmalar düzenlenir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların eleştirilerini, filozofların 

görüşlerini, etkilendikleri görselleri burada arkadaşlarıyla paylaşırlar. Düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bu alanda mantık ve 

akıl yürütme ilkelerine de vakıf olacaklardır. Temel amacımız bilginin, düşüncenin satır aralarındaki ölüm sessizliğini yaşam 

coşkusuna dönüştürmektir. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

 

1. Her ay müfredata uygun olarak  “BİR FİKİR GEÇTİ DÜNYADAN” adlı filozofları anma etkinlikleri 

2. Film analizleri 

3. Metin analizleri 

4. Gazete, dergi, haber vb. materyallerdeki olay veya olguları yorumlama 

5. Felsefe Atölye çalışması 

6. Seminerler 

7. Yarışmalar; Felsefe Olimpiyatları, Felsefi Deneme Yazma Yarışması, Baltık Denizi Deneme Yarışması vb. 

8. Sanal müze gezileri 

  



MATEMATİK VE SANAT KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

 Matematiğin sadece sembol ve kurallardan ibaret bir ders olmadığı düşüncesinin geliştirilmesi, 

 Matematiğin sanata yansımalarına örnekler verilerek matematiğin başka disiplinlerle olan ilişkilerinin keşfedilmesi, 

 Günlük hayatta karşılaşılan sanat eserlerinin matematiksel özelliklerinin yorumlanması ile İleri matematik konuları 

hakkında fikir sahibi olunması, 

 Bazı matematiksel cisim modellerinin yapılarak matematiğin somutlaştırılması ve matematiğe karşı olan önyargıların 

yıkılması amaçlanmıştır. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 Çeşitli sanat eserlerinin matematiksel olarak incelenmesi, 

 Bazı matematiksel cisim modelleri yapılarak dünya matematik gününde okul içinde sergi açılması, 

 Düzenli olarak çıkan matematik dergisine içerik olarak destek verilmesi, 

 İllüzyon Müzesine bir gezi düzenlenmesi planlanmaktadır. 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK 

AMACIYLA YAPACAĞI / YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ / FAALİYETLERİ: 

 Kulüp öğrencileri Nesin Vakfı’nı ziyaret ederek oradaki çocuklara matematiksel modellerin tanıtımını ve günlük hayatta 

karşılaştıkları matematik içeren sanat eserlerinden bazılarının gösterimini yapacaklarıdır. 

 Kulüp öğrencileri hazırlayacakları matematiksel modelleri dünya matematik haftasında okulumuzda sergileyeceklerdir. 

 

  

  



MUN KULÜBÜ 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN GENÇLERE YÖNELİK BİR SİMULASYONU OLAN MUN KULÜBÜNÜN ANA AMAÇLARI: 

 Dünya vatandaşlığı kimliğini geliştirmek, 

 Uluslararası ilişkiler konusunda gençlerin farkındalıklarını artırmak, 

 Öğrencilerin global konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi ortamlarda münazara yapma becerilerini 

geliştirmelerini ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarının benzer uygulamalarını yapmalarını sağlamak, 

 Öğrencileri yazılı ve sözlü İngilizcelerini ve liderlik becerilerini geliştirmek konusunda cesaretlendirmek, 

 MUN aktivitelerini demokratik süreci içinde öğrenmek ve yaşamak öğrencileri geleceğe daha sorumluluk sahibi, bilgi 

sahibi ve iyi yurttaşlar olarak hazırlamak, 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 Öğrencileri delege olarak konferanslara hazırlamak 

 Öğrencileri komite başkanı olarak konferanslara hazırlamak 

 Konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantılara hazırlık çalışmaları yapmak 

 

FMV Ispartakule Işık MUN Kulübü, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 7 farklı konferansa katılmayı planlamaktadır.  

 

 TIMUN Üsküdar American Academy Model United Nations (Kasım 2022) 

 MUNDP Koç Schools Model United Nations Development Program (Şubat 2023) 

 SACMUN SEV American College International Model United Nations (Mart 2023) 

 ACIMUN İzmir American Collegiate (Nisan 2023) 

 RCIMUN Robert College International Model United Nations (Nisan 2023) 

 TAMUN TED Antalya Model United Nations (Mayıs 2023) 

 ENIMUN Enka Schools Model United Nations (Mayıs 2023) 

 

  

Kulübümüz bu sene sosyal sorumluluk projesi olarak “Red Nose Friday” adı altında bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikten elde 

edilen tüm geliri TEMA Vakfı’na bağışlayacaktır. 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Konferans
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Panel&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Forum


“ARŞİVE IŞIK TUTANLAR” KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI 

▪ Arşive Işık Tutanlar" ekibi, her ay düzenli aralıklarla İstanbul'un büyük kütüphanelerinde ya da online arşivlerde arşiv 

taramaları gerçekleştirecektir, 

 

▪ Öğrencilerimizin literatür tarama yapabilme alışkanlıklarının geliştirilmesini sağlayarak akademik düzeyde bir beceri 

kazanmalarına yardımcı olmak, 

 

▪ Öğrencilerimizin Kütüphanelerdeki tarihi belgelere ulaşmanın heyecanını yaşatmak, 

 

▪ Tarihin belirlenen dönemlerine yönelik farklı bakış açılarını yansıtabilmek amacıyla dönem gazetelerine ulaşmak ve bu 

gazetelerin incelenerek bir araya getirilmesini sağlamak. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

▪ 15 Mayıs 1919 - 04 Haziran 1919 tarihlerini kapsayan dönemin gazete arşivlerinin taranması ve İzmir’in işgali sonrası 

Anadolu’nun içinde bulunduğu sosyal ve siyasi yapısının farklı yayın organları vasıtasıyla gözler önüne serildiği milli 

mücadelenin 100. yılı anısına “Milli Mücadele” gazetesi çıkartıldı. 

 

▪  9 Kasım 1938 – 25 Kasım 1938 tarihlerini kapsayan dönemin gazetelerinin taranmasıyla Atatürk Haftası’nda Atatürk anısına “10 

Kasım” gazetesi çıkarıldı. 

 

▪ Şubat 1922 – Ekim 1922 tarihlerini kapsayan dönemin gazetelerinin Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Atatürk Kütüphanesinde 

dönem gazetelerinden en az beş tanesinin incelenerek Büyük Zafer’in anısına “30 Ağustos” gazetesi çıkarıldı. 

 

▪ Kasım 1914 – Ocak 1916 tarihlerini kapsayan dönemin gazetelerinin incelenmesiyle aziz şehitlerimizin anısına “18 Mart” gazetesi 

çıkartıldı.  

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

▪ Online kütüphane ve arşivler ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Atatürk Kütüphanesinde dönem gazetelerinden en az beş 

tanesinin incelenerek cumhuriyetin 100. Yılında çıkartılmak üzere “29 Ekim” gazetesinin çıkartılması planlanmaktadır. 



 

ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI:  

Astronomi ve uzay bilimleri kulübü içerisinde bulunduğumuz uzay çağıyla birlikte öğrencilerimizi astronomi hakkında 

aydınlatmak ve evrendeki yerimizi daha net anlamamızı sağlamayı amaçlar. 

Öğrencilerimizin Kazanımları; 

● Makrodan mikroya bütün evreni keşfetmek, 

● Bildiğimiz yaşamın oluşabilme koşullarını öğrenmek, 

● Uzay araçları, teleskoplar ve uydular hakkında bilgi sahibi olmak. 

 

KULÜBÜN EĞİİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞII/YAPMAYI PLANLADIĞII FAALİYETLER: 

Okulumuzda bulunan planetaryum aracılığıyla öğrencilerimiz, gökyüzünün büyüleyici görünümünü ve hareketlerini gerçekçi 

simülasyonlarla inceleyerek, uzayı ve evreni üç boyutlu olarak izleme ve anlama fırsatına sahip olurlar.  

 

 İstanbul Üniversitesi Gözlemevi gezisine katılım sağlayarak tarihi güneş teleskobu ile güneş gözlemi yapmayı ve astronomi 

müzesini deneyimleyeceklerdir. 

 

KULÜBÜN KATILMAYI PLANLADIĞI YARIŞMALAR: 

Yıl içinde astronomi ve uzay bilimleri yarışmalarına katılım sağlamak. 

 

 

   

 

            

 

  



COĞRAFYA VE PERMEKÜLTÜR KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMAÇLARI: 

 Coğrafya derslerinde teorik olarak öğrenilen vb bilgilerin uygulamasını gerçekleştirmek, 

 

 Permakültür vakfı eğitimlerine katılmak, 

 

 İklim, bitki, toprak ve suyun önemi kavramak, 

 

 Doğadaki insan yerleşimlerini, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik 

görüşüne göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışı oluşturmak, 

 

 BM sürdürülebilir kalkınma ve tarım çalışmalarına örnek yaratmak, 

 

 KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI ÇALIŞMALAR: 

 ‘Doğayla birlikte uyumlu hareket et’ sloganını hayata geçirmek, 

 

 Ata tohumundan sebze, meyve ve çiçek fideleri üretmek, 

 

 Bokashi kompost yöntemiyle doğal gübre üretmek, 

 

 Geri kazanım ve tasarrufu yaşamımızın içine yerleştirmek. 

 

 

         

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE KATILACAĞI AKTİVİTELER: 

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla sosyal 

sorumluluk projelerinde görev alınacaktır. 

  



 

DENEY KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Deney Kulübü olarak öğrencilerimizin kendini anlayabilen, ifade edebilen, yeteneklerini geliştiren ve bu yeteneklerini toplum 

yararına kullanabilen sorumluluk sahibi paylaşımcı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.  

Bu kapsamda kulübümüz; 

 Araştıran, sorgulayan ve inceleyen, 

 Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede fen bilimlerini kullanabilen, 

 Kişisel becerilerinin farkında olup kullanabilen, 

 Problem çözme becerilerini geliştiren, 

 Sorunlar karşısında pes etmeyen ve çözüm üretebilen, 

 Grup olarak hareket edebilen, 

 Başkalarının fikirlerine saygılı, 

 Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini kurabilen, 

 Pozitif ve analitik düşünebilen, yorum, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirilmesini amaçlamıştır. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Deney kulübü yıllık planına uygun ve öğrencilerin hayal ettikleri deneylerin yapılması ve okulumuzun kardeş okulu olan Şehit Şerife 

Bacı İlkokuluna öğrencilerimiz ile Bilim Atölyelerinin hazırlanması. 

 

KULÜBÜN KATILMAYI PLANLADIĞI YARIŞMALAR: 

Yıl içinde yapılacak deney yarışmalarına katılmak. 

 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 

YAPACAĞI/ YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ:  

Deney kulübü kapsamında çıkartılan ürünlerin satışıyla elde edilen maddi gelirin Yedikule Hayvan Barınağı’na bağış yapılması.  

 

 

  



 

DESTINATION IMAGINATION KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu Destination Imagination Türkiye tarafından ülkemizde organize edilen Takım Yarışması 

(Team Challenge) ve Anlık Yarışma (Instant Challenge) olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Sürece odaklı yaratıcı problem 

çözme becerisini temel alan Destination Imagination (DI) gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en 

iyi şekilde kullanma ve yaratıcı problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir programdır. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

- 2022-2023 yılı için açıklanacak 6 kategoriyi incelemek,   

- Bu 6 kategoriyle ilgili daha yakın ve iyi olduklarını düşündükleri kategorilerle 

ilgili kendi çözümlerini kısa bir senaryo ile üretebilmek, 

- Üretilen çözümün 8 dakikalık bir sürece sığdırabilmesi için text yazmak, 

rolleri paylaşmak, 

- Ortaya çıkan çözüm ile ilgili kostüm, dekor, sunum propları tasarlamak ve üretmek, 

- Ekip çalışmasıyla çözümlerine dair senaryonun pratikte çalışılması ve 8 dakika içinde dekor kurulumu-kostüm değiştirme vs 

dahil provaların yapılması, 

- Turnuvalarda Pin-Trading için okula ve ekibe ait T-shirt ve rozet tasarlama,  

- Yıl içinde düzenli olarak anlık görev çalışmalarının yapılması,  

- Güz dönemindeki ICC(Anlık Görev) Şenliklerine katılarak, anlık görevlerde hem tecrübe edinmeleri hem de takım çalışmasında 

nasıl olduklarını görmeleri, 

- Anlık görev çalışmalarıyla hem fen-matematik-görsel sanatlar-drama-yaratıcılık becerilerini keşfetmeleri hem de takım 

ruhunu oluşturarak motivasyonlarını anlık görev süreleri(4-6 dk) bitene kadar koruyabilmelerini sağlamak, 

KULÜBÜN KATILMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ YARIŞMALAR: 

İstanbul ICC (Anlık Görev) Şenliklerine katılım, 

•  Yurt içi DAT-2022 Turnuvalarına katılım – ANTALYA’ da gerçekleşecek, 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 

YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMET FAALİYETİ: 

• Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları ile ilgili farkındalık sunumu yapıldıktan sonra yardım kampanyaları düzenlemek 

amacıyla okul içi bilgilendirme panoları-standları hazırlanarak kuru-yaş mama toplanması, okul içinde öğrencilerimizin 

el ürünlerinin satışıyla elde edilen maddi gelirle barınağın ve hayvanların ihtiyaçlarının alınması gerçekleşecektir. 

Sonrasında da öğrencilerimizle pandemi sürecine bağlı olarak birlikte barınağa gidilerek topladığımız mamaları, gerekli 

malzemelerin teslim edilmesi sağlanacaktır.                     

 

          

  



DRAMA VE GÖSTERİ KULÜBÜ: 

 

 

KULÜBÜN AMACI:  

 

Öğretim yılı içinde düzenlenecek tören ve gösterilerde günün anlam ve amacına uygun sahne gösterileri hazırlamak ve sahnelemek 

kulübün temel amacıdır. 

 

Kulüp bu amaç doğrultusunda öğrencilere, topluluk karşısında konuşma ve kendini ifade etme becerisi kazandırmayı hedefler. 

Öğrencilerin topluluğa hitap etme, kendine güvenme, sesi doğru kullanma alanlarında kendilerini geliştirmelerine destek olur. 

 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/ YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER 

 Kulüp öğrencilerimizin drama öğretmenimiz yönetmenliğinde sergilediği oyunla profesyonel dekor ve kostümlerle 

yarışmalara katılması 

 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Anlama Günü/ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sunumu ve drama gösterisi sahneleme 

 Okulda planlanan sosyal sorumluluk projelerine destek verme 

 



ESU (İngilizce Konuşma Topluluğu) 

 

KULÜBÜN AMACI: 

 

 Öğrencilere hitabet yeteneklerini sınama, analitik düşünme ve mantıklı sonuç çıkarma, ulusal ve uluslararası konular 

hakkında bilgi sahibi olma ve pratik çözüm bulma gibi yetenekleri geliştirme fırsatı sunmak 

 İngilizce kullanımı aracılığıyla kültürler arası diyalogu zenginleştirip derinleştirmek ve bu sayede hem bireylerin hem de 

toplumların birbirine anlayışla yaklaştığı bir dünya yaratmak. 

 İngilizce kendini iyi ifade edebilen, duygu ve düşüncelerini muhatabına en etkin şekilde iletebilen, dolayısıyla muhakeme ve 

iletişim yeteneği gelişmiş bir neslin gelişimine katkıda bulunmak 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 

ESU Türkiye ile çalışarak dünya çapında elliyi aşkın ülkede bir gelenek halini almış ve her yıl düzenlenen International Public 

Speaking Competition (IPSC), International Public Speaking Competion Türkiye elemeleri ve öncesinde bu yarışmaya yönelik yurt 

dışından gelen uzman eğitmenlerce verilen eğitimlere katılım sağlanacaktır. Yarışmanın galipleri Mayıs ayında Londra'da 

gerçekleşecek olan ESU Uluslararası Topluluk Önünde Konuşma Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek ve tüm masrafları ESU ve de 

ESU Türkiye'ye ait olmak üzere Londra'nın en seçkin otellerinde ağırlanıp kenti tanıma fırsatı bulacaklardır. Ekim ayında Newyork 

Universitesinin ve Brewer Vakfının ortaklaşa düzenlediği online münazara yarışmasına katılınacak.  

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN PLANLANAN ÇALIŞMALAR: 

 Ekim ayında Newyork Universitesinin ve Brewer Vakfının ortaklaşa düzenlediği online münazara yarışmasına katılınacak.  

 Ocak ayında Debate Academy Winter 

 Mart ayında ESU Toplum Önünde Konuşma Eğitimi 

 European Youth Parliament etkinliklerine katılınacak.  

 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK 

AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ: 

 
Kulübün ana amacı kültürler arası diyaloğu zenginleştirip derinleştirmek ve bu sayede hem bireylerin hem de toplumların birbirine 

anlayışla yaklaştığı bir dünya yaratmaktır. Bu amaçla katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalarda küresel konular üzerine 

tartışarak çözüm önerileri getirilecektir. 

 

  



FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Fotoğrafçılık kulübü, öğrencilerimizin fotoğraf ve fotoğraf tarihi hakkında bilgi edinmesini sağlamak, çevrelerine bakış açılarını 

artırmak ve fotoğrafçılık alanında kendilerini geliştirmesini sağlamak amacıyla çalışmalar düzenlenmeyi hedefler. Öğrencilerin yıl 

boyunca çektikleri fotoğrafları okulda sergilemeleri, okul içerisinde farklı temalardan fotoğraf ve kısa film yarışmaları düzenlemeleri 

ve okul dışında yapılan fotoğraf yarışmalarına katılmaları beklenmektedir. 

Bu kapsamda; 

Araştıran, sorgulayan ve inceleyen, 

Kişisel becerilerinin farkında olup kullanabilen,  

Fotoğrafçılık etiğine uygun davranan, 

Çevresine fotoğrafçı gözüyle bakan, 

Sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi planlıyoruz.  

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Kulüp kendi içinde teorik ve pratik eğitimlerini gerçekleştirir, 

Kentimizde düzenlenen fotoğrafçılıkla ilgili sergi ve yarışma etkinliklerini takip eder ve katılım olanaklarını organize eder, 

Belirlenen tema ile ilgili saha çalışmalarını gerçekleştirir, 

Okul içinde fotoğraf sergileri ve yarışmaları düzenler. 

 

KULÜBÜN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI YARIŞMALAR VE SERGİLER: 

“ He4She Dilde Cinsiyet Eşitliği” fotoğraf sergisi, 

“ Ben de Yapabilirim” kısa film yarışması 

“ Dünyamız İçin Ciddi Bir Varoluşsal Risk: İklim Eylemi” konulu fotoğraf yarışması  

“ İstanbul” temalı karma sergi 

 

KULÜBE KATILIM İÇİN GEREKLİ ÖZEL ŞARTLAR: 

Fotoğraf sanatına ilgi duyan, bu alanda deneyim sahibi olmak isteyen ve kulüp çalışmaları için gerekli olan profesyonel fotoğraf 

makinesine sahip öğrenciler içindir. 



HİKÂYE ANLATICILIĞI KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI  

Hikâye eştirerek anlatılan bir konunun akılda daha uzun süre kaldığı 

günümüzde bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Eğitimde birçok kurum 

hikâyeleştirmeye giderek derslerin işlenmesine daha fazla önem 

vermektedir.  

Hikâye anlatıcılığına giriş niteliğindeki bu eğitimde, katılımcılar hikâyelerin iskeletini, etini 

tanır; sözle ve bedenle yaratılan imaj dünyasını nasıl anlatacaklarını deneyimler; kendi 

hikâyelerini yazar ve anlatırlar.  

 

İÇERİK:  

 Anlatma sanatı dünyasına giriş,  

 Hikâyenin iskeleti,  

 Sözle ve bedenle yaratılan imaj, 

 Beden ve mekân farkındalığı, 

 Ses kullanımı, 

 Storyboard ile hikâye anlatımı, 

 Dinleyici, hikâye ve anlatıcı arasındaki ilişki,  

 

  



  

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Girişimcilik ruhunu aşılamak ve yeni bir vizyon kazandırma fikrinden ortaya çıkan kulübümüz öğrencilerimize inovasyon, girişimcilik, 

şirket, yönetim, pazarlama, satış, kar/zarar gibi kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz kulübün inovasyon özelliğiyle 

yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi 21. yy becerilerini, girişimcilik özelliğiyle ise özgüvenlerini geliştirirken; aynı zamanda bir kariyer 

deneyimi edinmiş olacaklardır. 

Bu sebeplerle sizlerin lise yıllarında girişimciliği öğrenmenizi,birer girişim oluşturmanızı,riskleri yönetmeyi öğrenmenizi,finansal 

analizler yapmanızı,başarılı bir girişimin ilk adımlarını lise sıralarında atarak geleceğe daha güvenle ve fark yaratan projeler ile 

hazırlanmanızı çok isteriz. 

Kulübümüz bu yıl yeni açılan pre-incubation center ile birlikte çalışmalarını yürütecektir. 

 

PRE-INCUBATION CENTER’I KİMLER KULLANABİLİR? 

*Öğrencilerimizin Pre-Incubation Center’ı kullanabilmesi için proje fikrine sahip olması gerekmektedir. 

*En az 3 kişi,en fazla 7 kişiden oluşan bir ekip kurulmalıdır. 

*Projeler ile ilişkili ön bildirim formunu doldurup inovasyon ve girişimcilik kulübü öğretmenine bilgi vermeli ve her ay 1 defa kurulacak 

öğretmen komisyonundan onay alınmalıdır. 

*Proje fikri onaylanan ekipler Pre-Incubation Center’ı kullanabilir. 

*Proje fikirlerini geliştirmek isteyen öğrenciler 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Liselerarası Girişimcilik Yarışması’nda 1. Ve 3. olmuş 

ekiplerimizden mentorluk alabilir. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

 Yıl içinde düzenli olarak öğrencilere eğitimler verilecektir. 

 CEO buluşmaları düzenlenecektir. 

 Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen inovasyon ve girişimcilik 

yarışmalarına katılım gerçekleştirilecektir.  

 Melek yatırımcılara proje sunumu yapılacaktır. 

 



 

  



 

 

JEUX DRAMATİQUES TOPLULUĞU 

(DIŞAVURUMCU OYUN) YÖNTEMİ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Pedagojik açıdan bireyin kişilik gelişimini hedefleyen Jeux 

Dramatiques, hem rol oynamanın hem de rolü, dili ve 

metni öğrenmeksizin oynanan tiyatro oyununun bir 

biçimidir. Jeux Dramatiques alanında içsel deneyimlerin 

eğlence ve yapabilme baskısı olmadan olduğu gibi 

(kendiliğinden) ifade edilmesi söz konusudur. Herkes 

kendi fikirlerini takip ederek kendi hazzı için oynar; 

deneyimlemek istediği rolünü kendisi seçer ve 

aksesuarlar eşliğinde kurgu dünyasının içine dalar. 

Katılımcıların bu süreci deneyimleyecekler ve alanlarında 

nasıl kullanabileceklerini birlikte bulacaklardır.  

 

İÇERİK: 

• Jeux Dramatiques alanının tanıtılması (Ortaya çıkışı, kazanımları, uygulanma alanları), 

• Oyunun başlamasını sağlayan tetikleyici ögelere örnek verilmesi, 

• Rolün belirlenme ve yapılandırılma aşaması, 

• Mekânı oluşturma, 

• Kostüm için kullanılacak materyallerin tanıtımı ve kullanılması, 

• Süreci değerlendirme, 

  



MIND MASTERS KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

 Bireysel ve takım çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin eğlenirken sorun çözme, hızlı düşünme, karar verme ve analitik 

düşünme becerilerinin geliştirilmesi, 

 Zeka oyunları sayesinde öğrencilerimizin odaklanabilme becerilerinin geliştirilmesi, 

 Bu becerilerin gelişmesi ile birlikte günlük hayat problemlerine farklı bakış açıları ile yaklaşma ve  bu problemlerin 

çözümünde hızlı ve etkili adımlar atabilme yetisinin artmasına katkı sağlanması, 

 Süreli akıl ve zeka oyunları sayesinde zaman yönetimi gelişen öğrencinin akademik başarısına da katkı sağlanması, 

 Yapılacak olan toplum hizmeti çalışmalarıyla öğrencilerimizin daha duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerine yardımcı 

olunması, 

 Okul içinde akıl oyunları turnuvası düzenlenmesi ile akıl ve zeka oyunlarının öğrenciler arasında popülerleşmesinin 

sağlanması amaçlanmıştır. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 Öğrencilerin akıl oyunları yarışmalarına hazırlanması, 

 Sudoku ve çeşitleri, kendoku, futoşiki, kakuro gibi akıl oyun ve bulmacalarının öğretimi ve oynanması 

 Mangala, abalone, quoridor, reversi ve amiral battı gibi strateji ve zeka oyunlarının  öğretimi, oynanması ve çeşitli 

organizasyonlarda turnuvalar düzenlenmesi 

 Uygun şartlar oluşursa yılda bir kez olmak üzere Escapeist Strateji oyunu gezisi düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

KULÜBÜN KATILMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ YARIŞMALAR: 

İl ve ilçe bazında kurumlar tarafından düzenlenen zeka ve akıl oyunları yarışmaları ile Oyuncu Beyinler Turnuvası ve Crypto-Math 

yarışmalarına katılım sağlanacaktır. 

 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK 

AMACIYLA YAPACAĞI / YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ / FAALİYETLERİ: 

 Kulüp öğrencileri Nesin Vakfı’nı ziyaret ederek oradaki çocuklara akıl oyunlarını öğretip onlarla oyunlar oynayacaklardır. 

 Kulüp öğrencileri akıl oyunları turnuvası düzenleyeceklerdir. 

  

  



MODA TASARIM KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: Moda Tasarım Kulübü, tasarım süreciyle 

ilgili basamakları öğrencilerimize aktarmak, kendi 

tasarımlarını geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. 

Bu kapsamda; 

Araştıran, sorgulayan ve inceleyen, 

Kişisel becerilerinin farkında olup kullanabilen,  

Tekstil ve Moda etiğine uygun davranan, 

Çevresine modacı gözüyle bakan, 

Sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi planlıyoruz.  

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Kulüp kendi içinde teorik ve pratik eğitimlerini gerçekleştirir, 

Kentimizde düzenlenen modacılıkla ilgili defile ve yarışma etkinliklerini takip eder ve katılım olanaklarını organize eder, 

Belirlenen tema ile ilgili saha çalışmalarını gerçekleştirir, 

Okul içinde moda çizimi sergiler ve defileler düzenler. 

 

KULÜBÜN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI ETKİNLİKLER 

İstanbul Moda Haftası’na katılım 

Işık Üniversitesi Tekstil ve Moda ve Tasarım Bölümü derslerine katılım 

Yıl Sonu Moda Tasarım Kulübü Defilesi 

Her Dönem Sonu Moda Tasarım Çizimleri Sergisi 

 

KULÜBE KATILIM İÇİN GEREKLİ ÖZEL ŞARTLAR: 

Resim sanatına ilgi duyan,modaya meraklı bu alanda deneyim sahibi olmak isteyen, tasarımlarının dikim masraflarını kendisinin 

karşılayacağının bilincinde olan hevesli öğrencileri bekliyoruz. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞIKLI FİKİRLER ÇARPIŞIYOR MÜNAZARA KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI:  

           Düşünceleri özgürce savunabilmeyi, bilgi ve deneyimleri karşıdakine aktarabilmeyi sağlayan münazara, sadece bilgi toplamak 

ve bunları aktarmaktan ibaret değildir. Öğrencilerin sahip olunan bilgileri doğru ve yerinde kullanmalarını, sebep-sonuç ilişkisi 

kurabilmelerini, eleştirel düşünme alışkanlığını kazanabilmelerini ve eleştiriye açık olmalarını, her iddianın görünmeyen yönlerini 

de irdeleyebilmelerini, belki de en önemlisi sabırlı ve saygılı olmalarını sağlamak kulübümüzün temel amacını oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin fikirleri savunma becerisini geliştirmek, kendilerini en zor konularda bile ifade edebilmelerini sağlamak ve özgüveni 

yüksek, çağdaş, kendini toplum önünde doğru şekilde ifade edebilen, geleceğin lideri olabilecek ve liderleri yaratabilecek öğrenciler 

yetiştirmek için kulübümüz çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kişisel birikim ve deneyimlerini doğru 

ifadeler, düzgün sözcük ve cümle kullanımları ile pekiştirmeye çalışmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.  

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER VE KATILACAĞI YARIŞMALAR: 

 FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi öğrencilerini kapsayan ‘‘Işıklı Fikirler Çarpışıyor’’ Münazara Turnuvası 

 Münazara gösteri maçları (08 Mart Dünya Kadınlar Günü/Dünya Çocuk Hakları Günü/Dünya İnsan Hakları Günü) 

 Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Münazara Yarışması 

 İstanbul Erkek Lisesi Münazara Yarışması 

 Kabataş Lisesi Münazara Yarışması 

 Boğaziçi Üniversitesi Münazara Yarışması 

 Münazara alanında uzman kişilerin konuk edilmesi  

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK 

AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ: 

 Kardeş Okula Kırtasiye Yardımı  

 Kardeş Okula Okuma Kitabı Yardımı 

 Yardım yapılacak okula öğrencilerin hazırladığı bir gösteri maçı izletmek 

 Hayvan Barınağına İhtiyaç Yardımı  

 



ROBOTİK VE YAPAY ZEKA KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Robotik ve Yapay Zeka kulübünün amacı, mühendislik bilimini bilhassa teknolojik gelişmeleri 

ve robot bilimini kulüp öğrencilerine tanıtmak, sevdirmek ve bu görüşten yola çıkarak, bilim ve 

teknolojinin gerisinde kalmayan aksine günümüzün teknolojik imkanlarını daha da ileri 

taşıyacak yetkin bireyler yetiştirmektir. 

Robotik ve Yapay Zeka kulübümüzde etkin görev almak isteyen arkadaşlar, kendilerini hem 

robotik hem de yöneticilik alanlarında geliştirebilecekleri bir ortam bulabilirler. Kulübümüzün 

üyeleri, ülke çapındaki çeşitli projelere ve yarışmalara katılmaktadırlar; bu sayede kendileri adına bir takım çalışmasına katılmak ve 

proje yürütmek konusunda tecrübe edinmiş olmakla beraber kulübümüzün ve okulumuzun adını da birçok platformda temsil 

etmektedirler. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANDIĞI FAALİYETLER: 

• Ulusal ve uluslararası yarışmalar için çalışmalar yapılacak, 

• Programlama ve robotik eğitimleri verilecektir, 

KULÜBÜ KATILMAYI PLANDIĞI YARIŞMALAR: 

• Üniversite robotik yarışmalarına katılmak, 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK 

AMACIYLA YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMET FAALİYETİ: 

• Tüm okul ile ortak gerçekleştirilen Sosyal Ortak Sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alınacak. Kardeş 

okulumuzda robotik ve kodlama eğitimi verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRC ROBOTİK TAKIMI - FMWİLL #7576 

FIRST’ün temel ilkelerinden biri olan Dünya’yı daha yaşanılabilir ve daha iyi bir yer haline getirmek amacıyla 

2018 yılında kurduğumuz FRC takımımızda bu hedefe derinden bağlı, çevreye duyarlı, girişimci, hevesli, takım 

ruhunu ve FIRST ruhunu benimseyen, bilişsel zekâsının yanı sıra duygusal zekâsı da gelişmiş hayal ettiği her 

şeyi başarabileceğine inanan, kritik ve mantıklı kararlar alabilen, lider ruhlu, 21. yüzyıl yetkinlikleriyle 

donanmış ve BM Küresel Hedefler’e çözüm fikirlerine sahip olan insanlığa faydalı bireyleri bilim ve 

teknolojiyi kullanarak yetiştiriyor ve sadece takım olarak değil, bir aile olarak her gün daha büyük hedeflere 

doğru ilerliyoruz. 

FIRST NEDİR? 

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 1989 yılında mucit Dean Kamen tarafından 

gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini yönlendirmek için kuruldu. Manchester, NH merkezli olan kâr amacı gütmeyen vakıf, 

gençlere (STEM) bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak onları bu alanlarda geleceğin 

özgüvenli ve yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor 

FRC NEDİR? 

FRC, (FIRST Robotics Competition) “Zekâ İçin Spor” sloganıyla ortaya çıkan, her sene 15-18 yaş grubu için düzenlenen uluslararası bir 

robot yarışmasıdır. İlk senesi olan takımlar “Rookie” kategorisinde ilk senesinden sonra yarışmalara katılan takımlar “Veteran” 

kategorisinde yer alır. FRC, gençlere, içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği barındıran programlar sunarak; onları bu 

alanlarda geleceğin özgüvenli, yaratıcı, aynı zamanda çözüm üretici liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. FRC öğrencilere, 

gerçek mühendislik deneyimini yaşatmayı hedeflerken; öğretmenler, aileler, mühendisler ile birlikte ortak çalışma platformu sağlar. 

TAKIMIN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANDIĞI FAALİYETLER: 

• Ulusal ve uluslararası Frc yarışmaları için çalışmalar yapılacak, 

• Programlama ve robotik eğitimleri verilecek 

TAKIMIN KATILMAYI PLANDIĞI YARIŞMALAR: 

• FRC Offseason  ve Regional yarışmaları 

 

 

 

 

 

   

 

    

  



SAHNE SANATLARI KULÜBÜ: 

 

İSTANBUL EFENDİSİ 

 

 

 

 

Kulübün amacı:  

 

Sene sonu gösterisi İSTANBUL EFENDİSİ oyununu sergilemek. 

 

 

 

 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/ YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER 

● Kulüp saatlerinde planlanan provalarla oyunu sene sonunda dans, müzik ve tiyatro ile sahnelenmeye uygun hâle getirme,  

● Okulda planlanan sosyal sorumluluk projelerine destek verme, 



 

SEMPRE ARTE MÜZİK KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI: 

Orkestra Kulübü yıl boyu yapacağımız çalışmalarla öncelikli olarak lise biriminde kalıcı bir müzik grubu kültürünü inşa etmek, 

öğrencilerin müzikal uğraşlarını doğru sanatsal bilgiyle yönlendirip birlikte çalışma ve üretme eğilimlerini geliştirerek, müziğin 

enerjisiyle, öğrencilerin enerjisini doğru noktalarda birleştirerek enstrümanlarında başarılı ve yetkin bireyler yetişmesine katkı 

sağlamak. Orkestra Kulübü saatlerimizde, öğrenciler yetenek ve istekleri doğrultusunda enstrüman bölümlerine seçilerek solfej  ve 

şan çalışmalarıyla kendilerini geliştirip okul içerisinde yapılan etkinlik ve gösterilere hazırlanırlar. 

 

Kulüp etkinlikleri öğrencilerin eğlenerek sanata dâhil olmalarını, grup ve bireysel olarak yapılan müzik çalışmalarında; paylaşımcı, 

disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanarak orkestra ve koro gibi toplu yapılan müzik etkinliklerinde takım halinde 

çalışabilmelerini hedeflemektedir. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

Eğitim ve öğretim süreci içerisinde güncel sanat konserlerini takip edip bu konserler içerisine dahil olma, müzikal etkinlikler 

düzenleme, liseler arası yarışmalara katılma, orkestral anlamda parçaları özgün bir biçimde yorumlama ve icra etme. 

 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK 

AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETLERİ: 

Kulübümüz öğrencileri çeşitli konularda müzik yarışmalarına katılarak ve hatta kendi bünyesinde alt sınıflarına müzik yarışması 

düzenleyerek, sanata teşviki arttırmanın yanı sıra, toplumsal sorunlara müzikaliteleriyle değinmeye çalışacaklardır. Örneğin; Huzur 

evinde Müzikoterapi alanında verecekleri dinleti ile toplumsal bir farkındalık yaratarak, empati kurma yeteneklerini geliştirerek 

müziği bu anlamda kullanmayı öğreneceklerdir. Unutmayın! Müzik, hissin uğultusudur. 

 

KULÜBE KATILIM İÇİN GEREKLİ ÖZEL ŞARTLAR: 

Müziğe ilgi duyan enstrüman çalmayı seven orkestra arkadaşlarıyla toplu çalışmalarda görev almak isteyen öğrencileri bekliyoruz. 

 

 

  



MODERN DANS KULÜBÜ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Modern dans duygu akışının doğaç yöntemiyle dışa vurumudur. 20. yüzyılın başlarında balenin değişmez kurallarına tepki olarak 

gelişen bir dans türüdür. Bu dans, hemen her tür müziğe uydurulabilir. Yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans hareketleriyle 

birleştirilebilir. 

Dans, öğrenciye vücudunu ifade edebilmesinin ve iletişim aracı olarak kullanabilmesinin yollarını gösterir. Öğrencilerimiz  müzik 

eşliğinde çeşitli figürlerle koreografik dans oluşturarak bu dansları çeşitli gösterilerde sergilerler. Bu çalışmalar öğrencilerimizin 

duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Modern Dans Kulübü'nde öğrenciler 

dünya dansları (Latin dans, Salsa, Cha-Cha, Zumba, Tango, Vals vb.) ile tanışmaktadırlar. Kulübümüzün bu ilkeler ışığındaki amacı okul 

içerisinde ve dışında etkinliklere katılarak hazırladıkları çalışmaları sergilemelidir. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 Okulumuzda gerçekleştirilecek törenlere gösteri ekipleri oluşturmak, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



FITNESS 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Fitness sağlıklı olmak, formda olmak anlamlarını içerir. Günlük hayatta daha çok zindelik ve fiziksel uygunluk için yapılan egzersizlerin 

bütünü için kullanılır. Kulübün amacı öğrencileri sağlıklı yaşam için gerekli olan fiziksel uygunluk düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Kulüp faaliyetleri içerisinde öğrencilerin akademik gelişiminin yanında fiziksel gelişimine de katkıda bulunmak,  

Öğrencilerimizin sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATRANÇ 

 

KULÜBÜN AMACI:  

Satranç, tahta üzerinde bulunan 16 taşınızı kullanarak rakibinizin 16 taşı ile yaptığınız mücadeleden oluşan bir strateji oyunudur. Genel 

itibari ile bir savaş düzeni üstüne kurulu satranç oyunu, taşlarının şekilleri ve özellikleri ile eşit güçlere sahip iki ordu arasında yapılan 

bir savaşın temsili biçimidir. Satranç oyununda ki temel amaç kendi şahınızı korurken rakip oyuncunun şahını devirmektir. Kısaca 

oyundaki temel amaç “kral ölürse savaş biter” mantığına dayalıdır. 

Satranç kulübünün amacı satrancı tüm okulda sevdirmek, boş zamanlarını değerlendirmek isteyen öğrencilere satranç oyunuyla 

zekâlarını geliştirecek ortam hazırlamak, satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretmek, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere 

eğitim vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamaktır. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Öğrencilerin her yıl düzenli olarak okul sporları kapsamında İstanbul çapında düzenlenen MEB Satranç İl Birinciliği ve İlçe 

müsabakalarına katılımını sağlamak. 

 

Kurumumuzun İstanbul çapında geleneksel olarak düzenlediği satranç turnuvasına katılım sağlayarak bu alanda okulumuza başarı 

getirmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASA TENİSİ 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Masa tenisi (pinpon), iki veya dört oyuncunun birbirlerine topu ileri geri olarak attığı ortasında ağ olan masanın üstünde oynanan bir 

oyundur. 

Her yaşa hitap eden bir spor dalı olan masa tenisinin insanların yalnızca performans amacı güderek değil başka amaçlarla da 

yapabileceği bir branş olduğunu görebiliriz. Kişilerin yorgun ve gergin durumdan kurtulabilmeleri ve normal ruh haline 

kavuşabilmeleri, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri bu spor dalı ile mümkün olabilmektedir. 

Masa tenisi kişilerin çabuk karar verme yeteneklerini geliştirmektedir ve insana gelişmiş bir refleks, dikkat, sıkıntılardan uzaklaşma, 

sağlıklı ve zinde bir yaşam sağlamaktadır. Spor aktivitelerine katılarak gerek eğlenmek gerek stres atmak gerekse sağlıklı yaşam 

için adımlar atmak şeklinde düşünülebilir. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Öğrencilerin branşa özgü temel becerilerini geliştirerek her yıl okul sporları kapsamında hem il hem de ilçemizde düzenlenen MEB 

Masa Tenisi İl ve İlçe Birinciliği Müsabakalarına katılım için gerekli alt yapı grubunu oluşturmak,  

Her yıl kampüsler arasında geleneksel olarak düzenlenen 100. Yıllık Okullar Spor, Sanat, Bilim ve Kültür Şöleni Müsabakalarına katılıp 

kampüsümüzü en iyi şekilde temsil etmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASKETBOL 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Basketbol, ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde, elle oynanan, 5’erli takımlar halinde ve topu yüksekteki sepet biçimi bir ağa sokmak 

hedefini güden bir oyundur. 

Basketbol Kulübünün amacı, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, hayata hazırlamak, özgüvenlerinin geliştirilmesi, 

spor disiplini, takım ruhu, paylaşma, sosyal olabilme, yenme ve yenilme duygularına alışmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalar 

sayesinde öğrencilerimiz sporun sağlık için önemini kavrarken, basketbol ile ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinmektedirler. 

Bunun yanında takım ruhu, isteklendirme, hedef belirleme, doğru iletişim, baskı altında karar verme ve arkadaşlarını harekete 

geçirme gibi lider davranışları geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Öğrencilerimize Basketbol sporunu sevdirerek hem Okul sporları kapsamında hemde Işık Spor Kulübü kapsamında katıldığımız 

turnuvalarda takımı destekleyecek alt yapının kurulmasını sağlamak.  

Kulüp faaliyetleri içerisinde çeşitli güncel sergilere düzenleyeceğimiz gezilerle sanat eseri yorumlama, resim okuma, malzeme 

bilgisi, sanatçı bilgisi, sanat tarihi bilgisi gibi konularda da bilgi sahibi olup sanatın eğlenceli ve öğretici yanıyla tanışacaklardır. 

Her yıl kampüsler arasında geleneksel olarak düzenlenen 100. Yıllık Okullar Spor, Sanat, Bilim ve Kültür Şöleni Müsabakalarına katılıp 

kampüsümüzü en iyi şekilde temsil etmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÜZME 

KULÜBÜN AMACI:  

Yüzme; Su yüzeyinde ve su altında hareket etmeyi ve bir yöne ilerlemeyi sağlayan hareketler bütünüdür. 

Yüzme kulübümüzün amacı; sporla birlikte sağlıklı nesiller yetişmesi için çocuk ve gençlere en doğru şekilde yüzme öğretmek bunu 

öğretirken yüzme sporunu sevdirmek, Öğrencileri fiziksel, zihinsel, sosyal yönden geliştirmek; yüzme sporunu araç olarak kullanarak 

rekabet duygularını ve takım ruhunu geliştirmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Öğrencilerimize Yüzme sporunu sevdirerek Okul Sporları Kapsamında Federasyon ile ortaklaşa düzenlenen İl Birinciliği ve Bölge 

Müsabakalarına katılacak olan yüzme takımlarına branşta yetenekli olan sporculardan alt yapı desteği sağlamak. 

 

Her yıl kampüsler arasında geleneksel olarak düzenlenen 100. Yıllık Okullar Spor, Sanat, Bilim ve Kültür Şöleni Müsabakalarına katılıp 

kampüsümüzü en iyi şekilde temsil etmek. 

 

 

 

 

 

 

 



ATLETİZM 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Atletizm : Sporun sağlıklı yaşam yolu olarak benimsenmesine çalışmak , üyelerine yaşam boyu boyu yarışarak spor yapma ortamı ve 

olanağını sağlamak . 

Atletizm tüm spor branşlarının ana branşı olduğu için öncelik olarak çocuklara sporu sevdirmek ve atletizmi tanıtmak amaçlanır . 

Eğitsel çocuk oyunları olacak şeklinde atletizmin içinde olan  tüm branşları oyunlar şeklinde tanıtmak ve sevdirmek amaçlanır . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PALETLİ YÜZME  

 

KULÜBÜN AMACI:  

Paletli Yüzme, bireysel bir yarışma sporudur. Sualtı sporları arasında, palet kullanma tekniği ve gerektirdiği fiziksel özellikler ile 

“temel branş” olarak öne çıkmaktadır. Dünya çapında başarılı olmuş pek çok serbest dalış, sualtı hokeyi ve sualtı ragbisi sporcusunun 

temel eğitim döneminde paletli yüzme branşının yer aldığı bilinmektedir. 

Monopalet ile yüzme tekniği bir yunusun suda süzülüşünü andırdığından oldukça estetik gözükmekle birlikte yarışmalar sırasında da 

izleyenlere yüksek seyir zevki sunmaktadır. Sporcular, kollarını başlarının üzerinden uzatıp sabit tutarken, tüm gövdelerini 

kullanarak “dolfin” ayak vuruşu yaparak ilerlerler. Bir insanın sadece kendi kas gücünü kullanarak suda en hızlı şekilde ilerleyebildiği 

yöntem, bir monopalet ile yüzmektir. 

Suüstü Kategorisi: 

Genellikle monopalet ile suyun yüzeyinde yüzülür. Sporcular, nefes almak için başlarının önünde bulunan özel paletli yüzme 

şnorkelini kullanırlar. 

Çift Palet Kategorisi: 

Çift palet kullanarak ve “crawl” teknik ile yüzülür. Nefes almak için sporcuların şnorkel kullanması zorunludur. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇERİSİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER : 

Yıl içerisinde olacak olan okul sporları müsabakalarına katılmak ve derece alınması halinde grup ve Türkiye Şampiyonalarına 

katılmak hedeflenir. 

  

Her yıl kampüsler arasında geleneksel olarak düzenlenen 100. yıllık Okul Spor, Sanat, Bilim ve Kültür Şöleni Müsabakalarına katılmak 

ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek.  



ORYANTİRİNG  

KULÜBÜN AMACI: 

Oryantiring harita yardımı ile yön bulmayı içeren zamana karşı yapılan bir spordur. Haritası olan her yerde yapılabilir(orman, şehir içi, 

park, okul, sınıf vb.). Haritayı yarışmaya başlangıç anında alırız ve üçgenden başlayarak işaretlenmiş tüm dairelere sırasıyla en kısa 

sürede ulaşmamız gerekir. Yarışmacı belirlenen hedeflere istediği rotadan gidebilir.  

Oryantiring kulübünün amacı öğrencilere fiziksel ve zihinsel gelişim sağlarken sosyalleşmelerini,  spor yaparken eğlenceli vakit 

geçirmelerini sağlamaktır. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Öğrencilerin oryantirig sporunu yapabilmek için gerekli temel harita bilgisini ve kurallarını öğrenmesini sağladıktan sonra okul 

sporları kapsamında İstanbul İl Birinciliği ve bölge yarışmasına katılım sağlamak. Oryantiring okul takımı müsabaka hazırlıkları için 

çeşitli il içi oryantiring yarışlarına katılmak, Öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişim sağlamalarının yanı sıra yarışma ve 

antrenmanlarda stres ve hırslarını yönetebilmelerine yardımcı olmak. 

 

 

 

 

 

 



TENİS 

KULÜBÜN AMACI: 

Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini ön plana çıkarıp kendilerine olan güven duygusunu arttırmak, okul içi ve dışı turnuvalara 

katılarak deneyim kazanmalarını sağlamak, birbirleri ile olan iletişim ve paylaşım duyusunu geliştirmek, sosyalleşmelerini 

sağlamaktır. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Öğrencilerimize öncelikle tenis  ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, Dünyada teniste isim yapmış en iyi sporcuları tanıtmak, 

tenis branşında beceri kazanan öğrencilerimizi kendi yetenekleri doğrultusunda özel turnuvalar İl, ilçe turnuvalarına katarak gelişim 

sağlamalarına yardımcı olmaktır.  

 

 

 

 

 



                                                                HALK DANSLARI  

 

KULÜBÜN AMACI: 

Halk oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerin estetik yönünü,  yaratıcılık ve yeteneklerini dans etmek yolu ile geliştirmek, yerel, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamaktır. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

Kulüp faaliyetleri içerisinde, Öğrencilerimize geçmişten bugüne yörelerimizin kendine özgü dansları ve bu dansların hikâyelerini 

öğretip okul içerisinde ve dışında etkinliklere katılarak hazırladıkları çalışmaları sergilemektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÜRÇÜLİSAN YARATICI YAZMA KULÜBÜ 

Yazının ruhu çözümlenmeye başladığından beri hemen hemen tüm yazarlara “Niçin ve nasıl yazıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Her 

yazar bu soruya kendince bir cevap verir. Çoğunlukla da sınırlı olan bu cevaplar farklı farklıdır. Onlar sosyolojik, psikolojik, politik 

yaklaşımlarla kendilerini açıklamaya çalışmışlardır. Kısacası, yazarlar, bu dünyada nasıl yaşadıklarını dilin olanaklarını kullanarak 

duyumsatırlar.  

Yazmak, sadece, edebî bir metin oluşturma amacıyla yazarların üstlendiği bir iş değildir. Yazı; tarih boyunca, her devirde yaşayan her 

insanın kendini ifade etmek ve geleceğe kendinden bir iz bırakmak amacıyla kullandığı en gelişmiş iletişim araçlarından biridir. 

Kullanıldığı dilin olanaklarıyla geçmişten geleceğe doğru yol alan büyülü bir zaman makinesine benzer. Her insan bu dünyadaki eşsiz 

varlığının bir kanıtını bırakmak ister yine bu dünyada. Bu nedenle her insan için yazı bir araç, yazma arzusu da kaçınılmazdır. 

Yazma eyleminin bu kadar değerli ve gerekli olduğu dünyamızda, kendisini doğru ve etkili ifade edebilen bireyler yetiştirmek de bir o 

kadar gereklidir. Sürekli değişen eğitim modelleri içerisinde etkili ve planlı bir yazma eğitimi geliştirileme amacındayız. Türk Dili ve 

Edebiyatı dersleri kapsamında, uyguladığımız farklı etkinlikler bulunmaktadır. Dinleyen, dinlediğini anlayabilen, anladığını 

yorumlayan ve yorumladıklarını yazabilen bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz. Birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan bu yetilere 

ulaşmak da yine birbirini destekleyen eğitim modellerinin etkin öğretimiyle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle “iyi yazan” bireyler 

yetiştirmek bir süreç işidir. Bu süreci de farklı uygulamalarla daha etkili kılmak mümkündür. Bu amaçlarla oluşturduğumuz 

Sürçülisan edebiyat dergimiz de öğrencilerimizin çalışmalarıyla kendilerini ortaya koyabilecekleri önemli bir sahne durumunda. 

“SÜRÇÜLİSAN YARATICI YAZMA KULÜBÜ”ne hepinizi satırlarınızla, dizelerinizle bekliyoruz. 

 

 

  



YARATICI MÜHENDİSLERİN BULUŞMA İSTASYONU 

 

KULÜBÜN AMACI: 

Yaratıcı Mühendislerin Buluşma İstasyonu, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine fayda sağlamayı hedeflemiş, çocukların 

içindeki cevheri bulmayı amaçlayan bir organizasyondur. Öğrencilerin eğitim hayatı sürecinde öğrendiği fen kazanımlarının nasıl 

kullanıldığı, günlük hayatta nerelerde karşımıza çıktığı, nasıl bizlere faydalı hale getirildiği hakkında beyin fırtınasının yapılacağı bir 

buluşma istasyonudur. Bu süreç öğrencilerin ortaya koymak istediği faydalı ürünlerin ortaya çıkarılması sırasında kazanımlardan 

faydalanılması şeklinde gelişecektir. Temel hedefimiz öğrenciye üretim cesareti, fikirlerini hayata geçirme cesareti kazandırmaktır. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

YMBİ nin temel çalışmaları aşağıdaki gibi olacaktır. 

● Kazanımların kullanıldığı çalışan ürünlerin ortaya konulması, 

● Patent başvurusu yapılabilecek ürünlerin geliştirilmesi, 

● Bilim insanlarının doğum günleri esas alınarak ilgili bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışma ve ürünlerin tanıtıldığı 

etkinlik haftalarının düzenlenmesi, 

● Çeşitli yarışma organizasyonlarının yapılması, 

 

KULÜBÜN KATILMAYI / ORGANİZE ETMEYİ PLANLADIĞI YARIŞMALAR: 

● Faydalı ürün yarışması 

● Sakatlanmış hayvanlar için protez tasarım yarışması 

● Topla çalışan araba yarışması 

 

 

  



MOR IŞIK KULÜBÜ: 

 

KULÜBÜN AMAÇLARI: 

 Hayatın her alanındaki eşitsizliğe karşı farkındalık yaratmak. 

 Eşitsizlik türlerinin anlamlandırılması. 

 Bu eşitsizlik türlerinden herhangi biriyle karşı karşıya kalınması durumunda izlenmesi gereken yol. 

 Çalışma yaşmında cinsiyet eşitliğinin neden gerektiğine ilişkin farkındalığı pekiştirmek. 

 Öğrencileri yazılı ve sözlü ifade becerilerini geliştirmek konusunda cesaretlendirmek 

 Sosyal sorumluluk projeleri, anket ve seminerlerle okulumuz öğrencilerinde farkındalık yaratmak. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 Öğrencinin aktif rol alacağı etkinlikler yapmak, 

 Öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri ile görevlendirmek, 

 Konferans, panel, veya anket usulüyle yürütülen toplantılara hazırlık çalışmaları yapmak, 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLER: 

 FMV Ispartakule Mor IŞIK Kulübü, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında farkındalık yaratacak etkinliklere ev sahipliği 

yapmayı hedeflemektedir. 

 Kulübümüz bu sene sosyal sorumluluk projesi olarak “Işık Kutusu, Eşitsizliğe Hayır Tasarım Etkinliği, #BirlikteEşitiz adı 

altında etkinlikler düzenleyecek ve bu etkinlikten elde edilen tüm geliri MOR ÇATI gibi derneklere bağışlayacaktır. 

 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Konferans
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Panel&action=edit


 

IŞIĞIMIZ ATATÜRK: ATATÜRK’Ü ANLAMA VE ANLATMA TOPLULUĞU 

 

TOPLULUĞUMUZUN AMACI 

 Atatürkçü düşünceyi anlamak, yorumlamak, tanıtmak, işlerlik kazandırıp hayata geçirilmesine katkı sağlama, 

 Atatürk’ün farklı konulardaki düşüncelerini ve aldığı kararları araştırma, inceleme, yorum yapma, 

 Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının günümüze yansımalarını değerlendirerek “Atatürkçü Düşünce Sistemi”nin daha iyi 

anlaşılmasına ve yaşatılmasına katkı sağlama, 

 Atatürk’ün özdeyişlerini ve yaşamından örnek kesitleri içeren bir duvar gazetesi ve benzeri çalışmalarla Atatürk gerçeği 

farkındalığını artırma, 

 Ülke ve dünya çapında Atatürk uzmanı bilim insanlarını anma günlerinde davet edip öğrencilerin Atatürk’ü uzmanlardan 

doğru anlamalarını sağlama, 

 Belirlenen güncel bir konu ile ilgili alanında uzman akademisyen davet etme ve Cumhuriyetimizin temellerinin atılması ve 

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunun daha iyi anlayabilme 

 Atatürk ilke ve devrimlerinin özünü inceleyerek Atatürkçü düşünceyi anlamak ve benimsemek, çağın sürekli değişen 

koşullarına göre Atatürkçülüğü yorumlayabilmek ve ona yeni açılımlar kazandırabilme, 

 Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında araştırmalar, incelemeler yapmak ve bu araştırma incelemeler üzerine fikir 

münakaşasında bulunarak çağdaşlaşmanın ve çağdaş olmanın getirilerini ortaya koyarak topluluk üyelerinin sosyal ve 

bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 

  



 

 

 

GENÇ ELEŞTİRMENLER TOPLULUĞU  

 

TOPLULUĞUN AMACI: 

Genç Eleştirmenler Topluluğu, kitap okumaktan ve genel olarak edebiyattan zevk alan herkesin bir araya geldiği bir topluluktur. 

Yazılı kültürün her alanıyla ilgilenir. Düşüncelerin üretildiği, paylaşıldığı sıcak bir ortam yaratmayı hedefleyen bu topluluk, 

katılımcılarının ufuklarını genişletmek ve öğrencilerle edebiyat arasında güzel bir iletişim kurmak ve kitaplarla ilgili merak 

uyandırmak için pek çok öğrencinin yapacağı eleştiri oturumlarına, öğretmenlerin de bu söyleşilere katılabileceği hatta "Hayata 

Dokunan Kitaplar" başlığıyla birçok söyleşi etkinliğine ‘‘SATIR ARALARINA IŞIK TUT’’ etkinliği kapsamında ayda bir defa olmak üzere 

ev sahipliği yapacaktır.  

Niteliksel olarak gelişmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen topluluğumuz her yıl kitap eleştiri günlerini gerçekleştirerek yoluna devam 

etmeyi sürdürecektir. 

Öğrencilerin kitaplarda yer alan unsurları, imgeleri kavrayabilmelerini, sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, eleştirel düşünme 

alışkanlığını kazanabilmelerini ve eleştiriye açık olmalarını, her iddianın görünmeyen yönlerini de irdeleyebilmelerini, belki de en 

önemlisi sabırlı ve saygılı olmalarını sağlamak topluluğumuzun temel amacını oluşturmaktadır. Öğrencilerin bir kitapla ilgili 

düşüncelerini ifade edebilmelerini sağlamak, kitap eleştirisi yapabilmelerini sağlamak ve özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek 

için topluluğumuz çeşitli çalışmalar yürütecektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kişisel birikim ve deneyimlerini doğru ifadeler, 

düzgün sözcük ve cümle kullanımları ile pekiştirmeye çalışmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

Arka sayfadaki karekodu taratıp kulüp seçimleri sayfasına ulaşabilirsiniz. Kulüp seçimleri 21 Eylül 2022 Çarşamba günü kulüp 

tanıtım sunumlarının tamamlanmasının ardından başlayacak ve 23 Eylül 2022 Cuma gün sonuna kadar yapılabilecektir. Bu tarihten 

sonra tercih yapacak öğrenciler ikinci öncelikli olarak değerlendirilecektir. 

 

Kulüp seçimlerini yaparken 1. tercihiniz en çok istediğiniz olacak şekilde 5’e kadar sıralayınız. 5 tercihin birbirinden farklı olması 

önemlidir! Tüm tercihlerini aynı yapan öğrencilerin tercihleri ikinci öncelikli değerlendirilecektir. 

 

Kulüp yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2022 Çarşamba günü okul dijital panolarında açıklanacaktır. 

 

Kulüp çalışmaları 5 Ekim 2022 tarihinde başlayacaktır. 
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