
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

- 2021-2022 yılı için açıklanan 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, 

• Türkiye derecesi geldiği takdirde Kansas City/Missouri’ de Global Finals' a katılım. 

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 

pamdemi sürecine bağlı olarak birlikte barınağa gidilerek topladığımız mamaları, gerekli malzemelerin 

teslim edilmesi sağlanacaktır.                     



DRAMA VE GÖSTERİ KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI: Öğretim yılı içinde düzenlenecek olan tören ve gösterilerde günün anlam ve amacına 

uygun sahne gösterileri hazırlamak ve sahnelemektir. 

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 PLANDIĞI FAALİYETLER: 

 Kulüp öğrencilerimizin drama öğretmenimiz Mehmet AYTAÇ yönetmenliğinde sergilediği Tosun Paşa 

oyunumuzun profesyonel dekor ve kostümlerle yarışmalara katılması 

 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Anlama Günü sunumu ve drama gösterisi sahneleme 

 Kardeş okulumuzda sahnelenecek drama gösterisi hazırlama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESU CLUB 

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 eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 

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.  

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için planlanan çalışmalar: 

• Eylül ayında Münazara Eğitimi ve de WSDC için Milli Takım Seçmeleri 

• Aralık ayında ESU Toplum Önünde Konuşma Eğitimi 

• Ocak ayında Debate Academy Winter 

• Mart ayında ESU Toplum Önünde Konuşma Eğitimi 

• Mart ayında IPSC Finalleri 

• Nisan ayında Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Kurtköy’de sokak hayvanlarında mama 

tedariği. 

• Mayıs ayında IPSC London 

• Haziran Debate Academy Summer 

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne 

katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti 

faaliyeti/faaliyetleri: 

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. 

 



E-SPOR KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI:  Öğrencilerin 

araştıran ve sorgulayan, yaratıcı, akademik 

dürüstlük ilkeleri doğrultusunda toplumsal 

konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım 

halinde çalışabilen, çözüm odaklı, üreten, 

farklı tasarımlar yapabilen gençler olarak 

yetişmesini sağlamaktır. Bu amaçla 

okulumuz çapında hobi amaçlı projelere 

destek verilmekte ayrıca öğrenciler ders dışı 

eğitim, seminer ve teknik gezilerle 

bilgilendirilmektedir. 

 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANDIĞI FAALİYETLER: 

 

 Yurt içi ve yurt dışı düzenlenen yarışmalar  

 Turnuva ve yarışmalar sonrası kulüp 

çalışmalarının sergilenmesi 

 Toplum hizmeti faaliyetleri  

 Sosyal sorumluluk adı altında hazırlanan 

projelerin sergilenmesi  

 

 

 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI 

PLANLADIĞI TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ: 

 TEMA Vakfı fidan bağışı ya da okul/kulüp adına hatıra ormanı 

 

 

 

 

 



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 verilecek, 

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, 

• STEM Without Borders projesi hayata geçirilecek, 

• STEM Without Borders çalıştayı 

düzenlenecek, 

• Programlama ve robotik eğitimleri verilecek 

TAKIMIN KATILMAYI PLANDIĞI 

YARIŞMALAR: 

• FRC Offseason  ve Regional yarışmaları 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

GEZİ-YORUM KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI: 

● Yurtiçi ve yurtdışı gezilerini organize etme becerisi kazanmak 

● Gezip görülen yerleri tarihi yapısı ve kültürü ile yorumlamak 

● Gezip görülerek tecrübe edilen şehir ve ülkelerle ilgili blog yazılarının yazılabileceği web sitesi 

oluşturmak 

● Tur organizasyonu workshoplarına katılmak 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

● Web sitesi oluşturmak  

● Şehir içinde turistik bölgelerde gönüllü öğrencilerle turist rehberliği deneyimi edinmek 

 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI 

DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ: 

Beylikdüzü Hayvan Barınağındaki ‘Bir Patiye de Sen Dokun Projesi’ kapsamında kartpostal satışı yapılarak 

gelirinin projeye bağışlanması 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRAFİK TASARIM KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI:  

Dijitalleşen günümüz dünyasında öğrencilerin dijital tasarım konusunda kendilerini geliştirebilecekleri bu 

kulüp, dijital tasarıma ilgisi olan öğrencilerin; 

• Adobe Photoshop programında poster tasarlamayı, 

• Piktochart programı ile İnfografik (information & graphic) bilginin grafiklerini oluşturmayı 

amaçlamaktadır. 

Bilgisayar laboratuarında olacağımız Dijital Tasarım kulübümüzde öğrencilerin araştırmak istedikleri 

konularda araştırma yapmalarını sağlayarak, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi, onlar için 

görsel materyal tasarlamayı hedeflemektedir.  

Bunların yanında programdaki tüm tasarım programları İngilizce olacağından hazırlık sınıfı öğrencilerine 

İngilizcelerini kullanmak ve geliştirmek için harika bir fırsat sunar. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

• Okul içindeki faaliyetler için broşür, baskıya gidecek görseller, kolaj yöntemiyle farklılaştırılmış 

görseller tasarlamak, 

• Belirlenen önemli günler için içerik araştırması yaparak oluşturulan tasarımlardan farkındalık 

sunumları yapmak. 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI/ YAPMAYI 

DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ: 

• Hayvanlara yardım projesi için tüm okul bazında görsellerinin oluşturulması ve toplanan ücretin 

hayvan barınağına tesliminde öğrencinin sürece dahil edilmesi sosyal sorumluluk faaliyeti olarak 

hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 



İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI: 

Sanal şirkette gerçek bir sermaye ile kurulacak şirketimizde para kazanacağız! 

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

inovasyon, girişimcilik, şirket, yönetim, pazarlama, satış, kar/zarar gibi kavramları öğretmek ve oluşturulan 

sanal şirket ile iletişim kurma fikrini yaşatmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz kulübün inovasyon özelliğiyle 

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

zamanda bir kariyer deneyimi edinmiş olacaklar.  

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

 Kurulacak şirketin alt birimleri (genel müdür, finans müdürü, insan kaynakları müdürü, pazarlama 

ve satış müdürü, halkla ilişkiler müdürü, üretim müdürü vs.) oluşturulacaktır. 

 Şirket inovatif bir ürün geliştirerek bunun satılışını gerçekleştirecektir. 

 Yıl boyunca 12 toplantı ile şirket yönetimi sağlanacaktır. 

 Şirkette çalışanlar arasında görev dağılımı yapılacak, öğrenciler hafta boyunca çalıştıkları görevin 

sorumluluğunu üstlenecektir. Kulüp derslerinde şirket olarak bir araya gelinecek, süreç yönetimi, 

değerlendirme ve yönetim toplantıları yapılacaktır. 

 Eğitim – öğretim yılı içerisinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen inovasyon ve girişimcilik 

yarışmalarına katılım gerçekleştirilecektir.  

 Robotik ve yapay zeka kulübü ile ortak geliştirilecek projelerden gelir elde edilerek sene sonunda 

öğrencilerimiz arasında kar paylaşımı yapılacak ve şirket kapatılacaktır. 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI 

DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ:  

Bulunacak sponsorlar ile 23 Nisan 2022 tarihinde Nesin Vakfı Çocuk Şenliğine katılarak etkinlikler 

gerçekleştirmek. 

 

 

 

 

 

  



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 dönemde 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 hazırlayacakları ürünleri satarak Nesin Vakfı’na maddi destek sağlayacaklardır. 

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

oyunlar oynayacaklardır. 

 Kulüp öğrencileri akıl oyunları turnuvası düzenleyeceklerdir. 

 

 



  MAT 365 KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI: 

 FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi-Fen Lisesi olarak Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda 

öğrencilerimizin üst düzey Matematik becerilerini geliştirmelerini ve  bilimsel çalışmalara 

yönelmelerini önemsiyor, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını destekliyoruz. 

 Ulusal ve uluslararası yarışmalar öğrencilerin temel bilim alanlarına ilgilerini arttırmak ve araştırma 

yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. 

MAT 365 KULÜBÜNDE… 

 Mat 365 kulübü öğrencileri ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına ve olimpiyatlarına 

hazırlık yapma ve eğitim alma fırsatı elde edeceklerdir. 

 TÜBİTAK tarafından belirlenen olimpiyat konuları genel olarak orta öğretim müfredatını 

kapsamakla beraber ek konuları da içermektedir. Olimpiyat hazırlık çalışması yapan öğrenciler, 

olimpiyata katıldıkları alanlarda akranlarına göre üniversite sınavında daha avantaj sahibi 

olacaklardır. 

 Kulüp öğrencileri yıl içerisinde okulumuzda düzenlenecek olan çeşitli matematik faaliyetlerinde 

öncelikli görev alma fırsatı elde edeceklerdir.  

 

KATILIMI PLANLANAN YARIŞMALAR VE YAPILACAK FAALİYETLER 

 

İstanbul Bilim Olimpiyatları 

 

Caribou Matematik Yarışması 

 

 

Nesin Matematik Köyü 

 

 

      Tübitak Lise Matematik Olimpiyatları 

 

 

 



 

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 

 Gölet kenarında forum düzenlemek 

 Münazara alanında uzman bir eğitmenden eğitim aldırmak  

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  



  

 

POLİTİKA VE DİPLOMASİ (MUN) KULÜBÜ 

 Birleşmiş Milletler'in gençlere yönelik bir simulasyonu olan MUN kulübünün ana amaçları: 

 Dünya vatandaşlığı kimliğini geliştirmek 

 Uluslararası ilişkiler konusunda gençlerin farkındalıklarını artırmaktır. 

 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 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER VE 

KATILACAĞI YARIŞMALAR: 

FMV Ispartakule Işık MUN Kulübü, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, 3 yurtiçi ve 1 yurtdışı 

konferansa katılmayı ve 1 uluslararası konferansa ev sahipliği yapmayı planlamaktadır.  

 

 YMUN XLVIII Yale University International Model United Nations (Ocak 2022) 

 MUNDP Koç Schools Model United Nations Development Program (Şubat 2022) 

 SACMUN SEV American College International Model United Nations (Mart 2022) 

 RCIMUN Robert College International Model United Nations (Nisan 2022) 

 IMUN International  Işık Schools International Model United Nations (Mayıs 2022) 

 

 KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI 

DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ: 

 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


3D TEKNOLOJİ TASARIM KULÜBÜ 

 

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: 

Yılsonunda 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. 

 

 

 

   

 

 



 

TEKVANDO KULÜBÜ 

Tekvando 20 yüzyılı aşkın bir zamanda Kore’de bağımsız olarak geliştirilmiş ve uluslararası arenada 

çağdaş bir nitelik kazanmış savunma sanatı ve sporudur. Başlıca özellikleri çıplak el ve ayakla rakibe karşı 

yapılan savunma tekniklerini içeren bir müsabaka sporudur. Taekwondo sporu bir savunma sporu olarak 

kullanılır. İçinde barındırdığı felsefe ve ahlak değerleri gereği Kesinlikle silah olarak kullanılmaz. Amaç rakibi 

yaralamak veya sakat bırakmak değil rakipten puan almaktır ve en sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı 

mücadele sporudur. 

KULÜBÜN AMACI:  

Kulübün amacı kendini savunmayı öğretmekle beraber içinde barındırdığı ahlak değerlerini de 

öğrenciye kazandırarak onların kendine güvenen, lider vasıflı, barışçıl, dürüst, vatansever bireyler olarak 

yetiştirmek ve onların zihinsel gelişimini arttırmaktır. Ayrıca bedensel gelişmeyi sağlayan bu spor dalı refleks, 

güçlü fizik, kabiliyet, sağlıklı ve dengeli gelişmeyi sağlamaktadır. Kulübümüz bünyesindeki öğrenciler savunma 

dersleri alırlar. Derslerin devamında kendini geliştirip bir üst seviyeye çıkarmak için çalışır ve seviye (Kuşak) 

alırlar ve bireysel yetenekleri doğrultusunda kendilerini savunmayı öğrenir olimpiyat branşı olan bu sporda 

yarışmalara katılma hakkı elde ederler. Kulüp etkinlikleri öğrencilerin eğlenerek spora dâhil olmalarını ve 

savunma prensiplerini öğrenmelerini, grup ve bireysel olarak yapılan çalışmalarında; paylaşımcı, disiplinli ve 

planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlar. Öğrencilerimiz taekwondo sayesinde hem fiziksel olarak 

kendilerini geliştirdikleri gibi sosyal ve ruhsal açıdan da kendilerine hayat boyu yardımcı olacak değer yargıları 

edinmiş olurlar.  

Amacımız; öğrencilerimizin güven duygusunun gelişmesi, kendisinden zayıf insanlara karşı alçak 

gönüllü ve hoşgörülü olmaları, saygılı ve disiplinli birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Zaten 

tekvandonun da amacı budur. DO: terbiye, nezaket, saygı ve disiplin demektir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MASA TENİSİ KULÜBÜ 

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. 

  

  

YÜZME KULÜBÜ 

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. 

 

 

 



 

BASKETBOL KULÜBÜ 

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. 

 

  

 

 

 

 

FITNESS KULÜBÜ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLAG FOOTBALL KULÜBÜ 

Amerikan futbolunun bir çeşidi olan “bayrak futbolu”nda oyuncular arasında temasa izin 

verilmemekte ve böylelikle sakatlık riskini minimize etmektedir. “Flag football”, oyuncuları temas yoluyla 

“tackle” yerine, bellerine bağlı “flag” olarak adlandırılan şeritlerin çıkarılmasıyla sonlanan versiyonu olarak 

düşünülebilir. Bu sebeple kask ve omuz korumalığı bu sporda kullanılmamaktadır. 

Farklı versiyonları bulunan bayrak futbolunun en yaygın olarak uluslararası düzeyde gerçekleştirilen 

versiyonu beşe beş oynanmaktadır. Hücum ve savunma olarak iki ayrı takımdan oluşan ekipler karşılıklı 

mücadelelerinde son alana girerek sayı (touchdown) üretmeyi hedeflerler. 

Flag football, Amerika’da son yıllarda NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) 

tarafından “collegiate” kabul edilmekte yani üniversite sporlarına dâhil olup öğrencilere burs imkânı 

sağlamaktadır. 

Kural ve taktik bilgisinin ön planda olduğu bu spor dalında strateji ve atletizm müsabakalardaki en 

önemli iki etmendir. Dünya çapında milli takımlar düzeyinde turnuvaların düzenlendiği bu branş Türkiye’de 

lise ve üniversite düzeyinde, il turnuvası ve ulusal turnuva olarak farklı kapsamlarda oynanmaktadır. 

KULÜBÜN AMACI: 

Bu kapsamda Flag Football (Bayrak Futbolu) kulübü öğrencilere stratejik düşünme, atletizm, takım çalışması, 

sonuç odaklılık gibi beceriler kazandırmayı hedeflemekte ve kültürel çeşitliliği arttırmayı amaçlamaktadır. 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

 Öğrencilere temel düzey Amerikan Futbolu strateji ve kural bilgisi edindirmek amacıyla belirli 

aralıklarla “playbook”(taktik kitabı) toplantıları gerçekleştirmek, 

 Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırarak haftalık antrenman programıyla okul sporları 

bünyesindeki turnuvalara hazırlanmak ve katılım göstermek, 

 Çeşitli üniversite takımlarıyla ortak antrenmanlar ve gösteri maçları organize etmek. 

 Ulusal ve yerel özel turnuvalara katılmak. 

 

http://www.trf.gov.tr/bayrak-futbolu-nedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trf.gov.tr/bayrak-futbolu-nedir


TENİS KULÜBÜ 

Raket ve topla iki kişi arasında ya da ikişer kişilik iki takım arasında belirli kurallar tarihinde oynanan olimpik 

bir spordur. Oyuncular raketleri ile içi boş lastik bir topu ağ (net) üzerinden rakibinin sahasına (korta) atmaya 

çalışırlar. Kurallar dâhilinde en çok puanı alan oyuncu kazanır. 

 

KULÜBÜN AMACI:  

Tenis sporunun doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak, düzenli tenis 

oynayan sporcu kitlesini yaratarak sporu sevdirmek, öğrencilerin bireysel 

yeteneklerini ön plana çıkarıp kendilerine olan güven duygusunu 

arttırmaktır. Ayrıca okul içi ve dışı turnuvalara katılarak deneyim 

kazanmalarını sağlamak, birbirleri ile olan iletişim ve paylaşım duyusunu 

geliştirmek tenis ile ilgili oyun disiplini kazandırılarak bu disiplini sosyal 

ve iş yaşamlarında da devam ettirmelerini sağlayacak planlama becerisi 

kazandırmaktır.   

 

 

 

SATRANÇ KULÜBÜ 

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 karmaşık ve kontralar üzerine kurulu bir oyundur. Oyun belirli kurallar üzerine kurulu olsa da hayal 

gücü ve yaratıcılık ister. Oyuncular ileriyi düşünerek o anı oynarlar. Zorlu matematik veya fen problemleri 

kadar iddialı ama eğlencelidir. Düşünülerek adım adım ilerlenir ama cazibesi heyecandır. 

 “Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur.”  

       Pascal  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ  

KULÜBÜN AMACI:  

Halk oyunları, tüm gelişim alanlarını destekleyen en önemli disiplinlerden biridir ve evrensel bir dildir.  

Halk oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans 

etmek yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven 

gelişimlerine katkı sağlamak, Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.  

 

Gençlerimizin eğitiminde halk danslarının en büyük önemi; geçmişten bugüne yörelerimizin kendine özgü 

dansları ve bu dansların hikâyelerini öğrenip geleceğe kendi kültürünü bilen ve sahip çıkan bir nesil 

yetiştirmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOCCE KULÜBÜ 

 Bocce oyununda amaç atılan veya yuvarlanan topun, pallino’ya yakın olmasını sağlamaktır. Oyuna 

başlayan takım önce pallinoyu, sonra kendi topunu atar. Ardından sırayla kendi atışlarını gerçekleştirir.  

 Oyuncuların saha içinde pallinoya kendi toplarıyla yaklaşmak için yaptıkları atışa “Punto” adı verilir. 

Rakip topa, kendi topuna veya pallinoya direk yapılan atışlara “Volo” denilir. Topun önce yere sonra vurmak 

istenen topa çarptırılmasıyla yapılan atışlara da “Raffa” adı verilir. Raffa atışında vurulması gereken toplara 

isabet eden atışlar geçersiz sayılır. 

  Takımların ellerindeki topların bitmesiyle bir raund sonlanmış olur. Pallinoya rakip takımdan daha 

yakın olan her top için bir puan kazanılır. Eğer bocce topu pallinoyla temas halindeyse bu 2 puan demektir. 

Her iki takımın topları aynı şekilde pallino topuyla temas halindeyse her iki takıma 1’er puan verilir. Bocce 

oyununda belirli bir süre yoktur. Rauntlar sonunda hesaplanan puanlara göre toplamda 15 puan alan oyunun 

galibi olur. 

 Özellikle öğrencilerimizin refleks, dikkatlerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://haberpop.com/?s=Volo


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

  

 

Picasso ‘Weeping Woman 1937’ 

 

SEMPRE ARTE - RESİM KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI:  

"Daima Sanat" anlamına gelen Sempre Arte Kulübü her ayın ilk cuması öğle teneffüsünde lise lobisinde sanatsal 

etkinlikler düzenlemektedir. Sempre Arte Resim ve Müzik Kulüpleri ortak konularda çalışarak aynı anda 

performanslarını sergilemektedirler. Kulüpleri seçen tüm öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bu 

etkinliklerde görev verilir. Geçmişteki etkinliklerde kulüp saatlerinde yapılmaya başlanan ve Müzik Kulübü 

öğrencilerinin eşlikleriyle etkinlik sırasında tamamlanıp sergilenen seramik obje tasarımları, fotoğraf çektirmek 

amacıyla yapılan stand-up tasarımları, baskı çalışmaları, kolaj çalışmaları, tuval üzerine resim çalışmaları gibi 

farklı konularda çalışmalar yapılmıştır. Kulüp etkinliklerimizde öğrencilerin eğlenerek sanata dâhil olmaları, 

sanatın dünya için önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştirmeleri, grup çalışmalarında 

kendilerini ifade edebilmeleri ve özgün yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarıp özgüvenle sergileyebilmeleri 

hedeflenmektedir. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI / YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

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. 

  

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI / YAPMAYI 

DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ / FAALİYETLERİ: 

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

yarışmalar düzenleyerek sanata teşviki arttırmanın yanı sıra, “Toplumsal Sorunlara Bir Fırça da Sen At” 

sloganıyla yola çıkarak sanat ürünlerini toplumsal sorunlara değindirerek ortaya koyacaklardır.  

 



SÜRÇÜLİSAN YARATICI YAZMA TOPLULUĞU 

KULÜBÜN AMACI: 

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 TOPLULUĞU”na 

hepinizi satırlarınızla, dizelerinizle bekliyoruz. 

 

 



  
 

ORYANTIRING KULÜBÜ 

 Oryantiring harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Farklı arazi 

koşullarında yapılabilse de genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmektedir.  

 

 KULÜBÜN AMACI:  

 Öğrencilerimizin zihinsel olarak farklı durumlar karşısında doğru ve sağlıklı karar verebilme yeteneğini 

geliştirmek. Fiziksel olarak kas yapılarının sağlıklı bir şekilde geliştirmenin yanında doğayla olan bağlarını 

güçlendirerek doğaya ve çevreye duyarlı yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencileri dersler kapsamında ve bunun 

dışındaki aktivitelerle birlikte oryantiringle tanıştırmak ve sporu günlük hayata sokarak olumlu değişiklikler 

yapabilmek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

  

 

 

 



“ARŞİVE IŞIK TUTANLAR” TOPLULUĞU 
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.  

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR: 

 15 Mayıs 1919 - 04 Haziran 2019 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 MİLLİ MÜCADELE gazetesi 

çıkartıldı.  

 31 Mayıs 2019 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Atatürk 

Kütüphanesinde dönem gazetelerinden en az beş tanesinin incelenerek Atatürk Haftası’nda “10 

Kasım” gazetesi çıkarıldı.  

 11 Şubat 2021 – 21 Haziran 2011 tarihleri arasında Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Atatürk 

Kütüphanesinin online arşivlerde dönem gazeteleri incelenerek 30 Ağustos Haftası’nda “30 Ağustos” 

gazetesi çıkarıldı. 

 

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 Çanakkale Zaferi Haftası’nda “18 Mart” gazetesinin 

çıkartılması planlanmaktadır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HİKÂYE ANLATICILIĞI KULÜBÜ  

 

KULÜBÜN AMACI  

Hikâye eştirerek anlatılan bir konunun akılda aha 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  

 

  

 

 

 

 

 



 

ATATÜRK’Ü ANLAMA VE ANLATMA TOPLULUĞU 

 

KULÜBÜN AMACI: 

 Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü inceleyerek öğrenen ve bu ilke ve inkılapları günün koşullarında 

değerlendirerek çevresine aktarabilen öğrencilerin yetişmesinde katkı sağlamak, 

 Öğrencilerimizin Atatürkçü düşünce sistemini anlamalarını, yorumlamalarını, tanıtmalarını ve bu sistemle 

diğer düşünce sistemleri arasındaki fark ve etkileşimleri incelemelerini sağlamak, 

 Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü anlayan, çağa ve konjektürel ihtiyaçlara göre bu ilkeleri uyarlayabilen 

bir düşüncenin gelişimine katkı sağlama, 

 Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bunun yanı sıra farklı 

düşüncelerle ilgili bilgiye sahip bireyler olacaklarını düşünmekteyiz. 

 Atatürk’ün hedeflediği, milli değerlerine bağlı, çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmayı hedeflemiş, farklı 

görüşlere saygılı, aklın ve bilimin ışığında yaşamayı ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak. 

 

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

 “Işığımız Atatürk” adıyla Atatürk’ü anlatan sunumlar düzenleyip, bu sunumlarla farklı okullardaki 

öğrencilerin de Atatürk’ü daha iyi tanıyıp özümsemeleri hedeflenir, 

 Öğrencilere Atatürk’ü daha iyi tanıtmak amacıyla “Anıtkabir” belgeselini tüm öğrencilerin seyretmesini 

sağlar, 

 Atatürk’ün zengin maneviyatını öğrencilere hissettirmek amacıyla “Anıtkabir Ziyareti” gerçekleştirir, 

 Atatürk’ün askeri dehasının ortaya çıktığı ve bir milletin kaderini değiştirdiği yeri yakından görmek 

amacıyla “Çanakkale Şehitlerimizi Anma Gezisi” gerçekleştirir. 

 Kulüp çalışmaları doğrultusunda dergi, gazete, duvar panosu vb. yayın etkinliklerinde bulunur, 

 Benzer amaçlar doğrultusunda çalışan resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bireyler ile etkileşim 

halinde olur. 

 Atatürk ile ilgili kaynaklar taranarak onun siyasi ve askeri dehasının yanında insani vasıflarını da ortaya 

koyar. 

 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI 

DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ: 

• “Atatürk’ün fikirleri filizlenmeye devam ediyor” etkinliği düzenleyerek Atatürk’ün fikirlerinin sembolik 

olarak temsil eden fidanları öğrencilerle birlikte etkinlikle dikilmesini sağlar. 

• Dernekler ve belediyelerle yapılacak işbirliği sayesinde belirlenen okullara “Nutuk” kitabının bağış 

yapılmasını sağlar. 



COĞRAFYA VE DÜNYA KULÜBÜ 

KULÜBÜN AMACI: 

Öğrencilerimizin derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulamasını gerçekleştirmek temel 

amacımızdır. Yapacağımız arazi çalışmalarıyla öğrencilerimize araziyi yorumlama becerilerinin 

kazandırılmasını, doğa sevgisini vererek şehir ortamında doğadan kopuk olarak yaşayan çocuklarımızın 

aslında onun bir parçası olduklarını anlamalarını ve bu doğrultuda da çevreye yönelik sosyal sorumluluk 

projelerinde yer almalarını sağlayarak sosyal bilinçlerinin arttırılmasını, onlara kendi becerileriyle üretim 

yapabilme imkanı sunmayı, seminerler ve söyleşiler düzenleyerek alanında uzman olan kişilerle 

öğrencilerimizi buluşturup onların dünyaya bakış açılarında yeni farkındalıklar kazanmalarını 

hedeflemekteyiz.  

KULÜBÜN EĞİTİM YILI İÇİNDE YAPACAĞI/YAPMAYI PLANLADIĞI FAALİYETLER: 

• “Kaleydoskop” adlı sosyal bilimler dergisi hazırlama etkinliği 

• “Kazma - Kürek Elimizde, Permakültür Bahçemizde” etkinliği 

• Tarihi Yarımada turu 

• İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi gezisi 

• Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi gezi 

• “Abartmıyoruz, Dünya’nın Kabartma Haritasını Yapıyoruz” etkinliği 

• Arazi Çalışması 

• Sosyal Bilimler Konferansı 

• Sosyal Bilimler Çalıştayı 

• Çiftlikte Bir Gün etkinliği 

• Dünyadan Fotoğraflar Sergisi 

• Bahçeköy İTÜ Arboretum Gezisi 

•  “Dünya’dan Bir Köşe” tanıtım filmlerinin sunum günü 

• Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin sergilendiği coğrafya kulübü panosu hazırlama 

• “Dünya’nın Haberi”Söyleşileri 

• İstanbul Üniversiteli ve İTÜ’lü Akademisyenlerden Coğrafya Söyleşileri 

• Prof. Dr. Celal Şengör’den Coğrafya Dersleri etkinliği 

KULÜBÜN KURULUŞ AMACINA UYGUN OLARAK HER TÜRLÜ TOPLUM VE ÇEVRE 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPACAĞI/YAPMAYI 

DÜŞÜNDÜĞÜ TOPLUM HİZMETİ FAALİYETİ/FAALİYETLERİ: 

• “Çevrem için ne yapıyorum” konulu anket çalışması ile farkındalık yaratma 

• Kardeş okul bahçesini ağaçlandırma ve güzelleştirme etkinliği 

• Hayvan barınağındaki dostlarla buluşma günleri etkinliği 

• Çevre sorunlarını (çöp kirliliği, hava kirliliği, kuraklık, su kirliliği, ses kirliliği vb) ve erozyonu 

önlemeye yönelik proje yarışmaları ve sergisi  

• Yerli malı kullanımının önemini anlatan etkinlikler 

• Küresel ısınma konusunda sunum günleri 

• Küresel salgınlar konusunda sunum günleri 



JEUX DRAMATİQUES KULÜBÜ 

(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 

• Mekanı oluşturma 

• Kostüm için kullanılacak materyallerin tanıtımı ve kullanılması 

• Süreci değerlendirme 

 

     

 



 

FELSEFE KAFE KULÜBÜ 
 
 

 
 

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 YAPACAĞI/YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER: 

 

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

• Film analizleri 

• Metin analizleri 

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

• Felsefe Atölye çalışması 

• Seminerler 

• Yarışmalar; Felsefe Olimpiyatları, Felsefi Deneme Yazma Yarışması, Kurgusal Dava Yarışması 

• Sanal müze gezileri 

 

  

 



 

 

 

Yandaki karekodu taratıp kulüp seçimleri sayfasına 

ulaşabilirsiniz. Kulüp seçimleri 22 Eylül 2021 Çarşamba 

günü kulüp tanıtım sunumlarının tamamlanmasının 

ardından başlayacak ve 23 Eylül 2021 perşembe 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! 

 

 

Kulüp yerleştirme sonuçları 27 Eylül 2021 Pazartesi günü 

okul dijital panolarında açıklanacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

FMV ISPARTAKULE IŞIK LİSESİ & FEN LİSESİ 

2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
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“HAYAT, KENDİNİ BULMAKLA İLGİLİ DEĞİLDİR; 

KENDİNİ YARATMAKLA İLGİLİDİR.” 

GEORGE B. SHAW 


