
Eyüboğlu 
öğrencilerinin 
mutlu olmak için 
100’den fazla 
sebebi var.
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Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın eğitim anlayışı sadece dersler, sınavlar ve notlardan 
ibaret değildir. Eyüboğlu’nda okuyan her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini 
geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi bizim için önemlidir. 

İşte bu nedenle okulumuzda; sanattan spora, yabancı dillerden fen ve  
sosyal bilimlere, hobi ve yaratıcılıktan doğal yaşama pek çok farklı kategoride 
100’den fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Binicilik, eskrim, keman,  
İngilizce drama, AB proje, Model Birleşmiş Milletler(MUN), rugby, beyzbol 
bunlardan sadece birkaçı…

Öğrencilerimiz yüzlerce kulüp içinden diledikleri kulüp çalışmasını seçebilir. 
Bir kulübün açılabilmesi için yeterli sayıda başvurunun yapılması gerekmektedir. 
Diğer yandan öğrencilerimizden gelen talepler de bizim için dikkate değerdir.  
Uygun görülmesi halinde yüzden fazla kulübe yepyeni bir kulüp daha eklenebilir. 

Eğitim yılı boyunca devam eden kulüp çalışmalarında öğrenciler hem ilgi duydukları 
alanlarda kendilerini geliştirme hem de keyifli ve renkli çalışmalara imza atma 
fırsatını elde eder. 

Kulüp çalışmalarımız; İlköğretim okullarımızın 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıfları ile 
Eyüboğlu Fen Lisesi ve Eyüboğlu Koleji hazırlık 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize 
yöneliktir.

Bu kitapçıkta, Eyüboğlu’ndaki öğrenci kulüpleriyle ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. 
İnanıyoruz ki; buradaki bilgiler kulüp seçiminde öğrencimizin doğru tercih 
yapmasına yardımcı olacaktır. 

Bizler için, hobisi olan mutlu bir öğrenci,
Eğitim: Eyüboğlu  
anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. 





(AAVSO) Değişen Yıldızlar Gözlemcileri Birliği Kulübü Astronomy Club

AB Proje Kulübü EU Projects

Arkeoloji Kulübü Archeology Club

Astronomi Kulübü Astronomy Club

Avrupa Gençlik Kulübü European Youth Club

Çocuklar için Felsefe Kulübü Philosophy for Children

Eğlenceli Deneyler Kulübü Fun Experiments

Felsefe Kulübü Philosophy Club

Fen Teknoloji Kulübü Science & Technology

Film içinde Bilim Science In Movies Club

Gökyüzü Fotoğrafçılığı Sky Photography

Interactive Physics Kulübü Interactive Physics

Kriminoloji Kulubü Criminology

Matematik Sihirbazları Kulübü Mathematics Wizards

Matematik Tübitak Kulübü  Mind Games / Tübitak

Matematik Zekâ Oyunları Kulübü Mathematical Mind Games / Tübitak  

Model Birleşmiş Milletler Kulübü Model United Nations

Proje Fizik Projects Club Physisc

Proje Kimya / Biyoloji Projects Club Chemistry / Biology

Yaratıcılık Kulübü Destination Imagination (DI) / Creativity Club DI
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6  (AAVSO) Değişen Yıldızlar Gözlemcileri Birliği Kulübü Astronomy Club
Kulübün amacı, özel bir yıldız tipi olan değişen yıldızları gözlemlemek, veri almak ve toplanan verileri bilgisayar 
ortamında işleyerek merkezi Amerika’da bulunan AAVSO’ya (American Association of Variable Star Observers) 
göndermektir. Gözlem sonuçları AAVSO tarafından değerlendirildikten sonra profesyonel araştırmalarda 
kullanılmak üzere tüm dünyadaki bilim adamlarının kullanımına sunulur. Bilimsel makale formatında kaleme 
alınan çalışmalar, AAVSO’nun yayınladığı uluslararası bilim dergisinde yayınlanabilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Microsoft Office programlarını kullanabilmek  

ve çeşitli bilgisayar programlarını öğrenmeye  
ve uygulamaya istekli olmak

• Fen bilimleri ve matematik derslerinde  
başarılı olmak

• Uluslararası proje çalışmalarını sürdürebilmek ve 
proje çalışmalarına ilgi duymak

• Havanın açık olduğu her cuma ve/veya cumartesi 
akşamı gözlemlere katılmak

Kulüp Kuralları
• Gözlemevi araç ve gereçlerine zarar verebilecek 

davranışlardan kaçınmak
• Yıl içerisinde yapılan gözlemlerin en az  

%70’ine katılmak
• Gözlemevine ulaşım sırasında, laboratuvar ve 

tiyatro derslerinde bulunan öğrencileri rahatsız 
etmeden, sessiz bir şekilde gözlemevine çıkmak 
ve ders sonunda aynı şekilde gözlemevinden 
ayrılmak

• Gece gözlemleri bitiminde grup halinde,  
görevli öğretmen gözetiminde gözlemevinden 
ayrılmak

AB Proje Kulübü Eu Projects 
Bu kulüp Avrupa Birliği Socrates programları kapsamında (Comenius, Lingua, ve Youth) proje çalışmaları 
yapar. Kulüp çalışmalarında başarı gösteren öğrenciler, yurt dışındaki projelere ortak olan okullarda yapılacak 
toplantılara katılır. Bu toplantıların masrafları Avrupa Birliği’nden alınacak fonlardan karşılanır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• İngilizce notunun 55 ve üzeri olması
• Araştırmaya ilgi duymak
• Macromedia ve web tasarım programlarını kullanabilmek
• Avrupalı öğrencilerle iletişim kurmaya ve beraber çalışmaya hevesli olmak
• Ekip çalışmasına yatkın olmak

Çamlıca 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 

Çamlıca 9. ve 10. sınıf öğrencileri

  



7Arkeoloji Kulübü Archeology Club
Dünya ortak mirasımızın en önemli parçalarından biri olan antik kentler ve bu kentlerin dünya bilim mirasına 
katkılarını (matematik, fizik, felsefe, tiyatro, ekonomi vb.) inceleyen Arkeoloji Kulübü, okulumuzu ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda da temsil eder. Kulübümüz, gezmeyi, internette araştırma yapmayı ve  
fotoğraf çekmeyi seven, eski eserlerin korunmasına duyarlı, yaratıcılık yönü gelişmiş tüm öğrencilere açıktır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Arkeolojiye ilgi duymak
• Arkeoloji ile ilgili projeleri yürütebilecek disipline sahip olmak 
• Proje için hafta sonları ve bazen yaz tatillerinde (ihtiyaç olduğu takdirde) zaman ayırabilmek
• Kulüp gezilerine (yurt içi ya da yurt dışı) katılmak için engeli olmamak
• Web sayfası hazırlamaya, fotoğraf ya da video çekmeye istekli ve yatkın olmak
• Farklı beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için istekli olmak
• Arkeoloji Kulübü hedefleri doğrultusunda yapılacak gezilere katılmak ve il içi gezilerin ücretini 

karşılayabilmek

Çamlıca Lise öğrencileri

Astronomi Kulübü Astronomy
Bu kulüpte öğrencilerimize gökyüzünü sevdirmek ve daha fazla ilgi duymalarını sağlamak amaçlanır.  
Görsel ve basite indirgenmiş sade bir anlatımla, güneş sistemimiz ve içinde bulunduğumuz evren hakkında 
detaylı bilgiler aktarılarak yaşadığımız ortamı daha iyi algılama ve olaylara bilimsel yaklaşma becerisi 
kazandırılır. Öğrencilerimize hava şartlarına ve çalışılan konuya bağlı olarak Eyüboğlu İkiz Gözlemevleri’nde 
gözlem yapma olanağı sunulur. 
 
Kulüp Katılım Kriterleri
• Bilim, teknoloji ve gökyüzü ile ilgili olaylara meraklı olmak
• Astronomiye ilgi duymak, Bilim Çocuk dergilerini takip etmek ve TÜBİTAK’ın ilgili kitaplarını okumuş olmak
• Teleskop ve aksesuarlarını kullanmaya meraklı olmak ve bu araçları kullanırken dikkatli olmak

Çamlıca 4. ve 5. sınıf öğrencileri

Avrupa Gençlik Kulübü European Youth Club
Eyüboğlu Koleji Avrupa Gençlik Kulübü, lise öğrencilerinin dünya ve ülke sorunları hakkında genel kültürlerini, 
araştırma, tartışma ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirir. Türkiye’nin  
yakın gelecekteki hedefleri ve kulübün Avrupa Gençlik Parlamentosu ile ilişkileri doğrultusunda ele alınan 
meseleler çoğunlukla Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkilerini kapsamaktadır.

Kulüp, ulusal nitelikte ilk gençlik forumunu düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu konferansta delegeler farklı 
sorunları tartışan ve çözüm önerileri üreten komitelerde çalışır ve ayrıca Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun 
işleyişi hakkında da uygulamalı olarak bilgi edinirler. Konferansın sonundaki genel kurulda her komitenin  
karar taslağı tartışılır ve oylanır. Kulüp değişik grupların foruma katılımını sağlamak için bütçeler oluşturarak, 
katılımcı çeşitliliğini artırmayı da hedeflemektedir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Uluslararası siyasi ve kültürel konulara ilgi duymak
• Kültürlerarası etkileşime ve bundan doğacak olumlu sonuçlara inanmak, olumsuz sonuçları araştırmak
• Kendini ve grupları organize edebilmek, çalışkan ve özverili olmak
• Gerektiğinde, uzun zaman alacak ve ön hazırlık gerektirecek okul içi ve dışı organizasyonlara katılmak
• Sunum becerisi gelişmiş olmak

 Çamlıca Lise öğrencileri



8 Çocuklar için Felsefe Kulübü Philosophy for Children
Felsefe Kulübü’ne, felsefeye ilgisi ve merakı olan, çağdaş ve demokratik toplum düzeni gereğince üretken, 
yaratıcı, güvenli, sorumlu insanın gelişimine hizmet eden ve okulumuzu ulusal ve uluslararası felsefe 
yarışmalarında temsil etmek isteyen öğrencilerimiz katılırlar.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Eleştiren, sorgulayan bir bakış açısına sahip olmak
• Dünya sorunlarına karşı duyarlı olmak
• Düşünme ve eleştirel bakabilme konusunda istekli olmak, tartışmayı sevmek ve bunu kurallarına göre 

yapabilmek
• Felsefe Kulüpleri platformunda gerçekleştirilen etkinliklerde görev almak için istekli olmak
• Okul içi ve dışında katıldığımız etkinliklerde kendi görüş ve düşüncelerini doğru ifade edebilmek
• Felsefe Kulübü bünyesinde yapılacak etkinliklere gerektiğinde okul sonrası saatler ve hafta sonlarında 

katılmaya istekli olmak
• Felsefe Kulübü’nde tartışılan konularla ilgili olarak pano, sunum vb. etkinliklere katılmaya istekli olmak
• İş disiplinine sahip olmak
• Kitap okumayı sevmek, okuduğu kitaplarla ilgili tartışma yapmaya istekli olmak
• Arkadaşlık, dostluk, sevgi, dürüstlük, sorumluluk, dayanışma ve ayrıca felsefenin ilgilendiği konular 

arasında yer alan; bilgi ve bilginin oluşumu, bilginin değeri ve doğruluğu, sanat, bilim, varlık ve varoluş,  
etik (ahlak), siyaset gibi konular üzerinde çalışmaya istekli olmak

Çamlıca 5. sınıf öğrencileri 

Eğlenceli Deneyler Kulübü Fun Experiments Club

Bilim, en basit buluşlarla bile birden heyecan verici hale gelen bir konudur. Herhangi bir gün ve herhangi bir 
zamanda, bu gizemli doğa olaylarının etrafımıza yayıldığını görürüz. Bu kulübe seçilen öğrenciler kapıyı açarak, 
içeri girip keşfetmeye, düşünmeye ve hayran olmaya davet ediliyor. Herkesin deney yapıp öğrenebileceğini 
göstermek için, bilimi öğrenmek için ihtiyacınız olan tek şey soruşturan bir beyindir. Geri kalan malzeme 
çevrenizdedir. Herkes bakabilir. Sadece görmeniz gerekiyor. Fen bilimlerinde araştırma, inceleme ve proje 
yapmaya ilgisi olan ve yarışmalara katılmak için zaman ayırabilecek öğrenciler Eğlenceli Deneyler Kulübü’nü 
seçebilirler.

Çamlıca  6. ve 7. sınıf öğrencileri
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Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrencileri

Fen Teknoloji Kulübü Science & Technology Club
Kulüp çalışmaları, bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı merak duygusu geliştirmeyi hedefler. Kulüpte,  
fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimler incelenir. Öğrenciler, araştırma, okuma ve 
tartışma yöntemleri ile yeni bilgileri yapılandırma becerisi kazanırlar. Yıl boyunca öğrendikleri, merak ettikleri 
veya araştırdıkları konularla ilgili projeler geliştirir, yeni buluşlar yaparlar. Bu proje ve buluşlarla yıl içerisinde 
düzenlenen bilim şenliklerine ve sergilere katılırlar. Bu çalışmaları laboratuvar öğretmenlerinin rehberliğinde 
laboratuvarlarda yaparlar. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Fen ve teknoloji dersine ilgi duymak
• Çalışmaya istekli olmak
• Yeni proje ve buluş fikirlerine sahip olmak

Çamlıca  4. ve 5. sınıf öğrencileri  
Ataşehir 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri 

Film içinde Bilim Science in Movies Club
Bu kulüpte seyrettiğimiz filmler bilimsel bir açıdan izlenecek, filmlerdeki sahnelerin bilimle bağlantıları 
araştırılacaktır. Öğrenciler fen bilgisi derslerinde öğrendikleri bilgileri ve becerileri kullanarak sahnelerin 
gerçeğe uygun olup olmadıklarını inceleyeceklerdir. Kulübün amacı, farklı bir uygulama ile öğrencilerin  
temel fen kurallarını tekrar etmeleri ve günlük hayatla bağlantılar kurmalarını sağlamaktır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Sinemaya ilgi duymak
• Araştırmaya ilgi duymak

Çamlıca 8. sınıf öğrencileri

Kulüp Katılım Kriterleri
• Eleştiren, sorgulayan bir bakış açısına  

sahip olmak
• Dünya sorunlarına karşı duyarlı olmak
• Düşünme ve eleştirel bakabilme konusunda  

istekli olmak
• Tartışmayı sevmek ve bunu kurallarına göre  

yapabilmek
• Felsefe Kulüpleri Platformu’nda gerçekleştirilen 

etkinliklerde görev almak için istekli olmak
• Okul içinde ve dışındaki etkinliklerde kendi görüş 

ve düşüncelerini doğru ifade edebilmek
• Felsefe Kulübü bünyesinde yapılacak etkinliklere 

gerektiğinde okul sonrasında ve hafta sonlarında 
katılmaya istekli olmak

• Felsefe Kulübü’nde tartışılan konularla ilgili olarak 
pano, sunum vb. etkinliklere katılmaya istekli 
olmak

• İş disiplinine sahip olmak
• Kitap okumayı sevmek, okuduğu kitaplarla ilgili 

tartışma yapmaya istekli olmak
• Arkadaşlık, dostluk, sevgi, dürüstlük, sorumluluk, 

dayanışma ve ayrıca felsefenin ilgilendiği  
konular arasında yer alan;  bilgi ve bilginin 
oluşumu, bilginin değeri ve doğruluğu, sanat, 
bilim, varlık ve varoluş, etik (ahlak), siyaset gibi 
konular üzerinde çalışmaya istekli olmak.

• Lise öğrencileri için; Felsefe Olimpiyatları’na 
katılmak konusunda istekli olmak ve en azından 
ön çalışmalarını yaparak kendini geliştirmek.

Felsefe Kulübü Philosophy Club
Felsefe Kulübü’ne, felsefeye ilgisi ve merakı olan, çağdaş ve demokratik toplum düzeni gereğince  
üretken, yaratıcı, güvenli, sorumlu insanın gelişimine hizmet eden ve okulumuzu ulusal ve uluslararası  
felsefe yarışmalarında temsil etmek isteyen öğrencilerimiz katılırlar.



10 Gökyüzü Fotoğrafçılığı Kulübü Sky Photography Club
Bu kulüpte öğrenciler, Eyüboğlu İkiz Gözlemevleri’nde bulunan teleskopların ve teleskoplara bağlı araçların 
(filtreler, bilgisayar programları) kullanımlarını öğrenir, teleskopa bağlı fotoğraf makinesini kullanarak çeşitli 
gökyüzü objelerinin fotoğraflarını çekerler. Her öğrenci yıl sonuna kadar kendi fotoğraf arşivini oluşturur. 
Öğrenciler, 2. dönem kulüp programı dahilinde CCD kamera kullanımını öğrenerek derin gök cismi fotoğrafları 
çeker. Çalışmalar öncelikle güneş fotoğrafları çekilerek başlar. Teleskop ve fotoğraf makinesini kullanmayı 
öğrenen öğrenciler için gece gözlemleri düzenlenerek güneş sisteminde bulunan gezegenlerin, uyduların 
fotoğraflanması sağlanır. Kulüp öğrencileri havanın açık olduğu her cuma akşamı gece gözlemlerine katılırlar.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Fen ve matematik alanlarına ve fotoğrafçılığa ilgi duymak
• Microsoft Office programlarını kullanabilmek

Kulüp Kuralları
• Gözlemevi araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak
• Yıl içerisinde yapılan gözlemlerin en az %70’ine katılmak
• Gözlemevine ulaşım sırasında, laboratuvar ve tiyatro derslerinde bulunan öğrencileri rahatsız etmeden, 

sessiz bir şekilde gözlemevine çıkmak ve ders sonunda aynı şekilde gözlemevinden ayrılmak
• Gece gözlemleri bitiminde grup halinde, görevli öğretmen gözetiminde gözlemevinden ayrılmak

Çamlıca  6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Interactive Physics Kulübü Interactive Physics 
Öğrencilerin bilgisayar kullanma yeteneklerini geliştirmek, bilgisayar destekli eğitim kapsamında hazırlanmış 
olan Interactive Physics programını tanımalarını ve kullanmalarını sağlamak kulübün amaçları arasında yer alır. 
Kulüp çalışmalarında öğrencilerin bu program ile basit animasyonlar yaparak hem eğlenmeleri hem de olayların 
arkasında kalan fizik kurallarını incelemeleri sağlanır.

Çamlıca  Lise öğrencileri

 
Kriminoloji Kulübü Criminology 
Toplumumuzda dikkat çekecek ölçüde artan suç oranı düşündürücüdür. Bu nedenle bilim; suçluları yakalama 
hedefine yönlenmiştir. Biz de bu yolda okulumuzdaki gönüllülerle elimizden geleni yaparak, esrarengiz 
olayları aydınlatmada bilimin rolünü araştıracağız. Sahtecilik ve yalana dur demek isteyenler, bu yönde eğilimli 
olanların maskesini düşürmeyi amaçlayanlar, bu kulüp için çalışmaya hazır demektir. Toplumun dikkatini çeken 
dedektifler bu kulüpte toplanıyor. 

Çamlıca  6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Matematik Sihirbazları Kulübü Mathematics Wizards
Kulübe, matematiğe ilgi duyan ve kendini bu yönde geliştirmeyi hedefleyen öğrenciler katılır. Kulüp; olay, 
durum ve problemlere değişik açılardan bakabilme yeteneğini, neden-sonuç ilişkisini fark edebilme becerisini, 
görebilme, değişkenler ve olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme gücünü, yaratıcı düşünce, transfer etme ve 
uygulama yeteneğini, araştırma becerisini ve iş birliği içinde çalışma alışkanlığını geliştirmeyi amaçlar.

Çamlıca  2-5. sınıf öğrencileri
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Kulüp Katılım Kriterleri
• 8. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf Matematik ders 

geçme notunun 4 veya 5 olması ve uygulanan 
yetenek testi sonucunda ilk 12’ye girmek

• Matematik dersine ve zekâ oyunlarına ilgi duymak
• Okulun temsil edileceği tüm etkinlik ve 

yarışmalara katılmak

Kulüp Kuralları
• Kulüp prensiplerinden en önemlisinin,  

TÜBİTAK İlköğretim Olimpiyatları’na hazırlanmak 
olduğunun bilincinde olarak bu kulübe katılmak

• Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen  
tüm soru ve aktiviteleri ciddi bir şekilde  
takip etmek ve katılımcı olmak

Kulüp Katılım Kriterleri
• 6. sınıf matematik ders geçme notunun 5 olması
• İlk kritere uyan öğrencilere uygulanan yetenek 

testi sonucunda ilk 15’e girmek
• Matematik dersine ve zekâ oyunlarına ilgi duymak

Kulüp Kuralları
• Kulüp saatinde yanında kağıt ve kalem 

bulundurmak
• Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen  

tüm soru ve aktiviteleri ciddi bir şekilde  
takip etmek ve katılımcı olmak

• Kulüp saatinde bireysel çalışmaları sessizce 
bireysel olarak ve grup çalışmalarında 3-4 kişilik 
gruplar halinde yapmak (grup üyelerinin her biri 
aktif rol alır)

• Soru çözülecek haftalarda internet ve 
kütüphanede araştırma yaparak soru getirmek

Çamlıca 8-11. sınıf öğrencileri

Matematik Zekâ Oyunları Kulübü Mathematical Mind Games
Kulüpte öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, yorumlama ve sentez yapabilme becerilerini 
geliştirmeleri ve 8. sınıf sonunda yapılacak olan TÜBİTAK İlköğretim Matematik Sınavı’na hazırlanmaları 
sağlanır. Öğrencilerimiz yıl sonlarında düzenlenen Ulusal Zekâ Oyunları’na katılırlar.

Matematik Tübitak Kulübü Mathematics Tubitak / Mind Games
Kulüpte öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, yorumlama ve sentez yapabilme becerilerini 
geliştirmeleri sağlanır. 8. sınıf öğrencilerinin yıl sonunda yapılacak olan TÜBİTAK İlköğretim Matematik Sınavı’na 
hazırlanmaları sağlanır. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin de 11. sınıf sonunda yapılacak olan TÜBİTAK İlköğretim 
Matematik Sınavı’na hazırlanmaları sağlanır. Üstelik bütün öğrencilerimiz yıl sonlarında düzenlenen ulusal zekâ 
oyunlarına katılır.

Çamlıca 7. sınıf öğrencileri

Model Birleşmiş Milletler Kulübü Model United Nations
Kulüp, Birleşmiş Milletler sisteminin bir modelidir. Kulüp çalışmalarında öğrenciler, BM delegelerinin rollerini 
benimseyerek vizyon ve misyonumuzda belirtilen değerlerden ‘Toplumsal Bilinç ve Kültürler ve Uluslararası 
Bilinç’ kazanmak amacıyla günümüzün küresel sorunlarını tartışırlar. Öğrenciler, diğer ülkelerden öğrencilerle 
tanışma fırsatı buldukları yurt dışı gezilerinde resmi veya gayrı resmi ortamlarda pratik yaparak  
İngilizce dil becerilerini geliştirirler. Bu kulübün başarılı öğrencileri geleneksel Uluslararası Model Birleşmiş  
Milletler Konferansı’na delege olarak katılırlar. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• İngilizce düzeyinin iyi olması (notu 4 ve üzeri olan öğrenciler)
• Araştırmaya ilgi duymak
• Kurumu yurt içi ve yurt dışı ortamlarda temsil edebilecek niteliklere sahip olmak
• Sorumluluk sahibi olmak.

Yurt dışında ve yurt içinde yapılacak organizasyonların katılım ücretleri öğrenciler tarafından karşılanır.

Çamlıca Lise öğrencileri



12 Proje Fizik Projects Club Physisc
Kulübün amacı, öğrencilerimizin bilimden zevk almalarını sağlamak ve onlara ömür boyu bilimsel düşünme 
alışkanlığını kazandırmaktır. Öğrencilere, okulda ve yaşamda iş bölümünün yararları anlatılarak öğrencilerin  
bu çalışmayı fen ve teknoloji dalındaki gelişmelerle bağdaştırması, fen bilimleri ve teknik alanlarla ilgili  
inceleme, araştırma ve üretkenlik yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Kulüp, okulumuzda bilim ve  
teknolojiye ilgisi olan öğrencileri bir araya getirir. Fen bilimlerinde araştırma, inceleme ve proje yapmaya ilgisi 

olan ve yarışmalara katılmak için zaman ayırabilecek öğrenciler Proje Kulübü’nü seçebilirler. 

Çamlıca Kolej/Fen Lisesi 9-11. sınıf öğrencileri

Proje Kimya - Biyoloji Projects Club Chemistry - Biology
Kulübün amacı, öğrencilerimizin bilimden zevk almalarını sağlamak ve onlara ömür boyu bilimsel düşünme 
alışkanlığını kazandırmaktır. Öğrencilere, okulda ve yaşamda iş bölümünün yararları anlatılarak öğrencilerin  
bu çalışmayı fen ve teknoloji dalındaki gelişmelerle bağdaştırması, fen bilimleri ve teknik alanlarla ilgili  
inceleme, araştırma ve üretkenlik yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Kulüp, okulumuzda bilim ve  
teknolojiye ilgisi olan öğrencileri bir araya getirir. Fen bilimlerinde araştırma, inceleme ve proje yapmaya ilgisi 
olan ve yarışmalara katılmak için zaman ayırabilecek öğrenciler Proje Kulübü’nü seçebilirler. 

Çamlıca Kolej/Fen Lisesi 9-11. sınıf öğrencileri

Yaratıcılık Kulübü Destination Imagination (DI)
Kulübün amacı; yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve  
problem çözme becerileri kazandırmak, bunun yanı sıra anlık yarışmalar sayesinde takımlara hızlı düşünmeyi, 
karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmektir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek
• Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak
• Keşfetmeye, araştırmaya ve gözlem yapmaya  

ilgi duymak
• Fen bilimleri, matematik, Türkçe ve İngilizce 

derslerinde başarılı olmak
• Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek 

spor aktivitelerinde veya okul takımında  
yer almamak

• Grup çalışmasına yatkın olmak
• Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara 

katılabilmek 

Uygulamalar
• Ulusal Finaller Takım Yarışması ve  

anlık yarışmalara hazırlanmak
• ICC 6’yı gerçekleştirmek
• 6. sınıf ve üstü için, Ulusal Finaller DI Extreme 

Yarışması’na hazırlanmak

Kulüp Kuralları
• Görev verildiği takdirde provalara ve etkinliklere 

katılmak
• Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen 

tüm aktiviteleri ciddi bir şekilde takip etmek ve 
katılımcı olmak

• Uluslararası platformda belirlenen yarışma 
metinlerini dikkatlice okuyup, yorumlamak ve 
gerekli araştırmaları yapmak

• Çalışmalarında üretken, yaratıcı olmak ve  
takım çalışması kurallarına uymak

ÖNEMLİ NOT: Ulusal finallerde başarılı 
olunduğu takdirde ve dünya finallerine 
gidilmesi durumunda tüm masraflar  
öğrenci velilerine aittir.

Çamlıca 4-11. sınıf öğrencileri
Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri



Almanca Sertifika Kulübü Zertifikats Club 

Bilgisayar Destekli Ingilizce Kulübü Computer in English

English for Fun

Fransızca Sertifika Kulübü Zertifikats Club

İspanyolca Sertifika Kulübü

Literacy Club

Münazara Kulübü Debate Club

Yurt dışındaki Üniversitelere Hazırlık Kulübü Study Abroad Club
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14 Almanca Sertifika Kulübü Zertifikats Club
Özellikle konuşma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır ve öğrenciler deneme sınavlarına katılırlar.  
8. sınıf öğrencileri yıl boyu A2 Sertifika (Fit in Deutsch 2) sınavına hazırlanır. 
6. sınıf öğrenciler yıl boyu A1 Sertifika (Fit in Deutsch 1) sınavına hazırlanır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Almanca notu 50 ve üzerinde olmak
• Almanca dilini geliştirmeye hevesli olmak

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Bilgisayar Destekli İngilizce Kulübü Computer in English
Bilgisayar Destekli İngilizce Kulübü, öğrencilerin İngilizce derslerinde öğrendikleri dil bilgisi kuralları ve  
yeni kelimeleri, seviyelerine uygun eğlenceli programlar ve internet siteleri ile bilgisayar ortamında pekiştirmeleri 
ve günlük dilde sıkça karşılarına çıkabilecek olan yeni kelimeleri öğrenmelerini amaçlar. Bilgisayara ilgisi olan ve 
İngilizcelerini eğlenceli bir ortamda geliştirmek isteyen öğrenciler bu kulübü tercih ederler.

Çamlıca 2-5. sınıf öğrencileri

English for Fun
Bu kulüpte İngilizce oyunlar (tabu, scrabble, monopoly, adam asmaca, sessiz film, pictionary vb.) ve filmler 
yoluyla İngilizce programına destek verilir. Yapılan çalışmalarda özellikle öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri 
İngilizce sözcükler ve kalıplar dikkate alınır. Öğrenciler, kurallarını kendi belirledikleri oyunlar yaratır ve  
bu oyunları dönüşümlü olarak oynarlar. Gruplar halinde kısa skeçler yazıp dramatize ederler. Öğretmen  
denetiminde sorularını kendilerinin hazırladığı gruplar arası bilgi yarışmaları düzenlerler. Ayrıca 2-3 haftada bir 
İngilizce (alt yazısız) film izlerler. Ardından izledikleri filmle ilgili poster, maske vb. materyaller hazırlayarak  
filmdeki karakterler, olaylar ve ilginç sahneler hakkında fikirlerini paylaşıp tartışırlar.

Kulüp öğrencileri belirli zamanlarda Fen ve Sanat Evi’nde özel olarak yapılan mutfakta, Türk kültürüne ve 
yabancı kültürlere ait pek çok sağlıklı yemek tariflerini denerler. 

Ataşehir 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri
Çamlıca 2-5. sınıf öğrencileri

Fransızca Sertifika Kulübü Zertifikats Club 
Öğrenciler yıl boyu A2 Sertifika (DELF 2) sınavına hazırlanır, özellikle konuşma becerisini geliştirmeye yönelik 
çalışmalar yapar ve deneme sınavları olurlar. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Fransızca notu 50 ve üzerinde olmak,
• Fransızca dilini geliştirmeye hevesli olmak.

 Çamlıca 10. sınıf öğrencileri



15İspanyolca Sertifika Kulübü
Öğrenciler yıl boyu A1 Sertifika sınavına hazırlanır, özellikle konuşma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapar ve deneme sınavlarına katılırlar.

Kulüp Katılım Kriterleri
• İspanyolca notunun 50 ve üzerinde olması
• İspanyolca dilini geliştirmeye hevesli olmak

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Literacy Club
Literacy öğrencilerimizin, İngilizce okuma-yazma becerilerinin gelişmesini sağlamayı amaçlayan bu kulüpte; 
değişik türlerde İngilizce kitaplar (öykü, şiir, çocuk romanı vb.) okunarak, okunan metinlerle ilgili tartışma, 
drama, kitap analizi, kısa öykü ve eleştiri yazma çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz etkili okuma alışkanlığı 
kazanmanın yanında okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve görüşlerini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilme 
becerisi kazanırlar. 

Çamlıca 4. ve 5. sınıf öğrencileri

Münazara Kulübü Debate Club 
Bu kulüpte öğrenciler, uyumlu ve paylaşımcı bir ortamda, seçilen konular üzerinde beyin fırtınası yapar,  
bilgi alışverişinde bulunur ve tartışma olanağı bulurlar. Kulüp çalışmaları öğrenciye İngilizce dil bilgisini doğru 
kullanma, İngilizce hızlı düşünme, vücut dilini kullanma, toplum içinde konuşabilme ve başkalarını dinleyebilme 
becerilerini kazandırır. Öğrenciler bu çalışmalar yoluyla kendilerine güvenmeyi pekiştirir, başkalarının 
düşüncelerine saygı duymayı öğrenirler. Debate Club öğrencileri sene içinde yapılan yarışmalara katılır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• İngilizce notunun 50 ve üzeri olması
• Araştırmaya ilgi duymak

• Ekip çalışmasına yatkın olmak

Çamlıca 6. ve 7. sınıf öğrencileri

Yurt dışındaki Üniversitelere Hazırlık Kulübü Study Abroad Club
Öğrenciler yıl boyunca yurt dışındaki üniversitelerin gereklilik olarak koydukları İngilizce sınavlarına hazırlanır 
(ilk dönem TOEFL, ikinci dönem SAT1) ve İngilizce olarak yapılması gereken tüm çalışmaları  
(kompozisyon yazma, öz geçmiş hazırlama vb.) gerçekleştirir.

Çamlıca 11. ve 12. sınıf öğrencileri





Bale Ballet

Bale Dans Ballet Dance

Modern Dans Modern Dance

Bando Takımı School Band

Jimnastik / Dans Gymnastics / Dance

Çok Sesli Vokal, Koral ve Müzikal Çalışmalar Polyphonic Choir & Chorus & Musical

Gitar Kulübü Guitar Club

Halk Oyunları Folk Dances 

İngilizce Drama Kulübü Drama in English

Karikatür ve Çizgi Roman Kulübü Caricature Comic Stip Club

İngilizce Müzikli Oyun Kulübü

Keman Kulübü Violin Club

Müzikli Oyun Kulübü Musical Drama

Müzikal Tiyatro Musical Drama

Okul Orkestrası School Band

Okul Korosu - Orff / School Choir

Sanat Kulübü Art Club

Resim Kulübü Art Club

Resim ve El Sanatları Kulübü Art and Handcraft

Resim, Seramik ve El Sanatları Kulübü Art & Ceramics and Handcraft Club

Ritim Perküsyon Atölyesi Rhythm & Percussion Workshop

Seramik Kulübü Ceramics Club 

Seramik ve Heykel Kulübü Ceramics & Sculpture 

Türkçe Tiyatro Kulübü Theater in Turkish 

Yağlıboya Resim Kulübü Oil Painting Club

Yaratıcılık Kulübü Creativity
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18 Bale Ballet
Bale öğretmeni rehberliğinde çalışan kulübün öğrenci seçiminde, önceki yıllarda bale ve dansla ilgilenen 
öğrencilere öncelik tanınır. Yeni katılacak öğrenciler uzman çalıştırıcı tarafından yetenekleri göz önünde 
bulundurularak kulübe kabul edilir. 

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Bale ve dansı sevmek
• Ritim duygusu gelişmiş olmak
• Sahne korkusu bulunmamak
• Vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş olmak

Kemerburgaz 2 ve 3.sınıf öğrencileri

Bale Dans Ballet Dance
Kulüp seçiminde, daha önce bu kulüpte çalışan öğrencilere öncelik tanınır. Kulübü ilk kez seçecek öğrenciler 
yeteneği göz önünde bulundurularak uzman çalıştırıcı tarafından kulübe kabul edilir.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Dansı sevmesi ve ritim duygusunun gelişmiş olması
• Sahne korkusunun bulunmaması
• Vücut yapısının dans etmeye uygun olması 
• Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması

Çamlıca 2. ve 3. sınıf öğrencileri

Bando Takımı School Band
Okul içi ve dışı resmi ve özel törenlerde okulumuzu temsil etmek üzere çalışmalar yapılır.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 

kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca Lise öğrencileri



19Jimnastik Dans Gymnastics Dance
Öğrenci seçiminde önceki yıllarda bu kulüpte çalışan öğrencilere öncelik tanınır. Yeni katılacak öğrenciler  
uzman çalıştırıcı tarafından yetenekleri göz önünde bulundurularak kulübe kabul edilir. Okul takımlarında 
oynayan öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamaz.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Dansı sevmesi ve ritim duygusunun gelişmiş olması
• Sahne korkusu bulunmaması
• Vücut yapısının dans etmeye uygun olması 
• 2. ve 3. sınıf seviyelerindeki öğrencilerin hareket koordinasyonunun gelişmiş olması

Çamlıca 2-5. sınıf öğrencileri

Çok Sesli Vokal, Koral ve Müzikal Çalışmalar  
Polyphonic Choir & Chorus & Musical 

Kulübün Amacı
• Öğrencilerin anatomik ve fizyolojik yaş  

özelliklerine göre uluslararası ölçülerde seslerini 
kullanmalarını sağlamak

• Müzik alışkanlıklarını geliştirerek sesleriyle  
her türlü müzik yapma becerisini kazandırmak 

• İnsan sesinin güzelliklerini keşfederek, ulusal 
müzik kültürümüzden ve dünya müziklerinden  
estetik boyutlarda geniş müzik repertuarı  
elde ederek diğer ülkelerin gençleriyle  
iletişim kurmalarına imkan yaratmak 

• Müziği meslek olarak seçmelerine ya da sosyal 
yaşamda hobi edinmelerine olanak sağlamak

• Klasik müzik repertuarını öğrencilere aktarmak

Kulüp Katılım Kriterleri 
• İç duyuş kulağı iyi ve geliştirilebilir bir sese  

sahip olmak
• İyi bir müzik kulağına sahip olmak 
• Düzenli çalışmaya istekli olmak
• Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu 

veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda 
özverili olmak

Kulüp Kuralları
• Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde 

sahnelenir. Görev verildiği takdirde etkinliklere 
katılmak zorunludur.

• Kulübe seçilen tüm öğrenciler yıl sonu gösterisi 
öncesinde ya da okul dışında yapılacak 
yarışmalara hazırlık sürecinde, hafta sonunda ve 
okul çıkışlarında provalara katılır.

• Öğrenciler hafta sonlarında yapılan çalışma ve 
provalara kendi imkânlarıyla gelip giderler. 

• Gösterilerde kullanılacak kıyafetlerin ve 
aksesuarların kira ve satın alma bedelleri 
öğrenciler tarafından karşılanır.

• Çalışmaların değerlendirilmesi
• Uluslararası popüler müziğe ilgisi olan 

öğrencilerin katıldığı kulüpte yapılan çalışmalar  
yıl sonu etkinliklerinde ve yıl içinde  
bazı aktivitelerde sergilenir.

Çamlıca Lise öğrencileri



20 Gitar Kulübü Guitar Club
Öğrencilere gitarın tarihçesini ve özelliklerini tanıtabilmeyi, müziğe karşı ilgi ve isteklerini bir enstrüman 
kullanarak artırabilmeyi, Türk ve dünya müziğinden örnekler çalarak kendi yaş ve seviyesine uygun bir müzik 
dağarcığı oluşturabilmeyi amaçlar. Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.

Ataşehir 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri

Halk Oyunları Folk Dances
Uzman çalıştırıcı denetiminde faaliyetini sürdüren kulüpte; 

Oluşturulan ekipler, yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır. Önceki yıllarda halk oyunları 
oynayanların dışında kulübe katılacak öğrenciler, uzman çalıştırıcılar tarafından belirlenir. Okul takımlarında 
oynayan öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamaz.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Halk oyunlarını sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak

Ataşehir 2, 3. ve 4. sınıf öğrencileri
Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri
Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri

İngilizce Drama Kulübü Drama in English
Bu kulüpteki öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürürler. 
Hazırlanan oyun, yıl sonunda diğer öğrencilere sergilenir. Öğrenciler hazırladıkları oyunlarla, yarışma ve 
festivallerde okulumuzu temsil ederler. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Tiyatro sanatına istekli olmak
• Yeterli İngilizce seviyesine sahip olmak
• Düzgün konuşma özelliğini taşımak
• Hafta sonu ve okul sonrası çalışmalar konusunda özverili ve istekli olmak
• Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında  

yer almamak

Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri
Ataşehir 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri
Çamlıca  2-8. sınıf ve lise öğrencileri
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Bu kulüpte öğrencilerimiz, gerek tiyatro gerekse müzik yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulur. Her yıl farklı bir 
müzikli çocuk oyununun sahnelenmesi hedeflenen kulübümüzde müzikal anlamda öğrencilerimizde bir altyapı 
oluşturma, kendi sesini ve tiyatro becerilerini sunabilecekleri bir alan yaratma amaç olarak hedeflenmiştir. 
Bunun dışında dil gelişimlerine katkıda bulunmak da kulübün amaçları arasında yer almaktadır.  
Yapılan çalışmalar sene sonunda sahnelenir ve izleyicilerin beğenisine sunulur. Öğrencilerimiz birkaç yıl  
devam ettikleri bu kulüp sayesinde müzik kültürlerini geliştirme olanağı bulur. Gösterilerde kullanılacak  
kostüm ve aksesuarların kira veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından karşılanır.

Kulüp Katılım Kriterleri 
• İyi bir müzik kulağına sahip olmak 
• Gösteriler öncesindeki hafta sonu ve okul sonrası 

çalışmalar konusunda özverili ve istekli olmak 
• İyi bir diksiyon ve artikülasyona sahip olmak ya da 

geliştirilebilir durumda olmak 
• İç duyuş kulağı iyi ve sesi geliştirilebilir olmak 

Kulüp Kuralları 
• Kulüpte çalışmalara düzenli katılmak önemlidir. 
• Replik ezberlerinin tam olması, sahne duruşu, 

giriş ve çıkışlar büyük önem taşır. Yapılan 
çalışmalar sene sonunda sahnelenir. 

• Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların 
kira veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından 
karşılanır. 

• Kulübe seçilen tüm öğrenciler yıl sonu gösterisi 
öncesinde ya da okul dışında yapılacak 
yarışmalara hazırlık sürecinde, hafta sonunda ve 
okul çıkışlarında provalara katılır. 

• Öğrenciler hafta sonlarında yapılan çalışma ve 
provalara kendi imkânlarıyla gelip gider. 

Çalışmaların Değerlendirilmesi 
Çalışmalar sürekli yapılan tekrarlarla pekiştirilir. Öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmeleri 
istenir. Ayrıca öğrencilerin uygun yerlerde doğaçlama yapmalarına izin verilir. Dans ve sahne tasarımında 
öğrencilerin görüşlerine yer verilerek oyunu benimsemeleri sağlanır. Hazırlanan müzikli oyun yıl içerisinde  
çeşitli etkinliklerde veli ve öğrencilerin beğenisine sunulur. Öğrencilerin gösterdikleri performans  
kulüp öğretmeni, veli ve arkadaşları tarafından değerlendirilir. 

Çamlıca 4. ve 5. sınıflar
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Kulübün Amacı
• Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini 

geliştirmek
• Karikatür ve illüstrasyon alanlarında detaylı  

bilgi sahibi olmalarını sağlamak
• Türkiye ve dünyada bu alanlarda tanınmış 

sanatçıları tanımalarını sağlamak
• Mizahın ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmak
• Karikatür ve çizgi roman alanlarında ürünler 

vermelerini sağlamaktır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak
• Yaratıcılıklarını bu alanda kullanabilmek
• İstekli çalışmak
• Mizah anlayışı gelişmiş, duygu ve düşüncelerini 

mizahi bir şekilde karikatüre dönüştürebilmek

Uygulamalar
• Mizah, karikatür ve çizgi roman tarihi ve ustalarıyla 

ilgili power point sunumlar
• Karikatürler ve çizgi roman tiplemeleri üretimi
• Karikatür yarışmalarına katılım

 

Kulüp Kuralları
• Çalışmalar için gerekli olan resim kalemi, silgi, 

kalemtıraş, guaj boya, fırça, defter ve cetvel 
öğrenciler tarafından temin edilir.

• Öğrenciler, yıl sonu sergisi ya da okul dışında 
yapılacak yarışmalara hazırlık için okul çıkışlarında 
çalışma yapabilirler. 

• Yıl içerisinde çeşitli ulusal ve uluslararası karikatür 
yarışmalarına katılırlar.

Değerlendirme
• Öğrenciler mizah, karikatür ve çizgi roman 

hakkında bilgi sahibi olurlar.
• Başarılı karikatürler, çizgi roman tiplemeleri 

yaparlar, kısa çizgi roman hikayeleri oluşturarak 
bunları resimlerler.

• Karikatür yarışmalarına katılırlar.
• Yıl sonunda sergi açılarak karikatürler 

değerlendirilir.

Karikatür ve Çizgi Roman Kulübü Caricature Comic Stip Club 

Keman Kulübü Violin Club
Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Keman Kulübü, temel eğitimin 
yanı sıra okul dışı zamanlarında keman çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği  
bir kulüptür. Keman çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan 2-8. sınıf öğrencileri 
katılabilir. Keman çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde 
okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergilerler.

Kulübün Amacı
• Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini  

keman enstrümanını kullanarak artırabilmek, 
kemanı sevdirmek, çalmasını sağlamak 

• Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve 
doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek

Kulüp Katılım Kriterleri
• Keman çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak
• İyi bir müzik kulağına sahip olmak
• Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak
• Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak

Kulüp Kuralları
• Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
• Materyaller eksiksiz ve düzenli olarak getirilmeli ve 

temiz kullanılmalıdır. 
• Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe 

katılan öğrencilerin her gün düzenli olarak yaklaşık 
bir saat keman çalışması gerekmektedir.

• Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu 
veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda 
özverili olmak gerekir.

• Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen 
öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak  
Keman Kulübü’ne devam etmeye istekli olmalıdır.

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri
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• Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde 

sahnelenir.
• Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları 

ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık 
dönemlerinde okul çıkışında ve hafta sonlarında 
provalara katılır. 

• Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara 
kendi ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar. 

• Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların 
kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler 
tarafından karşılanır.

Çalışmaların değerlendirilmesi
• Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından  

her hafta düzenli olarak kontrol edilir. 

Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar
• Kemanı tekniğine uygun çalması
• Seslerin doğru, temiz çalınması
• Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, 

çalabilmesi
• Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup 

içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi

Çamlıca 2-8. sınıf öğrencileri
 

Modern Dans Modern Dance 
Öğrenci seçiminde, önceki yıllarda bu kulüpte çalışan öğrencilere öncelik tanınır. Yeni katılacak öğrenciler 
uzman çalıştırıcı tarafından yetenekleri göz önünde bulundurularak kulübe kabul edilir. 6. sınıf ve üzeri  
okul takımlarında oynayan öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamazlar.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen  
toplum hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili  
müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak 
getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Dansı sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak
• Sahne korkusu bulunmamak
• Vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş olmak

Kemerburgaz  2. ve 3. sınıf öğrencileri
Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrencileri
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Bu kulüpte öğrencilerimiz, gerek tiyatro gerekse müzikal yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulur. Kulübün 
amacı, müzikal anlamda öğrencilerimizde bir altyapı oluşturmaktır. Dünyada oynanan belli başlı müzikallerin 
sergilendiği okulumuzda, bu kola devam eden öğrenciler, sonunda tüm yıl boyunca özveri ile hazırladıkları 
müzikali seyircilerin beğenisine sunar. Uzman çalıştırıcılarımız eşliğinde çalışmalarını yürüten Müzikal Tiyatro 
Kulübü’ndeki 9. ve 10. sınıfa devam eden öğrencilerimiz, diledikleri takdirde okulumuzda 2003-2004 öğretim 
yılından bu yana uygulanan müzikal tiyatro dersine devam edebilir. Öğrencilerimiz birkaç yıl devam ettikleri  
bu kulüp sayesinde müzik kültürlerini geliştirme imkânı bulmaktadır. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• İyi bir müzik kulağına, rol yapma ve dans etme 

yeteneğine sahip olmak ya da geliştirilebilir olmak
• Gösteriler öncesinde yapılacak olan hafta sonu 

ve okul sonrası çalışmalar konusunda özverili ve 
istekli olmak

• İyi bir diksiyon ve artikülasyona sahip olmak ya da 
geliştirilebilir durumda olmak

• İç duyuş kulağı iyi ve sesi geliştirilebilir olmak
• Kulüp öğretmeni ve uzman çalıştırıcının belirlediği 

çalışma takvimine uymak 

Kulüp Kuralları
• Kulüp, isteyen her öğrenciye açıktır ancak 

öğrencinin müzikalde yer alıp alamayacağı 
çalışmalar sonucunda sene sonundaki derste 
göstereceği performansa göre kulüp rehber 
öğretmeni tarafından belirlenir.

• Görev verildiği takdirde provalara ve etkinliklere 
katılma zorunluluğu vardır.

• Öğrenciler hafta sonlarında yapılan çalışma ve 
provalara kendi imkânlarıyla gelip giderler.

• Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların 
kira veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından 
karşılanır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi
•	 Yapılan provalar ve çalışmalar sonucunda sene sonundaki gösteride öğrenciler kulüp öğretmeni ve 

arkadaşları tarafından değerlendirilir.

Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrencileri

Müzikli Oyun Kulübü Musical Drama
Bu kulüpte öğrencilerimiz, gerek tiyatro gerekse müzik yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulurlar. Her yıl 
farklı bir müzikli çocuk oyununun sahnelenmesi hedeflenen kulübümüzde, müzikal anlamda öğrencilerimizde 
bir altyapı oluşturma, kendi sesini ve tiyatro becerilerini sunabilecekleri bir alan yaratma amaç olarak 
hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar sene sonunda sahnelenir ve izleyicilerin beğenisine sunulur. Öğrencilerimiz 
birkaç yıl devam ettikleri bu kulüp sayesinde müzik kültürlerini geliştirme olanağı bulurlar. Gösterilerde 
kullanılacak kostüm ve aksesuarların kira veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından karşılanır.

Çamlıca 2. ve 3. sınıf öğrencileri

Okul Korosu - Orff School Choir
Okul korosu ve Orff Kulübü’ndeki çalışmalarla; öğrencilerde birlikte müzik yapma alışkanlığı ve bilincinin 
oluşturulması, ulusal ve uluslararası repertuarlar hazırlayarak yıl içerisinde çeşitli etkinlik ve gösterilerde  
görev almaları, enstrüman çalma ve şarkı söyleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrenciler ayrıca  
kulüp çalışmaları kapsamında yıl sonu gösterilerine ve okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlanır. 

Kulübün Amacı
• Avrupa ve dünya müziğinden seçilen evrensel 

şarkıları çalarak genel bir repertuar oluşturmak ve 
bu repertuvarı sunabilmek

• Öğrencilerin bireysellikten uzaklaştırılarak  
grup bilincine sahip olmalarını sağlamak 

• Öğrencileri çok sesliliğe alıştırmak ve bir grup 
içerisinde çalma sorumluluğunu aşılamak

• Okuldaki etkinliklerde en üstün seviyede başarılı 
görevler gerçekleştirerek müzik yarışmalarında ve 
okul dışı etkinliklerde kurumu temsil etme becerisi 
kazandırmak
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Repertuvarını pop müzik tarzında eserlerin oluşturduğu okul orkestramız, mevcut öğrencilerinin yanında  
org, solo gitar, davul, bas gitar çalabilen yetenekli öğrenciler arasından seçim yapılarak oluşturulur.  
Yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalar öncesinde, kulübe seçilen tüm öğrenciler 
okul çıkışlarında ve hafta sonlarında provalara katılır. Öğrenciler hafta sonlarında yapılacak provalara 
ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar. Gösterilerde kullanılacak kıyafetlerin ve aksesuarların kiralama ve 
satın alma bedelleri de yine öğrenciler tarafından karşılanır. 4. ve 5. sınıflar okul orkestrası karma enstrüman 
topluluklarından oluşmuştur. Burada amaç, birlikte çalma alışkanlığı ve bilinci kazandırmaktır.

Kulübün Amacı
• Orkestra kavramını öğretmek
• Grup içinde çalınan şarkıların tonal ve makamsal 

özelliklerini anlayabilmek (4. ve 5. sınıflar için 
geçerli değildir)

• Avrupa ve dünya müziğinden seçilen 
evrenselleşmiş şarkıları bir arada çalarak genel bir 
repertuvar oluşturup bu repertuvarı sunabilmek

• Öğrencileri bireysellikten uzaklaştırıp  
grup bilincine sahip olmalarını sağlamak 

• Öğrencileri çok sesliğe alıştırmak ve grup 
içerisinde çalma sorumluluğunu aşılamak

• Okulumuzdaki etkinliklerde en üstün seviyede 
başarılı görevler gerçekleştirme ve  
müzik yarışmalarında ve okul dışı etkinliklerde 
okulumuzu başarıyla temsil etme

Kulüp Katılım Kriterleri
• Kulübe girecek öğrencilerin enstrüman çalma 

seviyelerinin iyi olması gerekmektedir.  
(Orkestra Kulübü’nde enstrüman öğretilmez)  
(4. ve 5. sınıflar için geçerli değildir)

• Orkestra Kulübü’ne önceden belirlenen kontenjan 
kadar öğrenci alınacağından müzik öğretmenleri 
ya da görevli öğretmen, katılımın çok olması 
durumunda öğrenciler içerisinden seviyesi iyi 
olanları seçme yetkisine sahiptir.

• Kulüp öğrencileri kulübe girdiklerinde okulun 
vermiş olduğu öncelikli görevleri kabul etmiş olur. 
(Sene sonu yapılacak müzik gecesi ve müzikal 
repertuvarı ve provaları)

Kulüp Kuralları
• Davul ve klavye çalan öğrenciler dışında  

bütün öğrencilerin kendi enstrümanını getirmesi 
gerekmektedir.

• Orkestra odasının bütün sorumluluğu görevli 
öğretmen ve okul orkestrası öğrencilerine aittir.

• Bu koşulları kulübe girdiğinde öğrenci kabul etmiş 
sayılır ve aksi davranışlar içerisinde bulunursa 
öğretmen gerekli gördüğü taktirde öğrenciyi 
kulüpten uzaklaştırma yetkisine sahiptir.

• Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde 
sahnelenir. Görev verildiği takdirde etkinliklere 
katılmak zorunludur.

• Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları 
ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık 
dönemlerinde, okul çıkışında ve hafta sonlarında 
provalara katılır. 

• Öğrenciler hafta sonlarında yapılan provalara 
ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar. 

Kulüp Çalışma Takvimi
• Öğrencilerin seviyeleri öğretmen tarafından 

belirlenir, repertuvar aşamasında öğrencilerin 
seviyelerine göre partisyon yazılması sağlanır.

• Öğrencilerin orkestrada çalma tekniklerini ve 
ardından akor şifrelerini öğrenmeleri sağlanır.

• Repertuvar belirlendikten sonra parçaların 
çalışılmasına başlanır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar yıl sonunda yurt içinde yapılan 
müzik yarışmaları ve okulda yapmış oldukları 
performanslara göre kulüp öğretmeni ve arkadaşları 
tarafından değerlendirilir.

Çamlıca 4-8. sınıf ve lise öğrencileri
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Kulüp Kuralları
Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, seçen öğrenciler 
bu konuda sorumluluk duymalıdır. Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden başlanılan çalışmalar 
mutlaka bitirilerek sergilenmeye hazır olarak bırakılmalıdır. Kulübe katılan her öğrenci en az üç çalışmayı 
sonuçlandıracak performansı göstermelidir.

Çalışmaların değerlendirilmesi
Yıl sonunda yapılan çalışmalar, okul içi ve okul dışı sergi alanlarında sergilenir. 

Çamlıca 10. sınıf öğrencileri

Resim Kulübü Art Club

Kulübün Amacı
• Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek
• Sanat tarihi hakkında bilgi sahibi bireyler 

yetiştirmek
• Yaratıcılıklarını doğru kullanan, planlama, sorun 

çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmek
• Soyut bir kavramı farklı malzeme ve tekniklerle bir 

sanat ürününe dönüştürebilen bireyler yetiştirmek

Kulüp Katılım Kriterleri
• Sanata ilgi duymak
• Yaratıcı olmak
• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak
• IBDP Visula Arts seçmeyi istemek 
         

Uygulamalar
• IBDP Visual Arts programı hakkında bilgi
• Araştırma defterinin amacı ve kullanımı
• Tarih öncesi çağlardan günümüze sanat tarihi 

hakkında bilgi
• Soyut bir kavram ya da düşüncenin bir sanat 

ürününe nasıl dönüşebileceği bilgisi
• Tasarımlar ve eskiz çizimleri
• Kolaj, yağlı boya, seramik, karışık teknikle  

çeşitli sanat çalışmaları

PreIB / Sanat Kulübü Art Club

Kulübün Amacı
• Resim tekniklerini öğreterek iki ve üç boyutlu 

çalışmalara yansıtabilmek 
• Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek
• Sanat ve sanat dallarını öğreterek resim sanatı 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
• Plastik sanatlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak

Kulüp Katılım Kriterleri
• İstekli olmak
• Plastik sanata ilgisi olmak
• Resim sanatını sevmek 
• Başladığı çalışmaları zamanında bitirmek
• Gereken malzemeleri eksiksiz getirmek 

                                                    

Uygulamalar
• Boya ve çeşitli resim malzemelerini kullanarak, 

değişik resim tekniklerinden oluşan çalışmalar
• Sanat akımları ve sanatçıların eserlerinin 

incelenerek röprodüksiyon çalışmaları
• Kolaj, rölyef gibi uygulamalar

Kulüp Kuralları
Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri 
malzemelerle gerçekleştirildiğinden, öğrencilerin  
bu konuda sorumluluk duyması son derece önemlidir. 
Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden 
başlanılan çalışmalar mutlaka bitirilerek sergilenmeye 
hazır olarak bırakılmalıdır. Yıl sonu sergisi hazırlıkları 
ya da okul dışında yapılacak yarışmalara katılmak 
için kulübe seçilen tüm öğrenciler gerektiğinde 
okul çıkışında ve hafta sonunda yapılan çalışmalara 
katılırlar.

Çamlıca 6, 7 ve 8. öğrencileri
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Uygulamalar
Kulüp çalışmalarımız iki ve üç boyutlu uygulamalardan oluşur. Bu çalışmaların öncesinde “Elimizdeki 
malzemelerden neler yapabiliriz? Hangi malzemeleri bir arada kullanarak çalışmalarımızı görsel olarak 
zenginleştirebiliriz?” gibi konular üzerinde konuşularak kulüpteki öğrencilerin fikirleri alınır. Çalışmalarda 
kullanılan malzemeler öğrenciler tarafından temin edilir.

Kulüp Kuralları
Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, seçen öğrenciler  
bu konuda sorumluluk duymalıdır. Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden başlanılan çalışmalar 
mutlaka bitirilerek sergilenmeye hazır olarak bırakılmalıdır.

Ataşehir 2. ve 3. sınıf öğrencileri

Çamlıca 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri

Resim & Seramik ve El Sanatları Kulübü Art & Ceramics And Handcraft Club

Resim ve El Sanatları Kulübü Art And Handcraft

Kulübün Amacı
• Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını 

geliştirmek
• Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve  

üç boyutlu tasarım yapabilmelerini sağlamak
• Sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını 

sağlamak

Kulüp Katılım Kriterleri
• Kulübe; yaratıcı, istekli, sorumluluk duygusu 

gelişmiş, çalışmanın gerekliliklerini yerine 
getirebilecek, gereken malzemeler konusunda 
özen gösteren öğrenciler katılırlar.

Kulübün Amacı
• Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını 

geliştirmek
• Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve  

üç boyutlu tasarım yapabilmelerini sağlamak
• Öğrencilerin seramik sanatı hakkında bilgi sahibi 

olmalarına olanak yaratmak
• Fimo, Dass hamuru vb. hamurlar kullanarak 

belli bir konu ile ilgili üç boyutlu çalışmalar 
oluşturabilme fırsatı yaratmak 

• Sanata karşı daha duyarlı bireyler yetiştirmek 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Yaratıcılık özelliklerinin ön planda olması 
• Hamurla uğraşmayı sevmek
• Üç boyutlu formlar oluşturmaktan zevk almak 
• Üretken olmak

Kulüp Kuralları
• Kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdiği 

malzemelerle gerçekleştirilir. 
• Öğrencilerin bu konuda sorumluluk taşımaları 

gerekir. 
• Eserler yıl sonunda sergileneceğinden 

çalışmaların mutlaka bitirilerek sergilenmeye  
hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 

Uygulamalar
Kulüp çalışmaları iki ve üç boyutlu uygulamalardan oluşur. Bu çalışmaların öncesinde “Elimizdeki 
malzemelerden neler yapabiliriz? Hangi malzemeleri bir arada kullanarak çalışmalarımızı görsel olarak 
zenginleştirebiliriz?” gibi sorulara yönelik öğrencilerin fikirleri alınır. Çalışmalarda kullanılan malzemeler 
öğrenciler tarafından temin edilir.

Seramik Kulübü’nde önceden belirlenmiş konulara uygun olarak; heykel, büst, rölyef gibi üç boyutlu çalışmalar 
oluşturulur. Bu çalışmalar Seramik Kulübü kol öğretmeni başkanlığında yürütülür. Yıl sonu sergisi için 
çalışmalar eksiksiz tamamlanır. Okul içi ya da okul dışındaki koşullara uygun yarışmalar kulübe duyurulur ve 
konuya uygun olanlar gerçekleştirilir.

Kemerburgaz 2. ve 4. sınıf öğrencileri
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Kulübün Amacı
• Öğrencilerin dünya müziklerinde kullanılan  

ritim kalıplarını öğrenmelerini sağlamak
• Vurmalı ritim çalgılarını tanımalarını sağlamak
• Birlikte çalma alışkanlığını geliştirmek
• Müziğe karşı ilgi ve isteklerini bir enstrüman  

kullanarak artırabilmek
• Türk ve dünya müziğinden örnekler çalarak 

ulusal-evrensel müzikleri sevmelerini sağlamak
Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde 
okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini 
sergiler.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Perküsyon çalmaya elverişli fizik yapısına  

sahip olmak
• İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
• Düzenli çalışmaya istekli olmak
• Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak
• Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak
• Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu 

veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda 
özverili olmak

Kulüp Kuralları
• Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde 

sahnelenir. Görev verildiği takdirde etkinliklere 
katılmak zorunludur.

• Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları 
ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık 
dönemlerinde okul çıkışında ve hafta sonlarında 
provalara katılırlar. 

• Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara 
ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar. 

• Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların 
kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler 
tarafından karşılanır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde 
veli ve öğrencilerin beğenisine sunulur. Öğrencilerin 
gösterdikleri performans kulüp öğretmeni, veli ve 
arkadaşları tarafından değerlendirilir.

Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri

Seramik Kulübü Ceramics Club

2. ve 3. sınıflar için,

Kulübün Amacı 
• Öğrencilerin seramik sanatı hakkında bilgi sahibi 

olmaları 
• Fimo, Dass hamuru vb. hamurlar kullanarak 

belli bir konu ile ilgili üç boyutlu çalışmalar 
oluşturabilmeleri 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Yaratıcı olmak
• Hamurla uğraşmayı sevmek
• Üç boyutlu formlar oluşturmaktan zevk almak 
• Üretken olmak

Kulüp Kuralları
• Kulüp çalışmaları öğrencilerin getirdikleri 

malzemelerle gerçekleştirildiğinden,  
öğrenciler bu konuda sorumluluk duymalıdır. 

• Eksik malzemeyle derse gelinmemelidir. 
• Ders bittikten sonra kullanılan mekanlar  

temiz bırakılmalıdır. 
• Çalışmalar verilen konuya uygun olarak 

tamamlanmalıdır. 
• Yıl sonu sergisi hazırlıkları ya da okul dışında 

yapılacak yarışmalara katılmak için kulübe seçilen 
tüm öğrenciler gerektiğinde okul çıkışında ve 
hafta sonunda yapılan çalışmalara katılırlar.

Uygulamalar 
Seramik Kulübü’nde önceden belirlenmiş konulara uygun olarak heykel, büst rölyef gibi üç boyutlu çalışmalar 
oluşturulur. Bu çalışmalar Seramik Kulübü kol öğretmeni başkanlığında yürütülür. Yıl sonu sergisi için 
çalışmalar eksiksiz tamamlanır. Okul içi ya da okul dışındaki koşullara uygun yarışmalar kulübe duyurulur ve 
konuya uygun olanlar gerçekleştirilir.



294. ve 5. sınıflar için,

Kulübün Amacı
Seramiği tanıtmak, sevdirmek, üç boyut kavramıyla 
birlikte öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve 
öğrencilerin kendi eserlerini üretmesini sağlamak 
amaçlanır. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• İstekli olmak
• Seramiğe ve sanata ilgisi olmak 
• Başladığı çalışmaları zamanında bitirmek
• Gereken malzemeleri eksiksiz getirmek

Kulüp Kuralları
• Kulüp çalışmaları öğrencilerin getirdikleri 

malzemelerle gerçekleştirildiğinden, öğrenciler  
bu konuda sorumluluk duymalıdır. 

• Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden 
başlanılan çalışmalar mutlaka bitirilerek 
sergilenmeye hazır olarak bırakılmalıdır. 

• Yıl sonu sergisi hazırlıkları ya da okul dışında 
yapılacak yarışmalara katılmak için kulübe seçilen 
tüm öğrenciler gerektiğinde okul çıkışında ve 
hafta sonunda yapılan çalışmalara katılırlar.

Uygulamalar
Kulüp çalışmaları, seramik uygulamalarından oluşur. Seramik tekniğini öğrenerek heykel, büst, rölyef, işlevsel 
araçlar ve duvar panoları yapılır. Seramik kilinin yanı sıra renkli hamurlarla da çalışmalar yapılır ve fırında pişirilir. 
Bu çalışmalar Seramik Kulübü kol öğretmeni başkanlığında yürütülür. Yıl sonu sergisi için çalışmalar eksiksiz 
tamamlanır. Okul içi ya da okul dışındaki koşullara uygun yarışmalar kulübe duyurulur ve konuya uygun olanlar 
gerçekleştirilir.

6, 7 ve 8. sınıflar için,

Kulüp Katılım Kriterleri
• Seramiğe ve plastik sanatlara ilgisi olmak
• Yaratıcı olmak
• El becerisine sahip olmak
• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak

Kulübün Amacı
• Seramiği sevdirmek
• Üç boyut kavramıyla birlikte öğrencilerin  

el becerilerini geliştirmek
• Öğrencinin kendi eserlerini üretmesini sağlamak
• Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek

Uygulamalar
• Heykel 
• Büst
• Rölyef 
• İşlevsel araçlar 
• Duvar panoları 

Kulüp Kuralları 
Çalışmalarda kullanılacak malzemeler öğrenciler 
tarafından temin edilir. Yıl sonu sergisi hazırlıkları 
ya da okul dışında yapılacak yarışmalara katılmak 
için kulübe seçilen tüm öğrenciler gerektiğinde 
okul çıkışında ve hafta sonunda yapılan çalışmalara 
katılırlar. Atölyelerin düzeni, temizliği ve malzeme 
kullanımı gibi konularda her kulüp öğrencisinin 
sorumlulukları vardır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi
Çalışmalar sene sonunda okul içi ve okul dışı  
sergi alanlarında sergilenir ve değerlendirilir.

Çamlıca 2-8. sınıf öğrencileri
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Kulüp Kuralları
Çalışmalarda kullanılacak gerekli malzemeler öğrenciler tarafından temin edilir. Yıl sonu sergisi hazırlıkları ya da 
okul dışında yapılacak yarışmalara katılmak için kulübe seçilen tüm öğrenciler gerektiğinde okul çıkışında ve 
hafta sonunda yapılan çalışmalara katılır. Atölyelerin düzeni, temizliği ve malzeme kullanımı gibi konularda  
her kulüp öğrencisinin sorumlulukları vardır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi
Çalışmalar sene sonunda okul içi ve okul dışı sergi alanlarınde sergilenir ve değerlendirilir.

Çamlıca 9. ve 10. sınıf öğrencileri

 
Türkçe Tiyatro Kulübü Theater in Turkish
Kulüp, öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerin kendilerini 
ifade etme becerilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar ve yıl sonunda oyun sahneler. Bu oyunla 
yarışma ve festivallere katılarak okulumuzu temsil eder. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Tiyatro sanatına istekli olmak
• Düzgün konuşma becerisine sahip olmak
• Özverili olmak
• Hafta sonu ve okul sonrası çalışmaya istekli olmak
• Yaratıcı olmak

Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri
Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrencileri

Kulübün Amacı 
• Seramiği sevdirmek 
• Üç boyut kavramıyla birlikte öğrencilerin  

el becerilerini geliştirmek
• Öğrencinin kendi eserlerini üretmesini sağlamak
• Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek

Kulüp Katılım Kriterleri
• Seramiğe ve plastik sanatlara ilgi duymak
• Yaratıcı olmak
• El becerisine sahip olmak
• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak

Yapılan Uygulamalar
• Heykel
• Büst
• Rölyef
• İşlevsel araçlar
• Duvar panoları yapılarak pişirilir ve  

sırlanarak sergilenir.

Seramik & Heykel Kulübü Ceramics & Sculpture
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Kulübün Amacı
Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek. Yağlıboya tekniğini 
kavramak ve bu teknikle duygu ve düşüncelerini 
tuvale aktarabilme becerisini geliştirmek.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Resim sanatına ilgi duymak
• Yaratıcı olmak
• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak
• Gerekli malzemeleri eksiksiz getirmek ve  

başlanan çalışmayı zamanında bitirmek

Uygulamalar
• Ünlü tabloların incelenmesi
• Tasarımlar ve eskiz çizimleri
• Kolaj tekniği ile kompozisyon çalışmaları
• Yağlıboya tekniğinin öğrenilmesi ve uygulamaları 
• Uygun yarışmalara katılım çalışmaları

Kulüp Kuralları
Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, öğrencilerin  
bu konuda sorumluluk duyması son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden 
başlanılan çalışmalar mutlaka bitirilerek sergilenmeye hazır olarak bırakılmalıdır. Kulübe katılan her öğrenci en 
az üç çalışmayı sonuçlandıracak performansı göstermelidir.

Çalışmaların değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar yıl sonunda, okul içi ve okul dışı sergi alanlarında sergilenir. 

Çamlıca 9. ve 10. sınıf öğrencileri

Yaratıcılık Kulübü Creativity Club 
Sanat yapıtlarından yola çıkarak yaratıcılığın kökenini araştırmayı, yaratıcılığın beslenmesine ve geliştirilmesine 
katkıda bulunmayı amaçlayan bir kulüptür. Sanatı ve bilimi yan yana getirerek çok boyutlu bakış açısı 
kazandırmayı hedefleyen bu kulüpte yapılan çalışmalarla öğrencilerin analiz ve sentez yetenekleri geliştirilir. 
Kulüp çalışmaları, öğrencilerin etkin katılımıyla “workshop” şeklinde yürütülür. Tüm etkinlikler; cd, poster, video 
ve ses kasetleri, dia ve film gibi materyallerle desteklenir. Sanatın herhangi bir dalına (müzik, resim, edebiyat, 
heykel, sinema, fotoğraf vb.) ilgi duyan tüm öğrencilerimiz Yaratıcılık Kulübü’ne katılabilirler.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Yaratıcı olmak
• Çok boyutlu bakış açısına sahip olmak
• Sanatın herhangi bir dalına ilgi duymak

Çamlıca Lise öğrencileri 

Yağlıboya Resim Kulübü Oil Painting Club





Basketbol Basketball

Beyzbol ve Softbol Baseball & Softball 

Binicilik Horse Riding

Dalma Scuba Diving

Dönüşümlü Spor Sports

Eskrim Fencing 

Hentbol Handball

Okçuluk Archery

Rugby Rugby

Santranç Kulübü Chess 

Step Kulübü Step

Tenis Tennis

Voleybol Volleyball

Yüzme Swimming
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34 Basketbol Basketball
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı basketbol sahalarında yapılır. Okul takımlarında 
oynayan öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamazlar.  
 
Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Basketbole ilgi duymak ve sevmek
• Basketbolun bir takım sporu olduğunu bilmek ve iş birliği içinde çalışmaya açık olmak

Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri.

Beyzbol & Softbol Baseball & Softball
Çalışmalar uygun hava koşullarında yeşil alanda, kötü havada teorik olarak yapılır. İsteyen öğrenciler  
lisans alarak özel turnuvalara katılır. Okul takımlarında oynayan öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamazlar.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen  
toplum hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili  
müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak 
getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca 4-8. sınıf ve lise öğrencileri

Binicilik Horse Riding
Bu kulübe katılacak öğrencilerden veli muvafakatnamesi alınır. İstanbul Binicilik Kulübü’nde yapılan çalışmalara 
okul servisiyle ulaşım ücretsiz olarak sağlanır. Öğrencilerin ücret ödeyerek katılabilecekleri bu kulüpte  
bir önceki yıl Binicilik Kulübü’ne devam eden öğrenciler 30 dakika, kulübü ilk kez seçecek öğrenciler  
ilk 2 ay 15 dakika daha sonra 30 dakika at binerler. Ayrıca öğrencilerin güvenlik nedeniyle tok (özel binici 
başlığı) ve çizme almaları gerekir. At kiralama ve binicilik öğretmeni ücreti 2010-2011 öğretim yılında 650 TL 
olup, ücret 4 eşit taksitte fatura karşılığı ödenir.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca 4-8. sınıf ve lise öğrencileri
Ataşehir 2-4. sınıf öğrencileri
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Bu kulübe katılacak öğrencilerden veli muvafakatnamesi alınır. Kemer Golf & Country Kulübü’nde yapılan 
çalışmalara ulaşım, okul servisiyle ve ücretsiz olarak sağlanır. Kulüp çalışması kapsamında öğrenciler 15 dakika 
iletişim amaçlı at bakımı yapar, 30 dakika at (pony) binerler. Ayrıca öğrencilerin güvenlik nedeniyle tok  
(özel binici başlığı) ve çizme almaları gerekir. Binicilik Kulübü çalışması ücretlidir. At kiralama ve binicilik 
öğretmeni ücreti 2010-2011 öğretim yılında 26 hafta için 800 TL olup, ücret 4 eşit taksitte fatura karşılığı  
Kemer Golf & Country Kulübü’ne ödenir.

Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri

Dalma Scuba Diving
Yüzme bilen ve Çapa Tıp Fakültesi Su Altı Hekimliği’nden “dalış yapabilir” raporu alabilen öğrenciler  
kulübe kabul edilir. Ayrıca bu kulübe katılacak öğrencilerden veli muvafakatnamesi istenir. Çalışmalarda başarılı 
olunması halinde yıl sonunda tek yıldız bröve-ücret karşılığında alınabilir. Okul takımlarında oynayan öğrenciler, 
bu kulüp etkinliğine katılabilirler. 

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen  
toplum hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili  
müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak 
getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Öğrenciler tüm dolum ücreti adı altında yıllık 100 TL ücret öderler.  
 
Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrencileri

Dönüşümlü Spor Sports
Çalışmalar hava şartlarına göre basketbol, tenis, voleybol ve hentbol olarak dönüşümlü şekilde okulumuzun 
açık ya da kapalı sahalarında yapılır. 

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Ataşehir 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri
Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri

Eskrim Fencing 
Çalışmalar, eskrim sahasında yapılır. Ayrıca isteyen öğrenciler lisans alarak Eyüboğlu Gençlik ve Spor Kulübü 
takımında yer alabilirler. Okul eskrim takımlarında oynayan öğrencilerimiz kulübe katılabilirler.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen  
toplum hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili  
müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak 
getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Ataşehir 2-4 sınıf öğrencileri
Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri
Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri



36 Hentbol Handball
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı hentbol sahalarında yapılır. Okul takımlarında 
oynayan öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamazlar. 

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri

Okçuluk Archery
Çalışmalar hava koşullarına göre açık alanlarda ya da kapalı alanda yapılır. Öğrencilerimiz Summerfest’te 
yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan bir gösteri sunarlar. İsteyen öğrencilerimiz lisans alarak 
Eyüboğlu Gençlik ve Spor Kulübü kapsamında okçuluk takımında yer alabilirler. Okul takımlarında oynayan 
öğrencilerimiz, bu kulüp etkinliğine katılamazlar.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrencileri
 

Rugby Rugby
Rugby; fiziksel güç gerektiren, el ve ayakla oynanabilen komplike bir oyundur. Çalışmalar hava şartlarına göre 
okulumuzun açık ya da kapalı alanlarında yapılır. 

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca Lise öğrencileri



37Satranç Kulübü Chess 
Satranç Kulübü, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, 
sanat ve sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve girecekleri toplumda 
dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar. Çalışmalar, Çamlıca İlköğretim Okulu  
Satranç Odası’nda gerçekleştirilir. Satranç Kulübü’ne katılmak için çok iyi seviyede satranç bilgisi aranmaz. 
Satranç malzemeleri okul tarafından karşılanır. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Satranç sporuna karşı ilgili olmak
• Okul takımında yer alarak satranç turnuvalarında okulumuzu temsil etmek ve başarılı olmayı hedeflemek
• Okul çıkışlarında belirlenecek ek çalışmalara katılmak

Kemerburgaz 2 ve 3. sınıf öğrencileri
Ataşehir 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri 
Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri

Step Kulübü Step Club
Step grubu yıl içindeki ve yıl sonundaki gösterilere performanslarıyla katılır. Okul takımlarında oynayan 
öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamazlar.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Dansı sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak
• Sahne korkusu bulunmamak
• Vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş olmak

Ataşehir 2-8. sınıf ve lise öğrencileri
Kemerburgaz 2 ve 3. sınıf öğrencileri
Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri

Tenis Tennis
Çalışmalar hava şartlarına göre tenis kortunda veya teorik olarak sınıfta yapılır. Okul takımlarında oynayan 
öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamazlar.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri



38 Voleybol Volleyball
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı voleybol sahalarında yapılır. Okul takımlarında 
oynayan öğrenciler, bu kulüp etkinliğine katılamazlar.  

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri

Yüzme Swimming
Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü seçebilirler. Okul takımlarında oynayan öğrencilerimiz 
bu kulüp etkinliğine katılamazlar.

Mazeretli olarak kulüp çalışmasına gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından belirlenen toplum 
hizmeti çalışmasına katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları 
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler 
kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

Çamlıca 2-8. sınıf ve lise öğrencileri
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40 Ahşap Boyama Kulübü Wood Painting Club
 
Kulüpte, öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri, sanata daha duyarlı bireyler olmaları 
sağlanır. Öğrenciler, ahşap boya malzemeleri ve röprodüksiyonlar kullanarak çeşitli ahşap yüzeyleri  
daha estetik hale getirmek için çalışırlar.

Kulübe Katılım Kriterleri
Kulübe yaratıcı, istekli, sorumluluk duygusu gelişmiş, çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek 
öğrencilerimiz katılır. Çalışmalarda kullanılan malzemeler öğrenciler tarafından temin edilir. 

Uygulamalar
• Dekopaj tekniği
• Transfer tekniği
• Rölyef tekniği
• Çatlatma tekniği
• Kolaj tekniği

Yukarıdaki teknikler çerçeve, tepsi, kutu, bard akaltlığı gibi çeşitli ahşap yüzeyler üzerinde uygulanmaktadır.  
Yıl boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmalar sergilenir. 

Kulüp Kuralları 
• Malzemelerin düzenli bir şekilde derse getirilmesi
• Çalışırken atölyenin temizliğine dikkat edilmesi

Çamlıca 4. ve 5. sınıf öğrencileri

Fotoğrafçılık Kulübü Photography Club
Kulüpte fotoğraf makineleri ve çekim teknikleri hakkında bilgi verilir, yıl içinde gerçekleşen okul etkinlikleri 
görüntülenir, okul dışı gezilerde öğrencilerin fotoğrafçılık hobileri geliştirilir. Ayrıca galeri gezileri ve seminerlerle 
öğrencilerin güncel konuları takip ettikleri Fotoğrafçılık Kulübü’nde, yıl boyunca öğrencilerin yaptıkları 
çalışmalar sergilenir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Güzel sanatlara ilgi duymak ve yetenekli olmak
• Fotoğrafçılığa ilgi duymak
• Planlı ve programlı çalışmak
• Film çekebilen (refleks) bir makineye sahip olmak
• En az 5 megapiksel dijital makineye sahip olmak
• Fen bilimleri ve coğrafya derslerinde başarılı olmak
• Gerekli yazışmalar, ortak çalışmalar ve projeler için İngilizce seviyesi yeterli olmak
• Grup çalışmasına ve organizasyon becerisine sahip olmak
• Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara katılabilmek
• Projelerde istekli çalışmak
• Yaratıcı ve üretken olmak
• Okul dışı zamanlarda gezilere katılabilmek (örneğin; çarşamba/cuma 17.30’a kadar)
• Gezilerde ve sergilerde okulumuzu en iyi şekilde temsil edebilmek
• Kulübün amaçlarını ve kurallarını bilmek, uymak ve uygulamak

Çamlıca 9 ve 10. sınıf öğrencileri



41İngilizce Yayın Kulübü E-Publication Club
Kulüpte, öğrencilerin kendi seçtikleri konular hakkında bilgi toplamaları, bu konular üzerinde tartışmaları ve 
konu ile ilgili yazı yazmaları, sınıf içinde yapılan çalışmaları ilgili seviye koordinatöründen alarak redaksiyonlarını 
yapmaları ve tüm çalışmaları e-dergi formatında yayınlamaları hedeflenir. 

Kulüp Katılım Kriterleri
İngilizce yazma becerisi ve bilgisayar becerisi iyi seviyede olan öğrencilerimiz bu kulübü seçebilirler.

Çamlıca 4-8. sınıf ve lise öğrencileri

Origami Kulubü Origami Club
Origami kulübünde öğrencilerimiz, yüzyıllardır süre gelen heyecan verici Japon kağıt katlama sanatı ile tanışıp, 
renkli kağıtları katlayarak, geometrik tasarım güçlerini el becerileriyle birleştirme fırsatı bulurlar. Derslerinde de 
kendilerine yardımcı olacak kağıttan tasarımlar yaratarak analitik düşünme becerilerini geliştirirler. Ayrıca,  
hayal güçlerinin sınırlarını genişleterek yarattıkları kağıttan ürünlerini sergilerler.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Origami sanatına ilgi duymak
• El becerisine ve geometrik düşünme gücüne sahip olmak

Kulüp Kuralları
• Kulüp çalışmalarına gerekli malzeme ile hazırlıklı gelmek
• Kulüp saatleri içinde yapılan tüm aktivitelere istekli olarak katılmak
• Çalışmalar sonucu yaratılan ürünleri düzenli bir şekilde saklamak ve gerektiğinde pano veya etkinliklerinde 

sergilemek
• Origami sanatıyla ilgili bireysel olarak da araştırma yaparak kulüp saatinde yeni örnekler getirmek

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Pencere Dergisi Pencere Magazine 
Pencere; 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan bir edebiyat dergisidir. Derginin içeriğini; bu seviyede 
okuyan öğrencilerin yazdıkları şiirler, öyküler, anılar, gezi yazıları ve gözlemler oluşturur. Hazırlanıp baskı 
aşamasına getirilmesi ve kampüste ilgili yerlere/kişilere dağıtılması kulüp öğrencileri tarafından gerçekleştirilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Dile özen göstermek, edebiyata ilgi duymak
• Yazmaya yetenekli ve okumaya istekli olmak
• İyi derecede bilgisayar kullanıcısı olmak
• Yaratıcılık

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri



42 Plastik Maket ve Modelcilik Kulübü Plastic Models
Bu kulüpte öğrenciler, plastik ölçekli maketleri belli bir periyodik zamanda plan, birleştirme ve boyama 
adımlarını gerçekleştirerek tamamlarlar. Çalışmalarda temel yapıştırma, eğeleme, zımparalama ve boyama 
tekniklerini öğrenirler. Her yıl kulüp rehber öğretmeni ve öğrenciler tarafından belli temalarla ilişkilendirilen 
çalışmalar (2. Dünya Savaşı, Formula 1, uzay teknolojileri vb.) yıl sonunda sergilenir. Bir dönem içerisinde  
en az iki maket üzerinde çalışılır. Kulüp öğretmeni tarafından belirlenen maket ölçeklerinin dışına çıkılmaz. 
Dizayn Atölyesi’nde yapılan çalışmalarda kullanılan her türlü kesme, biçimlendirme ve astarlama malzemeleri 
okul tarafından sağlanır. Öğrenciler, her dönem yapacakları plastik modellere uygun boyaları ve maketleri 
belirlenen tema doğrultusunda kendileri temin ederler. Kulübün yıllık maliyeti yaklaşık olarak 400 TL’dir.

Çamlıca Lise öğrencileri

Takı Tasarım Kulübü Jewelery Design Club
Kulüp, öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi, takı malzemelerini kullanarak özgün tasarımlar 
hazırlamalarını, bu konuda kendilerini geliştirmelerini ve sanata daha duyarlı bireyler olmalarını amaçlar.  
Kulübe yaratıcı ve istekli öğrencilerimiz kabul edilir. Kulüp çalışmalarında kullanılacak malzemeler  
öğrenciler tarafından temin edilir.

Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri

Uluslararası Yemek Kulübü International Cooking
Kulüpte değişik kültürlere ait yemekler araştırılır ve pişirilir. Kulübün amacı; öğrencilerimizin vizyon ve 
misyonumuzda yer alan kültürler ve uluslararası bilinç anlayışını kazanmalarını sağlamak için destek vermektir. 
Öğrenciler farklı kültürlerdeki yemek alışkanlıkları ve yemek kültürleri konusunda bilinçlenir ve  
değişik uygulamalarda bulunurlar. Kulüp çalışmasında kullanılacak malzemeler öğrenciler tarafından getirilir. 

Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrencileri

Vitray Kulübü Stained Glass

Kulübün Amacı
• Öğrencilere cam sanatının inceliklerini öğreterek 

el becerilerini geliştirmek
• Vitray malzemelerini tanıtmak
• Vitray deseni oluşturup kalıp çıkarmayı öğretmek 
• Renkli camları farklı şekillerde kesebilmeyi 

öğretmek
• Vitray sanatının tekniklerini öğreterek öğrencilerin 

değişik tasarımlar yapabilmelerini sağlamak
• Vitray sanatçılarını tanıtmak 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Sanata ilgi duymak
• Yaratıcı olmak
• El becerisine sahip olmak
• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak

Uygulamalar
• Kurşun vitray
• Sandviç vitray 
• Mozaik vitray ve tifani vitray teknikleri uygulanıp 

çeşitli tasarımlar yapılmaktadır. 

Kulüp Kuralları
Öğrenciler kulüpte yaptıkları çalışmaları, el ve  
bilek gücünü kullanarak ve tüm dikkatlerini  
toplayarak yaparlar. En ufak bir dikkatsizlik  
küçük çapta yaralanmalara neden olabilir. 
Uygulamalar rehber öğretmenin gözetiminde yapılır. 
Yapılabilecek hatalar aletlerin bozulmasına ve  
cam ziyanına neden olabilmektedir. 

Çalışmaların değerlendirilmesi
Çalışmalar sene sonunda okul içi ve okul dışı  
sergi alanlarında sergilenir ve değerlendirilir.

Çamlıca 9. ve 10. sınıf öğrencileri



43Yakamoz Dergisi Yakamoz Magazine 
Kulüp, lise sınıflarındaki öğrencilerimizin edebiyat çalışmalarının sergilendiği Yakamoz dergisini hazırlar. 
Derginin içeriğini öncelikle öğrenci yazıları oluşturur. Kulübün amacı, öğrencilerimizin yazınsal değere sahip 
ürünlerini değerlendirmek, bu alanda istekli ve yetenekli öğrencileri destekleyip yüreklendirmek; öğrencilere 
yazma ve okuma zevki kazandırmaktır. Dergiye gelen yazılar, kulüp öğrencileri tarafından basıma hazır duruma 
getirilir. Baskıdan sonra diğer okullara, okulumuz öğrenci ve öğretmenlerine kulüp öğrencileri tarafından 
dağıtılır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Dile özen göstermek
• Edebiyata ilgi duymak
• Yazmaya yetenekli ve okumaya istekli olmak
• İyi derecede bilgisayar kullanıcısı olmak
• Yaratıcı olmak

Çamlıca Lise öğrencileri 

Genç Başarı Junior Achievement
Kulübün amacı, lise düzeyindeki öğrencilerin pratik iş ve ekonomi bilgileri edinmelerini sağlamaktır.  
Kulüp çalışmaları öğrencilere, ekonomi alanında karar verme becerisi kazandırarak gelecekteki kariyerlerini 
belirlemeleri konusunda yol gösterir. Kulübün çalışmaları Genç Başarı Vakfı tarafından desteklenmektedir. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Ekonomi ve üretim kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
• İş disiplinine sahip olmak
• Pazarlama ve konuşma yeteneğine sahip olmak
• Organizasyon becerisine sahip olmak, grup çalışmalarını ve sosyalleşmeyi sevmek
• Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlarına katılabilmek
• Yaratıcılık yönü gelişmiş olmak

Çamlıca Lise öğrencileri





Çevre ve Doğa & Young Reporters  Eco Team

Eyüboğlu Interact Kulübü Eyüboğlu Interact Club

Gezi ve İnceleme Kulübü Expeditions Club

Yavru Tema Kulübü Junior Tema Club 
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46 Çevre ve Doğa & Young Reporters Eco Team 
Kulüpte, bugünümüz ve geleceğimiz için çevrenin önemini vurgulayan, günlük yaşamımızda bu konuda 
yapabileceklerimize dikkat çekmeye çalışan çevresel sorunlarla ilgili somut yerel ve uluslar arası projeler üretilir. 
Kulüpte çalışmalarını sürdürecek öğrenciler, hazırladıkları proje ve/veya projelerle uluslararası  
“Çevrenin Genç Sözcüleri” (Young Reporters for the Environment ) programına ve  
Bağlı Okullar Projesi’ne (Linking Schools Project) katılır.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Çevreye duyarlı ve saygılı olmak, bu konuda başkalarına da örnek olabilmek
• Çevre ile ilgili güncel konuları (ulusal ya da uluslararası) takip etmek, izlemek ve araştırmak
• Gerekli yazışmalar, ortak çalışmalar ve projeler için yeterli İngilizce seviyesine sahip olmak
• Planlı ve programlı çalışmak
• Yurt içi ve yurt dışı gezilere katılabilmek
• Fen bilgisi ve coğrafya derslerinde başarılı olmak
• Fotoğrafçılıkla ilgilenmek

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Eyüboğlu Interact Kulübü Eyüboğlu Interact Club
Interact, Rotary’nin sponsorluğunda lise seviyesindeki öğrenciler için tasarlanmış bir hizmet kulübüdür.  
Kulüpte öğrenciler, toplumsal bilinci uyandırmak ve uluslararası anlayışı geliştirmek adına anlamlı projeler 
içinde yer alır. Interact kulübü üyeleri, fon yaratma çalışmaları, hizmet projeleri ve sosyal etkinlikleri planlayarak 
bunların uygulamaya geçirilmesi konusunda aktif rol alır. Üyelere, bölge toplantıları ve çok bölgeli toplantılar 
yoluyla yurt içinden ve yurt dışından birden fazla interact kulübünün katılacağı toplantılara katılım olanağı 
sağlanır. Üyelere her yıl düzenlenen ve liderlik ve mesleki gelişim konularına odaklanan RYLA (Rotary Youth 
Leadership Awards) programına katılım yolu açılır. 

Kulüp Katılım Kriterleri
• Uluslararası ve yerel sorunlara duyarlı olmak ve bu sorunların çözümü için gerçekleştirilen projelere 

katılmaya istekli olmak 
• Kültürlerarası etkileşimin sorunların çözümünde olumlu sonuçlar doğurduğuna inanarak  

global toplum sorunlarının çözümünde aktif rol almaya istekli olmak  
• Kendini ve grupları organize edebilmek ve gerektiğinde uzun uğraşlar gerektiren projelerde  

çalışkan ve özverili olmak
• Sunum becerisi gelişmiş olmak
• Sorumluluk sahibi olmak

Çamlıca Lise öğrencileri



47Gezi ve İnceleme Kulübü Expeditions Club
Kulüpte, yurdumuzdaki ve dünyadaki tarihi ve doğal güzellikleri tanımak, bu güzellikleri diğer öğrencilere 
tanıtmak ve öğrenciler arasındaki arkadaşlık duygularını geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına geziler 
düzenlenir. Gezi Kulübü öğrencileri yurt içinde hafta içi ve hafta sonu organizasyonunu yaptıkları bütün gezilere 
katılmak ve bu gezi ilgili yol masraflarını karşılamak zorundadır. Ayrıca, 8. sınıf ve lise seviyesinde Gezi ve 
İnceleme Kulübü’nün kulüp saatlerindeki gezileri, okul sonrası saat 18.00’a kadar süreceğinden bu kulübü 
seçecek öğrencilerin (özellikle 8. sınıfların) bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Coğrafi ve tarihsel mekânları geziler yoluyla öğrenmeye ilgi duymak
• Gezi organizasyon yeteneğine sahip olmak
• Hafta içi ve hafta sonu gezilerine katılabilmek
• Fotoğraf çekmeye ilgi duymak
• Yapılan gezilerle ilgili panolar hazırlamak
• Gezilecek yerlerle ilgili kitapçıklar hazırlamak

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri  

Yavru Tema Kulübü Junior Tema Club 
Yeşili, maviyi sevmek ve korumak, dünyayı paylaştığımız diğer canlılara karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmek ve çevremizin temiz bir yer olarak kalmasına yardım etmek için gönüllü olan 15 öğrencimiz, dünyanın 
kurtarıcıları olarak göreve başlar ve sayılarını çoğaltmak için mücadele ederler. Öğrenciler yıl içinde botanik 
bahçesine gezi ve Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı gibi farklı sivil toplum örgütlerine destek verecek çeşitli 
kampanyalar düzenler (fidan dikimi, kartpostal satışı vb.), çevre bilincini oluşturmak ve erozyonla mücadele için 
okul içi ve okullar arası eğitim çalışmaları yapar. Temiz bir dünya için el ele vermek isteyen tüm öğrencilerimiz 
kulübümüze davetlidir.

Global Youth & Tema Kulübü Beklentileri:
• Kulübe seçilen tüm öğrenciler kulüp saati başladığında derse hazır şekilde kol faaliyetinin yapılacağı 

mekânda hazır olmalıdır.
• Kulüp çalışmalarına düzenli olarak katılımda bulunmak, projelerin zamanında tamamlanması açısından  

çok önemlidir. Bu nedenle çalışmalara mazeretsiz iki kez gelmeyen öğrenci kulüpten ayrılacaktır.
• Kulübe seçilen öğrenciler yapılacak tüm etkinliklere katılmalıdır. Öğrencilerin tutum ve davranışları,  

diğer arkadaşlarının çalışmalarını aksatmamalıdır.  
• Kulübe seçilen tüm öğrenciler yıl boyunca okul içi ve dışı etkinliklerinde kendilerine verilen Tema önlüklerini 

giyeceklerdir. Sene sonunda önlükler geri teslim edilecektir.
• Öğrencilerimiz, etkinlikler için kullanacakları malzemeleri kendileri temin edeceklerdir.  

(Fotoğraf makinesi, film, boya kalemleri, karton, yapıştırıcı, gazete ve dergiler, CD vb.)

Kulüp Katılım Kriterleri
• Doğayı sevmek
• İngilizce seviyesinin iyi olması
• Proje çalışmalarında katılımcı olmak

Çamlıca 2-5. sınıf öğrencileri





Bilgisayar Kulübü Computers

Cisco - Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Kulübü Cisco Computer Network Systems

Elektronik ve Robotik Kulübü Electronic Robotics

On Parmak Klavye Kulübü Touch-Type Club

Podcast Video Tasarım Uygulamaları Kulübü Podcast Video Design Club

Web Teknolojileri ve Tasarım Kulübü Web Technology and Design Club

Yazılım Kulübü Software Club
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50 Bilgisayar Kulübü Computers
2. ve 3. sınıf öğrencileri, Bilgisayar Kulübü’nde; bilgisayarı oluşturan parçaları ve bunların çalışma prensiplerini, 
günümüzde bu parçaların ulaştıkları son noktayı araştırıp, donanım parçaları arasından ilgi alanlarına uygun 
olanı seçerek üzerinde inceleme yaparlar.

Kulüpte; “Internet nedir?”, “Tarihçesi”, “Nasıl çalışır?”, “Ne için kullanılır?” gibi temel konular anlatılır. 
Öğrencilerin konular üzerinde detaylı araştırma yapabilmeleri için Internet Explorer programı hakkında bilgi 
verilir, internet aracılığıyla nasıl arama yapacakları, arama yapabilecekleri çeşitli siteler, araştırma yaparken 
hangi anahtar sözcükleri kullanacakları, herhangi bir siteden nasıl yazı ve resim alacakları gibi konular detaylı 
ve uygulamalı olarak gösterilir. İnternetten aldıkları yazı ve resimleri Word programına nasıl aktaracakları, 
aktardıkları bu bilgileri bu ortamda nasıl işleyecekleri, Word programının bu çalışmalar için gerekli özelliklerini 
nasıl kullanacakları uygulamalı olarak öğretilir. Herhangi bir programda kayıt yapma ve “tree” mantığı 
anlatılarak yapılan çalışmaların network üzerinde veya başka bir bölüme kaydı gösterilir.

Çamlıca 2. ve 3. sınıf öğrenciler

Bilgisayar Kulübü Computers
Öğrencileri; yıl boyunca bilgisayar tekniklerini kullanmak ve bilgisayar bilgilerini geliştirmek amacıyla teknoloji 
ve yaratıcılığı birlikte kullanır. Öğrenciler belirli gün ve haftalarla ilgili olarak yapılacak pano çalışmalarının 
yanı sıra, bayram ve özel günlerle ilgili projeler hazırlar. Belirlenen konularla ilgili internette araştırma yapar, 
buldukları verileri PowerPoint’te sunuma dönüştürerek hem internette araştırma becerisi kazanır hem de 
sunum hazırlama becerisi edinirler.

Çamlıca 4. ve 5. sınıf öğrencileri
Ataşehir 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri
Kemerburgaz 2. ve 3. sınıf öğrencileri

CISCO – Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Kulübü  
Cisco Computer Network Systems
Bu kulüpte öğrenciler; bilgisayar ağları, donanım ve işletim sistemlerini kapsamlı bir şekilde öğrenir ve  
yıl sonunda sınava tabii tutularak uluslararası geçerliliğe sahip Cisco sertifikası almaya hak kazanırlar.  
Çalışma dili İngilizce olan kulüpte etkinlikler teorik ve pratik olarak bilgisayar laboratuvarlarında yapılır.  
Bu kulüp ilgili öğrencilerimize sistem mühendisliğinin kapılarını açacak ilk adımdır. Meslek seçiminde  
bilgisayar teknolojilerini düşünen öğrencilerimiz için çok önemli bir kurs niteliğindedir.  

Kulüp Katılım Kriterleri
• Bilgisayar teknolojilerine, donanım ve yazılım alanlarına ilgi duymak
• İngilizce okuma, araştırma ve sunum yapmada yeterli seviyede olmak
• Yıl boyunca aktivite saati dışında haftada bir gün okul çıkışı çalışmalarına katılmak
• Evinde internet bağlantılı bir bilgisayara sahip olmak
• Mühendislik seviyesinde çok ciddi bir çalışmayı okul dersleri ile beraber yürütebilme konusunda  

güçlük yaşamayacak düzeyde bir akademik başarıya sahip olmak
• Kulüp tarafından verilecek dönemsel sınavlara zamanında hazırlanarak, kulübü ciddi bir ders ortamı olarak 

benimseyip sınavlarda yüksek başarıyı hedeflemek

Çamlıca 9. ve 10. sınıf öğrencileri
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Kulübün Amacı
• Öğrencilerin bilgisel ve deneysel teknolojik 

gelişimlerini sağlamak
• Teknolojik gelişimlere karşı duyarlılıklarını artırmak
• Öğrenim hayatlarının sonunda, öğrenim hayatları 

boyunca aldıkları bilgilerin gerçek hayatta  
ne kadar gerekli olduğunu hissettirmek

• Bilgisayarın sadece görsel amaçlı işler için 
kullanılmayacağını aslında teknoloji de üreten  
bir cihaz olduğunu anlatmak

• Yaşadıkları çevrede kullanılan teknolojilere dair 
fikir sahibi olmalarını sağlamak

• Üretkenlik ve bundan kaynaklanan öz güvenlerini 
artırmak

• Planlı ve programlı çalışma, rekabet etme, dikkat, 
sabır ve odaklanma özelliklerini geliştirmek

• Bilimsel fikirler etrafında, ekip çalışması içerisinde 
her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, paylaşım ve 
katılım gücü yüksek bireyleri hayata kazandırmak

Kulüp Katılım Kriterleri 
Tüm öğrenci velilerine yazılı kulüp katılım formu ve 
bilgilendirme yazısı gönderilir. Kulüp tanıtım formunu 
onaylayan velilerin öğrencileri kulüp çalışmasına 
katılım hakkı kazanır.
 

Kulüp Kuralları
• Kulüp çalışmasını kabul ederek gelen Elektronik 

ve Robotik Kulübü’ne katılan her öğrenci kulüp 
çalışmalarına devam etmek zorundadır.

• Kulüp çalışmasını kabul ederek gelen Elektronik 
ve Robotik Kulübü’ne katılan her öğrenci  
kulüp çalışmaları müfredatında yapılacak  
her uygulamayı yapmak zorundadır.

• Kulüp ücretli olup, verilecek ödeme cetveline göre 
öğrencilerden toplu olarak proje, araç ve gereç 
ücretleri toplanacak ve uygulama bir sonraki hafta 
yapılacaktır.

• Her uygulama süresi azami 3 haftadır. Boş kalan 
süre içerisinde görsel ya da yazılı dokümanlarla 
çalışma izlenecektir.

• Havya ve el aletleri ile şaka yapılmaz.
• Öğrenci öğretmenin komutları dışında hareket 

edemez. Öğretmenin gerekli izni vermesi ile 
öğrenci istediğini yapabilir.

• Çalışma anında konuşma, el kaldırmadan  
söz alma kesinlikle yasaktır.

• Öğretmen izin vermeden sırası gelmeyen  
parça projeye monte edilmez. 

• Malzemesine zarar veren öğrenci zararını  
kendisi karşılar. 

• Proje son kontrol yapılmadan çalıştırılmaz.

Bu eğitim 72 saat olup haftada 2 saat olarak verilecek ve eğitimin %85’i uygulama ile geçecektir. Uygulama ile 
geçen eğitim daha verimli olduğu gibi aynı zamanda eğlenceli olacaktır. Eğitim (72 saat) süresince yapılacak 
elektronik ve robotik uygulamalarda öğrencinin ihtiyacı olacak elektronik ve mekanik malzemeler öğrenci 
tarafından karşılanacak ve yaptığı uygulama kendisinin olacaktır. Yıl boyunca yapılacak masraf yaklaşık  
1.350 TL’dir.

Çamlıca 2-7. sınıflar

Elektronik ve Robotik Kulübü Electronic Robotics



52 On Parmak Klavye Kulübü Touch-Type Club
Kulübün Amacı 
• Bilgisayar sağlığı açısından bilgisayarı yoğun ve aktif kullanan öğrencilere, doğru oturuş biçimi, kolların ve 

ellerin ideal pozisyon alınarak kullanım alışkanlığı kazandırmak
• Q klavye düzeninde elin her bir parmağını kullanarak hızlı (bakmadan) klavye kullanım alışkanlığını 

kazandırmak
• Eş zamanlı olarak (duyarak, görerek ve yazarak) bilgisayar kullanımı becerisini geliştirmek
• Dinlenme, rahatlama egzersizlerini öğrenmek ve ömür boyu sağlıklı bilgisayar kullanımı ilkesini  

benimsemek ve uygulamak
• Dakika içerisinde yazılan kelimelerle ölçülen bir sistemde, kademeli olarak yazım hızını artırmak ve  

hata oranını düşürmek

Katılım Kriterleri 
• Bilgisayarı severek çalışmak (özellikle yazı yazmayı sevmek)
• İleride blog yazarlığı, web sitesi tasarımcılığı gibi alanlarda uzmanlaşmayı düşünmek

Çamlıca 4. ve 5. sınıf öğrencileri

Podcast Video Tasarım Uygulamaları Kulübü Podcast Video Design Club 
Kulübün Amacı 
• Öğrencilerin bilgisel ve teknolojik gelişimlerinin sağlanması
• Video çekiminin ve çekim için önemli unsurların öğretilmesi
• Bir röportajın veya bir eğitim materyalinin nasıl yapılacağı ve kayıt işlemlerinde nelere dikkat edilmesi 

gerektiği
• Video kurgulama işleminin öğretilmesi
• Video düzenleme (kesme, montajlama, format değiştirme, birleştirme) işlemlerinin öğretilmesi
• Günümüzde kullanılan video kayıt ve düzenleme araçlarının tanıtılması
• Podcast sisteminin kullanımının öğretilmesi
• Podcast’te yayın yapılmasının ve yapılan yayının düzenlemesinin öğretilmesi
• Sonuç odaklı ürün oluştururken süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğinin öğretilmesi
• Girişimci, öz güven sahibi, geniş ufuklu, üretken bireyler yetiştirmek
• Ekip çalışması ruhunun kazandırılması
• Planlı ve sistemli çalışmanın ürüne yansıtılmasının öğretilmesi
• Bilimsel fikirler etrafında ekip çalışması içerisinde her türlü kötü alışkanlıklardan uzak paylaşım ve  

katılım gücü yüksek bireyleri hayata kazandırmak

Kulüp Katılım Kriterleri
• Bilgisayara ilgi duymak
• Video kayıt ve düzenlemeye meraklı olmak

Çamlıca 6-8. sınıf ve lise öğrenileri 



53Web Teknolojileri ve Tasarım Kulübü Web Technology and Design Club 
Öğrenciler temel web sayfası tasarım bilgilerini öğrenerek proje temelli çalışmalar yapar. İlerleyen süreçte 
Macromedia paketi kapsamında ileri sayfa tasarım programları, grafik tasarım programları ve Flash eğitimi 
alarak okul bünyesinde kutlanan tematik günlere özel tasarımlar hazırlar. Her öğrenciden kendine ait bir  
web sitesi tasarlaması beklenir. Web sitesi konusu olarak kişisel ilgi alanları seçilebilir.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Web teknolojileri ve tasarımı alanına ilgili olmak
• Netscape Composer, Frontpage, Dreamweaver web tasarım programlarından birini veya Yahoo Web Site 

Builder tasarım aracını daha önceden kullanmış veya en azından bu programların kullanım amacı hakkında 
bir araştırma çalışması yapmış olmak

• Web teknolojileri ve tasarımı alanındaki gelişimleri ve yeni teknolojileri yakından takip etmek
• Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarında devamlılık ve arkadaşlarıyla paylaşım sağlayabilmek
• Alanla ilgili gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak konusunda istekli olmak
• Gerektiğinde kulüp saatleri dışında okul sonrası çalışmalara katılmak

Çamlıca 6, 7 ve 8. sınıf  öğrencileri

Yazılım Kulübü Software Club
Öğrencilerimiz dünyada en çok kullanılan programlama dillerinden birini temel anlamda öğrenerek, 
çeşitli ihtiyaçlara yönelik bilgisayar programları geliştirir. Problem çözme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını 
kullanan öğrencilerimiz, çalışmalar sırasında birlikte belirleyeceğimiz işlevlerde programlar yazarak bunları 
arkadaşlarının kullanımına sunar. Öğrencilerimiz isterlerse, çağımızın ve geleceğin önemli ve iş gücü açığı olan 
bir mesleğine de giriş yapmış olurlar.

Kulüp Katılım Kriterleri
• Matematik dersinde başarılı olmak
• Bilgisayara ve teknolojiye ilgi duymak
• Yaratıcı olmak
• Analitik düşünebilmek

Uygulamalar
• Bilgisayar programcılığı (yazılım) hakkında temel bilgiler kazanılır.
• Visual Basic.NET programlama dili başlangıç düzeyinden itibaren öğrenilir.
• En temel uygulamalardan başlayarak günlük hayatta, çeşitli iş alanlarında ve eğitimde kullanılabilecek 

programların kodları yazılır. 
• Yıl sonunda, öğrencilerle birlikte seçilen konularda programlar yazılır. Bu programlar okulumuzun  

diğer öğrencilerine tanıtılarak, onların kullanımına sunulur.
• Hazırlanan programlar kullanılarak, kararlaştırılan uygun etkinlikler (yarışma, seminer vb.) organize edilir. 
 
Kulüp Kuralları
• Laboratuvardaki bilgisayarları özenle kullanmak
• Öğretmenin bilgisi dışında faaliyetlerde bulunmamak
• Verilen görevleri yerine getirmek

Çamlıca 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri
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