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*** 3 Yıldız ile belirtilen kulüplerde seçmeler yapılmaktadır.



  

AŞÇILIK

Kulüp Rehber Öğretmeni : Ani BENGLİAN 

Sınıf : 11

Kontenjan : 10

Kulübün amaçları : Mutfakta aktif olarak çalışmayı sevmek; mutfak düzeni, 
hijyen ve temizlik kurallarına uymak; değişik yörelere ait tarifler uygulamak 
tatmak ve öğretmenlere tattırmak; bu tarifleri Fransızca ve Türkçe yazmak ve 
yorum getirmek, sosyal yardım amaçlı kermeslerde aktif olarak çalışmak ve 
okul içinde veya dışında kulübün uygulayacağı her türlü gezi veya faaliyete 
katılmak.



  

BASKETBOL ***

Kulüp Rehber Öğretmeni : Güner ILICA

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 15

Okul takımında yer alan erkek öğrenciler öncelikli olacaktır.



  

BİLARDO

Kulüp Rehber Öğretmeni : Engin İSPİR

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 8

Açı hesaplama ve hız ayarlama esaslarına dayanan bilardo sporu ile 
öğrencilerimizin, hızlı ve doğru karar verebilme yetilerini geliştirmeleri, vücut 
koordinasyonunu ve denge gelişimini arttırmaları, fizik ve geometri bilgilerini 
başka bir alanda da kullanmaları hedeflenmektedir. Bilardo ile el-göz 
koordinasyonunun gelişmesi sağlanır. Dikkat ve konsantrasyon artar. Doğru 
stratejinin nasıl belirleneceği öğrenilir.



  

DANS *** 

Kulüp Rehber Öğretmeni : Semra DUMAN 

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 15

     NDS dans kulübü bünyesinde modern dans ve freestyle dansları (Hiphop, 
street jazz, funky, R&B) koreografi çalışmaları yapılır. Daha önce dans etmiş 
veya dans etme yeteneği/isteği olan öğrenciler katılabilir. Liseler arası 
gösterilere ve yarışmalara katılınır. Katılımcıların dansa uygun rahat 
kıyafetler ve spor ayakkabı giymesi gerekir.  

 



  

DESEN ve YARATICI SANAT ATÖLYESİ 

Kulüp Rehber Öğretmeni : Aysun COOLEN 

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 12

    Temel sanat eğitiminin alt yapısını oluşturan ışık-gölge, tonlama, oran-orantı 
çalışmaları yapılır. Öğrenciler, resimle ifade güçlerini arttırabilmek için 
perspektif, natürmort ve anatomik figür çizimlerinin kurallarını öğrenir. 
Görsel sanatlarla ilgili eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin kazanılması 
ve geliştirilmesi amacıyla projeler ve performanslar düzenlenir.   

 



  

ESCALADE / TIRMANMA DUVARI

Kulüp Rehber Öğretmeni : Nicolas CADOR

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 10

     Bu etkinlik yeni başlayan veya daha önce bu alanda denemeleri olan herkese 
açıktır. Amaç katılımcılara dikey bir düzlemde ilerleyebilecekleri motor 
becerileri kazandırmaktır. Bu kulüp tırmanma teknikleri ve stilleri ve aynı 
zamanda bu sporda kullanılan düğüm türleri hakkında uygulamalı bilgi 
verecektir. Hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda bu etkinliğe özgü 
fiziksel hazırlıklar yapılacaktır.   

 



  

FELSEFE / CAFE PHILOSOPHIQUE

Kulüp Rehber Öğretmeni : Asım Aliş SAĞIROĞLU 

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 15

    Bu etkinlik felsefe ile yeni tanışan veya felsefe kültürünü geliştirmek isteyen 
herkese açıktır. Kulübün amaçları: Katılımcılara felsefi düşünme ve 
argümantasyon becerileri kazandırmak ve temel felsefe sorunlarını tartışmak 
için tematik ve etkileşimli toplantılar düzenlemek. 



  

FITNESS
Kulüp Rehber Öğretmeni : Gauthier GUYOT 

Sınıf : 10-11

Kontenjan : 10

    Fitness kulübü 16 yaşında olan veya 2019 yılının sonuna kadar 16 yaşını 
dolduracak öğrenciler içindir. Her öğrenci kendi kişisel hedeflerini belirler ve 
kulüp öğretmeninin yönlendirmesi doğrultusunda tüm yıl kullanacağı bir 
çalışma planı belirler ve uygular.  Kulübe deneyim gözetilmeksizin kız ve 
erkek öğrenciler katılabilir.   



  

FRANSIZCA EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Kulüp Rehber Öğretmeni : Zeynep TANRISEVER & Maud FERNİQUE 

Sınıf : 10

Kontenjan : 20

   Bu kulüpte öğrenciler Fransız Kültür Merkezi tarafından frankofon liselere önerilen 
fransızca Edebiyat Ödülü’ne katılacaklar. Öğrenciler önceden seçilmiş 4 kitabı 
okuyup, yapılacak olan münazarada savunacaklar. Kitabı en iyi savunan 2 öğrenci, 
2020 yazında Fransa’da 2 haftalık bir yaz tatili kazanacak. Aynı zamanda kulüp 
öğrencileri, medyatek için özel günler, konferanslar, yeniliklerin ve mekanın tanıtımı 
gibi animasyonlar önerebilirler. Seçilen kitaplar : 1- Journal d'un enfant de lune (çizgi 
roman); 2- Ces jours qui disparaissent (çizgi roman) 3- Dans la forêt de Hokkaido 
(roman) 4- Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz (tiyatro).



  

FUTBOL ***

Kulüp Rehber Öğretmeni : Hüsnü PEKER 

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 16

Okul futbol takımında bulunan öğrencilere yöneliktir.



  

INVESTIGATION POLICIÈRE 
OLAY YERİ İNCELEME

Kulüp Rehber Öğretmeni : Belkacem Ryad MERAD BOUDIA

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 12

Kulübün amaçları: Kurgulanmış bir suç mahalinin bilimsel teknikler kullanılarak 
incelenmesi; suçun çözümlenmesi. 



  

INTERACT ***

Kulüp Rehber Öğretmeni : Hande YUMAK

Sınıf : 10-11

Kontenjan : 21

    Kulübümüz, Rotary Pera ile birlikte çalışmaktadır. Amacımız, okul içi ve dışında 
projeler üretek veya mevcutlara dahil olarak sosyal farkındalık yaratmaktır. Ağırlıklı 
olarak 10 ve 11.sınıf öğrencilerini tercih etmemize rağmen, hevesli ve iş bitirici  
9.sınıf öğrencileri de bize katılabilirler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da  son sınıf 
öğrencileri  gönüllü olarak  kulüp çalışmalarına destek olacaklardır. Yeni üyelerde 
aranan özellikler: (Mülakat yapılacaktır.) 1) Toplantılara düzenli olarak katılmak 2) 
Yaratıcı, istekli ve dayanışma içinde çalışmaya açık olmak 3) Verilen sorumlulukları 
ve görevleri zamanında yerine getirmek Örneğin: kermese yemek hazırlamak, 
vakıfları veya sponsorları zamanında aramak 4) Okul saatleri dışında da çalışmaya 
engeli olmamak. 



  

İTALYANCA

Kulüp Rehber Öğretmeni : Nunzia DE PALMA

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 12

Bu kulüp İtalyanca dili ve kültürü ile ilgilidir.



  

KENT ve İNSAN

Kulüp Rehber Öğretmeni : İbrahim TOLUNAY

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 15

Hızlı değişen şehri tartışmaya istekli öğrenciler katılabilirler.



  

MFUN en FRANÇAIS ***

Kulüp Rehber Öğretmeni : Charles DELORT

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 20

Fransızca Birleşmiş Milletler Modeli’ne hazırlık çalışmaları ve konferans 
gündemlerinde belirlenmiş konular hakkında araştırmalar ve tartışmalar 
yapılacaktır. Bu kulüp, öğrencilerin verilen konulara, diplomatik dile hakim 
olmalarını sağlayacaktır. İstekli öğrenciler kabul edilecektir, ancak 
konferanslara katılacak 10 öğrenciyi yetenekleri ve çalışmalarına göre 
öğretmenleri tarafından seçilecektir. Bu çalışmalar için bir sınıf odası ve 
öğrencilerin bilgisayarlarını getirmeleri gerekecektir.



  

MUN/EYP ***  (MODEL UNITED NATIONS / EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT) 

Kulüp Rehber Öğretmeni : Seçil GÜVENÇ ve Ariane LACASE

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 20

Model Birleşmiş Milletler, Avrupa Gençlik Parlamentosu konferanslarına hazırlık 
çalışmaları ve konferans gündemlerinde belirlenmiş konular hakkında 
tartışmalar yapılacaktır. Kulüp öğrencilerinin bu konuları saptaması ve her 
etkinlik toplantısına hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir. İstekli öğrenci listesini 
kulüp eğitmeni onaylayacak. Geçen yıl katılan öğrenciler önceliklidir.



  

MÜNAZARA / DEBAT

Kulüp Rehber Öğretmeni : Alber NAHUM

Sınıf :10-11

Kontenjan : 10

Antikçağ’ın gözde bilimlerinden, etkili söz söylemeyi konu edinen “retorik” bugün 
önemini yitirmiş görünmektedir. Çağımız, imge karşısında sözün gerilemesine ve 
düşüşüne tanık olmuştur. Bununla birlikte sözlü iletişim eğitimi almamış kişilerin de 
yeri geldiğinde kendini sözlü olarak iyi ifade etmesi, saygılı biçimde tartışabilmesi ve 
topluluk önünde konuşabilmesi istenmektedir. Münazara kulübü işte bu boşluğu 
doldurmaya çalışacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin çağımızın yakıcı sorunları üzerinde 
derinlemesine ve çok yönlü biçimde düşünebilmeleri ve bu düşüncelerini doğru ve 
etkili biçimde ifade etmeleri hedeflenmektedir. Dikkat edilecek bir diğer husus da 
tartışma adabının edinilmesidir: Öğrencilerin farklı ve karşıt fikirlerden dersler 
çıkarmaları, uzlaşmazlık koşullarında saygıyı elden bırakmadan ve ad hominem 
argümanlara başvurmadan tartışabilmeleri öncelikli amaçlardan biri olacaktır. 



  

MÜZİK / ORKESTRA *** 

Kulüp Rehber Öğretmeni : Ajda Ahu GİRAY

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 15

  Bu kulüp çalışması, müzikle ilgilenen öğrencilerimizin kendilerini 
müzikal olarak ifade etmelerine ve bu yönde kendilerini 
geliştirmelerine olanak vermeyi amaçlar. Şarkı söyleyen ve 
enstrüman çalan öğrenciler, kendi müzikal eğilimlerine göre rock, 
pop, caz, chanson, müzikaller, dünya müzikleri... gibi farklı 
tarzlarda parçaları seslendirirler. Okulumuzun sahnesinde 
düzenlenen müzikal etkinlikler, törenler başta olmak üzere, lise 
öğrencilerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı çeşitli festival ve 
yarışmalarda da sahne almak üzere çalışırlar. Liseler arası müzik 
yarışmasında okulumuzu temsil etmek üzere hazırlanırlar. 



  

PatiSİON

Kulüp Rehber Öğretmeni : T. Gülhüma SAVAŞ

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 12

    Kainatın en değerli üyelerinden olan hayvanlar, aynı yeni doğmuş bebekler gibi sevgi ve 
yardıma muhtaçlar. İnsanoğlu ruhunda var olan merhametiyle sadece kendi cinsine değil, 
varlıklarıyla ruhunu da şenlendiren, dinlendiren ve paylaşımlarıyla kendisini rahatlatan bu 
çocuklara vicdanen borçlu da aynı zamanda. “İnsanın bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar 
uyanmaz.” diyor Anatole France. Bu nedenle bu parçayı uyandırmak da insan olmanın 
gereklerinden diye düşünmeden edemiyor insan. Sokak hayvanlarını, sokağa düşmüş, atılmış 
hayvanları kucaklamayı düşündüğümüz bu kulüpte onların yararına olabilecek her şeyi yapmak 
amacındayız. Barınaklara gidip onları sevmekten ilaç ve mama yardımlarına kadar birçok 
etkinliği yapmayı plânladığımız bu kulüpte aynı zamanda etkinliklerimizi de duyuracağımız 
aylık bir dergi çıkaracağız. Bu dergiyle okuldaki birçok kişiye de ulaşarak destek sayımızı 
arttırmak en önemli hedefimiz. Bizimle birlikte bu işe baş koyacak, bizimle canla başla 
çalışacak, bize desteğini esirgemeyecek tüm gönüllüleri kulüpte görev almaya davet ediyoruz.



  

PROGRAMMATION INFORMATIQUE

Kulüp Rehber Öğretmeni : Elysée RECLUS 

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 20

Bu kulüpte, grup halinde bilgisayar oyunları tasarımları, internet sitesi 
oluşturma gibi çalışmalar yapılacak. Web dilleri veya Unity kullanılacak.



  

SATRANÇ 

Kulüp Rehber Öğretmeni : Eda GÜR

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 16

Katılmak isteyen öğrencilerde aranan özellikler şunlardır: satranca ilgili 
olmak ve bu konuda ciddi ve disiplinli çalışmaya hazır olmak; ayrıca, kulüp 
saati sonrası da takım çalışmaları için okulda kalmaya hazır olmak. Eski 
öğrenciler ile takım çalışmaları sürdürülecektir, yeni başlayanlara satrancı 
sevdirmek hedeflenmektedir. Bireysel ve okullar arası yarışmalara da 
hazırlanılacak. 



  

SİVİL SAVUNMA

Kulüp Rehber Öğretmeni : Rezzak ELAZAT

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 24

Bu kulübe katılan öğrencilerimiz afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için acil 
durum ve afet koordinasyonu konusunda, sene sonunda belgelendirilecek bir 
eğitim alarak okulumuzun sivil savunma çalışmalarının bel kemiğini 
oluşturacaklardır. Bu kulüpte tüm sınıflardan temsilci bulunması etkili 
olacaktır.

Eğitimler Toplumsal Afet Derneği uzmanları tarafından verilecektir.



  

SİNEMA*** 

Kulüp Rehber Öğretmeni : Önder YAYCIOĞLU

                                          Ulya TABAKLAR

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 12

  Sinemanın ne olduğunu anlayan, irdeleyen ve öğrendiklerini sentezleyip analiz ederek 
uygulamaya veya bir ürüne dönüştürebilen bireyler yetiştirmek kulübün temel amacıdır. 
Kulüp; öğrencilere, sinemaya nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğretmesinin yanı sıra teknik 
açıdan da yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Kulüp içerisinde elde edilen ürünler yurt içi 
ve yurt dışı yarışmalara gönderilir. Bu sayede sinema kulübü, öğrencinin yetkinliğinin 
ölçülmesinde yol gösterici bir rol oynar. Öğrenci kulüp sayesinde sinemayı daha iyi tanıyarak 
bu doğrultuda ürünler ortaya koyar. Aynı zamanda sinema günleri düzenleyerek NDS 
öğrencilerinin sinemaya olan yaklaşımına yön vermeyi amaçlar. Ulusal bir kısa film yarışması 
düzenleyerek sinema dünyasına katkıda bulunmak da kulübün amaçlarından bir tanesidir.



  

SİNEMA VE TARİH

Kulüp Rehber Öğretmeni : Hayrettin KAYA

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 15

Dönemsel kısa filmler üzerinden tarihsel çerçevede tartışmalar yapılacaktır.



  

CINÉMA FRANÇAIS ET ECRITURE 

Kulüp Rehber Öğretmeni : Régine WİNİSDOERFFER &   

                                          Derya SOLAK

Sınıf : 9-10

Kontenjan : 12

- « La mariée était en noir » – « La haine » – « De battre mon 
coeur s’est arrêté » – « L’auberge espagnole » gibi fransızca 
kült filmlerin izleme,

- Film hakkında tartışma (konuları / tarihi çerçevesi / 
karakterleri, etc.),

- Film izlemelerinin ardından, yazılı fransızca yorum çalışması 
(film eleştirisi yazmak, bir sahne geliştirmek, devamını 
tasarlamak, film sahnelerine farklı zaman/mekan boyutları 
eklemek , …).



  

SOSYAL YARDIM ***

Kulüp Rehber Öğretmeni : Berrak ERTOSUN SÖZEN

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 15

Kulüp sivil toplum kuruluşlarını tanıtmak ve sivil toplum kuruluşlarının yardım 
çalışmalarına katılmak, STK'ların yardım kampanyalarının okula duyrulması kulübün 
amacıdır. Öğrencilerde aranan özellikler, yardımsever ve sorumluluk sahibi olmaktır. 
Ayrıca, okul dışı yapılan ziyaretlere katılma konusunda istekli olmaktır. Okulda yapılan 
bir etkinlikte görev almaya hevesli ve hazır olmaktır. Kulübün amaçları doğrultusunda, 
sosyal sorumluluk projeleri üretilecek, sosyal yardım alanında etkin çalışmalar 
yapılacak, ve duyurular hazırlanacak, arkadaşları yardıma teşvik ederek bu 
kampanyaların başarıyla sonuçlanması sağlanacaktır. 

(Kulübü seçen öğrenciler yıl boyunca birkaç kez kendi imkanları ile eve dönebilmelidir.)



  

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM***

Kulüp Rehber Öğretmeni : Seval EROL

Sınıf : 9-10

Kontenjan : 12

   Kulübün amacı, kendi okulundan başlayarak sürdürülebilir bir yeşil gelecek yaratmak için 
adımlarını ortaya atacak çevre gönüllüleri yetiştirmek; ve Kentte doğal yaşam olur mu? 
sorusuna cevap aramak ve bu konuda etkin olmaktır. Bu doğrultuda, karbon ayak izini 
azaltıcı çalışmalarda bulunmak, çevresini etkilemek ve teşvik etmek; yaşamın devamı için 
doğadaki tüm canlıları koruyacak fikirler üretmek; hayvan barınakları için gönüllü 
çalışmak; Pilot olarak seçilen köylerde var olan  sorunları belirlemek; yaratıcı fikirleri ile 
çözümün bir parçası olmak; perma kültür, organik tarım, seracılık ve arıcılık gibi ekonomik 
faaliyetlerle birlikte köy çocuklarının sosyal gelişimine katkıda bulunmak; Tema –Turmepa -
WWF vb. gibi STK'lara üye ya da çevresine duyarlı, meraklı ve sorumluluk sahibi olmak 
hedeflenmektedir. Kulüpteki öğrencilerin okul saatleri dışında da etkin çalışması 
gerekmektedir. Daha önce kulüpte çalışan istekli ve başarılı olmuş öğrenciler önceliklidir. 



  

TARİH VE SANAT

Kulüp Rehber Öğretmeni : Nilgün YAMAN

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 12

    Kulübün amacı sanatın çeşitli alanlarına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek edindikleri 
bilgiyi derinleştirmek, farklı yaklaşımları paylaşıp tartışmak, kentimizde gerçekleşen sanat 
etkinliklerini izlemek, sergi, konser, sanat müzeleri gezileri ile güncel olanı takip etmek, 
uygarlıklar ve zamanın eserlerin oluşumundaki rolünü kavrarken  sanatla tarihi buluşturmak, 
yapacağımız tanıtımlar ve duyurularla okulumuzda sanatın sesi olmak.  Müzik, karikatür, 
resim, heykel vb sanat alanlarında öğrenciyle birlikte belirlenen temalar çerçevesinde 
etkinlikler planlanacaktır. (Örnekler:1960 ve 70’li yıllar Müziklerinin ardındaki tarih, 68 
Olayları Paris ve sanat,  Cazın Tarihi ve Cazın doğduğu tarihi zemin Caz sanatçıları ve 
eserleri, Sanat Propaganda ve Faşizm, 19. yüzyıl Resim ve heykel sanatı, Cumhuriyet dönemi 
karikatürleri üzerinden tarihimizi anlamak, Sanat neden gereklidir, ilk insanlar neden sanatı 
icat ettiler ne tarz eserler bıraktılar, ürünlerine bakarak onları anlamamız mümkün mü vb).



  

TED ED

Kulüp Rehber Öğretmeni : Elise ORAL

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 20

  Yaratıcı fikirler üreten, sorun çözen, sorgulayan, inovatif gençler 
yetiştirmeyi amaçlayan TED-ED kulüplerinde öğrenciler, kendi TED 
Talk’larını yapmayı, grup içinde çalışmayı, beyin fırtınası yapmayı, 
birbirlerine yapıcı eleştiride bulunmayı ve birbirlerine destek olmayı ve 
hayal etmenin gücünü öğrenirler. Öğrenciler, bir TED Talk yapmak için 
gerekli olan topluluk önünde konuşabilme ve sunum yapabilme 
yeteneklerini geliştirirler. 



  

TÜRKÇE TİYATRO

Kulüp Rehber Öğretmeni : Sevi ÖZIŞIK – Selim CANPOLAT

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 16

Tiyatroyu seven, sorumluluk almayı kabul eden, kolay ezber yapabilen, kulüp saatleri 
dışında (prova günleri öğrencilerle birlikte belirlenecek) çalışabilecek, eve kendi 
olanakları ile dönebilecek istekli öğrencileri kulübümüze bekliyoruz. Tiyatroyu seçecek 
öğrencilerin provaları aksatmamaları için başka bir alanla (okul takımı vb.) ilgisi 
olmamalıdır. 



  

FRANSIZCA TİYATRO

Kulüp Rehber Öğretmeni : Hélene KÖROĞLU

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 12

Kulübün amaçları, oyun sahneye koymak, yurt içinde ve dışında festivallere 
katılmak. Öğrencilerde aranan özellikler ise, kulüp saatleri dışında da 
çalışabilmesi, gerektiğinde hafta sonları da kalabilmesi, spor takımlarında 
olmaması, kendi olanakları ile eve dönebilmesi, ara tatillerde seyahat 
edebilmesi ve evinde misafir öğrenci ağırlayabilmesi veya  çözüm 
üretebilmesidir. Bu yıl, FEST’İSTANBUL 16-19 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşecektir.



  

VOLEYBOL***

Kulüp Rehber Öğretmeni : Doğan AYTEKİN

Sınıf : 9-10-11

Kontenjan : 20

Antrenmanlar kulüp saatleri dışında da sürdüğü için kendi olanakları ile 
dönebilecek olan öğrenciler tercih edilecektir. Kız ve erkek okul takımında yer 
alan öğrenciler bu kulübü seçebilir. Kulübe 14 kız ve 6 erkek alınacaktır.



  

YOGA

Kulüp Rehber Öğretmeni : Etel AVAYU

Sınıf : 10-11

Kontenjan : 18

Yoga ergenlere, sorunlarla başa çıkabilmeleri için bazı araçlar verir. Nefes, gevşeme ve 
meditasyon tekniklerinin yanı sıra ‘’Mindfulness’’ dediğimiz farkındalık çalışmaları yapılır.   
Diğer sporlardaki performanslarını arttırır. Postürleri düzelmeye başlar . Öz güvenleri gelişir.

Kendilerine ve başkalarına şefkat gösterme, kendilerine ve başkalarına dürüst olma, 
kendilerinden ve başkalarından çalmama, elindekiyle mutlu olma, sözde ve düşüncede saf 
olma, şükretme gibi öğretileri matın üzerinde öğretip hayata geçirmelerine  yardımcı  
oluruz. Her yerde rekabet içinde olan ergenler, yogada rekabetin olmadığı bir ortamda , 
kendilerini tanımaya , bırakmaya, ve kendilerini gerçekleştirmeye başlarlar.

NOT: Yogaya katılacak olan öğrenciler, yoganın bir beden çalışması olduğunun ve hareket 
edeceklerinin bilincinde olarak seçimlerini yapmalarını rica ediyorum.



  

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
“MATEMATİK” MODÜLÜ (YURTİÇİ)
Kulüp Rehber Öğretmeni : Lin ÖZYÖNÜM

Sınıf : 11

Kontenjan : 22

   Üniversite hazırlığına destek olmak üzere 11. sınıflara özel olarak 
açılacaktır. Yükseköğretime geçiş sınavına hazırlık yönünde 
matematik alanında test ağırlıklı çalışmalar yürütülecektir. 
Çalışılacak olan sınav konuları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 
belirlenecektir. 



  

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
“MATEMATİK” MODÜLÜ (YURTDIŞI / ABROAD)

Kulüp Rehber Öğretmeni : Sennur ŞEN

Sınıf : 11

Kontenjan : 22

  Üniversite hazırlığına destek olmak üzere 11. sınıflara özel olarak 
açılacaktır. Yurtdışı üniversite kabullerine yönelik matematik alanında 
sınavlara hazırlık çalışmaları yürütülecektir (SAT, AP, İELTS, etc.). 
Çalışılacak olan sınav konuları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 
belirlenecektir. 



  

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
“FİZİK” MODÜLÜ
Kulüp Rehber Öğretmeni : Roni KANDİYOTİ

Sınıf : 11

Kontenjan : 22

   Üniversite hazırlığına destek olmak üzere 11. sınıflara özel olarak 
açılacaktır. Yükseköğretime geçiş sınavına hazırlık yönünde fizik 
alanında test ağırlıklı çalışmalar yürütülecektir. Çalışılacak olan sınav 
konuları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. 



  

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
“KİMYA” MODÜLÜ
Kulüp Rehber Öğretmeni : Betül EYÜBOĞLU

Sınıf : 11

Kontenjan : 22

  Üniversite hazırlığına destek olmak üzere 11. sınıflara özel olarak 
açılacaktır. Yükseköğretime geçiş sınavına hazırlık yönünde kimya 
alanında test ağırlıklı çalışmalar yürütülecektir. Çalışılacak olan sınav 
konuları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. 

   *Not : 11. sınıf öğrencilerinden yeterli talep olmaması durumunda 10 ve 
11. sınıf öğrencileri ile kimya kulübü gerçekleştirilecektir. 



  

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
“BİYOLOJİ” MODÜLÜ

Kulüp Rehber Öğretmeni : Ahmet E. ÇETİNÇELİK

Sınıf : 11

Kontenjan : 22

  Üniversite hazırlığına destek olmak üzere 11. sınıflara özel olarak açılacaktır. 
Yükseköğretime geçiş sınavına hazırlık yönünde biyoloji alanında test ağırlıklı 
çalışmalar yürütülecektir. Çalışılacak olan sınav konuları öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. 



  

ÖNEMLİ TARİHLER

  13 Eylül Cuma      Kulüp Tanıtımları 

                                         ve Tercih Modülünün Açılışı

  18 Eylül Çarşamba       Kulüp Tercihleri için Son Gün 

  27 Eylül Cuma             Kulüplerin Başlangıcı
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