
 

 

2019-2020 EĞİTİM & ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİ 
KULÜPLERİ VE AMAÇLARI 

 
 

BTEC Sosyal Medya Level 1 Kulübü (7. Sınıflar): 
 
Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Meral Doğan 
 

BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı, öğrencilere sosyal medya alanında 
eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir 
programdır. Öğrenciler bu programı tamamladıklarında, 

Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenirler. 

İzledikleri filmlerin, dizilerin, reklamların, takip ettikleri bilgisayar oyunlarının, internet 
sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu öğrenirler. 

Medya iletilerini çözümleyebilirler. 

Sosyal medya kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek risklerin farkında olarak, sosyal 
medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmeyi öğrenirler. 

İş bulabilme imkânlarını kolaylaştırıcı ve mesleki eğitimlerini destekleyici becerileri 
(eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) kazanırlar. 

İngilizce dil becerilerini geliştirirler. 

Geleceğin mesleklerinden biri olan “Sosyal Medya Uzmanlığı” alanında belge sahibi 
olurlar. 



 

 

Deutsch (Almanca) Kulübü  

Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: İrfan Çırak 
  
Almancasını hem görsel hem de işitsel olarak geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik bir 
kulüptür. Kulüp içerisinde öğrenciler gerçekleştirdikleri çalışmalarla Almanca bilgilerini 
günlük yaşamlarına hem eğlenceli hem de öğretici şekilde entegre ederler. 

 
 

Eco-School Kulübü 
 
Kontenjan: 16 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: Gizem Açelya Duman 
 
Okulumuzda uygulanan Eko-Okullar Programı ile öğrencilerimize çevre bilinci, çevre 
yönetimi ve  
sürdürülebilir kalkınma eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla 
okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel 
yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol 
alırlar. 

 

 
LEGO & Kodlama Kulübü (LEGO & Coding Club) 
 
Kontenjan: 16 Öğrenci  
Görevli Öğretmen: Züleyha Erdoğan 

 

Lego Education WeDO ve EV3 setleri yazılımı ve etkinlik paketi ile birlikte ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin meraklarını uyandıran, fen ve bilim alanlarında 
öğrencilerimizin gelişmelerini sağlayan, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji 
ve kodlama deneyimleri sunan öğrenme araçlarıdır. Bu setler okulumuz tarafından 
öğrencilerimize ücretsiz sağlanmaktadır. Kulübümüzün amacı çocukluğumuzda oyuncak 



 

 

olarak oynadığız Lego ile robot tasarımları yaparak Yerel / Ulusal / Uluslararası 
etkinliklere katılmaktır. 
Bu etkinliklerden ilki; 
“Dünyadaki En Büyük Robotik Festivali” olarak adlandırılan “Robotex International” 
yarışmasıdır. 
2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek robot yarışmasında takımlar 8-12 
yaş aralığında olup, en az 1 en fazla 4 üyeden oluşur. Kulüp öğrencilerimizin bu etkinliğe 
katılım, konaklama, ulaşım, yemek ve kostüm ücretleri velilerimiz tarafından karşılanır. 
Robotex International yarışmasına bir önceki yıldan deneyimi olan kulüp öğrencileri 
katılır.Detaylı bilgi için  https://www.robotexturkey.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Bir diğeri ise First ve Lego firmalarının bir araya gelerek oluşturdukları “First Lego League 
(FLL)”’dir. Türkiye’deki adı  “ Bilim Kahramanları Buluşuyor”'olan bu etkinliğin kullanılan 
LEGO malzemeleri oyun amaçlı değil Education olarak geçen eğitim setleridir. Bu 
turnuva rekabet ortamından uzak, öz ahlaki değerin inceleneceği bir etkinlik olarak 
geçmektedir.  
 
Tüm kulüp öğrencilerimizin takıma seçildikten sonra koşulsuz bu etkinliğe katılımı 
mecburidir, çünkü okul takımını temsilen birinin eksikliği tüm takım arkadaşlarını 
etkilemektedir.  “Bilim Kahramanları Buluşuyor” etkinliği için her  öğrencimizin  katılım, 
ulaşım, konaklama ve  kostüm ücretleri velilerimiz tarafından karşılanır.  
Detaylı bilgi için https://www.bilimkahramanlari.org/tr/flljr/ linkini inceleyebilirsiniz. 
 
Yarışma ve turnuvaların dışında kulüp öğrencilerimiz  Maker çalışmaları ayağında 
Teknoloji ile "kendin yap" kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir 
akımın parçası olmaktadırlar. 
Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine maker diyorsa o kişi maker'dır. Yemek 
yapmaktan, model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir 
model araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün aslında maker hareketi 
kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir. 
Yukarıda belirtilen açıklamalar üzerinden ilerleyerek ; 
Kulubümüzde yapılacaklar; 

✓ WEDo ve Ev3  ile programlama, 
✓ Makey makey kiti ile yeni icatlar, 
✓ 3D Tasarım ve 3 boyutlu yazıcı ile materyaller ve 
✓ Maker ürünler 

• Bu kulüp  seçiminde yarışmalara katılım için veli onay dilekçesi gerekecektir. 

https://www.robotexturkey.com/


 

 

İngilizce Müzikal Kulübü 
 
Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: Deniz Demirci – Gökçe Emine Şimşek 
 

Kulüpte öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini geliştirmek amacıyla 

çalışmalarını sürdürür. Hazırlanan performanslar yil icinde duzenlenen etkinliklerle 

öğrencilere ve velilere sergilenir. Kulübümüzün hedefleri arasinda, çocukta sevgi, 

mutluluk, paylaşma, esnek düşünme, toplumla barışık olma, eşitlik ve kendini tanıma 

gibi önemli değerler ve duyarlılıkların yani sıra düşünme ve buluş gücünü de geliştirmek 

vardır. Kulüpte tanışma oyunları, duyuların çalıştırılması, uyum ve güven çalışmaları, 

öykü tamamlama, verilen diyalogla oyun kurma, masalları resimle anlatma gibi 

çalışmalarla hedefe ulaşılmaya çalışılır. Kulüp çalışmaları için gerekecek olan kostümler, 

öğrenciler tarafından temin edilir. 

 
 
Drama ve Tiyatro Kulübü 
 
Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Fulya Maraşlıgil  
 
Kulüp, öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve 
öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar, 
özel günlerde oyun sahneler. Bu oyunla yarışma ve festivallere 
katılarak okulumuzu temsil eder. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır. Kulü
p Katılım Kriterleri; Tiyatro sanatına istekli olmak, 
düzgün konuşma becerisine sahip olmak, Özverili olmak ve 
hafta sonu ve okul sonrası çalışmaya istekli olmak. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Uluslararası Matematik Kulübü 
 
Kontenjan: 24 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: Duygu Keleş – Mehmet Kur 
 
Uluslararası Matematik Kulübü ile öğrencilerimiz dünyanın en iyi okullarının yarıştığı 
"The Math League, Canada Waterloo Math Exams" gibi uluslararası matematik 
yarışmasına hazirlanacaklardir. Uluslararası matematik müfredatına paralel olarak 
görecekleri İngilizce matematik dersleri ile öğrencilerimizin matematik dersinin global 
kavramlarını öğrenmeleri ve her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı uluslararası 
matematik yarışmalarında başarı elde etmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca matematik 
bilgisini ve sayısal zekâsını ileri seviyeye taşımak isteyen öğrencilerimizi birbirinden farklı 
uluslararası patentli oyunlarla buluşturuyoruz. Gerçekleşecek çalışmalar ile matematiğin, 
yaşamın her alanında ve anında dolaylı ya da doğrudan kullanıldığını öğrencilerimizin 
fark etmeleri sağlanacaktır. Oyunlar kurumumuz tarafından öğrencilerimiz için temin 
edilerek kullanımlarına sunulacaktır. Öğrencilerimizin katılacakları Uluslararası 
Matematik sınavlarının tüm masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır. 

 
 
Tarih Kulübü 
 
Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Ebru Uyan 
 
Tarih kulübümüzün hedefi öğrencilerimizin ülkemiz ve dünya tarihinin 
keşfedilmemişlerini keşfederek bu bilgiler ışığında yeteneklerini kesfetmelerine destek 
vermektir. Bu süreçte öğrencilerimiz dergi editörlüğü, haber ve bilgi toplama 
sorumluluğu, haber yazısı grubu, köşe yazısı grubu, yazı kontrol ve düzenleme grubu, 
eğlence köşesi grubu görevlerini üstlenerek önemli çalışmalar gerçeklestireceklerdir. 
Öğrenciler haftalık olarak web sitesinde güncellemeler yapacaklardır. Bu kulübü seçen 
öğrencilerimiz kulüp günlerinde kendi bilgisayarlarıyla derse katılacaklardır.  

 
 
 
 



 

 

Sosyal Sorumluluk Kulübü  
 
Kontenjan: 16 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: Lale Bozkurt – Rukiye Yıldız 
 
Sosyal Sorumlu ve Egosu Küçük Kalbi Büyük bireyler olarak yetişen TED Mersin Koleji 
öğrencileri Sosyal Sorumluluk kulübü ile ağlarını hem ulusal hem de uluslararası boyuta 
taşıyor. Öğrencilerimiz Sosyal Sorumluluk kulübünde birlikte belirleyecekleri konular 
hakkında sosyal sorumluluk projeleri üretecekler toplum hizmeti kapsamında projelerini 
gerçekleştireceklerdir. 

 
 
Bilim Kaşifleri Kulübü 
 
Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: Mihriban Hüneroğlu – Şeyda Gevenci 
 
Öğrencilerimizin bilimsel süreç ışığında deney, gözlem yöntemiyle yaparak ve yaşayarak 
öğrenecekleri metotları günlük hayatta da kullanarak içselleştirmeleri hedeflenmektedir.  
Gerçekleşecek olan deney ve çalışmalar ile öğrenciler şaşırtıcı, eğlendirici ve aynı 
zamanda eğitici deneyler yaparken yaşadıkları çevreyle ve olaylarla ilgili gerçekleri 
keşfediyor. Günlük hayattaki temel malzemelerle güvenli ve basit deneyler 
gerçekleştiren öğrenciler yılsonunda bu eğlenceli deneyleri Science Fest etkinliklerinde 
arkadaşlarıyla paylaşıyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JMUN Kulübü 
 
Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: Ayşegül İçkale – Bünyamin Dinçer – Murat Ali Özkan 
 
TED Mersin Koleji Ortaokul JMUN Kulübü 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’de Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 
desteklenen tek kuruluş olan MBMD (Model Birleşmiş Milletler Derneği)den aldıkları 
eğitimleri koordinatör öğretmenleri ile destekleyen JMUN Kulübü öğrencilerimiz 
TEDMUN, JMUNESCO gibi ülkemizin önde gelen MUN organizasyonlarına katılarak 
önemli bir başarılara imza atmaktadirlar. Değişik ülkelerden öğrencilerin Birleşmiş 
Milletler (BM) oturumlarını canlandırdığı Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansları, 
okullarda resmi öğretim dışında en prestijli sosyal etkinlik olarak kabul görmektedir. 
  
MUN Nedir? 
  
MUN bir Birleşmiş Milletler simulasyonudur. Bu simulasyona katılan her öğrencimiz 
Birleşmiş Milletler delegesi gibi hareket eder. Tüm çalışmalar tek ortak dil olarak sadece 
İngilizce yürütülür. MUN’a ve JMUN'a katılan öğrencilerimiz, katılacakları konferans 
öncesi çalışmalarına önemli Dünya meseleleri hakkında araştırma yaparak başlarlar. Bu 
araştırmalar sonucunda münazara ve yazı çalışmaları ile sorunlara gerçekçi çözümler 
üretirler. Her yıl 70 farklı ülkeden 400.000 öğrenci MUN INTERNATIONAL’a 
katılmaktadır. 
 
Önemli Not: 
  
JMUN Kulübünü seçen öğrencilerimiz yıl içerisinde ülkemizde gerçekleşecek olan 
minimum 2 organizasyona katılacak olup ulaşım, konaklama ve katılım bedeli velilerimiz 
tarafından karşılanacaktır. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ses Gelişimi – Koro Kulübü (Choir  Club) 
 
Görevli Öğretmenler: Merve Güher Ulaş 
Kontenjan: 20 Öğrenci  
 
Ses Gelişimi ve Koro Kulübü ile amacımız öğrencilerimizde müzik sevgisi uyandırmayı, 
bireysel yaratıcılığı, ses, beden ve enstrüman yoluyla farklı ifade olanaklarını geliştirmeyi 
ve en doğal enstrüman olan insan sesi ile öğrencilerimizin seslerini doğru kullanmayı 
öğrenmeleri, dünyanın evrensel dili olan müziği okumaları, yazmaları ve icra etmeleri 
hedeflenmektedir. Yıl boyu devam edecek çalışmalar ile öğrencilerimiz yıl içerisinde 
gerçekleşecek olan organizasyonlarda performanslarını sergileyeceklerdir. 
 

 
Piyano-Tuşlu Sazlar Kulübü (Piano Club) 
 
Kontenjan: 8 Öğrenci  
Görevli Öğretmenler: Şeyda Gül Özdemir 
 
Kulüp çalışmalarına, iyi bir müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir. Piyano 
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 Piyano enstrümanını 
kullanarak artırabilmek, piyanoyu sevdirmek, çalmasını sağlamak, enstrüman yolu ile 
müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmektir. 
 
Kulüp Katılım Kriterleri 
•İyi bir müzik kulağına sahip olmak, 
•Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak, 
•Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak. 
 
Kulüp Kuralları 
•Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir. 
•Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli 
olarak yaklaşık bir saat Piyano 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 
Piyano Kulübü’ne devam etmeye istekli olmalıdır. 
Uygulamalar 
•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. 

 
 
Bateri&Perküsyon -Vurmalı Sazlar Kulübü – (Drum Club) 
 
Kontenjan: 8 Öğrenci  
Görevli Öğretmenler: Mustafa Salık 
 
Kulüp çalışmalarına, iyi bir müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir. 
Bateri&Perküsyon çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları 
temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler. 
Kulübün amacı öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini Bateri&Perküsyon 
enstrümanını kullanarak artırabilmek, Bateri&Perküsyonu sevdirmek, çalmasını 
sağlamak, enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan 
öğrenciler yetiştirmektir. 
 
Kulüp Katılım Kriterleri 
•İyi bir müzik kulağına sahip olmak, 
•Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak, 
•Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak. 
 
Kulüp Kuralları 
•Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir. 
•Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır.  
•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 
Bateri&Perküsyon Kulübü’ne devam etmeye istekli olmalıdır. 
Uygulamalar 
•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. 

 
 
Gitar Kulübü (Guitar Club) 
 
Kontenjan: 10 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Ozan Gürcan 
 
Gitar Kulübü, temel eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarında  
Gitar çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de  
katılabileceği bir kulüptür. Kulüp çalışmalarına, iyi bir müzik kulağına sahip olan 
öğrencilerimiz katılabilir.  
Gitar çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler 
sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler. Kulübün 
amacı Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini gitar enstrümanını kullanarak 
artırabilmek, gitar sevdirmek, çalmasını sağlamak, enstrüman yolu ile müziği analiz 
eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmektir. 
 
Kulüp Katılım Kriterleri 
 
•İyi bir müzik kulağına sahip olmak, 
•Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak, 
•Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak. 
 
Kulüp Kuralları 
•Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir. 
•Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir. 
•Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir. 
•Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli 
olarak yaklaşık bir saat  
gitar 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 
Gitar Kulübü’ne devam  
etmeye istekli olmalıdır. 
 
 
Uygulamalar 
 
•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. 

 
 
Yan Flüt- Nefesli Sazlar Kulübü- (Side Flute Club)  
 
Kontenjan: 8 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Atakan Kutlu 
 
Yan Flüt Kulübü, temel eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarında Yan Flüt çalan ve belli bir 
seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kulüptür. Kulüp çalışmalarına, iyi bir 
müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir. Yan Flüt çalmak hem yetenek hem 
de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı 
gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler. 
Kulübün amacı Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini  
Yan Flüt enstrümanını kullanarak artırabilmek, Yan Flüt sevdirmek, çalmasını sağlamak, 
enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler 
yetiştirmektir. 
 
 



 

 

Kulüp Katılım Kriterleri 
 
•İyi bir müzik kulağına sahip olmak, 
•Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak, 
•Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak. 
 
Kulüp Kuralları 
•Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir. 
•Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir. 
•Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir. 
•Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli 
olarak yaklaşık bir saat  
Yan Flüt 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 
Yan Flüt Kulübü’ne devam etmeye istekli olmalıdır. 
Uygulamalar 
 
•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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Keman -Yaylı Sazlar Kulübü (Violin Club) 
 
Kontenjan: 8 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Tamer Nergiz 

 

Keman Kulübü, temel eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarında Keman çalan ve belli bir 
seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kulüptür. Kulüp çalışmalarına, iyi bir 
müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir. Keman çalmak hem yetenek hem de 
sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı 
gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler. 
Kulübün amacı Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini  
Keman enstrümanını kullanarak artırabilmek, Keman sevdirmek, çalmasını sağlamak, 
enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler 
yetiştirmektir. 
 
Kulüp Katılım Kriterleri 
 
•İyi bir müzik kulağına sahip olmak, 
•Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak, 
•Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak. 
 
 
 
Kulüp Kuralları 
•Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir. 
•Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir. 
•Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir. 
•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. 
 
 



 

 

Uygulamalar 
 
•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. 
 

 
 
Resim Kulübü 
 
Kontenjan: 18 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Semra Ataman Aydın 
 
Resim kulübümüzü seçen öğrencilerimizin farklı teknik ve malzemeler kullanarak el 
becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda sanatsal yorumlayabilme 
becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Temel eğitimlerini tamamlayan 
öğrencilerimiz yıl boyu gerçekleştirecekleri çalışmalarını ve ortaya çıkaracakları 
ürünlerini kişisel sergilerini açmayı hedefleyerek ilerleyecektir. 
 
Kulüp Kuralları 
•Çalışmalar için gerekli olan resim kalemi, silgi, kalemtraş, boya, fırça, defter gibi 
materyaller 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 yarışmalara katılırlar. 
 

• Tercih eden öğrencilerimizin ilgi ve yeterlilikleri göz önünde bulundurulacaktır. 

 
 
 
 



 

 

Satranç Kulübü  
 
Kontenjan: 18 Öğrenci  
Görevli Öğretmen: Nihal Duman 

 

Satranç kulübümüzde profesyonel satranç eğitmenimiz eşliğinde Öğrencilerimizin 
olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerinin geliştirilmesi için yapılan 
çalışmalarla kendini ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak bireysel yeteneklerini açığa 
çıkarmaları ve doğru kararlar alabilmeleri hedeflenmektedir.  

 
 
 
 
Modern Dans Kulübü 
 
Kontenjan: 24 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: İlknur Canberk 
 
Dansın en önemli yararlarında birisi, bedende fiziksel olarak olumlu yönde yaptığı katkıla
rdır. Dans eğitimi alan öğrenciler bedeni daha esnek, daha güçlü, daha zariftir. Dans 
egzersizlerinin daima kasları uzatarak yapılması, kas, iskelet 
yapısı ve vücut çizgilerinin daha güçlü, zarif ve ince olmasını 
sağlar. Dans eğitimi alan bir öğrenci günlük hayatında doğru ve sağlıklı beslenmeyi öğren
ir. Böylece çağımızın önemli bir 
sorunu olan aşırı kilolu beden yapısından ve yanlış beslenme şeklinden uzaklaşılır. 
Dans eğitimi çocuğa belirli oranda sorumluluk yüklemektedir ve 
çocuğun kendi kendine yetme becerisini kazanmasına yardımcı olmaktadır. Her eğitim yı
lının sonunda yapılan yılsonu 
gösterileri ve yıl içi organizasyonlarda yer alma, öğrencilerin 
sahne ile erken yaşlarda tanışmasına vesile olmaktadır. Böylece dans öğrencileri prova s
ürecini, kulis adabını, sahne sırasını 
beklemeyi ve seyirci karşısına çıkmayı öğrenmektedir. 
Öğrencilerimiz; yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yıl 
sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.  

 



 

 

Futbol Kulübü 
 
Kontenjan: 16 Öğrenci 
Görevli Öğretmen: Bülent Gökalp 
 
Çalışmalar okulumuzun futbol sahasında yapılır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler kulüp 
öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına 
yönlendirilir. 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. 

 
 
 
Basketbol Kulübü 
 
Kontenjan: 20 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: Murat Vural – Metin İlme 
 
Basketbolu sevdirmek, takım olarak hareket edebilmek temel prensibimizdir. Amacımız 
okul takımımızı kurarak öğrencilerimize temel yaşta gereken sporcu disiplinini 
sağlamak ve pratik düşünme becerilerini geliştirmektir. Çalışmalarımız hava şartlarına 
göre okulumuzun kapalı basketbol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler 
kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına 
yönlendirilir. 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. 

 
• Tercih eden öğrencilerimizin ilgi ve yeterlilikleri göz önünde bulundurulacaktır. 

 
 
 
 



 

 

Yüzme Kulübü 
 
Kontenjan: 20 Öğrenci 
Görevli Öğretmenler: İlknur Karataş - Hakan Akpınar – İlker Karataş 
 
Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik 
kazanmaları, suda rahat ve estetik hareketlerle kurallı yüzmeyi ve yüzme stillerini 
öğrenmeleri hedeflenmektedir. Çalışmalar kampüsümüzde bulunan kapalı yarı olimpik 
yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü 
seçebilir. 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. 
 

• Tercih eden öğrencilerimizin ilgi ve yeterlilikleri göz önünde bulundurulacaktır. 

 
 
 
 
Tenis Kulübü  
 
Kontenjan: 10 Öğrenci  
 
Çalışmalar okulumuzun kapalı tenis kortunda yapılır. Çalışmalar sonucunda 
öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde 
bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir. 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. 
 
 
 


