


Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz: 
2021/2022 eğitim öğretim yılı kulüp çalışmalarını sizlere tanıtmak amacıyla hazırladığımız kitapçığımızda 
bu yıl programımızda yer alan etkinlikleri, içerikleri ve çalışma bilgilerini bulacaksınız. 
Eğitim öğretim faaliyetimizin ayrılmaz bir parçası olan bu etkinliklerde öğrencilerimiz için sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel 
birçok alana yer vererek hem gelişimsel hem keyifli ve verimli süreçlerin gerçekleşmesini amaçlamaktayız.
Kulüplerimiz 5. 6. ve 7. sınıflara yönelik olacaktır. 
Zamanında yapılan geri dönüşün yerleştirmede önemli olduğunu hatırlatarak formun 
17 Eylül 2021 Cuma gününe dek K12’de öğrenci portalında açılan kulüp modülüne tercihinizi belirtmenizi rica ederiz. 
Kulüp Çalışmaları 

- Her öğrenci bir öğretim yılı boyunca tercih ettiği kulüpte yer alacaktır. 
- Tercihler istenen kulüp çalışmalarının en çok istenenden en az istenene doğru sıralanması şeklinde olacaktır. 
- Her bir etkinliğe kontenjan dahilinde öğrenci katılabilecektir. 
- Tercihlerin öğrencimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapılması önem arz etmektedir. 
- Tercihler konusunda kararsızlık yaşadığınızda veya desteğe ihtiyaç duyduğunuzda rehberlik servisimiz ile irtibata geçiniz. 
- Kulüplere yeterli talep olmadığında kulüp açılmayacaktır. 
- Eğitim öğretim yılı boyunca özel durumlar dışında kulüp değişikliği yapılmayacaktır. 
- Bazı kulüplerin ek materyal ücreti bulunmaktadır. Bu anlamda kulüp içeriğinin ve gerekliliklerinin dikkatle okunması 
  ve bu doğrultuda seçim yapılması önemlidir. 
- Bazı kulüplerde ön eleme yapılacaktır. 
- Ücretli kulüplerin alt kısmında aylık ücreti belirtilmiştir. 
- Her öğrencimizin bir kulüp tercih etmesi önem arz etmektedir. 
- Kulüp tercihinde bulunmayan öğrencilerimiz 
  öğretmen nezaretinde etüt çalışmaları yapacaktır. 
- Kulüplere dair özel durumlar ** şeklinde belirtilmiştir. 
- Kulüplerin aylık ücreti açıklamalar kısmında ibraz edilmiştir. 
- Kulüp ücretleri her ayın 15 ile 20 si arasında öğrencimizle gönderilecek zarfa konularak 
  okul muhasebe görevlisi Funda ÇALIŞIR’a teslim edilecektir.
- Okul dışında yapılacak kulüp faaliyetlerinde (Futbol,Basketbol,Masa tenisi,Yüzme,Cimnastik) öğrencinin eve dönüşlerinde 
  servis hizmeti sağlanacaktır.
- Kulüp tercihi K12’de öğrenci portalında açılan kulüp tercih formuna 17 Eylül 2021 Cuma saat 23:00’a  kadar 
  işlenmesi gerekmektedir. 



CİMNASTİK 

Kulübümüzün amacı bütün sporların temeli olan cimnastiği 
öğrencilerimize sevdirmek ve yapılacak olan çalışmalarla kuvvet, 
esneklik ile birlikte grupla disiplinli ve düzenli hareket
edebilme becerisini ve estetik bir vücut duruşunu kazandırmaktır.
Derslerimizde; Cimnastik sporunun
temelini oluşturan çalışmalar ve yılsonunda sergilediğimiz
gösterilerimizin koreografi çalışmalarını yaparak çalışmalarımızı
keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlamaktayız.
** Servis ücreti kulüp aylık ücretine dahildir.

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 18 
Öğretmen: İsmail SIRIKLI (ALTIN ORDU F.K.)
Kulüp Aylık Ücreti : 100 TL
Yer : Doğan Kapalı Halı Saha

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 20
Öğretmen: Murat ÇALIŞKAN
Kulüp Aylık Ücreti : 170 TL
Yer : 19 Mayıs Spor Salonu

Kontenjan: 5.6. Sınıflar/ 18 
Öğretmen: Gözde ÖZBİLEN
Kulüp Aylık Ücreti : 150 TL

FUTBOL

Futbol Kulübü üyeleri; futbolun temel teknikleri, 
saha ölçüleri ve oyun kuralları hakkında önce teorik 
ardından uygulamalı olarak bilgi sahibi olurlar. 
Futbol Kulübü üyelerinin sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında her yıl belirlenen kardeş okulun öğrencilerine 
futbol temel tekniklerini öğreterek, çevresine karşı duyarlı 
bireyler olması sağlanır. Ayrıca futbol kulübü öğrencileri 
alanıyla ilgili profesyonelleri okula davet edip onlarla 
söyleşi programları hazırlayabilirler. 
** Futbol kulübünü sadece erkek öğrencilerimiz 
tercih edebilecektir.
** Servis ücreti kulüp aylık ücretine dahildir.

BASKETBOL

Kulübün temel amacı; bireysel yeteneklerin geliştirilmesi, 
takım duygusunun ve motivasyonunun artırılması 
ve bu oyunun temel becerilerinin öğrencilere aktarılmasıdır. 
Katılımcıların yarışmacı özelliklerini artırıcı çalışmalar yapılarak 
bu alanda da gelişmeleri hedeflenir. 
Sosyal sorumluluk projeleriyle, 
katılımcıların organizasyon becerilerinin ve çevreye olan 
farkındalıklarının artırılması amaçlanır. 
Kulüp çalışmalarında başarılı gördüğümüz öğrencileri 
okul takımımıza kazandırmaktayız.
** Basketbol kulübünü kız ve erkek öğrencilerimiz tercih edebilecektir.
** Servis ücreti kulüp aylık ücretine dahildir.

SPOR KULÜPLERİ 



Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 12
Öğretmen: Mesut KUŞGÖZ
Kulüp Aylık Ücreti : 170 TL
Yer : Olimpik Yüzme Havuzu
         Spor Salonu

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 20
Öğretmen: Haluk DOĞAN
Kulüp Aylık Ücreti : 170 TL
Yer : Tevfik KIŞ Spor Salonu

Kontenjan: 5.6. Sınıflar/ 12 
Öğretmen: Onur ÇAĞLAN
Kulüp Aylık Ücreti : 150 TL
Yer : ADA KOLEJİ

MASA TENİSİ

Masa tenisi kulübü çabukluk ve dayanıklılığın gelişmesinde 
etkin branşlardan birisi olan masa tenisi aynı zamanda bireylerin 
kişisel özelliklerini, bu sporun özellikleriyle birleştirerek 
kolay ve zararsız deşarj olabilme imkanı sağlama çok 
tekrar yapılarak öğrenilmesi sebebiyle sabırlı hoşgörülü 
bireyler yetiştirmeyi sağlama, ani ve doğru karar verebilme 
yeteneği gibi birçok olumlu özelliği içinde barındırır. 
Masa Tenisi Kulübü olarak amacımız; 
çocukların fıziksel gelişimlerini ve kas denge 
koordinasyonunu geliştirerek kendine 
güvenen bireyler olarak yetiştirmektir. 
Okulumuz masa tenisi kulübünün temel amaçları; 
Masa tenisi sporunu öğrencilerimize tanıtıp sevdirmek,
Oyun kuralları ve temel vuruş tekniklerini öğretmek ve uygulamak, 
Öğrencilerimizin kendine güven,takım ruhu,
sorumluluk bilinci ve kas gelişimlerine katkı sağlamak,
Okul takımına sporcu yetiştirmektir. 

ÇOCUK ATLETİZMİ VE SPORTİF KOORDİNASYON

Çocuğun fiziksel özelliklerin gelişimini sağlamak.
Sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, beceri ve koordinasyon gelişimini,
zihinsel gelişimi sağlamak. Alan bilgisi öğrenimi, farkındalık bilgisi, 
düşünsel gelişimi ve problem çözme becerisini geliştirmek, 
Psikolojik gelişimi sağlamak. Sorumluluk alma duygusunu,
disiplinli hareket etme, grup halinde hareket etme, 
kazanma ve kaybetme duygularının öğrenimi sağlamak amacını taşır.
Tüm bunları sportif eğitsel oyunlarla öğretmeyi, 
çocuklara  kaliteli ve keyifli zaman geçirmeyi, 
sporu sevdirmeyi  ve tüm spor branşlarının temelini atmayı sağlar.
** Çocuk atletizmi ve sportif koordinasyon kulübünü kız ve erkek
 öğrencilerimiz tercih edebilecektir.

VOLEYBOL

** Voleybol kulübünü yanlızca kız öğrencilerimiz tercih edebilecektir.
** Servis ücreti kulüp aylık ücretine dahildir.
.



YÜZME
 
Öğrencilerimiz bu kulüpte hem yüzme ile tanışacaklar
hem de çok keyifli zaman geçirme fırsatı bulacaklar. Öğrencilerimizin fiziksel
gelişimine çok fayda sağlayacak olan yüzme sporunda öğrencilerimiz öncelikle
yüzme sporunun temel kurallarını ve tekniklerini öğrenecekler. Bununla birlikte
serbest, sırtüstü, kurbağa ve kelebek stillerinde kendilerini geliştirme fırsatı
bulacaklardır. Tüm vücut kaslarını aynı anda çalıştıran bu sporda öğrencilerimiz;
kuvvet, dayanıklılık, esneklik gibi özelliklerini geliştirecekler. Yüzme sporunun
boy uzamasını ve kalp dolaşım sisteminin gelişmesini olumlu yönde tetiklediği
bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. 5., 6. ve 7. sınıf düzeyinde öğrencilerimiz bu
kulüpte yüzme sporunun temel tekniklerini ve kurallarını öğrenmenin yanı sıra
keyifli vakit geçirme fırsatı da bulacaklardır.

Gerekli Malzemeler: Mayo (erkeklerde tercihen slip, 
kızlarda tercihen yüzücü mayosu), bone, gözlük, havlu (tercihen bornoz), 
havuz terliği, ıslak malzeme poşeti.

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 20 
Öğretmen: Mehmet CİVAN
Kulüp Aylık Ücreti : 170 TL
Yer : Olimpik Yüzme Havuzu



JUDO KULÜBÜ

Kulübün Amacı: kelime olarak Ju : nezaket, yumuşaklık ; do: yol anlamına gelir. Judonun
temel amacı ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Sevgi ve saygı ortamında eğitime
önem veren disiplinli ,planlı çalışmanın sonucunda başarıyı hedefleyen fiziksel ve sosyal açıdan
hayatın her alanında bunu yansıtabilen bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olmak ve eğitimlerine
katkı sağlamaktır.

Judo içinde bulundurduğu özgüven ile yardımlaşmayı seven paylaşmayı benimseyen bireylerin
takım ruhunu en iyi şekilde yansıtarak teknik ve oyunların yapılmasını sağlayan bir spor dalıdır.
Judo sayesinde sosyalleşen ve güçlü yarınlar hedefleyen bireylerin kişilik kazanma yolunda
attıkları bu büyük adımı devam ettirmelerine yardımcı olarak sağlıklı düşünebilen, stresten uzak
,topluma faydalı ve örnek bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulummaktadır.Anlık doğru karar
verme, hızlı düşünme yeteneklerini geliştirir.
Judo kulübü bünyesindeki öğrencilerle okul takımı oluşturarak okulunu temsil etme ve kendisini
ifade edebilme imkanı tanınır.

Yıl Sonu Etkinliği: Görsel tablo hazırlamak, yıl sonunda gösteri ve gösteri müsabakaları
düzenlemek
**Kulüp uygulamalarında öğrenciye ait olacak masraflar ; Judo kıyafeti

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 20 
Öğretmen: Hakan TAŞTAN
Kulüp Aylık Ücreti : 140 TL
Yer : ADA KOLEJİ Spor Salonu



RESIM KULÜBÜ

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 20 
Öğretmen: Ceren KARATAŞ
Kulüp Aylık Ücreti : Ücretsiz 



Grafik Tasarım Kulübü,
temel sanat kavramları ve grafik tasarımlarında 
bu kavramların uygulama ve sentezlerini,
çeşitli grafik tasarım problemlerinin çözümüne 
yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 
Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınmakta 
ve bunlar atölye çalışmaları ile desteklenmektedir.

Öğrencinin yaratıcılık yönünü kuvvetlendirir.
Detaylara dikkat etmesini geliştirir.
Bir fikri  iletmek için yeni yaklaşımlar düşünebilmesini sağlar.
Photoshop ve İllustrator gibi masaüstü yayıncılık araçlarını öğrenir.
Sanatsal olarak ilgi çekici tasarımlar oluşturur.
Aynı anda birden fazla projede çalışmayı öğrenir.
Zamanı yönetebilmeyi öğretir.
İletişim yönü güçlüçlendirir.

Kulüp Gereksinimleri
** Öğrenci kendi bilgisayarı ile gelecektir.
** Gerekli programlar okul öğretmenleri tarafından
öğrenci bilgisayarlarına kurulacaktır.
Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 10 
Öğretmen: Kubilay ÖZSAVURAN
Kulüp Aylık Ücreti : 80 TL 

Adobe Photoshop

Adobe illustrator

Öğretilecek Programlar



KEMAN
Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden oluşturulan 
keman kulübünün amacı, öğrencilere kemanı sevdirmek ve çalacakları 
eserleri doğru teknikler kullanarak yorumlamalarını sağlamak, 
sabırla, bol tekrarla ve takiple destekleyerek temel keman çalma 
teknikleri ile tanıştırmaktır.

Keman Kulübü kapsamında öğrencilerin müzikal yeteneğinin ve ilgisinin 
geliştirilmesi, öğrencilerin keman yardımıyla çok sesli müziği tanıyabilmesi,
el becerilerinin ve koordinasyonun sağlanması, seviyelerine uygun eserleri
ritminde ve doğru tınılar ile seslendirebilmesi amaçlanır.

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 15
Öğretmen: Çağtay DEMİREZEN
Kulüp Aylık Ücreti : 100 TL 

** Gitar öğrenciler tarafından temin edilecektir.

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 6
Öğretmen: Özlem YILMAZ
Kulüp Aylık Ücreti : 150 TL 

** Keman öğrenciler tarafından temin edilecektir.



Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 6
Öğretmen: Nuray SADEÇOLAK
Kulüp Aylık Ücreti : 150 TL 

** Ön eleme yapılacaktır.

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 6
Öğretmen: Nuray SADEÇOLAK
Kulüp Aylık Ücreti : 150 TL 

Bir bakışta daha fazla notayı algılayabilmek için fotoğrafik hafıza egzersizleri,
İleri nota okuma teknikleri,
Parmaklara hız ve esneklik kazandırmak için güçlendirme çalışmaları,
Eserlerde nüansları daha rahat uygulayabilmek için gürlük ve berraklık çalışmaları,
Enstrümana uygun gerek klasik gerekse günümüz 
müziğinden seçilmiş repertuar çalışması ve uygulanması yapılacaktır.
Akorlar, arpejler ve ilgili etüd ve egzersizler,
Piyano repertuvarına ait etüdler,
Piyano repertuvarına ait küçük ve büyük eserler gösterilecektir.
** Ön eleme yapılacaktır.
** Ders günü öğrenci programına göre belirlenip saat 16:50 - 17:40 arasında yapılacaktır.
** Eve dönüşler servisle sağlanacaktır.

İleri seviye piyano dersleri uzman eğitmenlerimizle, bire bir yapılmaktadır.
Kişiye özel dersin avantajı olarak;ilgili enstrümana ait teknik bilgilerle birlikte,
beğeni eğitimi ve uygun repertuvarın hazırlanması da ders içeriğimize dahildir.
Piyano ders programı kişiye özel olarak hazırlanıp uygulanır.

TEMEL DÜZEY PİYANO

İLERİ DÜZEY PİYANO



Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 20 
Öğretmen: Engin UZUN
Kulüp Aylık Ücreti : 125 TL

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 20 
Öğretmen: Ali SAĞIR
Kulüp Aylık Ücreti : 80 TL

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 18
Öğretmen: Vahit KOLCU
Kulüp Aylık Ücreti : 80 TL

** Yarışmaya gidiş ve konaklama öğrenci tarafından karşılanacaktır.



Kontenjan: 5. Sınıflar/ 20 
Öğretmen: Erdal ŞAHİN
Kulüp Aylık Ücreti : 100 TL 



SOSYAL PROJELER KULÜBÜ

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ

Sosyal sorumluluk kulübünün temel amacı; öğrencilerde gönüllük,
toplumsal duyarlılık duygularını geliştirmektir. 
Kulüpte öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirmeleri ve sosyal sorunlara çözüm üretmeleri beklenmektedir. 
Tavsiye edilen tüm çalışmalar öğrencilerin 
hayata bakış açıları üzerinde olumlu etki yapar.
Onların sosyal gelişimini sağlayarak farkındalık oluşturur. 
Kulübün belli başlı çalışma alanları; 
Engeliler, çevre, yoksulluk, hayvan hakları... 

Kontenjan: 5.6.7. Sınıflar/ 15 
Öğretmen: Hayrullah LAYIK / Ekrem BALCI
Kulüp Aylık Ücreti : Ücretsiz 



Kulüp kitapçığını dikkatle okuyup kulüp tanıtımlarına katılarak 2021/2022 eğitim öğretim yılında aşağıda sıraladığım kulüplerden
birinde çalışmaya karar verdim. Kararımı ailemle paylaştım. 
Kulüp çalışmaları ile ilgili kullanacağım müzik aleti, özel araç ve gereçleri temin edeceğimi ve sağlıkla ilgili herhangi bir 
mazeretim olmadığı sürece kulüp değiştirme talebinde bulunmayacağımı belirtir, bilgilerinize sunarım.
Kulüp ücretleri her ayın 15 ile 20 si arasında öğrencimizle gönderilecek zarfa konularak
okul muhasebe görevlisi Funda ÇALIŞIR a teslim edilecektir. 
Not: Lütfen kulüp tercihinizi en geç 17 Eylül 2021 Cuma saat 23:00’a  kadar K12 üzerinden işleyiniz. 
Not: Öğrenciler etkinliğe kontenjan dahilinde katılabileceklerdir. 



ÖZEL  ÇORUM ADA OKULLARI


