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              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 
 

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen:  Özgür KARKİN – Aygen SIR – Lale ERDOĞAN GÜNCÜOĞLU 

Öğrenci sayısı: 22 

Amaç: 

 Öğrencilere sayılarla soyut düşünmeyi kavratmak, 

 Analitik düşünüş içinde sistemli ve programlı çalışmayı tattırmak, 

 Matematik alanında yetişecek bilim adamlarına altyapı hazırlamak, 

 Matematik konusunun hayatın içinde nasıl işlediğini sezdirmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Analitik düşünmeye yatkın olmak, 

 Soyutlama becerisi taşımaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Soyut düşünme, soyut düşünmeden somut sonuçlar elde etme, bunu insanlığın 

hizmetine sunmak bir değer olarak gözetilir. 

Kulübün masrafları: 

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Düzenlenen çeşitli etkinliklere katılım sağlanacaktır. 

 Kurum içinde etkinlikler düzenlenecektir. 
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ALMANCA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Büge KARAKUM 

Öğrenci sayısı: 7 

Kulübün amaçları:   

 Alman dilini araştırmak, 

 Almanca konuşulan ülkelerdeki farklı kültürleri öğrenmek, 

 Almanca yeni sözcükler öğrenmek, 

 Günlük dildeki söyleyiş özelliklerini öğrenmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Almanca bilmek, 

 Yabancı dil öğrenmeye hevesli olmak, 

 Grup çalışmasına yatkın olmaktır. 

 

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak katılım sağlanması ve verilen görevlerin yerine getirilmesidir. 

Kulübün masrafları:  

 Yapılan masraflar okulumuz tarafından karşılanacaktır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri:  

 Dönem sonlarında dergi çıkartılacaktır.  

 Alman Kültür Merkezine ziyaret düzenlenecektir. 
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BİLİM VE GENÇLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Funda AKDOĞAN – Sevil KILIÇ – Burçe TANAÇAN – Arzu ATAK – 

Erdem ŞEN 

Öğrenci sayısı: 35 

Amaç: 

 Gençler arasında bilimsel düşüncenin gelişimine katkıda bulunmak, 

 Toplumsal geleceğimizin gençlerin bilimsel düşünmeleriyle oluşacağını 

duyumsatmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Bilime ve gençliğe sevgi duymak, 

 Bu sevgiyi bilimsel düşünce içinde yaşatabilmektir. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz, çağdaş bilim ve teknolojinin gelişimini takip eder, genç 

insanlara yeni alanlar açarak buluş yapmaya çalışırlar. 

 

Kulübün masrafları: 

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanmaktadır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Bilim ve gençlik konularıyla ilgili panolar düzenlenecektir. 

 Kulüp öğrencileri için ilimizde bulunan fabrika, bilim merkezi ve rasathanelere alan 

gezileri düzenlenecektir. 

 Çeşitli yayınlar yapılacaktır. 

 

 

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 

                                                                       2016  - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI  

 

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Deniz Utku YILDIZ 

Öğrenci sayısı: 19 

Amaç:  

 Fotoğraf merakı olan öğrencilere fotoğraf dünyasını tanıtmak, 

 Mobil aygıtlarla çekilen fotoğraf ile fotoğrafçılık mesleği arasındaki farkı öğretmek, 

 İlk kez fotoğraf makinesi alacak veya makine seçiminde bulunacak öğrencilere, hangi 

önemli noktalara dikkat etmeleri gerektiğini öğretmek, 

 Fotoğraf makinesi çeşitleri, temel çekim teknikleri ve kompozisyon bilgisini 

öğretmek,  

 Hobi olarak fotoğraf çekimi yapan öğrencilerin çekim tekniklerini geliştirmek, 

 Fotoğrafçılık mesleğine ilgi duyan öğrencilere, bu mesleği uygulamalı olarak 

tanıtmak, 

 Öğrencilerin, bir nesne veya olaya bakış açılarını değiştirmek. 

 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Fotoğraf çekimine ilgi duymak, 

 Sabırlı olmak ve hızlı karar verebilmek, 

 Gezmeyi ve gözlemlemeyi sevmek, 

 Geniş bir hayal gücüne sahip olmaktır. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Kulübümüze katılan öğrenciler, eğitim dönemi sonuna kadar en az üç türde (manzara, 

makro, portre vb.) beşer adet fotoğraf çekimi yapmalıdır. Çekim yaptığı her türden, en 

az bir adet fotoğrafı yılsonu sergisi için seçmeli ve yayımlamalıdır. 

 

Kulübün masrafları: 

  

 Öğrencilerimiz imkânları dâhilinde, isteğe bağlı fotoğraf makinesi alabilirler. Bireysel 

fotoğraf baskıları, kulüp çalışmalarında kullanılacak kırtasiye ve elişi ürünleri öğrenci 

tarafından karşılanacaktır. Yılsonu sergi baskıları, kullanılacak yazılımlar okulumuz 

tarafından karşılanmaktadır. 
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Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Öğrenciler, kulüp çalışmaları boyunca çektikleri fotoğraflarla bir sergi ve yayın 

oluşturacaktır. 
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FUTBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Halit PARS 

Öğrenci sayısı: 38 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerin futbol kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

 Futbola dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

 Esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

 Futbolun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

 Futbolsever insanların çoğalmasını sağlamak, 

 Futbolun sadece para kazandıran bir spor olmadığını benimsetmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Futbolu sevmektir.  

Kulüp kuralları:  

 Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

 Kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi geçinip işbirliği içinde olmaktır. 

 

Kulübün masrafları:  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Turnuvalar düzenlenecek ve düzenlenen turnuvalara katılım sağlanacaktır. 
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BAYAN VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

Öğrenci sayısı: 27 

Amaç: 

 Bayanların toplum hayatında daha geniş yer tutmasına yardım etmek, 

 Voleybolu tanıtmak ve kız öğrencilere sevdirmek, 

 Kurumumuzun voleybol takımına yeni oyuncular hazırlamak, 

 Sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Bedenen voleybol sporuna yatkın olmak, 

 Sporu sevmektir. 

Kulüp kuralları: 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

Kulübün masrafları: 

 Spor malzemeleri öğrencilerimizin velileri tarafından sağlanmakta, diğer masrafları 

okulumuz yapmaktadır. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Sınıflar arası etkinlikler yapılacaktır. 

 Kulüp takımımızın maçlarına katılım sağlanacaktır. 
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ERKEK BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağdaş KAR 

Öğrenci sayısı: 26 

Amaç: 

 Basketbol sporunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, 

 İnsan ilişkilerini zenginleştirmek, 

 Sağlıklı insanların çoğalmasına katkı sağlamak, 

 İnsan ilişkilerini sporu kazandırdığı sağlıklı düşünüşle yorumlamaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Fiziksel ve zihinsel olarak basketbola yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Öğrencilerimiz bu kulüpte spor disiplini içinde çalışır, sporcu ruhu taşır, sağlıklı 

olmaya özen gösterir. 

 

Kulübün masrafları: 

 Spor malzemeleri öğrencilerimizin velileri tarafından, diğer malzemeler ise okulumuz 

tarafından karşılanmaktadır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Sınıflar arası etkinlikler düzenlenecektir. 
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GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Canan AKYIL – Gürkan GÖKMENOĞLU 

Öğrenci sayısı: 23 

Amaç:  

 Öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak, 

 Öğrencilerin geleceğe dair umutları güçlendirmek, 

 Öğrencilerin yaratıcılık düşüncesine güç katmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Yeni yerler keşfetmeye, yeni hayaller kurmaya yatkın olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulübe katılan öğrencilerimiz, ülkemizin ve insanlığın son derece ihtiyacı olan 

girişimci bir ruhla çalışmalıdır,  böyle insanların yetişmesi için çaba göstermelidir. 

Kulübün masrafları: 

 Yapılan masrafların çoğunluğu okulumuz tarafından karşılanacak, gereken durumlarda 

ise velilerden talep edilecektir. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri:  

 Milli Eğitim Bakanlığının ve çeşitli vakıfların düzenlediği fuarlara katılım 

sağlanacaktır. 
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MUN KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Volkan ÖZCAN - Hilmi ÖZOĞUL – İrem ALTAN – İdil EDEBLİ 

Öğrenci sayısı: 27 

Amaç: 

 Öğrencilerin dünyaya daha geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak, 

 Öğrencilerin kazandıkları bakış açısıyla demokrasi düşüncesini geliştirmek, 

 Öğrencilere uluslararası dayanışmanın ve bu düzeyde iş üretmenin hazzını yaşatmak, 

 Başka ülkelerin yaşam şekilleri ve kültürleri hakkında bilgi edinmektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Başka ülkeleri ve kültürleri tanıma çabası taşımaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Bir disiplin içinde ortak iş yapabilme, ortak değerleri gözetme, ortak değerlerden 

bütün tarafları içeren ürünler yaratma çabası öncelikli sayılır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Konferanslar düzenlenecektir. 

 Başka kurumların düzenlediği etkinliklere katılım sağlanacaktır. 
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GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gül Nur ÖZKÖK KARA 

Öğrenci sayısı: 10 

Amaç:  

 Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katsı sunmak, 

 El becerilerini, yaratıcılığı geliştirmek, 

 Diğer bireylerden farklılığı ortaya koymak, 

 Sanat duyarlığı kazandırmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Resim duyarlılığı taşıyor olmak, 

 Sanatın yaratıcılığına inanmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz resmin-görsel sanatların özgür ortamında kendilerini ifade 

etmelidirler. Yaratıcılık öncelikli olmalıdır. 

Kulübün masrafları: 

 Bu kulübün masrafları okul-aile katılımıyla karşılanmaktadır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Ortaya konan çalışmalarla sergi açılacaktır. 
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HALK DANSLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Şahika ACAR 

Öğrenci sayısı: 16 

Amaç: 

 Ülkemizin zenginlikleri arasında halk danslarımızın olduğunu sezdirmek, 

 Halk danslarının da bir geleneğin ürünü olduğunu kavratmak, 

 Halk dansları yoluyla ülkeler arasındaki dostluk duygularını geliştirmek, 

 Halk dansı yapmanın hazzını tattırmak, 

 Kalk danslarının aynı zamanda sportif bir etkinlik olduğunu duyumsatmak, 

 Halk dansı yaparken eğlenerek vakit geçirmenin değerini kavratmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Halk dansı yapmaya uygun vücut yapısına sahip olmak, 

 Hem bireysel hem birlikte iş yapmaya yatkın olmak. 

 

Kulüp kuralları: 

 Öğrenci halk danslarını sevmeli, buradan yeni değerler çıkabilmeli, kurum temsiline 

bağlı olmalıdır. 

 

Kulübün masrafları: 

 Kulübün masraflarının büyük bölümünü okulumuz karşılıyor, zaman zaman bazı 

aksesuarlar velilerimizden talep ediliyor. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinliği: 

 Sınıflar arası etkinlikler yapılacak. 

 Yılsonu gösterisi hazırlanacak. 
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KLASİK GİTAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ümit PEKDAĞ 

Öğrenci sayısı: 5 

Amaç: 

 Bir enstrüman çalmanın hazzını tatmak, 

 Bireysel ve toplu olarak eser sunmanın tadını almak, 

 Müziğin hayatımızdaki yerini sezdirmek, 

 İnsanın klasik eserler gibi klasik enstrümanlar yarattığını kavratmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 Müzik yeteneğine sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulüpte öğrenci nota, ses, enstrüman bilgisine sahip olmalı; çevresine sanatçı 

duyarlığıyla bakmalıdır. 

 

Kulübün masrafları: 

 Kulüp masrafları okul tarafından karşılanmaktadır. 

 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Konserler ve müzik sunumları düzenlenecektir. 
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ORKESTRA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Bilge AYKUT 

Öğrenci sayısı: 8 

Amaç: 

 Enstrüman çalan öğrencileri bir araya getirmek, 

 Enstrüman çalan öğrencilerden bir orkestra oluşturmak, 

 Güncel ve popüler müzik türlerini içeren bir repertuar hazırlamak, 

 Oluşturulan orkestra yoluyla konserler düzenlemek, 

 Yarışmalarda okulu temsil etmek, 

 Öğrencilerin müzik bilgilerini topluluk ruhu içinde beslemektir. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 İyi seviyede bir enstrüman çalıyor olmak, 

 Ses becerisi taşımaktır. 

Kulüp kuralları: 

 Bu kulüpte öğrenci, nota, ses, enstrüman bilgisine sahip olmalı; bu bilgiler ortak bir 

emek ve amaç dahilinde esere dönüştürülmelidir. 

 

Kulübün masrafları: 

 Vurmalı ve tuşlu çalgılar hariç enstrümanlar, velilerimiz tarafından alınır; diğer 

masraflar okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 İl ve yurt genelinde düzenlenen yarışmalara katılım sağlanacak, radyo yayınları 

planlanacak, okul içi ve okul dışı düzenlenen etkinliklerde sahne alınacak. 
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SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Yıldız DURU – Necmiye ULUSOY SEZGİN 

Öğrenci sayısı: 20 

Kulübün amaçları: 

 Öğrencilerde sorumluluk ve dayanışma duygusu yaratmak,  

 Ötekileştirmeden dezavantajlı gruplarla iletişim kurmak,  

 Farklı engel grupları ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda öncü rolü 

üstlenmelerini sağlamak, 

 Çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı 

sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilmek ve uygulayabilmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: :  

 Çevre ve doğaya karşı duyarlı ve saygılı olup bu konuda başkalarına örnek olabilmek, 

 Yapılacak olan çalışmalara devamlılık sağlamak,  

 Kulüp içi çalışmalara ve faaliyetlere katılmaya istekli olmak,  

 Ders saati dışındaki (hafta sonu) kulüp çalışmalarına zaman ayırabilmektir. 

 

Kulüp kuralları: 

• Tüm çalışmalar, öğretmenlerimiz liderliğinde öğrenci odaklı olarak yürütülür. 

• Sosyal sorumluluk bilinci ve etkinlikleri, tüm okul çalışanlarımızı kapsayacak bir biçimde 

gelişir. 

• Her öğrencimizin bu çalışmalarda etkin rol alabilmeleri hedeflenir. 

 

Kulübün masrafları:  

• Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

• Çeşitli sosyal yardım projeleri geliştirilip uygulanacaktır. 
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TİYATRO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Derya ADALI – Halil KANER 

Öğrenci sayısı: 24 

Amaç:  

 Sanatsal üretime katkıda bulunmak, 

 Bu üretime hevesli öğrencilerin üretkenliklerine uygun ortam hazırlamak, 

 Öğrencilerin tiyatro yoluyla sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, 

 Süreç odaklı, bireysel gelişim amaçlı çalışmalar yürütmek, 

 Ortak iş üretme bilinci aşılamak, 

 Tiyatro dünyasındaki eserleri ve sanatçıları tanımaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri:  

 Rol yapma ve ezber yeteneği taşımak, 

 Ortak ve bireysel iş üretmeye yatkın olmak, 

 Disiplinli çalışmayı sevmektir. 

 

Kulüp kuralları:  

 

 Bu kulüpte öğrencilerimiz tiyatro sanatının inceliklerine göre davranmalı, tiyatroda 

görev almalı, yaratıcı olmalıdır. 

 

Kulübün masrafları: 

  

 Kulüp masrafları okulumuz tarafından karşılanır. 

  

Yıl içi ve yılsonu etkinlikleri: 

 Kulüpteki öğrencilerin katılımıyla bir tiyatro sergilenecektir. 

 

 

 

 

 

 



              ÖZEL ROTA EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 
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Özel Rota Eğitim Kurumları
Adres: Gazi Mah. 

Yarbay Refik Cesur Cad. No:32
Gaziemir/İZMİR

Tel: 0(232) 220 26 26
Faks: 0(232) 220 26 29

E-Posta: info@rotakoleji.com
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