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Eðitim - Öðretim Yılı
ÖÐRENCÝ KULÜPLERÝ 

EL KÝTABI
(Gaziemir Lise)
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Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 

 

 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda okulumuz öğrencileri için hazırlamış olduğumuz 

sosyal kulüpleri, kitapçığımızda görebilirsiniz. 

 

Kulüp kontenjanları doğrultusunda öğrencilerimizin istekleri değerlendirilerek sene 

içerisinde her kategoriden bir kulüp çalışması yapacak şekilde program oluşturulmaktadır. 

 

Kulüplerin okul içi etkinliklerindeki masrafları okulumuz tarafından karşılanmakta; il 

genelinde, ulusal ya da uluslararası platformda gerçekleşecek olan yarışmalarda, faaliyetlerde 

ya da festivallerde kulüp masrafları velilerimiz tarafından karşılanmaktadır. 

 

Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmalarını, sosyal bağlarını güçlendirmelerini 

aynı zamanda da fiziksel ve bilişsel açıdan gelişim sağlamalarını hedeflediğimiz sosyal 

kulüplerimizle, öğrencilerimizi daha güçlü bireyler olmaları doğrultusunda yetiştirmeyi 

hedefliyor ve “sosyalleşmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğu” gerçeğini kavramalarının 

onların en büyük kazanımları olduğuna inanıyoruz. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

Rota Eğitim Kurumları 



 

 

 

 

LİSE KULÜPLERİ 



 

 

 

 

3D MAKER KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Aygen SIR, Eren KARATAŞ 
 

Öğrenci sayısı: 5 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilere yaratıcılık ve el becerileri kazandırılması, 

• Öğrencilerin ders dışında üreterek ve yaratarak sosyal yönden güçlenmesi, ne 

güçleniyor? 

• Öğrencilerin sabır ve uyum içinde çalışmalarının sağlanmasıdır. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Sabırlı ve ortak çalışmaya uyumlu olmak, 

• El becerisi ve koordinasyon yeterliliğinin olması, 

• Yaratıcı ve yeni fikirler geliştirmesi ve yeniliklere açık olmasıdır. 

 
Kulüp kuralları: 

 
• Her hafta yapılacak çalışmalara eksiksiz katılmak, 

• Her hafta yapılması gereken etkinliğin malzemelerini eksiksiz olarak bulundurmak, 

• Öğretmenlerin verdiği görev ve takım çalışmalarına disiplinli bir şekilde katılmaktır. 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Yapılacak etkinliğe göre 1-3 haftada bir yeni bir ürün çıkarılacak, 

• Sene sonunda ortaya konulan ürünler sergilenerek, bir yardım kuruluşu adına kermes 

yapılarak satılacaktır. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 

 



 

 

 

TİYATRO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Büşra ÇOBAN, Aylin ALTIN 
 

Öğrenci sayısı: 12 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Sanatsal üretime katkıda bulunmak, 

• Sahne oyunlarına 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: 

 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• 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. 

 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Kulüpteki öğrencilerin katılımıyla bir tiyatro sergilenir. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

CSI KULÜBÜ 

Sorumlu Öğretmen: Emrah ARAS, Merve IRMAK, Gizem ARAS 
 

Öğrenci sayısı: 15 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Doktor, avukat, polis, dedektif, laborant vb. meslekleri okumak isteyen öğrencilere 

vizyon kazandırmak, 

• Biyoloji ve kimya alanında laboratuvar çalışması yaparak bir sonraki eğitim sürecine 

katkıda bulunmak, 

• Analitik düşünme ve problem çözme becerisini geliştirmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Kimya ve biyoloji derslerine ilgili olmaktır. 

 
Kulüp kuralları: 

 
• Bireysel kitleri temin etmek, 

• 24 haftalık eğitim programını tamamlamak, 

• Disiplinli ve özverili olmaktır. 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• 24 haftalık eğitim programı, 

• Adli Tıp ve Kriminoloji gezisi ve seminerleri, 

• CSI Türkiye turnuvası. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

ÇEVRE, EKOLOJİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Elçin ALTUN LALE, Tuba Berna ÖZULUCAN 

Öğrenci sayısı: 18 

Kulübün amaçları: 

• Doğal yaşamı tehdit eden sorunlara karşı öğrencileri bilinçlendirmek, 

• Doğal kaynakların ve doğal yaşamların korunmasının önemini fark ettirmek, 

• Sorunların farkındalığını sağlamak, 

• Sorunlara karşı çözüm üretmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Doğayı ve canlıları sevmek, 

• Araştırma yeteneğine sahip olmak, 

• Çevre için farkındalık oluşturmak, 

• Ortak ve bireysel iş üretmeye yatkın olmak, 

• Disiplinli çalışmayı sevmektir. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz doğayı ve çevremizi güzelleştirmek ve korumak için görev 

almalı, yaratıcı olmalıdır. 

• Atık ürünlerden yaratıcı fikirler ile yeni tasarımlar üretmelidir. 

• Plastik, cam, pil, poşet gibi ürünler doğaya kazandırmak için dönüştürmelidir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

• Kulüpteki öğrencilerin katılımıyla yıl içerisinde geri dönüşüm ile ilgili kampanyalar 

yapılır. 

• Kulüp öğrencileri ile okulda pano yapılır. 

• Kulüp öğrencileri ile çevre yarışmalarına katılım sağlanır. 

• Okulumuzda yaşayan canlılar için doğal yaşam ortamı hazırlamak adına çalışmalar 

yapılır. 

• Tema Vakfı ile iletişim geçilerek birtakım etkinlikler düzenlenir. (Kermes, ziyaret vb.) 

• Bir uzman öncülüğünde çevre gezileri düzenlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 

• Bu kulübe katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 



 

 

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: İrem ALTAN 
 

Öğrenci sayısı: 1 
 

Kulübün amaçları: 

 
• Öğrencilerin topluluk önü performanslarını geliştirici çalışmalar yapmak, 

• Görsel yaratıcılık, sanatsal duyarlık konusundaki eğilimleri desteklemek, 

• Topluluk önünde duruş, ses, beden uyumunu kazanmasını sağlamak, 

• Kendine güvenini kazanmasına destek olmak, 

• Farklı performansları izleyerek yeni sahne teknikleri öğretmek, 

• Tiyatro tarihi hakkında bilgi sahibi olmak, 

• İngilizcesini (akıcılığını ve kelime bilgisini) geliştirmek. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 
• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Rol yeteneğinin olması, 

• İngilizce diline hâkim olma. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Düzenli çalışmak, ev çalışmasını yapıp gelmiş olmak, kulüp öğretmeniyle iş birliği 

halinde olmak, prova kurallarına uymaktır. 

 

Yıl sonu etkinlikleri: 

 
• Kulüp öğrencisinin sahne performansı sergilenecektir. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Okul içinde öğrencilere ve öğretmenlere sunulacak 

kısa tiyatro performansları   hazırlamak amacı ile kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RCA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Dilek KAHYA 

Öğrenci sayısı: 15-20 

Kulübün amaçları: 

• Bilgisayar ve bilişim alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, 

• Hazır yazılım programları üzerinde çalışmalar yapmak, 

• Farklı platformlarda kodlama gerçekleştirmek, 

• Elektronik programlama temelleri oluşturmak, 

• Proje ve yarışmalara içerik hazırlamak, 

• Çağdaş gelişmeleri bilgisayar üzerinde izlemek, 

• Bilişim ve bilgisayar alanlarında yeni bilgiler üretmek, 

• Derslerde verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Çağdaş gelişmelere ve yeniliklere açık olmaktır. 

Kulüp kuralları:  

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz bilişim teknolojilerinin gelişimini takip eder, kendilerine yeni 

alanlar açarak buluş yapmaya çalışırlar. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

• Çeşitli panolar hazırlar, 

• Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır, 

• Sosyal sorumluluk projeleri geliştirir.  

Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti katılım sağlanılan yarışmalara göre düzenlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJE HAZIRLAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Emine Burcu CEVİZCİ, Tuğçe KANER 
 

Öğrenci sayısı: 9 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Bilimsel çalışma basamaklarını öğrenmek, 

• Bir bilim adamının çalışma yöntemlerini öğrenmek, 

• Bilimsel bilgi üretmenin önemi kavramaktır. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Fizik, kimya ve biyoloji derslerine ilgili olmak, 

• Meraklı olmak, 

• Araştırmacı bir kişiliğe sahip olmak, 

• Disiplinli ve çalışkan olmak, 

• İş birliğine dayalı iş üretmeye yatkın olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 
 

• Proje çalışmalarına düzenli olarak katılmak, 

• Proje çalışmasını birlikte yürüttüğü arkadaşıyla iş birliği içinde olmak, 

• Proje için gerekli malzemeleri eksiksiz getirmek, 

• Kulüp öğretmeniyle ve proje arkadaşıyla iletişim halinde olmak. 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Hazırlamış oldukları projeler ile ulusal ve uluslararası araştırma projeleri 

yarışmalarına katılmaktadırlar. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

FIRST TOURNAMENTS KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gülşah TURGUT AKGÖL, Fatih KARAASLAN 
 

Öğrenci sayısı: 5 
 

Kulübün amaçları: 

 
• Öğrencilerimize takım çalışması becerisi kazandırmak, 

• Öğrencilerimize bilim ve teknolojinin önemini vurgulamak, 

• Proje hazırlama basamaklarını öğretmek ve proje hazırlamayı sevdirmek, 

• Öğrencilerimize analitik düşünme ve bir soruna çözüm üretme becerisi kazandırmak, 

• Mühendislik alanlarını keşfetmelerini sağlamak, 

• Sosyal sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak, 

• Çevresindekilere, doğaya, topluma duyarlı birer birey olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Öğrencilerimizin verilen bir projenin sunumunu beş dakika içerisinde öğretmenlerimize 

sunmalarının ardından değerlendirme kriterlerinde başarılı olmaları durumunda kulübe 

katılım gerçekleştirilmektedir. 

 

Kulüp kuralları: 

 
• Öğrencilerimizin bu kulüpte iş birliği ve üretkenliği gözetmeleri, takım çalışmasında 

verilen görevi yerine getirmeleri, araştırma faaliyetlerinde bulunmaları gerekmektedir. 

 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 
• Öğrencilerimiz Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen FLL Challenge 

gibi FIRST Vakfının düzenlediği tüm turnuvalara katılım gerçekleştirir. 

 
 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci 

velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PLATFORMU KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Yıldız DURU, Necmiye ULUSOY SEZGİN, Gülcan TOPALOĞLU,     

Ece PORTAKAL 

Öğrenci sayısı: 26 

Kulübün amaçları: 

• Öğrencilerin kendi görüşlerini bir topluluk karşısında söyleyebilmelerine ve 

yeteneklerini pekiştirmelerine yardımcı olmak, 

• Öğrencilerin tespit ettikleri sorunlara çözüm üretmesini sağlamak, 

• Öğrencilerin sorunlarını ve bu sorunlara çözüm önerilerini ortaya koymasını ve bu 

çözüm önerilerinin yetkili kişilere iletilmesini sağlamak, 

• Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini sağlamak, potansiyellerini 

gerçekleştirmelerine uygun ortam hazırlamak, 

• Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin 

katılımlarını sağlamak, 

• Öğrencileri eğitimde sorunun değil çözümün bir parçası haline getirmek, 

• Kültürel ve ekonomik farklılıkların gençlerin iletişimindeki ve bir araya 

gelmelerindeki engelleyici etkisini ortadan kaldırmak, 

• Katılımcıların bireylere ve fikirlere saygı ve hoşgörü ile yaklaşmasını sağlamak, 

• Organizasyonlarında yer alan her bireyin yeni fikirlere ve birbirlerinin fikirlerine 

önyargısız ve açık fikirli bir şekilde yaklaşmasını sağlamak, 

• Katılımcılara modern ve demokratik tartışma kültürünü edindirmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

• Yapılacak olan çalışmalara devamlılık sağlamak, 

• Kulüp içi çalışmalara ve faaliyetlere katılmaya istekli olmak, 

• Ders saati dışındaki (hafta sonu) kulüp çalışmalarına zaman ayırabilmek, 

• Takım çalışması yapabilme becerisine sahip olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

• Tüm çalışmalar, öğretmenlerimiz liderliğinde öğrenci odaklı olarak yürütülür. 

• Her öğrencimizin bu çalışmalarda etkin rol alabilmeleri hedeflenir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

• VI. Rota Gençlik Çalıştayı’nı (ROTUF) düzenlemek, 

• Ulusal ve Yerel Çalıştay, Forum ve Model Birleşmiş Milletler konferanslarına 

katılmak. 

 

Kulüp katılım ücreti:  

 

Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

GEZİ VE KÜLTÜR KULÜBÜ 

 
Sorumlu Öğretmen: Mustafa AKGÜN 

 

Öğrenci Sayısı: 6 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Turizm sektörüyle ilgili çeşitli konferanslar, paneller, kongreler düzenlemek ve bu 

sektöre yardımcı olacak araştırmalar yürütmek, 

• Öğrencilerin boş zamanlarını gezi ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek 

değerlendirmek, 

• Öğrencilerin sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirmek, 

• Öğrenci kulüpleri, mülki idareciler, yöneticiler ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle 

ortak faaliyetler düzenlemek, 

• İzmir’in tanıtımına yardımcı olmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Yapılacak olan çalışmalara devamlılık sağlamak, 

• Kulüp içi çalışmalara ve faaliyetlere katılmaya istekli olmak, 

• Ders saati dışındaki (hafta sonu) kulüp çalışmalarına zaman ayırabilmek, 

• Takım çalışması yapabilme becerisine sahip olmaktır. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Tüm çalışmalar, öğretmenlerimiz liderliğinde öğrenci odaklı olarak yürütülür. 

• Her öğrencimizin bu çalışmalarda etkin rol alabilmeleri hedeflenir. 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Çalışmalar kurum içinde yapılacaktır. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

MUN KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Bahar SELEK BAYDI, Büşra TOPÇU 
 

Öğrenci sayısı: 21 
 

Kulübün amaçları: 
 

• 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 yıl sonu etkinlikler: 

 

• Konferanslar düzenlenir, 

• Başka kurumların düzenlediği etkinliklere katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre belirlenir. 

Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da öğrenci velisi tarafından 

karşılanır. 



 

 

 

DESTINATION IMAGINATION KULÜBÜ 

 
Sorumlu Öğretmen: Cansu SÜER 

Öğrenci Sayısı: 35 

Kulübün amaçları: 

• Gelecek neslin yenilikçilerine, liderlerine ve yaratıcı düşünürlerine ilham vermek, 

• Öğrencilerin yaratıcı süreci öğrenmelerini sağlamak, 

• Yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek, 

• Problem çözme yetisi kazandırmak, 

• Öğrencilerin takım olarak çalışmasını pekiştirmek, 

• Risk almayı ve risk yönetimini öğretmek, 

• Proje yönetimi ve işleyişini pekiştirmek, 

• Azmi ve özgüveni arttırmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Yapılacak seçme sınavında başarılı olmaktır. 

Kulüp Kuralları: 

• Bir disiplin içinde takım çalışması yapabilmek, ortak amaç ve hedefleri 

gözetmek, sorunlara eleştirel gözle yaklaşıp takım çalışması ile çözmek 

önceliklidir. 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Destination Imagination Türkiye turnuvasına katılım sağlanır. 

• İsteğe göre Amerika ve Polonya gibi ülkelerin turnuvalarına ve Dünya 

finallerine katılım sağlanır. 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulüp katılım ücreti, kulübün masraflarına göre 

belirlenir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki masrafları da 

öğrenci velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

 

FUTBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Halit PARS 
 

Öğrenci sayısı: 18 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilerin futbol kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

• Futbola dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

• Esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

• Takım olma ve dayanışma duygusu kazanmak, 

• 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 iş birliği içinde olmak, 

• Saygılı bir birey olmaktır. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 
 

• Turnuvalar düzenlenir ve düzenlenen turnuvalara katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem TÜLENGEN 
 

Öğrenci sayısı: 14 
 

Kulübün amaçları: 
 

• 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. 

 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Sınıflar arası etkinlikler yapılır. 

• Kulüp takımımızın maçlarına katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sertan ŞİYAK 
 

Öğrenci sayısı: 11 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Basketbol sporunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, 

• İnsan ilişkilerini zenginleştirmek, 

• Sağlıklı insanların çoğalmasına katkı sağlamak, 

• İnsan ilişkilerini sporun 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. 

 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Sınıflar arası etkinlikler düzenlenir. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

MASA TENİSİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağla SOLMAZ 
 

Öğrenci sayısı: 13 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilerin masa tenisi kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

• Masa tenisine dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

• Refleks, kuvvet, hız ve dikkat kazandırmak, 

• Masa tenisinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

• Masa tenisi oynayan insanların çoğalmasını sağlamak, 

• Masa tenisinin sadece eğlenme amaçlı bir oyun değil, bir spor branşı 

olduğunu anlatmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Masa tenisini sevmektir. 

 

Kulüp kuralları: 
 

• Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

• Kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iyi geçinip iş birliği içinde olmak, 

• Kulüp malzemelerini eksiksiz getirmektir. 

 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 
 

• Turnuvalar düzenlenir ve düzenlenen turnuvalara katılım sağlanır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

YÜZME KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Çağdaş COŞAR, Ayşe SOYDAŞ 
 

Öğrenci sayısı: 18 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Gelişim dönemindeki çocuklarımızın yapması gereken hatta birçok ülkede 

öğrenilmesi zorunlu tutulan bir branş olan yüzme sporu hakkında bilgi edinmek, 

• Öğrencilerin psikolojik ve fiziksel açıdan sağlıklı olarak gelişmelerinin spor ile 

geliştirilebileceğini fark etmek, 

• Vücudun neredeyse tüm kaslarını çalıştırması nedeniyle, en yararlı sporlardan 

biri olarak kabul edilen yüzmenin ana prensiplerini öğrenmek, 

• Güç ve kondisyon odaklı olan yüzme sporunun, insan vücudunun sınırlarının ne 

denli zorlanabileceği ve gelişebileceği hakkında da yol gösterici özellikte 

olduğunu kavramaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Fiziksel ve zihinsel olarak yüzme sporuna yatkın olmak. 

 
Kulüp kuralları: 

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

olmaya özen gösterir. 

 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Yıl içerisinde Rota Yüzme Şenlikleri düzenlenir. 

• Okulumuzu temsilen müsabakalar için sporcular seçilir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

MÜZİK KULÜBÜ 

 
Sorumlu öğretmen: N. Vatan TÜZLİN 

 
Alt dalları: Orkestra, Koro 

 
Öğrenci sayısı: 6 

 
Kulübün amaçları: 

 
• Toplu ve uyumlu çalışma bilinci oluşturmak, 

• Toplu çalışma içinde bireysel yeteneğin gelişmesine katkıda bulunmak, 

• Müziğin teorik alanını öğretmek, 

• Teorik bilginin uygulamadaki örneklerini ortaya koymak, 

• İcra, çalgı, şan etkinlikleri içinde yer almaktır. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Dokuz, on veya on birinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Müzikte ses, kulak, ritim uyumuna sahip olmak, 

• Bir çalgı çalabilmek veya sesini kullanabilmektir. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Düzenli çalışmak, müziğe gönül vermek, grup bilincine sahip olmaktır. 

 

 
Yıl sonu etkinlikler: 

 
• Dönem içi veya dönem sonu sahne performansları düzenler. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübe katılım ücreti yok. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gül Nur ÖZKÖK KARA 
 

Öğrenci sayısı: 4 
 

Kulübün amaçları: 

 
• Öğrencilerin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapmak, 

• Görsel yaratıcılık, sanatsal duyarlık konusundaki eğilimleri desteklemek, 

• Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapmak, 

• Çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlamak, 

• Resim, sergi, slaytlar hazırlamak, 

• El ve görüş becerisini geliştirmek, 

• Ortak kullanım alanlarında sergiler açmak, 

• Yarışmalara yönelik eserler ortaya koymaktır. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 
• Lise öğrencisi olmak, 

• Görsel sanatlara eğilimi olmaktır. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Düzenli ve tertipli çalışmak, kulüp öğretmenleriyle iyi geçinip iş birliği halinde olmak, 

atölye içi kurallara uymaktır. 

 

Yıl sonu etkinlikleri: 

 
• Kulüp öğrencilerinin eserlerinden sergi açar. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 
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Gaziemir Kampüsü
0(232) 220 26 26 

Bornova Kampüsü
0(232) 570 46 70 
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