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ÖÐRENCÝ KULÜPLERÝ 

EL KÝTABI
(Gaziemir Ortaokul)
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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 



 

 
 

 

 
 

 
ORTAOKUL 

KULÜPLERİ 



 

 

 

 

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sevinç GÜRSU, Selin EKREN 

 

Öğrenci sayısı: 18 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Oyunlaştırma tekniği kullanılarak stratejinin hayatımızdaki önemine dikkat çekmek,  

• Akıl oyunları ile öğrencilerimize farklı bakış açıları ile farklı stratejiler oluşturmayı 

öğretmek, 

• Yetenek geliştirmenin yanında yeni yetenekler kazandırmak, 

• Hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme, karakter gelişimi, planlı hareket etme, 

kendine olan güvenini artırma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. 

 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

• Analitik düşünme becerisine yatkın olmak gerekmektedir. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Verilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirmesi, 

• Belirlenen oyun kurallarına öğrencilerin uyması gerekir. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Her kulüp dersinde yeni oyunlar öğrenir. 

• Bu alanda yapılan yarışmalara katılır. Ayrıca Pi Günü kutlamalarında ve mayıs ayında 

düzenlenecek olan Rotamatematik Turnuva’nda görev alır. 

 

 
 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALMANCA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sedef AÇIKBAŞLAR, Selin SEZEN 

 

Öğrenci sayısı: 7 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Alman kültürü gelenek ve göreneklerini öğrenmek, 

• Almancayı severek oynayarak öğrenmek ve ilerletmek, 

• Günlük yaşamda Almanca iletişim kurabilmek,  

• Almanca konuşma yeteneğini geliştirmek, 

• Almanca dersine karşı ilgiyi arttırmak, 

• Almanca sunum yapma becerisi kazandırmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Almancayı sevmek ve Almanya’yı merak etmek, 

• Araştırmayı öğrenmeyi ve etkinlikler yapmayı ve hazırlamayı sevmek, 

• Farklı kültürlere karşı meraklı olmaktır. 

 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Düzenli olmak, 

• Araştırma yapmayı sevmek, 

• Grup çalışmalarında etkin rol almak, 

• Yaratıcı olmaktır. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Sınıf içinde Almanca sunum yapar. 

• Rol oyunları oynar. 

• Başka ülkelerdeki bir projeye katılır. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

AŞÇILIK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Özge ARABACI 

Öğrenci sayısı: 20 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Mutfak kültürünün varlığını göstermek, 

• Yemek yapmanın, beslenmenin dışında sanatsal bir etkinlik olduğunu anlatmak, 

• Mutfakta çalışmanın da bir zevk olduğunu göstermek, 

• Farklı kültürlerin yemeklerini inceleyerek onlar hakkında bilgi edinmek, 

• Öğrencilerin yapabilecekleri yemekleri onlara uygulamalı olarak göstermektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Mutfak kültürünü öğrenmeye yatkın olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Öğrencilerimiz bu kulüpte iş birliği ve üretkenliği gözetmeli, kültürel değerlerimize 

önem vermelidir. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Her kulüp dersinde çeşitli yemekler, tatlılar, salatalar yapar, 

• Belli günlerde yemekhanede gerçekleştirilen özel mutfak günlerinde görev alır. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

ASTRONOMİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sena ÖCAL 

 

Öğrenci sayısı: 11 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Temel fizik ve matematik kavramlarıyla uzayı anlamak, 

• Doğanın ve uzay biliminin katkısıyla insanın dünyadaki serüvenini kavramaya 

çalışmak, 

• Yıldız ve yıldız sistemleri hakkında bilgi edinmek, 

• Uzay bilimiyle uğraşan yerli kurumları tanımak, 

• Uzay konusunda çalışan uluslararası kurumlar hakkında bilgi edinmek, 

• Uzay Kampı ile FEP’i (Geleceğin Kâşifleri Programı) yürütmek, 

• Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesi doktora öğrencilerinden 

dersler alarak merak etikleri sorulara cevaplar almaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Altıncı sınıfa gitmek, 

• Uzaya ve uzay çalışmalarına meraklı olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

• Öğrencilerimiz bu kulüpte bilimsel disipline uymalı ve uzaya karşı merak içinde 

olmalıdır. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Uzayla ilgili kurumlara gezi düzenler ve uzay gözlemleri yapar. 

• Uzay Kampı ile konferanslar gerçekleştirir. 

• “Astronomi Gecesi” etkinliğini düzenler. 

• FEP’in verdiği görevleri tamamlar. 

 

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. 



 

 

 

 

FEN OLIMPIYATI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Elif FİTİL 

 

Öğrenci sayısı: 15 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Fen Bilimlerindeki bilgi ve beceriyi arttırmak, 

• Proje tabanlı öğrenme gerçekleştirmek, 

• İleri düzey Fen bilimleri programları işleyerek, bilimsel düşünme becerisi kazandırmak, 

• Ulusal ve uluslararası yarışmalarda deneyim kazanmak ve okulumuzu temsil etmek, 

• Fen alanında olimpiyatlara hazırlanmaktır. 

 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci veya altıncı sınıfa gitmek. 

• Olimpiyat takımını seçme sınavında başarılı olmaktır. 

 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Verilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirmektir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

• Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. 

• Yıl sonu yapılacak olan Rota Bilim Şenliği’nde görev alır. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEN OLİMPİYATLARI VE EKOLOJİ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Zeynep Dilara HÜNDÜR 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Geleceğin bilim adamlarının yetişmesine katkıda bulunmak, 

• Bilimin ve bilimsel düşünmenin önemini kavratmak, 

• Ülkemizin ve insanlığın gelişmesine bilim yoluyla katılmak, 

• Fen alanında olimpiyatlara hazırlanmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Yedinci sınıfa gitmek, 

• Bilimsel düşünceye yatkın olmak, 

• Pozitif bilim alanıyla ilgilenmektir. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz bilimsel disiplin içinde çalışmalı, bu yolla insanlığa hizmet 

ettiğine inanmalıdır. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Bu alanda yapılan olimpiyatlara katılır. Ayrıca yıl sonu yapılacak olan Rota Bilim 

Şenliği’nde görev alır. 

 

 
 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

FLL KULÜBÜ 

 
Sorumlu öğretmen: Erkan ÖZGÜÇ, Rıdvan YILMAZ 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek, 

• Öğrencilerimize mekanik düşünme, sorun karşısında çözüm üretebilme becerilerini 

kazandırmak, 

• Takım çalışmasını öğretebilmek, 

• Öğrencilerin sosyal sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak, 

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

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Yedinci sınıfa gitmek, 

• Öğrencilerimize verilen bir projenin sunumunu öğrencilerimizin beş dakika içerisinde 

öğretmenlerimize sunmaları 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: 

 

• Bilim Kahramanları Yarışıyor (FLL) bölgesel, ulusal ve uluslararası 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. 



 

 

 

 

STEM KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Begüm DEMİR EFE 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Bilgisayar ve bilişim alanlarında gelişmeleri takip etmek, 

• Yazılım programları üzerinde çalışmalar yapmak, 

• Proje, pano ve sunumlar hazırlamak, 

• Çağdaş gelişmeleri bilgisayar üzerinde izlemek, 

• Bilişim ve bilgisayar alanlarında yeni bilgiler üretmek, 

• Temel robotik eğitimlerini vermek ve projeler üretmek, 

• Derslerde verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Çağdaş gelişmelere ve yeniliklere açık olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz çağdaş bilişim teknolojilerinin gelişimini takip ederler, 

kendilerine yeni alanlar açarak buluş yapmaya çalışırlar. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Çeşitli panolar hazırlar. 

• Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılır. 

 

Kulübe 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 (DI) KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Hayal İdil SEZER, Nazlı YEŞİLYURT 

 

Öğrenci sayısı: 13 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Günlük hayatımızda basitten karmaşığa doğru durumlarda çözüm üretmeyi kavratmak, 

• Yaratıcı düşüncenin yollarını sezdirmek, 

• Yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak benimsetmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı, yedinci sınıfa gitmek, 

• Yaratıcı düşünceye yatkın bir zihinsel yapı taşımaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz yaratıcı düşünceyi bir hayat tarzı olarak kabul etmelidir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Konuyla ilgili turnuvalara katılır. 

 

 

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. 



 

 

 

 

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Vahide ÇİÇEK, Selin ERTAŞ 

 

Öğrenci sayısı: 9 

 

Kulübün amaçları: 

 

• İngilizceyi sınıf içi etkinliklerin dışında da kavratmak, 

• İngilizcenin daha aktif bir şekilde öğrenilmesine katkı sunmak, 

• Tiyatro sevgisini bir yabancı dil öğrenerek duyumsatmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• İngilizce ve tiyatroya karşı ilgili olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

• İngilizce drama kulübünde devamlılık çok önemlidir. Öğrenciler öğretmenlerinin 

verdiği görevleri ve çalışmaları zamanında ve eksiksiz yapmalıdırlar. 

• Kulüpte iletişim dili sadece İngilizcedir. 

 
Yıl sonu etkinlikler: 

 

• İngilizce bir oyun sahneler. Tiyatro festivallerine katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

DUBBING KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ezgi TÜRKER, Ecem GÜRTUNCA 
 

Öğrenci sayısı: 8 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Önceden belirlenen bir filmden iki dakikalık bir bölüm üzerine senaryosu öğrenciler 

tarafından hazırlanacak olan senaryoya İngilizce seslendirme yapmak, 

• Yarışma esnasında da verilen anlık görevlerle benzer bir çalışmayı hazırlıksız olarak 

gerçekleştirmek. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 
• Yedinci sınıfa gitmek, 

• Yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak, 

• Yaratıcı ve istekli olmaktır. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

• Disiplinli olmak, 

• Grup çalışmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 
 

• Tiyatro festivallerine katılır. 

• Dubbing yarışmasına katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübe katılım ücretlidir. Kulübün ulusal ya da uluslararası basamaklardaki 

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

 

JMUN (Junior Model United Nations) 

Sorumlu öğretmenler: Irmak SAKKA, Mercy KOSKEI 

 

Öğrenci sayısı: 13 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Öğrencilerin evrensel konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi 

ortamlarda münazara yapma becerilerini geliştirmelerini ve Birleşmiş Milletlerin 

çalışmalarının benzer uygulamalarını yapmalarını sağlamak, 

• Öğrencileri yazılı ve sözlü İngilizcelerini ve liderlik becerilerini geliştirmek konusunda 

cesaretlendirmek, 

• JMUN aktivitelerini demokratik süreci içinde öğrenmek ve yaşamak öğrencileri geleceğe 

daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi ve iyi yurttaşlar olarak hazırlamaktır. 

 
 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Genel kültürü yüksek olması ve iyi seviyede İngilizce konuşma becerisine sahip 

olması, 

• Özgüvenli ve münazarada iyi olmasıdır. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Öğretmenler tarafından her hafta verilen araştırma konusunu aksatmadan yapmak 

• Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

• Takım çalışmalarında bireysel rol oynamamak, takımın parçası haline gelmektir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• JMUN Konferansı’na katılır. 

 
 

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. 



 

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gülay BURUKOĞLU 
 

Öğrenci sayısı: 17 
 

Kulübün amaçları: 

 
• Öğrencilerin görüş, seziş, buluş ufkunu 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, film ve slaytlar hazırlamak, 

• El ve görüş becerisini geliştirmek, 

• Ortak kullanım alanlarında sergiler açmak, 

• Yarışmalara yönelik eserler ortaya koymaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Görsel sanatlara eğilimi olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

• Düzenli ve tertipli çalışmak, 

• Gerekli malzemeleri yanında getirmektir. 

 
Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Kulüp öğrencilerinin eserlerinden sergi açar. 

• Arkas Sanat Merkezine gidilerek, sergi gezme kurallarını öğrenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

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

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KISA FILM VE SINEMA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Gürkan GÖKMENOĞLU 
 

Öğrenci sayısı: 11 
 

Kulübün amaçları: 

 

• Sinemayla ilgilenen öğrencileri bir araya getirip ortak çalışmalar yapmak, 

• Sinema bilgilerini artırmak, çevrelerindeki sanatsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi 

olmak, 

• Film gösterimleri yaparak kulüp üyelerinin film öncesi ve sonrası film üzerine 

tartışmalarını sağlamak, 

• Senaryo yazım tekniklerini öğrenmek, 

• Film çekim ekipmanlarını tanımaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Sinemaya ilgi duymaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

• Kısa film çekimlerinde rol oynamamak, takımın parçası haline gelmektir. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Çekilen kısa filmler yayınlanır. 

 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
 



 

 

 

 

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Veysel Can ERGÜN 
 

Öğrenci sayısı: 6 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilere yazılı kültür ürünlerini sevdirmek, 

• Kitap, dergi, bülten, broşür gibi basılı ürünleri tanıtmak, 

• Gelişen teknolojinin kütüphanecilik konusundaki uygulamalarını öğretmek, 

• Basılı ürünlerin oluşumuna katkıda bulunmak, 

• Kütüphane sevgisini aşılamak, 

• Öğrencilere her ay en azından bir kitap okutmak, 

• Kitap fuarları ve kütüphaneleri ziyaret etmek, 

• Öğrencilerin bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak, 

• Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleşmesi yönünde çaba harcamaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Kulüp çalışmalarına istekli olmak, 

• Yazı ve yazılı kültür ürünlerini sevmek, 

• Birlikte iş üretmeye yatkın olmaktır. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrencilerimiz, yazıya, yazılı kültür ürünlerine, okumaya bağlılık 

göstermelidirler. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 
 

• Duvar gazetesi ve okul panosu hazırlar, okuma etkinliğinde bulunur. 

• Yazar, şair söyleşi ve imza günleri düzenler. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

TİYATRO KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Büşra ZENGİN, Özlem CELEP 
 

Öğrenci sayısı: 14 
 

Kulübün amaçları: 
 

• 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: 
 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• 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, tiyatrolarda 

görev almalı, yaratıcı olmalıdır. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 
 

• Kulüpteki öğrenciler bir tiyatro sergiler. 

• Konuyla ilgili yarışma ve festivallere katılır. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

MODEL UÇAK KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Mahmut SAĞIR 
 

Öğrenci sayısı: 10 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Model uçak yapımını öğrenmek, 

• Model uçakların uçuş ayarlarının yapılmasını öğrenmek, 

• Model uçak yapımında plan okunmasını öğrenmek, 

• Model uçakları tanımak, 

• Düzenlenen yarışmalar hakkında bilgi sahibi olmaktır. 

 
Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Model uçak yapımına ilgi duymaktır. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Disipline sahip olmak, 

• Yaratıcı olmak, 

• İş birliği içinde çalışmaktır. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 
 

• Hazırlanan model uçaklarla sergi düzenlenir. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

MATEMATİK OLİMPİYATLARI KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Nilay KADAĞAN, Neslihan Ece DİLİŞEN, Şirin ÖZÇİMEN 

 

Öğrenci sayısı: 32 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Matematiğin eğlenceli yanını keşfetmek, 

• Yaparak yaşayarak öğrenmek, 

• Proje tabanlı öğrenme gerçekleştirmek ve proje üretebilmek, 

• Analitik düşünme becerileri kazandırarak problem çözümlerinde farklı bakış açıları 

üretebilmek, 

• İleri düzey matematik programı işlenerek üst düzey matematik düşünme becerisi 

kazandırmak, 

• Bireysel ya da takım olarak rekabet duygusunu ve dayanışma ruhunu geliştirmek, 

• Ulusal ve uluslararası yarışmalarda deneyim kazanmak ve okulumuzu temsil etmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Olimpiyat takımını seçme sınavında başarılı olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Verilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirmektir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

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

masrafları öğrenci velisi tarafından karşılanır. 



 

 

 

ORKESTRA KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: N. Vatan TÜZLİN 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Toplu ve uyumlu çalışma bilinci oluşturmak, 

• Toplu çalışma içinde bireysel yeteneğin gelişmesine katkıda bulunmak, 

• Müziğin teorik alanını öğretmek, 

• Teorik bilginin uygulamada örneklerini ortaya koymak, 

• İcra, çalgı, şan etkinlikleri içinde yer almaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• 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. 



 

 

 

 

ERKEK BASKETBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Sertan ŞİYAK 
 

Öğrenci sayısı: 18 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Basketbolla ilgili temel becerileri kazanmak, 

• Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

• İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma becerisi kazanmak, 

• Görev alma ve görevi yerine getirme disiplinlerini sağlamak, 

• Kazanma, kaybetme, kabullenme, sevgiyle ve dostça oyun oynama niteliklerini 

kazanmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Basketbolu sevmek, fiziksel açıdan kendini yeterli görmektir. 

 
Kulüp kuralları: 

 

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

olmaya özen gösterir. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 
 

• Yarışmalar ve turnuvalar düzenler, 

• Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

KIZ VOLEYBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem TÜLENGEN 

 

Öğrenci sayısı: 18 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Voleybol sporunu sevdirmek, 

• Yetenekli öğrencileri profesyonel sporculuğa yönlendirmek, 

• Yetenekli öğrencileri profesyonelliğe yönlendirmek, 

• Kulüp takımımıza yeni sporcular kazandırmak, 

• Voleybol sporunun yaygınlaşması için çalışmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Voleybol oynamaya uygun fiziksel yapıya sahip olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Sportmence davranmak, 

• Temsil yeteneğine sahip olmak, 

• Takım düşüncesini içselleştirmektir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Turnuvalar düzenler, 

• Turnuvalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

YÜZME KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Meltem AKSOY 

 

Öğrenci sayısı: 10 

 

Amaç: 

 

• Yüzme sporunu tanıtmak ve sevdirmek, 

• Temel yüzme becerilerini öğretmek, 

• İskelet ve kas yapısını güçlendirmek, 

• Yüzme sporunun vücut geliştirmedeki önemini kavratmak, 

• Mücadele etme ve kendine güven duygusunu geliştirmektir. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Fiziksel yapı olarak yüzme sporuna yatkın olmaktır. 

 
Kulüp kuralları: 

 

• Hayatı sporcu disiplini içinde yaşamak, 

• Bu hayatın ürünlerini toplumsal arkadaş, aile, akraba çevresine yaymaktır. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Okul düzeyinde çeşitli kategorilerde yarışma düzenler. 

 

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 tenisi ile ilgili temel becerileri kazanmak, 

• Teknik, taktik, beceri ve oyun zekâsını geliştirmek, 

• İş birliği içinde çalışma ve hızlı reaksiyon verme becerisi kazanmak, 

• Görev alma, görevi yerine getirme disiplinlerini sağlamak, 

• Kazanma, kaybetme, kabullenme, sevgiyle ve dostça oyun oynama becerilerini 

kazanmak, 

• Refleks, kuvvet, hız ve dikkat kazandırmak, 

• Masa tenisinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

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

kavratmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Masa tenisini sevmek, fiziksel açıdan kendini yeterli görmektir. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Spor disiplini içinde çalışmak, sporcu ruhu taşımak, sağlıklı olmaya özen göstermek. 

• Düzenli olarak çalışmalara katılmak, 

• Kulüp malzemelerini eksiksiz bir şekilde yerine koymaktır. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 

 

• Yarışmalar, turnuvalar düzenler, 

• Turnuvalara ve yarışmalara katılır. 

 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

MODERN DANS (STEP – AEROBIK) KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Ayşe SOYDAŞ 

 

Öğrenci sayısı: 8 

 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilerin ritim eşliğinde hareket edebilmelerini sağlamak, 

• Step-aerobik teknik bilgileri sunmak, 

• Öğrencilere esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

• Step-aerobiğin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıfa gitmek, 

• Ritim duygusuna sahip olmak, 

• Step -aerobiği sevmek, 

• Koordinasyona sahip olmaktır. 

Kulüp kuralları: 

• Düzenli olarak çalışmalara katılmak,  

• Kulüp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iş birliği halinde olmaktır. 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 
 

• Milli bayramlarda hazırlamış oldukları step-aerobik koreografisini sunar. 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 
 



 

 

 

 

FUTBOL KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Halit PARS 

 

Öğrenci sayısı: 21 

 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilerin futbol kurallarını öğrenmesini sağlamak, 

• Futbola dair teknik ve taktik bilgiler sunmak, 

• Öğrencilere esneklik, kuvvet, hız ve dayanıklılık kazandırmak, 

• Futbolun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, 

• Futbolsever insanların çoğalmasını sağlamak, 

• Öğrencilere 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 onlarla iş birliği halinde olmaktır. 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 
 

• Turnuvalar düzenler ve düzenlenen turnuvalara katılır. 

Kulüp katılım ücreti: 
 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SATRANÇ KULÜBÜ 

Sorumlu öğretmen: Zeynep SALEPÇİ 

 

Öğrenci sayısı: 16 

 

Kulübün amaçları: 

 

• Zihinsel spor olan satrancın önemini kavratmak, 

• Satranç sporunu yaygınlaştırmak, 

• Mücadele yollarının çeşitliliğini kavratmak, 

• Satrancı bilmeyenlere öğretmek, 

• Satranç turnuvalarına hazırlanmaktır. 

 

Kulübe katılım ölçütleri: 

 

• Ortaokul altıncı ve yedinci sınıfa gitmek, 

• Zihinsel sporlara yatkın olmaktır. 

 

Kulüp kuralları: 

 

• Bu kulüpte öğrenciler sportmen bir anlayışa sahip olmalı, turnuva kültürünü 

benimsemeli, bu kültürü hayatının her alanında yaşamalıdır. 

 
 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikleri: 

 

• Okul düzeyinde satranç turnuvası düzenler, 

• Okul dışındaki etkinliklere katılır. 

 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübün katılım ücreti yoktur. 



 

 

 

 

GEZİ İNCELEME KULÜBÜ 

 
Sorumlu öğretmen: Berrin SARICALI 

 

Öğrenci sayısı: 15 
 

Kulübün amaçları: 
 

• Öğrencilerinin, sosyal bilgiler derslerinde aldıkları tarihi, sosyal, kültürel 

bilgileri sosyal hayatla ilişkilendirmelerini sağlamak, 

• Kulübün misyonu, ortaokul öğrencilerinin öğrendikleri bilgilerle sosyal hayat 

arasında bağlantı kurması dolayısıyla kültürel sentezlemeye yardımcı 

olmaktır. 

Kulübe katılım ölçütleri: 
 

• Beşinci, altıncı veya yedinci sınıf öğrencisi olmak, 

• Tarih, sanat, kültürel gelişmelere ilgisi olmaktır. 

 
 

Kulüp kuralları: 

 

• Disiplinli, planlı olmak 

• Yorumlama kabiliyeti olmak, 

• Yapılan gezilerde planlamalara uymak, 

• Verilen görevleri ve ödevleri yerine getirmek, 

• Tarih, kültür ve sosyal hayat ilişkisini kurup sentez yapabilmektir. 

 

Yıl içi ve yıl sonu etkinlikler: 
 

• Birer hafta ara ile geziler düzenlenir. 

• Gezi yapılmayan haftalarda değerlendirme yapılır. 

 
Kulüp katılım ücreti: 

 

• Bu kulübe katılım ücreti yoktur.
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