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“TED meşalesiyle, modern dünyanın etkin bireylerini yetiştiriyoruz.”

Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel 

ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok 

önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en 

iyisini yapmaları için fırsat yaratarak  birçok alanda onları 

desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için 

yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek 

için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal 

alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Elinizdeki katalogda öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini 

desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunulduğunu 

göreceksiniz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi 

alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı 

değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel 

alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini 

araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla 

olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini 

geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösterecek olan öğrenci kulüpleri;             
öğrencilerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi 
gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve 
davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. 

Öğrenci kulüplerinin uzmanlaşma alanı olmayıp kulüpte sunulan 
faaliyeti tanıma ve o alanda ilgi ve yeteneği bulunup 
bulunmadığını keşfetme olanağı sunduğunu hatırlatmak isteriz. 
Bu açıdan, öğrencilerimizin daha önce deneyimlemediği, ilgisini 
çekebilecek ve o alanda yeteneği olma ihtimali bulunan alanlara 
yönlenmelerini daha doğru buluyoruz.

Velilerimizin, öğrenci kulübü tercihi yaparken öğrencilerimizin 
bireysel tercihlerine de saygı göstereceklerine inanıyoruz.

Kataloğun ilerleyen sayfalarında sınıf seviyelerine göre ayrılmış 
olan kulüp listeleri ve tercih formlarını göreceksiniz. Beklentimiz 
öğrenci ve velimizin kulüpleri birlikte değerlendirmesi ve    
öğrencimizin katılmak istediği üç kulübü belirleyerek yanındaki 
kutucuklara birer işaret koymasıdır.
 

Kulüp ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü
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Halk oyunları çalışmaları ile öğrencilerimizin ritim duygusu ve 
sayısal zekâ gelişimlerinin yanı sıra, grup çatısı altında 
hareket etmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

Öğretmen: Mehmet Serkan ÖZCAN      Kontenjan: 16

HALK OYUNLARI
KULÜBÜ

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak 
öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem 
izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da 
ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. 
Böylece öğrencilerimizin drama etkinliklerini İngilizce 
izlemeleri ve canlandırmaları, hem bilişsel hem de 
duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal 
bir şekilde uyum sağlamaları açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Öğretmen: Berna TOPÇUOĞLU Kontenjan: 14

ENGLISH DRAMA 
CLUB 

1. SINIFLAR / CUMA GÜNLERİ  6 ve 7. DERS (13.20-14.50)
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Bale çalışmaları ile müzik duygusu, koordinasyon, denge, 
esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin geliştiril-
mesi hedeflenmektedir. 

Öğretmen: Çiğdem ÖZCAN Kontenjan: 14

BALE
KULÜBÜ

Dans Kulübünde koordinasyon, denge esneklik, 
dayanıklılık, estetik ve disiplin becerileri yanında bireysel 
ve toplu olarak hareket edebilme yeteneklerinin geliştiril-
mesi hedeflenmektedir. 

Öğretmen: Fatoş KILIÇASLAN Kontenjan: 14

DANS
KULÜBÜ

Öğretmen: Pınar KURTOĞLU

Yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini 
oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp 
içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve 
yaratıcılık gelişimi desteklenerek müzikal ifadelerini 
güçlendirmeleri amaçlanır. Ses ve nefes egzersizleri ile 
doğru şarkı söyleme, bireysel-toplu halde performans 
çalışmaları gösterebilecekleri etkinlikler yapılması 
hedeflenir.

Kontenjan: 20

ÇOCUK KOROSU
KULÜBÜ
 





LÜTFEN TERCİH ETTİĞİNİZ 3 KULÜBÜN KARŞISINDA BULUNAN KUTUCUKLARI YANDAKİ ŞEKİLDE İŞARETLEYİNİZ.

VELİ ADI, SOYADI: İMZA:......................................... .........................................

ADI SOYADIÖĞRENCİ
BİLGİLERİ

SINIFI NUMARASI

BALE KULÜBÜ

ÇOCUK KOROSU KULÜBÜ

DANS KULÜBÜ

ENGLISH DRAMA CLUB

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

1

2

3

4

5

1. SINIF
KULÜP SEÇİM FORMU
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Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyecek en büyük 
unsur yine öğrencilerin yaratıcılıklarıdır. Destination 
Imagination (DI) Kulubümüzde öğrencilerimiz; takım 
olma, takım üyelerinin güçlü yönlerinden yararlanma, 
sorun çözme, üretme, ürettiğini çeşitli yollarla ifade 
edebilme ve savunma gibi 21. yüzyıl becerilerini aktif 
olarak hayata geçirebilecekler. Destination Imagination 
genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem 
çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri 
kazandırmayı hedefler.

Öğretmen: Sıla ARICI Kontenjan: 8

DESTINATION IMAGINATION 
CLUB

Çocukların büyüyüp geliştikleri çevrede en iyi şartlara 
sahip olmaları için toplumsal farkındalığı ön koşul olarak 
kabul ediyoruz. İnsan haklarının önemini vurgulamak ve 
çocukların sadece çocuk olmaktan dolayı sahip oldukları 
haklar konusunda toplumun her kesiminin 
bilinçlendirilmesini arzulamaktayız. Çocuk hakları 
alanındaki çalışmalarımızda öncelikli hedefimiz; 
çocuklarla ilgili her konuda duyarlılık ve sağduyu 
yaratmaktır. Bu sayede, toplumun yarınları olan 
çocukların daha iyi koşullarda yetişmelerine katkıda 
bulunacağımıza inanıyoruz.

Öğretmen: Nermin ŞEKER  Kontenjan: 12

ÇOCUK HAKLARI
KULÜBÜ

Bu kulüp, akıl oyunları türlerini ve bu oyunlarla ilgili genel 
kavram bilgilerini öğretmeyi amaçlarken;  aynı zamanda  
öğrencilerimizin problem çözme ve başta analitik ve 
yaratıcı düşünme olmak üzere her türlü düşünce             
becerilerini geliştirmeyi, beynin yürütücü işlevlerini daha 
iyi kullanmalarına yardımcı olmayı, bilgilerini etkin ve 
doğru şekilde ifade edebilme becerilerini de geliştirmeyi  
hede�emektedir. Bunları yaparken merak etme ve keşif 
duygularının canlı tutulmasını da sağlamaktadır.

Öğretmen: Abidin BAHADIR               Kontenjan: 12

AKIL OYUNLARI 
KULÜBÜ

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden 
olan ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, 
öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal 
gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öğretmen: Yakup LALİK    Kontenjan: 10

BATERİ (DAVUL)
KULÜBÜ

2 ve 3. SINIFLAR / PAZARTESİ GÜNLERİ  9 ve 10. DERS (15.00-16.30)
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Drama çalışmaları ile öğrencilerimizin yaparak ve 
yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, olayları sözel ya da 
sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, 
içinde canlandırmaların olduğu ve öğrencilerin bütün 
alanlardaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğü 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

Öğretmen: Yağmur PASİNLİ Kontenjan: 12

DRAMA 
KULÜBÜ

Öğrencilerin yıl boyunca İngilizce drama, oyunlar, "story 
telling" ve "craft" gibi çalışmalarını içeren bir kulüptür. 
Öğrencilerin yaratıcı süreçlere katılmalarını ve ürün 
yaratmalarını teşvik eder. English Creativity Club, 
öğrencilerin, İngilizce dilini kullanarak yaratıcılıklarını 
geliştirmesini hedeflemektedir. Tüm aktiviteler İngilizce 
yapılacaktır. 

Öğretmen: Yasemin KISMET Kontenjan: 10

ENGLISH CREATIVITY 
CLUB

Teknolojinin oldukça yaygın olduğu günümüzde çocuklar 
basit gibi görünen yaşam becerilerini kazanamadan 
büyümekte, bunun sonucunda da kopan düğmesini bile 
dikemeyen yetişkinler haline gelmektedirler. Kulüp 
çalışmalarıyla hedeflenen, öğrencilere basit yaşam 
becerileri kazandırmak, problem çözme becerilerini 
desteklemek ve tüketimin hızla yaygınlaştığı 
toplumumuzda üretimin önemine dikkat çekmektir.

Öğretmen: Elif DEMİRCAN Kontenjan: 12

KEÇE DÜNYASI
KULÜBÜ

Öğretmen: Hasan HASACAR

Jimnastik Kulübü temel jimnastik becerileri kazandırmayı; 
esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel 
özellikler geliştirmeyi ve vücudun doğru duruşa sahip 
olmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

Kontenjan: 12

JİMNASTİK
KULÜBÜ
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İşaret dili;  işitme ve konuşma engellilerin aralarında 
iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve 
bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları 
sessiz, görsel bir dildir. Sessizliğe yeni bir ses olmak için 
işaret dili öğreneceğiz. Öğreneceğimiz bu yeni dille birlikte 
hikâyeler, şiirler anlatacak, oyunlar sergileyecek ve en 
önemlisi yeni arkadaşlıklar kuracağız. İşaretlerin dünyasına 
haydi gelin bir ses olalım. Şarkı, tekerleme ve şiirlerin 
sözlerini dudaklarımızla değil bedenimizle ve ruhumuzla 
hissederek söyleyelim.

Öğretmen: Fatma AKAY Kontenjan: 10

KONUŞAN ELLER
KULÜBÜ

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak 
kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin 
yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını 
kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Öğretmen: Emel ÇOLAK Kontenjan: 12

MUTFAK SANATLARI
KULÜBÜ

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; fikir üretir, 
problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, 
hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, 
odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal 
zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre 
farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, 
olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; 
mühendislik yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim 
kurabilir, sosyal algıları artar, icat etme becerisi ve 
kendini ifade yeteneği gelişir.

Öğretmen: Boğaç KÖSE Kontenjan: 10

ROBOCODE
KULÜBÜ

Modern halk dansları çalışmaları ile öğrencilerimizin ritim 
duygusu ve sayısal zekâ gelişimlerinin yanı sıra, grup çatısı 
altında hareket etmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

Öğretmen: Mehmet Serkan ÖZCAN      Kontenjan: 16

MODERN HALK DANSLARI
KULÜBÜ
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Scratch ile öğrencilerimiz bilgisayar üzerinde etkileşimli 
hikâyeler, oyunlar ve çizgi filmler yapabilirler. Scratch 
Kulübü, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sebep sonuç 
ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerini 
geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretmen: Samet ÇETİNAK Kontenjan: 12

SCRATCH
KULÜBÜ

Seramik Kulübü, öğrencilerimizin seramik sanatının temel 
teknik ve yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini 
özgürce ifade etmeleri sağlayarak ürüne duygu ve 
düşüncelerini katmalarını ve özgün çalışmalar yapmalarını 
hedefler.

Öğretmen: Nilüfer ÇOKŞEN Kontenjan: 12

SERAMİK
KULÜBÜ

Yıl boyunca yapılacak olan müzik etkinliklerinin temelini 
oluşturacak çalışmaların yapılacağı bir oluşumdur. Kulüp 
içeriğinde öğrencilerin genel müzik, ritim, doğaçlama ve 
yaratıcılık gelişimi desteklenerek, müzikal ifadelerini 
güçlendirmeleri amaçlanır. Ses ve nefes egzersizleri ile 
doğru şarkı söyleme, bireysel ya da toplu halde 
performans gösterebilecekleri etkinlikler yapılması 
hedeflenir.

Öğretmen: Pınar KURTOĞLU / Duygu ÖZTÜRK Kontenjan: 25

TED ÇOCUK KOROSU
KULÜBÜ

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara 
kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği 
gibi sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane 
spordur. Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki 
çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene 
sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın �ziksel uygunluk 
düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su 
oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

Öğretmen: Nagihan ESEN Kontenjan: 12

SU OYUNLARI VE 
YÜZME KULÜBÜ



2 ve 3. SINIFLAR
KULÜP SEÇİM FORMU

ADI SOYADIÖĞRENCİ
BİLGİLERİ

SINIFI NUMARASI

9

10

11

12

13

14

15

16

KONUŞAN ELLER KULÜBÜ

MODERN HALK DANSLARI KULÜBÜ

MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ

ROBOCODE KULÜBÜ

SCRATCH KULÜBÜ

SERAMİK KULÜBÜ

SU OYUNLARI VE YÜZME KULÜBÜ

TED ÇOCUK KOROSU KULÜBÜ

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

BATERİ (DAVUL) KULÜBÜ

ÇOCUK HAKLARI KULÜBÜ

DESTINATION IMAGINATION CLUB

DRAMA KULÜBÜ

ENGLISH CREATIVITY CLUB

JİMNASTİK KULÜBÜ

KEÇE DÜNYASI KULÜBÜ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LÜTFEN TERCİH ETTİĞİNİZ 3 KULÜBÜN KARŞISINDA BULUNAN KUTUCUKLARI YANDAKİ ŞEKİLDE İŞARETLEYİNİZ.

VELİ ADI, SOYADI: İMZA:.................................................. ......................
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Doğa ve Bilim Kulübü, öğrencilerin bilimsel süreçleri 
öğrenmelerini hede�er. Öğrencilerin deney ve gözlemler 
yaparak öğredikleri bilgileri, günlük hayatta da 
kullanmaları amaçlanır.

Öğretmen: Yasemin DEMİR Kontenjan: 12

DOĞA ve BİLİM 
KULÜBÜ

4 ve 5. SINIFLAR / SALI GÜNLERİ  9 ve 10. DERS (15.00-16.30)

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan 
ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak, öğrencilerimizin 
müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi 
hede�enmektedir.

Öğretmen: Yakup LALİK Kontenjan: 10

BATERİ (DAVUL) 
KULÜBÜ

Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyecek en büyük 
unsur yine öğrencilerin yaratıcılıklarıdır. Destination 
Imagination (DI) Kulubümüzde öğrencilerimiz; takım 
olma, takım üyelerinin güçlü yönlerinden yararlanma, 
sorun çözme, üretme, ürettiğini çeşitli yollarla ifade 
edebilme ve savunma gibi 21. yüzyıl becerilerini aktif 
olarak hayata geçirebilecekler. Destination Imagination 
genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem çözme, 
işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri 
kazandırmayı hedefler.

Öğretmen: Sıla ARICI Kontenjan: 8

DESTINATION IMAGINATION 
CLUB

Dans Kulübü, öğrencilerimizi farklı kültür, müzik ve 
yaşantılarla tanıştırır.  Dans etkinlikleri ile öğrencilerimizin 
koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve 
disiplin becerilerinin gelişmesi hede�enir.

Öğretmen: Füsun AĞAOĞLU Kontenjan: 12

DANS
KULÜBÜ
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Yaparak yaşayarak öğrenmenin key�ne varan 
öğrencilerimiz ile her hafta bilimin gizemli dünyasında ilgi 
çekici deneyler yapacağız. Kulüp öğrencileri; öğrendikleri 
bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve 
analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması 
sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda; 
yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve 
ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

Öğretmen: İrem KURT Kontenjan: 12

EĞLENCELİ DENEYLER 
KULÜBÜ

İngilizce öğreniminde drama, öğrencilerimize dil bilgisini 
işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli 
bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. 
Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı 
yapmaktadır. Böylece; öğrencilerimizin  hem bilişsel hem 
de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayatta 
İngilizceyi etkin br şekilde kullanmaları hedeflenmektedir.

Öğretmen: Seza BAYER Kontenjan: 20

ENGLISH DRAMA 
CLUB

Dünya Çocuk Oyunları Kulübünde, dünyada ve ülkemizde 
oynanan çocuk oyunlarını geçmişten günümüze bütün 
olarak ele alarak öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel 
gelişimlerini sağlayacak şekilde oynunlar oynaması 
hedeflenmektedir.

Öğretmen: İsmail ARSLAN Kontenjan: 12

DÜNYA ÇOCUK OYUNLARI 
KULÜBÜ

Drama çalışmaları ile öğrencilerimizin yaparak ve 
yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, olayları sözel ya da 
sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, 
içinde canlandırmaların olduğu ve öğrencilerin bütün 
alanlardaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğü 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

Öğretmen: Yağmur PASİNLİ Kontenjan: 12

DRAMA 
KULÜBÜ



www.tedbodrum.k12.tr

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen 
golf ile öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik 
düşünce ve sportif görgünün gelişimi hede�enmektedir. 
Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum 
Golf & Tenis Kulübü’nde yapılacaktır. 

Öğretmen: Ramazan ÇOLAK Kontenjan: 10

GOLF
KULÜBÜ

Modern resim tekniklerinin öğretildiği Modern Sanat 
Kulübünde; renk, ışık, gölge, nesnelerin dokusu, resim 
kompozisyonu oluşturma gibi bilgileri öğrencilerimiz 
gözlem yoluyla, farklı sanat teknikleri öğrenerek uygularlar.  
Bu kulüp öğrencileri; iyi desen çizmeyi öğrenir ve resmin 
işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, ritim, 
kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarını iki ve üç 
boyutlu düzlemlerde tasarlar. Modern resmin öncü 
ressamlarının tanındığı kulübümüzde çalışmalar öğrenci 
merkezli yürütülür. Kulüp öğrencileri, tercihleri 
doğrultusunda bireysel sergiler açabilir, sanatçı tanıtım 
vidoları çekebilir, okul panolarına dikkat çeken güncel 
konuları yayınlayarak okul toplumu içinde farkındalık 
yaratabilirler.

Öğretmen: Hale AYBAR Kontenjan: 12

MODERN SANATLAR 
KULÜBÜ

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak 
kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin 
yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını 
kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hede�emektedir. 

Öğretmen: Fulya BİER Kontenjan: 12

MUTFAK SANATLARI 
KULÜBÜ

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; �kir üretir, 
problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, 
hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, 
odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal 
zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre 
farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, 
olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik 
yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal 
algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği 
gelişir.

Öğretmen: Boğaç KÖSE Kontenjan: 10

ROBOCODE 
KULÜBÜ
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Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara 
kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi 
sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. 
Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki 
çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene 
sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk 
düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su 
oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

Öğretmen: Nagihan ESEN Kontenjan: 24

SU OYUNLARI VE YÜZME 
KULÜBÜ

Dünyada hızla yayılan “Kendin yap!” akımından hareketle, 
öğrencilerimizin hayal ettikleri ürünleri 3 boyutlu tasarım 
programı kullanarak tasarlayıp bu ürünleri yine 3 boyutlu 
yazıcılarda basarak, hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını 
paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarında; kaynakları 
etkin kullanabilmeleri, problem çözme becerisi 
geliştirebilmeleri ve özgürce üretebilmeleri 
hedeflenmektedir. (Öğrencilerimizin kendilerine 
ait Arduino Seti ile katılmaları beklenmektedir.)

Öğretmen: Samet ÇETİNAK Kontenjan: 12

TED MAKERS 
KULÜBÜ

Öğrencilerimizin film izleme ve okuma kültürleri 
geliştirilerek filmler ve kitaplar aracılığıyla insanlığa dair 
çeşitli durum ve problemler üzerine düşünmeleri, 
tartışmaları amaçlanmaktadır.

Öğretmen: Çağlar ŞİMŞEK Kontenjan: 14

SİHİRLİ KİTAPLARDAN 
FİLMLERE YOLCULUK KULÜBÜ

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve 
yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade 
etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini 
katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hede�enmektedir. 

Öğretmen: Nilüfer ÇOKŞEN Kontenjan: 12

SERAMİK 
KULÜBÜ
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Bu kulüpte, öğrencilerimizin tenis sporuna ilişkin temel 
hareket ve becerileri edinerek zaman içerisinde 
kazandıkları alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu 
spor alışkanlığı edinmeleri hedeflenmektedir. Kulüp 
çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & 
Tenis Kulübü’nde yapılacaktır.

Öğretmen: Erkan EDİS Kontenjan: 10

TENİS 
KULÜBÜ

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin 
bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel voleybol 
becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri, el, göz ve denge 
koordinasyonlarının , vücudun doğru duruş gelişimlerinin 
sağlanması hedeflenmektedir.

Öğretmen: Didar KAYAHAN Kontenjan: 14

VOLEYBOL
KULÜBÜ
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BEO, 2009'dan itibaren Londra’da düzenlenen ve 
uluslararası öğrenci katılımı ile gerçekleştirilen akademik 
ve kültürel içerikli bir programdır.   Bu programda 
öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra 
hedeflenen, gelişim, takım çalışması, problem çözme, 
zaman yönetimi, topluluk önünde konuşma gibi gelecek 
hayatlarında kendileri için çok faydalı olacak becerileri 
kazanmalarıdır. Düzenlenen gezilerle İngiltere’yi 
tanıyacak olmanın yanı sıra diğer ülkelerden katılan 
öğrenciler sayesinde farklı kültürleri de tanıma şansına 
sahip olacaklardır. Program boyunca öğrenciler takım 
olarak birbirlerini destekleyecek, münazaraya katılacak ve 
drama, şarkı yarışması, TED talk gibi  kategorilerde 
yarışacaklardır.

Öğretmen: Nilgün Cömert CİĞER Kontenjan: 12

BEO – BRITISH ENGLISH 
OLYMPİCS CLUB 

Bu kulüp, öğrencilerimizin farklı, yaratıcı, hızlı 
düşünebilen, sorunlara eleştirel bakabilen, günlük yaşam 
problemlerini kavrayarak çözebilen, ve zihinsel becerileri 
yüksek bireyler olarak yaşama hazırlanmasını hedefler. 

Öğretmen: Yelda ŞİŞMAN ACAR Kontenjan: 10

DÜŞÜNME BECERİLERİ 
KULÜBÜ
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6 ve 7. SINIFLAR / ÇARŞAMBA GÜNLERİ  9 ve 10. DERS (15:00-16:30)

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla 
öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol 
becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının 
arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut 
duruş gelişimlerinin sağlanması hede�enmektedir.

Öğretmen: Berkay ALTUĞ    Kontenjan: 16

BASKETBOL
KULÜBÜ

Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan 
ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak 
öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin 
desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öğretmen: Yakup LALİK Kontenjan: 10

BATERİ (DAVUL) 
KULÜBÜ



Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen 
golf ile, öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik 
düşünce ve sportif görgünün gelişimi hede�enmektedir. 
Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum 
Golf & Tenis Kulübünde yapılacaktır.

Öğretmen: Ramazan ÇOLAK Kontenjan: 10

GOLF 
KULÜBÜ

Bu kulüpte, öğrencilerimizin yazma becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalarla yaratıcılıklarının, 
tarafsız gözlem yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ve 
ortaya çıkan yazılı metinlerle iş birliği içinde bir yayın 
oluşturulması, belirli aralıklarla duvar gazetesinin 
çıkarılması hede�enmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde önemli bir proje olarak yürütülen bu çalışma 
sonucu öğrencilerin oluşturduğu eserler il ve ilçe 
gazetelerinde yayımlanmaktadır.

Öğretmen: Nazan EFEKAN Kontenjan: 8

GENÇ KALEMLER 
KULÜBÜ

Bu kulüpte, interaktif öğretim yöntemi temel alınarak, 
öğrencilerin Fransız dilini pratik uygulamalarla aktif olarak 
kullanabilmeleri sağlanacaktır. Sene içinde yapılacak olan 
etkinliklerde ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ kuramı 
kullanılarak öğrenme sürecini etkili ve kalıcı kılmak 
hedeflenmektedir. Öğrencilerin; düşüncelerini ifade 
edebilmeleri, konuşarak iletişim kurabilmeleri, özgüven 
ve motivasyonlarını arttırabilmeleri, empati becerilerini 
geliştirebilmeleri ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanır. 
Yapılan çalışmalar, sene sonu gösterisiyle sergilenir.

Öğretmen: Harika KALKAN Kontenjan: 12

FRANSIZCA DRAMA 
KULÜBÜ
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Yaparak yaşayarak öğrenmenin key�ne varan 
öğrencilerimiz ile her hafta bilimin gizemli dünyasında ilgi 
çekici deneyler yapacağız. Kulüp öğrencileri; öğrendikleri 
bilgileri kullanarak araştırma yapma, problem çözme ve 
analitik düşünme becerilerini geliştirirken takım çalışması 
sayesinde paylaşımı da öğrenecekler. Aynı zamanda 
yaratıcılıklarını zorlayarak projeler üretecekler ve 
ürettikleri projelerle çeşitli yarışmalara katılacaklar.

Öğretmen: İrem KURT Kontenjan: 12

EĞLENCELİ DENEYLER 
KULÜBÜ
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Öğrencilerimiz  sene boyunca İspanyol kültürünü 
yakından tanıyarak, dili aktif olarak kullanabilme fırsatı 
bulabileceklerdir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını 
kullanabilmeleri, özgüvenlerini arttırabilmeleri, keyi�i 
ve kaliteli zaman geçirmeleri hede�enir. Sene boyunca 
yapılan etkinlikler  yıl sonunda  bir gösteriyle sergilenir.

Öğretmen: Stella LAZZO Kontenjan: 12

İSPANYOLCA DRAMA 
KULÜBÜ

Öğrencilerin BM delegeleri rolünü üstlenerek önemli 
dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmaları, 
araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere 
gerçekçi çözümler bulabilmeleri amaçlanır. Kulüp, 
öğrencilerin sözel ifade becerisi kazanmasını; takım 
çalışması, problem çözme, araştırma yapma gibi 
becerilerinin de geliştirilmesini hede�er.

Öğretmen: Harika ALTUĞ Kontenjan: 12

JMUN 
CLUB 

Öğrencilerimizin yıl boyunca yapılacak  müzik 
etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı 
bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, 
ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, 
müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Müzikal 
temel bilgiler ile okur-yazarlıklarının artması, yatkın 
oldukları enstrümanların  gruplar halinde eğitimini 
almaları (davul, �üt, keman, gitar, piyano, vb.) ve 
öğrendikleri müzikal birikimler doğrultusunda toplu halde  
performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapmaları 
hede�enir.

Öğretmen: Duygu ÖZTÜRK / Pınar KURTOĞLU Kontenjan: 15

MUSIC PERFORMING 
CLUB

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak 
kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin 
yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını 
kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Öğretmen: Nazlı SAVRAN Kontenjan: 12

MUTFAK SANATLARI 
KULÜBÜ
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Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübünde öğrenciler, 
sanat eserlerini analiz ederler, Röprodüksiyon çalışması 
yaparlar. Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği 
döneme özgü giysi, saç ve eşya modellerinin tasarımını 
yaparlar. Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç 
modellerini tasarlarlar. Bunu yaparken eserde rol alan 
sanatçıların rollerini ve tiplerini ayarlamada estetik görüş 
sahibi olurlar. Önemli gün ve bayramlarda okulun sahne 
dekorlarını oluştururlar.

Öğretmen: Handan CİNOĞLU Kontenjan: 15

SANAT ESERLERİ ve 
SAHNE DEKOR KULÜBÜ

RoboCode Kulübüne katılan bir öğrenci; �kir üretir, 
problem çözer, zamanı doğru kullanır, analitik düşünür, 
hayal gücünü geliştirir, teknoloji okur yazarlığını öğrenir, 
odaklanma becerisine sahip olur, sosyal ve duygusal 
zekasını geliştirir, grup çalışması yapar, yaşıtlarına göre 
farkındalık kazanır, bilimsel düşünür, tasarım yapabilir, 
olaylara sanatsal bakabilir ve bu doğrultuda; mühendislik 
yönü gelişir, daha rahat sosyal iletişim kurabilir, sosyal 
algıları artar, icat etme becerisi ve kendini ifade yeteneği 
gelişir.

Öğretmen: Boğaç KÖSE Kontenjan: 10

ROBOCODE 
KULÜBÜ

Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve 
yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade 
etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini 
katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hedeflenmektedir. 

Öğretmen: Nilüfer ÇOKŞEN Kontenjan: 12

SERAMİK
KULÜBÜ

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara 
kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi 
sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. 
Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki 
çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene 
sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın fiziksel uygunluk 
düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Çeşitli su 
oyunları ile yüzme sporunun sevdirilmesi amaçlanır.

Öğretmen: Nagihan ESEN Kontenjan: 24

SU OYUNLARI VE YÜZME 
KULÜBÜ
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Dünyada hızla yayılan “Kendin yap!” akımından hareketle, 
öğrencilerimizin hayal ettikleri ürünleri 3 boyutlu tasarım 
programı kullanarak tasarlayıp bu ürünleri yine 3 boyutlu 
yazıcılarda basarak, hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını 
paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarında; kaynakları 
etkin kullanabilmeleri, problem çözme becerisi 
geliştirebilmeleri ve özgürce üretebilmeleri 
hedeflenmektedir. (Öğrencilerimizin kendilerine ait 
Arduino Seti ile katılmaları beklenmektedir.)

Öğretmen: Samet ÇETİNAK Kontenjan: 12

TED MAKERS 
KULÜBÜ

Tenis Kulübünde, öğrencilerin tenis sporuna ilişkin temel 
hareket ve becerileri edinip zaman içerisinde kazandıkları 
bu alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor 
alışkanlığı edinmeleri hede�enmektedir. Kulüp çalışmaları 
hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis 
Kulübünde yapılacaktır.

Öğretmen: Erkan EDİS      Kontenjan: 10

TENİS
KULÜBÜ

Word Wizard Kulübünde öğrenciler, çeşitli karton oyunları 
oynayarak hem bildikleri kelimeleri daha çok kullanmaya 
başlar hem de yeni kelimeler öğrenirler. Kullanılacak 
karton oyunlardan bazılarının isimleri şöyledir: Taboo, 
Pictionary, Who’s Who, Tension, Scrabble... Yeni karton 
oyunlarını tanımak ve oynamak dışında, öğrencilerin bu 
oyunlara benzer veya daha farklı kurallar içeren kelime 
oyunları üretmeleri, akıllı telefonlarda kullanılabilecek bir 
kelime oyunu geliştirmeleri hede�enmektedir.

Öğretmen: Ayşegül AVUNCAN Kontenjan: 18

WORD WINZARD 
CLUB
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Bu kulüpte öğrenciler, her hafta bilimin gizemli dünyasına 
yolculuk yapacaklar. Bu yolculuk esnasında ilginç 
deneyler yaparak bilimin inceliklerini öğrenecekler. 
Öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, 
problem çözme ve analitik düşünme becerilerini 
geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da 
öğrenecekler. Aynı zamanda, yaratıcılıklarını zorlayarak 
projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli 
yarışmalara katılacaklar.

Öğretmen: İrem KURT Kontenjan: 12

DENEY VE PROJE 
KULÜBÜ
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Bateri Kulübü ile hayatın ve müziğin temellerinden olan 
ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak 
öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin 
desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öğretmen: Yakup LALİK Kontenjan: 10

BATERİ (DAVUL) 
KULÜBÜ

8, HAZIRLIK ve 9. SINIFLAR / PERŞEMBE GÜNLERİ  9 ve 10. DERS (15:00-16:30)

Kulübümüz, öğrencilerimizin Türk Eğitim Derneğinin 
"HİBRİT İNSAN" konseptine uygun olarak değişmekte 
olan dünyamızda başarılı olmaları için gereken becerileri 
yaratıcı düşünce süreci ile kazanmalarını hede�er. Ayrıca 
akademik gelişimi destekleyen etkinliklerle 
öğrencilerimizin yaratıcılık, cesaret ve ilgilerini geliştirmeyi 
hede�er.

Öğretmen: Kaveh SAFARİ Kontenjan: 10

DESTINATION IMAGINATION 
CLUB

Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla 
öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol 
becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının 
arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut 
duruş gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Öğretmen: Erkan ERGİN Kontenjan: 16

BASKETBOL
KULÜBÜ



Bu kulüp, astronomiye ilgi duyan öğrencileri bir araya 
getirerek bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlar ve 
amatör astronominin uygulamalı ve teorik alanlarında 
çalışmalar yürütmeyi amaçlar. Kulübün bir diğer amacı ise, 
bilim sevgisini öğrencilere yaymak ve pozitif bilimlere 
olan ilgiyi artırarak toplumda bilime dair farkındalık 
oluşturmaktır. 

Öğretmen: Pelin KILIÇ Kontenjan: 12

GENÇ ASTRONOMLAR
KULÜBÜ
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Kulübümüzün hede�; okulumuzda bulunan her 
öğrencinin içindeki yazma, araştırma, bilgi toplama ve 
tüm bunları sentezleyerek uygulamaya geçirme 
potansiyelinin farkında olmasını sağlayarak ürün ortaya 
çıkarmasında yol gösterici olmaktır.

Öğretmen: Mehtap CAN Kontenjan: 12

GAZETED 
KULÜBÜ

Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen 
golf ile, öğrencilerimizde teknik konsantrasyon, pratik 
düşünce ve sportif görgünün gelişimi hede�enmektedir. 
Kulüp çalışmaları hava şartları uygun olduğunda Bodrum 
Golf & Tenis Kulübünde yapılacaktır. 

Öğretmen: Ramazan ÇOLAK Kontenjan: 10

GOLF
KULÜBÜ

Her hafta İspanya’nın kültürel özelliklerinden birini 
araştırıp, genel kültür bilgilerimizi zenginleştirmeyi 
hede�eyen bu kulüpte İspanya’nın şehirleri, yönetim şekli 
hakkında bilgi sahibi olunarak turistik yerleri araştırılır, 
tarihi eserleri ve buna paralel olarak yazarları, ressamları, 
ünlüleri, yemekleri, örf ve adetleri, bayramları, yaşam 
alışkanlıkları incelenir.

Öğretmen: Elif ÖZDEMİR Kontenjan: 12

İSPANYA' YA YOLCULUK 
KULÜBÜ
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Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu yönde 
hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik 
sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, 
makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, 
tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, eğitimde ve 
birçok alanda kullanılmakta ve bu sistemlerin her geçen 
gün kullanım alanı artmaktadır. Mekatronik Kulübü 
öğrencilere içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve 
mühendisliği barındıran programlar sunarak, onları bu 
alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı/çözüm 
üreten liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretmen: Boğaç KÖSE Kontenjan: 15

MEKATRONİK 
KULÜBÜ

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak 
kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin 
yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını 
kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hede�emektedir. 

Öğretmen: Dilara VURAL Kontenjan: 12

MUTFAK SANATLARI 
KULÜBÜ

Sanat Eserleri ve Sahne Dekor Kulübünde öğrenciler, sanat 
eserlerini analiz ederler, Röprodüksiyon çalışması yaparlar. 
Oynanacak eseri inceler, eserde olayın geçtiği döneme 
özgü giysi, saç ve eşya modellerinin tasarımını yaparlar.
Eserin niteliğine göre kullanılacak kostüm ve saç 
modellerini tasarlarlar. Bunu yaparken eserde rol alan 
sanatçıların rollerini ve tiplerini ayarlamada estetik görüş 
sahibi olurlar. Önemli gün ve bayramlarda okulun sahne 
dekorlarını oluştururlar.

Öğretmen: Handan CİNOĞLU Kontenjan: 15

SANAT ESERLERİ ve 
SAHNE DEKOR KULÜBÜ

Öğrencilerimizin yıl boyunca yapılacak olan müzik 
etkinliklerinin temelini oluşturacak çalışmaların yapılacağı 
bir oluşumdur. Kulüp içeriğinde öğrencilerin genel müzik, 
ritim, doğaçlama ve yaratıcılık gelişimi desteklenerek, 
müzikal ifadelerini güçlendirmeleri amaçlanır. Müzikal 
temel bilgiler ile okur-yazarlıklarının artması, yatkın 
oldukları enstrümanların  gruplar halinde eğitimini 
almaları (davul, �üt, keman, gitar, piyano, vb.) ve 
öğrendikleri müzikal birikimler doğrultusunda toplu halde  
performanslarını gösterebilecekleri etkinlikler yapılması 
hede�enir.

Öğretmen: Giray BAYER / Eren UÇAR Kontenjan: 15

MUSIC PERFORMING 
CLUB
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Öğrencilerimizin seramik sanatının temel teknik ve 
yöntemleriyle, yaratıcı düşünce güçlerini özgürce ifade 
etmeleri sağlanarak ürüne duygu ve düşüncelerini 
katmaları, özgün çalışmalar yapmaları hede�enmektedir. 

Öğretmen: Nilüfer ÇOKŞEN Kontenjan: 12

SERAMİK 
KULÜBÜ 

Öğretmen: Jonathon BURCH

Bu kulüp öğrencilerimizin yaşadıkları dünyanın 
gereksinimlerinin farkında olmalarına, yaşadığımız 
coğrafyayı daha iyi anlamalarına ve kendi tercihleri 
doğrultusunda dünyadaki yerlerini bulmalarına 
yardımcı olmayı amaçlar. Bu kulüpte öğrencilerimizin, 
iyi yetişmiş bireyler olarak, farklı kültürlerde faaliyet 
göstererek dünyayı daha adil ve eşit bir hayata 
dönüştürebilmek amacı ile çalışması hede�enmektedir.  
Bu kulübün çalışmaları, üç yıl boyunca devam edecektir.

Kontenjan: 12

TED GLOBAL CITIZENSHIP 
CLUB

Tenis Kulübünde, öğrencilerin tenis sporuna ilişkin temel 
hareket ve becerileri edinip zaman içerisinde kazandıkları 
bu alışkanlıkları sürdürmeleri ve yaşam boyu spor 
alışkanlığı edinmeleri hede�enmektedir. Kulüp çalışmaları 
hava şartları uygun olduğunda Bodrum Golf & Tenis 
Kulübünde yapılacaktır.

Öğretmen: Erkan EDİS   Kontenjan: 10

TENİS
KULÜBÜ

Külübün amacı, bireylere düzenli egzersiz yapma 
alışkanlığı kazandırmaktır. Bu bağlamda, egzersiz ve sporu 
yaşamının bir parçası haline getiremeyen bireyleri 
egzersiz yapmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek 
önemlidir. Çağımızda, sporun bilinçli olarak 
yaygınlaştırılması gerekliliği ve  spor ile gelişmişlik 
arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı kabul 
edilmektedir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için 
düzenli ve bilinçli spor yapmak sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
sürdürebilmek açısından oldukça önemlidir. 

Öğretmen: Hasan HASACAR Kontenjan: 12

YAŞAM BOYU SPOR 
KULÜBÜ

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara 
kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi 
sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. 
Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki 
çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene 
sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın �ziksel uygunluk 
düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Yüzme 
ve Su topu Kulübü, çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun 
sevdirilmesini amaçlar.

Öğretmen: Nagihan ESEN Kontenjan: 24

YÜZME ve SU TOPU 
KULÜBÜ
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Basketbol Kulübünde, amaca yönelik sportif oyunlarla 
öğrencilerin bedensel beceri, esneklik, temel basketbol 
becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri; dayanıklılıklarının 
arttırılması, el, göz ve denge koordinasyonlarının ve vücut 
duruş gelişimlerinin sağlanması hede�enmektedir.

Öğretmen: Berkay ALTUĞ Kontenjan: 16

BASKETBOL
KULÜBÜ

10 ve 11. SINIFLAR / CUMA GÜNLERİ  6 ve 7. DERS (13.20-14.50)

Bateri Kulübünde hayatın ve müziğin temellerinden olan 
ritim üzerine eğlenceli çalışmalar yapılarak 
öğrencilerimizin müzikal, bedensel ve ruhsal gelişiminin 
desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öğretmen: Yakup LALİK Kontenjan: 10

BATERİ (DAVUL) 
KULÜBÜ Çağdaş sanat akımlarını tanıyan öğrenciler, boya sürüş 

zenginliği kazanarak boyaların maddi güzelliğinin farkına 
varırlar. Renk ve leke olgusunu pekiştirmek, deformasyon, 
transformasyon, stilizasyon deneyimi kazanmak, kendi 
sanatsal felsefi ve toplumsal düşüncelerini olgunlaştırarak 
estetik bilince ve uygulamalara ulaşmak için tuval ve farklı 
materyallerin üzerine çalışmalar yaparak ürün 
oluştururlar, sergilerler. Eko çalışması olarak grafiti 
çalışmaları yapıp sosyal sorumluluk projelerine katılırlar.   

Öğretmen: Hale AYBAR Kontenjan: 12

ÇAĞDAŞ SANATLAR
KULÜBÜ

Bu kulüpte; ses, ışık ve görüntü sistemlerinin kullanımı, 
kurulumu ve düzeninin sağlanması, öğrencilerin okul 
içerisinde ve dışarısında planlanan resmi tören, konser, 
tiyatro ve yıl sonu gösterilerinde aktif görev alması ile bu 
etkinlerin nasıl planlanacağı, organizasyon becerisi ve 
ekip çalışması içinde uyumlu olarak nasıl çalışılacağı 
pratik ve teorik olarak okul konferans salonu içerisinde 
yaşatarak öğretmek hede�enmektedir.

Öğretmen: Zül�kar KARACA Kontenjan: 8

AV KULÜBÜ
(Ses -Işık - Görüntü sistemleri)
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Öğretmen: Nil ARIBAŞ

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak 
öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem 
izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da 
ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. 
Böylece öğrencilerimizin drama etkinliklerini İngilizce 
izlemeleri ve canlandırmaları, hem bilişsel hem de 
duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal 
bir şekilde uyum sağlamaları açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Kontenjan: 12

ENGLISH DRAMA 
CLUB

Karşılaştırmalı Sanat Tarihi ve Genel Kültür Kulübü; çeşitli 
�lmler, belgeseller, kitaplar vb. materyal ve kaynaklardan 
yararlanarak sanatın pek çok dalına dair tarihsel bir bakış 
açısı kazanılmasını hede�er. Bununla birlikte, önemli 
tarihsel olgulara dair alternatif düşünce biçimleri ortaya 
koyar. Bu kulüpte öğrenciler, belirli konular ve başlıklar 
altında kendi araştırmalarını yaparak “Adobe Spark” 
görsel tasarım uygulaması ile a�ş, kısa video ve web 
sayfası tasarlar.

Öğretmen: Berna Güler BURCH Kontenjan: 12

KARŞILAŞTIRMALI SANAT TARİHİ 
VE GENEL KÜLTÜR KULÜBÜ

Bu kulüpte öğrenciler, her hafta bilimin gizemli dünyasına 
yolculuk yapacaklar. Bu yolculuk esnasında ilginç 
deneyler yaparak bilimin inceliklerini öğrenecekler. 
Öğrendikleri bilgileri kullanarak araştırma yapma, 
problem çözme ve analitik düşünme becerilerini 
geliştirirken takım çalışması sayesinde paylaşımı da 
öğrenecekler. Aynı zamanda, yaratıcılıklarını zorlayarak 
projeler üretecekler ve ürettikleri projelerle çeşitli 
yarışmalara katılacaklar.

Öğretmen: Emre YÜCEKÖK Kontenjan:12

DENEY VE PROJE 
KULÜBÜ

Genç Kalemler Kulübünde öğrencilere yazma becerisi 
kazandırılarak  yaratıcılıklarının, tarafsız gözlem 
yapabilme becerilerinin geliştirilmesi ve ortaya çıkan yazılı 
metinlerin kullanıldığı bir yayın oluşturulması, belirli 
aralıklarla duvar gazetesinin çıkarılması hede�enmektedir.

Öğretmen: Özgen ÖZ Kontenjan: 12

GENÇ KALEMLER 
KULÜBÜ
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Liseyi üniversiteye bağlayan bir program olan SAT I- II, 
uluslararası üniversitelere giriş için gerekli bir sınavdır. Bu 
kulübün amacı, öğrencilerin yurt dışı üniversitelere kabulü 
için gereken SAT I - II Math sınavlarında başarı sağlamlarına 
yardımcı olmaktır. SAT II'nin SAT I'den farkı direkt olarak bir 
disipline (derse) odaklı olmasıdır. Kulüp çalışmalarında, 
öğrencilere örnek SAT I ve II Matematik problemlerini 
bağımsız olarak çözebilme, çözümlerini doğrulayabilme 
becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler 
bu tür sınavlarda kullanılan teknikleri öğrenerek sınavlarda 
başarılı olabilmek için gerekli matematiksel kavramları 
gözden geçireceklerdir. Öte yandan belirli aralıklarla 
uygulanacak olan SAT I-II Math denemelerinde kendi 
düzeylerini test etme şansına sahip olacaklardır. 
Amerika’da lisans eğitimi almak için bu sınavların birinde 
başarı elde edilmelidir. Hatta prestijli Amerikan 
üniversitelerinden bazıları iki akademik konulu test 
sonucunu da isteyebilmektedir. Türkiye’de her yıl; ekim, 
kasım, aralık ocak, mayıs ve haziran aylarında düzenlenen 
bu sınavların iki yıl geçerliliği vardır.

Öğretmen: Sibel SEZGEN Kontenjan: 12

SAT I - II 
CLUB

Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu yönde 
hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik 
sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, 
makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, 
tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte, eğitimde ve 
birçok alanda kullanılmakta ve bu sistemlerin her geçen 
gün kullanım alanı artmaktadır. Mekatronik Kulübü 
öğrencilere içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve 
mühendisliği barındıran programlar sunarak, onları bu 
alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı/çözüm 
üreten liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretmen: Boğaç KÖSE Kontenjan: 15

MEKATRONİK 
KULÜBÜ

Mutfak Sanatları Kulübü, öğrencilerimizin farklı mutfak 
kültürlerini tanırken, yemek yapmanın gereksinimin 
yanında bir sanat olduğu gerçeği ile kendi yaratıcılıklarını 
kullanarak el becerilerini geliştirmeyi hede�emektedir. 

Öğretmen: Caveh SAFARİ Kontenjan: 12

MUTFAK SANATLARI 
KULÜBÜ

Öğrencilerimizin kariyerlerine attığı ilk adımlardan biri 
sayılan MUN çalışmaları ile öğrencilerimize profesyonel 
bir duruş sergileme, toplum karşısında konuşabilme,  
özgüven, dünya sorunları üzerinde farkındalık yaratma, 
çözüm üretebilme gibi duyuşsal ve bilişsel becerilerin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunları yaparken yabancı 
dil becerisini bir araç olarak kullanacakları ortam içinde 
bulunmaları için tüm hazırlıklar yapılacaktır.

Öğretmen: Sinem BAKKALOĞLU Kontenjan: 12

MUN 
KULÜBÜ



Kulüp çalışmalarında klasik ve modern müzik 
repertuvarından eserler kullanılarak ses sağlığı ve vokal 
teknikleri çalışmaları yapılacaktır. 

Öğretmen: Giray BAYER Kontenjan: 15

YARATICI VOKAL 
KULÜBÜ

Öğretmen: Nagihan ESEN

Yüzme sporu küçük yaşlarda başlanabilen ve ileri yaşlara 
kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi 
sakatlıkların iyileşmesine de katkısı olan yegane spordur. 
Su direncine karşı yapıldığı için, gelişim çağındaki 
çocuklarımızın daha kuvvetli ve daha dirençli bir bedene 
sahip olmalarını sağlar. Çocuklarımızın �ziksel uygunluk 
düzeylerini iyileştirerek yaşam kalitelerini arttırır. Yüzme 
ve Su topu Kulübü, çeşitli su oyunları ile yüzme sporunun 
sevdirilmesini amaçlar.

  Kontenjan: 24

YÜZME ve SU TOPU 
KULÜBÜ

Bu kulübün amacı, öğrencilerimizin seramik sanatının 
temel teknik ve yöntemlerini kullanarak yaratıcılıklarını 
özgürce ifade etmelerini sağlamaktır. Ayrıca, 
öğrencilerimizin meydana getirdikleri ürünlere duygu ve 
düşüncelerini katmaları, özgün çalışmalar yapmaları 
hede�enmektedir. 

Öğretmen: Nilüfer ÇOKŞEN Kontenjan: 12

SERAMİK 
KULÜBÜ 
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BASKETBOL KULÜBÜ

BATERİ (DAVUL) KULÜBÜ

ÇAĞDAŞ SANATLAR KULÜBÜ

DENEY VE PROJE KULÜBÜ

ENGLISH DRAMA CLUB

GENÇ KALEMLER KULÜBÜ

KARŞILAŞTIRMALI SANAT TARİHİ VE 
GENEL KÜLTÜR KULÜBÜ

1

2

3

4

5

6

7

8

LÜTFEN TERCİH ETTİĞİNİZ 3 KULÜBÜN KARŞISINDA BULUNAN KUTUCUKLARI YANDAKİ ŞEKİLDE İŞARETLEYİNİZ.

10 ve 11.  SINIFLAR
KULÜP SEÇİM FORMU

VELİ ADI, SOYADI: İMZA:.............................................................. ......................

ADI SOYADIÖĞRENCİ
BİLGİLERİ

SINIFI NUMARASI
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