
MEF LİSESİ WEB SAYFASI KULÜPLER  

BASKETBOL 

 

Rehber Öğretmen: İsmail DÜKKANCI 

Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat 

Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu 

Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. 

Basketbol özgüvenin ve yaşama sevincinin artması, zamanlarının olumlu yönde 

değerlendirilmesi için öğrencilere fırsatlar sunar. 

HEDEF VE AMAÇLARIMIZ 

• Temel teknik becerilerini öğretmek ve geliştirmek 

• Vücut koordinasyonunu geliştirmek 

• Sosyalleşme becerisini kazandırmak 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek 

Faaliyetlerimiz: 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım 

• Okul içi Basketbol turnuvası ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak 

• Dostluk, dayanışma ve işbirliği sağlama kapsamında, Okullar arası Basketbol Turnuvası oluşturmak 

• Sosyal projelerde görev almak 



YÜZME 

 

Rehber Öğretmen: Burcu ÖZERKAN AKYOL 

Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat 

Çalışma Yeri: Yüzme Havuzu 

Beden sağlığına önemli yararlar sağlarken, kişiye yaşam disiplinini en iyi sağlayan 

sporlardan biridir. 

HEDEF VE AMAÇLARIMIZ 

• Yüzme ile ilgili temel becerileri ve teknikleri kazanmak 

• Vücut koordinasyonunu geliştirmek 

• Aynı zamanda paylaşım, sorumluluk ve özgüven duygusu kazandırılmış 

sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir. 

Faaliyetlerimiz: 

• İl ve İlçemizde düzenlenen turnuvalara katılımı sağlamak 

• Okul içi yüzme yarışları ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak 

 

 

 

 

 



VOLEYBOL 

 

Rehber Öğretmen: Ayşegül KÖTENECİ 

Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat 

Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu 

Gençlerimize bedensel ve ruhsal gelişiminin yanında, sosyalleşme becerisi, eğlenceli 

zaman geçirmeyi sağlayan bir spor dalıdır. 

HEDEF VE AMAÇLARIMIZ: 

• Temel teknik becerilerini öğretmek ve geliştirmek 

• Vücut koordinasyonunu geliştirmek 

• Sosyalleşme becerisini kazanmak 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek 

Faaliyetlerimiz: 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım 

• Okul içi voleybol turnuvası ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak 

• Dostluk, dayanışma ve işbirliği sağlama kapsamında, okullar arası voleybol 

turnuvası oluşturmak 

• Sosyal projelerde görev almak 



FUTBOL 

 

Rehber Öğretmen: İlker ŞAHİNOĞLU 

Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat 

Çalışma Yeri: Halı Saha 

Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumlu yönde etkilerken, kişilik gelişimini de destekleyen bir spor 
dalıdır. 

HEDEF VE AMAÇLARIMIZ 

• Temel teknik becerilerini öğretmek ve geliştirmek 

• Bir gruba ait olmak ve grup içinde işbirliği oluşturmak 

• Sosyal projeler içinde yer almak 

• Okul takımını yapılandırmak 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek 

Faaliyetlerimiz: 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım 

• Okul içi futbol turnuvası ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak 

• Dostluk, dayanışma ve işbirliği sağlama kapsamında, okullar arası futbol turnuvası oluşturmak 

• Sosyal projelerde görev almak 



OKÇULUK 

 

Rehber Öğretmen: Mert ERDEN 

Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat 

Çalışma Yeri: Gri Salon 

Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe 

göndermeyi amaçlayan spor dalıdır. 

HEDEF VE AMAÇLARIMIZ 

• Okçuluğa özgü temel teknik hareketleri yapmak 

• Okçuluk, sırt kaslarının kullanılması sebebiyle, dik bir duruşa yardımcı olmak 

• Dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkı sağlamak 

• Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirmek. Dikkatli ve duyarlı olmayı 

sağlamak 

Faaliyetlerimiz: 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları. 

• İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım 

 

 

 

 



ZUMBA FİTNESS PİLATES 

 

Rehber Öğretmen: İclal YILMAZ 

Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat 

Çalışma Yeri: Mavi Salon 

Pilates, kas ve iskelet sistemini kuvvetlendirmek ve esnekliği arttırmak amacıyla 

yapılan bir egzersiz biçimidir. 

HEDEF VE AMAÇLARIMIZ 

• Vücudu sıkılaştırma, kuvvet gelişimini sağlamak ve esnekliği geliştirmek 

• Stresi azaltarak, enerjiyi yükseltmek 

• Eklem hareketliliğini arttırmak 

• Kan dolaşımını hızlandırmak 

• Vücudunuzun görünümünü iyileştirmek 

Faaliyetlerimiz: 

• Kulüp saatimizde bu sporu tanıtma ve temel beceriyi kazandırmaktır. 

 


