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Biz	kimiz;		

Aikido	 Bozdoğan	Grubu, 2011 yılında Sensei Hasan Mert Bozdoğan ve Asistanları tara:ndan 

Aikido Savaş Sana< öğre>lerini daha geniş kitlelere ulaş<rabilmek ve yeni nesiller 

ye>ş>rebilmek amacıyla kurulmuştur. 

Dojo’larımız	ve	Merkezlerimiz;		

Grubumuz deneyimli, Türkiye ve Japonya’dan Dan ve Anterenörlük belgelerine sahip Eğitmen ve 

Asistan kadrosuyla, İstanbul Avrupa yakasında iki ve Anadolu yakasında bir ana merkez Dojo’da 

olmak üzere, çeşitli okullar, kolejler, siteler, spor kulüplerindeki Dojo’ları ile birlikte toplam on 

dört merkezde düzenli ders ve eği>mlerini sürdürmektedir. 

Grubumuzun Koordinatörü olan Sensei Hasan Mert Bozdoğan, 2001 yılından bu yana ve halen 

ak>f olarak Aikido, Aikijutsu, Kempo Karate ve Kenjutsu Savaş Sanatlarında eği>m almakta ve 

Siyah Kuşak olduğu 2005 yılından bu yana ak>f olarak bu Sanatlarda eği>mler, seminerler, 

çocuk, genç ve ye>şkin dersleri vermektedir. Kendisi şu anda Aikido Sisteminde 4. Dan Siyah 

Kuşak, 3. Kademe Antrenör seviyelerinde olup Kıdemli Eğitmen unvanına sahip>r.  

Grubumuz bünyesinde bulunan Eğitmenlerimizin tamamı uzun yıllardan beri ak>f olarak Aikido 

Sana<nı çalışmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz Grubumuz Dojo’larında ve eği>m yerlerinde ak>f 

olarak ders asistanlığı, eğitmen asistanlığı ve eğitmenlik yapmaktadırlar. Tüm Eğitmenlerimiz 

İngilizce bilmektedir ve arzu edilmesi durumunda Eği>m ve derslerimiz İngilizce olarak 

yürütülebilmektedir. Kurumunuz bünyesinde planlanacak ve açılacak olan eği>m ve derslerimiz 

Grubumuz tara:ndan belirlenecek Eğitmen ve/veya Eğitmenlerimi tara:ndan verilecek ve Grup 

Koordinatörümüz Sensei Hasan Mert Bozdoğan tara:ndan koordine edilecek>r. 

Eği5mlerimiz;		

Çocuklar	için, 3 - 5 ve 5 -12 yaş grubundaki çocuklarımıza Aikido eği>mleri  

Ye5şkinler	için,	Aikido, Aiki Self Defence, Kempo Karate, Kenjutsu eği>mleri  
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Kurumsal	hayat	 için, “İş Dünyası ve Aikido”, “Uyumun Yolu Hayatlarınızda”, “Dokunma Bana”, 

“İş İnsanları İçin Aikido”, “İş ve Yaşamı Dengeleyin” ve “Kadınlara Özel Kendini Savunma ve 

Farkındalık Eği>mleri” eği>mleri vermekteyiz.		

Çocuklara	Yönelik	Eği5mlerimiz	

Aiki	Play	Sistemimiz; Grubumuzca 3 - 5 yaş grubu çocuklarımıza yönelik olarak geliş>rilmiş>r. 

 Öncelikli amacımız, tekniksel öğre>den çok koordinasyon ve beceri kazanımını ön planda 

tutarak, bedenlerini ve yeteneklerini yeni yeni keşfetmeye başlayan çocuklarımıza yardımcı ve 

destekleyici olmak<r.  

 Çocuklarımıza; uyum, düzen, çevreye ve diğer bireylere saygı konularında yardımcı olurken aynı 

zamanda da onlara; sorumluluk alma, konsantrasyon, koordinasyon, dikkat, özgüven, grubun bir 

parçası olabilme, liderlik, farklı çevrelere uyum sağlama, etkili ile>şim kurabilme, kendi kendine 

yetebilme, dene>me açık olma, kurallara uyum sağlama gibi nitelikleri kazandırmayı 

hedefliyoruz.  

 Derslerimizde hedeflerimizden birisi de çocuklarımızın; odaklanma - dikkat seviye ve sürelerini 

arbrmak<r.  

 Saygı ve düzenin de elden bırakılmadığı, aynı anda çocuklarımızın eğlenirken öğrendikleri bir 

ders ortamı sunan Aiki	 Play	 Sistemimiz, Aiki	 Kids Eği>mlerimize bir giriş ve adaptasyon 

niteliğindedir.  

Aiki	Kids	(Kids	Aikido)	Sistemimiz; Grubumuzca 5	–	8	ve	9	-	12	yaş	grubu	çocuklarımıza	yönelik	

olarak geliş>rilmiş>r.  

 Sistemimizin derslerinde öncelikli amacımız; disiplin, düzen ve belirli kurallar çerçevesinde 

çocuklarımıza Aikido tekniklerini aktarırken, koordinasyon gelişimlerine devam edebilmelerini 

sağlamak<r. 
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 Uyum, düzen, çevreye ve diğer bireylere saygı konularında çocuklarımıza yardımcı olurken aynı 

zamanda da onlara; sorumluluk alma, konsantrasyon, koordinasyon, dikkat, özgüven, grubun bir 

parçası olabilme, liderlik, farklı çevrelere uyum sağlama, etkili ile>şim kurabilme, kendi kendine 

yetebilme, dene>me açık olma, kurallara uyum sağlama gibi niteliklerin kazandırılması 

tara:mızca hedeflenmektedir.  

 Öğrencilerimize ders akışı içerisinde çeşitli görev ve sorumluluklar vererek, onların da 

derslerimizde ak>f rol almalarını sağlamaktayız. Amacımız; liderlik, grup adaptasyonu, grubu 

yönlendirebilme ve yönetebilme, paylaşımda bulunabilme, öğretebilme, etkili ile>şim 

kurabilme, sorumluluk sahibi olabilme, mo>vasyonu yüksek tutabilme gibi alanlarda 

çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunabilmek>r.  

 Derslerimiz, soru cevap yönteminin sıklıkla kullanıldığı interak>f ortamlardır.  

Çocuk	Aikido	Derslerimiz	ile	Hedeflediğimiz	Kriterler	
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Ders	İçerik	ve	İşleyişimiz	Hakkında;		

 Derslerimiz, koordinatörümüz Sensei Hasan Mert Bozdoğan ve/veya Grubumuz Eğitmenleri 

tara:ndan yürütülecek>r. 

 Durumu özel olan veya derslerimizde sorun yaşayan öğrencilerimiz Eğitmenlerimiz tara:ndan 

düzenli olarak takip edilmektedir. 

 Disiplinsel açıdan sorun yaşamaya eğilimi olan öğrencilerimizin eği>mleri; ders eğitmenimiz, sınıf 

öğretmeni (ve/veya rehberlik birimi) ve aile ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.  

 Derslerimizde ödül - ceza sistemi kesinlikle uygulanmamaktadır.  

 Derslerimiz, Grubumuzca belirlenmiş olan yıllık akademik planlar doğrultusunda ve tüm 

Dojo’larımızda (eği>m yerlerimizde) aynı sistema>klikle yürütülmektedir.  

 Derslerimiz; okul sonrası dersler ve/veya okul içi kulüp (ya da branş) seçmeli dersleri olarak 

planlanabilmektedir. Ders süreleri Okul yöne>miyle koordineli olarak ayarlanmaktadır.  

 Çocuk Aikido derslerimiz ile tekniksel öğre>nin yanı sıra; fiziksel gelişim, dikkat ve odaklanma 

ar<şı, koordinasyon kazanımı/gelişimi de hedeflenmektedir. 

 Aikido mücadele ve rekabegen uzak<r. Dolayısıyla öğrencilerimize rekabe> değil beraber hareket 

etmeyi, mücadeleyi değil uzlaşmayı aşılar. Aikido çalışmakta olan çocuklar fiziksel şiddegen ve güç 

kullanımından uzaklaşırlar. 

 Eği>mlerimiz süresince, derslerimizde öğrencilerimize öğre>len/gösterilen teknikler düzenli 

periyotlar halinde tekrar edilmektedir. Bu tekrarların amacı öğrenilen tekniklerinin öğrencilerimiz 

tara:ndan pekiş>rilmesi ve refleks haline dönüştürülebilmesidir.  

 Her Kuşak Seviyesi için öğrenilmesi gereken teknikler ülkemiz ve dünya standartlara göre 

belirlenmiş olup, öğrencilerimize bu şekli ile aktarılmaktadır.  

 
Aikido çalışmaları, Savaş Sanatları çalışmalarının yapılmasına uygun minderler (tatami) üzerinde 

yapılmalıdır. Bu minderler, eği>m hizme> verdiğimiz Okullar ve Kurumlarca temin	 edilmelidir. 

Minderler istenilmesi durumunda çalışmakta olduğumuz Okul ya da Kuruma Grubumuzca 
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kiralanabilmektedir.  

 Tüm Eğitmenlerimiz İngilizce bildiğinden, derslerimiz talep edilmesi halinde İngilizce olarak  ta 

yapılabilmektedir.  

 Aikido Sana< Japon kökenlidir. Öğrencilerimiz Japonca olarak; öğrendikleri teknik isimlerini, sayı 

saymayı, temel komutları vermeyi, dersi açıp kapatmayı öğreneceklerdir.  

 Çocuk Aikido derslerimizde de, diğer Savaş Sanatlarında olduğu gibi tek >p kıyafet giyilmektedir. 

Tek >p kıyafet Savaş Sanatlarının doğasında bulunan disiplin gereğincedir. Aynı zamanda 

öğrencilerimize aidiyet hissini aşılamaktadır. Kıyafetler Grubumuz tara:ndan temin edilerek ücre> 

karşılığında okula ve öğrencilerimize verilebilmektedir. Kıyafetlerimiz; beyaz pantalon ve beyaz 

cekegen oluşmaktadır. Kıyafet ücre> 150 TL/adeir (2017-2018 eği>m öğre>m yılı ücretleridir).  

 Çocuk Aikido derslerimize ka<lan öğrencilerimize her yılın sonunda	 Kuşak	 Sınavı/Töreni ile yeni 

Kuşakları ve Diplomları Grubumuzca takdim edilmektedir. Bu Kuşak Sınavlarının 150 TL/öğrenci 

olan ücretleri Okul tara:ndan velilerden toplanabildiği gibi Okul tara:ndan da Grubumuza 

ödenebilmektedir. Sınav ücretleri Sınav öncesinde Grubumuza teslim edilmiş olmalıdır.  

  

Page �  of �6 8



Referanslarımızdan	bazıları;	

 

Programlarımız	 hakkında	 detaylı	 bilgi	 ve	 ayrınNlar	 için	 www.aikidobozdogan.com	 adresinden	

web	 sitemizi	 ziyaret	 edebilir	 ya	 da	Grubumuz	 koordinatörü	 Sensei	 Hasan	Mert	 Bozdoğan’a	

ulaşabilirsiniz.	 Bu	 sayede	 yüz	 yüze	 görüşme	 VrsaNnı	 yakalayarak,	 kurumunuz	 bünyesinde	

yapabileceklerimiz	hakkında	görüşme	şansını	elde	edebiliriz.	

Saygılarımızla,	

Aikido	Bozdoğan	Grubu	
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		İLETİŞİM	BİLGİLERİMİZ			

Telefon	:		+90-533-340-87-56	

E-mail	:		info@aikidobozdogan.com	

Instagram/Facebook	:		aikidobozdogan	

Web	:		www.aikidobozdogan.com	
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