
Hoşgeldin 3-12 
 
Sizlere Aikimode Aiki Akademi’deki 3-12 Yaş grubu öğrencilerimizin eğitim sisteminden biraz bahsetmek istiyoruz. 
Öncelikle 3-4 Yaş grubu çocuklar için velileriyle çalışılabilecekleri özel bir ortam oluşturduk. Bu eğitimlere katılan 
çocuğumuzun bir velisi (anne, baba vb.) de aikido elbiseleri ile birlikte sınıfa dahil olmaktadır. Bu sayede çocuk için 
verimli, güvenli ve eğlenceli bir eğitim oluşturulmuş olmaktadır.  4-12 Yaş Grubu öğrenciler için oluşturduğumuz 
sınıflarda ise çocuklara daha yararlı olmak adına eğitimlerde ana eğitmenin dışında her 3 çift (6 kişi) çocuk için 1 asistan 
bulundurmaktayız.  
 
3-12 yaş öğrenciler aşağıda belirtildiği üzere 3 farklı grupta eğitim alabilmektedirler. 
 

• 3-4 Yaş (3-4 yaş arası öğrenciler ‘’Velili katılım’’.) 
• 4-7 Yaş (ilköğretim 1. Sınıf ve minimum 4 yaştaki öğrenciler. Gerekli durumlarda 2 ayrı gruba ayrılır) 

• 4-7 Yaş Başlangıç (Beyaz, Açık Gri-13.KYU, Koyu Gri-14.KYU ) 
• 4-7 Yaş Kıdemli (Açık Sarı-13.KYU, Koyu Sarı-12.KYU, Açık Yeşil-11.KYU) 

 
• 7-12 Yaş (ilköğretim 2. Sınıftan 6. Sınıf’a tüm öğrencileri kapsamaktadır. Gerekli durumlarda 3 ayrı gruba ayrılır) 

• 7-12 Yaş Başlangıç (Beyaz ve Koyu Sarı-12.KYU ) 
• 7-12 Yaş Kıdemliye Hazırlık (Açık Yeşil-11.KYU, Yeşil-10.KYU, Koyu Yeşil-9.KYU) 
• 7-12 Yaş Kıdemli (’’8.KYU’’ ve daha kıdemli öğrenciler) 

 
Aikimode Aiki Akademi Dan-Kyu Sınav Sistemi 

 
Belirli dönemlerde çocuklar için derecelendirme sınavları yapılmaktadır. Sınav sonrasında başarılı olan çocuklara 
Aikimode Aiki Akademi’nin başarı Diploması, Kuşak ve Madalyası verilmektedir. Yeni başlayanlar beyaz kuşak 
ile aikidoya başlarlar.  
 
Velisi ile birlikte eğitime katılan 3-4 Yaş çocuğun ilk sınavından sonra alacağı derece 17.Kyu kuşak ‘’açık bej’’ 
4-6 Yaş çocuğun (Çocuk 1. Sınıfa gitmiyor ise) ilk sınavından sonra alacağı derece 15.Kyu kuşak ‘’açık gri’’ 
Çocuk 1. Sınıfa gidiyorsa ilk sınavından sonra alacağı derece 13.Kyu kuşak ‘’açık sarı’’ 
Çocuk 2. Sınıfa ve daha yüksek bir sınıfa gidiyorsa ilk sınavından sonra alacağı derece 12.Kyu kuşak ‘’sarı’’ 
 
Yukarıda belirtilen tablo 3-12 yaş çocuklar için bir  harita niteliğindedir. Veliler bu haritaya bakarak rotayı 
çizmeli ve çocuklarına örnek olmalıdırlar. 12 yaşından sonra çocuklar yetişkin sınıflarında eğitimlere devam 
etmektedirler. 
 
Velilere bu sanatta çocuklarının başarılı olabilmeleri için önerdiğimiz 3 kaide var. Disiplin, sabır ve hedef 
koyma. Kıdemli öğrencilerimizdeki ortak temel özellikler bunlar. 
 
Disiplin. Düzenli olarak eğitime katılabilmek bir disiplin göstergesidir. Haftada 1 veya 2 kez. Disiplininizden 
taviz vermeyin. Kısa tatilleri saymıyoruz tabi ki. 
 
Sabırlı olun. Başarılı olan insanlar sabırlı insanlardır. Aikido özel bir savaş sanatları eğitimi (adı üzerinde sanat) 
sürekli tekrarlar yaparak öğrenecekler. Bir 6-12 ay sabredin.  
 
Hedef koyun. Yukarıda size ilerleyebilmeniz için bir yol haritası verdik. İşte hedefinize ilerleyebilmek için tek 
yapmanız gereken rotanızı çizmek. 

	  

Çocuklar (3-4)   Çocuklar (4-6)   Çocuklar (6-7)  Çocuklar (8-12)  
17.Kyu 12 seans (3 Ay)   15.Kyu 15 seans (3 Ay)   13.Kyu 15 seans (3 Ay) 12.Kyu 15 seans (3 Ay) 
16.Kyu 12 seans (3 Ay) 14.Kyu 15 seans (3 Ay) 12.Kyu 15 seans (3 Ay) 11.Kyu 15 seans (3 Ay) 
15.Kyu 15 seans (3 Ay)   13.Kyu 15 seans (3 Ay) 11.Kyu 15 seans (3 Ay) 10.Kyu 15 seans (3 Ay) 
14.Kyu 15 seans (3 Ay) 12.Kyu 15 seans (3 Ay) 10.Kyu 15 seans (3 Ay) 9.Kyu 15 seans (3 Ay) 
13.Kyu 15 seans (3 Ay) 11.Kyu 15 seans (3 Ay) 9.Kyu 15 seans (6 Ay) 8.Kyu 20 seans (3 Ay) 
12.Kyu 15 seans (3 Ay) 10.Kyu 15 seans (3 Ay) 8.Kyu 20 seans (6 Ay) 7.Kyu 40 seans (6 Ay) 
  9.Kyu 15 seans (6 Ay) 7.Kyu 40 seans (6 Ay) 6.Kyu 40 seans (6 Ay) 
  8.Kyu 20 seans (6 Ay) 6.Kyu 40 seans (6 Ay) 5.Kyu 60 seans (9 Ay) 
      4.Kyu 60 seans (9 Ay) 
      3.Kyu 70 seans (6 Ay) 
      2.Kyu 80 seans (6 Ay) 


