
 
Aikimode Aiki Akademi’ye Katılım Koşulları 
 

 
Aikimode Aiki Akademi’de aikido eğitimi almak isteyenler için öncelikle bir ön değerlendirme çalışması 
yapılmaktadır. Ön değerlendirme çalışması var olan bir dersin içerisinde öğrencinin aikido’ya uygunluğunu test 
etmek amacı ile yapılır. Bu arada ön değerlendirmeye katılan kişilerde ortam şartlarını, eğitim düzeyini, diğer 
eğitim alanları gözlemlemiş olurlar. Aikimode Aiki Akademi değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
3-12 Yaş Grubu 

 
1. Sağlık  

• Eğitim almak isteyen çocuğun Aikido sporunu yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi 
bir sağlık sorunu olmamalıdır. Velinin çocuğunun sağlık durumu beyanı esas kabul edilerek, 
değerlendirme dersinde çocuğun aikido sporunu yapabileceğine dair gözle görülebilir 
herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı Aikimode Aiki Akademi eğitmenleri 
tarafından gözlemlenir. Bu değerlendirme aslında hem sizin çocuğunuzu korumak ve sağlıklı 
bir ortamda aikido eğitimini alabilmesini sağlamak için önemlidir, hem de mevcut eğitim 
alan çocukların sağlıklı bir ortamda aikido eğitimine devam edebilmesi için şarttır.  

2. İstek 
• Aikido eğitiminde eğitimi alacak çocuk ve velisi ön fiziksel değerlendirme tamamlandıktan 

sonra eğitim almayı kendi öz iradesi ile istediği taktirde Aikimode Aiki Akademi 
değerlendirmesini geçip eğitime başlayabilecektir. Bizim için istekli çocuk yetenekli 
çocuktan daha değerlidir. Çocuğumuzun yetenekli olması onun için ilk başlangıçta bir 
avantaj olsa da özümseyen ve istekli öğrencilerin zamanla daha ileriye gittiğini 
gözlemlemekteyiz. 

 
12-60 Yaş Grubu 
 

1. Sağlık 
• Eğitim almak isteyen kişinin Aikido sporunu yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir 

sağlık sorunu olmamalıdır. Aikimode Aiki Akademi eğitmenleri tarafından uygulanan motor 
hareket ve efor testleri ile eğitim almak isteyen kişi ön değerlendirme çalışmasında 
gözlemlenir. Bu değerlendirme aslında hem sizi korumak ve sağlıklı bir ortamda aikido 
eğitimini alabilmenizi sağlamak için önemlidir, hem de mevcut eğitim alanların sağlıklı bir 
ortamda aikido eğitimine devam edebilmesi için şarttır. 
 

2. İstek 
• Kaç yaşınızda olursanız olun istediğiniz taktirde bir çok şeyi başarabilirsiniz. Bizde bu 

sebepten sizin Aikido’yu ne derece isteyip istemediğinizi ön değerlendirme çalışmasında 
anlamak istiyoruz. Size fayda üretebilmemiz için bize izin vermenizi bekliyoruz. 
 

3. Mental (Zihinsel) 
• Aikido aslına bakarsanız tam olarak ne bir spor ne bir sanattır. Aikido başlı başına bir 

Kültür’dür. Eğer sanata, spora, kültüre yani kısacası kendinize değer veren bir insansanız kaç 
yaşında olursanız olun Aikido öğrenmeniz için biz size seve seve yardım ederiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


