
BİZ KİMİZ?
Kadıköy Su Sporları Kulübü (KASSK), yüzme branşında 
hemen her kademede edinilen uzun yıllara dayalı bilgi 
birikiminin sonunda, 2006 yılında kuruldu.

Alanında uzman, tamamı yüzme sporunun içinden 
gelen, tecrübesini aldığı onlarca madalya ile taçlandırmış 
eski milli sporculardan oluşan ekibimiz, yüzme 
dünyasına antrenör olarak değer katmaya devam ediyor.

İstek Okulları Semiha Şakir Yüzme Havuzu’nda her yaş ve 
seviyede yüzme eğitimi sunan Kadıköy Su Sporları 
Kulübü, yüzmeyle geçen, dolu dolu 25 yılın deneyimi ve 
heyecanıyla sizleri bekliyor.

bilgi@kassk.org
kassk.org
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Gerçek 
yüzme deneyİmİ 
şİmdİ başlıyor!
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Çocuk Yüzme

Bu programımızda çocuklarımızın su 
duygusunu geliştirerek öğretmeyi ve onlara 
yüzme sporunu sevdirmeyi amaçlıyoruz. 
Yarınlarımız çocuklarımızın yüzme tekniklerini 
en ince ayrıntısına kadar öğrenmesini ve milli 
sporcu olma hedefi ile lisanslı olarak Türkiye 
Yüzme Federasyonu resmi müsabakalarına 
katılmalarını siz de istiyorsanız, deneyimli 
antrenörlerimiz sizleri bekliyor.

Master Yüzme

Master yüzme, hem profesonellerin hem de 
amatörlerin aynı tutkuda buluşacağı ideal bir 
program olarak dikkat çekiyor. İster yüzme 
sporu ile daha önce profesyonel olarak 
ilgilenmiş, eğitim ve iş hayatının temposunda 
artık vakit ayıramıyor olduğunuzu düşünün 
isterse sıfırdan yüzme öğrenerek müsabık 
sporcu olmayı hedefleyin, bu program tam 
size göre. 25 yaşını doldurmuş sporcuların, 
yerel yarışmalardan Avrupa ve dünya 
şampiyonalarına kadar birçok yarışmada boy 
gösterebileceği yeni bir hayatın ilk adımı 
olarak program hakkında uzmanlarımızdan 
bilgi alabilirsiniz.

Bebek Yüzme

Çocuğunuzun ilk sporunun yüzme olmasına ne 
dersiniz? Anne karnında doğal yollarla 
yüzmeyi öğrenen bebeğinizin su dduygusunu 

kaybetmemesi için sizi profesyonel bir ekip 
eşliğinde gerçekleştirilecek doğum sonrası 
derslerine davet ediyoruz. Bebeğinizin en az 
ilk adımları kadar değerli bir yüzme deneyimi 
için ilk ders zili çalmak üzere. Bu harika 
deneyim için acele edin!

Açık Su Yüzme

Dünyada oldukça popüler bir yüzme branşı 
olan “açık su”, üç tarafı denizlerle çevrili bir 
coğrafyada yer alan ülkemiz için de büyük bir 
potansiyel taşıyor. İstanbul’da yapılan ve her 
yıl katılımcı sayısı artan Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışması gibi organizasyonlarda 
kulübümüz adına lisanslı sporcu olabilmeniz, 
doğru teknikler ile yeni bir heyecanla 
tanışmanız ve kazanacağınız daha birçok yeni 
deneyim için sizleri bekliyoruz. Program uygun 
hava koşullarında,  antrenörlerimiz eşliğinde 
grup veya bireysel ders formatında 
Caddebostan sahilinde gerçekleşmektedir.

PROGRAMLARIMIZ
Yetişkin Yüzme

Yetişkin yüzme programımız; su korkusunu 
yenme, suda durma, sıfırdan yüzme öğrenme, 
teknik geliştirme vb. amaçlı olarak profesyonel 
antrenörler eşliğinde gerçekleştirilmektedir. 
Yetişkin yüzme programımızda yeterince 
ilerleyen sporcularımız, antrenörlerinin önerisi 
ile master takımlarımızda ve açık su 
takımlarımızda resmi yarışmalara katılabilir, 
kendilerine yeni hedefler belirleyebilirler.


