“İstanbul Aikikai”, aynı zamanda baş eğitmeni olan Ayhan KAYA Sensei tarafından 1997 yılında
kurulmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri’nde konumlanmış olan “ASU: Aikido Schools of Ueshiba
Organization” çatısı altında yer almasının yanı sıra, Japonya’da bulunan “Aikikai Foundation The Aikido
World Headquarters”a bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bir organizasyondur.
“İstanbul Aikikai Organizasyonu” 1 Nisan 2016 tarihinde; Aikido‘nun Kurucusu O’Sensei Morihei Ueshiba ile
on beş yılı aşkın bir süre öğrencisi olarak çalışmış ve “ASU Organizasyonu”nun kuruculuğunu yapmış
olan Mitsugi Saotome Shihan‘ın referansı ile “Aikikai Foundation The Aikido World Headquarters”
tarafından “Hombu Recognition” sertifikasıyla, dolayısıyla da (dünya genelinde söz konusu belgeye sahip
az sayıdaki diğer seçkin organizasyonlar gibi) uluslararası etkinliklerde ülkesini temsil etme hakkı ile
onurlandırılmıştır. Uluslararası geçerliliğe ve öneme sahip olan bu tanıma belgesi aynı zamanda,
“İstanbul Aikikai Organizasyonu Baş Yetkilisi” Ayhan KAYA Sensei‘yi; “Aikikai Foundation” ve “Hombu
Dojo” adına “Kyu” ve “Dan” sınavları düzenleme, ilgili sınavların sonuçlarına göre elde edilen dereceleri
belirleme ve “Hombu Dojo” ile ortak etkinlikler hazırlama konularında resmî olarak yetkilendirmektedir. Bu
bağlamda, “İstanbul Aikikai Organizasyonu” tarafından verilen tüm sertifikalar da “Aikikai Foundation”
tarafından tanınmakta olup uluslararası geçerliliğe sahiptir.
“İstanbul Aikikai”, her yıl en az bir
uluslararası etkinliğe ev sahipliği
yapmaktadır ve dünya çapında
tanınmış kıdemli sensei‘leri davet
ederek; onların gerek teknik, gerekse
de öznel ve nesnel değerli
deneyimlerini paylaşabilecekleri
seminerlere öncülük etmektedir. Bunun
yanı sıra; Ayhan KAYA Sensei
liderliğindeki eğitmenleri ve öğrencileri
ile birlikte Japonya, Amerika, Fransa ve
Hollanda başta olmak üzere farklı
ülkelerdeki “köprü/ dostluk”
seminerlerine konuk olarak da; söz
konusu alandaki kendi tecrübelerini
uluslararası platformlarda aktarabilme
ve de bilgi ve beceri birikimine ilişkin
gerek teorik, gerekse de pratik yeni
kazanımlar elde etme olanaklarını da
değerlendirmektedir.
İstanbul Aikikai”, şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonrası için
de; O’Sensei‘nin belirttiği ilkeler ve
“Aikikai Foundation The Aikido World
Headquarters” kuralları ışığında;
gelişim sorumluluğunun bilincindeki
uyumlu titizliği, Kurucusu ve Baş
Eğitmeni Ayhan KAYA Sensei başta
olmak üzere tüm “İstanbul Aikikai‘liler”
ile birlikte hissettiği manevî enerjiden beslenen gücü ve rotasını daima özenle aydınlanma yönünde tutma
hedefi ile sınırsız yolculuğunu sürdürmekte olan bir organizasyondur.

