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DEĞERLİ ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ İLKOKULU VELİLERİ;

          Sizler için hazırladığımız bu kitapçıkta akademik programlarımız, işleyiş ve prensiplerimiz hakkındaki
birçok bilgiyi detaylı olarak bulabileceksiniz.

          Özel Şehir Koleji olarak bizler; eğitim öğretim hizmetlerinin yanı sıra kampüs yaşamı içerisinde, aynı
zamanda ulaşım, yemek, sağlık, güvenlik gibi birçok alanda da hizmete vermekteyiz. Bu konularla ilgili
bilgilere de kitapçığımızda yer vereceğiz. 

          Önceliğimiz, öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Biz çocukların mutlu olduklarında daha 
iyi öğrendiklerine inanıyoruz. Çocuklarımızın doğal meraklarını eğitim merkezinde tutan, onların yaparak
yaşayarak ve keşfederek öğrenecekleri koşullar sağlayan bir kurum olarak,  MEB müfredatının gereklerini
tümüyle yerine getiriyoruz; ayrıca öğrencilerimizin, düzenlenen lise giriş sınav sınavlarına ve üniversite giriş
sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için özel programlar uyguluyoruz. Öğrencilerimizi çok dilli bireyler
olarak yetiştirmek istiyoruz ve bu nedenle iki yabancı dil eğitimi sunuyoruz.

          Kısacası onlara, ileriki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları öğrenme becerilerini öğretmeyi hedefliyoruz. 
Bu misyonumuzu gerçekleştirmede bizimle birlikte çalışmanızı ve okul topluluğumuzun aktif katılımcıları
olmanızı bekliyoruz. Veli el kitabında okulumuz ve programlarımız ile ilgili sorularınızın cevaplarını
bulacağınızı umuyoruz. Bizleri sosyal medya adreslerimizden takip ederek ve resmi web sayfamızı düzenli
olarak ziyaret ederek güncel çalışmalarımız ve diğer konular hakkında bilgi alabilirsiniz. 
          Farklı bir sorunuz olması durumunda ilgili birimlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak
için her zaman hazırız. 

          Herkes için başarılı bir yıl olmasını dileriz.   

UFUK HOCAOĞLU
Matematik Öğretmeni / Kurucu /

Yönetim Kurulu Üyesi

u.hocaoglu.sehirkoleji.k12.tr



1

MİSYON

OKULUN İLKELERİ

VİZYON

Yarınlarımızın gururu olacak gençlerimizi ve çocuklarımızı çok yönlü eğitim

programları ile desteklemek; onların yeteneklerini geliştirerek bilgi, teknoloji,

spor ve sanat alanlarında lider, özgürlükçü, doğa dostu, yenilikçi, yaratıcı,

sorgulayıcı, ilke ve değerleri yüksek bireyler yetiştirmektir. 

Öğrencilerimizin yeteneklerini üst seviyede kullanarak hayata hazır olmalarını

sağlamak; değer yargıları yüksek, uluslararası platformlarda söz sahibi, birçok

alanda farklılık yaratacak öğrenciler yetiştirmek; öğrencilerimizin, kazanımlarını 

insanlık ve ülke yararı için kullanmalarını sağlayacak eğitim olanağı sunan,

ülkenin en seçkin okullarından biri olmaktır. 
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2 MUTLU VE İYİ YÜREKLİ NESİLLERİN
YETİŞTİĞİ OKUL

              Öğrenmenin gelişime açık öğrenci, öğretmen ve veli merkezli olduğuna inanırız.
              Her öğrencinin gelişiminin farkında olarak istidat ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesini hedefleriz.
              Evrensel değerlerle birlikte, ait olduğu toplumunda değerlerine saygı duymasına önem veririz.
              Doğanın korunması ve doğa sevgisi yaşanabilir bir dünyaya sahip olma tutkusu önceliğimizdir.
              Doğada bizden farklı canlılarda bulunduğu bilinci ışığında onlarında yaşam haklarının olduğuna inanırız.
              Çağdaş, laik ve demokratik bşr yapı içerisinde akıl ve bilim vazgeçilmezlerimizdir.
              Sanat, spor, müzik sevgisinin çağdaş insanı tamamlayan ana unsurlardan olduğuna inanırız.
              Çok iyi kullanılabilen birden fazla dil eğitimi önceliğimizdir.
              Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere modern dünya ile entegre olmuş ülkelerle ortak eğitim projelerine
         katılmayı hedefleriz.

İLKELER 

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Evrensel değerleri özümsemiş, fiziksel ve zihinsel gelişimleri sürekli desteklenmiş, kendi değerlerini koruyan
ve kullanan, Yurttaşlık ve vatandaşlık bilincine sahip bireyler yetiştirmektir. Öğrenci merkezli eğitim - öğretim
sistemimiz bağımsız öğrenmeyi vurgular. Öğrencilerimizin davranış gelişimi ilk önceliğimizdir. Programlarımız
içerisinde öğrencilerin zihinsel disiplin kazanmalarını sağlamaları konusunda etkinliklere oldukça yer verilir.
Kendi programlarını oluşturma, davranışlarının sorumluluklarını idrak etme, gerek kişiliklerinde, gerekse
yaşamlarında devrim yapacak kişiler olmaları yönünde planlama ve uygulamalara tabii tutulurlar. Öğrencilerimiz 
ile birlikte öğretmen ve veliler öğrenmenin birer parçası olarak kabul edilip yaşam boyu öğrenmeye ve hizmete
adamış bir topluluk, bir takım haline gelmeye teşvik edilirler. 
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Özel Şehir Koleji ilkokulu bölümüne (1, 2, 3, 4. sınıflara) kontenjan dahilinde öğrenci alınmakta olup,
öğrencilerimizin sınıf/şubeleri aşağıdaki üç temel unsur dikkate alınarak belirlenmektedir. 

        Sınıftaki kız - erkek öğrenci sayısal dengesi
        Öğrencilerin arkadaş bağlarının ve aidiyet duygularının zedelenmemesi
        İlkokul 1. sınıf için ay bazlı yakın olan öğrencilerin aynı sınıfa yerleştirilmesi.

Kayıtlar eken başvuru sistemine dayalıdır. Kayıt süreci velilerimiz ve öğrencimiz ile görüşülerek
yürütülmekte olup velilerimizin öğrencilerinin eğitim göreceği ortamları görerek karar vermelerinin
önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle rehber eşliğinde randevulu okul tanıtım gezileri düzenliyoruz.
Kayıt sürecimiz yıl boyunca devam etmektedir. Ancak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim gelişimlerinin
aksamaması için M EB'in okul takvimine uyulmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. 

3 KAYIT BAŞVURULARI

KAYIT BAŞVURULARI

ERKEN KAYIT DÖNEMİ AVANTAJLARI

ARA SINIFLAR İÇİN KAYIT BAŞVURULAR

Kayıt Kabul Birimlerimiz 

08:30 - 17:30 saatleri 

arasında yıl boyu sizlere 

yardımcı olmak için görev 

yapmaktadır. 

Her yeni kayıt döneminde okulumuzun erken kayıt avantajları oldukça fazladır. 
Yüksek indirim oranları, avantajlı kampanyalar, uzun vade imkanı bunların başında gelmektedir. 
Erken kayıt imkanından yararlanacak velilerimize ayrıca, yaz okullarımızda açılan programlara katılmak 
isterlerse özel indirimler de uygulanmaktadır. 

Ara sınıf öğrenci kabulümüz; öncelikle rehberlik servisimiz öğrencimiz ile l ders saati tanıma çalışması 
yapmaktadır. Daha sonra öğrencinin durumu ile alakalı değerlendirme yapıldıktan sonra öğrenciye uygun 
sınıf yapısı ve öğretmeni, okul yönnetimi tarafından belirlendikten sonra (kontenjanlarımız olması durumun-
da) öğrencinin yerleşeceği sınıf ve şubesi belli olmaktadır. En geç l hafta içerisinde sınıf ve şube yapısı ile ilgili 
aileye geri bildirim yapılmaktadır. 

KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
Okullarımıza kesin kayıtlar, yeni dönem kayıtlarımızın başladığı tarihten itibaren yaptırılabilir; 
ancak öğrenciler bir sonraki eğitim döneminde okulumuzda eğitim öğretim programına başlayacaklardır. Bu 
nedenle kaydını erken kayıt döneminde gerçekleştiren velilerimiz bazı fiyat avantajlarından yararlanmakla 
yetinmeyip uzun vade avantajını da yakalamış olacaklardır. Kayıt sırasında öğrenci ve veli nüfus cüzdanı 
fotokopisi ve bir adet öğrenci vesikalık fotoğrafı yeterli olmaktadır. 
Diğer tüm işlemler için gerekli evrakları sizler için bizler hazırlayacağız. 
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3 KAYIT BAŞVURULARI

EĞİTİM BURSU
Yarınlarımızın gururu olacak gençlere kolejimizde eğitim bursu bazı kriterleri sağlamaları sonucunda 
verilmektedir. Okulumuza yeni başlamak isteyen öğrencilerimiz için Ocak veya Şubat ayında il genelinde 
yapılacak olan MEB onaylı bursluluk sınavlarımızda İlkokul seviyesinde 4. sınıflara olmak üzere (başarı 
sıralaması baz alınarak) eğitim bursları verilmektedir. 
Okulumuzun düzenlediği il geneli veya Türkiye geneli turnuva ve yarışmalarda, yarışma şartnamelerinde 
belirtildiği koşullara göre eğitim bursu vermekteyiz. 

Yukarıda belirtilen durumlar dışında spor, sanat, bilim vb. dallarda kişisel veya takım olarak Türkiye 
1, 2, 3. lüğü başarısına ulaşmış, milli sporcu olarak Avrupa veya Dünya çapında katıldığı yarışmalardan alınan 
derecelerin beyanı sonucunda Okul Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği burs oranları ile kayıt yapmaktayız. 

KAYIT YENİLEME
Okulumuzda bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl Ocak ve Şubat aylarında 
gerçekleştirilir. Kayıt yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yeni kayıtlar 
alınmaya başlanır. 
Kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmek üzere; 

Kayıt Kabul Birimlerimiz 08:30 - 17:30 saatleri arasında yıl boyu sizlere yardımcı olmak için görev
yapmaktadır.

Kayıt Kabul Bölümü İLETİŞİM : 0 (222) 905 0 222 
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi : 
Meltem ÇOĞAL / m.cogal@sehirkoleji.k12.tr / Dahili : 108 
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu : 
Ebru ERTEK/ e.ertek@sehirkoleji.k12.tr / Dahili : 117
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4 EĞİTİM PROGRAMIMIZ

1. SINIFLAR ÖĞRETMEN KURA SEÇİMİ VE ORYANTASYON
İlk olarak öğrencilerin sınıfları oluşturulmaktadır. Sınıflar belirlenirken kız - erkek sayısı eşit bir şekilde 

ayrılıp, ay bazlı değerlendirme yapılıp, kendi anaokullarımızdan gelen öğrencilerimizin öğretmenlerinden 
bilgi alınarak sınıflar oluşturulur. Sınıflar belirlendikten sonra ağustos ayının  son haftası 1. Sınıf velileri okula 
davet edilerek öğretmen kura seçimleri yapılmaktadır. Öğretmen kura seçiminde sınıf öğretmenlerimiz kura 
çekerek şubelerini belirlemiş olurlar. Kura seçiminden sonra velilerimize İngilizce dersini işleyişimizle ilgili, 
kullandığımız sistem (Kl2) hakkında ve branş derslerle alaklı bilgilendirme yapılmaktadır. Şubelerin sınıf 
öğretmenleri belirlendikten sonra velilerimiz sınıf öğretmenleri ile birlikte kendi sınıflarına geçerek ön 
tanışma ve ön bilgilendirme yapmaktadırlar. Burada istenilen belgeler, kalem-defter ihtiyaçları velilerimize 
bu görüşme esnasında aktarılmış olur. 

         Oryantasyon sürecimiz Eylül ayının ilk haftası 2 tam gün şeklinde yapılmaktadır. 2 gün süresince 
öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte okulunu ve arkadaşlarını tanıma çalışmaları yapmaktadırlar. Bu 
süreçte branş derslerine girecek olan öğretmenleriyle birlikte tanışma etkinlikleri yapılmaktadır.

Özel Şehir Koleji İlkokulu'nda çocuklarımızın eğitimlerindeki en önemi üç unsuru şu şekilde tanımlarız;

- Kişilik gelişimi için SPOR, SANAT ve KÜLTÜREL uğraşlar sahibi olmak,
- iletişim gelişimi için birden fazla DİLİ KONUŞUYOR ve SOSYAL OLMAK
- Kariyer gelişimi için TEMEL AKADEMİK BİLGİ seviyesine sahip olmak, lise ve üniversite kabul
sınavlarına hazırlıklı olmak.

Bu nedenle tüm çabamız, çocuklarımız için çok önemli olan bu üç gelişim sürecini bir arada en iyi şekilde 
yürütmektir. 
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Türkçe öğretim programı genel amaç olarak öğrencileri Türk Milleti'nin milli, ahlaki, insani, manevi ve
kültürel değerlerini benimseyen; koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye 
çalışan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
      Türkçe dersinin özel amacı ise öğrencilere kendi ana dillerini düzgün kullanmak, günlük yaşamda sözlü ve 
yazılı iletişimi doğru kullanabilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır. 
  İlkokul 1. Sınıflarımızda okuma-yazma programımız devam ederken, ilkokul kademesinde her 
öğrencimizdeki asıl hedefimiz kitap okumayı seven bireyler yetiştirmektir. Yıl içerisinde okul kütüphanesinde 
uyguladığımız kitap okuma saatleri, il Halk Kütüphanesi'ne ziyaret ve üyelik yapma gibi geziler ve etkinlikler 
ile öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamayı hedefliyoruz. 

Öğrencilere anlama ve yorumlama gücü kazandırmak için yapılan çalışmalar: 
• Sesli ve sessiz okuma hızını arttırmak,
• Sözcük dağarcığını geliştirmek,
• Sözlük, dergi, makale, ansiklopedi gibi kaynak eserlerden ve bilişim araçlarından yararlanma yeteneği

kazandırmak,
• Kitap sevgisi aşılamak.

Öğrencilere dil bilgisi kazandırmak için yapılan çalışmalar
• Dilimizin gerektirdiği dil bilgisi kurallarını kavratmak,
•Dil bilgisi kurallarını günlük hayatta kullanmalarını sağlamak.

Okulumuzda Türkçe dersinin hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar:
• Dinleme becerisini geliştirmeye yönelik olarak görsel ve işitsel yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla

video ve dinleme metinleri kullanılmaktadır.
• Konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olarak münazara, drama öykü, ödüllü online kitap okuma

sınavları, hikaye anlatıcılığı, şiir, sunum etkinlikleri düzenlenmektedir.
• Okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak şiir dinletisi ve kitap okuma etkinlikleri yapılmaktadır.
• Yazma becerisini geliştirmeye yönelik olarak şiir ve kompozisyon yazma yarışmaları düzenlenmektedir. 

Ayrıca farklı illerdeki öğrencilerle kültür aktarımını da destekleyen mektup arkadaşlığı uygulaması 
yapılmaktadır.

4 EĞİTİM PROGRAMIMIZ

2. TÜRKÇE PROGRAMI
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Sosyal Bilgiler dersinde öğrenci özgür bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerinin farkına varır,
vatanını ve milletini sevmeyi öğrenir. Hak ve sorumluluklarının farkına varır. Atatürk İlke ve İnkılaplarının 
ülkesinin kalkınmasındaki yerini kavrar, ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda duyarlılık gösterir. 
Öğrencide empati duygusunu geliştirerek kişilerin birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, yardımlaşma ve 
dayanışma örnekleri sergilemesini destekler. Öğrencilerimiz doğasını ve çevreyi tanır. 
Bilgili, bilinçli ve duyarlı olurlar. Bizler; uzman eğitim kadromuzla sorgulayan, araştıran, bilgiye ulaşma 
yöntemlerini bilen, dün- ya görüşü zengin bireyler yetiştirmeyi ilk hedefimiz olarak belirledik. 
Bunun için yapılandırıcı yaklaşımı sınıf içerisinde etkin bir şekilde kullanarak öğrencinin bilgiye ulaşma 
sürecini sorunsuz hale getiriyoruz.  Derslerimizi, 

• Yap-yaşat-öğret modelini kullanarak,
• Sınıf içi dramatizasyonlar yaparak,
• Doğal ve tarihi mekan gezileri düzenleyerek,
• Dersimizin içeriklerini film ve videolarla destekleyerek,
• Öğrencilerin birlikte keyif alarak çalıştıkları istasyon modellerini uygulayarak gerçekleştirmekteyiz.

4 EĞİTİM PROGRAMIMIZ

3. MATEMATİK PROGRAMI
Matematik dersi yalnızca işlem yapmaktan ya da cebirsel ifadelerden oluşmamaktadır; bireyin hayata

bakış açısını, sorunlarla karşılaştığında çözüm becerilerini geliştirmek için mentol gelişimini de 
sağlamaktadır. Bu bağlamda ders içerikleri ve kaynak seçimlerinde hayata uyumlu örneklerle yoğrulmuş 
tercihler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin farklı öğrenim durumlarını ölçmek ve bakış açılarını 
geliştirebilmeleri için deneme sınavları, ara sınavlar, yazılı sınavlar yaparak birçok türde ölçme 
değerlendirme koşulları oluşturulmaktadır. Matematik dersinin müfredat harici durumların kazandırılması 
amacı ile, 

• Uluslararası Carıbou Sınavı
• Uluslararası Kanguru Sınavı
• Türkiye Matematik Yarışması
• Eğlenceli Matematik Etkinlikleri
• Morpa Kampüs sistemi ile eğlenerek öğrenme gerçekleşmektedir.

4. SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI

5. FEN BİLİMLERİ PROGRAMI
 Fen Bilimleri Bölümü olarak temel hedefimiz yaparak ve yaşayarak öğrenen, sorgulayan, araştıran, merak 

eden, bilimsel gelişmeleri takip eden, eleştirel düşünen, Atatürk İlkeleri'ne bağlı, doğaya duyarlı, kendine 
güvenen, sürdürebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen, fen okuryazarı bireyler yetiştirmektedir. 
      Bu amaçla öğrencilerimize bilgi yüklemek yerine onlara gerçek bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek, bu 
aşamalarda bilimsel süreçleri kullanacakları ortamları sağlamak, düşünme, araştırma, sorgulama becerileri 
geliştirme ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak buna göre etkinlikler 
düzenlenmektedir. 
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4 EĞİTİM PROGRAMIMIZ

6. YABANCI DİL PROGRAMI
İNGİLİZCE PROGRAMI

ALMANCA PROGRAMI

İngilizce dersimiz her kademe için haftalık 13 saat işlenmektedir. Her sınıf için 13 saat derse bir İngilizce
öğretmenimiz girmektedir. Bu sistemdeki asıl amacımız sınıf öğretmeni mantığında hareket edip İngilizce 
öğretmenlerimizin sınıflarını daha iyi benimsemesi ve öğrencilerimizin her türlü gelişim alanlarına daha iyi 
gözlemleyip, öğrencilerimizi daha iyi tanımasını sağlamaktır. İngilizce derslerimiz dönem başında yapılan 
planlarımız doğrultusunda devam ederken sınıf öğretmenlerimizin işlediği derslerle eş güdümlü olarak 
Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi gibi dersleri İngilizce anlatılmaktadır. Her ay konu bitimlerinde Kl2 
sistemi üzerinden velilerimize işlenen konularla ilgili geri bildirim yapılmaktadır. 
       Öğrenci merkezli yaklaşımımızla, yaş grubuna özgü görsel, işitsel, kinestetik vb. öğrenme farklılıklarına 
göre materyaller, oyunlar, şarkılar, drama, grup çalışmaları ve aktıivitelerle öğrencimizin dili yaşam 
alanlarında deneyimlemesini ve konuşarak edinmesini sağlamaktayız. Özel tasarlanmış dil laboratuvarımız, 
atölyelerimiz ve diğer alanlarla bu çalışmalar için uygun öğrenme ortamları oluşturuyoruz. 
    Bir dildeki dört temel beceri olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin gelişimi için 
hazırladığımız müfredat gereği yoğun, bu müfredata paralel konuşma çalışmaları ve hikaye anlatımı 
aktiviteleri uygulanmaktadır. 
      Öğrencilerimizin dil gelişimleri bağımsız takip araçlarıyla takip edilmekte ve evden dil edinimine katkı 
sağlayacak paralel dijital güvenli içerikler sunulmaktadır. Öğrencimizin hedef kazanımlarda nerede olduğu 
ve bu doğrultuda hangi alanda desteğe/gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilerek bu konuda bireysel 
çalışmalar yapılmaktadır. 
       Amacımız İlkokulda öğrencilerimize dile karşı olumlu bir tutum sergilemek, aktif dinleme ve konuşma 
becerilerini geliştirmek ve eğlenceli aktivitelerle öğretmektir. 
İngilizceyi yaratıcı oyunlarla, şarkılarla, danslarla ve farklı materyallerden yaptığımız aktivitelerle 
"yaşa ve öğren" felsefemiz ile eğlenceli hale getirmekteyiz. 
CLIL METHOD 
        Yabancı dil eğitim programımıza ek olarak Matematik, Fen Bilimleri derslerin içerikleriyle entegre ederek 
kalıcı öğrenmeyi sağlamaktayız. 

       Almanca programımız 1. Sınıftan itibaren başlayarak 4. Sınıfa kadar devem etmektedir. Öğrencilerimizin 
kendilerini basit düzeyde ifade etmeye başlaması hedeflenir. Derste kullanılan kitaplar çalışma kitaplarıyla 
desteklenir. Konuların işlenişi sırasında etkinliklerle desteklenerek eğlenceli bir şekilde işlenir. Her sınıf 
seviyesine uygun olarak tasarlanarak, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirerek uygulaa yapabilecekleri 
interaktif Almanca öğrenme programı Minticity kullanılmaktadır. 
Almanca dersimiz her kademe için haftalık 3 saat ders işlenmektedir. Dönem başınd yapılan planlamalar 
doğrultusunda ders işleyişi devam etmektedir. Minticity programı ile Almanca derslerimiz için eğlenerek 
öğrenme gerçekleşmektedir. Derslerdeki asıl amacımız ikinci yabancı dilin öğrencilerimize hissettirilmesidir. 
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4 EĞİTİM PROGRAMIMIZ

8. REHBERLİK
Özel Şehir Koleji İlkokulu'nda 1. 2. Sınıf ve 3. 4. Sınıf olmak üzere 2 rehber öğretmenimiz akademik ve

davranış eğitimi açısından öğrencilerimizle ilgilenmektedir. 1-2-3. Sınıflarımızla rehberlik servisi daha çok 
değerler eğitimi konuları üzerinde durup, 4. Sınıf rehber öğretmenimiz akademik kısmında daha etkili 
olmaktadır. Öğrencilerimizi ortaokula geçerken zorluk yaşamaması adına her ay yapılacak olan tarama 
testlerinin sonuçlarını değerlendirip akademik kısımda eksikliği olan ya da zaman, kaygı, stres gibi durumlar 
yaşayan öğrencilerimizi analiz edip gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
Rehberlik birimi velilerimizle ve öğrencilerimizle işbirliği içerisinde çalıkşmaktadır. Rehberlik birimi 
öğrencilerimizle interaktif sunumlar yapmaktadır. Akran zorbalığı, iletişim becerileri, zaman yönetimi, 
problem çözme becerileri gibi sene içerisinde öğrencilerle bu konular üzerinde durulmaktadır. 
Gerekli bulunduğu taktirde sosyometi, kimdir bu gibi testler öğrencilerimizin kendi aralarında ilişkileri 
güçlendirmek için uygulanıp, değerlendirilmektedir. 

7. ADEKA PROGRAMI
4. sınıflarımızda her ay belirlenen bir hafta sonu konu tarama testleri yapılmaktadır. Konu tarama testleri 

sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi tarafından değerlendirilmektedir. Akademik olarak geriden gelen 
öğrencilerimiz belirlendikten sonra rehberlik birimi tarafından öğrencilerimize hafta içi veya hafta sonu 
tamamlama etütleri konulmaktadır. Yapılan test sonucu değerlendirmesinde öğrencinin kaygı düzeyinden 
veya zaman yönetiminden kaynaklanan akademik bir düşüş varsa rehberlik servisi öğrenci ve aile ile birlikte 
rehberlik çalışması yapmaktadır. 4. Sınıflarımıza yapılacak olan her ay konu tarama testleri hafta sonu 
yapılacak olup, ortaokula hazırlık aşamasında öğrencilerimizi daha iyi motive edecektir. 

3. sınıflarımızla ikinci dönemden sonra her ay belirlenen hafta sonu konu tarama testleri yapılmaktadır. 
Konu tarama testleri sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi tarafından değerlendirilmektedir. Akademik 
olarak geriden gelen öğrencilerimiz belirlendikten sonra rehberlik birimi tarafından öğrencilerimize hafta içi 
veya hafta sonu tamamlama etütleri konulmaktadır. 

1. ve 2. sınıflarımızla her ay belirlenen ders saatleri içerisinde konu tarama testleri yapılmaktadır.
1. Sınıflarımızda ikinci dönemden itibaren başlamaktadır. Yapılan testler sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi 
tarafından değerlendirilmektedir.
    Her sınıf kademesi için İngilizce ve Almanca derslerimizde aylık değerlendirmeler yapılıp, 
değerlendirmeler sonucunda akademik olarak geride kalan öğrencilerimizi desteklemek için rehberlik servisi 
hafta içi veya hafta sonu öğrencilerimize akademik destek programı hazırlamaktadır. 
Sosyal etkinlik derslerimizde öğretmenlerimiz her ay okul idaresine ve velilerimize bilgilendirme 
sunmaktadır. 
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5 SANAT, SPOR VE BİLİM UYGULAMALARI

1. MÜZİK PROGRAMI
        Müzik programımız her kademe için haftalık 2 saat ders işlenmektedir. Müzik dersindeki amacımız 
öğrencilerimizin 4. Sınıfa geldiklerinde orta seviyenin üzerinde piyano çalmalarını sağlamaktır. 
1. Sınıflarımızla öncelikle ritim, nota ve müzik bilgisi olarak ders içeriğimiz devam ederken 2. - 3. ve 4.
Sınıflarımızda her sınıf 3 gruba ayrılıp, piyano eğitimine başlamaktır. Gruplar belirlenirken müzik
öğretmenlerimiz kur sistemi şeklinde öğrencilerimizi gruplara ayırmaktadır. Öğrencilerimizin ilerleme
göstermelerine bağlı olarak sene içerisinde müzik öğretmenlerimizin belirlemesiyle gruplar arasında
değişim olmaktadır. Eğer ki öğrencilerimizin farklı bir müzik aletine yatkınlığı varsa müzik öğretmenlerimiz
velilerimizle iletişime geçerek gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bilgilendirmeler Kl2 sistemi üzerinden
yapılmaktadır.

2. GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI
           Okul bünyesi içinde görsel sanatlar atölyesi, görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimizin kullanımına 
uygun olarak hazırlanmış alandır. Görsel Sanatlar programımız her kademe için haftalık l saat işlenmektedir. 
Görsel Sanatlar programımızda kazanımlarımız öğrencilerin yaratıcılık yönlerini geliştirmek ve temel sanat 
bilgilerini öğrencilerin yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmaktır. 

    Görsel sanatlar programlarında öğrencilerin klasik eserleri ve yöntemleri öğrenmeleri sağlanırken 
modern dünyada gelişen ve sürekli değişen sanat yöntemlerini takip edebilmeleri için müze ve galerilerde 
sergilerin gezilmesi ve bu alışkanlığın günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi bilgiye açık, sorgulayan ve 
eleştiren bireyler yetiştirilmektedir. 

     Okul bünyesi içinde İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin kullanımına uygun 
görsel sanatlar atölyesi ve bunun yanı sıra anaokulu bünyesinde de bir görsel sanatlar atölyesi mevcuttur. 
Atölyelerimiz öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri sanatsal duyarlılığı, görüşü gelişmiş ve bunu 
yaşamına yansıtabilen bireyleri yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar ile hayal 
güçlerini, yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirecekleri ilgi alanlarına giren çok çeşitli konu, teknik ve 
malzemelerle aynı anda çalışma yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde planlanmıştır. Hedefimiz, 
öğrencilere atölye kullanımını aşılamak ve atölyede uygulayabilecekleri yöntem ve teknikleri öğretmenin 
yanı sıra atölye disiplin kavramını da kavratabilmekle birlikte onların uygulamalı alanlarda aktif rol almalarını 
sağlayabilmektir. 
           Okul görsel sanatlar atölyemiz küçük ve büyük grup etkinliklerine ve bireysel çalışmalara imkan verecek 
şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz her hafta görsel sanatlar, teknoloji tasarım ve çeşitli kulüp derslerini bu 
atölyelerde gerçekleştirilmektedir. Atölyelerimizde çalışmalarını saklayabilecekleri alanlar, öğrenci malzeme 
ihtiyaçları ve temizlik alanlarının yanı sıra görsel arayışında bulunabilecekleri ekranlar bulunmaktadır.

Velilerimiz atölyelerimizi ders saatleri dışında ziyaret edebilirler.  
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5 SANAT, SPOR VE BİLİM UYGULAMALARI

3. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI
Okul bünyemizde Anaokul, ilkokul, Ortaokul, Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin kullanımına

uygun kapalı ve açık spor salonları mevcuttur. Ayrıca modern dans ve halk dansları için özel dizayn edilmiş 
salonumuz bulunmaktadır. Beden Eğitimi programımız her kademe için haftalık 2 saat işlenmektedir. Beden 
Eğitimi programımız paten dersiyle dönüşümlü yapılmaktadır. Bir sınıf kademesi için 2 hafta Beden Eğitimi, 
2 hafta paten dersi şeklinde yapılmaktadır. ilkokul Beden Eğitimi dersindeki ilk amacımız mücadele gücünü 
arttırmak, grup oyunları içerisinde oluşan bazı duygularla baş edebilmek (kazanmak veya kaybetmek}, 3. ve 
4. Sınıflarımızda ise öğrencilerin bazı spor branşlarını tanıtmak, çocukların ilgilerini keşfetmek ve
yönlendirme yapmaktır. 
        Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri 
kazanmalarını hedeflemektedir. Fiziksel etkinlikleri sevmelerini sağlamak, temel motor becerilerini 
(koşma - sekme ve sıçrama - koordinasyon atma ve tutma - denge asılma ve sallanma - yuvarlanma) 
gelişimlerini sağlamak, bireysel ve grup olarak oyun oynamak, yarışmalar yoluyla kazanmayı ve kaybetmeyi 
öğrenmek, öğrencilerimize sağlıklı aktivite alışkanlığı kazandırmak ve en uygun fiziksel uygunluğu hayat 
boyu devam ettirmek biçiminde belirginleşen amaçları kapsamak diğer hedeflerimizdendir. 
           Çocukların motor beceri ve yeteneklerini geliştirmek, olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak, sporu 
alışkanlık halinde sürdürmelerini ve sağlıklı olabilmelerini temin etmek yönünde beden eğitimi önemlidir. Bu 
sürece destek olması adına yıl içerisinde okul bünyesinde çeşitli dallarda (Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa 
Tenisi) turnuvalar düzenlenmektedir. 

4. DANS PROGRAMI
Dans programımız her kademe için haftalık l saat işlenmektedir. Dans derslerindeki amacımız

öğrencilerimizin daha esnek, daha güçlü bir beden yapısına sahip olmalarıdır. Dans salonumuzda dans 
etkinliklerinin yanında kullanılmak üzere jimnastik minderleri, yoga matları, pilates topları, renkli pilates 
lastikleri bulunmaktadır.

5. DRAMA PROGRAMI
Drama programımız her kademe için haftalık l saat işlenmektedir. Programımızın amacı öğrencilerimizin 

yaratıcılığı ve hayal gücünü güçlendirmek, zihinsel kapasitelerini genişletmek ve özgüven gelişimine katkıda 
bulunmaktır. Drama programımız ile öğrencilerimize demokratik tutum ve davranış geliştirme estetik bir 
yaşam biçimi oluşturabilme, grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırma, sorgulama ve ifade 

edebilme olanağı sağlamaktadır. 
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6 EĞİTİM-ÖĞRETİMİ DESTEKLEYEN
FİZİKİ İMKANLAR

1. GEZİLER
       Öğrencilerimizin yaş seviyelerine uygun dönem başında yapılan planlamalar doğrultusunda  şehir içi 

ve şehir dışı gezilerimiz olmaktadır. 

2. VELİ GÖRÜŞMELERİ
Sene içerisinde birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere hafta sonu bireysel veli toplantılarımız

gerçekleşmektedir. Velilerimiz veli görüşme randevularını Kl2 sistemi üzerinden talep etmektedir. Bunun 
dışında hafta içi görüşme yapmak isteyen velilerimiz Kl2 sistemi üzerinden öğretmenlerimizin veli görüşme 
saatlerine uygun olarak randevu talep edebilmektedir. 

3. KATILDIĞIMIZ ULUSLARARASI SINAVLAR
      İlkokul 2 - 3 ve 4. Sınıflarımız Caribou Matematik Yarışması, Kanguru Matematik Yarışması, Hippo Dil 

Sınavı, Türkiye Matematik Yarışması gibi uluslararası sınavlara sınıf öğretmenlerimiz öğrencilerimizi ve 
velilerimizi bilgilendirerek yönlendirme yapmaktadır. Öğrencimizin katıldığı her uluslararası sınavı sınıf 
öğretmenlerimiz katılım belgesi olarak e-okul sistemine işlemektedir.  Bu sayede öğrencilerimizin ilkokuldan 
itibaren portfolyolarını oluşturmaya adım atmış oluyoruz. 

4. SERTİFİKALAR
Okulumuz sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına uygun bulunduğundan   "Beslenme Dostu 

Okul ve Temiz Okul, Sağlıklı Okul"  (BEYAZ BAYRAK) almaya hak kazanmıştır. 

   Eko-sistemin önemini öğrencilerimize aktararak, yaptığımız orman gezilerimizle, çevre dostu okul 
olarak"Okullarda Orman" (KAHVERENGİ BAYRAK) ve "Eko-Okullar" (YEŞİL BAYRAK) almaya hak 
kazanmıştır. 

Okulumuz yaptığı e-Twinnig projeleri ile "Ulusal Kalite Etiketi" almaya Hak Kazanmıştır.

1-2-3 ve 4. Sınıflarımızda Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilgisi derslerimiz
sınıflarımızda akıllı tahtalarımızla uyumlu bir şekilde derslerimiz işlenmektedir. Öğrencilerimizin aktif 
öğrenmelerin sağlamak için sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır. Görsel 
Sanatlar, Müzik, Drama, Beden Eğitimi, Paten, Satranç, Robotik Kodlama derslerinde branşlara özel 
tasarlanmış atölyeler kullanılmaktadır. 
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7 İLETİŞİM

Öğretmenlerle İletişim: Öğretmenlerimiz ile iletişimimiz Kl2 sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Kl2 
üzerinden öğretmenlerimize gönderdiğiniz mesajlar gün içerisinde tekrar öğretmenlerimiz tarafından 
velilerimize geri bildirim yapılmaktadır. Öğretmenlerimizle yüz yüze veli görüşme randevusu alarak isteyen 
velilerimiz Kl2 sisteminde tanımlı öğretmen randevu kısmından randevu alabilirler. 
Okul İnternet Sitemiz: www.sehirkoleji.kl2.tr 
Şehir Koleji İlkokulu sınıf etkinlikleri, belirli gün ve haftalar ve duyurularla ilgili faaliyetlerimizi buradan 
görebilirsiniz. 
Acil Durumlarda İletişim: Okul saatleri içinde bir deprem veya başka bir felaket durumunda okula yakın bir 
konumdaysanız okula ulaşmaya çalışınız. Okula ulaşamıyorsanız, öğrencimizin okulda güvende olmaları için 
herşeyi yapacağımızdan emin olunuz. En kısa yoldan size ulaşılarak telefon, web sitesine mesaj yerleştirme, 
SMS mesajı gibi iletişim yöntemleri kullanılarak bilgilendirme yapılacağından emin olunuz. Lütfen böyle 
durumlarda okul telefonu kitleneceği için okulu aramayınız. 
Tatil ve Karlı Günler: Okulumuz ulusal ve dini bayramlarda eğitim-öğretime ara verir. MEB'in tatil 
yönetmeliği ve açıklamalarına uyar. Televizyon ve diğer haberleşme araçlarından okulların tatil edilmesine 
ilişkin açıklamaları dinleyiniz. Okulun öğrenciler okula ulaştıktan sonra tatil edilmesi durumunda okulun aldığı 
kararları SMS veya Kl2 mesajı şeklinde alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizden görüp ona göre pozisyon 
alabilirsiniz. Okulun telefonları kilitlenebileceğinden aramada çok ısrarlı olmayınız. Ayrıca okul yönetimi 
SMS mesajları bilgilendirme yapacaktır. 
SMS ve E-mail: Diğer bir bilgilendirme sistemi olarak SMS ve e-mail sistemimizin sağlıklı çalışabilmesi 
için e-mail adresi ve telefon değişikliklerinizi acilen okula bildirip güncellemeniz çok önemlidir. 
Okul Telefonumuz: O ( 222) 905 02 22 
İlkokul Müdür Dahili: 0 (222) 905 0 222 / 104
İlkokul Müdür Yardımcısı Dahili: 0 (222) 905 0 222 / 126
İlkokul Rehberlik Dahili: 0 (222) 905 0 222 / 125
İlkokul Rehberlik Dahili: 0 (222) 905 0 222 / 106 
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8 GÜNLÜK RUTİNLER

1. ŞEHİR’DE BİR GÜN
• Müfredat (Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi)
• İngilizce
• Almanca
• Bilişim Teknolojileri
• Beden Eğitimi
• Halk Dansları
• Müzik
• Görsel Sanatlar
• Drama
• Satranç

2. OKULA GEÇİŞ / OKULDAN AYRILIŞ
Öğrenci servisleri ile dersler başlamadan okulumuza gelen öğrenciler bina arka bahçe giriş kapısından 

nöbetçi idareci ve öğretmenler tarafından içeri alınır. Öğrencilerini kendileri getirip götüren velilerimiz bina 
önünde önceden belirlenmiş öğrenci indirme noktalarına park yapmadan öğrencilerini bırakabilir, öğrenciler 
yine nöbetçi öğretmen personel eşiliğinde güvenli bir şekilde binaya alınırlar. Bu noktalarda velilerimizin 
arabalarını park ederek öğrencilerini binaya kadar eşlik etmesi kesinlikle yasaktır.
    Okula giriş ve çıkışlarda öğrenci ve veli giriş - çıkış yerleri ayrıdır. Velilerimizin okula girişi danışma 
tarafından olmaktadır. Danışma kısmına bilgi verildikten sonra gerekli birimlerle iletişime geçilerek 
yönlendirme sağlanmaktadır. 
    Herhangi bir nedenle okulumuza gelen velilerimiz okul binası karşısında belirlenmiş araç park yerine 
araçlarını bırakarak okulumuza giriş yapabilirler. Okula girişlerde kesinlikle okul yönetimince güvenlik 
görevlisine verilen talimatlar çerçevesinde ziyaretçilerimiz ziyaretinin sebebini, hangi birimle görüşeceğini 
not ettirerek ve ziyaretçi kartını teslim alarak ziyaretlerini gerçekleştirir. Ayrılış esnasında da kartını teslim 
ederek ayrılır. Öğrencilerimiz 8.20'de dersler başlamadan okulumuzda olmak zorundadır. 
     Öğrenci servisimiz buna göre ayarlıdır. Öğrencilerini kendileri getirip götüren velilerimiz bu saate uymak 
zorundadır. Okula geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz ve velileriyle toplantılar yapılarak 
bunun nedenleri araştırılır ve gerekli önlemler alınır.
     Öğrencilerimiz, 11:50'de okulumuzun leziz ve zengin yemekleri ile buluşur. Öğle arası yemek saati ile 
birlikte kırk beş dakikadır. Dersler 16: 15 ile sona erer. 
Hafta sonu etüt uygulamasında öğrencilerin hafta içi derslerde gördükleri konularda eksik kalan kısımları 
tamamlamaları için ister kendi ders öğretmeninden ister farklı bir öğretmenden etüt seçimi yaparak öğrenme 
fırsatı oluşturur. 
   Öğrencilerimiz okula yönetim kurulunun belirlediği servis firması veya özel imkanlar ile geliş-gidişi 
sağlayabilirler. Servis kullanan öğrencilerimiz okulumuzun arka bahçe kapısını kullanarak servis araçlarından 
inip okula giriş yapar. Akşam yine arka bahçe kapısından çıkar ve servis aracına binip eve ulaşım sağlanır. Özel 
araç ve imkanla gelen öğrencimiz ana giriş güvenlik kapısından giriş yapar akşam yine ana giriş güvenlik
kapısını kullanarak okuldan ayrılır.
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8 GÜNLÜK RUTİNLER

3. KAMPÜS ZİYARETLERİ VE GÜVENLİK
Güvenlik düzenlemelerini geliştirmek ve bütün öğrencilerimize mümkün olan en iyi kesintisiz öğrenme 
ortamını sağlamak amacıyla; velilerimizin ve okul servisi kullanmayan öğrencilerin velileri tarafından 
gönderilen kişilerin öğrenci bırakama veya almak için okul binasına girmelerine izin verilmemektedir. 
Velilerimizin veya görevlendirdikleri kişilerin, öğrencileri sınıflara getirmek veya sınıflarda almak için okulun 
içine girmelerine müsaade edilemez. 
Gün içinde öğrencilerimize iletilmek istenen eşya, paket vb. malzemeler güvenlik görevlileri tarafından teslim 
alınarak öğrencimize iletilir. 
Öğretmen görüşmesi ve bir başka nedenle okulu ziyaret etmek isteyen velilerimiz randevu alarak okula giriş 
yapabilir. Öğretmen görüşme günleri ve randevu talepleri ile ilgili takvim ve açıklamalar okul web sitesinde
mevcuttur. Velilerimiz randevu saatine kadar veli görüşme salonuna alınır. 
Acil mazereti olması dolayısıyla öğrencisin okuldan erken almak isteyen velilerimiz, sınıf öğretmenine
önceden haber vererek idareci tarafından tanzim edilmiş izin kağıdına kapıdaki güvenliğe teslim eder ve
okuldan ayrılır. Bunun dışında hiçbir şekilde öğrenciler dışarıya bırakılamaz. Kampüsümüz 56 adet iç ve dış
kamera ile 24 saat izlenmektedir. 

4. KAMPÜSTEKİ SINIRLAMALAR
Aşağıda sıralananlara izin verilmemektedir ve okul alanında kullanılamazlar;

• Elektronik oyuncaklar, eğitimsel işlevi olmayan bilgisayar oyunları ve hareketli figür oyuncaklar okula
getirilmemeli.

• Velilerimizin cep telefonları okul içerisinde sessiz konumda tutulmalıdır.
• Veliler ve velilerin görevlendirdiği kişiler (şoför, yardımcı öğr. vb. gibi ) kampüs içinde,başka öğrencilere

olumsuz davranışta bulunmamalı, ve müdahale etmemeli.
 • Okula cep telefonu getiren öğrenciler, telefonlarını okula geldikleri zaman ilgili idareciye teslim ederler ve 

çıkış saatinde geri alırlar. Öğrencilerimiz okula elektronik ve değerli eşyaları (ipad vb.) getiremezler. Sınıf 
öğretmeninin bilgisi dahilinde ders kullanımı için getirdikleri zamanlarda ise sınıf öğretmenine teslim ederler 
ve gün sonunda geri götürebilirler.

• Okul Müdürünün onayı olmaksızın okula hayvan getirilemez. Hayvanlar için okula girme izni alınmadan
önce aşı ve sağlık belgelerinin sunulması gerekmektedir. Öğrencilerimizin okula akıllı saatle ile girişi 
yapılamamaktadır. Akıllı saat ile gelen öğrencilerimiz geldiklerinde akıllı saatlerini Rehberlik servisine teslim 
edip, dönüşte rehberlik servisinden geri alabilirler.
Öğrencilerimiz ile iletişimimiz Rehberlik Servisi üzerinden gerçekleşmektedir.
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8 GÜNLÜK RUTİNLER

5. OKUL KIYAFETLERİ
        İlkokul öğrencileri Beden Eğitimi dersi ve spor aktivitesi olduğu 
günlerde okul eşofmanları ile gelirler. Diğer günler forma giyerler. 
Öğrencilerin herhangi bir spor takımına ait forma ve terlikle okula 
gelmeleri uygun değildir. 
        Erkek öğrencilerimizin saçlarının kısa, kız öğrencilerimizin ise 
uzun saçlarını toplayarak okula gelmeleri hijyen açısından önemlidir. 
     Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı işlenmelidir. 
Bu şekilde, işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve 
ailesine aittir.
        İsim işlenmemiş kıyafetler bulunduğunda, bunlar bir ay kayıp 
eşya kutularında saklanacaktır. Her dönemin sonunda sahibi 
tarafından teslim alınmamış eşyalar, 
sergilenecektir. Bu süreden sonra sahibi bulunmayan kıyafetler 
ihtiyacı olan okullara bağışlanacaktır. 
   İlkokul öğrencilerimiz için istenen yedek kıyafetlerimiz okul 
kıyafetlerine uygun renkler olması gerekmektedir. (Genellikle düz 
renk kıyafetler tercih edilmelidir.) 
Okul kıyafetleri www.sehirstore.com adresinden temin edilmektedir.    

6. KAYIP EŞYA
       Öğrencilerimizin kişisel eşyalarını (üniforma, kırtasiye malzemesi, kitap ve defterler) kolay tanıyabilmeleri 
ve bulabilmeleri için üzerlerine mutlaka adlarını yazmaları gerekmektedir. 
Gün içinde veya gün sonunda okulda unutulan giysiler, defter, kitap ve çantalar okuldaki kayıp eşya 
bölümünde toplanır, diğer elektrik, elektronik ve kıymetli eşyaların tümü ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. 
     Öğrenciniz eşyasını bulamadığında, öncelikle nerede unuttuğunu düşünüyorsa orada aramalı; bulamazsa 
giysiler, defter, kitap, çantalar, elektrik, elektronik ve kıymetli eşyaları için ilgili müdür yardımcısına 
başvurmalıdır. 
     Bulunan ve sahibi belli olmayan eşyalar, kayıp eşya deposunda saklanır. Sahibi bulunamaması durumunda 
bu eşyalar, yıl sonunda toplanır, temizlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. 

7. OKULDA PARA
Normal şartlarda çocuklar okula para getirmemelidirler. Alan gezileri veya kitap fuarları için para getirmek 
isteyen öğrenciler yalnızca belirlenen tutarı getirmelidirler. 

8. HEDİYELER
Okulumuzda hediye kabul edilmemektedir. Ancak öğrencilerin kendi el yapımı üretimlerinden oluşan 
hediyelere, öğrencilerimizi kırmamak için göz yumulmaktadır. 

9. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI

Lütfen devamsızlık durumunda sabah 08.00 -09.00 

arasında okulu arayarak aşağıda belirtilen kişilerle 

görüşünüz: 

İlkokul Rehber Öğretmeni (dahili 125/106) 

Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda, bunun 

sebebini ve öngörülebilir süresini okula bildirmek 

için mutlaka öncelikle sınıf öğretmenlerini arayıp

bilgilendiriniz. Devamsızlık bilgisinin bize ulaşmadığı 

durumlarda, öğrencimizin emniyeti ve nerede

olduğu konusunda sizinle temasa geçeceğiz.

Öğrencimizin yakalandığı tüm çocuk hastalıkları

ve/veya bulaşıcı hastalıklar, veli tarafından hemen

okul hemşiresine bildirilmelidir. Öğrencimiz, okula

döndüğünde beraberinde mutlaka doktor raporu

getirmelidir. Böylece öğrencimizin devam etmediği 

günler özürlü devamsızlık olarak sisteme

işlenebilmektedir. (Devamsızlık sürelerinde MEB 

yönetmeliği uygulanmaktadır.) 
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9 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

         İlkokulda öncelik olarak davranış eğitim üzerinde durulmaktadır. Artık çok fazla öğrencimiz okul öncesi 
eğitim almıştır ve son yıllarda da bu zorunlu hale gelmiştir. Genel olarak ilkokula başlangıçtaki ilk zorluk 
oryantasyon sürecidir. Çünkü öğrenci okulu daha çok oyun oynamaya devam edeceği bir yer olarak görür. 
Daha sonra sınıf içi ve dışı kurallarla, daha düzenli ders yapma, yazı yazma, dersi etkin dinleme gibi becerilerin 
artmasıyla çocuk uyum sürecinde biraz problem yaşayabilir. 

     Süreç içerisinde okula güven, öğretmenine güven sağlaması ve sevmesiyle bu problem ortadan kalkar. 
Şehir Koleji ilkokulu olarak ilk hedefimiz de budur; mutlu çocuk, mutlu okul, mutlu veli, mutlu öğretmendir. 
       Rehberlik servisi olarak eğitim- öğretim süreci içerisinde velimizi de bu sürecin etkin bir parçası olarak 
düşünüyoruz. Öğrencideki olumlu ya da olumsuz davranışı veli-öğretmen ve rehberlik servisi olarak işbirliği 
içerisinde çözmeyi planlıyoruz. Eğitim ve öğretim sadece okul içerisinde sınırlı kalmayıp, öğrencinin evde de 
olumsuz bir davranışı varsa veliyle düzenli bir iletişime geçerek evdeki davranışsa! problemlerin ortadan 
kaldırılmasını hedefi iyoruz. 
         Bir diğer konumuz; sınıf öğretmenlerinin verdiği ev çalışmaları. ilkokul da çok 
fazla ev çalışması verilmesi, çocuğun derslerden soğumasına, isteksizlik duymasına ve evde ailesiyle kaliteli 
vakit geçirmesini engeller. Rehberlik birimi olarak en fazla ev çalışmasının sadece l ya da 2 sayfa verilmesini 
istiyoruz. 
       Öğrencimiz gün boyunca etkin bir öğrenme süreci geçirmektedir. Verilen ev çalışması hem pekiştirme 
amaçlı olup hem de en önemli sebeplerinden biri olan öğrencinin odasını benimseyip evde severek ders 
çalışma alışkanlığının kazandırılmasıdır. 
Ev çalışması velinin görevi olmayıp sadece veli evde öğrencimize destekçi olabilir. Ev çalışması tamamen 
bittikten sonra kontrol edilebilir, öğrencimizin yapamadığı soru varsa velinin kendisi çözmeyip ertesi gün 
öğretmenine sorması için öğrenciyi cesaretlendirilmelidir. Evde bu alışkanlığın oturmasıyla 8. Sınıfta sınav 
gerçeğiyle yüzleşen veli ve öğrenci zorlanmamış olup, "evde çocuğum ders çalışmıyor" söylemini ortadan 
kaldırmış oluruz.
        Okul içerisinde en önemli saatlerimizden biri yemek saatleridir. ilkokul öğrencileri günde 3 öğün yemek 
yemektedir. ( sabah-öğlen-ikindi) Genel olarak yemek veli öğrenci arasında bir sorun olarak algılanır. Yemeğe 
öğrenciler sınıf öğretmenleri başlarında olmak üzere okul psikoloğu gözetiminde yemeklere gidilmektedir.  
Öğrencinin hiç tatmadığı yemek varsa ön yargılarını ortadan kaldırmak için yaptığı davranışı somutlaştırarak 
anlatıp en azından yemeğin tadını öğrenmesi ve severse yemeğe devam etmesi sağlanır. Yemekte öğrenciler 
için genellikle ilk öncelik görsellik gelmektedir. 
Onlara görselini beğenmedikleri yemekleri en azından tadına bakıp, ön yargılarını uzaklaşmalarını
sağlamaktır. 
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9 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

   Rehberlik birimi olarak gün sonunda sınıf öğretmenlerinden öğrenci davranış değerlendirme 
bilgilendirmeleri yapılır. Eğer sınıf içerisinde sınıf öğretmeninin öğrenci de gördüğü odaklanma problemi 
(dikkat eksikliği} öğrenmede zorluk çekme , sosyallik kuramama vb. problemler varsa ilk olarak öğrenciyle 
bireysel görüşme sağlanıp daha sonra süreç takibi yapılır. Davranışlarda bir değişim olmazsa sınıf öğretmeni 
- veli ve rehberlik birimi olarak grup görüşmesi sağlanır. Eğer ihtiyaç duyulursa öğrenci gerekli birimlere sevki 
sağlanıp diğer kurumla rehberlik birimi ve aile birlikte takip sürecine alınır. 
    Bireysel veli görüşmelerimiz Kl2 sistemimize düzenli bir şekilde işlenerek öğrencilerimizin gelişim 
durumlarını düzenli takibi sağlanmaktadır. 
       Rehberlik birimimiz, sınıf öğretmenlerimizle işbirliği içinde çalışarak, ihtiyaç dahilinde veli desteğini de 
sağlamaktadır. Sene içerisinde yapılan rehberlik projeleri ilgili öğrencilerle işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Rehberlik Birimimiz yıl içerisinde;

• Akran Zorbalığı
• İletişim Becerileri
• Motivasyon
• Verimli Ders Çalışma
• Vücudumuzu Tanıyalım
• Problem Çözme Becerileri
• Zaman Yönetimi ile ilgili seminerler düzenlemektedir. 
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10 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok 
ölçme-değerlendirme aracı kullanılır. Öğrenci çalışmaları sürekli olarak takip edilir, gözlemlenir. 
Ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla öğrenme sürecinin her aşaması 
takip edilir. Ön değerlendirme; öğrencinin mevcut bilgilerinin, ilgilerinin ve öğrenme tarzının belirlenmesinde 
önemli rol oynar. Bunun yanı sıra öğrencilerin bir konuya ilişkin anlamaları rubrik, karne, kontrol listesi, 
giriş-çıkış kartları, beyin fırtınası, akıl haritaları, sunumlar, projeler, gözlemler gibi farklı ölçme-değerlendirme 
araçları ve stratejileriyle değerlendirilir. 
            Okul, öğrencilerin öğrenmelerini ölçerek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaya, öğrencilerin 
öğrenme durumu hakkında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgi vermeye ve müfredatı geliştirmeye 
çalışır. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler veli bilgilendirme toplantıları, veli-öğretmen görüşmesi, 
ve yazılı raporlarla ilgili taraflarla paylaşılır. 
Portfolyo görüşme saatleri önceden velilere bildirilir. Bu görüşmelerde çok önemli mazeretler (belgelenmiş 
bir hastalık için doktor raporu, yolculuk için uçak bileti vb.) dışında günlerinde ve saatlerinde değişiklik 
yapılamayacaktır. 
           Programlar, öğretmen kadrosu ve yönetim tarafından sürekli değerlendirilip gözden geçirilir. Eğitim yılı 
sonunda bütünsel bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler, yeteneklerimizi geliştirmek ve 
programlarımızı daha da iyileştirmek için bize de yol gösterir. Bakanlığın ve diğer uluslararası eğitim 
danışmanlarımızın incelemeleri okul programlarımızı iyileştirmemiz için bize yardımcı olur. 
          Okul programımız öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlar. Öğrencilerin, sorun çözmek için kendi 
yollarını bulmalarını, öz-saygı geliştirmelerini ve ne yaptıklarını kavramalarını kolaylaştırır. Okulda geçirdikleri 
her bir gün kendileri ve çevresindekiler için bir anlam taşır. Programımız, çocukların kendi yönlerini 
kendilerinin saptamasını ve bunu kontrol etmelerini geliştirerek, öğrenilen her şeyin zeka ve varoluşlarının 
sürekli bir parçası olmasını sağlar. 

       Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine 
değil kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme 
düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir. Öğrencilerin öğrenme özelliği, ilgi, tutum ve 
benlik tasarımı gibi psikolojik özellik- leri belirlenir. Öğrencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi 
envanteri, tutum ve benlik tasarımı ölçekleri gibi ölçme araçlarından da yararlanılır. Öğrencilerin, edindikleri 
bilgi, beceri, görüş, tutum ve davranışlarda oluşan kazanımlara ne ölçüde ulaştıklarını ölçmek için 
değerlendirme yapılır. 
            Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel 
tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri 
fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme ve 
benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir. 
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10 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN NİTELİĞİ VE SAYISI

      Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan 
genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, performansını belirlemeye yönelik 
çalışmaları yaptırır. 
      İlkokul 1, 2 ve 3.sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde 
gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme 
ilkelerine göre tespit edilir. Karnede "çok iyi", "iyi" ve "geliştirilmeli" şeklinde gösterilir. 

ADEKA programımız kapsamında 4. sınıflarımızda Ekim ayı itibari ile her ay 1 deneme sınavı yapılmaktadır. 
Kasım ve Aralık ayında belirtilen cumartesi günlerinde deneme sınavı ortalamamız bursluluk sınavı olarak
yapılacak olup, alınan puanların ortalaması öğrencimizin bursluluk oranını belirlemiş olacaktır. Ayrıca 1, 2, 3.
4. sınıflarımız için her ay konu tarama testlerimiz yapılmaktadır. (Hafta içi ders saatleri içerisinde) 
Test sonuçlarımız rehberlik birimi ve velilerimizle randevu sistemi ile geri bildirim yapılacaktır. 
      İlkokul 4.sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre 
değerlendirilir. 
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11 GÜVENLİ ÖĞRENME, DEĞERLER VE
BEKLENTİLER

1. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK

Özel Şehir Koleji olarak araştıran-sorgulayan, ilkeli, bilgili ve düşünen bireyler olmanın ne anlama geldiğini 
tanımlayan; becerileri, değerleri ve anlayışları üstü açık ve kapalı bir biçimde öğreterek bütün sınıf 
seviyelerinde akademik dürüstlüğü teşvik ederiz. Okul, öğrencilerin akademik dürüstlüğe aykırı davranışlara 
başvurmalarını önlemek amacıyla onlara gerekli bilinci ve eğitimi verecektir. Akademik dürüstlüğe aykırı 
davranışlarda bulunduğu saptanan öğrencilerin çalışmaları öncelikle geçersiz sayılır. Sonra öğrenciden 
çalışmayı yeniden yapması istenir. 

2. DİSİPLİN POLİTİKAMIZ
Okulumuzda öğrenim gören her öğrenciye evrensel değerler başta olmak üzere bireysel, toplumsal tüm

değerler alışkanlık ve davranışlar anaokulumuzdan başlayarak hissettirip kavratılmaya özen gösterilir. Tüm 
disiplin politikamız bu olmazlarımız üzerine kurulu olup bu konuda velimizi de yanımıza alarak 
uygulamalarımızın hayata geçmesine gayret gösteririz. 
      Yaşanan sorunları kategorize ederek rehberlik servisimiz, psikolojik müdahale ekimiz ve okul idaremiz bu 
konuda üzerlerine düşen görevleri severek ve isteyerek yerine getirir gerekirse aileyide içine alan bir 
programla sonuca gideriz. 
     Bu konuda öğretmenlerimiz sık sık hizmet içi eğitime alınarak bilgi düzeyleri en üst seviyeye getirilir. 
Öğrencinin gözlemlenmesi öğretmenler tarafından sağlanır. Tüm çalışmalara rağmen tekrarlanan orta 
dereceli sorun davranışların yüksek dereceli sorun davranış olduğu kararına varıldığında daha ciddi tedbirler 
alınarak M.E.B davranışları değerlendirme yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 
      Öğrencilerimizin farklı akademik branşlarda faaliyet göstermeleri verimli olmaları ve güzel 
projelere imza atmaları hedefimizdir. Bununla birikte müzik, sanat, spor ve çevre öncelikli faaliyetlerle takım 
olma bilinci kazanmalarına branş öğretmenimiz devamlı öğrenci velilerimizle irtibat kurarak onların motive 
olmalarına destek sağlar. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verir. 
     Kurum olarak güvenli öğrenmenin temel koşulunun davranış gelişimi olduğuna inanırız. Öğrencilerimize 
olması geren davranışlar süreç içerisinde hissettirilerek öğrenme sağlıklı temeller üzerinde gerçekleşir. 
       Karşılıklı saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulu bir yapı içerisinde iletişim, kendini ifade edebilme, nezaket, 
adalet, sorumluluk, görev alma yaptığı işte severek ve isteyerek başarılı olma gibi planmış bir sistematiğin en 
iyi şekilde öğrencilerimize kavratılmasını amaçlarız. 

Öğrenmeyi ve öğretme ortamını olumsuz etkileyen engelleyici davranışlara karşı uzmanlardan 
oluşan rehberlik servisimiz ve öğrenci destek birimiz bilimsel her türlü çalışma ve yaklaşımı 
gerçekleştirip sonuç alıncaya kadar faaliyetini sürdürür. 
       Okul öğrencilerimizin tümünün her türlü korku ve endişeden uzak çağdaş, özgür ve demokratik bir  eğitim 
öğretim ortamında yetiştirilmesi hakkı vardır. 
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11 GÜVENLİ ÖĞRENME, DEĞERLER VE
BEKLENTİLER

3. ORTA DERECELİ SORUN DAVRANIŞLAR

• Öğretmenin sorun yaşanan durum hakkında ilgili öğrenci ile görüşüp, okul idaresi ve rehberlik birimine
bilgi verilmesi,

• Öğretmen veliye konuyla ilgili bilgi verir
• Rehberlik bölümü ve/veya ilgili öğretmenlerin gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyle ilgili gözlem ve

takip istenir.
• Öğrenciyi takip eden öğretmenler ve/veya rehberlik bölümü veliyi görüşmeye davet eder ve yapılacak

çalışmalar hakkında bilgi verir.
• Tekrarlayan olumsuz davranışlarda öğrenci okul idaresi ile görüşür ve öğrenci ile sözleşme imzalanır.
• Veli okul idaresi tarafından toplantıya davet edilir, öğrencinin davranış gelişimi için veliden gerekli işbirliği 

talep edilir.
• Öğrenci ve veli ile yapılan toplantılar sonunda verilen kararlara uyulmadığında tekrarlayan orta dereceli 

sorun davranışlarının devamı yüksek dereceli sorun davranış olarak da değerlendirilir.

4. ACİL, YÜKSEK DERECELİ SORUN DAVRANIŞLAR

• Kendisi ve başka öğrencilerin güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlar
• Olayı yaşayan/tanık olan öğretmen, öğrenci ve yaşanan olay hakkında okul idaresine sözlü ve yazılı bilgi 

verir.
• Okul idaresi öğrenci/ler ve ilgili öğretmen ile görüşerek durum hakkında detaylı bilgi alır, öğrenci sınıfa

yollanmayarak okul idaresinde tutulur.
• Okul idaresi tarafından veli telefonla aranır ve okula çağrılır. Öğrenci okul saati bitmeden velisi ile birlikte 

eve gönderilir. Öğrenci velisi tarafından alınana kadar idari ofiste bekler.

•  Okul müdürü/müdür yardımcısı/rehberlik birimi, öğrenci ve yaşanan olay hakkında Yönetim Kurulu'na 
bilgi verir.

• Okul idaresi öğrencinin tüm öğretmenlerine bilgi verir. Okul idaresi liderliği ile öğrencinin tüm
öğretmenleri bir araya gelerek hareket planı oluşturur, uygular ve takibini sağlar.

•Veli, okul idaresi tarafından en kısa zamanda konuyu detaylı görüşmek üzere toplantıya davet edilir.
İzlenecek süreç hakkında veli bilgilendirilir.

• Öğrenci davranışının değerlendirilmesine yönelik öğretmenlerden oluşan bir kurul (müdür yardımcısı ve 
üç öğretmen) öğrenci ile toplantı yapar. Öğrenciye hatasını telafi etmesine yönelik sosyal sorumluluk görevi 
ya da yapılan bir etkinliğe katılamama gibi yaptırımlar verir. (Takım çalışması, gezi, kamp vs.)

•  Öğrenci ile ilgili yaşanan ciddi olumsuzlukların devamında, öğrencinin ailesi, okul müdürünün liderlik 
ettiği toplantılara çağırılır.

• Okul müdürü, ihtiyaç görüldüğünde konuyu Yönetim Kurulu ile paylaşır.
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11 GÜVENLİ ÖĞRENME, DEĞERLER VE
BEKLENTİLER

5. OKUL AİLE BİRLİĞİ
Özel Şehir Koleji Okul Aile Birliği okul ile aileler arasında iletişimi geliştirerek, okul sorunları ile ilgili

tartışmalarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde okul ve aileyi bir araya getirmek için bir araç olarak kurulmuştur. 
OAB tüm Özel Şehir Koleji velilerinden ve öğretmenlerinden oluşur ve bir Yönetim Kurulu ve alt kurulları 
vardır. Bu gruplar Özel Şehir Koleji ile ortak çalışırlar. Yönetim Kurulu her eğitim yılı başlangıcında Özel Şehir 
Koleji velileri tarafından bir yıllık bir dönem için seçilir. Bütün bir yıl boyunca aileler, OAB etkinliklerine, alt 
ku-rulların açık akşam toplantıları yoluyla, kurul üyelerini elektronik posta ile arayararak veya alt kurul 
üyeleriyle bizzat temas ederek katılırlar. 

6. ALT KURALLAR
Sağlık ve Yemek, Kıyafet ve Ulaşım, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Spor Etkinlikleri Bütün OAB etkinlikleri 

gönüllülüğe dayanır. Her eğitim yılının başında yapılan oylama ile seçilir. Zaman, emek ve enerji sunmaya 
gönüllü olmayı, çocukların eğitimine ve okula katkıda bulunma yolu olarak görüyoruz. Ailelerin okul yılı 
boyunca, herhangi bir zamanda, küçük veya büyük gönüllü yardımları bizim için memnuniyet vericidir. 
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12 ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ KÜTÜPHANESİ

  Okul bünyesi içinde İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin kullanımına uygun 
kütüphane ve bunun yanı sıra anaokulu bünyesinde de bir kitaplık mevcuttur. 
  Kütüphanelerimiz geleneksel basılı kaynaklar, İngilizce kur seviyelerine bağlı İngilizce okuma kitapları 
sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz çeşitli yayınların soru bankası kitapları, öğretmen ile diğer personellerin 
kullanımına uygun akademik yayınları ve bilgisayar araştırmalara uygun elektronik hizmetleri bir arada 
sunmaktadır. 
    Hedefimiz, kütüphane programını öğrencilere okuma ve öğrenme şevkini aşılamak ve onların bilgiye yetkin, 
eleştirel ve etiğe uygun bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. 
  Okul kütüphanemiz küçük ve büyük grup etkinliklerine ve bireysel çalışmalara imkan verecek şekilde 
tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz her hafta okuma saatlerini kütüphanemizde gerçekleştirmektedirler. 
  Kütüphanemizde sessiz okuma yapmaya yönelik rahat alanlar, öğrenci araştırmalarına yönelik öğretim 
alanlar ve elektronik cihaz kullanımına uygun alanlar yer almaktadır. 
  Öğrencilerimiz ve diğer personellerimiz kütüphanemizden iki hafta süreliğine kitap ödünç alabilirler.  
Velilerimiz kütüphanemizi ders saatleri dışında ziyaret edebilir. 
     İlkokul birimi ve kütüphane birimi ile işbirliği içinde yapılan “Ayın Enleri” projesinde kütüphaneyi etkin bir 
şekilde kullanan öğrencilerimiz belirlenip her ay görselleri ve okuduğu kitap sayıları ilkokul bilgilendirme 
panolarına asılır. 
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12 ÖĞRENCİ SERVİS UYGULAMALARI

     Okulumuz Yönetim Kurulu ile öğrenci taşıma şirketi arasında imzalanan yıllık sözleşme ulaştırma 
servisinin ilkelerini belirler. 

 • Servis şirketi her veliye aracın plaka numarasını, şirketin telefon numaralarını, şöförün adı-soyad ve telefon 
numaralarını içeren bir bilgi kartı verir.

• Araçta öğrenciler mutlaka emniyet kemeri takmak zorundadır.
 • Öğrenciler servisi bekletmemek adına zamanında duraklara çıkarlar. (Okul servisinin gelişinden beş dakika 

önce (durakta) indirme/ bindirme noktasında olunmasına dikkat edilmelidir.)
• Servis aracı öğrenciyi en fazla iki dakika bekler. İki dakika sonunda okul ulaşım sorumlusu ile zaman

kontrolü yapar ve öğrenciyi almadan gider.
• Öğrenci sabah servis hizmeti kullanmayacaksa veli en az 30 dakika öncesinden servis şöförünü aramalıdır.
• Akşam okul çıkışında öğrenci güzergahı dışında bir yere bırakılmaz; ancak güzergah uygun olursa velinin 

istediğine uyulur. Öğrenci sabah alındığı yere bırakılır.
• Öğrenci okul çıkışında servise gelmeyecek ya da özel bir araçla okuldan alınacak ise velisi okul yönetimine 

haber vermekle yükümlüdür.
• Veli taşınma veya adres değişikliklerini önceden yazılı olarak okul yönetimine bildirir.
• Servis araçlarında başkasını rahatsız edecek ve güvenliği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz el

şakası yapmak, yüksek sesle konuşmak, kavga etmek, cam açmaya çalışmak, camdan sarkmak, kol veya baş 
dışarıya çıkartmak, kolçaklara oturmak, ayakta durmak, kapı ile oynamak vb.

Okul Servis Sorumlusu: Ceren ERTAP / O 222 905 02 22 / 115
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13 ACİL DURUMLAR

Özel Şehir Koleji İlkokulu : O 222 905 02 22 

      Okul saatleri içerisinde olacak bir deprem veya başka bir felaket durumunda eğer yakın bir konumdaysanız 
okula ulaşmaya çalışınız; okula ulaşamıyorsanız, çocuklarınızın okulda güvende olmaları için her şeyi 
yapacağımızdan lütfen emin olunuz. En uygun zamanda telefon, web sitesine mesaj yerleştirme, SMS mesajı 
gibi iletişim kanalları kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak ve çocuğunuzun güvenli bir şekilde 
size teslim edilmesi sağlanacaktır.

Tatillerde ve Karlı Günlerde;

• İletişim kanallarından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz.
• Öğrencilerimiz okula ulaştıktan sonra okulun tatil edildiği durumlarda mümkün olan en kısa sürede okulun 

aldığı kararları, web sitesinden ve sms şeklinde öğrenebilirsiniz.
• Okul telefonları kilitlendiği için lütfen okulu aramayınız. 

ACİL DURUMLARDA İLETİŞİM

29



14 SAĞLIK VE GÜVENLİK

1. OKUL REVİRİ - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Okul doktoru ve hemşire ile iki personelden oluşan sağlık birimimiz hafta içi öğrencilerimize hizmet

vermektedir. (Dahili : 112) 
         Sağlık ekibimiz tıbbi müdahele gerektiren her olaylarda okulumuzda yerinde müdahale etmekte, hastane 
koşullarında müdahele edilmesi gereken olaylar da ise öğrenci öğrenci okul personeli ve bir öğretmen 
gözetiminde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmektedir. Okula yeni kayıt yaptıran velilerimizin Sağlık Bilgi 
Formlarını eksiksiz doldurmaları, tüm velilerimizin ise öğrencilerin sağlığını ilgilendiren bir konuda veya varsa 
ilaç kullanımı ile ilgili bir değişiklik olduğunda rehberlik birimlerine bildirmeleri, sağlık durum takibi ve ihtiyaç 
duyulduğunda sağlık birimimizce öğrenciye müdahale konusunda önem arz etmektedir. Belirtilen eğitim
hedeflerimizle beraber kurumsal anlamda kampüsümüzde yaşayanalara sağlıklı ve gğvenli ortam
sağlamaktan, çevreye verdiğimiz zararları minimize etmekten, yerleşkemizdeki doğal dengeleri korumak ve
katkıda bulunmaktan da sorumlu olduğumuzun farkında olarak okulumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği
Komisyonu (İSGK) oluşturulmuştur. Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız ve bu hedefe, sürekli
kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşacağı bilinci ile öğrenciler, aileleri,
çalışanlarımız, ziyaretçiler, taşeron, tedarikçiler ve çevre halkını da kapsamak sureti ile kampüsümüzde
sürdürülen faaliyetler önleyici tedbirler olarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışmaktayız. Çevreye
olan saygımızdan ötürü EKO OKUL olmamızın da bir gerekliliği olarak birlikte yaşadığımız, bitki örtüsü ve
canlı varlığının olumsuz etkilenmemesi için kirliliği ve çevreye zararları minimize edecek, yaralanmaları ve
sağlık bozulmalarını engelleyecek, kampüsümüzdeki bütün canlılar üzerindeki riskleri en az seviyeye
indirecek tedbirleri alarak, yürürlükteki iş sağlığı ve iş güvenliği yasalarına ve bağlı olduğumuz grup ve
kurumların şartlarına uyacağımızı, sistemimizi sürekli iyileştireceğimize taahhüt ederiz. 
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14 SAĞLIK VE GÜVENLİK

2. YANGIN VE ACİL DURUM KURALLARI
Yangın sırasında okulda iseniz; 

• Sakin olunuz.
• Yangın alarmını işitince tahliye planına uygun olarak binayı terk ediniz.
• Bir alanda yangını ilk fark eden kişi siz iseniz, yüksek sesle" ................. " de YANGIN VAR! diye bağırınız ve 

yangın alarm düğmesine basınız. 
• Yangın ihbarı için itfaiye telefonu ll0'dur. Yangını itfaiyeye haber verecek kişi yoksa itfaiyeye siz haber

veriniz.
• Kolejimiz merdiven başlarında bulunan Tahliye Planları'na göre hareket ederek, en yakın toplanma

merkezine hareket ediniz.
• Dumanlı bir alandan geçmek zorunda iseniz mümkünse ıslak bir bezle ağzınızı kapatınız ve hızla yere

yakın bir biçimde o bölgeyi terk ediniz.
• Yangını kendinizin söndürebileceğinize inanıyorsanız gerekli önlemi aldıktan ve ilgili eğitimi almış iseniz 

yangın söndürücüyü kullanınız.
• Can ve mal güvenliğinizi asla tehlikeye atmayınız.
• Mümkünse yangın etrafındaki yanıcı maddeleri uzaklaştırınız.
• Elbiseleriniz tutuşur, saç veya cildiniz yanmaya başlarsa :

DUR! 
YAT! 
YUVARLAN! kuralını uygulayınız. 

• Size verilen komutlara uyunuz ve kişisel eşyalarınızı almak için binaya dönmeyiniz.
• Asansörleri kullanmayını
• İstendiğinde yangını söndürmeye yardım etmek için hazır olunuz.

Yangın Sonrasında; 
• Kendinizin veya arkadaşınızın yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde

ilk yardım talep ediniz.
• Yardım ekibine haber verdikten sonra yanıkları soğutun ve enfeksiyon kapmasını engellemek için üzerini 

kapatın. Ciddi yanıkları olan kişilere müdahale etmeyiniz profesyonel yardım gelene kadar bekleyiniz.
• Bina dışında bekleyiniz.
• Okul yöneticisinin verdiği talimatlara uyunuz.
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14 SAĞLIK VE GÜVENLİK

3. DEPREM ACİL DURUM KURALLARI
Deprem sırasında ; 

• Sakin olunuz.
• Eğer bina içerisinde iseniz, pencere, raf ve benzeri ağır eşyalardan uzak durarak bir eşya yardımı ile üçgen 

teşkil ediniz. Başkalarına da aynı şeyi yapmalarını söyleyiniz.
• Koridor, merdiven gibi saklanacak yer bulunmayan biir mahalde iseniz pencereden uzakta, arkanız

pencereye dönük şekilde diz çökünüz ve dirsekleriniz ile yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasına 
birleştirerek koruyunuz.

• Laboratuvarda iseniz taşıp dökülebilecek sıvılardan ve kimyasal maddelerden uzak durunuz. Pencere ve 
dolaplardan uzaklaşıp diz çökün ve dirseklerinizle yüzünüzü ellerinizi boynunuzun arkasından birleştirerek 
bir masa veya sıra altına saklanınız.

• Kalabalık bir yerde iseniz kapılara yönelmeyin, herkes öyle düşüneceğinden ezilebilirsiniz.
• Bina dışında iseniz binalardan, ağaçlardan, telefon ve elektrik hatlarından uzak durunuz.
• Yolda seyir halinde iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durunuz. Araba içinde iseniz arabanızı binalardan 

ve elektrik hatlarından uzak, güvenli bir yere park ediniz. Arabanın içinde kalınız.
• Asansörde iseniz hareket etmeyiniz. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyiniz.

Asansörler hidrolik enerji ile çalıştığından en kötü koşullarda bile otomatil olarak en alt kata normal bir hızla 
inecektir.

Depremden Sonra; 
 • Depremden sonra binayı hızla terk ediniz. Çalışmalar varsa tahliye planına göre kaçış yollarını kullanarak 

binayı boşaltınız. Toplanma yerlerinde toplanınız.
• Öğrenciler yerlere düşmüş eşyaların üzerinde yürümemeleri için yönlendirilir.
• Şoktaki insan yaralandığının farkında olmayabilir. Kendinizi ve çevrenizdekileri yaralanmış olabilecekleri

düşüncesiyle kontrol ediniz.
• Yaralılar var ise ilk yardım biliyorsanız yaralılara ilk yardım uygulayınız. Bilmiyorsanız yaralıların emniyetini 

sağlayıp ilk yardım gelene kadar sakinleşmelerine yardım ediniz.
• Asansörleri kullanmayınız.
• Acil durumlar dışında telefon kullanılmaz.
• Elektrikler kapatılır.
• Gaz veya su kaçağı olmadığı kontrol edilir.
• İmkanınız var ise küçük yangınları söndürünüz, söndüremezseniz orayı terk edip etrafınızdakileri uyarınız.
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4. SERVİS ARAÇLARI İÇİN ACİL DURUM PLANI
• Okulun servis şoförleri kendi sorumlulukları altındaki öğrencilerin çok değerli olduğunun bilincindedirler, 

bir felaket durumunda öğrencilere çok iyi bakacaklarından emin olunuz.
• Öğrencileri okula getirip götürdükleri sırada yıkıcı bir deprem olduğunda,

BÜTÜN SERVİSLER OKULA YÖNELECEKLERDİR.
Böyle bir felaket durumunda çocuğunuz okulda daha güvenli olacaktır.

 • Deprem, öğrencileri okula götürüp getirdikleri bir sırada olur ve kapanan yollar nedeniyle okula gelmek 
mümkün olamaz ise servis araçları yollarında güvenli bir yere park edip haber veya yardım bekleyeceklerdir.

• Deprem servislerin okuldan ayrılmasına yakın bir zamanda olursa servisler park yerinde kalacaklardır.
Yetkililer ile iletişim sağlanıp yolların güvenliği konusunda garanti alınınca araçlar okuldan ayrılacaklardır.

• Servisler trafik akışının elverdiği ölçüde, mümkün olabilecek en seri bir şekilde hareket edeceklerdir.

5. GÜVENLİK BİRİMİ
• Kolejimiz eğitim - öğretime açıldığı günden bu yana GG Güvenlik iş ortaklığı ile kampüs güvenliğimizi

sağlamaktadır.
• 7/24 saat Özel Güvenlik Sertifikası sahibi bir güvenlik görevlimiz kampüsümüzde görev yapmaktadır.
• Okul olarak kapımız veli ve misafirlerimize her zaman açıktır. Güvenlik nedeniyle, velilerin ve velilerce

görevlendirilen kişilerin öğrencileri okuldan almak için ya da başka bir amaçla
okulu ziyaretleri sırasında kampüs içinde kimlik göstermeleri gerekmektedir. Görevliler ziyaretçilerden 
fotoğraflı bir kimlik talep ederler. Bu konuda ziyaratçilerimizden anlayışlı olarak güvenlik görevlisine yardımcı 
olmalarını bekleriz.

• Sağlık ve güvenlik sebepleriyle pasta ya da atıştırmalık gibi hiçbir yiyeceğin doğum günü ve benzeri
kutlamalar için okula getirilmesine izin verilmez. Bu çeşit ürünler güvenlik sorumlusu tarafından okula 
alınmaz.

• Güvenlik düzenlemelerini geliştirmek ve bütün öğrencilerimize mümkün olan en iyi ve kesintisiz öğrenme 
ortamını sağlamak amacıyla; velilerin ve okul servisi kullanmayan öğrencilerin velileri tarafından 
görevlendirilen kişilerin öğrenci bırakmak veya almak için okul binasına girmelerine izin verilemeyecektir.
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6. YEMEK
Özel Şehir Koleji 2022-2023 yılı itibari ile yemek hizmetini kendi bünyesinde kendi ekibi ile sağlamaktadır. 
Yemeklerin uygun koşullarda hazırlanması ve hijyenik koşullarda sunulması, her yaş grubuna uygun sağlıklı 

ve dengeli menüler hazırlanması gibi konularda ise uzman diyatisyen ile 
iş birliği içerisindedir. 

Ülke çapında kabul görmüş markaların yine ülke çapında kabul görmüş tedarikçilerden temin edilen ürünler 
ile hazırlanan yemeklerden seçilen numuneler firma tarafından saklanmakta ve çeşitli aralıklar ile test için
laboratuvarlara gönderilmektedir.
     Aylık menüler web sitemizde yayınlanmaktadır. 
   Yemekhaneden sorumlu yetkili personelimiz okul saatleri boyunca okulumuzda bulunmakta ve gerek veli 
gerekse de öğrenci sorunlarını bizzat yerinde ve anında çözmeye özen göstermektedir. 
 İlkokul öğrencilerimiz modern okul yemekhanemizde, anaokulu öğrencilerimiz ise Anaokulu 
yemekhanesinde, masalara özel servis edilen kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi öğünlerini arkadaşları ve 
öğretmenleri ile beraber yerler. 

7. TEMİZLİK HİZMETLERİ
Okulumuzda temizlik hizmetleri en yüksek standartlarda, hijyen ce sağlık kurallarına uygun malzemeler

kullanılmak sureti ile yerine getirilmektedir. 
Okulumuz 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı denetim ve oluru ile 
'TEMİZ OKUL, SAĞLIKLI OKUL" projesi kapsamında Beyaz Bayrak almaya hak kazanarak Beyaz Bayrak 
sahibi ayrıcalıklı okullar arasına girmiştir. 

2020 yılında ise okulumuz Türk Standartları Enstitüsü verilen Okulum Temiz Belgesi almaya hak 
kazanmıştır. 

34



ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ GÖNÜL GÖKMEYDAN KAMPÜSÜ
Vadişehir Mahallesi Ender Sokak No:33 Odunpazarı / ESKİŞEHİR 

O (222) 905 O 222 


