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1. KURUM VİZYON VE MİSYONU 
 
 

VİZYONUMUZ 

İSTİYORUZ Kİ; 

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMU 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İLE DONATILMIŞ, 

ÖĞRENCİLERİNİN YETENEKLERİNİ İYİ KULLANABİLEN, 

YABANCI DİLLERLE DESTEKLENMİŞ,  
ÖĞRENMEYİ TEMEL GEREKSİNİM SAYAN BİREYLER 

YETİŞTİREN BİR KURUM OLSUN. 

BÖ YLECE KURUMUMUZ;  
MÜKEMMELLİK ANLAYIŞI İÇERİSİNDE; SÜREKLİ DEĞİŞİMİ  
VE GELİŞİMİ BENİMSEYEREK HİZMETİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ÇEVREDE 

BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLSUN. 

 

MİSYONUMUZ:  
BİZLER;  
ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMU OLARAK,  
MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL KANUNUNUN BELİRTTİĞİ  
GENEL AMAÇLAR ÇERÇEVESİNDE 

ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI’NA BAĞLI, 

ULUSUNUN İNSANİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ BENİMSEYEN, 

KORUYAN VE GELİŞTİREN,  
YAŞAMI SEVEN, 

ÇAĞDAŞ,  
KATILIMCI, 

YARATICI, 

İNSAN HAKLARINA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KARŞI 

GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLEN 

BUNLARI DAVRANIŞ HALİNE GETİRMİŞ, 

KENDİNİ YENİLEYEN,  
GÜVENLİ VE MUTLU BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN 

VARIZ. 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ  
BİREYSEL FARKLILIKLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUP, EĞİTİM ÖĞRETİM 

PLANLAMALARINI YAPARAK SÖ YEP (SEYMEN ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM PROGRAMI) 

ÇALIŞMALARI İLE KOCAELİ’DE BİR İLKİ BAŞLATMASI,  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE KAPISINI AÇMASI,  
LİSE ÖĞRENCİLERİNE STAJ İMKÂNI SUNUP YAŞAMA HAZIRLAMASI,  
TÜM ÖĞRENCİLERİNİ BİR ÜST ÖĞRETİM BASAMAĞINA EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKARTMASI, 

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI’NIN TEMEL AMAÇLARINDANDIR. 
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2. İLETİŞİM KANALLARIMIZ 

 

2.1. K12NET Sistemi: Velilerimizin öğretmen mesajlarını kendilerine verilen şifre ile internet 

üzerinden takip etmelerini gerektiren bir mesaj sistemimiz bulunmaktadır. 

Öğretmenlerimizden velilerimize bilgi akışı bu sistem üzerinden gerçekleştiğinden 

velilerimizin düzenli olarak bu sistemi takip etmeleri istenmektedir. 

 

2.2. Google Classroom: İlkokul öğrencilerimizin her birine verilen Gmail tabanlı kurumsal mail 

adresi(öğrenciadısoyadı@seymenkolej.k12.tr )ile öğrencilerimiz Google Classroom üzerinden 

günlük veya haftalık verilen ödevleri, genel duyuruları takip edebilir. Öğrencilerimizin 

güvenliği açısından güvenlik tedbirleri en üst seviyede tutulmuştur. 

 

2.3. Web Sayfası: Kurumumuzla ilgili tüm bilgilere www.seymenkolej.k12.tr adresli web 

sitemizden ulaşabilirsiniz. Web sitemizde okullarımızla ilgili gerek akademik gerekse etkinlik 

ve duyuru niteliğindeki haberleri takip edebilirsiniz. 

 

2.4. Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarımız: Okulumuzun yaygın olarak kullandığı kurumsal 

sosyal medya uygulamaları Instagram, Facebook, Pinterest’dir. Okulumuz web sayfasında 

ilgili hesaplarımıza ulaşabilmeniz için gerekli butonlar yerleştirilmiştir. Web sayfamızda 

paylaştığımız bütün haberler ve duyurular sosyal medya hesaplarımızdan da velilerimizle ve 

kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

 

2.5. Gönderilen Yazılar: Okullarımızda gerçekleştirilen bazı önemli toplantılar ve etkinliklerle 

ilgili yazılar velilerimize gönderilerek bilgi verilir ve gerekiyorsa velilerimizin onayı alınır. 

 

2.6. Veli Toplantıları: Okulumuzda düzenli olarak yapılan veli toplantılarında velilerimiz 

öğrencinin akademik ve sosyal yönleriyle ilgili bilgileri, sınıf ve branş öğretmenleriyle yüz 

yüze görüşmeler yaparak edinir. Her dönem belirlenen sayıda yapılan genel toplantılarda 

velilerimize içinde bulunulan eğitim dönemiyle ilgili bilgi aktarımında bulunulur. 

 

2.7. Veli-Öğretmen Görüşme Gün ve Saatleri: Öğretmenlerimizin ders programına göre 

belirlenen görüşme saatleri için Halkla İlişkiler(118 Dahili) Birimi’nden randevu alınarak veli-

öğretmen görüşmeleri yapılabilir. 

 

3. ÖĞRENCİ PROFİLİ 

 

Özel Seymen öğrencileri uyguladığımız eğitim programları çerçevesinde aşağıda belirtilen 

nitelikleri taşıyan bireyler olmak için yetiştirilir: 

 
 
 
 

 

mailto:%25C3%25B6%25C4%259Frenciad%25C4%25B1soyad%25C4%25B1@seymenkolej.k12.tr
http://www.seymenkolej.k12.tr/
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Ana Dil Becerileri 
 

 Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, 

tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisine 

sahip,


 Türk dilini seven, kurallarını bilen, günlük hayatta geçerli yazışmaları yapabilen,


 Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanan,


 Okuma, dinleme alışkanlık ve zevkini kazanmış; estetik duyguları gelişmiş,


 Türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını her geçen gün zenginleştiren,


 Kitap okumayı seven, boş zamanlarını okuyarak değerlendiren; bu yolla içinde 

yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanıyan, ulusunu, doğayı, hayatı, insanı 

seven,


 Bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazanmış,


 Sesli ve sessiz okuma hızını artırmış ve tekniğini kusursuz duruma getirmiş,


 Dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü kaynak yapıtlardan yararlanma 

yeteneğine sahip,


 Araştırmacı, sorgulayan, sorumluluk sahibi, çevreye ve insana saygılı olan,


 Dünyanın her yerinde başarılı olabilecek değerlere ve deneyimlere sahip olan,


 Sevgi, saygı, hoşgörü, uzlaşma ve paylaşmayı içselleştiren,

 

Temel Bilimler 
 

Matematik 
 

 Günlük hayatta matematiği kullanabilen,

 Analitik düşünme becerisine sahip,

 Çözüm ve düşüncelerini paylaşabilen,

 Problem yorumlama ve çözme becerisi gelişmiş,

 Neden-sonuç ilişkisi kurabilen,

 Olay, durum ve problemlere daha geniş ve farklı açılardan bakabilen,

 Yaratıcı düşünce gücüne sahip,

 Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerileri gelişmiş,

 Değişkenler – olaylar arasındaki bağlantıları kurabilen,

 Doğru ve çabuk kararlar verebilen,

 

Fen Bilimleri 
 

 Tutarlı ve akılcı düşünme sistemine sahip, fen ve doğa olayları üzerinde bizzat 

gözlem, inceleme ve deneyler yapabilen,

 Pozitif ve objektif düşünce sistemi kazanmış, teknolojik modern bir dünya görüşüne 

sahip,

 Fen ve doğa olaylarını doğru yorumlayarak, mantıklı düşünme yeteneğini, bilimsel 

genelleme şartlarını objektif davranış haline getiren, çevreye duyarlı, şahsi 

sorumluluk bilinci oluşan, başkalarının fikirlerine ve haklarına saygılı olan,
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Sosyal Bilgiler 

 Bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum 

ve 

becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olan, vatandaşlık görev

i ve sorumluluklarını bilen,

 Atatürk ilke ve 

inkılâplarının önemini kavrayan ve bunların korunması bilincine sahip olan,

 Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğrenen,

 Türk Tarihi’ni bilen,

 Hem ülkemizi hem de dünyayı tanıyan,,

 Demokratik yaşam kurallarını bilen ve uygulayan,

 Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularına  

sahip olan,

 İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavrayan,

 Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini bilen ve önemseyen,

 Sosyal, siyasal ve ekonomik olaylar arasındaki bağlantı kurma yetisi güçlenen,

 

Yaşam Becerileri 

 

Düşünme Becerileri: 
 

 İlişkisel düşünme ve algı becerileri,


 Görsel, düşünme ve dikkat becerileri,


 Analitik düşünme becerileri,


 

Sosyal Beceriler: 
 

 Paylaşmanın önemini fark eden,


 Zorluklarla başa çıkma yöntemlerini bilen,


 Kişisel sınırlarını korumanın önemini açıklayan,


 Grup çalışmalarında işbirliğinin önemini ve gerekliliğini açıklayan,


 Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemini fark eden,


 Öfke ile baş etme yöntemlerini bilen,


 Günlük hayatta kullandığı çatışma çözme yöntemlerini etkililiği açısından 

değerlendiren,

 

İletişim Becerileri: 
 

 Duygularını ve düşüncelerini ifade eden,

 İletişimde dinlemenin önemini fark eden,

 Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kuran,

 Topluluk önünde kendini ifade edebilen,

 İletişim engellerinin üstesinden nasıl gelebileceğini açıklayan,
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Bireysel Yönetim Becerileri:  
 

 Sorumluluklarını fark eden ve yerine getiren,


 Zamanını etkili biçimde kullanan,

 Kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar belirleyen,

 Karar verme sürecinin aşamalarını bilen ve kararlarında uygulayan,

 Ders çalışma alışkanlıklarını verimlilik açısından değerlendiren,

 Kendi öğrenme stilini bilen ve ona uygun yöntemleri kullanan,

 Sınav kaygısının başarı üzerindeki etkisini fark eden,

 Sınav kaygısı ile başa çıkma yollarını kullanan,

 Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eden,

 

Gelişim Becerileri: 
 

 İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hobiler edinen,

 Güçlü ve zayıf yönlerini fark eden,

 Değerlerin hayatı üzerindeki etkilerini açıklayan,

 İlgilerin ve yeteneklerin meslek seçiminde önemini fark eden,

 İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim ve kişisel özellikleri fark eden,

 İlgileri, yetenekleri, değerleri ve kişisel özellikleri ile seçeceği alan veya meslek 

arasında ilişki kuran,

 Yaş dönemine ait özellikleri bilen.



4. OKULLARIMIZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ 
 
 

Yabancı dil öğretiminde öğrencilerimizin yaş ve gelişim özellikleri ve dile yatkınlığı 

doğrultusunda hareket eden kurumumuz, bölgemizde yine bir ilki gerçekleştirerek 

anasınıfından (Almanca dilini hazırlık sınıflarından) itibaren öğrencilerimize İngilizce ve 

Almanca; Darıca yerleşkemizde İngilizce ve Fransızca(Fransızca dilini hazırlık sınıflarından) 
 

itibaren dillerini öğretmektedir. Avrupa Dil Birliği portfolyosu doğrultusunda eğitim veren 

okulumuz, uluslararası standartlarda kabul gören yayınları ve alanında uzman Türk ve 

Yabancı öğretmenlerden oluşan yabancı dil öğretim kadrosu ile Cambridge Üniversitesi 
 

sınavlarında(Starters, Movers, Fliers, Ket, Pet ve Toefl Primary, Toefl junior) 

öğrencilerimizin 
 

başarılarını kanıtlamaktadır. Öte yandan Almanca öğretiminde Goethe Enstitüsü 

sınavlarında 
 

da üstün başarılar elde edilmektedir. Yaz tatillerinde İngiltere ve Almanya yaz okullarına 

giden öğrencilerimiz farklı kültürleri tanımakta, dil eğitimi almakta ve keyifli bir tatil süreci 

geçirmektedir. 

2016-2017 eğitim öğretim yılından itibariyle Seymenli öğrencilerimiz 4.,7. ve 
 

11.sınıfın sonunda TOEFL sınavına yönlendirilirler. 
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5. SÖYEP (SEYMEN ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM PROGRAMI): 

Farklılıkların farkındayız. 
 

Tüm eğitim öğretim sürecinde öğrencilerinin bireysel farklılıklarını gözeterek çalışmalarını 

planlayan Özel Seymen Eğitim Kurumları, 2013-2014 öğretim yılında 50 kişilik öğretmen kadrosu 

ile uzun soluklu ve nitelikli bir eğitim tabanıyla “Üstün Yetenekliler Eğitim Programı”nı hayata 

geçirdi. SEYMEN ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM PROGRAMI (SÖYEP) kapsamında yaşıtlarına göre 

farklı düşünen, algılayan, hisseden ve çoğu zaman da ifade eden özel yetenekli öğrencilerle 

anasınıfı, ilkokul ve ortaokul bünyesinde çalışmalara başlandı. Bu program öğrencilerin özel 

yetenek alanlarını ileri düzeyde geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerin bireysel farklılıklarını kabul 

etmelerini sağlamak ve öğrencilerin ailelerine bu konuda destek olmak amacıyla bu eğitimi almış 

olan öğretmen, rehber öğretmen ve idarecilerden oluşan bir komisyon tarafından 

hazırlanmaktadır. Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimiz için hafta içi bir gün okul çıkışı atölye 

çalışmaları şeklinde,  ortaokul öğrencilerimiz için ise kulüp etkinlikleri içerisinde program 

uygulanır.  
 

Okulumuzda gerçekleştirilen SÖYEP Ders içi Zenginleştirme Çalışmaları ve Atölye 

Çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. 
 
 

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ: 

 

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde yaşamlarının her alanında farkındalıklarını ortaya 

koyabilmelerine destek verebilmek amacı ile Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın önemsediği 

“Düşünme Becerileri” dersimiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başlayarak anasınıfı, ilkokul 

1. , 2. ve 3. sınıflarımızda devam eden ders etkinliklerimiz arasında yerini almıştır. 

 

Amacımız, 
 

Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneğini öğrencilerimize 

kazandırarak disiplinler arası transferi gerçekleştirmelerini hedeflemekteyiz. Öğrencilere 

yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel 

alışkanlık kazandırmak, onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde 
 

donatmamızın yolu onlara düşünme eğitimi vermekten geçmektedir. 
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Öğrenciye verilecek görevler, ödevler önceden öğrenilenlerin tekrarı şeklinde olmamalı, 

öğrenilen becerinin farklı durumlarda uygulanmasını içermelidir. Bu çalışmalara okul 

öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde önem vermenin bilincindeyiz. 

 

Düşünme becerileri dersimiz; 
 

1- Mantıksal Düşünme 
 

2- Analitik Düşünme 
 

3- Görsel düşünme ve Dikkat Becerileri 
 

İlişkisel Düşünme ve Algı Becerileri alanlarına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 

 

 

 

BİLİŞSEL BECERİLER GELİŞTİRME AKTİVİTELERİ 

 

6. ÖĞRENCİ DİSİPLİN ANLAYIŞI 
 

 

Tüm öğrencilerimizin güvenli, sıcak ve özenli bir ortamda eğitim öğretim görme hakları vardır. 
 

Hiçbir öğrenci, bir başkasının bu hakkına engel olamaz. Bu nedenle Özel Seymen öğrencileri 

gerek okul içinde, gerekse okul dışı toplumda sosyal davranış normlarını uyumlu bir şekilde 

takip etmekle yükümlüdür. Öğrencilerimizden beklentilerimiz aşağıdaki gibidir: 

 

Akademik 
 

 Seymenli Öğrenci, ödevlerini düzenli ve zamanında yapar, Özel Seymen ödev 

politikasına uygun hareket eder.

 Ödev ve projelerini zamanında teslim eder.

 Giriş zili çaldığı anda sırasında gerekli ders malzemeleriyle derse hazır bulunur, 

öğretmen derse gelmeden önce sınıf düzenini sağlar.

 Ders sırasında öğretmenin iznini almadan hiçbir şekilde sınıftan çıkmaz.

 Sınıfta ders işlenirken hiçbir şekilde dersi bozucu, arkadaşlarının ve öğretmenin dikkatini 

dağıtıcı şekilde davranmaz; sadece dersle ilgilenir.

 Sunulan akademik ve sosyal olanaklardan en üst seviyede yararlanır. Grup çalışmalarında 

ve/veya ikili çalışmalarda belirtilen kurallara uyar.

 

Etik 
 

 Seymenli Öğrenci, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okuldaki tüm personele saygılı 

davranır. Karşısındakinin duygularını incitecek, onları üzecek ve rahatsız edecek 

davranışlarda (alay etmek, isim takmak, dedikodu yapmak, e-mail ve telefonla rahatsız 

etmek gibi) bulunmaz.

 Söz almadan konuşmaz, öğretmenin veya arkadaşının sözünü kesmez.

 Kopya çekmez; her türlü sınav ve ödevi kendi bilgisine dayanarak yapar, alıntılarda 

mutlaka kaynak bildirir.

 Seymenli Öğrenci, hiçbir durumda yalan söylemez.

 

Davranışsal 
 

 Seymenli Öğrenci, okula en geç ilk ders zili çalmadan 5 dakika önce gelir. Servis 

kullanmayan öğrencilerin okula geliş gidiş saatlerine uymaları beklenir.
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 Okul içinde ve bahçelerde sakız çiğnemez, sınıfta, kütüphanelerde ve laboratuarlarda 

herhangi bir şey yemez, içmez, kapalı mekânlarda yüksek sesle konuşmaz.


 Okul eşyalarına ya da diğer öğrencilerin eşyalarına zarar vermez, izin almadan 

başkalarının eşyalarını kullanmaz.

 Seymenli Öğrenci yanında günlük gereksinimini karşılayacak tutarın üzerinde para 

bulundurmaz. Parasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

 El şakası yapmak, itişmek, vurmak, tekme atmak, çelme takmak, herhangi bir eşyayı 

birisine fırlatmak gibi başkalarının güvenliğini tehlikeye düşürecek, yaralanmasına ya da 

sakatlanmasına yol açacak hiçbir davranışta bulunmaz.

 Okulda ve servis araçlarında her öğretim yılı başında okul idaresi tarafından bildirilen 

kıyafet yönergesine uyar.

 Servis araçlarında servis kurallarına uygun hareket eder.

 Öğrencilerin okul içinde ve dışında yapacakları her türlü gezi, spor etkinlikleri, eğitsel kol 

çalışmaları ve toplumsal etkinliklerde Özel Seymen Eğitim Kurumlarının öğrenci profili ve 

okul kuralları çerçevesinde davranır.

 

Sorumluluk 
 

 Seymenli Öğrenci, derse ilişkin araç ve gereçlerini eksiksiz getirir, okula ders için gerekli 

araç gereçlerin dışında malzeme getirmez.

 Çevre temizliğine özen gösterir, yeşil alanlara zarar vermez, kendi güvenliği açısından 

spor alanlarının dışında, sportif aktivitelerde bulunmaz.

 Seymenli Öğrenci katılacağı her türlü etkinlik için okul idaresinin ve velisinin iznini alır.

 Seymenli Öğrenci kendi eşyalarının sorumluluğunu üstlenir. Eşyalarına kimlik bilgilerini 

kaydeder.

 Veliden yazılı izin dilekçesi ve ilgili müdür yardımcısından izin alınmadıkça herhangi bir

çalışma için okul saatleri dışında okulda kalınmaz. 

 Seymenli Öğrenci, sınıfta bulunan aletleri ve malzemeleri dikkatli kullanır, panolarda 

bulunan yazı, resim vb. malzemelere zarar vermez. Bu malzemeler sınıftaki öğrencilerin 

sorumluluğu altındadır.

 Okul gezilerinde Gezi Yönergesinde belirtilen tüm şartları yerine getirir.
 
 

Seymenli Öğrenci, yukarıda belirtilen kurallara uymadığı takdirde davranışın şekline 

göre değerlendirme yapılır ve okul idaresinin uygun göreceği yaptırımlarla karşılaşır. 

 

7. OKUL GÜ NÜ  

 

Okullarımız 180 iş gününden az olmamak kaydıyla akademik takvimini belirler. 

Anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarımız okul açılmadan önceki hafta başında, ortaokul ve lisede ara 

sınıflara yeni kaydolan öğrencilerimiz okullar açılmadan iki hafta önce(belirlenen saat 

aralığında olmak üzere), ilkokul ara sınıflarına yeni kaydolan öğrencilerimiz ise okul 

idaresinin belirleyeceği zaman diliminde okula uyum programına başlarlar. 
 

Okulumuz 9.00-16.10, saatleri arasında eğitim vermektedir. Anasınıfı için nöbetçi 

öğretmen sistemi bulunmaktadır. Nöbetçi öğretmen sabah 7.45’te okulda olur, akşam 18.00 

son çıkış saatidir. İlkokulda günde, her biri 40’ar dakika olmak kaydıyla, 8 derslik; ortaokul ve 

lise birimlerinde ise her biri 40’ar dakika olmak kaydıyla, 9 derslik eğitim programı 
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uygulanmaktadır. Saat 08.00’den itibaren okulumuzda nöbetçi öğretmen ve nöbetçi idareci 

bulunmaktadır. 
 

Özel Seymen Eğitim Kurumları’nda, bir gün servislerin belirtilen yer ve saatte 

öğrencileri alarak okula teslim etmesi ile başlar. İlkokulda saat 9.00 da dersler başlar ve her 

gün birinci ders saatinin ilk 10 dakikası kitap okuma saatimizdir. Birinci ders saati bitiminde 

öğrencilerimize kendi sınıflarında sabah ara öğün beslenmesi verilir. Branş derslerinde 

öğrencilerimiz sınıf öğretmeni tarafından ilgili dersliğe götürülür ve ders bitiminde alınır. 

(İngilizce stüdyo, resim atölyesi, müzik odası, laboratuar, spor salonu, müzik odası, bilişim 

teknolojileri laboratuar, drama salonu vb. ). Öğle saatleri arasında öğrencilerimiz sınıf 

öğretmenleri eşliğinde öğle yemeklerini yemek üzere yemekhaneye geçiş yaparlar. Kendileri 

için önceden hazırlanmış düzende yemekhane kurallarına göre yemeklerini tamamlarlar. 

Yemek sırasında rehber öğretmen, müdür yardımcısı ve öğretmenler tarafından öğrenciler 

gözlemlenir. 
 

Öğle saati hava koşullarına göre bahçede ya da sınıf içerisinde yapılan etkinliklerle 

sınıf öğretmeni, nöbetçi öğretmenler ve rehber öğretmen gözetiminde tamamlanır. Son 

teneffüs öğrenciler sınıflarında ikindi kahvaltılarını yaparlar. 16.10’ da gün ders zilinin 

çalması ile gün sona erer. Gün boyunca okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber ve sınıf 

öğretmenleri tarafından öğrencilerin günü en mutlu ve kendilerini güvende hissedecek 

şekilde geçirmelerine yönelik takip ve destek sağlanmaktadır. 
 

Ortaokul ve Anadolu lisesine yeni kayıt olan öğrenciler okullar açılmadan 2 hafta 

önce uyum programına başlarlar. Bu süreçte öğrencilerin Yabancı dil hazır bulunuşluk 

düzeylerini değerlendiren ve onları doğru tanımaya yönelik bir program sürdürülür. 

Ortaokul ve lisede her sınıf düzeyi eğitim öğretim yılının başında belirlenen farklı zaman 

dilimlerinde, yoğunluk yaşanmaması amacı ile öğle teneffüsüne o ders saatinin öğretmeni 

gözetiminde çıkarlar. 

 

8. DEVAM/DEVAMSIZLIK-GEÇ  KALMA  

 

        Öğrencilerin okula düzenli devam etmelerinin başarılarını arttırdığı bilinmektedir. Bazı öğrenme 

tecrübeleri yalnızca okul ortamında edinilir. Öğrencilerimiz hasta değillerse veya önemli mazeretleri 

yoksa her gün okula düzenli olarak gelmeleri beklenmektedir. İlkokulda okula gelmeyen 

öğrencilerimizin velilerini sınıf öğretmeni arayarak bilgi edinir. Ortaokul ve lisede ise ilk dersin 

sonunda gelmeyen öğrencilerimizin velileri SMS ile bilgilendirilir. Ancak velilerimizden de, öğrencinin 

devamsızlığı ya da mazeretli geç gelmesi durumu söz konusu olduğunda sınıf öğretmeni/ilgili 

müdür yardımcısına bilgi vermesini bekleriz. 

Sınav olduğu günlerde öğrenci devamsızlık yapıyor ise, mutlaka doktor raporu 

getirmesi gerekmektedir. Telafi sınavına, mazeretsiz ve doktor raporsuz hiçbir öğrenci 

katılamaz. 
 

Herhangi bir nedenle okula geç gelen öğrenci mutlaka ilgili müdür yardımcısından geç 

kalma nedenini açıkladıktan sonra derse giriş kâğıdı alarak sınıfına gider. Diğer ders saatlerinde 

öğrenci zamanında sınıfında bulunmalıdır. E-okul sisteminde ve K12net sisteminde ilk derse geç 

kalma ‘’GEÇ’’, en az iki ders devamsızlık ‘’YARIM GÜN’’, bir gün devamsızlık ise ‘’TAM GÜN’’ 

olarak işlenir. İlk ders geç kalmayı alışkanlık haline getirmek ve okulda bulunduğu halde 

mazeretsiz olarak derslere girmemek disiplin ve davranış problemi olarak değerlendirilir. 
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Ö zel Seymen Anadolu Lisesi’nde devam - devamsızlık ve geç kalma konularında 

güncel olan ve Resmi Gazete'de ilan edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği uygulanır. Ayrıca devamsızlığın ve okula geç gelmenin disiplin sorunu olarak 

değerlendirilmesi durumunda öğrenci hakkında aynı yönetmeliğin ilgili maddeleri 

doğrultusunda işlem yapılır. 

 
 

9.  OKUL FORMASI VE KURALLARI 
 

Tüm öğrencilerimizin hem kendilerine hem okullarına karşı gösterdikleri saygı ve 

özen gereği okul formlarını uygun biçimde giymeleri önemlidir. 
 

Anasınıfında hazırlık sınıfı öğrencileri okul eşofmanı, 3-4 yaş grubu öğrenciler ise 

serbest kıyafet giyerler. Sadece Beden Eğitimi olduğu günler ve okul dışı gezilerde okul 

eşofmanlarını giymeleri istenir. 
 

İlkokul ve ortaokul öğrencileri Beden Eğitimi derslerinin bulunduğu günlerde okul 

eşofmanları ile okula gelirler. Diğer günler okul forması giyerler. 
 

Öğrencilerimiz okula gelirken; 
 

 Okul formaları her zaman temiz, ütülü ve öğrenciye yakışır olmalıdır.


 Erkek öğrencilerimizin saç ve sakal tıraşları düzgün, favorileri kulak hizasının ortasını 

geçmemelidir.


 Kız öğrencilerimiz hiç bir şekilde takı takamaz, tırnaklarına oje süremez, makyaj 

yapamaz.


 Kız öğrencilerimiz soğuk günlerde beyaz, siyah ve gri mus çorap giymelidir.


 Arkası veya burnu açık yazlık ayakkabı, yüksek tabanlı veya topuklu ayakkabılar 

giyilmez, şort etek boylarının diz hizasında olmasına özen gösterilir.
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 Okul içinde anorak, yağmurluk, polar benzeri giysiler kullanılmaz. Öğrenci kıyafetleri 

bol ya da dar olmamalıdır.
 

Bu kurallara uymayan öğrencilerimizden kıyafetlerinin değiştirilmesi istenebilir, 

uyarılardan sonra hala aynı şekilde giyinmeye devam eden öğrencilerimiz eve gönderilip, 

velisine bilgi verilebilir ya da okul formasının dışında giyinen öğrencilerimizin eşyaları sene 

sonuna kadar tutulmak üzere alınır. Yılsonunda bu giysileri almak öğrencinin 

sorumluluğundadır. 
 

Okul Formaları Kuralları İhlali 
 

Öğrencilerimizin okula gelirken giydikleri formaların kontrolü, bütün öğretmenler ve 

idareciler tarafından yapılır. Belirlenen öğrencilerin velisi ilk olarak SMS, uyarının dikkate alınması 

durumuna göre bireysel görüşmeler yapılarak olumlu davranış değişikliği amaçlanır. Okul 

forması kuralını ihlal eden öğrenci, ilgili müdür yardımcısı ile görüşmek zorundadır. 
 

 

10. KAYIP EŞYALAR 
 

Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılında kullandıkları bütün araç gereçlerden kendileri 

sorumludur. Velilerimiz, öğrencilerimizin eşya veya eğitim araç gereçlerinin başka 

öğrencilerin eşyaları ile karışmaması için, öğrencinin ismini veya okul numarasını yazmalıdır. 

Sene içinde bulunan sahipsiz eşyalar kayıp odasında saklanır. Kaybolan eşyanın 

bulunmasından öğrenci sorumludur. 
 

Yılsonunda alınmayan eşyalar kardeş okulumuza veya hayır kurumlarına gönderilir. 
 

  CEP TELEFONU 
 

İlkokulda okula cep telefonu getirilmesi onaylanmamaktadır. Ancak zorunlu 

nedenlerden ötürü getirilmesi gerekiyorsa cep telefonu ilk ders içinde sınıf öğretmenine 

teslim edilmeli ve son ders sınıf öğretmeninden teslim alınmalıdır. 
 

Ortaokul ve lisede ise okula getirilen cep telefonları ilk ders öğretmenleri tarafından 

toplanarak ilgili müdür yardımcısına teslim edilerek muhafaza altına alınır. Cep telefonları 

son dersin son 5 dakikası içinde sınıflara gönderilerek öğrencilere iade edilir. Gün içinde cep 

telefonunu kullanmak isteyen öğrenci ilgili müdür yardımcısının gözetiminde telefonunu 

kullanabilir ancak cep telefonlarının derse ve öğrencilerin ortak kullanım alanına götürülmesi 

kesinlikle yasaktır. 
 

Ayrıca öğrencilerimizin çok yüksek maddi değere sahip telefonlarla okula 

gönderilmemesi önemle rica olunur. Kaybolan veya arızalanan cihazın sorumluluğu 

kuruma ait değildir. 
 

11. ÖĞRENCİ DOLAPLARI 
 

Öğrenci, dolaplarına okul eşyası dışında hiç bir şey koymaz, hijyen açısından dolaplarda 

yiyecek saklamaz. Dolaplar gerekli görüldüğünde öğrencinin bilgisi dâhilinde idare tarafından 

kontrol edilir. Öğrenci okul eşyalarını dolabı dışında herhangi bir yerde bırakmaz. 
 

12. ÖDEV POLİTİKASI 
 

Özel Seymen Eğitim Kurumları’nda ödev, öğretmenin ve velinin doğrudan denetimi 

olmadan, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini amaçlayan ve onları araştırmaya 

yönlendiren her türlü çalışmadır. Ödevler öğrencilerin; 
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 Bağımsız çalışmalarını,


 Planlama becerilerini geliştirmelerini,


 Güncel olayları takip etmelerini,


 Zamanlarını iyi kullanmalarını,


 Gelecek dersler için hazırlık yapmalarını sağlar.
 

Anasınıfında, öğrencilerin inceleme-araştırma, sorgulama, yaratıcı ve eleştirel 

düşünebilme becerilerini geliştiren, hafta sonu aileleriyle birlikte yapmaları beklenen proje 

çalışmaları verilmektedir. 
 

İlkokulda, öğrencilerin birikimlerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama 

geçirebilmeleri amacıyla hafta içi ve hafta sonu ödevleri verilmektedir. Pazartesi günü 

ödevsiz günümüzdür. 
 

Ortaokul ve lisede öğrenme sürecini destekleyen, edinilen kazanımları pekiştiren, 

inceleme-araştırma, sorgulama, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerilerini geliştiren 

ödevler verilir. 
 

Ödev takibi dersin öğretmeni tarafından yapılıp veliye anasınıfları ve ilkokulda“GOOGLE 

CLASSROOM” ;ortaokul ve lisede ''K12NET'' üzerinden bilgi verilir. 
 

Öğrencinin Görevleri: 
 

 Öğrenci, ödev yapmayı temel görev olarak benimsemelidir ve mutlaka kendi yapmalı, 

bir başkasının çalışmasını kendi ödevi olarak kullanmamalıdır.


 Zamanını iyi ayarlamalı, ödevini zamanında tamamlamalı ve teslim etmelidir.


 Araştırma ödevlerinde mutlaka kullandığı kaynakları belirtmelidir.


 Tüm ders konuları günlük hayatla bağlantılı olduğundan; gazete okuyarak, haber 

dinleyerek, belgesel izleyerek, gözlemleyerek, deneyerek, güncel olayları takip 

etmenin temel görevi olduğunu bilmelidir.

Velinin Görevleri: 
 

 Veli, öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamalıdır. Ödev yapma süresi bireysel 

farklılıklardan dolayı değişebilir. Öğrenci, ödevini yapmakla ilgili sorun yaşıyorsa veli; 

ilgili ders öğretmeniyle, sınıf öğretmeniyle ve/veya Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Birimi ile işbirliği içinde olmalıdır.


 Ödevin öğrenci tarafından yapılması esastır. Öğrenci gereksinim duyduğunda veli, ona 

destek olmalı ve yol göstermelidir. Asla öğrencinin sorumluluğunda olan ödevleri kendisi 

yapmamalıdır.

 
 
 

13. EĞİTİM BURSU 
 

Okulumuz Anadolu Lisesi biriminde Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre eğitim 

bursu verilmektedir. Her yıl sonuçların MEB tarafından ilan edilmesinden sonra burs oranları 

yönetim kurulu tarafından kararlaştırılıp ilan edilmektedir. Eğitim bursumuz sadece 9.sınıfa 

kayıt anında geçerlidir. (Burs uygulamamız ara sınıflar için geçerli değildir.) 
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Bursun üst sınıflarda devamı öğrencinin sene sonu karne ortalamasının 70 puanın 

altına düşmemesi ve herhangi bir disiplin cezası almamasına bağlıdır. Aksi takdirde 

eğitim bursu kesilir. 
 

14. KAMPÜSLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ 
 

Okulumuza giriş-çıkış için öğrenci adına düzenlenen manyetik kartlar kullanılmaktadır. 

Velilerimiz kartlarını okutarak okula giriş-çıkış yaparlar. Kartın kaybolması durumunda güvenlik 

için halkla ilişkiler birimine bildirimde bulunulması gerekmektedir. Yanında kartı olmayan 

velilerimiz güvenlik görevlisine kimliklerini teslim ederek okula giriş yapabilirler. 
 

Öğrencimiz velisi dışındaki herhangi birine teslim edilmemektedir. Zorunlu hallerde, 

müdür yardımcısının/sınıf öğretmeninin bilgisi dâhilinde gelen kişi kimlik göstererek 

öğrenciyi okuldan alabilir. 
 

15. GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR  

Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve kurumu ziyaret edenlerin güvenliği son derece 

önemlidir. Öğrenci ve velilerimizden, güvenlik kurallarımıza ve özel güvenlik yasası 

çerçevesinde görev yapan güvenlik birimi çalışanlarımızın uyarılarına önem vermelerini 

bekleriz. Okullarımızda, 24 saat görev yapan güvenlik görevlisi ile elektronik gözlem araçları 

bulunur. Servis kullanan ancak belli günlerde öğrencisini kendisi almak isteyen veliler bu 

durumu servis hizmetlerine ve okul müdür yardımcılarına bildirmelidir. Acil durumlarda 

(deprem, yangın, vb.) uygulanacak prosedürler Özel Seymen Eğitim Kurumları tarafından 

belirlenmiştir. Velilerimizden bu tip durumlarda okul idaresine güvenmelerini ve santralleri 

kilitlediği için telefon etmemelerini, bir süre sonra bizimle iletişime geçmelerini bekleriz. 

Unutulmamalıdır ki, acil durumlarda kurumun yetkili mercilerle iletişimi önemlidir. 
 

Her eğitim yılı süresince bütün okullarımızda deprem ve yangın tatbikatları yapılarak, 

öğrencilerimiz acil durumlar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitilmektedir. 
 

16. ÖĞRENCİ GELİŞİMİNİN İZLENMESİ( AKADEMİK-SOSYAL-DUYGUSAL) 
 

Okulumuzda her dönem sonunda, öğrencilerimizin her sınıf düzeyinde ders içi 

durum ve davranışlarının, öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşlerinin yer aldığı öğrenci 

karneleri verilir. 
 

Anasınıfında sınıf öğretmenleri tarafından ünite bitimlerinde Aktivite Raporu,  dönem 

sonlarında “Gelişim Raporu” hazırlanır. Öğrencilerimizin ders içi ve ders dışı durumu, gelişimi 

ve alınacak önlemleri içeren bireysel veli görüşmeleri yapılır. Ayrıca her dönem belirlenen 

sayıda yapılan veli toplantısı ile öğrencinin gelişimi takip edilir. 
 

İlkokul, ortaokul ve lisede de öğrencilerimizin ders içi ve ders dışı durumu, gelişimi  

ve alınacak önlemleri içeren bireysel veli görüşmeleri yapılır. Ayrıca her dönem belirlenen 

sayıda yapılan veli toplantısı ile öğrencinin gelişimi takip edilir. 
 

Velilerimiz  ilgili kurumsal sistemler ile internet üzerinden öğrencilerin yıl boyunca 

aldıkları notları, devamsızlık durumlarını, sınav tarihlerini takip edebilirler. 
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17. REHBERLİK SERVİSİ 
 

Öğrencilerimizin yaş dönemi özelliklerine göre akademik, sosyal, duygusal gelişimlerine destek 

olmak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek temel hedeflerimizdendir. Ayrıca 

öğrencinin kendini tanıması, problem çözme becerilerini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve 

kendisiyle barışık, yaratıcı olmasına katkı sağlamayı da hedeflemekteyiz. 
 

Çalışmalarımız okul yönetimi, öğretmen, veli, öğrenci işbirliğiyle gerçekleştirilir. 

Rehberlik servisi tarafından sunulan hizmetlerde gizlilik, gönüllülük ve bireysel farklılıklara 

saygı ilkeleri temel alınmaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda; uyum çalışmaları, öğrenci tanıma 

çalışmaları, öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine uygun sınıf içi rehberlik etkinlikleri, seminer 

(öğretmen, veli, öğrenci) çalışmaları, veli sempozyumu, öğrenci ve veli odaklı grup çalışmaları, 

öğrencilerimizin kariyer planlamalarına yönelik mesleki rehberlik uygulamaları 
 

( meslek tanıtım günü, iş yeri stajları v.b.), bilgilendirme yazıları gibi hizmetler rehberlik servisi 

tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca veli ve öğrencilerimizle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır. 

Çocuklarımızın karşılaştığı güçlükler ve uyumsuzluklar belirgin bir problem haline gelmeden 

rehberlik servisiyle iletişim kurulmalıdır. Bu görüşmeler rehberlik öğretmenleri, öğretmenler, 

idari birimin gerekli gördüğü durumların yanı sıra öğrenci ve velinin isteği üzerine de 

gerçekleşebilir. İşleyişin aksamaması adına, görüşmeler öncesinde randevu alınması önemlidir. 
 

Rehberlik Servisi Çalışmaları 
 

 Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen tüm öğrencilerin 

okula uyum süreci öğretmenleri ve aile ile işbirliği yapılarak takip edilir.

 Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Rehberlik derslerinde uygulanan test, envanter, anket vb. 

uygulamaları kapsar. Sonuçlar ihtiyaca bağlı olarak öğretmenler ile paylaşılır.

 Rehberlik Dersleri: Her sınıf düzeyinde öğrencilerin kazanması gereken becerilere 

yönelik belirlenen program doğrultusunda rehberlik dersleri yapılır.

 Gözlem Çalışmaları: Öğrenciler ders işlenirken ve okul içindeki tüm kullanım 

alanlarında gözlemlenir, sorun tespit edilen durumlarla ilgili gerekli görüşmeler 

yapılarak çözüm yolları tespit edilir.


 Bireysel Görüşmeler: Ailenin, öğrencinin, öğretmen isteği üzerine yapılabileceği gibi 

gözlem sonuçlarına göre ihtiyaca bağlı olarak rehber öğretmenin isteği doğrultusunda 

da yapılabilir.


 Seminerler: İhtiyaca bağlı olarak öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik olarak 

düzenlenir.

 Bültenler: Velilerimize yol gösterebilecek Rehberlik Bültenlerimiz web sayfamızda 

yayınlanır.


 Veli Sempozyumu: Rehberlik servisinin organize ettiği bu çalışmadaki temel amaç; 

velilerin tutumlarını sorgulamasını ve çocuğunu iyi tanıyarak doğru tutumlarla 

yaklaşmasını sağlamaktır. Farklı uzmanların aynı anda, ayrı alanlarda uygulamalarını 

gerçekleştirdiği bu çalışma Kocaeli’nde bir ilk olarak yapılmıştır.



 Mesleki Rehberlik: 8.sınıftan itibaren uyguladığımız bu çalışmaları üç basamakta ele 

alıyoruz:
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 1)Meslek Tanıtım Günü: Sosyal çevremizden ve velilerimizden destek alarak 

yürüttüğümüz bu uygulamada, öğrencilerimizin ilgi duydukları mesleğin 

uzmanlarından birebir bilgi almaları esastır.


 2) İş Yeri Stajları: Öğrencilerimizin teorik olarak bilgi almalarını sağladıktan sonra 

uygulama boyutunda da ilgili iş yerleriyle güvenli olmasına dikkat ederek, 

öğrencilerimizin iş yerinde en az 2 saat işin pratik boyutuna ilişkin izlenim elde 

etmesini sağlıyoruz.

 3) Grup Çalışmaları: İhtiyaç doğrultusunda veli ve öğrencilere yönelik 

uyguladığımız çalışmalardır. Veli tutumları, sınav kaygısı grup çalışmaları gibi.

18. OKULLARIMIZDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

 

Ölçme Değerlendirme Komisyonu  
IT(Bilgi işlem uzmanı) ve Ölçme Değerlendirme 

Koordinatörü Zümre Koordinatörleri ve Başkanları 

Rehberlik Servisi 

Okul Yönetimi 

 
 

Ö lçme-Değerlendirme 
 

Eğitim, öğrenciye kazandırılan yaşantılarla onun davranışlarında istenen planlı 

değişikliği meydana getirme sürecidir. Bu nedenle, eğitim ve öğretimde bireyin bilişsel, 

duyusal ve psiko-motor alanlarının bütünselliği gözetilir. Böylece bireyin davranış 

değişikliklerinin en etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır. Bir eğitim kurumunun 

görevi, öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamaktır. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-

motor gelişimleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Her öğrenci yeni bilgiyi, kendi bireysel 

gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir. Eğitim sürecinde her bilgi ve beceri bir davranıştır. 

Biz de tüm bu süreçleri dikkate alıp, bir “Ölçme-Değerlendirme Programı” uygulayarak 

özellikle eğitim-öğretimin bilişsel alanında tam öğrenmeyi sağlamaya katkıda 

bulunmaktayız. Kurumumuzdaki Ölçme-Değerlendirme misyonumuz: Nitelikli bir eğitim için 

öğrencinin gelişimini objektif bir şekilde değerlendirip, öğrenci ve öğretmene doğru ve etkili 

dönüt vermektir. 

 
 

 

Ölçme ve Değerlendirmenin Faydaları 
 

1. Öğrencinin potansiyelini ortaya çıkararak, okul ve öğretmen tarafından objektif 

olarak tanınmasını sağlar. 
 

2. Öğrenciye var olan durumunu bildirerek, davranışlarını nasıl 

değiştireceği/geliştireceği konusunda bilgi verir.  
3. Öğretmen ve idarenin, eğitimde kaliteyi arttırma çabasında geleceğe ilişkin 

planlarının şekillenmesine objektif veriler sağlar. 
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4. Öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ve tekniklerinin ne derece yeterli 

olduğu konusunda geri bildirim sağlar.  
5. Öğrencinin bireysel gelişimi ve öğrenme profilinin çıkarılmasını sağlar.  
6. Velilere, öğrencinin bilişsel gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi verir. 

 

Amaç, not vermek veya yazılı sınav yapmak değildir. Öğrencilerin öğrenme becerilerinin 

geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Önemli olan öğrenmek ve öğrenme güçlüklerini belirleyip 

öğrencileri, öğrenmeye yönlendirmek ve teşvik edebilmektir. Okulumuzda yukarıda anlatılan 

tüm ilkeler dikkate alınarak sınıf düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılır. 

Bu işlemler ölçme değerlendirme programı K12NET sistemi ile değerlendirilmektedir. 
 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA GÖRE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

a)Seymen Eksik Kazanım Tamamlama Etütleri 

Ortaokul ve lisede 5,6,9 ve 10.sınıflarda değerlendirme sonuçlarının raporlarına göre Eksik 

Kazanım Tamamlama; 7,8,11 ve 12.sınıflarda sınava hazırlık etütleri cumartesi günleri 09.30 

ile 13.30 arasında yapılır. Etütlere katılması gereken öğrencilerin velileri öğrencinin sorumlu 

olduğu etüt saatleri hakkında K-12 sistemi üzerinden bilgilendirilir. Geçerli sebepler 

olmadıkça öğrencilerin kazanım tamamlama etütlerine katılması gerekmektedir. 
 

b)Seymen Üst Düzey Kazanım Besleme Çalışmaları 
 

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eksik kazanımı olmayan öğrencilere de 

cumartesi günleri 09.30 – 13.30 arasında kazanımların üst becerileri etüt şeklinde verilir.  
 

b)Lise ve Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlık Çalışmaları: 
 

7.sınıflarda (2.dönem itibariyle),8,11 ve 12.sınıflarda her haftanın belirlenen 

gününde deneme ve konu tarama sınavları gerçekleştirilir. Sonuçlar K-12 sistemi 

üzerinden detaylı bir şekilde veliler ile paylaşılır. Cumartesi günleri ise 09.30 ile 

13.30 saatleri arında sınavlara yönelik kurslar planlanır. Kurslara devam esastır. 

Öğrenci kursa katılamayacak ise velisi tarafından mutlaka okul idaresi yazılı olarak 

bilgilendirilmelidir. 
 

19. YAZILI SINAVLAR VE SINIF GEÇME 
 

Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme yönetmelikleri kuralları 

uygulanır. Öğretim yılı boyunca uygulanan sınav sonuçları e-okula ve ilgili sistemlere işlenir. 

İlkokul 4. sınıflarda öğretim yılı boyunca uygulanacak olan sınavlar, zümre öğretmenleri 

tarafından hazırlanarak öğrencilere önceden duyurulan tarihlerde uygulanır. Haftada iki ders 

saatinin üzerinde okutulan tüm derslerde her dönem 2 yazılı sınav yapılır. 4. sınıflardaki 

yazılılar ortaokul sınav takvimi ile eşgüdümlü uygulanır. 
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Ortaokul ve lisede öğretim yılı boyunca uygulanacak olan sınavlar, zümre 

öğretmenleri tarafından hazırlanarak öğrencilere önceden duyurulan tarihlerde uygulanır. 

Tüm derslerden her dönem 2 yazılı sınav yapılır. 
 

Okullarımızda başarılı olup bir üst sınıfa geçmeyi hak eden öğrencilerimiz için Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgeler uygulanır. Sene içinde MEB tarafından 

değiştirilen genelgeler öğrencilerimize anlatılır, velilerimiz bilgilendirilir. 

Ö zel Seymen Anadolu Lisesi’nde bir üst sınıfa geçme Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren en güncel Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili 

maddeleri doğrultusunda gerçekleşir. İlgili maddelerdeki yeterlilikleri yerine getiremeyen 

öğrenci sınıf tekrarına kalır. 
 

Anadolu Lisesinde Sınıf tekrarına kalan öğrencinin kaydı yenilenmez. 
 

Öğrencinin yazılı puanları takip edilip, önleyici rehberlik çalışmaları okul idaresi onayı 

ile uygulanır. 
 

20. OKULUMUZDA BİLİŞİM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 
 

Okulumuzun bütün derslik, laboratuar ve atölyelerinde en güncel teknolojiyle 

üretilen ve fiber internet altyapısına bağlı etkileşimli tahtalar ve projeksiyonlarımız 

bulunmaktadır. Yıl içinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından kullanılacak 

eğitim materyalleri ise bu teknolojiyle uyumlu ve son müfredat değişikliklerini 

kapsayacak şekilde olmasına kurumumuz tarafından önem verilmektedir. 

 

 ''K12NET'' OKUL YÖNETİM SİSTEMİ 
 

K12NET eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm yönetici, çalışan, öğretmen, öğrenci ve 

velilerin dahil olduğu tüm paydaşları tek bir çatı altında birleştiren kurumsal bir Öğrenci 

Bilgi Sistemidir. Veli K12NET Eğitim Sistemi’nden öğrencisi ile ilgili bilgilere, öğrencide 

kendisi ile ilgili bilgilere erişebilmektedir. 
 

K12NET Eğitim Sistemi’nde aşağıdaki başlıklara erişebilmektedir: 
 

1. Öğrenci Devamsızlıkları,  
2. Öğrencinin Katıldığı Etütleri,  
3. Öğrencinin Aldığı Dersler,  
4. Öğrencinin Sınav Tarihleri,Notları ve Öğrencinin Akademik Gelişimini,  
5. Öğrencinin Sosyal ve Davranışsal Gelişimini,  
6. Öğrencinin Sağlık Durumunu,  
7. Öğrencinin Servis Bilgisini,  
8. Öğrencinin Kulüp Derslerini,  
9. Öğrenci Ders Devamsızlıklarını  
10. Takvim Kısmından Etkinlikleri,  
11. Öğrencinin ödevlerini ve notlarını, 

 

Ve son olarak öğretmenden gelen mesajları görebilir ve mesaj gönderebilirsiniz. 
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K12NET Eğitim Sistemine öğrenci ve veliler iki şekilde erişebilmektedirler: 
 

1. https://seymenkoleji.k12net.com/Login.aspx adresinden ve  
2. Mobil cihazlara yüklenebilen K12NET uygulamasından erişebilirler.  
 

GOOGLE FOR EDUCATION 
 

Okulumuz 2015 yılından beri Google okuldur. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan 
 

Learning Management Systemlerden biri olan Google for Educatıon okulumuz öğrencilerine 

ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu sistem sayesinde öğrencilerimiz Google'ın eğitime 

bütünleşmiş edilmiş birçok ürününü sınırsız olarak ve öğretmenleri denetiminde güvenle 

kullanabilmektedir. 
 

KURUMSAL SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 
 

Okulumuzun yaygın olarak kullandığı kurumsal sosyal medya uygulamaları İnstagram, 

Facebook, Pinterest’dir. Okulumuz web sayfasında ilgili hesaplarımıza ulaşabilmeniz için 

gerekli butonlar yerleştirilmiştir. Web sayfamızda paylaştığımız bütün haberler ve duyurular 

sosyal medya hesaplarımızdan da velilerimizle ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 
 

21. OKUL-AİLE BİRLİĞİ 
 
 

Okullarımızda Okul Aile Birliği okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile 

okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri 

desteklemek amacıyla kurulur. Okul Aile Birliği Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme 

Kurulu’ndan oluşur. Bu kurulların üyeleri her yıl sene başında veliler tarafından bir yıllık 

dönem için seçilir. Tüm velilerimizin Aile Birliğinin çalışmalarına katılmaları çocuklarımızla 

ilgili hedeflerimizi gerçekleştirmemiz adına önemlidir. 
 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 
 

Okullarımızdaki kulüplerin amacı, öğrencilerin akademik gelişimine paralel olarak 

sosyal, yaratıcı, üretken, sorumluluk sahibi ve toplumda fark yaratan bireyler olarak 

yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre planlanan kulüpler, 

okulların açılış tarihinden 3 hafta sonra uygulamaya geçmektedir. Bu üç hafta öğretmenlerin 

gözlemleri, öğrencilerin tercihleri ve rehberlik servisi tarafından yapılan yerleştirme çalışması 

için önemlidir. Kulüplerin amacı, uygulama aşamaları ve kazanımları sene başında 

belirlenerek kulüplerin ürünleri yıl içinde sergilenir. 

22. YAZ OKULU 
 

2005 yılından itibaren her yaz Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın uzman eğitici ve 

antrenör kadrosuyla 7-11 yaş arası tüm öğrencilere alternatif bir yaz tatili olanağı sunan 

Seymen Koleji Yaz Okulu, çocuklara eğlenceli bir tatil sunmanın yanı sıra onların sosyal bir 

birey olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.  

Seymen Koleji Yaz Okulu öğrencilerinin; 
 

 Yoğun geçen bir öğretim yılının ardından eğlenerek vakit geçirmelerini,
 

 

 

 Düzenli bir şekilde spor yapmalarını,
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 Sanatla iç içe olmalarını,



 Farklı fiziksel, sosyal, sanatsal beceriler kazanmalarını,



 Zengin öğrenme ortamlarında ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini, Arkadaşlık 

duygularını geliştirerek yeni dostluklar kazanmalarını,



 Takım çalışması alışkanlığı kazanarak birlikte üretmenin keyfini yaşamalarını,



 Zamanlarını planlamayı öğrenmelerini,



 Beslenme alışkanlıklarını düzenlemelerini,



 Paylaşım bilinçlerini arttırmalarını,



 Düzenlenen oyunlardan ve yarışmalardan yol çıkarak kazanmanın sevinciyle, kimi 

zaman kaybediyor olmanın burukluğunu kişiliklerinde dengeli bir biçimde 

kaynaştırabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.







23. KİTAP, ULAŞIM, YEMEK VE SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

Kitap Hizmetleri 
 

Yabancı dildeki tüm ders kitapları kurum tarafından bildirilen tarihten itibaren, ders 

kitapları listesi aynı tarihten itibaren tüm okullarımızda isteyen öğrenci ve velilerimize verilir. 
 

Ulaşım Hizmetleri 
 

Öğrenci Servis Taşımacılığında mevzuattan ve idari düzenlemelerden kaynaklanan 

şart ve yükümlülüklere uymakta ve kanun, yönetmelikleri sürekli takip ederek güncellemeleri 

zamanında yapmaktayız. 
 

İş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol altına alarak ilgili yasal mevzuata, idari 

düzenlemelere uyarak gerekli tüm tedbirlerimizi almaktayız. 
 

Her yıl okullar açılmadan önce yapmış olduğumuz denetimler ile araçlarımızı test 

edip tüm eksiklikleri giderilerek, kusursuz olarak hizmet vermelerini sağlamaktayız. 
 

Eğitim - öğretim yılı başlamadan tüm güzergâh ücretleri ilan edilir ve kayıtlar başlar. Servis 

hizmetlerinin planlı yürütülebilmesi için servis kaydının mutlaka okul açılmadan önce 

yaptırılması gerekmektedir. 
 

Öğrencilerimizden servisle gidiş-dönüşlerinde aşağıda belirtilen kurallara uymaları beklenir: 
 

 

 Yıl içinde herhangi bir nedenle farklı bir servis kullanması gereken öğrenci 

mazeretini ve gideceği yönü ilgili müdür yardımcısına iletir. Gitmek istediği yöndeki 

servis aracında boş yer olduğu takdirde ve veli onayı alındıktan sonra öğrenci servis 

hizmetinden faydalanabilir.
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 Gerek evden okula gelirken, gerekse okuldan eve dönerken servisini 

bekletmeden vaktinde binmelidir.


 Servis aracı hareket halinde iken emniyet kemerini takmak zorundadır. 

Servis aracında hiçbir şey yiyip içmez.


 Öğretmenine, şoföre, görevlilere ve diğer öğrencilere saygı kuralları içinde davranır.
 
 

Velilerimizden Servis Kullanımı ile İlgili Beklentilerimiz 
 

 Öğrencilerinin sabah servisine zamanında binmesi için gerekli önlemleri alır.


 Servis kurallarının uygulanmasında okul yönetimi ile iş birliği yapar.
 

 

     SAĞLIK 
 

Okul revirinde hizmetler Okul Hemşiresi tarafından sürdürülmektedir. Temel Sağlık 

Hizmetleri konusunda özellikle eğitime dayalı çalışmalar sürdürülmekte olup öğrencilerimize 

temel sağlık bilinci ve davranışı kazandırmak başlıca amacımızdır. 
 

Okul hemşiresi gün boyunca, okulda rahatsızlanan öğrencilere gerekli müdahalede 

bulunur, öğrenci velisine müdür yardımcısı tarafından haber verilmesini ve eğer gerekliyse, 

öğrencinin veli nezaretinde evine gönderilmesini sağlar. 
 

Okul hemşiresi acil durumlarda öğrenciyi, en yakın sağlık kuruluşuna götürür ve veli 

derhal durumdan haberdar edilir. Okul hemşiresi ayrıca, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin 

veli izni ile ilaçlarını saatinde almalarını da sağlar. Bu tür rahatsızlığı olan öğrencilerimizin 

velilerinin öğretim yılı başlamadan önce mutlaka okul idaresine ve sağlık birimine bilgi 

vermeleri gerekir. 

 

 

Yemek Hizmetleri 
 

Diyetisyen, gıda mühendisi ve okul idaresi tarafından oluşturulan komite tarafından  

öğrencilerin gelişim süreçlerine göre hazırlanmış, sofra kültürümüzle zenginleştirilmiş 

yemekler, temiz ve sağlıklı bir ortama sahip yemekhanede öğrencilerimiz günlük beslenme 

ihtiyaçlarını giderebilmektedir. 
 

Öğrencilerimizin her türlü yiyecek ve içecek gereksinimini karşılamak üzere organize 

edilmiş kafeteryalarda yiyecek ve içecek çeşitleri bulunur. 
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Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimiz için yemek zorunludur. Anasınıfı öğrencilerimiz 

sabah kahvaltısı, meyve saati, öğle yemeği ve ikindi ara öğünü hizmeti alırlar. İlkokul 

öğrencilerimiz ise sabah ara öğünü, öğle yemeği ve ikindi ara öğünü hizmeti alırlar. 
 

Diğer sınıf seviyelerinde öğrenciler, istedikleri takdirde yemekten yararlanabilir. 

Yemek listeleri her ay web sitemizde yayınlanır. 

 
 

24. FİZİKSEL MEKÂNLAR  
İZMİT RAHMİ SEYMEN YERLEŞKESİ 

 
24000 m2 alandan oluşan kampüsümüz öğrencilerimizin eğitim-öğretim çalışmalarını 

sürdürebilmeleri amacıyla nitelikli bir şekilde donatılmıştır. Kampüs alanı içinde olan etkinlik 

alanları aşağıda belirtilmiştir: 

 Açık Alan 13.000 m2


 Kapalı Alan 11.000 m2

 Yemekhane (1000 Kişi Kapasiteli),

 Spor Salonu (1400 Kişi Kapasiteli),

 Uluslar Arası Standartlarda Çim Futbol Sahası

 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu,

 Modern ve Donanımlı Derslikler,

 İngilizce Dersliği,

 Laboratuarlar,

 Kütüphane,

 Resim ve Müzik Atölyeleri,

 Konferans Salonları,

 Bale Salonu,

 Voleybol Sahaları,

 Oyun Alanları,

 Drama Dersliği,

 Akıl Oyunları Atölyesi,

 Bilişim  ve Robotik Atölyesi,

 Tuz Odası,

 Arduino Sınıfı,

 SÖ YEP Atölyesi,

 Matematik Atölyesi
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DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ 
 

12000 m2 alandan oluşan kampüsümüz öğrencilerimizin eğitim-öğretim çalışmalarını 
 

sürdürebilmeleri amacıyla nitelikli bir şekilde donatılmıştır. Kampüs alanı içinde olan etkinlik alanları 

aşağıda belirtilmiştir: 
 

 Yemekhane (800 Kişi Kapasiteli),


 Spor Salonu,

 Çim Futbol Sahası,

 Modern Ve Donanımlı Derslikler,

 İngilizce Dersliği,

 Laboratuarlar,

 Kütüphane,

 Resim ve Müzik Atölyeleri,

 Konferans Salonu,

 Bale Salonu,

 Voleybol Sahaları,

 Oyun Alanları,

 Drama Dersliği,

 Basketbol Sahaları

 Bale Salonu,

 Voleybol Sahaları,

 Oyun Alanları,

 Hobi Alanları,

 Drama Dersliği


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 





25. ONUR GÜ NÜ  
 

Özel Seymen Eğitim Kurumları okulunu sanatsal, sportif, bilimsel ve kültürel alanda 

temsil eden öğrencilerini “Onur Günü” kapsamında ödüllendirir. 
 

Özel Seymen Eğitim Kurumları Onur Madalyası Kriterleri 
 

I. Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları, 
 

II. Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, 
 

III. Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır 

sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, 

özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, 
 

IV. Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; 

insan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, 
 

V. Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve 

zarar vermemeleri, 
 

VI. Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin 

kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, 
 

VII. Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak 

kalmaları, 
 

VIII. Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri, 
 

IX. Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, 
 

X. Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını 

faydalı işler yaparak geçirmeleri, 
 

XI. Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve 

duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı 

duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, 

vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, 
 

XII. İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü 

muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları, 
 

XIII. Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları, 
 

XIV. İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri, 
 

XV. Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili 

amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları, 
 

XVI. Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, 
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XVII. Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve 

şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, 

taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları, 
 

XVIII. Özel Seymen Eğitim Kurumlarında okudukları süre zarfında disiplin cezası almamış 

olmaları, 
 

XIX. Okul adına iştirak edilen yarışmalarda; 
 

a. Öğrencilerin okul adına katıldıkları yarışmalarda ilçede, ilde ve bölgede 1.lik, 

2. lik veya 3. lük derecelerinden herhangi birini almış olmaları, 
 

b. Yarışmanın niteliğine göre eleme etabından sonra direk bölge finallerinde 

veya ulusal finallerde temsil etmiş olmaları, 
 

i. Bireysel iştirak edilen yarışmalarda; 
 

a. Öğrencilerin okuldan bağımsız olarak katıldıkları yarışmalarda il ve ulusal 

etapların herhangi birinde 1.lik, 2. lik veya 3. lük derecelerinden herhangi 

birini almış olmaları veya yarışmanın niteliğine göre eleme etabından sonra 

uluslararası etaplarda yer almış olmaları gerekmektedir. 
 

26. TÖRENLERİMİZ 
 

Bayrak Töreni 
 

Bayrak töreni, Türk Bayrağına ve ülkeye saygı duruşu olarak yapılır. Türk Bayrağına ve 

İstiklal Marşına sevgi ve saygıyı güçlendirmek, Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı 

geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek için özenle gerçekleştirilir. Okuldaki tüm 

öğretmenler, öğrenciler ve personel Pazartesi günü ilk dersten önce ve Cuma günü son 

dersten sonra yapılan Bayrak Törenine katılmak zorundadır. Törene katılanlar bayrak töreni 

sırasında ellerinde hiçbir şey bulundurmazlar. Törende aynı zamanda duyurular yapılır, 

öğrenci başarıları kutlanır. 
 

Ulusal Bayramlar ve Anma Günleri 
 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü,18 Mart Çanakkale 

Şehitlerini Anma Günü,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri okulumuzda planlanarak yapılmaktadır. 

Belgelendirilebilir bir mazeret olmadıkça bütün öğrencilerimiz törenlere katılımı zorunludur. 
 

 

 

 

KEP TÖRENİ  :Genellikle haziran ayı içinde planlanarak ilgili velilere gün ve saati 

duyurulur. 
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27. ETÜ TLER 
 

Anasınıfımızda eğitim 09.00’da başlar ve 16.10’da sona erer. Aileleri çalıştığı için 

16.10’da okuldan alınamayan öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle birlikte sınıflarında 

çalışmalarına devam ederler. Anasınıfında sabah 08.00-09.00 etüt grubu ve 17.00-18.00 etüt 

grupları bulunur. Bu gruplarda öğrencilerimiz nöbetçi öğretmenlerimiz tarafından 

karşılanarak,  serbest zaman etkinlikleri gerçekleştirirler. 
 

İlkokulda sınıf öğretmenlerinin dönüşümlü nöbet sistemi ile gerçekleştirilen 16.10-

17.00 etüdü bulunmaktadır. Etüt saatlerinde, 1. sınıf öğrencilerinin bireysel 

çalışmalarına(resim çalışması, oyun hamuru ile oynama) izin verilir. 2., 3. ve 4. sınıflardaki 

öğrencilerin ödevlerini etüt sınıfında yapmalarına rehberlik edilerek anlaşılmayan konular 

için öğrencilere destek olunur. 
 

Uzman öğretmenlerimiz liderliğinde, okul saatleri dışında ya da hafta sonları olmak 

üzere sanat ve spor alanlarında eğitim programları uygulanır. Belli bir ücrete tabii olacak bu 

uygulamada öğrenci isteği ve veli onayı önemlidir. 

 

28. KAYIT KABUL 
 

Okulumuz hakkında bilgi almak ve okulumuzu gezmek isteyen velilerimizin, önceden 

randevu alarak gelmeleri istenmektedir. Bu uygulamanın amacı, sizlere daha iyi hizmet 

verebilmek, öğrencilerimizin güvenliğini ve okulumuzun düzenini sağlamaktır. 
 

Anasınıfına Rehberlik Servisi tarafından yapılan hazır bulunuşluk gözlemine göre, 

ilkokulda ise Okul Olgunluğu-Öğrenci Tanıma Çalışması ile öğrenci kabul edilmektedir. 

Ortaokul ve lisede öğrenci bir başarı ölçütüyle idare ve rehberlik görüşmesi 

gerçekleştirilerek alınır. 
 

Anadolu Lisesi’nde ve ortaokulda öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili madde hükümleri ve Milli 

Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince yapılır. İlgili 

birimlere nakil gelecek öğrencilerle Rehberlik Servisimizin ve ilgili birimin idaresinin 

görüşme yapması esastır. 

 
 

29. KAYIT YENİLEME 
 

Bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıtları her sene belirlenen tarihte idari birim 

tarafından velilere ulaştırılan kayıt yenileme formları ile kayıt koşulları duyurulur. Veli kayıt 

yenileme formunu imzaladığı zaman kaydı gerçekleşmez; bireysel olarak gelip muhasebe 

birimine kayıt yeniletmek durumundadır. 
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KAYITTA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR: 
 

Öğrenciye Ait Evraklar: 
 

Nüfus cüzdanı fotokopisi  

4 Adet fotoğraf 

Veliye Ait Evraklar: 
 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi


 İkametgâh belgesi ya da son üç ay için adresine ait bir fatura (telefon, doğalgaz, su, 

elektrik)


 Ödemeler banka aracılığı ile kurumumuzun verdiği hesap numarasına yatırılacaktır.
 
 
 

30. SEYMEN SPOR KULÜ BÜ  

 

35 yıldır ilimizde bir çok ilke imza atan kurumumuz 30 Kasım 2017 tarihinde Seymen Koleji Spor 

Kulübü'nü kurmanın gururunu yaşıyor. 
 

AMACIMIZ 

 

Seymen Koleji Spor Kulübü, bilimsel olarak oluşturulan spor eğitim programlarıyla çocukları 

ve gençleri sağlıklı bir spor ortamında yetiştirmeyi, onların spordaki yeteneklerini ortaya çıkarmayı 

amaçlar.  

Seymen Koleji’nde öğrencilere sunulan imkânlar onları spor yapmaya yönlendirir ve her 

öğrenci tüm alanlardan yararlanır. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri değerlendirilir. Sonuçlara göre 

öğrencilerimiz branşlara ve takımlara yönlendirilir. Okul takımlarımız, alanında uzman ve deneyimli 

eğitimcilerle çalışırlar. 

Ülke çapında resmi ve özel yarışmalara katılabilecek; basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa 

tenisi, satranç, yelken vb. spor dallarında etkin sporcular yetiştirerek sportif başarılarını arttırmak 

hedeflenmektedir. 
 
 

Tüm öğrencilere Seymen Koleji Spor Kulübü bünyesinde lisanslı sporcu olma imkânı sağlanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


