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TEŞEKKÜR



Yıl 1927. Ankara henüz küçük bir Anadolu 
kasabası görünümünde. Savaş yeni bitmiş 
yoksulluk had safhada. Açlık ve sefalet kol 
geziyor. Bu şartlar altında Gazi Mustafa 
Kemal, Mimar Kemaleddin Bey’e şu anda 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü olarak kullanılan 
“İlk Muallim Mektebi” binasının projesini 
hazırlatıyor. İçinde bulunulan şartlardan 
hareketle projeye, kapsamından ve 
büyüklüğünden dolayı karşı çıkanlar oldu 
elbette. Ancak Atatürk, bu tür karşı çıkışlara, 
kararlı ve vizyoner lider öngörüsüyle tarihi 
cevabını verdi: “Milletimiz büyüktür, büyük 
düşünün.”

20 yılı aşkın bir eğitim birikimine sahip Sınav 
Eğitim Kurumları kurulduğu günden itibaren 
işini çok ciddiye aldı, hedefini hep yüksek 
tuttu.

Kısa sürede dershane ve kurslarıyla yurt 
çapında eğitim zinciri kurdu. Seçkin kadrosu, 
nitelikli yayınları, etkin ders ve başarı takibiyle 
herkesin güvenini kazandı. Eğitimdeki yüksek 
başarı ve performansından dolayı yıllarca üst 
üste vergi rekortmeni oldu. Başarısı birçok 
saygın kuruluş tarafından ödüllendirildi. 

Sınav Eğitim Kurumları olarak Sınav Koleji için 
de hedefimizi büyük tutarak, Atatürk’ün tarihi 
sözünde ifadesini bulan “büyük milletimize” 
yakışır nitelikte fiziki yapısı, yüksek teknolojisi 
ve çağdaş eğitim anlayışıyla uluslararası 
standartlarda bir okul kurduk.

Amacımız; yeniliğe açık, akademik eğitimin 
yanında etkin yabancı dil öğretiminin 
yapıldığı; sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerle zenginleştirilmiş programıyla, 
hem öz değerlerimize bağlı hem de evrensel 
normları benimseyen ufku geniş, özgüveni 
yüksek, “dünya vatandaşı” seçkin bireyler 
yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda çalışan Sınav
Kolejine çocuklarımız her gün severek
isteyerek, keyifle gelmekte; derslerini
yaparak, yaşayarak, zevkle öğrenmektedirler.

Bugünün mutlu ve başarılı çocuklarının, 
yarının üretken ve saygın bireyleri olacağına 
inancımız tamdır.

GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLANLAR İÇİN

BÜYÜK DÜŞÜNDÜK

Metin Özer
Yönetim Kurulu Başkanı
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BÜYÜK DÜŞÜNENLERİN OKULU
Buca Yıldız Mahallesi’nin tam merkezinde, Dokuz Eylül Üniversitesi
Tınaztepe Kampüsü’ne yakın bir konumda yer alan
İzmir Sınav Koleji-Buca Kampüsü’nde;
Öğrenci için başlı başına bir motivasyon kaynağı olması açısından
fiziki şartların, teknolojik altyapının, etkinlik alanlarının önemini
biliyor ve ona göre hareket ediyoruz.
Sınıflar, koridorlar, kapılar, pencereler, tahtalar,
bahçe ve etkinlik alanları 

YOĞUNLUKTAN UZAK, ULAŞIMI KOLAY KENT OKULU
İzmir Sınav Koleji-Buca Kampüsü, kentin yoğunluk ve karmaşasından
uzak, öğrencilerin okula kolayca ulaşabilecekleri, İzmir Çevre Yolu’na
çok yakın bir konumda olup; her aşaması denetlenen profesyonel
öğrenci servis taşımacılığı anlayışına sahip firmalarla
çalışmayı ilke edinmiştir. 
İzmir Sınav Kolejinin bu konudaki hassas tutumu sayesinde
öğrencilerimiz her zaman GPRS ile takip edilen, içinde servis
rehberinin olduğu, hız sınırlarının merkezden izlendiği bir
servis hizmeti almaktadır. 

VELİ OKUL İŞBİRLİĞİNDE ESAS OLAN SAYDAMLIK
Sınav Kolejinde, okul binaları ve mekan tasarımlarında açıklık ve şeffaklık 
felsefesi benimsenir. Sağlıklı veli-okul iletişimi için velilerin okulda 
kargaşa yaşamadan, öğretmen peşinde koşmadan
görüşme yapabilmelerini sağlayacak veli görüşme mekanlarına 
kadar her şey düşünülür. 

İDDİALI  OKUL
VİZYON SAHİBİ YARININ LİDERLERİ İÇİN

"Sınav Kolejini tercih etmemizin en önemli sebebi,
okulun fiziki görünüşü, eğitim kadrosu ve 
yöneticilerinin profesyonelliğiydi."
ECE MERCAN - AVUKAT

VELiMiZ DiYOR Ki :



www. sinavkoleji.com 5

EN ÜST DÜZEYDE TEKNOLOJİK ALTYAPI
Sınav Koleji yöneticileri, İngiltere’deki BETT, Almanya’daki DIDACTA ve 
Türkiye’deki CEBIT gibi birçok teknoloji ve eğitim fuarını düzenli 
olarak ziyaret ederek eğitim teknolojileri alanında uygun yenilikleri 
okula taşır. 

Aynı şekilde Avrupa ve ABD'de güçlü eğitim sistemleri kurmuş 
okullar ve eğitim teknolojisi alanında çalışan kuruluşlarla işbirliğine 
gidilerek okulun teknolojik altyapısı ve donanımı sürekli geliştirilir.

İzmir Sınav Koleji Buca Kampüsü dersliklerinde yüksek kalite akıllı 
tahtalar, sabit bilgisayar ve sürekli internet erişimi, d küman kameralar, 
uzaktan eğitim yazılımları ile dijital bilgi merkezleri, 3D laboratuvar, 
teleskoplar,  bilişim-robotik atölyeleri ve stüdyolar bulunur.

Sınav Koleji öğrencileri yüksek teknolojiyle donatılmış eğitim 
ortamlarında deneyerek, yaşayarak ve yaparak öğrenirken 
geleceğin dünyasıyla bütünleşme olanağına sahip olur.

ERGONOMİK SINIFLAR
Sınav Kolejinde aktif öğrenme modeli ile öğrencilerin sosyal ve 
bilişsel gelişimleriyle yaşamla bağ kurabilecekleri, mikro düzeyde 
gerçek yaşam deneyimleri edinebilecekleri ortamlar oluşturulur. Bu 
sebeple derslikler, geleneksel anlayışın ürünü sabit yapının ötesinde, 
bireysel ve grup çalışmasına elverişli, öğrencilerin rahat hareket 
edebileceği şekilde tasarlanır.

Dersliklerde sınıf tahtaları, masa ve sandalyeler ile diğer mobilyalar 
aktif öğrenme modeline göre öğrencilerin derse katılımını artırmak 
için ergonomik olarak dizayn edilmiştir.

Ayrıca öğrencilerin eğitim ortamlarının sıcak, güvenli ve sağlıklı  
olmasına büyük özen gösterilir.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ

"AKILLI OKUL"
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ÖZEL ÖĞRENME MERKEZLERİ

KÜTÜPHANE / BİLGİ ERİŞİM MERKEZİ
Sınav Kolejinde, öğrencilerin kitapla ilişkilerinin en iyi kurulacağı 
dönemin okul çağı, en iyi mekânın da kütüphane olduğunun 
bilinciyle çeşitli dillerde binlerce basılı ve dijital yayının yer aldığı 
kütüphaneler oluşturulur.
 
Sınav Koleji kütüphanelerinde, geleneksel anlayışı korumakla birlikte 
bilgiye hızlı erişimi sağlayan dijital yayınlar bulunur. Dijital kaynaklar 
ve yayınlara ulaşmak için onlarca uluslararası kütüphane erişimine 
imkân sağlayan teknolojik altyapısıyla “Bilgi Erişim Merkezi” 
kütüphane bünyesinde yer alır. 

Öğrencilere kitap sevgisi ve okuma alışkanlıkları kazandırıldığı 
kütüphane etkinlikleri yapılır.
 
Yayıncılık alanında köklü bir geçmişe sahip Sınav Eğitim 
Kurumlarının bilgi ve birikimiyle oluşturulan Kütüphane ve Bilgi 
Erişim Merkezi öğrencilerin en çok yararlandıkları merkezlerden 
biridir.
 

EKOLOJİK SAHALAR
Sınav Koleji, öğrencilerin doğayla doğru ilişki kurabilmesinin ilk 
adımlarını okul döneminde atmaları gerektiğine inanır. Bu çerçevede 
yerleşke içinde farklı amaçlarla ekolojik alanlar tasarlanır. Hayvan 
sevgisini aşılamak için onlarca evcil hayvanın bulunduğu barınaklar 
kurulur. Çevre bilinci ve duyarlılığı için Eko-Okul çalışmaları yürütülür.
 
Öğrenciler kent yaşamı içinde temas edemedikleri doğayla ve 
hayvanlarla ekolojik alanlarda zaman geçirerek çevre duyarlılıklarını 
erken yaşlarda elde eder. Sera çalışmaları ile üretme bilinci, 
sorumluluk bilinci ve organik tarım bilgisini kazanırlar.

SINIRSIZ BİLGİ VE SÜREKLİ EĞİTİM İÇİN

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Tam öğrenme modelini başarıyla uygulamasından,
dil eğitimini yoğun İngilizce dersleri ile çocuğuma 
sunacak olmasından ve güvenli bir semtte ve 
okul ortamında eğitim hayatını sürdürmesini 
istediğimiz için Sınav Kolejini tercih ettik."
İSMAİL YOLCU - TV YAPIMCISI

İZMİR SINAV KOLEJİ



7

Sınav Kolejinde öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesi için 
kademelerine göre okullarda, tam donanımlı fizik, kimya, biyoloji, 
genetik, fen ve teknoloji laboratuvarları ve ilgili tüm ekipmanlar 
bulunur.

Tüm laboratuvarlar zengin deney araçları ve cihazları ile donatılır. 
Derslerde öğretmenler yoğun bir şekilde bu ortamları kullanır. 
Böylece öğrenciler teorik derslerde öğrendikleri konuları tam 
anlamıyla kavrarlar.

3D EĞİTİM

AKILLI TAHTA

Sın

Akıllı tahta uygulamamızla öğrencilerimiz dersleri teorik bilginin 
ötesinde, yaşayarak öğrenirler.

Öğretmenlerimizin kendi içerikleriyle zenginleştirdikleri akıllı tahta 
görselleri sayesinde öğrencilerimiz, fen bilimleri, sosyal bilimler
ve matematik bilimlerinde daha pratik ve somut verilerle ders
işleme fırsatına kavuşurlar.

av Kolejinde uygulama laboratuvarlarının yanında 3 boyut 
teknolojisiyle çalışan fen ve matematik derslerini pekiştirici 3D 
laboratuvarları oluşturulur.

Binlerce içerik, aktif gözlüklerin kullanıldığı 3D laboratuvarlarında 
müfredata uygun bir şekilde öğretmenler eşliğinde izlenir ve birçok 
karmaşık konu simule edilmiş bu ortamlarda öğrenilir. Bu içeriklerin 
2D versiyonlarına ise tüm sınıflardaki akıllı tahtalardan erişilebilir.

UYGULAMALI FEN EĞİTİMİ İÇİN

DONANIMLI LABORATUVARLAR
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YILDIZLAR ÇOK DAHA YAKIN
Sınav Koleji, öğrencilerinin doğayı tanımalarını önemser. Oluşturulan
gözlemevinin içerisi aynı zamanda bir sınıf olarak kullanılabildiği 
için, öğrenciler astronomi kulüp derslerini burada işler. Ayrıca 
öğrenciler uzay bilimleri ve astronomi bölümü mezunu eğitmenler 
eşliğinde, ileri teknoloji teleskoplarla gözlemler yapar.
 
Gözlemevinde özel filtrelerle güneş, ay, gezegenler, yıldız kümeleri, 
kuyruklu yıldız ve gökcisimleri gözlemleri ile gece-gündüz olayı, 
takvimler, mevsimler, gök mekaniği, astrofizik, kozmoloji, astrokimya, 
biyoastronomi kavramları üzerine çalışmalar yapılır.

GÖKYÜZÜNE AÇILAN PENCERE

GÖZLEMEVİ

GÖZLEMEVİNDE NELER VAR?

Meade LX200 14” (35 cm) GPS teleskop

2 ad Güneş filtresi (35'lik+Finder)

2.0” Diagonal ayna

Autofocuser (Zero Image Shift Focuser)

2x-3x Variable Power Barlow Lens (1.25”)

Bresser elektronik göz merceği (Kamera)

Ayarlanabilir fotoğraf makine adaptörü

1.25”göz merceği filtresi (Ay ve gezegenler için)

Explore Scientific göz merceği çantası ve göz mercekleri
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DÜŞÜNEN VE SORGULAYAN BİREYLER

K12, SINAVNET VE SINAVDİJİTAL SAYESİNDE

EĞİTİM HER YERDE

Sınav Kolejinin bazı kampüslerinde bulunan Bilim Merkezi ile 
öğrenciler, bilimi görerek, duyarak, dokunarak öğrenir. Bilimsel 
bakış açısı gelişen öğrenciler, toplumun düşünen ve sorgulayan 
bireyleri olarak yetişirken, üretken materyaller kullanarak bilimsel 
çalışmalara ilk adımı atar.

Sınav Kolejinde öğrenciler birçok deney seti ve düzeneğiyle 

Öğrencilerimizin okulda öğrendikleriyle yetinmemeleri için
Sınavdijital sayesinde eğitim öğretim faaliyetlerimizi ulaşılabilir 
dijital kaynaklara taşır, öğrencilerimiz konu tekrarı yapmak
istediğinde evde dijital platformlarımızdan ücretsiz yararlanabilir.
Sınavdijital sayesinde öğrencilerimiz kendi sınıf seviyelerinde tüm 
videolara ve sorulara ulaşarak istedikleri zaman, istedikleri yerde 
tekrar yapma imkanı bulabilir. 

K12 ve Sınavnet sayesinde ise velilerimiz, telefonlarına indirdikleri 
uygulama ile öğrencilerimizin sınav sonuçları, ödevleri, 
devam-devamsızlıkları gibi konular hakkında 
detaylı ve anlık bilgi alabilir, böylece okul-veli-öğrenci üçgeni 
en sağlıklı şekilde kurulmuş olur. 

bilimin karmaşık kurallarını birebir deneyimler. Bireysel ve grup 
çalışmalarıyla derslerde gördükleri teorik konuları pekiştirirler.

"NEDEN VE NASIL

BİLİM MERKEZİ
"IN MEKÂNI
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“HERKESİN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN
 BİR YETENEĞİ VARDIR” 
Sınav Koleji nitelikli sanat eğitimi için gerekli tüm mekânları, araç-
gereçleri ve seçkin eğitmenleri bir araya getirerek kültür-sanat-
beceri çalışmalarına ayrı bir önem verir.

Görsel sanatlar, seramik, teknoloji tasarım ve diğer atölyelerde 
öğrenciler sanatı günümüz kültürüyle birleştirir, dünyaya daha 
estetik bir pencereden bakar, çağdaş yaşama katılma fırsatını 
yakalayarak sosyal yaşamda etkin biçimde var olur.

ENSTRÜMAN VE MÜZİK ATÖLYELERİ
Sınav Kolejinde öğrencilerin müzikal yeteneklerinin keşfine ve 
gelişmesine olanak sağlayan bakış açısıyla müzik ve enstrüman 
eğitimi verilir. Müziğe ilgi duyan öğrenciler için çeşitli enstrüman ve 
çalışma alanları kurulur.

Müzik derslerinde öğrenciler piyano, keman, gitar, ritim, orf ve yan 
flüt gibi seçtikleri çeşitli enstrümanların eğitimlerini alır. Bu eğitimler 
enstrüman dersliklerinde yapılır.

Öğrencilerimiz Sınav Koleji orkestrası ve bandosuyla birlikte müzik 
yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşar.

GÖSTERİ MERKEZİ VE CEP SİNEMALARI
Gösteri merkezi ve cep sinemalarının yoğun biçimde kullanıldığı 
Sınav Kolejinde; büyük etkinlikler için gösteri merkezleri, daha küçük 
sınıf ve kademe etkinlikleri için ise cep sinemaları aktif bir şekilde 
kullanılır. Öğrenci performanslarına dayalı etkinliklerle okulda 
motivasyonel bir atmosfer oluşturulur.

Öğrencilerimiz ritim ve hareket kabiliyetlerini geliştiririrken 
bedensel-duygusal gelişimlerini, müzik eğitimi ile de zihinsel ve 
duygusal anlamda gelişimlerini gerçekleştirir. Eğitim-
öğretimin ayrılmaz bir parçası olan sağlıklı, sosyal ortamlarla 
özgüven sahibi ve fark yaratan bireyler olurlar.

ESTETİK BİR BAKIŞ VE ÇOK YÖNLÜ SANAT EĞİTİMİ İÇİN

İZMİR SINAV KOLEJİ
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*TEOG’da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 465 SINAV öğrencisini kutlarız.
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AÇIK VE KAPALI SPOR ALANLARI

Öğ

İÇİNDEKİ HAREKETİ ÖZGÜR BIRAK

Bu sayede öğrencilerimiz ritim ve hareket kabiliyetlerini geliştirir,
hem bedensel-duygusal gelişimlerini gerçekleştirir hem de 
eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçası olan sağlıklı-sosyal ortamlarda 
özgüven sahibi olurlar. 

Sınav Koleji olarak eğitim-öğretim felsefemizde bedensel, 
düşünsel ve duygusal bütünlüğü önemsediğimiz için dansa 
ayrı bir önem veririz. 

rencilerimiz spor etkinliklerini, 4 mevsim kullanılabilecek açık-
kapalı spor alanlarında gerçekleştirir. Nitelikli spor becerilerinin yanı 
sıra spor bilgisi ve kültürünü de derslerde öğrenir. Aynı zamanda 
spor eğitimi için uygun ve zengin ekipmanlardan uzman eğitimciler 
eşliğinde faydalanır.

Sınav Kolejinde, spor eğitiminin dalları olan basketbol, voleybol, 
hentbol, jimnastik için kapalı spor salonları, 
basketbol, badminton için açık spor salonları ve masa 
tenisi, aikido, uzak doğu sporları, atletizm için özel 
tasarlanmış alanlar bulunur.

Böylece öğrenciler kaliteli, konforlu, çok seçenekli spor eğitimi ve 
nitelikli sportif etkinliklerle, spor alışkanlığı kazanır, yoğun akademik 
programla dengeli spor yapma imkânı bularak, sağlıklı yaşam ve 
sağlıklı düşünme bütünlüğünü kurar.

ÖZEL SPOR ALANLARI
ÇOK SEÇENEKLİ SPOR EĞİTİMİ İÇİN 

Öğrenciler, modern dans, halk oyunları, klasik ve modern bale, salon 
dansları için özel olarak dizayn edilmiş salonlarda eğitim 
görür, belirli günlerde dans çalışmalarının sergilendiği özel 
gösteri ve etkinliklere katılır.
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HER ÖĞRENCİNİN KULLANDIĞI

YÜZME HAVUZU

YÜZME OKULDA ÖĞRENİLİR
Sınav Koleji kampüslerinde yüzme sporunun çocukların fiziksel 
gelişimine olağanüstü katkısı göz önünde bulundurularak yüzme 
sporuna büyük önem verilir.

Yaş gruplarına göre ayrılan yüzme havuzlarından Beden Eğitimi 
dersleri ve After School etkinliklerinden tüm öğrenciler yararlanır.

Havuzlarda sürekli görev yapan öğretmenler, her öğrenciyle 
yakından ilgilenir, yüzmeyi öğretir ve yüzme bilenlerin tekniklerini 
geliştirmeleri için özel program uygular.

Daha ileri aşamalarda ise öğrencilerin programlı bir şekilde yüzmesi 
ve yarışmalara katılabilecek düzeye gelmeleri için imkân sağlanır. 

Havuz tam otomatik havalandırma, ilaçlama ve klorlama sistemiyle 
sürekli temiz ve hijyenik tutulur.

Yüzme sporuyla öğrencilerin, iskelet sistemleri güçlenir, 
metabolizmaları hızlanır, kas yapıları gelişir. Öğrenciler böylece hem 
eğlenir hem de bedensel gelişimleri ve öz güvenleri artar.

SINAV KOLEJİ AYRICALIĞI: BUZ PİSTİ

Sınav Kolejinde tıpkı yüzmeye olduğu gibi buzda kaymaya da özel bir 
önem verilir. Her öğrencisi mutlaka buzda kaymayı öğrenir.

Buz pistinde sağlıklı ve güvenli biçimde buzda kaymayı sağlayacak 
uzman spor eğitmenleriyle Buz Pateni ve Buz Hokeyi eğitimi verilir.

Öğrenciler özellikle küçük yaşlarda buzda kaymayı öğrendiği gibi 
buz pateniyle eğlence ve sporun birleştiği özel gösterilere katılır.

Buz sporları ile bedensel denge, uyum ve görsel becerilerini geliştirir. 
Böylece güvenli altyapı ve uzman spor eğitmenleri eşliğinde okul 
“Severek-isteyerek” gelinen bir yaşam alanına dönüşür.
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM YAYINCILIĞININ ÖNCÜSÜ
Sınav Kolejinde anaokulundan üniversite hazırlığa kadar 27 yıllık 
birikimin bir ürünü ve Türkiye’nin en büyük eğitim yayın markası 
olan Sınav Dergisi Yayınları kullanılır.

Sınav Koleji öğretmenlerinin katkısıyla da hazırlanan kitap, dergi, 
test, deneme sınavı vb. tüm metaryaller; Türkiye genelindeki 
bütün Sınav Eğitim Kurumlarında aynı kalite standardının ve aynı 
programın uygulanmasını sağlar.

Sınav Kolejinde kaynak olarak kullanılan Sınav Dergisi Yayınları 
özellikle içerik kalitesi, konulara yaklaşımı, gereksiz detaydan uzak 
kapsamı ve görsel dizaynı ile öğrencilerin dersleri anlamasında, 
pekiştirmesinde dolayısıyla başarılarının artmasında büyük katkı 
sağlar.

SINAV YAYINLARININ DİJİTAL PLATFORMU: SINAVDEM

Sınav Kolejlerinde konu anlatımları, örnek soru ve çözümleri, 
eğitim görselleri, konu testleri, deneme sınavları gibi birçok dijital 
materyalin bulunduğu SınavDEM uygulaması kullanılır. SınavDEM 
ile dersler akıllı tahtalarda daha verimli işlenirken öğrenciler 
de kendilerine verilen şifrelerle bilgisayar,  tablet ya da akıllı 
telefonlarda bu dijital materyalleri kullanırlar.

SINAV YAYINLARI VE SINAVDEM
27 YILDIR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Oğlumuz Deniz Cem henüz 1. sınıf öğrencisi. 1. sınıfta
ilk okuma yazma sürecinin sıkıntılı bir süreç olduğunu 
gerek ben gerekse eşim tahmin ediyorduk. Ama 
öğretmenlerimizin büyük bir özveriyle verdikleri 
emekler, kullanılan materyal ve yardımcı kaynakların 
çeşitliliği bu endişelerimizin kolaylıkla kaybolmasını 
sağladı." 
CİHAN ÖZTÜRK BANKACI
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ÖDEVDEN ÖTESİ: TÖDEV
NE EKSİK NE FAZLA, SİSTEMLİ EV ÇALIŞMALARI İÇİN

Tam gün nitelikli eğitim verilen Sınav Kolejinde evlere saatlerce 
süren ödev ya da projeler verilmez. Verilen ödevler pekiştirme 
çalışmaları biçimindedir. Bu çalışmalar kısa sürede öğrencilerin 
yapabileceği düzeydedir ve anne-baba ya da başka bir kişinin 
yardımına ihtiyaç kalmaz.

Kaldı ki Sınav Kolejinde uygulanan ödev sisteminde, öğrencinin 
ailesiyle vakit geçirememesi göz önünde bulundurularak öğrencinin 
bireysel ev çalışmaları merkezi olarak planlanır. Bu planlamaya göre 
haftalık ders programlarından hareketle, her dersin ödev günü ve 
miktarı “Ödev çizelgesi”nde belirlenir. Ödev çizelgesi veli, öğrenci ve 
öğretmenlerle paylaşılır. 

ÖDEVDEN ÖTESİ: TÖDEV
Yukarıda belirtilen amaca uygun olarak öğrencinin ev çalışmalarını 
sistemli ve verimli hâle getirmek için Sınav Dergisi Yayınları 
tarafından her sınıf için tüm dersleri kapsayacak şekilde TÖDEV (Tam 
Öğrenme Değerlendirme Vizesi) fasikülleri hazırlanır.  

TÖDEV’ler o hafta işlenen konuları kapsayacak şekilde haftalık olarak 
hazırlanır ve her hafta cuma günü (hafta sonu yapılmak üzere) okul 
yönetimi tarafından öğrencilere dağıtılır. Sonraki hafta ise her dersin 
ilk saatinde kontrol edilir, yapılamayan kısımlar sınıfta tamamlanır. 

Ayrıca dönem sonlarında tüm dönemi kapsayacak şekilde özel tatil 
TÖDEV’leri hazırlanarak öğrencilere dağıtılır ve tatil dönüşü kontrol 
edilir. 

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Ben kızımı sabah okula bırakıyorum, akşam da
alıyorum. Ardından, ‘Acaba okulda başına bir şey 
gelir mi?’ diye düşünmüyorum."
Dr. KÜRŞAT ÖZDEMİR - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI
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"SINAV OKUL

SINAV DERGİSİ DERSHANELERİNİN 
27 YILLIK BİRİKİMİ BU OKULDA
Sınav Kolejinde öğrenciler sınavlara hazırlanırken okul dışında özel 
derse ya da başka bir kurumdan destek almaya ihtiyaç duymaz. 
Çünkü Sınav Koleji 27 yıllık dershane birikimini tamamen okula 
taşıyarak sınavlara hazırlık programını normal okul müfredatına 
entegre etti. 

Bu kapsamda dersler diğer okullardan farklı olarak sınavlara 
hazırlıkla birlikte yürütülürken birebir etüt, ek ders, çizgi altı ödev 
takibi ve eksik tamamlama çalışmaları titizlikle yapılır. Özellikle sınav 
grupları için yoğun kurs programı uygulanır. Okul-kurs birlikteliğiyle 
veliler okul dışında başka bir kuruma bütçe ayırmak külfetinden 
kurtulur, öğrenciler ise okul ortamında, sınavlara hazırlık sürecinde 
ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve dokümana ulaşır.

TEOG VE YGS-LYS’DE HEP YÜKSEK HEDEF
Sınav Kolejinde dersler alanında en iyi öğretmenler ile 
geçiştirilmeden işlenir ve her öğrenci büyük bir sorumlulukla 
yakından takip edilir. Öğrenciler ise çalışma ve disiplini yakın ilgi 
ve takiple bütünleştiren eğitim-öğretim modeliyle, akademik 
hedeflere daha kolay ulaşır. Öğrenciler arasında “İyi-kötü” ayrımı 
yapılmadığından, uluslararası yarışmalar ile TEOG, YGS ve LYS gibi 
sınavlarda kitlesel başarı hedeflenir ve sonuç alınır.

DERSHANE VE KURSA İHTİYAÇ BIRAKMAYAN

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Öğrencinin deneme sınavlarıyla eksiklerinin 
belirlenmesi, etütlerle bu konuların desteklenerek 
eksikliklerin giderilmesi, Sınav.k12.net sistemi ile ders-
başarı takibinin velilerce de yakından izlenebilmesi öte 
yandan yoğun akademik eğitimin yanısıra, hafta sonu 
eğitimi ile çocukların sosyal-kültürel alanlarda da aktivite 
de bulunabilmesinin sağlanması, Sınav Kolejinin farkını 
ortaya koymaktadır."
Dr. NAZIM ÖZGÜR - TIP DOKTORU

"  KONSEPTİ
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GELECEĞİN BAŞARILI VE MUTLU BİREYLERİ İÇİN

YOĞUN AKADEMİK EĞİTİM

TAM ÖĞRENME MODELİ
Sınav Kolejinde fiziki yapıdan öğretmen kadrosuna, okul 
donanımından, eğitim sistemine kadar her katman “Tam öğrenme” 
modeline göre yapılandırılır.  

Sınav Kolejinde, öğrenciler arasında ayrım yapılmadan kendilerine 
uygun öğrenme yöntemi ve imkânı sağlanırsa her öğrencinin 
başarılı olabileceğine inanılır. 

Özellikle Sınav Kolejinin müfredatı tam öğrenme modeline göre 
parçadan bütüne doğru gidilerek özgün bir şekilde hazırlanır. Okula 
ilk başladığında öğrencinin bilişsel ve duyuşsal düzeyi önemli 
olmakla birlikte her öğrencinin bireysel başarısının artması için ayrı 
bir çaba gösterilir. 

Sınav Kolejinde “Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretilemeyen öğrenci 
vardır” yaklaşımından hareket edilerek her öğrenci için “Tam 
öğrenme” hedeflenir.

Sınav Kolejinde çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler ders 
içeriklerinden, öğrenci takibine kadar eğitim süreçlerinin her 
safhasında kullanılır. Özellikle dersler akıllı tahta ve projeksiyon 
cihazlarında daha verimli bir şekilde işlenir.

Sınav Kolejinde bu anlayışla kullanılan SINAV DİJİTAL ve SINAVNET 
başta olmak üzere birçok teknolojik uygulama vardır.

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Sınav Kolejini kalitesini ve eğitime verdiği önemi 
çevremizden biliyorduk. Yabancı dil eğitimi 
gerçekten çok iyi. Yabancı öğretmenlerden eğitim 
alınması da çok önemli. Dershanecilik geçmişi 
ve öğretmen kadrosu ile çok tecrübeli. Çocuğum 
okulunu ve öğretmenlerini çok seviyor. Okuluna 
çok severek gidiyor ve mutlu dönüyor."
EMİNE ÜNLENEN - ECZACI
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BU OKULDA İNGİLİZCE KONUŞULUYOR
Sınav Koleji, uyguladığı “Side to Side” programı ile “Türkiye’de 
İngilizce öğretilemiyor” yargısını yıktı. “Side to Side” programı ile 
anadili Türkçe olan öğrenciler, hem İngilizce öğreniyor hem de kendi 
anadillerinde öğrenimlerini devam ettiriyor. 

Bu programla özellikle anaokulu ile 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfta eğitim; aynı 
içerikle ve farklı iki öğretmenle (anadil-İngilizce) yapılmaktadır. 

HER SAAT "SIDE TO SIDE"
Sınav Kolejinde “Side to Side” programı ile anaokulu 3 yaştan 
itibaren ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul 5. sınıfa kadar haftalık ders 
programlarında yaklaşık 30 saat İngilizceye yer verilir. Bunun bir 
kısmı sadece İngilizce dersi iken bir kısmı ise İngilizce ile entegre 
edilmiş branş dersleridir. Bunun dışında öğrenciler teneffüslerde,
yemeklerde hatta bahçede oyun oynarken, ilgili öğretmenleriyle hep 
İngilizce iletişim kurar ve gün boyu adeta İngilizceye maruz kalır. 

SINAV MOBILE SCHOOL
Sınav Kolejinde İngilizce öğretimi sadece okulla sınırlı değildir. 
Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezindeki stüdyolarda geliştirilen 
videolarla öğrencilerin evlerinde de İngilizce öğrenimlerini 
sürdürmeleri sağlanır. 

"SIDE TO SIDE"
KONUŞTURAN VE KONUŞULAN İNGİLİZCE PROGRAMI

SINAVLARA GÖRE LİSE SEVİYE HEDEFLERİ

Anaokulu, 1-4

5-6. sınıf

Hedef Sınavlar*

A0, A1

A2

Starters, Movers

Flyers, KET

* Eğitim süresince girilebilecek uluslararası sınavlar.

7-8. sınıf B1 PET, SBS
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ETKİN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ İÇİN

OKULA ÖZEL, ÖZGÜN MATERYALLER
Sınav Kolejinde öğrencilerin İngilizce dersinde kullanacağı kitapların, 
etkinlik sayfalarının ve sınavların birçoğu kurum içinde oluşturulan 
English Testing Material Office'de hazırlanır. Hazırlanan bu ürünler 
okulda uygulanan İngilizce sistemine birebir uyumlu tam ihtiyacı 
karşılayacak şekildedir.

Sınav Kolejindeki Testing Material Office uygulaması ile kolejlerde en 
çok şikâyet konusu olan “İngilizce kitapları pahalı” sorununa belli bir 
oranda çözüm getirmektedir. 

Sınav Koleji English Testing Material Office'de uzman yazarlar ve 
İngilizce öğretmenleriyle birlikte hazırlanan dokümanlar baskılı ve 
dijital olarak tüm öğrencilere ulaştırılır. Sınıflardaki akıllı tahtalarda 
da hazırlanan bu içerikler kullanılır. 

Sınav Kolejinde English Testing Material Office'de öğrencilerin 
İngilizce seviyelerini tespit etmek ve tamamlama çalışmaları için 
gerekli olan sınavlar da hazırlanır. Bu birim aynı zamanda İngilizce 
eğitiminin ölçme-değerlendirme sistemi olarak da çalışır.

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Dil eğitiminin günümüz dünyasında ne kadar önemli 
olduğunu bildiğim için şu an ilkokul 2. sınıfta olan 
oğlumun özellikle İngilizce ve Fransızca dil eğitimi 
konusunda temelden çok iyi yetişmesine çalıştım. Ve 
bu konuda oğlumun temelde iyi bir dil eğitimine devam 
etmesi kararı alarak kendisini Sınav Kolejine yazdırdım." 
SEDA YEKELER - DİL EĞİTMENİ
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Sınav Kolejinde yabancı dil, özellikle de ingilizce eğitimi, gerçek bir 
“Kolej” olmanın bilinci ve sorumluluğu ile verilir.

Bu yüzden Sınav Koleji yabancı dil eğitimi, alanında dünyanın en 
büyük akreditasyon kuruluşu EAQUALS tarafından akredite edildi. 
Ayrıca ingilizce eğitiminde kullanılan tüm içerik ve kazanımlar 
başta CEFR olmak üzere uluslararası norm ve standartlara göre 
yapılandırıldı.

Sınav Kolejinde  farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine 
göre özel müfredat oluşturulur. Bu müfredat konu bazlı iletişim, 
yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma teknikleri, bireysel, grup ve 
proje çalışmalarına dayanır. 

Sınav Koleji İngilizce dil eğitiminde;

• Düşüncelerini kanıtlar göstererek İngilizce yazılı ve sözlü özgürce
ifade edebilen,

• Görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve
dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilen,

• Okuduğundan ya da dinlediklerinden edindiklerini, kendi
düşünceleriyle birlikte, İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen
bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Sınav Koleji, sadece İngilizcenin dilbilgisi kısmını öğretmeyi değil, 
dili kültürel bağlamda da özümsetebilmeyi, dünya üzerindeki farklı 
yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyerek her birine karşı saygılı ve 
hoşgörülü davranışı hayata geçirmelerine öncülük etmeyi amaçlar.

Ayrıca Sınav Koleji ilkokul ve ortaokulunda öğrencilerin seçimine göre 
Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Rusça ikinci yabancı dil olarak 
öğretilir.

YABANCI DİLDE ULUSLARARASI AKREDİTASYON

ULUSLARARASI SINAVLAR
Cambridge ESOL Sınavları:

Sınav Koleji 1. sınıftan başlayarak 8. sınıfa kadar her kademedeki öğrencilerini 
Avrupa Konseyi adına sertifika ve diploma vermeye yetkili Cambridge 
Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına 
hazırlar.

Dil düzey tanımları çerçevesinde, yazma, konuşma, dinlediğini ve okuduğunu 
anlama becerilerini ölçecek biçimde hazırlanmış sınavlar sonucunda  
sertifika ve diplomalar edinilir.   

HER SAAT İNGİLİZCE
İLKOKUL VE ORTAOKULDA

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Sınav Kolejini tercih etmemizin asıl nedeni İngilizce 
eğitimiydi. Çocuğum İngilizceyi anlayıp konuşabiliyor, 
oyunlarını İngilizce oynuyor. En önemlisi çocuğum 
okula mutlu gidiyor, mutlu dönüyor. Bunu çok 
önemsiyorum."
ALİ AYKAR - ECZACI
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AVRUPA DİL PASAPORTU KRİTERLERİNE GÖRE,
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

SINIFLARA GÖRE LİSE SEVİYE HEDEFLERİ

9-10. sınıf

11-12. sınıf

Hedef Sınavlar*

B2

C1

FCE, CAE, TOEFL Junior,
TOEFL ITP, TOEFL IBT

IELTS, TOEFL, TOEFL Junior,
TOEFL ITP, TOEFL IBT

* Eğitim süresince girilebilecek uluslararası sınavlar.

Sınav Koleji Anadolu Lisesi’nde yabancı dil eğitiminde ilk 
hedef, İngilizceyi kullanan, hızlı ve etkili iletişim kurabilen bireyler 
yetiştirmektir. İkincil hedef ise öğrencileri gerek yurt dışında, gerekse 
Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerin 
hazırlık sınıflarını atlayabilecek kapasiteye ulaştırmaktır.

Yabancı dil öğretiminde Avrupa dil pasaportu kriterlerine göre 
hazırlanmış yoğun program uygulanır. Öğrencilerin İngilizceyi 
iletişimsel yöntemlerle en üst düzeyde öğrenerek "okuma, yazma, 
dinleme ve anlama" dil becerileri kazandırılır.

Ayrıca Sınav Koleji Anadolu ve Fen Lisesinde öğrencilerin seçimine 
göre Fransızca, İspanyolca ve Almanca ikinci yabancı dil 
olarak öğretilir. 

ULUSLARARASI DİL ETKİNLİKLERİ
• Amerika’da gerçekleşen, uluslararası “Gelecek Problemlerine

Çözümler Getirme”, FPSI (Future Problem Solving International)
proje yarışmasında “Dünya 1.si Ödülü.”

• Oxford Big Read birinciliği
• FPSI programında Senaryo Yazma dalında “Dünya 2.liği Ödülü”
• Sınav Koleji İngilizce kulübü MUN, (Model United Nations) Birleşmiş

Milletler Simülasyonu çalışmaları.
• Kulüplerde sene boyunca yapılan İngilizce münazaralar ile ulusal

ve uluslararası MUN organizasyonları.

ANADOLU   LİSESİNDE

ÜST DÜZEY İNGİLİZCE
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“ÖĞRENEN ÇOCUK, MUTLU ÇOCUKTUR”
Sınav Koleji Anaokulu sistemi; “Side to Side” programına göre 
çocukların öğrenimleri boyunca keyif alabilecekleri, oyun temelli, 
birbirleri ile rekabet edebilen, sürece dayalı İngilizce-Türkçe 
aktiviteleri ve erken okuma-yazma etkinliklerini kapsar.

Sınav Koleji Anaokullarında çocuğun bir bütün olarak gelişimi 
hedeflenir. Bunu gerçekleştirirken bilişsel gelişime destek olacak 
etkinlikler planlanır ve çocuklarımızın akademik becerilere hazır 
olmaları sağlanır. Bu bağlamda analitik ilişkiler kurabilme, yaratıcılık, 
problem çözme, planlama, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, 
parça-bütün ilişkisi sağlama, örüntü oluşturabilme çalışmalarına yer 
verilir.

Sınav Koleji Anaokulunda:

çalışması ve oynaması gerektiğine model olunarak sosyal
ve duygusal gelişimi desteklenir,

bilgilerle büyülenmesi sağlanır,

gezegenimizi, oyuncakları kadar korumak önemsetilir,

öğrenirken, yaratıcılığının sınırları genişletilir,

bir yaşam biçimi geliştirmek amacıyla çocukların fiziksel
yeteneklerinin farkında olmasını motive edici bir bedensel
gelişim programı uygulanır.

"BÜYÜK DÜŞÜNEN" ÇOCUKLAR İÇİN

SINAV KOLEJİ  ANAOKULU

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Öğretmenler de aileler de çok iyi bilir ki 
çocukların özellikle 1. sınıfta ilk okuma yazma 
süreci çok sıkıntılıdır. Anasınıfından itibaren biz, 
Sınav Kolejinde hiçbir şeye ihtiyaç duymadık."
LEYLA FUNDA GÜNDER - EĞİTİMCİ
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GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ
Sınav Kolejinde diğer kademelerde olduğu gibi ilkokulda da 
akademik eğitim, İngilizce öğretimi ve after school etkinlikleri birlikte 
yürütülür.  Bunun yanında 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilere yerel 
ve evrensel değerleri benimsemesi için birçok çalışma yapılır. 

Sınav Koleji İlkokulunda özellikle öğrencinin gelişen teknolojiye uyum 
sağlaması, onu doğru kullanması, ortak sorunlara çözüm araması ve 
karar alma yetisine sahip olması için ayrı bir çaba gösterilir.

Sınav Koleji İlkokulunda diğer kademelerde olduğu gibi “Tam 
öğrenme” modeli uygulanır.  Böylece farklı seviye ve kişilikteki 
öğrenciler yakından takip edilir. Etkinlik temelli, üst düzey düşünme 
becerisi kazandıran, yetenek ve becerileri ortaya çıkaran bu modelle 
her öğrenci başarılı bir gelecek için hazır olur. 

Sınav Kolejinde öğrenciler, akademik programlar dâhilinde Bilim 
Merkezi, Fen Laboratuvarı, Gözlemevi ve Kütüphaneyi ilkokuldan 
itibaren kullanmaya başlar. 

“SIDE TO SIDE” SİSTEMİ İLE 
İNGİLİZCE İLKOKULDA ÖĞRENİLİR
Sınav Koleji İlkokulunda İngilizce 1. yabancı dil olarak okutulur. Her 
sınıfta 1 sınıf öğretmeni ve 1 İngilizce öğretmeni bulunur. Bu şekilde 
İngilizce öğretimi, diğer derslerle ve okul yaşantısıyla entegre 
edilmiş olur. 

Sınav Koleji ilkokulunda amaçlanan; öncelikle öğrencilere iyi bir 
İngilizce öğretimi ve temeli sağlam bir akademik eğitim vermektir. 
Bununla birlikte yapılan sosyal/kültürel/sportif etkinlikler ve 
doğru bir rehberlik ile her öğrencinin kendi potansiyelinin farkına 
varmasını sağlamaktır. 

TEMELİ SAĞLAM BİR GELECEK İÇİN

SINAV KOLEJİ  İLKOKULU



 

FEN LABORATUVARLARI

 HAVUZ

YAZILIM-KODLAMA ATÖLYESİ 

 SPOR SALONU

KÜTÜPHANE

GÖSTERi MERKEZi

BUZ PiSTi

HAYALİNİZDEKİ OKUL

YANI BAŞINIZDA

HAYVANAT BAHÇESİ

BOTANİK BAHÇE

OYUN PARKI



BiLiM MERKEZi

3D LABORATUVARLARI

GÖZLEMEVi

SAĞLIK BiRiMi

KULÜP ÇALIŞMA ALANLARI

CEP SiNEMALARI

SERAMiK ATÖLYESi

AYNALI SALON

ANAOKULU iCAT ATÖLYESi

ANAOKULU OYUN ALANLARI

ANAOKULU SANAT ATÖLYESi

YEMEK SALONU
EKOLOJiK ALANLAR

AKILLI SINIFLAR

HAYVANAT BAHÇESi

THE LANGUAGE SCHOOL

MÜZİK STÜDYOSU

AÇIK SPOR ALANLARI
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ŞİMDİ ATAK ZAMANI
Sınav Kolejinde 4 yıllık ortaokul eğitimini 3 aşamada ele almak 
gerekir.

Birinci aşama: İlkokulda olduğu gibi 5. sınıfta da “Side to Side” 
sistemi uygulanır. Yoğun İngilizce programından dolayı 5. sınıf bir 
hazırlık sınıfı niteliğindedir. Akademik eğitim ve İngilizce öğretimi 
birbirine entegre edilmiştir. 

İkinci aşama: 6 ve 7. sınıfta ise İngilizce eğitimi ile birlikte akademik 
eğitim daha ön plana çıkmaktadır. TEOG çalışmalarının da başladığı 
bu aşamada periyodik deneme sınavları ile eksik tamamlama 
çalışmaları artırılarak teorik ve uygulama dersleri çok verimli bir 
şekilde işlenir. 

Üçüncü aşama: 8. sınıfta ise İngilizce eğitimi ihmal edilmez ama 
liseye geçiş sınavı olan TEOG hazırlık çalışmaları ciddi bir ivme 
kazanır. Özellikle Sınav Dergisi Dershanelerinin 27 yıllık sınavlara 
hazırlık deneyimi, sistemi ve kadrosu burada tam olarak kendini 
gösterir. TEOG hazırlık sürecinde Sınav Koleji öğrencileri hiçbir şekilde 
etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymaz. Çünkü gerekli olan her şey 
soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etüt çalışmalarıyla okul 
içinde yapılır. 

Ayrıca Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerin geçtiği kritik dönem 
dikkate alınarak rehberlik çalışmalarıyla birlikte, After School 
kapsamında yer alan kültür, sanat ve spor etkinliklerine ve kulüp 
çalışmalarında özel bir önem verilir. Bu kapsamda yurtiçi-yurdışı 
bilim gezileri başta olmak üzere birçok gezi ve organizasyon 
düzenlenir.

HEDEFE YÜKSELİŞTE ÖNEMLİ BİR BASAMAK

SINAV KOLEJİ  ORTAOKULU

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Kızımın daha önceki okulunda Almanca'dan başka 
ikinci dil seçeneği yoktu ama burada çok seçenek 
var. Burada İspanyolcayı tercih etti. Buz pateni var, 
gözlemevi var, havuz var, yazılım var. Kitaptan ve 
okumadan çok uzaklaşıldığı bu dönemde kütüphaneye 
bu denli önem verilmesi de bizi çok etkiledi."
İLKNUR YÜKSEL - HARİTA MÜHENDİSİ



27

İYİ BİR LİSE, İYİ BİR ÜNİVERSİTENİN KAPISIDIR
Sınıf düzeylerine göre ayrı müdür yardımcısı ve rehber öğretmenin 
her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip ettiği Sınav Koleji 
Anadolu Lisesinde, eğitimi iki aşamada ele almak gerekir.  

Birinci aşama; 9. ve 10. sınıfta İngilizce eğitimi ile birlikte temel 
akademik eğitim ön plana çıkmaktadır. Bunlarla birlikte,  
Değerler Eğitimi ve After School kapsamında yer alan kültür-sanat- 
spor etkinlikleri ile kulüp çalışmaları da sürdürülür. 

İkinci aşama; 11 ve 12. sınıfta ise yabancı dil eğitimi ihmal edilmez 
ama üniversiteye giriş sınavı olan YGS-LYS hazırlık çalışmaları bu 
dönemde ciddi bir ivme kazanır.

Her hafta düzenli uygulanan YGS, LYS ve ders denemeleri, soru 
çözüm saatleri ve etüt tamamlama çalışmalarıyla kurs ve özel derse 
gerek kalmayacak şekilde bir akademik program izlenir. 

Sınav Koleji liselerinde öğrencilerin biri ya da bir kısmı değil hepsi 
üniversiteye gider. Üstelik Sınav Koleji, okul olarak YGS-LYS'de Türkiye 
birinciliği derecesine sahiptir. 

Ayrıca öğrencilerin en çok bu dönemde ihtiyaç duyduğu rehberlik ve 
danışmanlık çalışmalarına özel önem verilir. Rehber öğretmenler her 
öğrenciyle birebir ilgilenir ve meslek, kariyer, üniversite hazırlık ve 
veli-öğrenci iletişimi konularında danışmanlık yapar, destek verir.

Sınav Koleji Anadolu Lisesinde öğrenciler için yurt dışı
eğitim danışmanlığı kapsamında CERN, NASA ve Avrupa 
üniversitelerine kapsamlı geziler düzenlenir. Bu kapsamda öğrenci 
değişim programlarıyla isteyen öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını 
ABD ve Kanada gibi ülkelerde sürdürebilir.

DÜNYA VATANDAŞLIĞI YOLCULUĞUNDA

SINAV KOLEJİ  LİSELERİ
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EĞİTİME ADANMIŞ ÖĞRETMEN KADROSU
Sınav Kolejinde öğretmen seçimine büyük bir özen gösterilir. Onun 
için burada kendini eğitime adamış, başarılı, özverili, yeniliğe 
açık, mesleki bilgisi ve genel kültürü yüksek, iletişim kurabilme, 
kriz çözebilme yeteneği olan, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını 
gözeten öğretmenler görev yapar.

Sınav Koleji öğretmenleri, her öğrenciyi büyük bir sorumlulukla 
yakından takip eder, onlarla hakkaniyet çerçevesinde 
'ayrıştırmadan-yarıştırmadan’ ilgilenir ve sürekli empati kurarak 
onları anlamaya çalışır. 

ÖĞRETMEN MUTLU İSE EĞİTİM HARİKA OLUR
Sınav Koleji "Öğretmen mutlu ise, eğitim harika olur" sloganıyla yola 
çıktı. İlk günden itibaren öğretmenlerinin niteliği ve başarısının 
artırılması için öğretmenlere özlük hakları dahil geniş imkânlar 
tanımaktadır. Bu yüzden Sınav Kolejinde kendini mesleğine adamış 
"Eğitim delisi" öğretmenler yıllarca ve güvenle görev yapar. Sınav 
Koleji öğretmenlerinden eğitim alan öğrenciler ise aynı şekilde 
hayatta mutlu ve başarılı olur.

"EĞİTİM DELİSİ" ÖĞRETMENLER
ALANININ EN İYİSİ

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Sınav Kolejinin yöneticilerinden çok etkilendik. 
Titizlikleri ve öğretim kadrosunu oluşturmadaki 
büyük emekleri bizim çok dikkatimizi çekti. Ve bunun 
sonucunu her alanda çok farklı aldık. Velilerin okul 
araştırırken burayı da bir kere incelemelerini tavsiye 
ederim."
MURAT KANLIBEL - MAKİNE MÜHENDİSİ
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TÜRKİYE GENELİ SINAVLARLA

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OLMADAN ÖĞRENME OLMAZ
Sınav Kolejinde ölçme-değerlendirme ve rehberlik, eğitim anlayışının 
merkezinde yer alır. Okulda öğretilen her konu mutlaka yazılı, test v.b 
sınavlar yoluyla ölçülür, öğrenci ve veliye de ayrıntılı rapor verilir. 

Özellikle Sınav Kolejinde sık sık yapılan Türkiye geneli deneme 
sınavlarıyla öğrencinin sınıfındaki, okulundaki, ilindeki hatta Yurt 
genelindeki başarı düzeyi tespit edilerek sonuçlar öğretmen, veli ve 
öğrenciyle paylaşılır.  

Ayrıca sınavların sonrasında rehberlik ve ölçme değerlendirme 
uzmanlarının hazırladığı sınav analiz raporuyla, öğrencinin hangi 
kazanımlarda yetersiz ya da eksik olduğu belirlenerek etüt ve konu 
tamamlama çalışmaları yapılır. 

Sınav Kolejinde güçlü ölçme-değerlendirme sistemi sayesinde her 
öğrenci konuları öğrenir eksikleri tamamlanır.

ÖĞRENCİ  BAŞARISI = TAKİPTİR
Sınav Kolejinde SınavNET sistemi ile öğrencilerin sınav sonuçları, 
akademik performansları, devam-devamsızlık durumları 7/24 takip 
edilir. Kazanım tabanlı gelişmiş yüzlerce rapor ile öğrencilerin konu 
eksikleri ve nedenleri istatiksel olarak ortaya konur. Bu raporlar 
neticesinde, öğrenim süreci yeniden planlanarak, bireysel ya da 
grup çalışmaları ile eksiklerin giderilmesi sağlanır.

Sınav Kolejinde K12 sistemi ile eğitim sürecinin birçok aşaması, SMS 
ya da E-mail yoluyla veliler ile anında paylaşılır.

Sınav Kolejinde öğrenciler SınavNET sistemi ile bilimsel ölçme 
ve değerlendirme yöntemleriyle denetimli, kaliteli eğitim-
öğretim süreci içinde yer alır. Veliler, öğretmenler ve yöneticiler 
ise öğrencilerinin devam durumları, başarı haritaları, sınav 
performansları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur.

7/24 BAŞARI TAKİBİ İÇİN SınavNET
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PROAKTİF REHBERLİK
BAŞARI VE GELİŞİM ODAKLI

İZLEYEN, MOTİVE EDEN, YÖNLENDİREN
Sınav Kolejinde, uzman bir rehberlik kadrosu ile sistemli bir rehberlik 
programı uygulanır. Merkezi bir koordinasyonla yürütülen bu 
programla öğrencilerin, öğrenme ve gelişimleri sürecinde yaşanan 
tüm sorunlara çözüm yolları aranır ve başarıları için tam destek 
sağlanır.

Sınav Koleji rehberlik programıyla ulusal ve uluslararası geçerliliği 
olan test ve envanterler uygulanır. Sonuçlara göre gerekli önlemler 
alınır ve yönlendirmeler zamanında yapılır.

Sınav Kolejinde rehberlik öğretmenleri, öğrencinin arkadaşlık 
ilişkilerinden veli-öğretmen iletişimine, doğru davranış 
edinmesinden kötü alışkanlıklardan korunmasına, problem 
çözmeden karar verme becerilerinin gelişmesine kadar birçok 
konuda aktif rol oynar.

Aynı şekilde rehber öğretmenler, öğrencinin okula devamını, 
derslere katılımını, sınav performanslarını, okul içi davranışlarını  
yakından takip eder, gerekli durumlarda ders öğretmenleriyle 
işbirliği yapar, velileri süreçler hakkında bilgilendirir. 

Ayrıca Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezinin koordine ettiği test 
tekniği, zaman ve kaygı yönetimi gibi konularda yapılan öğrenci-veli 
seminerleri ve ilgili rehberlik kitapçıkları öğrenci başarısını önemli 
ölçüde arttırır.
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STEM, KODLAMA VE ROBOTİK
GELECEĞİN DÜNYASI İÇİN ÖNCÜ ADIMLAR

ÜRETEN BİREYLER İÇİN: STEM
STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) 
ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan 
son yılların en ses getiren eğitim yaklaşımıdır.  

Sınav Kolejinde STEM ile farklı disiplinler beraber kullanılarak proje 
tabanlı üretime yönelik eğitim verilir. Öğrenciler ekip çalışması bilinci 
ile üretme heyecanını birlikte yaşar.

Sınav Kolejinde matematiksel düşünme becerileri gelişen 
öğrencilerin fen alanlarında da çalışma kapasiteleri artar.

Sınav Kolejinde STEM eğitimi ile öğrencilerin hayat boyu düşüncelerini 
üretime dönüştürebilme becerisi kazanması hedeflenir.

KODLAMA EĞİTİMİ
Sınav Kolejinde günümüzde birçok mesleğin yazılımla bağlantılı 
olmasından dolayı kodlama eğitimine anaokulundan başlanır. 
Kodlama eğitimi ile öğrencilerin erken yaşlarda algoritma mantığı, 
problem çözme, fikir yürütme gibi düşünme becerileri gelişir.

Sınav Kolejinde kodlama, hem After School kulüplerinde hem 
de derslerde kullanılarak 21. yüzyıl becerileri kazanmış bireyler 
yetiştirmek hedeflenir.

ROBOTİK UYGULAMALARI
Sınav Koleji robotik atölyelerinde, özel tasarım kitleri ile öğrencilerin 
zekâsını ve becerisini geliştiren robotik eğitimi verilir.  

STEM destekli robotik uygulamaları, öğrencilerin basit motorlu
makine ve mekanizmaları öğrenmelerini sağlar. Dişli çarklar,
makaralar, manivela, tekerlekler, akslar gibi basit makinelerin çalışma
prensipleriyle öğrencilerimiz hız, kuvvet, kaldırma kuvveti, denge gibi 
fen konularını okulda tasarlayarak; problem çözme, analitik ve
yaratıcı düşünme becerilerini birleştirir.

Sınav Koleji robotik eğitimiyle öğrenciler farklı bakış açısı kazanır, 
ilgi ve yeteneklerini de keşfetme im  bulur.

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Sınav Kolejinin dershanecilik geçmişini zaten 
biliyorduk. Okul olarak da başarılı olacağını tahmin 
ettik. Burada özellikle haftanın 6 günü uygulanan 
after school programlarından çok memnunuz."
FERİDE ERDOĞAN - MİMAR
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Sınav Kolejinde akademik başarıyı destekleyecek ve öğrencilerin 
okul motivasyonlarını arttıracak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif etkinliklerden oluşan After School Programı uygulanır. Her 
öğrenci ilgisi ve becerisine göre online ortamda kulüplerini seçer.

Sınav Kolejinde After School etkinlikleri için oluşturulan yüzme 
havuzu, açık-kapalı futbol ve basketbol sahaları, kapalı spor 
salonları, dans salonları, resim ve müzik atölyeleri ve sinemalar 
gibi geniş alanlarda yapılan kulüp çalışmalarına büyük önem verilir. 
Kulüplerde alanlarında uzman öğretmen, sanatçı ve sporculardan 
oluşan eğitmen kadrosu görev yapar.

Ayrıca After School kapsamında sınavlara hazırlık, etüt ve ödev 
tamamlama çalışmaları yapılır.

Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz fiziksel ve bilişsel açıdan büyük 
bir gelişim gösterir, akademik başarılarını arttırır ve sosyal bağlarını 
güçlendirir.

AFTER SCHOOL KULÜPLERİ

Akrilik Kulübü
Bale Kulübü
Rock’n Eagle Kulübü

Ebru-Çini Sanatı Kulübü
Gitar Kulübü
Keman Kulübü
Modern Dans Kulübü
Piyano Kulübü
Ritim Kulübü
Seramik Kulübü
Sinema Kulübü
Tiyatro Drama Kulübü

Aikido Kulübü
Basketbol Kulübü
Buz Pateni Kulübü
İzcilik Kulübü
Jimnastik Kulübü
Masa Tenisi Kulübü
Pilates Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Voleybol Kulübü
Yoga Kulübü

Akıl Oyunları Kulübü
Basın-Yayın Kulübü
Bilişim Kulübü
Eko-Okul Kulübü
Felsefe Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Kamp-Doğa Kulübü
Matematik Kulübü
Satranç Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü
Senaryo Yazımı Kulübü
Yaratıcı Etkinlikler Kulübü
Yaratıcı Yazarlık Kulübü
Zekâ Oyunları Kulübü

Spor KulüpleriSanat Kulüpleri Kültür-Beceri Kulüpleri

"AFTER SCHOOL"
SOSYAL, FİZİKSEL VE AKADEMİK GELİŞİM İÇİN
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TEMEL DEĞERLERİMİZ: THE OKUL
Sınav Eğitim Kurumları 3 temel değer üzerine kurulmuştur. “Takip/
Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık”tan oluşan 
bu değerler Sınav Kolejinde, kısaca “THE OKUL” olarak adlandırılır. 
Öğrencilere öncelikle bu değerler benimsetilir. Okul kültürü bu 3 
değer üzerinde yükselir ve okul aynı doğrultuda yönetilir.

Sınav Kolejinde 3 temel değerin yanında; sevgi, saygı, dayanışma, 
yardımseverlik, fedakârlık, hoşgörü, farklılıklara saygılı olmak, çevre 
bilinci ve en önemlisi demokrasi kültürü gibi insani değerlerin esas 
alındığı “Değerler Eğitimi” önemli yer tutar.

Ayrıca Sınav Kolejinde öğrencilerin zararlı alışkanlıklar, şiddete 
yönelim, marka bağımlılığı, aile ve topluma yabancılaşma gibi 
olumsuz tutum ve davranışlara yönelmelerine karşı engelleyici ve 
önleyici tedbirler alınır. 

Sınav Kolejinde özellikle öğrencilerin yerel ve evrensel normları 
önemseyerek bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun kazanımlar 
edinmeleri sağlanır. 

DEĞERLER EĞİTİMİ
"İYİ İNSAN İYİ YURTTAŞ" HEDEFLİ

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Okulumuzdaki çalışanlar arasındaki pozitif iletişimden 
ve okul yönetiminin, öğretmenlerin, rehberlik 
biriminin velilerle iş birliği içerisinde olmasından çok 
memnunum. Ayrıca tüm ekibin eşlik etmiş olduğu her 
ay düzenlenen "Değerler Eğitimi" çalışmalarını da çok 
önemsiyorum."
TOLGA ÖZKAN - SES VE IŞIK SİSTEMLERİ UZMANI

TAKİP/SORUMLULUK HAKKANİYET/DÜRÜSTLÜK EMPATİ/DUYGUDAŞLIK
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SAĞLIK MERKEZİ
Sınav Kolejinde gerekli tüm sağlık ekipmanlarıyla donatılmış,
hemşirelerin görev yaptığı revir mevcuttur.

Revirde temel sağlık problemlerine destek sağlamanın yanı sıra 
kaza ve yaralanmalarda ilk müdahale gerçekleştirilir. Her öğrenciye 
özel oluşturulan dosyalarda öğrenci sağlığının düzenli takibi yapılır. 
Sağlık için temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilk 
yardım, gibi konularda öğrencilere danışmanlık yapılır. Çocukluk 
dönemi sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi için farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirilir.

Öğrencilerimiz donanımlı revir ve ilk yardım üniteleriyle 
karşılaştıkları her sorunda yanlarında uzman sağlık ekibini bulur, 
düzenli aralıklarla yapılan sağlık taramalarıyla önleyici hizmetlerden 
de faydalanır.

TEMİZLİK VE HİJYEN
Toplu yaşam alanlarında hijyenin öneminin kat kat fazla olduğu bir 
gerçektir. Bu sebeple Sınav Kolejinde tüm ortamlarda temizlik ve 
hijyen ön planda tutulur.

Eğitim alanları ve ortak alanlar profesyonel temizlik personelleriyle 
periyodik olarak temizlenir. Alan tasarımlarında kolay temizlenebilir 
ve kir tutmayan malzeme kullanılmasına özen gösterilir. Sıcak su 
kullanımının hijyene etkisi göz önünde bulundurularak lavabolarda 
sıcak su hattı bulundurulur.

Temizlik için kullanılan malzemelerin uluslararası akreditasyona ve 
belgelere sahip olmasına dikkat edilir.
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OKUL GÜVENLİĞİ
OKUL GÜVENLİĞİ
Sı

Okullarımız, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sürekli denetlenmekte 
ve iş sağlığı konusunda düzenlenen eğitimlere personellerimiz düzenli 
olarak katılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız okullarımızı 
düzenli olarak gezip kontrolleri sağlamakta ve gerekli güvenlik 
önlemleri alınmaktadır.

nav Koleji, güvenli okul anlayışı ile öğrencilere en uygun ve güvenli 
atmosferi oluşturmak için özenli davranır. 

Güvenli okul politikası, öğrencilerin evlerinden servisle alındıkları andan 
başlar, tekrar ailelerine teslim edilinceye kadar devam eder. Okul 
servislerinde öğrencinin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için sürekli 
denetimler yapılır ve süreçler takip edilir. Tüm velilerimize ücretsiz olarak 
sunulan "Serviscell" servis bilgilendirme uygulaması sayesinde, servis 
gelmeden önce mesaj ya da arama yoluyla veliler bilgilendirilir. Yine aynı 
sistemle öğrencinin servise bindiği ve indiği bilgisi de veliye iletilir. 

Eğitim ortamlarının güvenliği için yerleşke içi ve çevresi, güvenlik 
kameralarıyla sürekli kontrol edilip kayıt edilir. Dersliklerde kullanılan 
eğitim materyallerinin kazalara sebebiyet vermeyecek şekilde olmasına 
ve yerleştirilmesine çalışılır. 

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Sınav Kolejinde öğrencilerin okul kıyafetleri, kırtasiye ve kitap ihtiyaçları 
için “Sınav Store”lar bulunur.

Sınav Kolejinde okul kıyafeti seçimine velilerle yapılan anket neticesinde 
karar verilir. Öğrencilerin sağlığı ve beğenisi göz önüne alınarak 
hazırlanan %100 pamuklu organik kumaştan üretilmiş kıyafetler tercih 
edilir. Aynı şekilde kimyasal maddeler içermeyen AB standartlarında 
indantren kumaş boyaları kullanılır. 

Öğrencilerin okul kıyafetlerinden sıkılmamaları için şık tasarımlar ve 
bunların farklı renk varyasyonları oluşturulur. 

Ayrıca yerleşke içerisinde derse yardımcı kaynakların, sınavlara hazırlık 
ve güncel okuma kitaplarının ve eğitim-öğretim kırtasiye ürünlerinin 
kolaylıkla sağlanacağı kırtasiye sürekli açık bulunur. Öğrencilerimiz tüm 
okul ihtiyaçlarını okul dışına çıkmadan kırtasiyelerden, sağlıklı ve şık okul 
kıyafetlerini de butiklerden temin edebilir.
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EĞİTİM ÇAĞINDAKİ  ÖĞRENCİLER, MUTLAKA
DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BESLENMELİDİR
Sınav Koleji eğitim çağındaki öğrencilerin mutlaka sağlıklı ve 
düzenli beslenmesi gerektiğine inanır. Özellikle günümüzde birçok 
öğrencinin kahvaltı yapmadan evden çıkması, öğünleri fast-food ile 
geçiştirmesinden hareketle Sınav Koleji, öğrencilerinin beslenmesine 
ayrı bir önem verir.

Bu nedenle Sınav Koleji, okul bünyesinde görev yapan uzman 
diyetisyenlerce hazırlanan bir beslenme programı uygular.

Menüler öğrencilerin fiziksel gereksinimleri ve besinlerin kalori 
değerleri dikkate alınarak hazırlanır. Anaokulundan 12. sınıfa kadar 
tüm öğrencilerimiz için sabah ve ikindi kahvaltısı, öğle yemeğinde 
4 çeşit yemek ve zengin salad bar seçenekleri ile 3 öğün, cumartesi 
günleri ise açık büfe brunch sunulur. Ayrıca dünya ve geleneksel 
Türk mutfağından tematik yemek günleri düzenlenir.

Yemeklerin pişirilmesinden sunumuna kadar sıkı bir hijyen politikası 
uygulanır. Sınav Kolejinde Anaokulu ve İlkokulda öğrenciler 
öğretmenleriyle birlikte masaya servis uygulaması ile sıra 
beklemeden yemeklerini yer.

Öğrenciler modern yemek salonlarında dengeli ve düzenli 
beslenirken sağlıklı bir ortamda sofra kültürleri gelişir. Uzmanlarca 
oluşturulan beslenme programıyla gelişim çağındaki öğrenciler 
obezite ve kötü beslenmeye dayalı rahatsızlıklardan korunur.

ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL VE BİLİŞSEL GELİŞİMİ İÇİN

3 ÖĞÜN YEMEK

VELiMiZ DiYOR Ki :

"Ben ilk geldiğimde kiminle görüşmem 
gerekiyorsa randevu saatinde beni bekliyordu. 
Bize taahhüt edilen her konuda destek oldular. 
Çocuğum yemeklerin çok çeşitli ve güzel 
olduğundan sürekli bahsediyor."
GÜL ÇELEBİ - EĞİTİMCİ



İZMİR SINAV KOLEJİ38
BAHANESiZ OKUL

Çocuğum engelli olduğu için okulda 
rahat hareket edememesinden 

endişe duyuyorum. 
Sınav Kolejinde engelli öğrencilerimizi 

de düşünerek her yere kolay 
ulaşabilecekleri rampalar, asansörler, 
özel lavabolar konulmuş, onlara özel 

sıralar dizayn edilmiştir. 

Sınav Kolejleri anaokulu ve
ilkokullarında kullanılan yavaşlatıcı

hidrolik kapı sistemi ile
kapılar ani ve hızlı kapanmaz.
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Sınav Kolejlerinde her sınıfta biri 
klasik yazı biri akıllı olmak üzere çift tahta

kullanldığı ve hareketli oturma düzeni
olduğu için hiçbir öğrenci tahtadan

uzak kalmaz.

tahtaya geçildiği için
yazmakta zorlanıyor.

yanında “Ulusal Sınavlara Hazırlık Kursu”

, servis plakalı,
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ATATÜRK'Ü
ANMAK

O'NU ANLAMAKTIR
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Öğrencilerimiz NASA’ya giderek, 
Kennedy Space Center'da fizik 

projesi geliştirdiler. NASA Üssü’nü 
ve projeleri de inceleme fırsatı 

bulan öğrencilerimiz NASA’da 
ülkemizi temsil ederek bizleri

gururlandırdı. 

SINAV KOLEJİ NASA'DA
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Her yıl düzenlenen
 Liseler Arası Masal Yarışması’nın 

15.’sinde Sınav Koleji 
öğrencisi Atahan KUTLU

birinci oldu. 

MEB
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