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TARİHÇEMİZ 
1903    

Köklü, asil bir İtalyan aileden gelen Bartolomeo Giustiniani adlı Levanten, İstanbul’un 

Bomonti semtinde, 4000 metrekarelik bir alanda büyük bir binanın inşaatına başladı. 

 

1909   

Binanın yapımı bittiğinde Giustiniani  bu yapıyı ve hemen önünde  bulunan arsayı, o 

zamanlar Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul’da  yaşayan pek çok sayıdaki İtalyan ailenin 

çocuklarının eğitim  görmeleri için Salezyen Topluluğu’na bağışlamıştır. 

Aynı yıl,  Salezyen Cemaati okulu açıp, İtalyan İlkokulu ve Sanat Meslek Okulu adıyla 

faaliyete geçirmiştir.1939 yılına kadar bu şekilde hizmet vermiştir. 

 

1939 

1939-1983 yılları arasında ise İtalyan İlkokulu ve İtalyan Lisesi yatılı kısmı olarak eğitim 

vermeye devam etmiştir. 

 

1983 

Eğitim alanında gerçekleşen yeni kanunlar doğrultusunda İstanbul’daki Salezyen Topluluğu 

Türk Milli Eğitim Bakanlığı’na doğrudan bağlı Özel Evrim Okulları’nı kurdular. Bu tarihten 

itibaren, Özel Evrim Okulları anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise olarak hizmet vermiştir. 

 

2000 

Okulun o zamanki yöneticisi, uzun süreden beri var olan İngilizcenin dışında İtalyancanın da 

öğretilmesine karar vermiştir. Kısa zamanda İtalyanca öğretimi bakanlık tarafından 

onaylanıp müfredat dersleri arasındaki yerini almıştır. 

 

2009 

2009 yılında İtalyan dili ve kültürünü öğretmede ve yaymada dünyada en önemli 

üniversitelerden biri olan Siena Yabancılar Üniversitesiyle yapılan anlaşmayla okulumuz 

Türkiye’deki CILS merkezi olmuştur. CILS, İtalyancayı kullanabilme yeterliliğini resmi 

olarak gösteren bir sertifikasyondur. 

Şu andaki eğitim sistemimiz anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu kapsamaktadır. Son yıllarda 

Bomonti bölgesinin büyümesi, okulumuzun konumu ve gelen talepler doğrultusunda 

önümüzdeki yıllarda bir lisenin açılması okulumuzun hedefleri arasındadır. 

Tarihi binamızda idareci büroları, sekreterlik, muhasebe ofisi, laboratuarlar, resim atölyesi, 

müzik odası, sosyal aktiviteler odası, yemekhane, kütüphane, toplantı salonu, derslikler, 

öğretmen odaları mevcuttur.  
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KADROMUZ 
POLİN ÖKKE OKUL MÜDÜRÜ-İTALYANCA ÖĞRT. 

SAFİYE DEMİR MÜDÜR. YARD.-MATEMATİK ÖĞRT. 

SİBEL GENÇ MÜDÜR YARD.-BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT.  

YAŞAR AKALIN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

GİZEM ERDOĞAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

DİLEK AKMAN MATEMATİK ÖĞRETMENİ 

YELİZ AKSOY YILDIRIM MATEMATİK ÖĞRETMENİ 

ÖZLEM YEĞİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ 

MESUT AÇIKGÖZ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ 

MERYEM AYDIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 

AYFER DEĞİRMENCİLER SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 

A.LALE DORUK İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

YONCA BAKIR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

SEREN ULUSU İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

ANDREW WALSH STENNER İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

GIOVANNI AMADORI İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

MARIANGELA LICCARDO İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

NİHAN UZUNOĞLU İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

IRENE CAMPARI İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

PAOLO PRATICÒ İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

RODOLFO MAESTRI İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

VALENTINA ELMETTI İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

MARTINA PAVONE  İTALYANCA ÖĞRETMENİ 

SEDAT YETİŞ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ 

EMİN DOĞUŞ YILMAZ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRT. 

ELVAN ENGİN MÜZİK ÖĞRETMENİ 

EREN EDEBALİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 

ANİ MANAS ÖZSİMONYAN ANASINIFI ÖĞRETMENİ 

AYSUN AKKAYA ANASINIFI YARDIMCI ÖĞRETMENİ 

SERDA BOZUKYAN ANASINIFI ÖĞRETMENİ 

GİZEM PELİT ANASINIFI YARDIMCI ÖĞRETMENİ 

PERVİN MORKOÇ ANASINIFI ÖĞRETMENİ 

ELİF KAYIKÇI ANASINIFI YARDIMCI ÖĞRETMENİ 

EMİNE SAĞLAM SINIF ÖĞRETMENİ 
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NUR ÜLKÜM ÜLKÜ SINIF ÖĞRETMENİ 

CANAN ÇELİK SINIF ÖĞRETMENİ 

P. LALE BELGERDEN SINIF ÖĞRETMENİ 

BİLGE ELÇİOĞLU SINIF ÖĞRETMENİ 

ALİ OCAR SINIF ÖĞRETMENİ 

SELMA YÜCEL SINIF ÖĞRETMENİ 

İSMAİL KAPLAN SINIF ÖĞRETMENİ 

FERDA DÖLEK REHBER ÖĞRETMEN 

TUNA ERGİ HALK OYUNLARI ÖĞRETMENİ 

KEMAL ORUÇ DRAMA ÖĞRETMENİ 

BEKİR YORULMAZ SATRANÇ ÖĞRETMENİ 

MEHMET SELMAN MALKOÇ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. ÖĞRT. 

FİLİZ DİŞÇİ BÜRO MEMURU 

NATALİ DİNÇKAYIKÇI BÜRO MEMURU 

NİLVA İNTİBA TEKİN BÜRO MEMURU 

TALİN TOPUZ MUHASEBE 

PINAR TURAN KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ 

MARİO ROGENBUKE İŞ YERİ HEKİMİ 

CEMİLE OCAR HEMŞİRE 

HAMİDE KOÇ PERSONEL 

HANİFE KILIÇ PERSONEL 

FİDAN GÜMÜŞSOY PERSONEL 

AHMET ÖZTÜRK PERSONEL 

MUSTAFA ISMIK PERSONEL 

YAŞAR ESGİN PERSONEL 

YÜCEL ESGİN PERSONEL 

EMRAH ÇİM  PERSONEL 
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EĞİTİM PROJEMİZ 
Bu kısa belge aracılığıyla, ilgili bütün bireyler, yani öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle, 

okulumuzun eğitim planını, başka deyişle projelendirmek, hayata geçirmek ve 

değerlendirmek niyetinde olduğumuz eğitim deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. 

Öncelikle esinlendiğimiz eğitim felsefesini tanımlamanın önemli olacağını düşünüyoruz. 

Eğitim felsefemiz; her türlü eğitim projesinin merkezine öğrenciyi yerleştirmeyi 

amaçlamakta, onun bilinçli bir birey olarak yetişmesi, yeteneklerini bağımsız bir vatandaş 

olmak için geliştirmesi, eleştirel bir bakış açısı kazanması ve sorumluluklarını bilmesi 

gereken ama aynı zamanda diğer kültürler ve değer sistemleriyle yapıcı şekilde kaynaşmayı 

başarabilen bir birey olmasını hedeflemektedir. 

Bunu gerçekleştirebilmek için pedagojik tartışma sürecinde son yıllarda düşünme ve 

algılama şekli radikal bir değişimden geçirilmiş, bütün eğitim projelerinin 

merkezine yetenekler konusu yerleştirilmiştir. Yetenek teması üzerine inşa edilen bir eğitim, 

sadece tanıma ve öğrenme kaynaklarına (yani öğrencinin bildiklerine) değil, araştırma ve 

strateji kaynaklarına da (yani bir sorunu belirleme, ona odaklanma ve verilecek yanıtı 

tasarlama kapasitesine de) gereken önemi atfedecektir. Bunun anlamı; yetenek teması 

üzerine kurulan bir eğitim sürecinin hedefinin, sadece “bir öğrencinin bildiklerini tasarlamak, 

tamamlamak ve değerlendirmek” değil, aynı zamanda o öğrencinin “bildikleriyle ne 

yapabileceğini bilmesi” demektir. Bu nedenle, temelinde yeteneklerin ve uzmanlık 

alanlarının yattığı bir eğitim, belli bir bilgi birikimine dayanan “bilme” eyleminin statik 

vizyonundan,  nasıl hareket edeceğini bilmenin dinamik vizyonuna geçiş anlamı 

taşımaktadır. 

Bununla birlikte, eğitim ilkelerimiz; ulusal eğitim sisteminin çizdiği yolda yürümek ve 

dolayısıyla öğretim kurumlarına Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından yerleştirilen laik ve demokratik ilkelere sadık kalmak şeklinde belirlenmiştir. 

Eğitimin merkezine öğrenciyi yerleştirmeyi bilen, yetenekler ve uzmanlık alanları temasına 

dayanan bir projeyi uygulayan ve bunları yaparken Atatürk’ün koyduğu laik ve demokratik 

ilkelere sadık kalan bir eğitim planı: 

● Duruma-soruna göre çalışmalıdır. Eğitim çalışması farklı bilgileri bütünleştirmeli, 

karşılaştırma amaçlı gerçek durumlar sunmak suretiyle bunlara anlam kazandırmalıdır. 
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● Esnek bir eğitim planı uygulamalıdır. Eğitim çalışması; esnek, tasarıma ve özeleştiriye 

açık, sürdürdüğü çalışmayı gerçek durumlara ve erişmek istediği eğitim hedeflerine göre 

belli bir çerçeveye yerleştirmeyi ve uyarlamayı bilen bir programa dayalı olmalıdır. 

● Kendi projelerini öğrencilerle paylaşmalıdır. Eğitim sürecinin baş aktörü olan öğrenciyi 

dikkate almak, sunulacak eğitimi onunla tartışmayı ve paylaşmayı gerekli kılar. 

● Öğrenmeye yönelik bir değerlendirme uygulamalıdır. Değerlendirme anı, bilinçli 

öğrenmeyi teşvik eden ve sağlam temellere oturtan bir enstrüman olarak kabul edilmeli, bu 

nedenle okulun eğitimsel ve pedagojik tercihleriyle örtüşmelidir. 

Bir okulun eğitim planı elbette teorik projelerle sınırlı olamayacak, kendi felsefesini somut 

pedagojik eylemlere dönüştürme gereği duyacaktır. Bu nedenle, sizleri yakın gelecekte 

hayata geçireceğimiz çalışma sistemlerimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz. 

● Anaokulu: Anaokulumuz için, dünya çapında tanınan bir pedagoji ve okul öncesi eğitim 

kurumu olan “Centro Reggio Children” ve Bologna Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Departmanı ile işbirliği içinde bulunmaktayız. Önümüzdeki öğrenim yılından itibaren, 

yabancı dil eğitimi saatlerini arttırma kararımız çerçevesinde, yabancı dil dersleri haftada 16 

saat olacaktır. Çocukluk döneminde ikinci bir dili öğrenme kapasitesinin çok yüksek 

olduğunu dikkate alarak, öncelikli hedefimiz çocukları en az iki dil bilen bireyler haline 

getirmektir. 

● Farklı disiplinlerde eğitim: Yetenek ve uzmanlık alanı geliştirmeye dayalı bir eğitim 

hedefiyle, birlikte kararlaştırılan projeler halinde farklı konuları işleyen disiplinler arası 

eğitim uygulamalarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. 

● Eğitmen kadrosuyla ilgili değerlendirme, oto-değerlendirme çalışmaları: Önümüzdeki 

yıldan başlayarak eğitmenlerin sınıflarda gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bir 

değerlendirme ve oto-değerlendirme sürecini hayata geçirmek niyetindeyiz. Aynı zaman 

zarfında eğitmenlerimizin aldıkları eğitimlerde iyileştirmeler yapmak, bu amaçla güncelleme 

kursları düzenlemek ve gerekirse yetenek geliştirmeye dayalı eğitim sisteminin öneminin 

bilincinde olan yeni personel edinme yoluna gitmek hedeflerimiz arasındadır. 

● Dil sertifikasyonlarında tamamlayıcı çalışmalar: Okulumuz yıllardan beri yabancılara 

İtalyanca dil eğitimi verme konusunda uzmanlaşmış en prestijli üniversitelerden biri olan 

Siena Yabancılar Üniversitesi ile işbirliği içindedir ve İtalyanca dilinin resmi sertifikasyonu 
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olan CILS’in Türkiye’deki temsilcisidir. 

Okulumuz yıllardan beri Cambridge University ESOL Young Learners English sınavları 

yetkili merkezi British Side ile işbirliği yapmakta ve farklı düzeylerde sınavları öğrencilere 

uygulamaktadır. 

Cambridge University ESOL Sınavları dünyanın en değerli İngilizce yeterlilik sınavları 

yelpazesini sunmaktadır. Cambridge English Avrupa’nın en büyük eğitim değerlendirme 

kuruluşu olan Cambridge Assessment’ın bir parçasıdır. Bütün Cambridge English sınavları 

ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) tarafından tanımlanan seviyelere göre 

düzenlenmiştir. 

Cambridge University ESOL Young Learners English sınavları ise 7-12 yaş arası öğrencileri 

değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. İngilizcenin ilerlemesini sağlayan sınav, öğrenmeyi 

teşvik etmek için en son öğretim yöntemlerini kullanan, dikkatle seçilmiş bir dizi aktivite ile 

dil öğrenimi güçlendirir. 

● Organizasyon yapısı: Farklı disiplinlerde eğitim, esnek bir eğitim programı ve eğitmen 

kadrolarının değerlendirme ve oto-değerlendirme süreci uygun bir organizasyon yapısını 

gerekli kılmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıldan başlayarak okulumuzda sınıf konseyleri, 

zümre toplantıları, öğretmen kurulları, eğitim ve değerlendirme komitesi, öğrenci komitesi, 

veli komitesi ve kurum konseyi gibi oluşumlar hayata geçirilecektir. 

● Eğitim teknolojileri: Önümüzdeki yıllarda eğitim teknolojileri donanımımızı güncellemek 

ve bu amaçla okulumuzu enteraktif beyaz tahtalar (akıllı tahtalar) ve “e-learning” sistemleri 

ile donatmak hedeflerimiz arasındadır. 

● Eğitim alanları: Önümüzdeki yıllarda okulumuzdaki eğitim alanları restore edilecek ve 

büyütülecek, en iyi güvenlik ve konfor standartlarına uyarlanacaktır. 

Eğitim süreçlerinin ilgili birey ve kurumların -yani öğrenciler, eğitmenler, veliler ve okul 

yönetiminin- sorumluluk ve işbirliğini gerekli kıldığının bilincinde olarak, sizleri 

sunduğumuz eğitimin kalitesini daha yukarıya çekmeye yönelik her türlü öneri ve 

katılımlarınızı bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz. 
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EĞİTİM – ÖĞRETİM 

ANASINIFI 
Anasınıfı erken çocukluk dönemi çocuklarımızı hayata hazırlamakta oldukça önemli bir 

dönemdir. Bu dönem, zihnin bilgileri almaya, çocuğun öğrenmeye en açık olduğu yıllardır. 

Birey olmanın ilk adımlarıdır bu yıllar. 

Evrim Okulları olarak, “Okul Öncesi Eğitimde” hedefimiz; bilgiyi beceriye, beceriyi 

alışkanlığa dönüştürmek ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. 

Tüm bunlar; aktif öğrenme ortamında gerekli fiziksel çevre, program ve personel etkenleri 

dikkate alınarak yapılır. Kaliteli eğitim için çok amaçlı materyal ve araç gereçler yardımıyla 

çocukta merak uyandırmak, keşiflerde bulunmak, hayal kurmak, yaratıcı aktiviteler yapmak, 

deneme-yanılma yolu ile oyun ortamında öğrenmeyi gerçekleştirmek hedeflerimizdir. 

Bütün bunlar gerçekleştirilirken çocuğun algılama yapısını, becerilerini ve bilgi seviyesini 

arttırarak bir sonraki eğitim aşamasına iyi bir temel oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece 

akademik anlamda değil; sevgi, saygı, hoşgörü gibi temel değerlere sahip insanlar olarak 

onları yaşama hazırlıyoruz. 

Aile ile işbirliği içinde çalışarak sosyal becerileri, problem çözme davranışları, sorumluluk 

alma becerileri gelişmiş, öz güveni olan; farklılıklara saygı duyan, çevresine duyarlı, kendi 

değerlerine bağlı ve dünyaca kabul görmüş değerlere açık iyi insan ve başarılı bireyler 

yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 

İLKOKUL 
İlkokul evresinde öğrencilerin kendi kişisel ilgi alanlarının ve yeteneklerinin farkına 

varmaları amaçlanır. Analitik ve yapıcı düşünmeyi öğretmek üzerine kurulu bir eğitim 

sistemi doğrultusunda farklı disiplinler üzerinde bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu bilgileri 

matematik, sosyal ve sanat alanlarındaki projelerle uygulamaya geçirmeleri hedeflenir. 

Eğitim felsefimizin temelinde öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, sosyal 

sorumluluk konusunda onları bilinçlendirmek, onlara sanat ve kültür hassasiyeti aşılamak yer 

alır. 
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ORTAOKUL 
Ortaokul öğrencilerimizin öncelikle yoğun Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe ve Sosyal 

Bilgiler dersleri görür ve gelişim seviyeleri göz önünde bulundurularak ilerideki okul seçimi 

konusunda uzmanlarımız tarafından yönlendirilirler. 

Yabancı dil eğitiminde, ana dilini konuşan öğretmenler tarafından yurtdışında eğitime 

yönelik bir programla hazırlanırlar. Dilerlerse eğitimcilerimiz liderliğinde altıncı sınıftan 

itibaren yurtdışında dil eğitimi gezilerine katılabilirler. 

Geniş bir okul kütüphanesinden yararlanan öğrenciler hem kaynaklara ulaşma hem de sessiz 

bir ortamda veya klasik müzik eşliğinde çalışma olanağına da sahiptirler. 

YABANCI DİL 
Öğrencilerimiz ana sınıfından itibaren İngilizce ya da İtalyanca derslerinden birini 

seçebilirler.  

Öğrenciler haftada; 

Anasınıflarında 14 saat 1. dil / 4 saat 2. dil, 

İlkokul1.- 2.-  3. – 4. sınıflarda 8 saat 1. dil / 2 saat 2. dil, 

Ortaokul 5.- 6.- 7. sınıflarda 8 saat 1. dil / 5 saat 2. Dil 

Ortaokul 8. sınıfta 8. saat 1. Dil / 2 saat 2. dil 

olacak şekilde yabancı dil eğitimi almaktadırlar. Yabancı dil dersleri ikişer adet olan 

İngilizce ve İtalyanca laboratuarlarında yapılmaktadır. 

 

İTALYANCA EĞİTİMİ 
İtalyanca bölümünün ana hedefi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması tarafından 

öngörülen dil ve iletişim kurma becerilerini geliştirmektir( QCER-Council of Europe 2001). 

Bununla hedeflenen, gerçek durumlarda karşılıklı iletişim kurabilme, anlama, isteklerini, 

ihtiyaçlarını, beklentilerini dile getirebilmektir. Dil ve iletişim becerileri üç öğeden oluşurlar: 

 Dilsel beceriler kelime bilgisi, fonoloji, söz dizimi ve dil bilgisi beceri ve bilgilerini 

kapsar. 

 Sosyodilsel beceriler sosyokültürel faktörlerde dilin kullanımına dayanmaktadır ve 

bunun için sosyal geleneklere karşı hassastır. 
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 Pragmatik beceriler dil ile ilgili bilgileri faydalı bir biçimde gerçek durumlarda 

kullanma becerisine dayanır. 

Dil ve iletişim becerilerinin gelişimi her dil öğrenimi oluşturan dört temel beceriyi içerir. 

 Alıcı durumunda, dinleme ve okuma metinlerini anlama amacıyla geliştirilen beceriler 

anlamına gelmektedir. 

 Üretici durumunda ise konuşma ve yazma becerilerini geliştirme anlamına gelmektedir. 

Belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için İtalyanca bölümü aşağıdaki eğitim metodunu 

uygulamaktadır. 

 Her didaktik ünitenin başlama noktası bir “metin” olmalıdır. Bu, her türlü anlamlı 

iletişim biçimi olabilir. 

Sınıfta işlenecek metin doğal olarak çeşitli parametreler esas alınarak seçilmelidirler 

(öğrencilerin yaşı, ihtiyaçları ve beklentileri, dilsel, sosyodilsel ve pragmatik zorluk 

dereceleri). 

Metinler sınıf içerisinde anlaşılır ve tartışılır biçimde olmalıdırlar. 

 Motivasyon, genelleme, analiz ve düşünme, ölçme bir didaktik üniteyi oluşturan 

evrelerdir. 

 Didaktik üniteler ve didaktik süreçler: her öğretmenin programı, sınıfta işlenecek temel 

olan didaktik ünitelerin yanında ayrıca bireysel didaktik süreçleri de kapsamalıdır. 

 Eğitim ortamı: Sınıf ortamının neşeli, işbirlikçi ve rahat bir hava içerisinde olması 

öğrencilerin kaygı seviyelerini en düşük düzeye indirilmesi ve böylece dil öğrenimini 

sağlaması açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin yaşlarını göz önünde 

bulundurarak genellikle “oyuna dayalı teknikler” kullanılmaktadır. 

 Değerlendirmeler: Elde edilen sonuçlar, her ünite için yapılan ara ve son sınavların 

değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Bu sınavlar dil öğreniminin temelini oluşturan dört 

beceri esas alınarak hazırlanırlar( dinleme, okuma, konuşma, yazma). 
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Anasınıfı Ders Programı 

Anasınıfı ders programında haftada 14 saat İtalyan dili ve kültürü ve 4 saat ingilizce dersleri 

yapılmaktadır. Kullanılan teknik ve metodlarla çocukların kendi anadillerini öğrendikleri 

ortam yaratılarak İtalyanca öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin oyun ve 

kendi fiziksel becerilerini ortaya koymalarına büyük önem verilmektedir.  

Ortaokul Ders Programı 

Ortaokul ders programında haftada 8 saat İtalyan dili ve kültürü dersleri yapılmaktadır. 

İtalyanca bölümünün hazırlamış olduğu genel programca belirlenen ve öğrencilerin ana ve 

ilkokul boyunca öğrenmiş oldukları bilgiler göz önünde bulundurularak, dersler iki şekilde 

yapılmaktadır: 

 Haftada altı saat İtalyan dilini dilbilgisi, pragmatik ve sosyokültürel yönleriyle 

öğrenmeye ayrılmıştır. Özellikle dilin yapısı ve söz dizimi üzerinde düşünme 

kapasitesine büyük önem verilmektedir. Burada kullanılan metod ise, bir metinden 

hareket edip öğrencinin dilin kurallarını analiz ederek keşfetmesidir. 

 Haftada iki saat proje çalışmalarına ayrılmaktadır. Bu derslerin amacı öğrencilerin 

dilbilgisini ne kadar doğru kullandıkları ve dil becerilerini test etmek değil, öğrencinin 

İtalyancayı kullanarak proje üretebilme kapasitesini değerlendirmektir. 

Ortaokul öğrencileri her sene Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından yapılan CILS sınavına 

katılabilmektedir. Bu sınavla, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (QCER) 

tarafından gençler için hazırlanan B1 seviyesine kadar ulaşabilirler. 

 

CILS 

CILS Sertifikası’nın Özellikleri ve Amaçları 

“İtalyancanın Yabancı Dil Olarak Sertifikalandırılması-CILS”, İtalyan üniversite eğitimi 

yasası (17.02.1992 tarih ve 204 sayılı yasa) ve İtalyan üniversite sistemini düzenleyen genel 

kurallar çerçevesinde, İtalyan Dışişleri Bakanlığı ve Üniversite arasında imzalanan bir 

çerçeve antlaşmasına bağlı olarak Siena Yabancılar Üniversitesi (bir İtalyan Devlet 

Üniversitesi’dir) tarafından verilen resmi bir unvandır. 

Siena Yabancılar Üniversitesi, İtalyan Kültür Merkezleri, Üniversite ve diğer nitelikli eğitim 

kurumları arasında yapılan bir dizi uygulamaya dönük antlaşma sayesinde, 1993 yılı haziran 

ayından itibaren başlamak üzere, CILS sertifikasyonu sınavları her yıl iki altı aylık dönem 
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sonunda (haziran ve aralık ayları) İtalya ve dünyanın diğer ülkelerindeki 400’den fazla 

merkezde gerçekleştirilmektedir. Böylece on binlerce aday CILS sertifikasını elde 

etmek üzere sınavlara girme olanağı bulmaktadır. 

CILS Sertifikası’nın Yararları Nelerdir? 

CILS Sertifikası, İtalyan üniversitelerine kayıt olmak, iş dünyasına atılmak, İtalyan dilini 

öğretmek ve bizim dilimiz yani İtalyancanın belirli bir yetkinlik seviyesinde olduğunu 

resmen belgelendirmenin talep edildiği diğer her türlü kullanım alanında ibraz 

edilebilmektedir. Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri 

CILS Sertifikası’nı Avrupa Birliği’ne dahil olmayan ülkelerden gelen öğrencilerin İtalyan 

üniversitelerine kabul edilmesi için gerekli bir sertifika olarak tanımaktadırlar; ayrıca 

üniversitelerin özerklik rejimine bağlı olarak CILS sertifikası, beher üniversiteye giriş 

sınavlarından kaynaklanan derecelendirme için her halükarda bir puanlama teşkil etmektedir. 

Devletlerarası antlaşmalar çerçevesinde talep edilen seviye B2 seviyesidir. 

 

İNGİLİZCE EĞİTİMİ 

İlkokulda İngilizce 

İlkokul ders programında İngilizce dersleri yabancı ve Türk öğretmenler tarafından haftada 

sekiz saat yapılmaktadır. Dersler öğrenci merkezli olup öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik 

gibi farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak, farklı öğretim 

teknik ve etkinlikleri kullanılmaya özen gösterilmektedir. 

Ders materyalleri ve metinler öğrencinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak şekilde 

seçilmekte olup ikili ve grup çalışmaları, sunum, gösteri gibi çalışmalara önem 

verilmektedir. Öğrencilerin, İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında kullanmaları 

için de imkânlar sağlanmaktadır. 

Ortaokulda İngilizce 

Ortaokul’da Yabancı Dil- İngilizce Eğitimi: İngilizce eğitiminde iletişimsel yöntem 

(communıcatıveapproach) uygulanan okulumuzda dersler öğrenci merkezli olup, yabancı dili 

farklı ortamlarda kullanma imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik gibi 

farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak, derslerde farklı 

öğretim teknik ve etkinlikleri kullanılmaya önem verilmektedir. 
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Ders materyalleri ve metinler öğrencinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak şekilde 

seçilmekte olup ikili ve grup çalışmaları, sunum, gösteri gibi çalışmalara önem 

verilmektedir. Öğrencilerin, İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında kullanmaları 

için de imkânlar sağlanmaktadır. 

 

ESOL 

Cambridge ESOL sınavları Avrupa Dil Sınavı Düzenleme Kuruluşları Derneği (Association 

of Language Testers in Europe – ALTE) dil değerlendirme seviyeleri ve Avrupa Konseyi 

Modern Diller Ortak Avrupa Çerçeve Programı (Council of Europe’sCommonEuropean 

Framework for Modern Languages) ile bağlantılıdır. 

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu sınavlar dünyada geçerliliği olan sınavlardır. 

Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini 

belgeleyebilmektedir. 

Cambridge Sınavları’nın tamamı, yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma(reading), yazma 

(writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) gibi dört temel beceriyi ölçmektedir. 

Sınavlar aynı gün içinde iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada okuma(reading), 

yazma (writing), dinleme (listening) becerileri ölçülmekte, ikinci aşamada ise Cambridge 

Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız öğretmenler tarafından konuşma (speaking) 

becerileri ölçülmektedir. Cambridge Üniversitesi’nin İstanbul’daki yetkili merkezleri 

tarafından uygulanan sınavlar, İngiltere’ye gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

Young Learners Exams 

Young Learners Sınavları (Starters-Movers-Flyers) 7 – 12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören 

çocuklara yönelik olarak sınav tekniği öğretme ve seviye tespit amacıyla tasarlanmış geniş 

kapsamlı sınavlardır. Young Learners Sınavları’na giren öğrenciler, sınavdan geçti ya da 

kaldı şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Her öğrencinin okuma, yazma, 

dinleme ve konuşma aşamalarının her birinden bayraklar toplaması gerekmektedir. Okuma-

yazma (reading-writing) birinci bölüm, dinleme (listening) ikinci bölüm, konuşma (speking) 

üçüncü bölüm olmak üzere her bölümde 5, toplamda 15 bayrak üzerinden öğrenciler 

değerlendirilmektedir. Sınava giren her öğrenciye sertifika verilir ve sertifikalarında neyi ne 

kadar yapabildikleri belirtilir. 
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Starters ilk anahtar düzeydir ve 7 – 11 yaş arası çocuklara yönelik tasarlanmıştır. Adayların 

bir eğitim yılı İngilizce dersi almış olmaları (veya yaklaşık 100 saat) ve 300 civarında 

İngilizce kelime kullanabilmeleri gerekmektedir. 

Movers ikinci anahtar düzeydir ve 8 -12 yas arası çocuklara yönelik tasarlanmıştır. 

Adayların yaklaşık olarak üç eğitim yılı İngilizce dersi almış olmaları (veya yaklaşık 175 

saat) ve 600 civarında İngilizce kelime kullanabilmeleri gerekmektedir. 

Flyers (A1 seviyesi) üçüncü anahtar düzeydir ve 9 – 12 yaşları arası, belirli bir süre İngilizce 

öğrenimi görmüş öğrencilere yönelik tasarlanmıştır (yaklaşık 250 saat). Bu öğrenciler 

Council of Europe’s Waystage dokümanında belirtilen İngilizce seviyesine ulaşmış 

olmalıdırlar. Bu sınav, KET ile ayni seviyededir. Adaylar, 1000 civarında İngilizce kelime 

kullanabilmelidirler. 

Alıştırma yapmak için: 

http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/games/monkey-puzzles.html 

KET – PET 

Ket ve Pet sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir. Bu 

sınavları belli yaş aralıklarının zihinsel gelişimlerini temel alarak hazırlamaktadır. 13 yaşın 

altındaki öğrenciler bu sınavlara girebilir ancak zihinsel gelişimleri açısından önerilen yaş 

aralıklarına göre öğrenciler sınavlara tabi tutulmaktadır. Ket ve Pet sınavları yaş olarak genç 

öğrencilere hitap ettiğinden, Cambridge Üniversitesi puanla değerlendirme yapmaktadır. Bu 

sınavlarda 45 puan ve üzerinde öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş kabul edilmektedir. 

85 – 100 Puan: Üstün Başarılı Geçti (Passwithmerit) 

70 – 84 Puan: Geçti (Pass) 

45 – 69 Puan: Avrupa Dil Konseyi A1 Seviyesi (Council of Europe Level A1) 

0 – 44 Puan: Kaldı (Fail) 

Key English Test (KET – Cambridge 1. Seviye-A2) 

KET, Preliminary English Test (PET) sınavına ve diğer Cambridge Main Suite (Temel Grup) 

sınavlarına girmek isteyen öğrenciler tarafından atılacak ilk adımdır. 

Preliminary English Test (PET – Cambridge 2. Seviye-B1) 

PET, Cambridge ESOL Main Suite sınavlarının ikinci seviyesidir. Bu seviyedeki 

kişilerin,yaşadıkları yerde veya yabancı bir ülkede, İngilizce kullanmalarını gerektiren bir 

http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/games/monkey-puzzles.html
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dizi günlük olay içinde ana dili İngilizce olan veya olmayan kişilerle iletişim kurabilmesi 

gerekmektedir. 

Alıştırma yapmak için: 

http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/games/academy-island-game.html 

 

GÖRSEL SANATLAR 
Bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, 

her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin 

farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı 

davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması 

kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir. 

 

 

Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun 

çalışmalarımızdan örnekler: 

 Sanatı sever, tanımlayabilir. 

 Estetik duyguları gelişmiştir. 

 Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar. 

 İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler. 

 Sanat terimlerini bilirler. 

 İstanbul’daki müzelerden en az üçünü gezmişlerdir, Arkeoloji müzesi, İstanbul Modern 

Sanatlar Müzesi de bunların içindedir. 

 Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır. 

 Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler. 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FAALİYETLERİ 
Özel Evrim Okulları beden eğitimi zümresi 2016-2017 eğitim-öğretim sezonunda öğrenci-

öğretmen-veli üçgenindeki kaynaşmayı üst düzeye çıkartmak, okulumuzdaki sportif 

faaliyetleri artırmak, özel branşlarda çalışmalar yaparak okulumuzun farklılığını ve kalitesini 

ortaya koymak, festival ve şenlikler düzenleyerek daha dinamik ve aktif bir sezon geçirmek 

için yaptığımız çalışmaların ön hazırlıklarını tamamladık. 

http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/games/academy-island-game.html
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Yapacağımız faaliyetler belirli bir takvime yerleştirilmiştir. Etkinlik zamanı yaklaştığında 

sitemizden bilgiler verilecek, organizasyonların yapılmasıyla beraber etkinlikle alakalı 

raporlar ve resimler sitemizden paylaşılacaktır. 

Projelerimiz günübirlik ya da birkaç günlük şeklinde yapılacak dönemsel etkinlikler ve bütün 

eğitim öğretim yılını kapsayacak etkinlikler olarak ikiye ayrılmıştır: 

KISA DÖNEM(günübirlik/birkaç günlük) ETKİNLİKLER 
 Bisiklet  

 Binicilik Eğitimi ve At Binme  

 Kayak & Snowboard Kampı  

 

UZUN DÖNEM(yıl boyu devam edecek) ETKİNLİKLER 
 İl-İlçe Düzeyinde Müsabık Okul Takımlarımızın Oluşturulması 

 Basketbol Takımı (Erkek-İlçe Düzeyi) 

 Voleybol Takımı (Kız-Erkek İl-İlçe Düzeyi) 

 Atletizm Cross Takımı (Kız-Erkek İl-İlçe Düzeyi) 

 Atletizm Pist Puanlı (Erkek İl Düzeyi) 

 Mendil Kapmaca Takımı (Kız-Erkek İl Düzeyi) 

 Tenis eğitimi 

 Badminton eğitimi 

 Hemsball eğitimi 

 Bocce eğitimi  

 Yakan top 

 Fiziksel etkinlik çalışmaları 

 Oryantring çalışmaları 

 Jimnastik çalışmaları 

 Okçuluk çalışmaları 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 
Bilişim Teknolojileri Dersi 1. – 2. – 3. – 4. Sınıflarda seçmeli ders ve 5. – 6. Sınıflarda 

“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi” adı altında zorunlu ders olarak işlenmektedir.  

25 bilgisayarı olan dersliğimiz her yıl güncellenmektedir.  

İlkokul için bilgisayar-okuryazarı olarak büyüyen çocukların bilgisayarı doğru yönde 

kullanmaları için pratiğe dayalı tamamen uygulamalı olarak işlenmektedir. Microsoft Office 

Uygulamalarını kullanarak öğrencilerin bilgiyi yazmaları, düzenlemeleri ve sunmaları 

konusu temel alınarak pratik çalışmalar yapılmaktadır. İlkokulun son evresinde ekstra 
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çalışmalar yapılarak çocukların internet dünyasını doğru amaçlarla kullanmaları 

sağlanmaktadır. Aynı zamanda disiplinler arası işbirliği ile öğrencilerin temel derslerde 

işledikleri konuyu bilgisayarda pratik yaparak geliştirmeleri amaçlanmıştır. 

Ortaokulda yazılım dersi çerçevesinde günümüz dünyasının en ihtiyaç duyulan mesleği 

Yazılım Geliştirmenin temelleri atılmaktadır. Bu derste algoritmik düşünce aşılanıp daha 

sonra en az bir programlama dilinde program parçacıkları yazabilir yeterlilikte mezun etmeyi 

hedeflemekteyiz. 

Bunu yaparken k12 seviyesine uygun uluslararası geçerliliği olan ara yüzler 

kullanılmaktadır. Örneğin; Scracth, Small Basic, code.org vb. 

SATRANÇ EĞİTİMİ 
Anasınıflarında başlayan satranç dersi  1,2, 3. ve 4. sınıflarda uygulamalı branş kategorisinde 

yer almaktadır. Bunun dışında okul olarak katıldığımız yarışmalar öğrencinin kendisini 

sınamasına imkan vermekle birlikte, sosyal becerilerini de geliştirerek özgüven kazanmasına 

yardımcı olmaktadır. Özel Evrim Okulları satranç sporunu, eğitim sürecinde, müfredatının 

önemli bir parçası olarak görmüş ve saygın bir yer ayırmıştır. 

 Satranç Bölümü Rutin Uygulamaları   

Sınıf içi turnuva; 

 Öğrenilenleri tekrar etmek, 

 Turnuva ortamında yaşanan farklı duygular ile baş edebilmeyi öğretmek, 

 Katılacakları turnuvalar için pratik yapmak, 

Görsel anlatım: Akıllı tahtada konuyu anlatarak hafızada kalmasını kolaylaştırmak, 

Canlandırma: Öğretilen taktik konumlarda satranç taşlarının görevlerini öğrencilere vererek 

öğrenmeyi kalıcı kılmak, İlişkilendirme: Akademik derslerde işlenilen konular ile 

ilişkilendirip hayata geçirebilmelerini sağlamaktır. 

Hafta içi çalışmaları: Turnuva yaparak seçilen sınıf ve okul takımı oyuncularını açılış, oyun 

ortası ve oyun sonunu geliştirmek. Strateji ve taktiklerini güçlendirmek. Farklı açılış ve 

varyantları derinleştirerek uygulamalarını sağlamak. 
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DRAMA EĞİTİMİ 
Drama eğitimi sosyal etkinlikler için özel hazırlanmış odamızda verilir. Temel amaç 

çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek ve 4 temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, 

yazma) kazandırmaktır. İlkokul sınıflarında haftada 1 saat olmak üzere uygulanmaktadır. 

DANS EĞİTİMİ 

Okulumuzda bale, modern dans ve halk oyunları dersleri seçmeli olarak sunulmaktadır. 

Öğrencilerin ve velilerin tercihleri doğrultusunda çoğunluğun tercihine göre belirlenen 

eğitimler anasınıfından itibaren verilmektedir. 

MÜZİK EĞİTİMİ 

Müzik eğitiminde öğrencilerin, temel müzik teorisi (notasyon), müzik tarihi ve farklı 

kültürlerin müzikleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenir. Aynı zamanda blokflüt, 

melodika, gitar eğitimi ile enstrüman çalma yeteneği geliştirilir. Seçkin çocuk şarkıları ve 

koro eserlerinden oluşan repertuarla da koro çalışmaları yapılmaktadır. 

 

REHBERLİK SERVİSİ 
Özel Evrim Okulları Rehberlik Servisi olarak temel amacımız öğrencilerimizin kendini 

tanıyan ve ifade edebilen, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun hedefler belirleyebilen, 

çevresiyle uyumlu, problem çözme becerisi gelişmiş, insan sevgisi ile dolu, gelişim 

seviyesine uygun duygusal ve sosyal olgunluk kazanmış, kişilik sahibi, mutlu bireyler olarak 

yetişmelerine katkıda bulunmaktır. 

Rehberlik Servisi gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, 

bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. 

Okulumuzda okul rehberlik programının yürütülmesi, bireysel ve grup rehberliği, mesleki 

rehberlik ve üst öğrenim danışmanlığı çalışmaları yapılmaktadır. 

Görüşmelerimiz düzenli bir işleyiş sağlayabilmek için randevu ile yapılmalıdır. 
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SOSYAL SORUMLULUK 
Okulumuz sosyal sorumluluk çerçevesinde, her yıl geri dönüşüm kampanyaları 

düzenlemektedir.  

Atıkları okul içi mini bir yarışmayla toplayıp geri dönüşüme katkıda bulunur. Her katta 

kâğıtlar için geri dönüşüm kutuları mevcuttur. Ayrıca ilçede katıldığı Atık Toplama ve Geri 

Dönüşüm kampanyalarında dereceleri olup ödüller kazanmıştır. 

Ayrıca engelliler için yapılan çalışmalara katılmıştır, ortak etkinlikler düzenlemiştir. Kapak 

toplama kampanyaları ile tekerlekli sandalye ve görme engelliler için baston alarak engelli 

kardeşlerini sevindirmiştir ve sevindirmeye devam edecektir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Okulumuz Ölçme Değerlendirme; yazılı, sözlü ve projeler kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca 

lise giriş sınavlarına hazırlık amaçlı ilkokul 4.sınıf ve ortaokul öğrencilerine yönelik 

Okulistik sınavları yapılmaktadır. 8.sınıf öğrencileri için TEOG sınavına yönelik eğitim 

öğretim yılı süresince etüd çalışmaları yapılır.   

Okulistik sınavları yıl içerisinde belirli aralıklarla yapılır ve sonuçlar objektif bir şekilde 

değerlendirilip öğrenciler bilgilendirilmektedir.  
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KAMPÜS BİRİMLERİ 

KÜTÜPHANE 
Kütüphanemizde kitaplarımız içerik ve yazın türlerine göre sınıflandırılıp kodlanmıştır: 

 EDEBİYAT 

 ÇOCUK EDEBİYATI (ÇED), 

 ÇOCUK- MASAL (ÇEM), 

 ŞİİR (SIR), 

 SÖZLÜK (SÖZ), 

 BAŞVURU KAYNAKLARI (ANS), 

 EĞİTİM (EĞİT), 

 TARİH/CUMHURİYET TARİHİ(CTA), 

 ATATÜRK (ATA), 

 OSMANLI TARİHİ (OTA), 

 YAKIN TARİH (YTA), 

 DÜNYA TARİHİ (DTA), 

 SANAT / SİNEMA (SİN), 

 TİYATRO (TİY), 

 MÜZİK (MÜZ), 

 FELSEFE (FEL), 

 SOSYOLOJİ (SOS), 

 PSİKOLOJİ (PSİ), 

 GEZİ (GEZ) vb… 

Çocuk / öykü, roman ve masallarımız, çocuklarımızın rahatlıkla yetişebilecekleri raflarda 

yerini alır. 

Kitaplar on beş gün süreyle alınabilir, süre yetmediğinde bildirilmek kaydıyla süre bir hafta 

uzatılır. 

YEMEKHANE– KANTİN 
Okulumuzda alt katta öğrencilerimizin ihtiyacına karşılayacak yeterlilikte hizmet veren 

yemekhanemiz bulunmaktadır. 2016/2017 yılı yemek hizmeti OPTİMAL YİYECEK VE 

İÇECEK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından verilmeye devam edilecektir.. Diyetisyenimiz 

tarafından hazırlanan yemek menüleri, her ay düzenli olarak web sayfasında 

yayınlanmaktadır. 

SAĞLIK BİRİMİ 
Tam gün çalışan okul hemşiresi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların hem 

fiziksel, hem ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerinin önemini kavramış olmanın 

http://www.evrim.k12.tr/wp-content/uploads/2013/03/OPTIMAL-YIYECEK-VE-ICECEK-HIZMETLERI-AS.docx
http://www.evrim.k12.tr/wp-content/uploads/2013/03/OPTIMAL-YIYECEK-VE-ICECEK-HIZMETLERI-AS.docx
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bilinciyle, sağlığı ilgilendiren pek çok konuda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca haftada bir 

gün iş yeri hekimi okulumuzda bulunmaktadır. 

Acil ihtiyaç duyulacak ilaçların olduğu dolaplar 1 yataklı gözlem odası ve hasta karşılama 

masasının olduğu yeterli donanıma sahip bir revir mevcuttur.  

DANIŞMA - ÖĞRENCİ İŞLERİ – MUHASEBE 
Okul girişinde sizi önce Danışma karşılamaktadır, burada ziyaretçi vb. kartını kimlik 

karşılığı kaydını yaptırarak alır ve ayrıca ziyaret sebebi de burada belirtilir. Sekreterlik ve 

ufak toplantıların ve görüşmelerinde yapıldığı bir bekleme odası mevcuttur. Okulun 

haberleşme ve iletişimi buradan sağlanır. Ayrıca görüşmeler için randevular yine okul 

sekreterinden alınır.  

Muhasebe ve Öğrenci İşlerinin yürütüldüğü bir odamız mevcuttur. Okulun mali açıdan tüm 

işlemleri ve her türlü okul içi dışı yazışma buradan yürütülür. 

GÜVENLİK 
Okulumuzda güvenlik hizmeti İçişleri Bakanlığının Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin 

Belgesi ile hizmet veren Doruk Güvenlik Firması tarafından sağlanmaktadır. Okulumuz, tüm 

gün güvenlik açısından kameralar yardımıyla takip edilmektedir. Güvenlik birimimiz, 

ziyaretçilerin girişinden önce ilgili kişilerden onay alır. Kampüse giren araçların kontrollü bir 

şekilde giriş-çıkış işlemlerini yürütür.  

Ziyaretçiler özel olarak kayıt altına alınır, geçerli bir kimlik karşılığı “Ziyaretçi” kartı alarak 

bir güvenlik görevlisi gözetiminde okula girerler. Öğrenci çıkışları sıkı bir şekilde kontrol 

ve takip edilir. “Çıkış İzin Kâğıdı” almadan öğrenci çıkışına müsaade edilmez. Okul 

içinde/yakın çevresinde hiç bir yerde, açıkta tütün ve tütün mamulleri bulundurulmaz. 

Okulumuzda sınırlı sayıda araç park yeri bulunmaktadır. Bu sebeple otoparkın dolu olduğu 

durumlarda velilerimizin okul dışında park yeri aramaları uygun olacaktır. Okul içi trafik ve 

otopark yönlendirmesi güvenlik görevlileri tarafından yapılır ve velilerimizin uymaları 

beklenir. 

 

SERVİS 
. 
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TURSAN olarak 1986 yılında önce güvenlik ve kalite, sonra yenilik ve gelişim değerleriyle yola çıkan bir 
öğrenci servis firmasıyız.  
Taşıdığımız sorumluluğun daima farkında olan firmamız, bu düşünce ile birçok ilkin altına imza atmış  ve 
taşımacılık sektörünün esaslarının oluşmasına öncülük etmiştir. 
  
Servis sürücülerimize psikoteknik test uygulaması, güvenli sürücü seçim kriterlerinin hazırlanması, rehberli 
servislerin hayata geçirilmesi, servis araçlarında emniyet kemerlerinin kullanılması ve uydu takip sistemleri 
uygulamasında öncü rol oynadık. 1999 yılında sektörde ilk ISO Kalite Yönetim Sistemi belgesini aldık. Servis 
sürücüleri için Türkiye’deki ilk mesleki eğitim modelini hayata geçirdik, bu konuda eğitim filmleri hazırladık, 
kitaplar yazdık… Bu alanda Türkiye’ye değer standartları oluşturduk. Bu yönleri ile sektörde birçok yeniliğin 
mimarı olan firmamız; güçlü iletişim kültürü , haberleşme ağı, takipçi, denetleyici, raporlayıcı yapısı, sürücü 
ve rehberlerimize yönelik özel eğitim programı ve düzenli, güvenli tedarikçi yönetimiyle sektörde ilk sıralarda 
tercih edilen firmalar arasına girdik… 

  
Detaylı bilgi için buraya tıklayınız. ( Bu alandan Tursan web sitesine geçiş sağlanabilir) 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEYİŞ 

OKUL SAATLERİ 
Derslere giriş saati 8.15- çıkış saati 15.55’tir. Öğlen yemeği 12.10-12.50 saatleri 

arasındadır. 1. Sınıflar 12.00’de yemeğe inmektedir. Anasınıfı öğrencileri saat 12.50’den 

sonra yemeğe inmektedir. 

ZAMAN ÇİZELGESİ 
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AKADEMİK TAKVİM 
 

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH 

1 2015-2016 Öğretim yılının başlaması 07 Eylül 2015 Pazartesi 

 PAZARTESİ 

 PERŞEMBE 

CUMA 

1. DERS 08.15 – 08.55 08.15 – 08.55 

DİNLENME 10 DK. 10 DK. 

2.DERS 09.05 – 09.45 09.05 – 09.45 

DİNLENME 10 DK. 10 DK. 

3.DERS 09.55 – 10.35 09.55 – 10.35 

DİNLENME 10DK. 10DK. 

4.DERS 10.45 – 11.25 10.45 – 11.25 

DİNLENME 5 DK. 5 DK. 

5.DERS 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 

ÖĞLE YEMEĞİ 40 DK. 40 DK. 

6.DERS 12.50 – 13.30 12.50 – 13.30 

DİNLENME 10 DK.  

7.DERS 13.40 – 14.20  

DİNLENME 10 DK.  

8.DERS 14.30 – 15.10  

DİNLENME 5 DK.  

9.DERS 15.15 – 15.55  
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2 İstanbul’un Kurtuluşu 6 Ekim 2015 Salı 

 

2015/2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 
GÜNLER EYLÜL/2015 EKİM/2015 KASIM/2015 

Pazartesi  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Salı 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

Çarşamba 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Perşembe 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Cuma 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Cumartesi 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Pazar 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

 

GÜNLER ARALIK/2015 OCAK/2016 ŞUBAT/2016 

Pazartesi  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Salı 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Çarşamba 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Perşembe 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Cuma 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Cumartesi 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Pazar 6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

 

GÜNLER MART/2016 NİSAN/2016 MAYIS/2016 

Pazartesi  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Salı 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Çarşamba 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Perşembe 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Cuma 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Cumartesi 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Pazar 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 

GÜNLER HAZİRAN/2016 TEMMUZ/2016 AĞUSTOS/2016 

Pazartesi  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Salı  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Çarşamba 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Perşembe 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Cuma 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Cumartesi 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Pazar 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  
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3 Kurban Bayramı 
23 Eylül Çarşamba (yarım gün)                 

24 Eylül Perşembe-25 Eylül Cuma Tatil  

4 Cumhuriyet Bayramı 
28 Ekim Çarşamba (yarım gün)                                   

29 Ekim Perşembe  

5 Atatürk Haftası 09 Kasım – 13 Kasım 2015 

6 Öğretmenler Günü 24 Kasım 2015 Salı 

7 1.Ara Tatil 23 Kasım 2015 – 27 Kasım 2015 

8 2.Kanaat Dönemi 30 Kasım 2015 – 22 Ocak 2016 

9 Yılbaşı Tatili 01 Ocak 2016 Cuma 

10 Yarıyıl Tatili 25 Ocak 2016 - 05 Şubat 2016 

11 3. Kanaat Dönemi 08 Şubat 2016 – 22 Nisan 2016 

12 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  23 Nisan 2016 Cumartesi 

13 2. Ara Tatil 25 Nisan 2016 – 29 Nisan 2016 

14 4. Kanaat Dönemi 02 Mayıs 2016 – 10 Haziran 2016 

15 Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2016 Pazar 

16 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2016 Perşembe 

17 2015-2016 Öğretim Yılının Sona Ermesi 10 Haziran 2016 Cuma 

18 Ramazan Bayramı 

04 Temmuz Pazartesi (yarım gün)          

05 Temmuz Salı - 06 Temmuz Çarşamba 

07 Temmuz Perşembe Tatil 

 

19 Zafer Bayramı 30 Ağustos 2016 Salı  

 

 

OKUL – VELİ - ÖĞRETMEN İLETİŞİM 
Veli görüşmeleri; 

 Öğrencilerimizin akademik  gelişimlerini, 

 Yeni konuları pekiştirmeleri için ne kadar ve nereye kadar yardımcı olabileceklerini, 

 İleriye yönelik neler yapılabileceği, 

 Bizden beklentileri, 

 Birlikte neler yapabileceğimizi paylaşmak. 
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Veli ile iletişimde birkaç kanal kullanılmaktadır. Duyurular için; 

- Websitesi 

- SMS 

- Facebook, Twitter 

- E-posta 

- Öğrenci ile birlikte gönderilen yazılar. 

- Veli toplantıları 

- Randevu ile yapılan birebir görüşmeler 

Randevu almak isteyen velilerimiz Filiz Hanım ile irtibata geçecektir. Okulumuz, sizinle 

iletişime çok önem vermektedir. Siz velilerimizden okul-veli iletişim süreçlerine katılmanız 

ve eğitim sistemimizin düzeni için; 

•Okula geldiğinizde, eğitim bölümüne girmemeye özen göstermenizi, 

•Öğrencilerimizin devamsızlık durumlarına dikkat etmenizi ve rahatsızlığı sebebiyle iki 

günden fazla okula gelemediği durumlarda doktor raporu almanızı 

•Öğretmenlerimizle bireysel görüşmelerinizi randevu saatlerinde gerçekleştirmenizi,  

•Veli toplantılarına katılmanızı, 

•Okul tarafından gönderilen duyuruları okuyarak, geri bildirimi olanları zamanında 

yanıtlamanızı, 

Öğrencilerimizin okula elektronik cihaz ve cep telefonu getirmemeleri konusunda özen 

göstermenizi rica ederiz. 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ KIYAFETİ 
Okulumuz kıyafetleri beyaz ve lacivert tişört ve bej renk pantolon, kızlar için etek-pantolon 

şeklindedir. Beyaz tişörte alternatif olarak lacivert tişört giyilebilir. Anasınıfında kıyafet 

serbesttir; ancak okul gezilerinde okul eşofmanıyla gelmeleri gerekmektedir. Bunların 

dışında bir kıyafet ile okula gelmek yasaktır.  Beden eğitimi dersi olduğu gün öğrenciler 

okula beden eğitimi dersinin öngördüğü çerçevede giyinerek gelebilirler. Bunun dışında 

başka amblemi olan okul üniforması dışında okula gelinemez. 
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GİRİŞ – ÇIKIŞ - İZİN SÜRECİ 
Okula giriş çıkış için belirtilen saatler dışında gelip giden öğrenciler idareden izin kâğıdı 

almalıdırlar. Geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler uyarılır ve velisi 

bilgilendirilir. Servis aracı kullananlar öğrenciler; 

Okula geliş ve gidişlerinde okulun ulaşım servisini kullanan öğrenciler okul dışına kayıtlı 

oldukları servis aracı ile çıkış yaparlar. 

Öğrencilerimizin evlerine servis araçlarıyla gitmedikleri günlerde, öğrenciyi alacak kişi ilgili 

müdür yardımcısına öğrenciyi okuldan erken alma nedenini bildiren izin dilekçesi 

bırakmalıdır ve aynı zamanda servis sorumlusuna da bilgi vermelidir.  

Servis aracı kullanmayan öğrenciler; 

Servis kullanmayan öğrencinin velisi, öğrencinin okuldan nasıl çıkacağı bilgisini dilekçe ile 

öğrenci işlerine bildirir. Velilerin öğrenciyi almaya yetkili kıldığı kişi adına öğrenci işleri 

tarafından “çıkış kartı” düzenlenir.  

Öğrencinin okuldan günlük düzeninden farklı çıkış yapmak istediği günlerde; 

Öğrencimiz okuldan her zamankinden farklı bir şekilde çıkacaksa velisi tarafından yazılıp 

imzalanmış dilekçenin Okul Sekreterliğine ulaştırılmalıdır. 

 

Ayrıca okula gelen velilerin, idarenin bilgisi olmadan katlara, sınıflara çıkmaları 

koridorlarda dolaşmamaları, eğitim ve öğretim sürecinin, sağlıklı bir şekilde 

yürümesini engelleyebileceğinden konuya özen göstermeleri beklenmektedir. 

08.20’dan sonra ve 15.30’dan önce okul bahçesine veli aracı giriş – çıkışı 

yapılmayacaktır. 

OKUL GEZİLERİ 
Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışımız doğrultusunda, yıl içinde ilgili branş ve sınıf 

öğretmenleri ile geziler düzenlenmektedir. Bu geziler için velilere “İzin Dilekçesi” 

gönderilir, aksi takdirde onaylı dilekçesi olmayan öğrenci geziye götürülmez. 

KAYIP EŞYA 
Öğrencilerimizin kişisel eşyalarını (üniforma, kırtasiye malzemesi, kitap ve defterler) kolay 

tanıyabilmeleri ve bulabilmeleri için üzerlerine mutlaka adlarını yazmaları gerekmektedir. 
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Özellikle kıyafetlerin içinde bulunan boş etikete tükenmez kalem ile bilgilerin yazılması 

önemlidir. Gün içinde veya gün sonunda unutulan giysiler, defter, kitap ve çantalar kayıp 

eşya dolaplarına konur. Her dönem sonunda, bırakılan ve unutulan eşyalar girişte sergilenir, 

belli bir süre okulda saklanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

 

 



 ÖZEL EVRİM OKULLARI 30 
 
 

 

 

 

ÖZEL EVRİM OKULLARI 

Kazım Orbay Cad. No:15 Bomonti Şişli/İstanbul 

Tel: 0 (212) 231 34 31-32-33 

Fax: 0 (212) 231 34 30 

Eposta: evrim@evrim.k12.tr 

Facebook: www.facebook.com/evrimokullari 

Twitter: https://twitter.com/evrimokullari 

Youtube: http://www.youtube.com/user/evrimokullari 

 

 

NOTLAR: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:evrim@evrim.k12.tr
http://www.facebook.com/evrimokullari
https://twitter.com/evrimokullari
http://www.youtube.com/user/evrimokullari


 

 

31 www.evrim.k12.tr 
 
   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 ÖZEL EVRİM OKULLARI 32 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

 

33 www.evrim.k12.tr 
 
   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 ÖZEL EVRİM OKULLARI 34 
 
 

 

  



 

 

35 www.evrim.k12.tr 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


