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Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır; ya da esaret ve 
sefalete terk eder.



Başarının Genetiği Yeniden Şekilleniyor...
1986’dan Bugüne Deneyim, Vizyon ve İstikrarlı Başarı ...........................................1

Gelecek Nesil Eğitim Modeli ................................................................................................3

Global Dünyada Uluslararası Başarı Yolculuğu ...........................................................5

Dünya ile İletişim: İngilizce, Almanca, Kodlama .........................................................7

2030 Geleceğin İletişim ve Yaşam Becerileri ..............................................................11

Eğitim 4.0 ile Bilim ve Teknoloji Üretimi ........................................................................13

Akademik Donanım ve Ulusal Sınavlara Hazırlık .......................................................17

Liseye Giriş Sınavına (LGS) Hazırlık ..................................................................................19

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) Hazırlık ............................................21

Akademik Danışmanlık ve PDR  ........................................................................................23

GEN Haritası ve Genç Yetenekler Akademisi ..............................................................25

Geleceğin Liderleri ...................................................................................................................27

Yeni Nesil ve %100 İsabetli GEN Yayınları  ....................................................................29

Karekodlu Yayınlar ve digiGEN Video Portalı ..............................................................29

Eğitim ve Yaşam  Merkezleri  ..............................................................................................31



Eğitim Gönüllülerinin Eseri...

1986’dan Bugüne Öğrencilerini 
Başarıdan Başarıya Koşturan
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B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Bugün, bir aile şirketi çatısı altında büyüyen 
GEN Koleji, kurucularının bugüne kadar elde 
ettiği başarılardan yola çıkarak “Başarmak 
Genlerimizde Var!” mottosuyla eğitim sektöründe 
yoluna devam ediyor. 

GEN Eğitim Kurumları; 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılı itibariyle GEN Koleji ve GEN Yayınları; 2020-
2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle GEN Kurs 
Merkezleri’ni de bünyesine katarak Türkiye’de 
büyümeye devam ediyor. 

1986’dan Bugüne 
Deneyim, Vizyon ve İstikrarlı Başarı
Eğitim-öğretim ve yayıncılık alanlarında 30 yılı aşkın deneyimine sahip, Türkiye’deki eğitim 
sistemine hakim, dünyadaki gelişmeleri ve buna bağlı olarak eğitime yansıyan gereksinimleri 
ve yeni trendleri yakından takip eden, değişimlere hızlı ve en iyi şekilde adapte olabilen, 
vizyoner ve eğitimci yöneticilerden oluşan GEN ekibi, size alabileceğiniz en çağdaş, yenilikçi 
ve başarı odaklı eğitimi sunuyor.

GEN Eğitim Kurumları Liderleri 



Eğitimin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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21. yüzyılda kurulan GEN Gelecek Nesiller Koleji; insancıl 
yaklaşımı, yenilikçi vizyonu, çağı yakalayan eğitim programı ve  
başarı odaklı kimliğiyle öne çıkmaktadır.

GEN Koleji bugünün çocuklarını ve gençlerini Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası değerlere 
sahip, yüksek nitelikli ve donanımlı, mutlu, insanlığa ve 
dünyaya değer katan, üretken bireyler yetiştirme misyonunu 
benimser.

GEN Koleji küresel dünyanın ekseninde ve bilişim çağının 
ışığında başarının genetiğini yeniden tanımlar. Sunduğu 
Gelecek Nesil Eğitim modeli ile ilerici bir yaklaşım sergiler.

Oyun alanları ve araştırma ortamlarıyla öğrencinin hayatı deneyimlemesine, geleceğini kendisinin tasarlamasına, akranlarıyla bir 
arada olmasına; dünyayı, insanlığı ve yaşamı tanımasına; bireysel farklılıklarını zenginlik olarak görmesine; ilgi ve yeteneklerini 
parlatmasına; bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini en üst düzeyde tamamlamasına imkan sağlar. 

GEN Koleji öğrencilerine sunduğu Gelecek Nesil Eğitim Modeli ile 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedeflerken, onların dünya ile 
iletişimde, Endüstri 4.0’a hazır, yetenek ve ilgileri doğrultusunda potansiyelini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlar. 
Gelecek Nesil Eğitim yaklaşımı doğrultusunda oluşturulmuş eğitim programı akademik başarının yanı sıra öğrencilerini değişen çağın 
gerekliliklerini karşılayan, sahip oldukları iletişim ve yaşam becerileriyle yer aldıkları sosyal çevrede ve iş yaşantılarında başarılı ve 
üretken liderler olarak hayata hazırlar.

GEN Koleji; “değişimin, değişmeyen tek şey’’ olduğuna dair inancıyla öğrencilerini uzgörü ile geleceğe hazırlarken, öğrencilerinin 
eğitim ve öğrenim yolculuğuna rehberlik eder. 

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Gelecek Nesil Eğitim Modeli



Başarının
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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Global Dünyada Uluslararası Başarı Yolculuğu
İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile dünya üzerinde sınırlar kalkıyor, dünya bütünleşiyor; sosyal, ekonomik ve 
kültürel alanlarda büyük değişiklikler gerçekleşiyor. Küreselleşme süreci olarak tanımlanan bu gelişmeler ile birlikte dünya, 
global bir yaşam ve rekabet alanına dönüşüyor.

GEN Koleji küreselleşen dünyayı tanıyan, kendini bu yeni düzende ifade edebilen öğrencilerin yetişmesi gayesiyle; gelecek 
nesil eğitim programını uluslararası geçerliliğe sahip bilim, teknoloji, fen, matematik, yabancı dil, sanat, spor, sosyal 
sorumluluk, kişisel gelişim, girişimcilik alanlarında birçok yenilikçi program ile donatır. 

Alanında lider kurumlar ve üniversitelerle iş birlikleri sağlar ve stratejik çözüm ortaklıkları gerçekleştirir. Öğrencilerini, 
eğitim ve kariyer hayatları boyunca kullanabilecekleri bilgi, beceri ve birçok başarı sertifikasyonlarıyla zenginleştirir.

Küreselleşme çağında, GEN Koleji okul yöneticileri 
ve öğretmenleri sürekli öğrenen, gelişime ve 
eleştiriye açık, birlikte çalıştıkları insanları 
takım halinde çalışmaya yönlendirebilen, 
yaratıcı öğrenme-öğretme ortamı oluşturabilen, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, onlara 
uyum sağlayabilen insanlar olarak yerlerini alır.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R



İletişimin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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Dünya ile İletişim

İngilizce

Öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefleyen GEN Koleji, öğrencilerinin yaşamları 
boyunca dünya ile iletişimde olmalarını sağlar. GEN Koleji’nde 3 yaş itibariyle, ilgili sınıf düzeyine 
uygun ve yoğun bir program çerçevesinde İngilizce, Almanca ve Kodlama eğitimi verilir.

GEN Koleji’nde İngilizce eğitimi Türk ve Native (Yabancı) öğretmenler tarafından gerçekleşir.

İngilizce programı Avrupa Dil Çerçevesi Programı(CEFR) dikkate alınarak hazırlanır. 
Öğrencilerin İngilizce yabancı dil seviyelerini objektif olarak değerlendirmeleri ve  
uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmaları için her yıl Haziran ayında Cambridge 
ESOL sınavlarına girmeleri sağlanır.

Ortaokul ve lise eğitiminin ilk yılı (5. ve 9. Sınıf) İngilizce Hazırlık Sınıfı kabul edilir. İngilizce 
dersinde, dil seviyelerine göre gruplandırılmış sınıflarda eğitim gören öğrenciler yoğun 
bir programa dahil olur. CEFR programına göre beklenen seviyeye ulaşması gereken dil 
seviyesi sınıfı öğrencileri, Cumartesi günleri okula gelerek English Push-Up Program’ına 
(İngilizce Takviye Programı) katılır.

İngilizce programının en önemli hedefi olan 4 dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) gelişmesi son derece önemlidir. 
Bu dört dil becerisinin gelişimi için uygulanan eğitim metodlarından yüksek ölçüde fayda sağlanır. Speaking alanının gelişimi için, 
okulda yabancı öğretmen eşliğinde gerçekleşen English Skills derslerine ek olarak, öğrencilerin speaking (konuşma) becerisinin 
en üst seviyede gelişmesini sağlamak amacıyla online İngilizce eğitim uygulaması kullanılır. GEN Koleji, öğrencilerinin İngiliz, 
Amerikalı, Avusturalyalı ve Güney Afrikalı (native) İngilizce öğretmenlerinden hem konuşma seviyelerini ilerletmek hem de 
aksanlarını geliştirmek amacıyla birebir Online Course (ders) almasını sağlar.  

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R



İletişimin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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İkinci Yabancı Dil : Almanca
İngilizcenin yanı sıra anasınıfından itibaren 2. yabancı dil olarak Almanca eğitimi 
verilir.

Almanca dil eğitiminde hedef, öğrencilere öncelikle dili sevdirmek ve dil 
öğrenirken farklı kültürleri de tanımalarını sağlamak ve öğrencilerde farkındalık 
yaratmaktır. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi zevkli 
hale getirmek hedeflerimiz arasında yer alır. 

Bunun için tüm derslerde olduğu gibi Almanca eğitiminde de drama, oyun, resim, 
şarkı ve dijital üyelikler kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlanır.

GEN Koleji anasınıfından itibaren sunduğu Kodlama eğitimi ile 
öğrencilerinin evrensel bir dil olarak gün geçtikçe önem kazanan 
kodlamaya hakim, projelerini hayata geçirebilen, “adım adım’’ ve 
“sistematik düşünme’’ olarak ifade edilen algoritmik düşünme 
becerisi gelişmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

Bu anlamda bilişim teknolojileri eğitim programında; temel kavramların 
kazanımı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, algoritma 
geliştirme, blok ve kod modunda web sitesi, mobil uygulama, robot 
ve oyun programlama çalışmaları sunar. Robotik ürünleri kullanılarak 
öğrencilerin STEAM, kodlama ve robotik alanlarında çalışmaları 
ve ayrıca takım çalışması, liderlik, iletişim ve daha pek çok konuda 
becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Her yıl yeni tema ile düzenlenen 
Robotik Yarışmalarına katılan GEN Koleji takımları oyun tabanlı bir 
mühendislik mücadelesinde diğer takımlara kıyasıya mücadele eder.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Üçüncü Yabancı Dil : Kodlama



Yaşam
Becerilerinin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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2030 Geleceğin İletişim ve Yaşam Becerileri
Günümüzde “Başarının Sırrı” araştırılmaya devam ediyor.
Harvard Üniversitesi, Stanford Araştırma Merkezi ve Carnegie Öğretme Vakfı’nın yaptığı 
araştırmalar, iş hayatında elde edilen, sürdürülen ve geliştirilen başarıda %85 oranında 
“Yaşam ve İletişim Becerileri”nin (Soft Skills / People Skills) rol oynadığını; geriye kalan 
%15’in ise  teknik / akademik bilgi ve beceriler (Hard Skills) olduğunu gösteriyor.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

GEN Koleji, geleceğin nesillerini akademik anlamda donanımlı ve üstün başarılı bireyler 
olarak yetiştirirken, yaşam ve iletişim becerilerine de sahip bireyler olmalarına son 
derece önem verir.

Bu anlamda dünyanın en prestijli kolejlerinin başında gelen, 1414 yılında Londra’da 
kurulmuş ve dünyanın en iyi bilim adamları, siyasetçileri ve kraliyet ailesi mensuplarını 
yetiştiren ETON College ile işbirliği yapar.

İngilizce B2 dil seviyesine sahip olan tüm öğrenciler, uluslararası geçerliliği 
olan “EtonX 2030 Future Soft Skills Sertifika Programına” (2030 Geleceğin Yaşam ve 
İletişim Becerileri) katılabilir.

Bu program dahilinde öğrenciler, Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Liderlik, 
Zaman Yönetimi, vb. iletişim ve yaşam becerileri derslerini online olarak Eton College 
öğretmenleri tarafından alır. Eğitim sonunda dünya geleninde prestijli olan “EtonX 
2030 Future Soft Skills Sertifikası”na sahip olurlar.

Eton College İşbirliği

EtonX Sertifika Programı



Eğitim 4.0 ile
Bilim ve Teknoloji Üretimi
Hızla gelişen bilişim teknolojilerinin geleceğe yön vereceği; yarının 
dünyasında Endüstri 4.0 diye adlandırılan teknoloji temelli sanayi ve 
ekonominin etkin olacağı öngörülüyor.

Endüstri 4.0 robotik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin 
interneti, siber güvenlik, bulut bilişim gibi yeni kavramları içinde 
barındırıyor. Endüstri 4.0’a hazır öğrenciler yetiştirmek için verdiğimiz 
eğitimin de Eğitim 4.0 seviyesinde olması gerekiyor.

GEN Koleji Endüstri 4.0’a uyum sağlayabilecek, teknolojiyi her 
alanda tasarlayan, geliştiren, üreten ve üretilen teknolojiyi 
kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler; eğitim programını, 
okullarının altyapısını, yaşam ve eğitim alanlarını Eğitim 4.0 
seviyesinde eğitim sunma amacıyla özenle tasarlar; öğretmen 
eğitimlerini bu alana yoğunlaştırır.

Bu sayede GEN Koleji, öğrencilerinin problemleri doğru tanımlayan 
(eleştirel  düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üreten (yaratıcı 
düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanabilen 
(bilimsel ve analitik düşünme) bireyler olarak yetişmesini amaçlar.

Üretimin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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Robotik, Kodlama ve STEAM Programı ile Teknoloji Tasarımı ve Üretimi

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Anaokulu İlkokul Ortaokul Lise



Eğitim 4.0 ile
Bilim ve Teknoloji Üretimi

Fen Bilimleri dersi, 2 ve 3 boyutlu video içerikleri eşliğinde işlenir. 
Öğrencilere sunulan bu görsel şölen programda yer alan konuların 
kolay ve hızlı öğrenilmesini, edinilen bilgilerin hafızasında  uzun süre 
kalıcı olmasını sağlar.

3D Videolarla Fen Eğitimi 

Eğlenceli Bilim Deneyleri

Bilimin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!

Öğrencilerin fen ve doğaya karşı ilgi ve meraklarını artırmak, edinilen 
bilgilerin deneyimlenerek ve yaparak-yaşayarak öğrenilmesini 
sağlamak amacıyla anaokulundan itibaren iki haftada bir Eğlenceli 
Bilim Atölyeleri gerçekleşir. 

Yıl boyunca laboratuvarda gerçekleşen derslerde, her öğrenci 
kendisine özel olarak hazırlanmış Eğlenceli Bilim Paketinin içindeki 
materyalleri kullanarak programda yer alan konularla ilgili deneyler 
yapar, gözlemlerini paylaşır.  
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Yenilenebilir Enerji konusunda öğrencilerde 
farkındalık uyandırmak ve enerji üretiminin 
tüm safhalarının gözlemlenmesini sağlamak 
amacıyla, öğrencilerin rüzgar tribünleri, 
güneş enerjisi ile çalışan paneller, hidrojen 
yakıt ile çalışan araçlar tasarlayarak temiz 
enerji kaynağı yaratması sağlanır.

STEAM; fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), 
sanat (art) ve matematik (mathematics) alanlarından oluşur ve projeye dayalı, 
uygulamaya dönük, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımıdır.

GEN Koleji 3 yaşından itibaren öğrencilerine sunduğu STEAM temelli 
eğitimin yanı sıra, her iki haftada bir uyguladığı STEAM projeleriyle edindiği 
bilgileri günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözerken kullanan, yaratıcı 
düşünceyi hayata geçirerek proje geliştiren ve inovatif çözümler sunan 
bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

Öğrencilerin matematiksel düşünme becerisi kazanması, fen eğitimi 
altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin 
eklenmesi hedeflenir. Böylelikle öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini 
üretime dönüştürme becerisi kazanması amaçlanır.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Yenilenebilir 
Enerji Üretimi

STEAM ile Hayalden İnovasyona



Başarının
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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GEN Koleji öğretmen kadrosu, GEN Eğitim Kurumları tarafından yönetilen GEN Performans Sistemi’ndeki niteliklerine uygun, iletişimi 
kuvvetli, tecrübeli, sınava hazırlıkta uzman, yayın hazırlığında etkin görev alan, eğitimdeki yenilikleri yakından takip eden öğretmenlerdir. 

Eğitim öğretim yılı boyunca, MEB müfredatına uygun olarak, eğitim koordinatörleri tarafından özenle hazırlanan GEN Koleji Akademik 
Takvimi tüm kurumlarda eş zamanlı olarak uygulanır. Etkinlik Takviminde yer alan birbirinden farklı sportif ve sanatsal faaliyetler aktif  
olarak sürdürülür; çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalara katılım  gerçekleşir; eğitim programını destekleyen atölye, etkinlik, gösteriler 
gerçekleşir ve şehir içi geziler düzenlenir.

Sıkça uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri yakından takip edilir. Uygulanan deneme sınavları uzman 
ölçme-değerlendirme birimi  tarafından okunur. Detaylı karne ve kazanım analizleri verilir.  Ayrıca öğretmen ve velinin de takip etmesini 
sağlamak  amacıyla Online Eğitim ve İletişim Portalında yayınlanır. Sınav sonuçları, mentör öğretmenle beraber değerlendirilir ve öğrenci 
ihtiyacı olan etütlere yönlendirilir, bireysel ödevlendirmeler yapılır. 

Her hafta düzenlenen etütlerde, uygulanan sınavlar sonucunda çıkan kazanım  analizindeki eksiklere göre çalışmalar yapılır. Sınıf 
bazında veya konu eksiklerine göre ayrılmış homojen yapıdaki etüt sınıflarında o kazanımla  ilgili konu anlatımı, pekiştirme, eksik 
tamamlama, tekrar ve soru çözümleri yapılır.

Bireysel çalışmalar, öğrencinin öğrendiklerini pekiştirmesi veya öğrenilecek konuya  ön hazırlık yapması için verilir. Her hafta Cuma 
günü, 3GEN Kitapçığı dağıtılır ve ayrıca Online İletişim Portalından paylaşılır. Takip eden hafta 3GEN kitapçığı kontrol edilir ve velinin 
bilgilenmesi için kontrol sonucu Online İletişim Portalına işlenir. 

Alanında Uzman ve Deneyimli Öğretmenler

Akademik Program ve Etkinlik Takvimi

Sınavlar ve Ölçme Değerlendirme

Eksik Tamamlama ve Pekiştirme Etütleri

Bireysel Çalışmalar

Akademik Donanım ve Ulusal Sınavlara Hazırlık

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R



LGS

Başarının
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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Liseye Giriş Sınavına (LGS) Hazırlık
Yoğun Eğitim Programı
Öğrenciler günde 9 saat, haftada toplam 45 saat eğitim görür. Bu program dahilinde dersler, sınav uygulamaları ve etütler gerçekleşir.

Beceri Temelli Eğitim ile Düşünce Becerileri Gelişimi ve LGS Hazırlık
5.Sınıf itibariyle deneme sınavları ve etütler ile başlayan sınava hazırlık, her yıl yoğunlaşarak devam eder. Beceri temelli sorularla 
öğrencilerin düşünme becerileri geliştirilirken LGS’de sorulan yeni nesil soru tipini kavramaları hedeflenir. 

7.Sınıfın Mayıs Ayında LGS’ye İlk Adım 
7.Sınıfın sonunda gerçekleşen LGS’ye İlk Adım Programı ile öğrenciler LGS’de belirleyici konuları işlemeye başlar ve sınav hazırlığında 
önemli bir yol alır. 

8.Sınıflara Haftanın 6 Günü Eğitim
8.Sınıf öğrencileri Cumartesi günü de okula gelerek haftada toplam 50 saat eğitim görürler. Böylelikle okul eğitiminin yanı sıra LGS 
hazırlık çalışmalarının tümünü GEN Koleji’nde tamamlamış olurlar.

Gelişim Takip Sınavı (GETA) ve LGS Denemeleri
Öğrencilerin çoktan seçmeli sorularda pratiklik kazanmaları amacıyla ve o güne kadar öğrendikleri bilgilerin ölçme değerlendirmesini 
gerçekleştirmek adına deneme sınavları uygulanır. 5. ve 6. sınıf öğrencilerine her ay Gelişim Takip Sınavı (GETA); 7. sınıf öğrencilerine 
15 günde bir, 8. sınıf öğrencilerine de her hafta LGS deneme sınavı uygulanır.

LGS Hızlandırma ve Genel Tekrar Programı
8. Sınıf öğrencileri okul açılmadan iki hafta önce eğitime başlar ve Ağustos ayının son haftası ile Eylül’ün ilk haftasını LGS Hızlandırma 
Programı ile değerlendirir. Kasım ve Nisan ara tatillerinde ve sömestr tatilinin bir haftasında LGS Hızlandırma Programına katılır. LGS’ye  
1 ay kala tüm müfredat tamamlanmış olur; Genel Tekrar Çalışmaları ve yoğun olarak Deneme Sınavları  yapılır.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A RLGS



Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavına (YKS) Hazırlık
TYT - AYT
Cumartesi Dahil 6 Gün Yoğun Eğitim Programı 
9 ve 10. sınıf öğrencileri haftada 45 saat (40 saat ders + 5 saat etüt) 
eğitim görür. 11 ve 12. sınıf öğrencileri Cumartesi dahil haftada 6 gün 
50 saat (45 saat ders + 5 saat etüt) eğitim görür. 

TYT - AYT Hazırlık Programı
GEN Koleji’nde MEB programı ile beraber TYT-AYT hazırlık programı 
gerçekleşir. 9.sınıftan itibaren başlayan hazırlık, üst sınıflara doğru 
artarak devam eder. 11.sınıfta, alanlara ayrılan öğrenciler tüm TYT 
konularını görür. Bu  sayede TYT-AYT hazırlık sürecinde büyük bir yol 
kat edilir. 12.sınıfta, MEB’in belirlediği programla birlikte TYT-AYT 
hazırlık programı uygulanır.

Check-Up Sınavları ve TYT - AYT Denemeleri
Öğrencilerin çoktan seçmeli sorularda pratiklik kazanmaları amacıyla 
ve o güne kadar öğrendikleri bilgilerin ölçme değerlendirmesini 
gerçekleştirmek adına sınavlar uygulanır. 9. ve 10. sınıf öğrencilerine 
her hafta dönüşümlü olarak Check-Up Sınavları Sayısal ve Sözel 
olarak yapılır. TYT Deneme Sınavı ise her ay uygulanır. 11. Sınıf 
öğrencilerine her hafta dönüşümlü olarak Check-Up Sınavları Sayısal 
ve Sözel olarak yapılır. Her 15 günde bir dönüşümlü olarak TYT ve AYT 
Deneme Sınavları uygulanır. 12. Sınıf öğrencilerine her hafta deneme 
sınavı uygulanır. Böylelikle her ay 3 TYT ve 1 AYT Deneme Sınavları 
gerçekleşir. Sınava yakın süre kala birçok farklı kaynaktan özenle 
seçilen Deneme Sınavları yoğun olarak sunulur.Y
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11. Sınıf TYT Kampı > Mayıs - Haziran
Yıl boyunca işlenen TYT konularının tekrarını sağlamak,  konuları 
pekiştirmek ve 12.sınıfa hazır başlamalarını sağlamak amacıyla TYT 
Kampı düzenlenir. Bu program boyunca öğrenciler 7 saat ders ve 2 
saat etüt olmak üzere günde toplam 9 ders görür. Özet konu anlatımı 
ve sorular üzerinden tekrar yapılır.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

TYT - AYT Hızlandırma ve 
Genel Tekrar Programları

12. Sınıf Ara Dönem ve Yarıyıl Hızlandırma > Kasım, Nisan ve Ocak

12. Sınıf YKS Focus Programı > Mayıs

Okulların ara dönem ve yarıyıl tatiline girdiği dönemde, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 1’er hafta boyunca uygulanan programlardır. 
12. sınıf öğrencileri için ilk dönem boyunca gördükleri derslerdeki konuları içeren, öğrencinin kendi ihtiyacı doğrultusunda ders 
seçebildiği tekrar programı uygulanır.

12. Sınıf YKS Kampı > Mayıs
YKS Kampı süresince yoğun deneme sınavları, motivasyon seminerleri ve soru çözüm saatleri uygulanır. Öğrencilerimizle 
öğretmenlerimiz kamp süresince bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirirler. Günlük çözülen soru sayısını arttırarak çok sayıda 
deneme çözüp ve yapılamayan her sorunun anında öğrenilmesiyle öğrencilerimizin başarısı artırılır ve motivasyonları yükseltilir.

YKS öncesi öğrencilerin başarısını arttırmak, daha fazla soru çözmelerini sağlamak, hedeflerine ulaşabilmeleri için motivasyonlarını 
kuvvetlendirmek amacıyla Soru Çözüm Kampı (FOCUS) düzenlenir. Öğrencilere verilmek üzere her güne özel testler hazırlanır. Kamp 
süresince gözetmen öğretmenler eşliğinde öğrenciler bu soruları çözerek ve soru çözümlerine katılarak eksiklerini tamamlar, hızlı ve 
doğru test çözme beceri kazanırlar.



Akademik Danışmanlık 
ile Üstün Başarı
Eğitim koordinatörlerinin liderliğinde; alanında uzman, özel 
okulculukta ve sınava hazırlıkta deneyimli, dinamik, iletişimi kuvvetli 
öğretmenler GEN Koleji’nde eğitim verir.

Mentör öğretmen akademik danışmanlık yaptığı öğrencilerin, 
gelişimlerini takip eder; geliştirmeleri gereken alanlarda öğrencileri 
bireysel ödevlendirme, etütler ve diğer uygun çalışmalara  yönlendirir. 

Öğrenci ve veliler ile yüz yüze, telefon ve Online İletişim Portalı aracılığı 
ile iletişimde olur ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sürekli bilgi 
paylaşımında bulunur.

Rehberliğin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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Birey Olma Sürecinde Psikolojik Danışmanlık
GEN Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, her öğrencinin içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir 
şekilde kullanarak, açığa çıkarmasına yardımcı olur.

Test ve Envanterler
Test ve envanterler, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak ve psikolojik süreçlerinin araştırılması, değerlendirilmesi, bilişsel 
işlevlerin incelenmesi için özenle uygulanır. Gerekli durumlarda öğrenci, öğretmen ve aile ile paylaşılır.

Bireysel Gelişim Takibi
Bireysel Gelişim Takibi öğrencinin başarılı olmasını sağlayan en önemli unsurların başında gelir. Bu anlamda GEN Koleji rehber 
öğretmeni; sınıf öğretmeni ve mentör öğretmen ile beraber öğrencinin başarısını değerlendirir, gelişimini sürekli takip eder. Yapılan 
değerlendirmeleri ve başarıyı artırmaya yönelik önerileri öğrenci ile paylaşır. Öğrencinin Akademik Başarı Dosyasına ve Gelişim 
Değerlendirme Formu’na tüm görüşleri ve yapılacak çalışmaları not eder; veli ile iletişime geçerek paylaşımda bulunulur.

Sınav ve Kariyer Rehberliği
Sınava hazırlık sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerine, bir üst kademeye geçiş sistemi, lise ve üniversiteler, meslekler ve üniversitedeki 
ilgili bölümler tanıtılır. Öğrencilerin kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda hedef belirlemeleri sağlanır. Odaklanma ve dikkat 
dağınıklığını azaltma, sınav kaygısı, sınav stratejileri, test teknikleri vb. konularda rehberlik çalışmaları yapılır. 

Tercih ve yerleştirme döneminde her öğrenciye özel Tercih Danışmanlığı verilir.

Meslek Tanıtımları
Eğitim anlayışımızın ilk hedeflerinden biri de öğrencilerimizin iyi meslekler edinmeleridir. Ortaokul ve lise öğrencilere yıl içerisinde 
genel kapsamlı meslek tanıtımları yapılır. Bu tanıtımda öğrenciler çeşitli meslek gruplarını detaylı olarak inceleme fırsatı bulur ve 
kendisi için daha doğru hedefler belirlemesi sağlanır.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik



Öğrenciyi tanımak ve potansiyelini keşfetmek amacıyla bilişsel, 
fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda uygulanan çeşitli test, envanter 
ve birebir görüşmeler sonucunda her öğrencinin GEN Haritası çıkarılır.

GEN Haritası öğrenciyi tanıma ve bireysel farklılıkları, eğilimleri, 
istekleri ve hedefleri doğrultusunda öğrenciye eğitim sunma ve 
kariyer planlama sürecinde kılavuz niteliği taşır. Bununla birlikte, 
GEN Haritası raporu ve öğretmen gözlemleri ışığında tüm öğrenciler, 
GEN Koleji’ne özgü oluşturulan GENÇ Yetenekler Programında 
yetenek ve ilgilerine uygun alanlara yönlendirilir; potansiyellerinin 
en üst seviyeye çıkarılması sağlanır. 

GEN HaritasıGelişimin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

GENÇ Yetenekler Akademisi’nde yer alan dersler, atölyeler, uygulamalar ve etkinlikler öğrencinin ilgisinin yüksek olduğu 
alanlarda hobi edinmesini ve kendini geliştirmesini; yeteneğinin yüksek olduğu alanlarda farkındalık kazanmasını; hem yetenek 
hem ilgisinin baskın olduğu alanlarda ise uzmanlaşmasını amaçlamaktadır.

Öğrenci GENÇ Yetenekler Akademisi’ndeki çalışmalara yönlendirilmeden önce, öğretmenlerin görüşleri alınır ve öğrenciye 
“Yetenek ve İlgi Envanteri’’ uygulanır. Belirlenen baskın ve ilgi alanları, öğrenci ile veli ile paylaşılır. Öğrencinin isteği de göz 
önünde bulundurularak öğrenci akademide yer alan en uygun alanlara yönlendirilir. Tüm çalışmalar yıl boyunca düzenlen farklı 
organizasyonlarda sergilenir ve STKlarla işbirlikleri gerçekleştirilerek öğrencilerin yaptığı çalışmalar sertifikalarla ödüllendirilir.

Öğrenciler görsel sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat söyleşileri gibi 
21. yüzyıl becerilerini geliştiren ders ve etkinlikler kapsamında 
ilgilerini keşfeder, yeteneklerini geliştirir, duygu ve düşüncelerini 
sanatla ifade etmeyi öğrenir. GEN Koleji’nde gerçekleşen sanat 
dersi ve atölyeleri ile öğrencilerin çok yönlü gelişim göstermeleri ve 
temel sanat eğitimi alarak dünya sanatçısı olma yolunda donanımlı 
yetişmeleri amaçlanır.

Sanatla İçiçe Yaşam

Öğrenciler okulda gerçekleşen sportif çalışmalarda fiziki ve 
ruhsal olarak rahatlar, çok yönlü gelişim gösterir. Jimnastik, yoga, 
voleybol, basketbol vb. çalışmalar eğitim programı doğrultusunda 
gerçekleşirken, GEN Koleji öğrencileri bireysel olarak ve takımlar 
halinde, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına ve turnuvalarına 
katılım gösterilirler.

Sportif Becerileri Geliştirme

Genç Yetenekler AkademisiGEN Haritası



Geleceğin Liderleri
Yetişiyor!

Lise yıllarında, öğrencide mesleki farkındalığın oluşması ve 
öğrencinin kariyerine ilk adımını atması son derece önem taşır. Bu 
sayede öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminde isabetli tercihler 
yapması; iş hayatında farklı sektörler tanıyıp gelecekte yer alacağı 
alanı belirlemesi sağlanır. GEN Koleji işbirlikçileriyle gerçekleştirdiği 
anlaşmalar sayesinde öğrencilerine, yeteneklerini gösterebilecekleri, 
kendilerine uygun şirketleri keşfedecekleri, iş dünyası ile ilgili 
etkinliklere katılabilecekleri, şirketlerle iletişime geçip kısa ve uzun 
süreli lise öğrencilerine uygun staj programlarında yer alabilecekleri 
imkanlar sunar.

Lise öğrencilerine yönelik dünyanın en önemli sosyal sorumluluk 
organizasyonlarından birisi olan The Duke of Edinburgh’s International 
Award Programı, GEN Koleji’nde uygulanır. Programının amacı 
gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark 
yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. Programı 
tamamlayan öğrencilere The Duke of Edinburgh’s International Award 
Sertifikası verilir.

Kategoriler;
• Toplum Hizmeti • Beceri Geliştirme 
• Fiziksel Gelişim • Macera ve Keşif
• Toplumsal Uyum Projesi 

Kariyer Yolculuğuna İlk Adım

Sosyal Sorumluluk ve
Kişisel Gelişim

Liderliğin
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!
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Bilim odaklı, yenilikçi, üretim ve geliştirme esaslı GEN Koleji Kuluçka Merkezi’nde 
öğrencilerin hayalleri hayat buluyor! Öğrencilere fikir geliştirmeden, iş modeli 
geliştirmeye, sunum tekniklerinden, pazarlama tekniklerine kadar birçok alanda eğitim 
verilir. Öğrenciler geleceğin başarılı girişimcisi olma yolunda ilk adımlarını atarlar.

Yuvarlak masa etkinlikleri kapsamında öğrencilerin start-up kurucuları ve iş 
dünyasından profesyonellerle bir araya gelmeleri ve mentörlük almaları amaçlanır.  
Düzenlenen Demo Day etkinliğinde öğrencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve melek 
yatırımcılara iş fikirlerini sunmaları sağlanır. Ayrıca Girişimcilik Fuarı düzenlenir ve 
öğrencilerin geliştirdiği tüm iş fikirleri geniş kitlelerle buluşturulur.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

Uluslararası Eğitim
ve Kariyer Danışmanlığı
Amerika’dan Kanada’ya, Avrupa’dan Çin’e uzanan Yurt Dışı Eğitim ve 
Kariyer Danışmanlığı

• Yurt Dışı Lise Değişim Programları
• Lise Mezuniyet Sonrası Programları (12+1)
• Üniversite Programları ve Burs İmkanları

GEN Koleji, yurt dışı eğitiminde akademik çözüm ortağı ile, öğrencilerine 
akademik yurt dışı eğitim danışmanlığı ve lise, üniversite lisans ve 
lisansüstü dönemde eğitim ve kariyer koçluğu yapar.



Yayıncılığın
Genetiği
Yeniden
Şekilleniyor!



GENETİK - GEN Etkinlik Kitapları 
Soru Bankaları
ROKET Etüt Testleri
YÖNTEM Yazılı Öncesi Tekrar Testleri
GETA, LGS ve YKS Deneme Sınavları
3GEN Hafta Sonu Ödev Kitapçıkları
Yarıyıl ve Yaz Tatili Çalışma Kitapları
LGS’ye İlk Adım
GEN-TEK Tekrar Çalışmaları
Akademik Başarı Takip Dosyası
GEN Rehberlik Envanterleri
Hata Kitapçığı
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Yeni Nesil ve %100 İsabetli GEN Yayınları

GEN Yayınları anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrencilerin yaş 
özellikleri dikkate alınarak, yayıncılıkta uzman GEN Öğretmenleri 
ve dizgi kadrosu tarafından özenle hazırlanır ve yüksek kalitede 
basılır. GEN Yayınları, GEN Koleji’nin özgün eğitim programına 
birebir paralellik gösterir. GEN Yayınları; Kazanım ve Beceri Temelli 
içeriklerin ve Yeni Nesil Soruların bulunduğu kaynaklardır. 8.Sınıf, 
11.sınıf ve 12.sınıf seviyelerinde verilen yayınlardaki sorular LGS 
ve YKS soruları ile %100 benzerlik gösterir.

B A Ş A R M A K  G E N L E R İ M İ Z D E  V A R

Alanında uzman öğretmen kadrosu tarafından hazırlanan 
GEN Yayınları Karekod Uygulaması ile zenginleştirilmiş ve 
dijitalleştirilmiştir. Tüm GEN Yayınları’nda yer alan karekod 
uygulaması, öğrencilere GEN Yayınları’ndaki soruların 
çözüm videolarına dilediği yerden ulaşma ve her zaman 
öğrenme fırsatı sunar. Öğrenciler özgün, nitelikli ve karekod 
uygulamasıyla zenginleştirilmiş GEN Yayınları eşliğinde en 
çağdaş, yenilikçi ve tam donanımlı şekilde öğrenir  ve ulusal 
sınavlara hazırlanır.

Karekodlu Yayınlar ve 
digiGEN Video Portalı  

Yayıncılıkta 34 Yıllık Deneyim







www.gen.k12.tr /genkoleji
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