


Eğitim, kültür ve bilgi 
aydınlığa açılan en geniş penceredir.
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ÖNSÖZ

Öğrenci-Veli El Kitabı, GEN Koleji’ni sizlere tüm ayrıntılarıyla tanıtmak, 
okul-öğrenci-veli bilgi akışını tamamlamak amacıyla hazırlandı.

Bu kitapçık aracılığı ile eğitim kurumumuzun yapısını, eğitim-öğretim 
hedeflerini, velilerimizden ve öğrencilerimizden beklentilerimizi aktararak, 
okul işleyişinin en sağlıklı şekilde yürümesini amaçlıyoruz.

Bu nedenle okuduğunuz kitapçıkta; okulumuzdaki süreçler, uygulamalar 
ve işleyiş ile ilgili hatırlatmalar, öğretim yılı boyunca okulun çalışmalarına 
sizlerin destek vermesini beklediğiniz ana başlıklar ve açıklamalar yer alıyor. 
Siz değerli velilerimizden ricamız, bu kitabı dikkatle okumanız ve ihtiyaç 
doğrultusunda bir kaynak olarak kullanmanızdır. 

Değerli 
Öğrencilerimiz,
Öğrenci-Veli Eli Kitabı sizler için okul yaşamınız ile ilgili çok önemli bir 
rehberdir. Okul yaşamınız hakkında bilgilerinizi tazeleyecek, okulunuzdaki 
uygulamaları detaylarıyla öğreneceksiniz. Bu kitapçıkta yer alan bilgileri 
okul yaşamınızda uygulamanız, günün büyük bir bölümünü geçirdiğiniz, 
geleceğe hazırlandığınız okulunuzda mutluluğunuzu artıracak ve başarınıza 
katkı sağlayacaktır. 

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında sevgi, saygı, mutluluk ve başarıyla 
birlikte olmak dileğiyle...

Sevgi ve Saygılarımızla, 

Değerli 
Velilerimiz,
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HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA
Eğitim yolculuğumuz Yönetim Kurulu Başkanı ve GEN Eğitim Kurumları Genel 

Müdürü Erol Boy’un 1986 yılında Bakırköy’de açtığı sınava hazırlık dershanesi ile 

başlamıştır. Büyük kızının adını verdiği eğitim kurumu; alanında uzman eğitimci ve 

yönetici kadrosu, sunulan yoğun ve kaliteli eğitim programı, kurum öğretmenleri 

tarafından hazırlanan özgün içerik ve sınav soruları ile %100 isabetlilik gösteren 

yayınları ile kısa sürede bir marka olmayı başarmıştır. Türkiye’nin en başarılı ilk 

5 dershanesi arasında yer alan kurum 90’lı yıllarda hızla büyümüş, gelişmiş ve 

ortaokul-lise öğrencilerine sınava hazırlık eğitimi vermeye devam etmiştir. Türkiye’nin 

en yüksek puanla öğrenci alan en prestijli Anadolu Liselerine, özel okullarına ve 

üniversitelerine 30 yılı aşkın sürede binlerce öğrenci yerleştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyesi ve GEN Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı olan 

Sevinç Boy Erşen ve Beren Boy Serpicioğlu, sırasıyla 2009 ve 2013 yıllarında 

kurumda görev almaya başlamıştır. Öğrenmeye açık ve çalışmaya çok istekli olan 

Sevinç Erşen ve Beren Serpicioğlu, başta babaları Erol Boy olmak üzere kadrodaki 

tüm değerli yönetici ve eğitimciler sayesinde kısa sürede eğitim alanında birçok 

bilgi ve tecrübeye sahip olmuşlardır. Sundukları yenilikçi vizyon ve dinamizm 

ile 21.yüzyılın gereksinim ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum yenilenmiş; hızla 

büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir. 

Erol Boy elde ettiği deneyim, istikrarlı başarı, dinamizm ve uzun yıllar beraber 

çalıştığı profesyonel yönetici ve eğitimci kadrodan güç alarak, 2013 yılında 

İstanbul’da özel okulculuğa başlamıştır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencilerine 8 farklı okul kampüsünde Kolej eğitimi sunmuştur. Özel okulculukta 

tecrübeli okul yöneticileri ve eğitim koordinatörleriyle çalışarak uluslararası 

standartlarda eğitim programı oluşturulmuş ve bu program paralelinde yayınlar 

hazırlanmıştır. Çok kısa sürede İzmir, Diyarbakır, Samsun gibi illerde de okullar 

açılmıştır. 
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HAKKIMIZDA

Eğitimci işletmeci kimliğinin yanı sıra, uzun yıllar ÖZDEBİR ve TÖDER 

derneklerinde aktif görev alan Erol Boy’un 1986 yılında kurduğu eğitim kurumunun 

bağlı olduğu şirkettin Yönetim Kurulu’ndaki üyeliği, Temmuz 2019 itibariyle sona 

erdirilmiştir. Erol Boy ve kızları Sevinç Erşen ve Beren Serpicioğlu 30 yılı aşkın süredir 

emek verilen şirketlerindeki hissedarlıkları devam ederken yeni bir çekirdek aile şirketi 

kurmuştur ve kendilerini eğitim gönülleri olarak adlandırarak eğitim sektöründe var 

olmaya devam etmişlerdir. 2019 Ağustos tarihinde, üç hafta kadar kısa sürede GEN 

Eğitim Kurumları’nın bünyesinde yer alan GEN Koleji Bakırköy okulunun, dopdolu bir 

şekilde eğitim hayatına başlamasını sağlamışlardır.

Bugün GEN Eğitim Kurumları kolej, kurs merkezi ve yayıncılık alanında faaliyet 

gösteren, yılların birikimiyle ve yıllardır beraber çalıştığı eğitimci, yönetici ve idari kadrosu 

ile profesyonel olarak iki ay gibi rekor bir sürede tam donanımlı olarak yapılandırılmıştır.

2019 Yılında kurulan GEN Eğitim Kurumları; 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

GEN Koleji Ataşehir, Bakırköy, Ümraniye ve Diyarbakır Kayapınar olmak üzere 4 farklı 

kampüste ve GEN Kurs Merkezi Ataşehir ile toplam 5 eğitim kurumunda anaokulundan 

üniversiteye, K12 seviyesindeki öğrencilere eğitim sunacaktır.  

GEN Eğitim Kurumları bugün Türkiye’de sunulan en çağdaş, en yenilikçi ve en başarılı 

eğitimi verme gayesindedir. GEN Eğitim Kurumları siz değerli öğretmenleri ve diğer tüm 

çalışanları ile kısa sürede Türkiye’de güvenilir, başarılı ve yenilikçi bir marka olacaktır. GEN 

Eğitim Kurumları dünya ve insanlığa değer katacak, donanımlı, özgüvenli, farkındalığı 

yüksek, duyarlı, başarılı ve mutlu Gelecek Nesiller yetiştirmeye devam edecektir. 

VİZYONUMUZ
 Vizyonumuz, Türkiye’de K12 seviyesinde eğitim veren, Atatürkçü düşünceyi benimseyen, bilim 

temelli, gelişim odaklı eğitim programları sunan; geleceği uzgören ve kendini sürekli yenileyen yapısı 

ile bugünü yakalayan, insancıl yaklaşıma sahip prestijli bir eğitim kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ
 Misyonumuz; merak eden, ‘’öğrenme’’den keyif alan; kendi yetenek, ilgi ve isteklerinin 

farkına varıp potansiyelini gerçekleştiren; geleceğini bugünden tasarlayan, olumlu bir gelecek 

için sorumluluk duyan ve girişimde bulunan; ulusal ve evrensel değerlere sahip, mutlu, başarılı 

ve iyi insanların yetişmesinde yol gösterici olmak ve öğrenme yolculuklarına katkı sağlamaktır.
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UZMAN EĞİTİM KADROMUZ

GEN eğitim kadrosu eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, alanında uzman, 
tecrübeli, iletişimi kuvvetli, güler yüzlü, enerjik, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen, 
iş birliği ve takım çalışmasına yatkın öğretmen ile yöneticilerden oluşur. 

Öğretmenlerimiz ağustos, kasım ve nisan aylarında düzenli olarak gerçekleşen hizmet 
içi seminer programı dahilinde GEN Koleji’nde uygulanan eğitim-öğretim ve idari 
işleyişi öğrenir ve yeniliklerden haberdar olur. Yıl içinde kurum içi kesintisiz iletişim 
ile planlanan uygulamaların geri bildirimleri alınır; rapor ve analizler doğrultusunda 
şube-sınıf-kampüs-okul bazında sürekli değerlendirilir. Gerçekleşen tüm çalışmalar 
(akademik, sosyal etkinlik, yönetimsel vb.) öğretmen zümreleri, okuldaki komiteleri 
ve yönetim paydaşlarının ortak çalışması sonucunda geliştirilir; GEN Koleji’nin eğitim 
koordinatörleri ve okul müdürlerinin yer aldığı “Akademik Kurul”da görüşülerek 
kararlaştırılır ve yıl içinde tüm okullarda uygulanır. 

Tüm eğitim kadromuz her yıl GPS (GEN Performans Değerlendirme) sistemi ile 
kurum içinde 360 derece değerlendirilir. Güçlü yönler desteklenirken gelişime açık 
alanlarla ilgili hizmet içi eğitim programları oluşturulur. Yeni öğretmen alımları İnsan 
Kaynakları’nın yanı sıra okul yönetimi ve / veya eğitim koordinatörlerinin mülakat-
ders anlatımı-sınav sonucu ile oluşan görüşleri doğrultusunda gerçekleşir.

EĞİTİM KADROMUZ
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OKULA BAŞLARKEN

Genel Sınıf Yapısı ve Sınıfların Oluşturulması 
Her yıl ocak ayında kayıt yenileme dönemi başlar. Mart ayı itibariyle okul kontenjanı 
da dikkate alınarak yeni eğitim-öğretim yılı için dışarıdan öğrenci kayıtları alınır. 4. 
sınıf öğrencileri itibariyle GEN BURSLULUK SINAVI (GBS) uygulanır. Bu sınava GEN 
Koleji öğrencileri ve dışarıdan öğrenciler katılır. Sınav sonucunda başarı bursları 
verilir. Mart ayı itibariyle yapılan kayıt görüşmeleri sonucunda kayıt olacak öğrenciler 
ile okul yönetimi ve rehberlik görüşür. Öğrenciyi bilişsel, fiziksel, psikolojik ve 
akademik anlamda tanımak için değerlendirmeler yapılır. 

Okul yönetimi sınıfları oluştururken ilgili seviyede açılacak şube sayısını planlar. 
Şubeler arası başarı durumunun denk olması için gerekli çalışmaları yapar.

5 ve 9. Sınıflarda İngilizce Seviye Gruplarının Oluşumu

GEN Kolejinde, 5 ve 9. sınıfta İngilizce seviye grupları oluşturulur. Seviye grupları, 
yeni kayıtlı öğrencilerin eğitim yılı başlamadan önce girdikleri sınav sonucunda 
belirlenir. Seviye grupları, İngilizce dersinde mevcut sınıf düzeninde değil, ilgili 
seviye sınıfında eğitim alır. Hızla gelişim göstermesi beklenen grupla cumartesi 
günleri İngilizce dersleri yapılır. Ayrıca her iki gruptaki öğrencilere de bireysel 
ödevlendirmeler verilebilir. Böylelikle grup seviyesinin çok altında veya çok üstünde 
olan öğrenci, bireysel çalışma ile kendisini geliştirir.

İkinci Dil Sınıflarının Oluşturulması
GEN Koleji’nde İngilizce’nin yanı 
sıra 2.yabancı dil olarak; Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca eğitimi 
verilir. Öğrenciler tercih ettikleri dilde 
2.yabancı dil eğitimi alırlar. 2.Yabancı 
dil sınıfları, ilgili seviyede en az 6 
öğrencinin ilgili 2.yabancı dili tercih 
etmesiyle açılır. 

2.Yabancı dil eğitiminde, öğrencilerimize öncelikle yabancı dili sevdirmeyi ve yabancı 
dil öğrenirken farklı kültürleri tanıyarak farkındalıklarını artırmak amaçlanır. 

OKULA BAŞLARKEN

spanish
germanenglish

french
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OKULDA YAŞAM

Eğitim-öğretim yılının düzenli, planlı, sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aşağıda yer 
alan idari işleyiş ile ilgili başlıklara özen gösterilmesini rica ederiz. 

Okul Ders Saatleri
Öğrencilerimizin okul ders saatlerinde okulda olması beklenir. Öğrencilerimizin sabah 
ilk ders saatinden en az 15 dakika önce okulda olması, cuma günleri ise bayrak 
töreninden sonra okuldan çıkması gerekir. 

Planlanan programın aksamaması, öğrencinin başarı ve motivasyonun yüksek olması 
için; hafta içi ve -bazı sınıf seviyelerinde- cumartesi günü gerçekleşen yabancı 
dil dersleri, sınava hazırlık dersleri, kış okulu vb. çalışmalara öğrencinin katılım 
göstermesi önemlidir. 

Okuldaki Etkinlikler
Okulda gerçekleşen toplantı, tören ve etkinlikler ile ilgili velilerimize ve öğrencilerimize 
duyuru yapılır. İlgili etkinlikte görev alacak olan öğrencilerin etkinlik günü okulda 
olması; velilerin ise katılım göstermesi beklenir.

Devam / Devamsızlık - Okula Geç Kalma
Öğrencilerimizin okul başarılarını en çok etkileyen faktörlerden birinin eğitimde 
süreklilik olduğu, öğrencilerin derslerine düzenli devam ettikleri ve katıldıkları oranda 
başarılı olabildikleri bilimsel çalışmalarla gözlenmiştir. Öğrencilerimiz sağlık problemi 
veya önemli bir mazeretleri yoksa her gün okula düzenli gelmelidir. Velilerimizden 
mümkün olduğunca öğrencilerimizi okula göndermelerini bekleriz.

OKULDA YAŞAM
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• Anaokulunda öğrencimizin kayıtlı olduğu okulun giriş saatinde okulda olması 
beklenir.

• İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin ilk ders saatinden en geç 10 dakika önce 
okulda olması beklenir.

• Herhangi bir nedenle okula geç gelen öğrencinin ilgili kademe müdür yardımcısından 
Ders Giriş Kâğıdı (Geç Kâğıdı) alması gerekir.

• İlk dersin sonunda okula gelmeyen öğrencinin velisi ilgili kademe müdür yardımcısı 
tarafından aranır. Telefonla veliye ulaşılamazsa SMS ile bilgilendirilir. Ancak 
velilerimizden de öğrencinin devamsızlığı ya da mazeretli geç gelmesi durumu söz 
konusu olduğunda okula bilgi vermesini bekleriz.

• Sınav olduğu günlerde öğrenci devamsızlık yapıyorsa mutlaka doktor raporu 
getirmesi gerekir. Telafi sınavına, mazeretsiz ve doktor raporu olmayan öğrenci 
katılamaz.

• MEB yönetmeliği gereğince sadece lise kademesinde Mazeret Kâğıdı ve/veya 
rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır. Devamsızlık 
süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa 
olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Bu durumun 
gerçekleşmemesi için ilgili yönetmelik gereği toplam devamsızlığın 5, 15 ve 25. 
günlerinde e-okuldan matbu uyarı yazısı veliye gönderilir.

Öğrencinin Okuldan Erken Alınması 
Öğrencinin okuldan velisi tarafından okul bitiş saatinden önce alınması gerektiğinde 
veli en geç almak istediği saatten bir saat önce ilgili kademe müdür yardımcısına 
bilgi vermelidir. Ve eğer öğrenci servis kullanıyorsa okuldaki servis sorumlusunu veli 
bilgilendirmelidir. Okuldan erken alınacak öğrenci teneffüs saatinde velisine teslim 
edilir. Ders sırasında öğrenci sınıf dışına çıkartılmaz.

Okul Ziyareti ve Veli Güvenlik Kartı
Eğitim-öğretim yılı başında, velilerden vesikalık fotoğraf alınır ve veliye Güvenlik 
Kartı verilir. Veli Güvenlik Kartı, okul ve öğrencilerin güvenliği için bir gerekliliktir. 
Veli Güvenlik Kartı ile okul güvenliğinden geçiş yapılır.  Veli Güvenlik Kartı’nın velinin 
yanında olmaması durumunda, veliden kimlik istenir ve kendisine Ziyaretçi Kartı 
verilir. Veliler, okul danışma görevlisine görüşmek istediği kişiyi bildirir ve ilgili kişiye 
yönlendirilir.

OKULDA YAŞAM
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Öğrencinin Bir Başkası Tarafından Alınması
Eğitim yılının başında, servis kullanmayacak öğrencilerin velileri tarafından Öğrenciyi 
Okuldan Alacak Kişi Veli İzin Formu doldurularak okul idaresine ulaştırılmalıdır. 

Bu bilgi ilgili müdür yardımcısı tarafından okul kayıtlarına geçer, öğrenciyi alacak 
kişiye Güvenlik Kartı çıkartılır ve öğrenci ilgili kişiye teslim edilir. Güvenlik Kartı, okul 
güvenliğinden geçişi kolaylaştırır ve öğrenciyi okuldan alma izni sağlar. 

Güvenlik Kartı ve / veya İzin Formunda adı olmayan kişiye öğrenci teslim edilmez. 
Servis kullanmayan ve ulaşımını kendi sağlayan ortaokul ve lise öğrencilerimiz için 
velilerinden dilekçe alınarak Çıkış Kartı düzenlenir. 

Öğrencinin okuldan veli veya velinin İzin Formunda belirttiği kişilerin dışında bir 
yakını tarafından alınması durumunda, velinin alacak kişiyle ilgili bilgiyi içeren yazılı 
dilekçesini müdür yardımcısına ulaştırması gerekir.  

OKULDA YAŞAM



13

Kırtasiye
Yıl içinde kullanılacak kırtasiye ürünleri sınıf öğretmenleri ve görsel
sanatlar öğretmenlerimiz tarafından, koordinatörlerimizin eşliğinde seçilir.
Bu seçim yapılırken ürünlerin yapılacak çalışmalara uygun nitelikte olması,
kanserojen bir madde içermemesi, küçük yaştaki öğrenciler için ürünün
yenmesi-yutulması durumunda herhangi bir sorun yaşanmaması gibi
birçok konuya dikkat edilir. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda kırtasiye
malzemelerini belirtilen marka ve özellikleriyle birebir aynı şekilde temin
etmesi beklenir.

Sağlık
Okulumuzdaki revirde görevli bulunan hemşire, öğrencilerimize acil sağlık
durumlarında yardımcı olur, müdahale eder ve gerekirse tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşuna yönlendirir.
• Reçeteli olarak ilaç kullanımı zorunlu olan öğrenciler için, sınıf

öğretmeninin bilgisi dahilinde hemşireye ilacı iletmeniz gerekir.
• Özellikle sıvı ilaçları, öğrencimizin sadece günlük alması gereken miktar
kadar şişesinde bulundurmanız yararlı olacaktır.
• İlaç kutusunun üstüne öğrencinin adı-soyadı, sınıfı, kullanacağı ilaç
miktarı ve zamanı (Teneffüs saatlerine denk getirilmesi uygun olacaktır.)
mutlaka yazılmalıdır. 
• Eğitim yılı başlangıcında sizlerden “Öğrenci Sağlık Durumu Bildirim
Formu”nu doldurmanız istenir.
• Yıl içerisinde oluşan herhangi bir değişiklikte sağlık bilgilerinin
güncellenmesi gerekir.
• Evde başlayan rahatsızlıklarda velilerimizin duyarlı davranarak okulu
aramaları ve hastalanan öğrenciyi okula göndermemeleri beklenir.
• Bulaşıcı çocuk hastalıklarında, enfeksiyonlarda ve diğer bulaşıcı
durumlarda önlem alınması için velilerin okulu bilgilendirmesi gerekir.
Bulaşıcı olabilecek hastalıklarda öğrencinin okula dönmesi için tamamen
iyileşmiş ve rahatsızlığının bulaşıcılığının bitmiş olmasına dikkat edilmesi
çok önemlidir.

OKULDA YAŞAM
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Yemek
Okullarımızda yemek, sektörün önde gelen SOFRA Eurest catering firması tarafından 
sağlanır. Yemeklerde kullanılan malzemeler ve tedarikçi firmalar titizlikle seçilir. 
Yemekhanemizin hijyenik ortamında öğrencilerimize sunulur.  Menüler, beslenme 
uzmanları tarafından öğrencilerimizin günlük kalori ihtiyaçları, fiziksel gereksinimleri 
ve beğenileri göz önüne alınarak hazırlanır. Yemek menüsü okulumuzun web 
sitesinden her ay güncel olarak yayınlanır.

Yayın, Dijital Üyelik, Uygulamalı Ürünler 

GEN YAYINLARI
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde GEN Yayınları kullanılmaktadır.
GEN Yayınları:
• Anaokulu: Materyalli 3 Boyutlu Kitaplar, Kitap ve Föyler, Gelecek Portfolyom
• İlkokul: 3GEN Hafta Sonu Ödevleri, Gelişim Takip Sınavları (GETA), Gelecek 
Portfolyom
• Ortaokul: 3 GEN Hafta Sonu Ödevleri, Gelişim Takip Sınavları (GETA), LGS 
Denemeleri, Roket Etüt Testleri, GenTEK Genel Tekrar Çalışmaları, Başarı Takip 
Dosyası, Gelecek Portfolyom
• Lise: 3 GEN Hafta Sonu Ödevleri, TYT-AYT Denemeleri, Check Up Sınavları, Başarı 
Takip Dosyası, Gelecek Portfolyom

OKULDA YAŞAM

36.
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OKULDA YAŞAM
OKUMA KİTAPLARI
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yıl içinde okuyacağı kitaplar; ilkokulda Sınıf 
Öğretmenleri, ortaokulda Türkçe, lisede Türk Dili ve Edebiyatı zümresi tarafından 
seçilir.  Yıl içinde okutulan kitaplarla ilgili ders içinde atölye çalışmaları yapılır ve 
sınavlar uygulanır. Öğrencilerin yaşlarına uygun Türk ve yabancı çağdaş yazarların 
kitapları arasından seçim yapılırken kitapların konularının çeşitliliği, dili, sayfa sayısı, 
fiyatı ve yazarın gerçekleştirdiği etkinlikler (söyleşi, yaratıcı yazarlık atölyesi vb.) göz 
önünde bulundurulur.

KAYNAK YAYINLAR
İlkokulda Mutlu Yayınları ve Üçgen yayınları, ortaokulda ve lisede BES Yayınları 
kaynak kitap olarak kullanılır. 

YABANCI DİL YAYINLARI
İngilizce ve ikinci yabancı dil kitapları, Yabancı Diller Zümresi tarafından seçilir ve yıl 
içinde kullanılır.

DİJİTAL ÜYELİK VE UYGULAMALI ÜRÜNLER
Kullanılan dijital üyelikler,Morpa, Dijidemi, Hızlı Go gibi web sitesi üzerinden erişim 
sağlanan; sınıf içinde ders anlatımlarını resim, video, animasyonlarla zenginleştiren 
ve / veya derse birinci kaynak olan; öğrencinin ise evde çalışmasını ve uygulama 
yapmasını sağlayan ürünlerdir. Bu üyeliklere kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. 
Öğrencilerin bu platformlara giriş bilgileri, okulun açıldığı 2.hafta öğrenciye verilir ve / 
veya veliye SMS ile gönderilir. 
Uygulamalı ürünler ise, Eğlenceli Bilim,  Maker Kit gibi, fiziksel ürünlerden oluşan, 
belirli müfredat doğrultusunda yıl boyunca ders veya seçilen haftalarda atölye 
şeklinde, öğretmenlerimiz veya ilgili firmanın eğitmenleri tarafından uygulanan 
ürünlerdir. Birçoğunun yıl içinde etkinlikleri, veli atölyeleri, ulusal ve uluslararası 
düzeyde olimpiyat ve turnuvaları gerçekleşmektedir.

GEN GEZEGENİ
GEN Koleji, gengezegeni.com adresinde yer alan 
GEZEGEN platformu ile yıl içinde kullanılacak  tüm 
basılı yayınların dijital içeriklerine (Z-kitaplar), 
kullanılacak dijital üyeliklerin ve uygulamaların 
portallarına hızlı ve kısa yoldan erişim imkanı sunar. 
Yapay zeka temelli, 1-12.sınıf seviyelerinde konu 
anlatımı ve soru çözüm videolarını içeren, ve 
öğrenciye özel test-sınav uygulaması sunarak 
kişiye özel eğitim vermeyi destekleyen GEZEGEN, 
öğrencinin kullanıcı adı ve şifresi ile, dilediği yerde dilediği zaman istediği cihazdan 
giriş yaparak, ders çalışmasına, online sınav uygulamasına ve öğretmenleriyle iletişim 
kurmasına imkan verir.
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OKULDA YAŞAM
Forma
Öğrencilerimizin sağlığını ve rahatlığını ön planda tutulur, onların zevk ve tercihlerine 
değer verilir. Düzenli bir eğitim ortamı sağlamak ve öğrencilerimizin okullarına 
aidiyetlerini artırmak amacıyla okulumuzda forma giyilmesi önemsenir.
Okul forması, okul tarafından verilen 1 adet tshirt, 1 adet polo yaka kısa kollu tshirt, 
1 adet polo yaka uzun kollu tshirt, eşofman takımı, 1 adet sweatshirt ve 1 adet spor 
çantadan oluşur. 
Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri kırmızı t-shirt, lise öğrencileri siyah thsirt 
giyer. Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine verilen sweatshirt fermuarlı; ortaokul ve lise 
öğrencilerine verilen ise kanguru ceplidir.
Okula yeni kayıt olan öğrencilerin forma koleksiyonunda yer alan tüm ürünlerden 1 
adet alması zorunludur. Mevcut öğrenciler ihtiyaçları olan ürünlerden satın alabilirler. 
Anaokulu öğrencilerimiz serbest kıyafetle okula gelebilir.
Ancak beden eğitimi dersinin olduğu günlerde ve okul dışı gezilere gidilecek
olan günlerde, okul forması giyilmelidir.

Kayıp Eşyalar
Öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılında kullandıkları bütün araç gereçlerden kendileri 
sorumludur. Velilerimiz, öğrencilerimizin eşya veya eğitim araç gereçlerinin başka 
öğrencilerin eşyaları ile karışmaması için, öğrencinin ismini veya okul numarasını 
yazmalıdır. Sene içinde bulunan sahipsiz eşyalar kayıp odasında saklanır. Yıl sonunda 
alınmayan eşyalar kardeş okulumuza veya okulun anlaşmalı olduğu ilgili STK’ya 
gönderilir.

Okulda unutulan eşyalar okul ders saatleri dışında alınmak istenirse okul güvenliği 
eşliğinde okula giriş yapılır.
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Öğrenci Cep Telefonu Kullanımı
Öğrencilerimiz, 5. sınıftan itibaren okula cep telefonu getirebilir ancak telefonlarını 
kapatarak müdür yardımcısına teslim etmek zorundadır. Sene başında cep telefonu 
kullanımı hakkında öğrenci bilgilendirilir. 

Kuralların dışında davranan öğrenciler için süreç şu şekilde ilerler:

• İlk kez kullanıldığı tespit edildiğinde telefon müdür yardımcısı tarafından alınır ve 
gün bitiminde teslim edilir,
• İkinci kez kullanıldığında bir hafta sonra,
• Üçüncü kez kullanıldığında da 1 ay sonunda öğrenciye teslim edilir.

Tatbikatlar
Okulda acil bir durumda (deprem esnasında ve sonrasında, yangında vb.) neler 
yapılacağını ve nasıl davranılacağını öğrenmek, acil çıkış kapılarını tanımak, toplanma 
yerlerini ve buralarda neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini kavramak 
amaçları ile bina boşaltma ve deprem tatbikatları yapılır.

Tatbikatlara tüm öğrenci, öğretmen, çalışanlar ve o anda okulda bulunan tüm 
ziyaretçiler katılır. Tatbikatların nasıl olacağı ve tatbikatlar esnasında neler yapılacağı 
hakkında öğrencilere önceden bilgi verilir.

Güvenlik
Öğrencilerimizin güvenliğini ilgilendiren her konuda gerekli tedbirler alınır, 
teknolojiden faydalanılarak güvenlik hizmeti en üst seviyede tutulur. Okulumuz, 
eğitimli güvenlik birimimiz tarafından korunur, görüntüler kameralar ile 7/24 izlenerek 
kayıt altında tutulur.

Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve kurumu ziyaret edenlerin güvenliği son derece 
önemlidir. Öğrenci ve velilerimizden, güvenlik kurallarımıza ve güvenlik birimi 
çalışanlarımızın uyarılarına önem vermelerini bekleriz.

OKULDA YAŞAM
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GEN KOLEJİ’NDE YAŞAM KURALLARI

Öğrencilerimiz;

1-) Tören Sırasında Kurallara Uygun Davranır

• Törenlere zamanında katılır, düzen içinde yerini alır.
• Konuşmacıları saygı ve dikkatle dinler.
• Bayrak töreni sırasında bayrağına ve marşına saygı duyar.
• Bayrak töreninde tüm öğrencilerin İstiklal Marşı’na yüksek sesle katılımı beklenir.
• Düzeni bozan arkadaşlarını uyarır.
• Öğrencilere bayrak töreninden önce okuldan çıkmaya izin verilmez.

2-) Sınıf İçinde Öğretmenine ve Arkadaşlarına Saygılıdır

• Ders öğretmenini derse hazırlık yaparak, sessizce bekler.
• Öğretmenini selamlamak için ayağa kalkar.
• Öğretmeninin ya da konuşan arkadaşının sözünü kesmeden dinler.
• Derste izin alarak yerinden kalkar, arkadaşlarının dikkatini dağıtmamaya özen 
gösterir.
• Konuşmak için söz alır.
• Konuşurken duyulur, anlaşılır bir ses tonu kullanır.
• Konuşma tarzında dikkatli ve saygılıdır.
• Ödevlerini tam, gününde ve özenli yapar.
• Dersin düzenini bozacak söz ve davranışlardan kaçınır.
• İhtiyaçlarını teneffüslerde giderir.

3-) Okul Araç ve Gereçlerini Dikkatli ve Temiz Kullanır

• Spor salonu, müzik atölyesi, laboratuvar, sanat atölyesi vb. dersliklerindeki araç ve 
gereçleri özenle kullanır, bu alanlarda düzeni korur.
• Sırasını ve dolabını düzenli tutar.
• Derslikten ayrılırken masasını toplar, sınıfını düzenli bırakır.
• Kişisel eşya ve araç – gerecini iyi kullanır, doğru yere koyar,
• Yazı tahtasını ve akıllı tahtayı gerektiğinde kullanır.
• Okul ve sınıf panolarında sergilenen proje ve ürünleri korur, ürünlere zarar verenleri 
uyarır.

OKUL KURALLARI ve SORUMLULUKLAR
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4-) Okula Karşı Sorumluluklarını Bilir
• Okul çantasını kendisi hazırlar.
• Verilen proje ve performans görevleri takvimini takip eder.
• Okul duyurularını ve önemli belgeleri imzalatarak zamanında getirir.
• Ödevlerini tam ve zamanında yapar.
• Kız öğrenciler saçlarına derli toplu biçim verir.
• Erkek öğrenciler saçlarını uygun boyda kestirir.
• Okul kıyafetini temiz tutar, okula forma ile gelir.

5-) Arkadaşlarına Sözel ya da Fiziksel Şiddet İçeren Davranışlarda 
Bulunmaktan Kaçınır
• Arkadaşlarını alay yoluyla üzmekten kaçınır.
• Yüksek sesle konuşmanın rahatsız edici olduğunu bilir.
• Kötü söz (küfür, hakaret) söylemekten kaçınır.
• Eleştirilerinde uygun bir dil kullanır.
• Şakalarında ölçülü olur, karşı tarafın rahatsızlığı durumunda özür diler.
• Şiddet içeren hareketlerden (vurma, tekme atma, çelme takma, vb.) uzak durur. 

6-) Yemekhanede Nezaket Kurallarına Uygun Davranır
• Yemeğini almadan önce ellerini yıkar.
• Yemeğini sıraya girerek düzenli ve dikkatli bir şekilde alır.
• Yemekhanede yemeğini çevresindekileri rahatsız etmeden nezaket kurallarına 
uygun olarak yer.
• Yemek sırasında yüksek sesle konuşup etrafı rahatsız etmemeye özen gösterir.
• Yiyebileceği kadar yemek alır ve bitirir. Gıda israfına duyarlı davranır.
• Yemeğini bitirince el ve ağzını yıkar.

OKUL KURALLARI ve SORUMLULUKLAR
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7) Serviste Güvenli Yolculuğa Uygun Davranır
Servis araçlarında geçen süre, okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis 
araçlarında okul kurallarına göre davranmaları beklenir.
• Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise 
bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdür. Diğer öğrencilerin geçmkalmalarına 
neden olmamak için geç kaldığı durumlarda ulaşımları velileri tarafından sağlanır.
• Zorunlu durumlarda veli, servis değişikliği yapacak öğrenciye izin verdiğine dair 
belgeyi okul müdürüne gönderir. İstekleri uygun görülürse servis firması tarafından 
gerekli düzenleme yapılır.
• Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya 
girmez, durumu ilgili bilgilendirmeyi okul idaresine iletirler.
• Öğrenciler kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.
• Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici hareketlerden kaçınırlar.
• Servis hostesinin yönergelerine uyarlar.
• Servis hareket halindeyken öğrenciler mutlaka oturur ve emniyet kemerini bağlarlar. 

8-) Okula Özenli ve Okul Formasıyla Gelir

• Öğrencilerimizin, okula, okul formasıyla gelmesi esastır.
• Gezi ve etkinliklere, yapılan ön açıklamaya göre okul formasıyla gidilir.
• Kız öğrencilerimizin makyaj yapmaması, tırnaklarının ojesiz ve kısa olması, doğal 
saç rengini kullanması ve koyu renk ayakkabı ile okula gelmesi beklenir.
• Erkek öğrencilerimizin günlük sakal tıraşı olması, takı kullanmaması ve siyah, gri 
veya beyaz renkte ayakkabı ile okula gelmesi beklenir. 
• Kişisel bakımlarına özen göstermeleri beklenir. Okula geliş gidişlerinde özensiz 
davranarak  fazla sayıda kıyafet /saç uyarısı  alan öğrencilerin karnelerindeki 
davranış notları öğretmenler kurulu kararı ile düşürülür.
• Kurallara uymayan öğrenci uyarılarak velisi zamanında bilgilendirilir. Uyarı alan 
öğrencinin okula uygun şekil ve kıyafetle gelmesi beklenir.

OKUL KURALLARI ve SORUMLULUKLAR
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Olumsuz Davranışlara Uygulanacak Yaptırımlar

GEN Koleji’nde öğrencinin gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının 
özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Bu 
yaptırımlar Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları MEB yönetmeliğine göre aşağıdaki 
şekilde uygulanır.

a) Uyarma:

1) Sözlü Uyarma: Öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Olumsuz 
davranışın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranışın neler 
olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların devamı hâlinde 
kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır. 
2) Öğrenci ile Sözleşme İmzalama: Öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz 
davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüşme 
gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını 
değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin sözleşmeyi imzalar. 
3) Veli ile Görüşme: Öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi 
hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan 
görüşmede öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye 
bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan 
sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı 
belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci 
davranışlarını değerlendirme kuruluna verir. 

Uyarma Yaptırımını Gerektiren Davranışlar 

1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu 
davranışı tekrar etmek. 
2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, 
bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz 
uzatmak. 
3) Öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta 
bulundurmak.
4) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak. 
5) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek. 
6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek. 
7) Görgü kurallarına uymamak. 
8) Okuldan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya 
geri vermemek.

OKUL KURALLARI ve SORUMLULUKLAR
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b) Kınama;
Öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, 
okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir. 

Kınama Yaptırımını Gerektiren Davranışlar: 
1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız 
davranmak. 
2) Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve 
ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek. 
3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, 
kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak. 
4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun 
olmayan davranışlarda bulunmak. 
5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. 
6) Okulda ya da okul dışında sigara içmek. 
7) Okulda kavga etmek. 
8) Okulun araç gerecine zarar vermek. 
9) Başkasının malını haberi olmadan almak. 
10) Öğrencilerin eşya ve araç gerecine kasıtlı olarak zarar vermek. 
11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda 
bulunmak. 
12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.

OKUL KURALLARI ve SORUMLULUKLAR
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c) Okul değiştirme;
Öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen 
gönderilmesidir. 

Okul Değiştirme Yaptırımını Gerektiren Davranışlar: 
1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını 
da bu tür davranışlara zorlamak. 
2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi 
davranışlara kışkırtmak. 
3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak. 
4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak. 
5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı 
alışkanlık hâline getirmek. 
6) Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve 
bunlarla ilgili eylemlere katılmak. 
7) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak. 
8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, 
kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. 
9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek. 
10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak 
tahrip etmek. 
11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel 
olmak. 
12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı 
saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak. 
13) Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek. 
14) Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek.

OKUL KURALLARI ve SORUMLULUKLAR
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Ödüllendirme

Öğrencilerimizin akademik, bilim, edebiyat, sanat, spor gibi tüm alanlarda gerçekleşen 
turnuva, yarışma, sınav, proje ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmaları ve 
başarı göstermeleri ödülle teşvik edilir. Kampüs, okul, kurum bazında, ülke genelinde 
ve uluslararası düzeyde gerçekleşen organizasyonlara katılımları sertifika ve/veya 
plaket, madalya ile ödüllendirilir. Ödüllendirme katılım ve dereceye girmenin yanı sıra, 
gelişimi de ön plana çıkarma amaçlı uygulanır. Özellikle akademik alanda dereceye 
giren öğrencilerimizin yanı sıra en çok gelişim gösteren öğrencilerimiz de ödüllendirilir.  

      • Okul içinde gerçekleşen akıl oyunları görsel sanatlar, spor vb. turnuvaları, 
münazara, şiir, kompozisyon, e-kart yarışmaları,

     • Ulusal sınavlarda üstün akademik başarıda,

     • Ulusal kısa film, basketbol, tiyatro vb. ülke genelinde gerçekleşen tüm 
turnuvalarda,

      • Uluslararası geçerliliğe sahip Cambridge, TOEFL vb. sınavlarda,

dereceye giren öğrencilerimize Başarı, katılan tüm öğrencilerimize ise Katılım 
sertifikaları, plaket ve madalyalar özel ödüller okul içinde düzenlenen törenlerde 
takdim edilir.

Ayrıca anaokulu ve ilkokulda 
uygulanan Olumlu Davranış ve 
Alışkanlık Kazandırma yöntemleri 
uygulanır.

OKUL KURALLARI ve SORUMLULUKLAR
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ÇALIŞMA TAKVİMİ
Eğitim ve öğretim, “Akademik Kurul”da alınan kararlar doğrultusunda, eğitim 
koordinatörlerinin önderliğinde gerçekleşen planlamalar, okul müdürünün yönetiminde 
yürütülür.

Eğitim-öğretim yılı boyunca, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanan derslerin yanı 
sıra, sportif ve sanatsal faaliyetleri, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmaları, psikolojik 
danışmanlık - rehberlik hizmetlerini içeren “Akademik ve Etkinlik Takvimi” uygulanır. 

Öğrenciye verilen İlk Gün Dosyası’nda yer alan Çalışma Takvimi’nde sınav tarihleri, 
toplantı günleri, resmî tatiller vb. önemli günler belirtilir. Ayrıca her ay okul yönetimi 
tarafından, Aylık Etkinlik-Gezi Takvimi öğrenciye verilir.

ÖNEMLİ TARİHLER

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
• 1. Dönem : 6 Eylül 2021 - 21 Ocak 2022

• İlk Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021

• Yarı Yıl Tatili : 24 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022

• 2. Dönem : 7 Şubat 2022 - 17 Haziran 2022

• İkinci Ara Tatil: 11-15 Nisan 2022

TAKVİMLER
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Ara Tatil Dersleri
• 8.sınıf, 11.sınıf ve 12.sınıf Hızlandırma Programı: 15-19 Kasım 2021

• 8.sınıf, 11.sınıf ve 12.sınıf Tekrar Programı: 11-15 Nisan 2022

Yarı Yıl Tatili Dersleri

• 8.sınıf, 11.sınıf ve 12.sınıf Hızlandırma Programı: 24-28 Ocak 2022

Karne
1. Dönem :
• Ara Karne : 12 Kasım 2021 Cuma

• 1.Dönem Sonu Karnesi : 21 Ocak 2022 Cuma

2. Dönem :
• Ara Karne : 8 Nisan 2022 Cuma

• Yıl Sonu Karnesi: 17 Haziran 2022 Cuma

Veli Toplantıları
• 11 Eylül 2021 Cumartesi: Genel Veli Bilgilendirme Toplantısı

• 13 Kasım 2021 Cumartesi: Bireysel Öğretmen-Veli Görüşme Toplantısı

• 9 Nisan 2022 Cumartesi: Bireysel Öğretmen-Veli Görüşme Toplantısı

(8.sınıflar hariç)

• 30 Nisan 2022 Cumartesi: 8.sınıflar Bireysel Öğretmen-Veli Görüşme Toplantısı
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VELİ İLETİŞİMİ

Veli Toplantıları 
Veli Bilgilendirme Toplantısı okulun açıldığı ilk hafta sonunda yapılır. Bu toplantıda 
veliler ile öğretmenler tanıştırılır, öğretmenler velileri girecekleri dersler ve genel 
konular ile ilgili olarak bilgilendirir. 
Öğrenci özelinde görüşlerin paylaşıldığı Birinci Dönem Genel Veli Toplantısı kasım 
ayında, İkinci Dönem Genel Veli Toplantısı ise nisan ayında yapılır. Bu toplantıların 
içeriği, öğrencinin akademik durumu ve davranışı yönünden değerlendirilmesi 
şeklinde olacaktır. 

Öğretmen Veli Görüşmeleri 
Bireysel görüşmeler, sene başında belirlenen ve velilerimize duyurulan “Öğretmen-
Veli Görüşme Gün ve Saatleri Çizelgesi”ne uygun olarak gerçekleştirilir. Bireysel 
görüşmeler için önceden randevu alınmalıdır.

Bültenler
Velilerimizi, okulda gerçekleşen eğitim-öğretim ve etkinlikler hakkında bilgilendirme 
amaçlı aylık bültenler hazırlanır ve bu bültenler her ayın sonunda velilerimize 
ulaştırılır. 

İLETİŞİM
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K12.net Öğrenci Bilgi Sistemi
Öğrencinin gösterdiği gelişimi yakından izleyebilmek, yönetici ve öğretmenlerle 
sürekli iletişim halinde kalabilmeniz için K12.NET ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ adında 
internet tabanlı bir sistem kullanılır.  Bu sisteme yöneticilerimiz, eğitim kadromuz ve 
yan hizmet birimlerimiz (ölçme-değerlendirme birimi vb.) devamlı olarak bilgi girişi 
yapar.

K12.NET ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ kullanarak öğrencinin Ders Programına, 
Öğretmenlerinin Bilgilerine, Devamsızlıklarına, Sınav Sonuçlarına, Kazanım Analizine, 
Ödevlerine, Mesajlar ve Duyurulara anında ulaşabilirsiniz. Bununla beraber okul 
yöneticileri, rehberlik birimi ve öğretmenler ile sistem içinde yer alan mesajlaşma 
yoluyla haberleşebilirsiniz.

Hem öğrenci hem veli bu sistemi kullanabilir. Bu sayede öğrenci de akademik 
başarısını gözlemlemekte, ödevlerini ve ödev yapma alışkanlığını görmekte, 
duyurulardan haberdar olmakta ve ajandasında yer alan tarihlerde gerçekleşecek 
etkinlikleri yakından takip edebilmektedir.

K12.NET ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE giriş yapmanız için gereken, internet bağlantısı 
olan herhangi bir cihazdan okul web sitesini ziyaret etmeniz ve EĞİTİM-ÖĞRETİM 
başlığını tıklayarak İNTERAKTİF PORTALLAR ekranına ulaşmanızdır. Bu sayfada yer 
alan kısmı tıklayarak K12.NET giriş ekranına ulaşabilir ve size özel verilen kullanıcı 
adı ve şifreyle sisteme bağlanabilirsiniz. Giriş bilgilerinizi unutmanız durumunda 
okul idaresi ile iletişime geçiniz. Sisteme giriş yapmadan önce, tanıtım videosunu 
izlemenizi önerilir.

Ayrıca veli ile öğrencinin cep telefonlarına App Store ve Google Play Store’dan 
ücretsiz olan K12NET Mobil uygulamasını indirmesi ve kullanıcı adı-şifre 
ile giriş yapması beklenir. Yukarıda belirtilen tüm bilgilere mobil uygulamadan 
ulaşabileceğiniz gibi, yıl içinde okul tarafından yapılan tüm duyurular bu uygulama 
üzerinden Bildirim şeklinde size iletilir. Sadece çok acil durumlarda SMS gönderimi 
gerçekleşir.

Mobil uygulamayı yüklemek için cep telefonunuzda yer alan karekod okuma 
uygulaması (örneğin NeoReader) ile aşağıdaki karekodu okutarak veya web sitesi 
linkini kullanarak App Store / Google Store’da yer alan K12net Mobil uygulamasına 
hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

İLETİŞİM
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SMS
Okul işleyişi ile ilgili duyurular, öğrenciler aracılığı ile velilerimize yazılı olarak iletilir.  
Bu uygulama gerekli görülen durumlarda, K12 net ve e-posta yoluyla da yapılır.  Anlık 
ve acil durumlar için ise SMS mesajları kullanılır.
Web Sitesi
gen.k12.tr adresinde yer alan GEN Koleji web sitesini ziyaret edebilir ve okulumuzla 
ilgili eğitim-öğretim, etkinlikler, haberler, başarılar, sıkça kullanılan linkler vb. tüm 
güncel bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya
Okulumuzda gerçekleşen tüm etkinlikler, haberler, başarılar düzenli bir şekilde 
web sitelerimiz ile birlikte sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlanır. Velilerimiz 
okulumuzu sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir.

Instagram:  @genkoleji   Twitter:       @genkoleji
Facebook:   @genkolejleri   Linkedin:     @genegitimkurumlari
Youtube:     @genkoleji @geneğitimkurumları

Adres, Telefon, E-Mail Değişikliği
Sizlerle sağlıklı iletişim kurabilmemiz için, adres, telefon ve e-mail değişikliklerinizi 
müdür yardımcılarına iletmeniz önemlidir.

Okul Aile Birliği
Okul Aile Birliğinin amacı; okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yasalarca 
belirlenmiş, velilerin yapabileceği her türlü desteği sağlamaktır. Okul müdürü, 
müdür yardımcısı, öğretmenler ve okulumuza kayıtlı olan her öğrenci velisi, Okul Aile 
Birliği’nin üyesidir.

İLETİŞİM



30

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Akademik Dürüstlük

Akademik dürüstlük temel olarak kişinin kendi görevini yerine getirmesi ve sahip 
olduğunu iddia ettiği bilgiye “gerçek anlamda” sahip olmasıdır. Tüm öğrenciler, her 
tip ödev ve çalışmada düzgün bir şekilde ve dürüstçe yürütülmüş bir araştırmanın 
kendilerine sağlayacağı faydaları anlamalı; özgünlük, fikri mülkiyet ve yaratıcı ifade 
terimlerinin anlamının farkında olmalıdır. Öğrencilerden; yaratıcılıklarına, bireysel ve 
orijinal fikirlerine, kendi dillerini ifade ediş tarzlarına dayalı özgün ödev ve projeler 
sunmaları beklenir. Öğrenciler, bu ödev ve projelerde, başkalarının fikirlerine yer 
verdiklerinde, bunu doğru ve uygun olarak belirtmeleri gerektiğini de bilmelidir. 
Akademik dürüstlük sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de kapsar. Akademik 
dürüstlük; doğruluğu, kişisel bütünlüğü, öğretme, öğrenme ve ödev olgularının adil bir 
biçimde yürütülmesini destekler.

Oryantasyon

Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum sürecini kolaylaştırmak için okul 
açılmadan bir hafta önce oryantasyon program yapılır. Oryantasyonda öğrencilerin 
keyif alacağı tanışma oyunları, bahçe oyunları, grup oyunları, sanat etkinlikleri, 
jimnastik, İngilizce, müzik vb. etkinlikler yapılır. Oryantasyon tamamlanıp eğitim-
öğretim başladığında öğrenciler arkadaşlarını ve okulunu tanımış şekilde eğitim-
öğretime başlamış olur.

Dersler

Eğitim programımız, alanında uzman öğretmenler tarafından öğrencilere sunulur. 
Öğrencilerimiz, yaş seviyelerine ve öğrenme biçimlerine uygun olarak tasarlanmış 
sınıflarda; ilgili eğitim programı ve materyalleri eşliğinde öğrenir. Satranç, drama, 
beden eğitimi, resim, müzik gibi uygulamalı dersler, ilgili branş öğretmenleri 
tarafından verilir. Sanat atölyeleri, bilim laboratuvarları, dijital kütüphane gibi 
okullarımızın fiziki imkânlarına uygun olan etkinlik alanlarımızda çalışmalar 
gerçekleşir. Kolejde Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizce, ilgili ikinci 
yabancı dil öğretmenleri tarafından ikinci yabancı dil eğitimi (Almanca / Fransızca 
/ İspanyolca) verilir. Okulumuzda eğitici, eğlenceli ve çağın gerektirdiği birçok çeşit 
kulüp açılır. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kulüp seçimlerimi yapar ve yıl 
boyunca seçtikleri kulübe katılım gösterirler. Okul eğitimiyle beraber, ortaokul ve lise 
eğitimi boyunca, 8 ve 12. sınıf sonunda uygulanan ulusal sınavlara hazırlık yapılır.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
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Ödev

Ödevler öğrencinin okul ortamında öğrenilen bilgi ve becerilerini pekiştirip geliştirmek 
amacıyla hazırlanan ve evde yapılmak üzere verilen ev çalışmalarıdır. Ödev yapmak, 
öğrencinin hayat boyu öğrenme alışkanlığını edinmesine, kendini kontrol etmesine ve 
sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. 

Ödevler “Hafta İçi Günlük Ödevler”, “Hafta Sonu 3GEN çalışmaları” ve “Yarı Yıl ve Yaz 
Tatili Çalışmaları” olarak uygulanır. Ödev kontrolleri ilgili öğretmen tarafından yapılır. 

Anaokulu, 1, 2 ve 3. sınıflarda hafta içinde ödevlendirme yapılmaz, gerekli 
görüldüğünde öğrenciye bireysel çalışmalar verilir. Hafta sonunda öğrencilere 
ödevlendirme yapılır.
Anaokulu hafta sonu ödevleri; öğrencilerin edindiği bilgiyi tekrar etmeleri, kalıcı 
öğrenmemin sağlanması, ebevenylerin çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri, 
öğrencilerin sorumluluk duygularının gelişmesi, özgüven sahibi olabilmeleri için 
Eğleniyorum Öğreniyorum hafta sonu çalışma sayfaları ve Ailemle Oynuyorum 
çalışmaları verilir. Eğleniyorum Öğreniyorum çalışma sayfaları ebeveynin yönergeyi 
okuduktan sonra öğrencinin yalnız başına yapabileceği kolaylıkta çalışmalardır. 
Ailemle Oynuyorum çalışmaları öğrencilerin 
ailesi ile oyun oynayacağı, kalite zaman 
geçireceği ve öğrendiklerini oynayarak 
pekiştireceği çalışmalardır.

Hafta sonu 3GEN kitapçığı şeklinde, hafta 
içi ise ihtiyaç durumunda öğretmenlerimiz 
tarafından ödev verilir. Tüm sınıfa verilen 
hafta içi ve hafta sonu ödevlerinin yanı 
sıra öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları 
doğrultusunda bireysel ödevlendirme yapılır.

Öğrenciye verilen hafta sonu ödevleri, sınıf 
öğretmeni tarafından K12.net Online Bilgi 
ve iletişim Portalı üzerinden mesaj atılarak 
hem öğrenciye hem veliye duyurulur. 
Öğrenci, okula gelemediğinde veya ödevini 
kaybettiğinde, Online Eğitim ve İletişim 
Portalına giriş yaparak ödevini öğrenebilir. 
Öğrencinin, ödevini kendi çabası ile tam, 
özenli ve zamanında yapması önemlidir.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
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Pazartesi günü hafta sonu 3GEN kitapçıkları öğretmenler tarafından kontrol edilir. 
Konu eksiği olan öğrenciler belirlenerek tamamlama çalışmalarına yönlendirilir. 
Kontrol edilen ödevler, Online Eğitim ve İletişim Portalı’na giriş yapılarak öğrenci ve 
veliler ile paylaşılır.

Öğrencilere yarı yıl ve yaz tatilinde de amacına uygun, Tatil Çalışma Kitabı verilir. 
Yapılan ödevler tatil dönüşü kontrol edilir.

Öğrencinin Görevleri:
 • Öğrenci, ödev yapmayı temel görev olarak benimsemelidir ve mutlaka kendi 
yapmalı, bir başkasının çalışmasını kendi ödevi olarak kullanmamalıdır.
 • Ödevini zamanında tamamlamalı ve teslim etmelidir.
 • Araştırma ödevlerinde mutlaka kullandığı kaynakları belirtmelidir. 
 • Tüm ders konuları günlük hayatla bağlantılı olduğundan gazete okuyarak, haber 
dinleyerek, belgesel izleyerek, gözlemleyerek, deneyerek, güncel olayları takip 
etmenin temel görevi olduğunu bilmelidir.

Öğretmenin Görevleri:
 • Verilen ödevin amacını detaylıca açıklar.
 • Sene başında ve sene içinde aralıklarla dersine ait sözlü kriterlerini öğrencilere 
hatırlatır ve ödevin önemini vurgular
 • Ödevleri kontrol eder. Geri bildirim verir.
 • K12.net Öğrenci Bilgi Sistemine ödev kontrolü sonucunu işler. Böylelikle öğrencinin 
ödev yapma alışkanlığını velinin görmesini sağlar. 
 • Gerekli durumlarda idare aracılığıyla veli ile iletişime geçer.
 • Öğrencinin ödevini zamanında ve eksiksiz yapıp yapmadığını kontrol eder.
 • Sene başı zümre toplantısında alınan kararlara uygun olarak gerektiğinde ödevi 
notlandırır.
 • Ödevini yapmayan öğrenci ile ilgili okul yönetimini ve velisini konu hakkında 
bilgilendirir.

Velinin Görevleri:
 • Veli, öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamalıdır. Ödev yapma süresi bireysel 
farklılıklardan dolayı değişebilir. Öğrenci, ödevini yapmakla ilgili sorun yaşıyorsa 
veli; ilgili ders öğretmeniyle, sınıf öğretmeniyle ve/veya Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Birimi ile iş birliği içinde olmalıdır.
 • Ödevin öğrenci tarafından yapılması esastır. Öğrenci gereksinim duyduğunda veli, 
ona destek olmalı ve yol göstermelidir. Asla öğrencinin sorumluluğunda olan ödevleri 
kendisi yapmamalıdır.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
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Sınav

Eğitim yılının başında öğrencilerin hazır buluşluğunu görmek amacıyla öğrencilerin 
GEN Haritası çıkarılır. Bu değerlendirme öğrencinin akademik durumu hakkında bilgi 
verir, bireysel ihtiyaçlarının tespitini sağlar ve yıl boyunca gösterdiği gelişimi ölçmek 
için veri oluşturur.

Yıl içinde uygulanacak olan yazılı sınavların sayısı ilgili dersin haftalık saat sayısına 
göre düzenlenir. Sınav tarihleri sene başında Sınav Takvimi’nde düzenlenerek 
öğrencilere duyurulur. Sınavlar ilgili yönetmelikler uyarınca yapılır. Yazılı sınav 
sonuçları öğrencilere sınavdan en geç on gün sonra bildirilir. Değerlendirme 
yapıldıktan sonra öğretmenler öğrencilere sınav kâğıtlarını dağıtarak her sorunun 
doğru cevabını verir ve yapılmış olan genel yanlışlar üzerinde durur. Öğretmenler 
ayrıca, öğrencilerin sınav soruları hakkında bilmek istedikleri her konuyu ders içinde 
veya ders dışında cevaplar. 

Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavlar ise sınıf seviyesi ve konular göz önünde 
bulundurularak düzenli aralıklarla uygulanır. Uygulanan sınavlar ölçme değerlendirme 
birimi tarafından 24 saat içinde değerlendirilir ve sonuçları açıklanır.  7, 8 ve 11, 
12.sınıflarda düzenlenen çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlar; ulusal sınavların 
soru sayısı, soru yapısı, uygulama şekli ve ölçme değerlendirme şekliyle birebir 
aynıdır.

Ölçme Değerlendirme

Okulumuzda öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine etkili geri bildirim 
sağlamak, öğrencinin performansı hakkında kayıt tutmak ve raporlamak, öğrencilerin 
öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler öğrendiklerini belirlemek, 
öğretimi bireysel farklılıklara göre düzenlemek ve planlamak, öğrenenler topluluğu 
olarak öğrenme sürecimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmek, programı sürekli olarak 
geliştirmek amacıyla öğretim yılı boyunca ölçme değerlendirme çalışmaları yapılır.

Sınav uygulamalarında olduğu gibi, ölçme değerlendirme de merkezi olarak 
Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından gerçekleşir. Yazılı sınavlar oluşturulan 
rubriklere göre puanlanırken ortaokul ve lisedeki çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
sınavlar ulusal sınavlarda uygulanan ölçme kriterlerine göre değerlendirilir. Sınav 
sonucunda öğrencinin detaylı karnesi, kazanım analizi, sınıf-okul-kurum bazında 
derecesi açıklanır. İhtiyaçları doğrultusunda bireysel ödevlendirme yapılır, etütlere 
yönlendirilir.
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Etüt
Etütler öğrencilerin öğrenme eksiklerini tamamlamak amacıyla, öğretmen gözlemleri ve ölçme 
değerlendirme sonucunda, sınıf seviyesine ve ihtiyacına göre planlanır. Etütlerde konu tekrarı, 
soru çözümü, test uygulaması gerçekleşir.

Projeler
Lisede öğrencilere yazılı sınavların dışında her dönemde tüm derslerden en az bir performans 
çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevi verilir. Öğrencilerin hangi 
dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine 
bildirilir. Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Öğrencilerin derse hazırlıkları, 
derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında 
ayrıca notla değerlendirilir. Ortaokulda  ise projeler öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya 
derslerden bireysel yada grup çalışması şeklinde, öğretmen rehberliğinde hazırlatılır. Projeler 
verildikleri dönemde değerlendirilir.  Veli, öğrencisinin projesini zamanında teslim edememe 
gerekçesini; en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. 

Not Politikası

MEB yönetmeliklerine uygun olarak başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim 
programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre 
ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur. 

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen 
rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında 
belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” 
ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. İlkokul 4. sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders 
etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Ortaokul kademesinde ders içi etkinliklerine katılım puanı; öğrencinin derslere katılım 
performansı, yaptığı çalışmalar, ödev sorumluluğu ve deneme sınavı sonuçları göz önünde 
bulundurularak belirlenir.

Ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile proje puanlarının aritmetik 
ortalamaları ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav 
puanları toplanıp üçe bölünerek karne notu belirlenir. 

Lise kademesinde ders içi performans / sözlü değerlendirmede öğrencinin derse katılımı, ders 
içindeki etkinliği, yaptığı portfolyo, proje çalışmaları ve ödevleri, Check-Up deneme sınavları 
göz önünde bulundurulur. Her dersin kendine özgü ders içi performans / sözlü değerlendirme 
kriterleri vardır.
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Portfolyo
Portfolyo anaokulu kadememizde dönemde bir defa olmak üzere yılda iki kere ilkokul 
kademesinde ise yılda bir kez sene sonunda uygulanır. Öğrenciler dönem içinde 
öğrendiklerini ebeveynlerine sunar. Öğrencilerimiz portfolyoda Türkçe dil etkinliği, 
proje, fen ve doğa, dijital sunum, matematik, düşünme becerileri, okuma yazmaya 
hazırlık, akıl oyunları, kavram vb. çalışmalarını sergiler. Portfolyo çalışmaları ile 
öğrencinin ürün oluşturma, oluşturduğu ürünü değerlendirme, geliştirme, sunum 
yapma gibi becerileri kazanması amaçlanır.

Gelişim Değerlendirme Raporu, Ara Karne, Karne
Anaokulu kadememizde ise aylık kazanımlar doğrultusunda ebeveynlerin çocuklarının 
gelişimlerini takip edebilmesi için iki ayda bir Gelişim Değerlendirme Raporları 
gönderilir.

İlkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerimize her dönemin ilk yazılı sınavları sonrasında, 
o zamana kadar uygulanan yazılı sınavların, performans notlarının, deneme 
sınavlarının, Check-Up sonuçlarının yer aldığı ara karne verilir. Ara karnenin 
verildiği haftanın sonunda veli toplantısı yapılır ve öğrenciye verilen ara karneler 
öğretmenlerimiz ile birlikte değerlendirilir.

Öğrencilerimize her dönemin sonunda, yazılı sınav sonuçlarının, ders içi durum ve 
davranışlarının, her türlü gelişimlerinin değerlendirilerek işlendiği, öğretmenin öğrenci 
hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı bir genel karne verilir.
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DANIŞMANLIK

Sınıf Öğretmenliği / Mentör Öğretmenlik
GEN Koleji’nde her öğrencinin bir Mentör öğretmeni vardır. 
  • Mentör öğretmen; öğrenciyi yakından takip eder ve akademik, sosyal, kültürel 
gelişimini izler.

  • Mentör öğretmen; öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler, okul yönetimi ve veli 
ile sürekli bilgi paylaşır.

  • Mentör öğretmen, danışmanlığını yürüttüğü her öğrenci ile özel olarak görüşür. 
Sadece kendi alanında değil; tüm branşlarda gerçekleşen çalışmaları, sınav 
sonuçlarını öğrenciyle beraber değerlendirir. 

  • Öğrencinin daha başarılı olması için diğer branş ve uygulamalı ders öğretmenleri ile 
öğrencinin ihtiyacını belirler ve gereken çalışmaları planlar.  Uygulanan çalışmaların 
sürecini ve sonucunu takip eder. 

  • Veliyi düzenli olarak bilgilendirir.

  • Anaokul ve İlkokulda sınıf öğretmeni, ortaokul ve lisede ise bir branş öğretmeni 
öğrencinin mentör öğretmenliğini üstlenir ve yıl boyunca danışmanlığını yapar.
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

“Koruyucu, Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik” anlayışı ile öğrencilerin ihtiyaçları ve 
gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir.

Okul psikolojik danışmanı, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, sosyal, duygusal, 
bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine, kişisel sorunları çözme konusunda 
yöntemler ve alışkanlıklar keşfetmelerine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda 
gelişmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu hedefleri gerçekleştirirken öğretmenler ve 
velilerle yakın ilişki içinde çalışarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçlara 
yönelik planlamalar yapar.

Bununla birlikte, ortaokul ve lisede daha ağırlıklı olarak öğrencilerin etkin çalışma 
alışkanlıkları kazanması, hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi, eğitsel 
ve mesleki kararlar alabilmesi gibi yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve 
eğitsel çalışmalar yürütülür. Yapılan bu çalışmaları ana başlıklar altında toplamak 
gerekirse bunlar;

Oryantasyon Çalışmaları
Oryantasyon süreci kurumumuzda sınıf seviyelerine göre farklı uygulamalarla yapılır. 
Anaokul ve ilkokul seviyesinde sınıf öğretmenleri ile işbirliği içinde öğrenciler ile 
birlikte olunmakta, özellikle anne-babadan ayrılmakta güçlük yaşayan, sınıf ortamına 
dahil olmak istemeyen, arkadaşları ile iletişim kurmak istemeyen öğrencilere 
destek verilir. Özellikle aile danışmanlığı bu dönemde önem kazanır. Ortaokul ve 
lise oryantasyonunun amacı, okula yeni başlayacak olan öğrencilerin hem okulu 
benimsemeleri, hem de güncel sınav sistemini anlamaları ve bu süreçte psikolojik 
olarak desteklenmeleri için hazırlanan bir programdır. Özellikle öğretmenlere, 
öğrencilerin bu süreçte yaşayacakları olası psikolojik süreçler hakkında bilgi verirken, 
onlarla nasıl etkili iletişim kuracaklarına yönelik rehberlik ederler.
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Test ve Envanterler
Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip ederken aynı zamanda ruhsal, duygusal 
süreçlerini takip etmeye yönelik test ve envanterler uygulanır. Bu uygulamalar 
sonucunda öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerini belirleyerek rehberlik 
birimi ve sınıf öğretmeni işbirliği ile öğrencilere özel çalışmalar düzenlenir ve gerekli 
durumlarda öğrenci, öğretmen ve aile ile paylaşılır. 

Sosyal Beceri Grup Eğitimleri
Dönem içinde, öğrencilerin ihtiyaçları dahilinde Sosyal Beceri Grup Eğitimi adı altında 
grup çalışmaları yürütülür. Arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşadığı tespit edilen, grup 
içinde kendini olumlu yönde konumlandırmada ve ifade etmekte güçlük yaşayan 
içedönük veya dürtüsel, agresif davranışlar sergileyen öğrenciler belirlenerek, 
en az 5 en fazla 7 öğrenciden oluşan bir grup oluşturulur. Ve birkaç hafta süren 
oturumlar şeklinde planlama yapılır. Bu oturumlarda, öğrencilerin eğlenerek davranış 
değiştirmelerine yönelik olarak sanat, psikodrama ve dikkat çalışmalarını içeren 
bir program uygulanır. Program sonunda öğrencilerin kazanması hedeflenen yeni 
davranışlar arasında; problem çözme ve baş etme becerileri, olumlu davranışlar, 
arkadaşlık ilişkilerinde ve kişilerarası iletişimde girişkenlik becerileri, etkin dinleme, 
öz denetim becerileri, sorumluluk alma, insiyatif kullanma, empati kurma ve olumlu 
iletişim becerileri yer alır.
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Bireysel Görüşmeler
Dönemin başlamasıyla tüm öğrencilerimizin velileri ile bireysel görüşmeler yapılır 
ve öğrenci hakkında detaylı bilgi alınır. Bireysel görüşmeler, çocukların, akademik, 
sosyal, duygusal ve bilişsel açılardan en iyi şekilde gelişmeleri için rehberlik 
birimimizce çok önemsenir ve üzerinde durulur.

Bu görüşmeler:
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından yıl içinde belirli periyotlarda 
öğrenci ve veliye randevu verilerek gerçekleşir.  
  • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Birimi’ne başvurma yoluyla gerçekleşir.
  • Velilerin ve/veya öğretmenlerin birimimize ilettiği geri bildirimlerin 
değerlendirilmesi yoluyla gerçekleşir.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test 
uygulamalarının değerlendirilmesi yoluyla gerçekleşir.  Öğrencinin bireysel ihtiyaçları 
ve yaşadığı sorunlara göre şekillenir.

Bu görüşmelerde, gizlilik ilkesini korunur yani öğrencinin paylaşımları yalnızca 
psikolojik danışman ve öğrenci arasında kalır. Ancak bu gizlilik ilkesi öğretmeni 
ve ailesi ile işbirliğini gerektiren durumlar varsa öğrencinin mahremiyetine dikkat 
edilerek ilgili kişilere bilgilendirme yapılır. Burada amaç, öğrenciyi hem psikolojik 
açıdan desteklemek hem de en iyi şekilde korumaktır.

Öğrenci Akademisi
Öğrenci Akademisi programı yıl içinde belirli aralıklarla düzenlenen öğrenci destek 
programıdır. Bu programın amacı öğrencilerin kendine güvenen, geleceklerini kendi 
kararlarının arkasında durarak planlayabilen ve bunun sorumluluğunu alabilen, mutlu 
ve aydın bireyler yetiştirmektir.
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Değerler Eğitimi
Öğrencilere yaşayan değerleri öğretmeye yönelik “Değerler Eğitimi Programı”, 
okul yönetimi, sınıf öğretmenleri, okulun diğer bölümleri ve Okul Aile Birliği’nin 
de desteğiyle yürütülmesi planlanan programdır. Değerler Eğitimi, öğrencilerin 
kişilerarası ilişkilerde edinmeleri gereken belli başlı değerleri kazandırmayı hedefler.  
Bu program, afiş pano çalışmaları, projeler, yazılı ve görsel materyaller, video, müzik 
ve sınıf içi çeşitli etkinlikleri içeren çok kapsamlı bir eğitim programıdır. 
 
GEN Koleji Veli Akademisi 
Velilerin kişisel gelişimlerini destekleyen, çocuklarına ve kişilerarası ilişkilerdeki 
davranışlarına olumlu yönde katkı sağlayan ve çok yönlü farkındalık kazanmalarını 
sağlamak amacıyla yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenen aile destek programıdır. 
GEN Koleji Veli Akademisi’nde, yıl içerisinde ebeveynlerden gelen konu taleplerinin 
yanı sıra, birimimizin güncel konu ve sorunları gözlemleyip hazırladığı çok yönlü bir 
sunumlar dizisi düzenlenir. Ayrıca alanında isim yapmış ünlü uzman konuklar da GEN 
Koleji Veli Akademisi’nde konuk edilir.

Rehberlik Bültenleri
Rehberlik birimimiz tarafından güncel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen konularda 
bültenler hazırlanır. Düzenli olarak veli ve öğrencilerle K12.net Öğrenci Bilgi Sistemi 
üzerinden paylaşılır.
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Lise Tanıtımları
Ortaokuldaki öğrencilerimizin lise eğitimlerini hedeflerine yönelik olarak devam 
ettirmeleri amaçlanır. Bu süreçte rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi, yıl 
içerisinde ortaokul öğrencilerine liseleri tanıtmak adına liseler hakkında bilgi verir, 
liselere tanıtım gezileri düzenler. 

Meslek Tanıtımları
GEN Koleji eğitim anlayışının en önemli hedeflerinden biri de öğrencilerin iyi meslekler 
edinmeleridir. Öğrencilerin geleceklerini daha iyi planlamaları için meslek gruplarını 
çok iyi tanımaları ve deneyimlemeleri gerekir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Birimi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak yıl içerisinde genel bir meslekler 
tanıtımı düzenler. Bu tanıtımda öğrenciler çeşitli meslek guruplarını daha detaylı 
olarak inceleme fırsatı bulurlar. Birimimizin desteğiyle kişilik yapılarına en uygun 
mesleği seçebilme ve karar verebilme yeteneği kazanırlar. 
    
Üniversite Tanıtımları
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, lisemize devam eden öğrencilerimize 
üniversiteler, bölümler ve mesleklerle ilgili olarak kariyer günleri, tanıtım gezileri ve 
üniversitelerin eğitim koşulları, kayıt ve başvuru koşulları hakkında bilgiler içeren 
etkinlikler düzenler. 

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
Akademik çözüm ortağımız olan NCA (National Cultural Association) ile lise 
öğrencilerimize lise, üniversite lisans ve lisansüstü dönemde eğitim ve kariyer 
koçluğu yapılır. Bu amaçla yapılan görüşmelerde, öğrenci ve ailesiyle bir araya gelerek 
istek ve ihtiyaçları dinlenir, öğrencinin Hedef Potansiyel Analizi gerçekleştirilir, doğru 
program, doğru ülke, doğru yıl eşleştirmesi yapılır.  Verilen karar doğrultusunda, okul 
başvurusu, kabul ve yerleştirme süreçleri tamamlandıktan sonra, öğrencinin eğitim 
hayatı boyunca Türkiye ve ilgili ülkedeki temsilciler tarafından danışmanlık hizmeti 
devam eder.

Kulüpler
GEN Koleji’nde öğrencilerimizin dünya ölçeğinde donanımlı, sanatı algılayan, 
yorumlayan, spora gönül vermiş, başarılı, takım çalışmasına yatkın, bireysel 
çalışmalarda özverili, sorumluluk duyguları gelişmiş bireyler olmaları amaçlanır. Bu 
amaç doğrultusunda; öğrencilerimizin geleceğe yönelik ilgi alanlarını oluşturmak, sivil 
toplum örgütleri ile iş birliği içinde olmalarına fırsat vermek, katıldıkları kulüplerde 
görev almalarını ve okul etkinliklerine liderlik etmelerini sağlamak amacıyla 
okullarımızda kulüp çalışmaları ve sosyal projeler gerçekleştirilir.
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Gezi ve Etkinlikler

GEN Koleji’nde yıl içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini daha zevkli, sağlıklı ve kalıcı 
hale getirmek için MEB yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda gözlem, inceleme ve 
araştırma amaçlı geziler düzenlenir. Bu geziler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra 
öğrenci velisinin izni ile gerçekleşir.

Şehir içi geziler, akademik program ile ilişkilendirilerek planlanır ve sınıf seviyesi 
bazında gerçekleşir. Müzeler, müzelerin sanat atölyeleri, şehrin tarihî yapıları, deprem 
simülasyon merkezleri, enerji üretim santralleri, akvaryumlar, tiyatro, sinema, dans 
gösterisi vb. sanatsal etkinlikler, huzurevi ziyaretleri, fabrika ve imalathane gezileri, 
bilim merkezleri, korular, botanik parkları ve ormanlık alanlara yapılır. Bu gezilerde 
öğrencinin yıl içinde edindiği bilgileri yerinde görerek ve yaşayarak deneyimlemesi; 
arkadaşları ve öğretmenleri ile okul dışında sosyalleşmesi amaçlanır. 

Şehir dışı ve yurt dışı geziler ise kültür, bilim, teknoloji, sanat, spor ve yabancı dil 
başlıkları altında düzenlenir. Gerçekleştirilen geziler, öğrencilerin özgüven kazanma, 
bireysel ve yaşamsal sorumlulukları edinme, arkadaşlık bağlarını güçlendirme, iş 
bölümü ve sosyal davranışlarında sağlıklı hareket edebilme gibi daha pek çok beceri 
kazandırır.
Bu geziler, tüm  GEN Koleji bünyesinde organize edilen ve referansı kuvvetli, ulaşım 
ve konaklaması kaliteli, konusunda uzman rehberlerle çalışan turizm firmaları ile 
gerçekleşir.  

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde gerçekleşecek olan tüm şehir dışı ve yurt dışı 
gezileri hakkında bilgi alabilmek için Gezi Kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
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Yaz - Kış Spor ve Sanat Okulları

GEN Koleji’nde Yaz-Kış Okullarında öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve 
bedensel gelişimini desteklemek ve hızlandırmak için kaliteli ve zengin içerikli bir 
eğitim programı uygulanır; programı tamamlayan öğrencilere sertifika verilir.

4-12 yaş grubundaki öğrencilere yönelik olarak yaz tatili boyunca Yaz Okulu, okul 
dönemi süresince ise hafta sonları Kış Okulu gerçekleşir.

GEN Koleji’nde Kış Okulları eğitim-öğretim ile beraber okulun ikinci haftası itibari ile 
başlar. Spor, Sanat, Bilim, Teknoloji, Edebiyat, Akıl Oyunları vb. başlıklar altında GEN 
Koleji öğretmenleri tarafından hafta sonları ağırlıklı olmak üzere gerçekleşir. Birebir 
veya küçük gruplar halinde gerçekleştirilen dersler, 4 haftalık periyotlar halinde 
sunulur. 

GEN Koleji’nde Yaz Okulları haziran ayı içinde başlar, ağustos ayının ikinci haftasına 
kadar devam eder. 

SOSYAL ETKİNLİKLER




