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GİRİŞ 
 

Büyük Kolej 1951 yılında Büyük Dershane ile eğitim dünyasına adım attıktan sonra, 1986-

1987 öğretim yılında ilk ve orta kısmını açmıştır. Daha sonra açılan lise bölümü ile 1990 

yılından bu yana başarılı öğrenciler yetiştiren Büyük Kolej, 1996 yılında faaliyete giren ek 

binasıyla okul öncesi ve birinci sınıflara hizmet vermektedir. Büyük Kolej, fen alanında 

üstün yetenekleri saptanmış öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve tüm dünya için 

gerekli olan araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılında 

bünyesine dâhil ettiği Fen Lisesi ile Türkiye’de bilimin öncüsü olmaya kararlıdır. 

 
 

Büyük Kolejde, bilgisayar laboratuvarları, kapalı spor salonu, yarı olimpik kapalı yüzme 

havuzu, sağlıklı yaşam merkezi, açık spor alanları, fen laboratuvarları, bale ve jimnastik 

salonu, drama salonu, resim ve seramik atölyeleri, satranç odası, müzik odaları, kütüphane 

ve medya merkezi, revir, oyun parkı, trafik parkuru, toplantı salonu, masa tenisi salonu, 

kulüp odası, kantin, kırtasiye ve öğrencilere okul diyetisyenimiz tarafından hazırlanan seçmeli 

yemek menüsü ile hizmet veren yemekhane ve kafeteryalar bulunmaktadır. Ayrıca sınıflarda, 

teknoloji destekli eğitime olanak sağlayan bilgisayar ve projeksiyon donanımları yer 

almaktadır. 

 
 

Özel Büyük Kolej okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve fen lisesi olmak üzere beş 

birimden oluşmaktadır. 

 
 

Bu kitapçık, Büyük Kolejde işleyiş, politikalar, hedefler ve günlük eğitim yaşantısına bir 

rehber niteliği taşıması amacıyla hazırlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1-İLKELERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ 
 

1.1-Büyük Kolej Vizyon ve Misyonu 
 

Vizyonumuz: 
 

Büyük Kolej, mutlu, başarılı ve yenilikçi dünya vatandaşlarının, karşılıklı saygı ve 

hoşgörü içerisinde yetiştirildiği örnek bir eğitim kurumudur. 
 

Misyonumuz: 
 

Bu vizyon doğrultusunda Büyük Kolej: 

Evrensel etik değerlerin ışığında saygılı, duyarlı; kaliteli, çağdaş eğitim anlayışıyla öğrenmeye 

istekli; bireysel farklılıkların gözetildiği,  güvenli ve eşitlikçi bir eğitim ortamında öğrenim 

gören bireyler yetiştirir.       

 

BİZLER: 

 Kendimize, başkasına ve çevremize saygılı 

 Kendimizi güvende hisseden  

 Başarabileceğimize inanan ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışan  

 Hedefleri konusunda kararlı ve tutkulu 

 Hem ülkesiyle hem de dünya ile ilgilenen  

 Güçlü yabancı dilimizle dünya standartlarında eğitim veren 

 Çok yönlü 

 Herkesin eşit şartlara sahip olduğu  

 Topluma ve doğaya karşı duyarlı  

 Ulusal ve Uluslararası sınavlarda başarılı 

 Kaliteli öğrenmeyi hedef edinen 

BÜYÜK BİR AİLEYİZ… 

 

2-CIS (ULUSLARARASI OKULLAR BİRLİĞİ) AKREDİTASYON 
 

2.1-Okul Akreditasyon Statüsünü Elde Etmek İçin: 
 

• Akreditasyon işlemi için hazır olduğuna karar verilebilmesi için “Ön Hazırlık 

veya Hazırlık Ziyareti” geçirir. 

 

• Bir veya iki yıl süren kapsamlı bir “Öz Değerlendirme” sürecini gerçekleştirir. 
 

• Okulun işleyişini tüm yönleriyle inceleyen profesyonellerden oluşan bir 

ziyaretçi grubu ağırlanır. 
 

• Uygulamalarında kendi felsefe ve amaçlarında vaatlerini yerine getirdiğini gösterir. 
 



• CIS tarafından belirlenmiş zor Akreditasyon Standartlarına uyum gösterdiğini sergiler.  

• Akredite olmakla okul, uluslararası bağlamda kendini yüksek kalitede bir eğitim vermeye 

adamış dünya genelindeki okullardan oluşan, devamlı gelişen bir ağa dâhil olur. 

 

ECIS (European Council of International Schools) Uluslararası Okullar Avrupa Konseyi’nin 

1970 yılında Okul Değerlendirme ve Akreditasyon Programına başlamasından bu yana 

150’den fazla okul akredite statüsü kazanmıştır. Bu programın sorumluluğu Temmuz 

2003’te Council of International Schools (CIS) Uluslararası Okullar Birliği'ne geçmiş olup, ilgili 

okullar büyümeye devam etmektedir. 

 

 

2.2-CIS Tarafından Akredite Edilen Okulların Özellikleri: 
 

• Okul amaçlarına bağlıdır. Yetkili bir akreditasyon kurumunca tanınmak 

için uygulamalarına yeterince özen göstermektedir. 
 
• Okul kendini tanır. Öğrencilere, velilere ve topluma sunduğu hizmetleri 

derinlemesine düşünmüştür. 
 
• Okul öğrenci merkezlidir. Eğitim felsefesi kayıtlı öğrenciler için uygundur ve bireyin 

bir bütün olarak gelişimini amaçlar. 
 
• Okul vaatlerini yerine getirir. Sadece yerine getirebileceği vaatlerde bulunur. 
 
• Okul objektif değerlendirmeyi kabul eder. Kapılarını düzenli olarak okul 

topluluklarına ve uzman denetleme şirketlerine açmaya hazırdır. 
 
• Okul devamlı olarak öğretim programı uygulamaları ve diğer 

alanlardaki performansını yükseltmeye çalışır. 
 
• Okul gelecek için plan yapar, eğitimdeki gelişmeleri takip ederek yararlılığına inandığı 

ve misyonuna uygun yenilikleri benimser. Değerlendirilme sürecinin devamlılık gösteren 

doğası gereği, akredite edilmiş okullar devamlı olarak gelecekteki gelişimlerini planlar. 
 
 
 

2.3. Akreditasyon, okulun aşağıdaki alanlarda zorunlu CIS standartlarını karşıladığını 
kanıtlar. 
 

Akreditasyon okul topluluğunun tüm üyeleri için değerlidir. 
 

 Okula Rehberlik Eden İfadeler (Vizyon-Misyon)

 Yönetim ve Liderlik

 Müfredat

 Öğretim ve Değerlendirme






 Öğrenci Refahı

 Personel

 Fiziki donanım ve Yardımcı Hizmetler



 kul Paydaşları



İlgili profesyoneller ve veliler doğal olarak çocuklar için en iyi eğitimi araştırırlar. Özellikle 

yabancı bir ülkede yaşayan aileler yabancı bir ortamda çocuklarının ihtiyaçlarını en iyi 

karşılayacak okulu seçmede zorlanırlar. Yabancı bir ülkede yaşayanlar için bazı bölgelerde 

tek bir uluslararası okul seçeneği de olabilir. Bir okulun akredite olması, toplumdaki bireylere 

burada özetlenen özelliklerin garantisini sağlar. 

 

 

2.4-Büyük Kolej’in Akreditasyon Süreci 
 

Büyük Kolej, 2000 yılında ECIS, şimdiki adıyla CIS’e üye olmuştur. Üye olduğundan beri bu 

uluslararası eğitim kuruluşunun yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çoğu etkinliğine 

katılmıştır. Eğitim hizmetlerimizin zenginleştirilmesini sağlayacak fikir ve bilgilerin 

kazanıldığı eğitim seminerleri ile Büyük Kolej öğretmen ve yöneticilerinin diğer okulların 

akreditasyon ziyaret heyetlerinde yer almalarını sağlayacak hizmet içi eğitim seminerleri bu 

etkinlikler arasındadır. 
 

2004 yılında ön ziyaret gerçekleştikten sonra hızlı bir şekilde özdenetim çalışmalarını 

tamamlayan Büyük Kolej, 2005 Nisan ayında akreditasyon ziyaret heyetini ağırlamıştır. 

2006 Haziran ayında CIS (Council of International Schools-Uluslararası Okullar Birliği) 

tarafından tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. 
 

Nisan 2013 ayında gerçekleşen ‘Akreditasyon Yenilenmesine Hazırlanma’ ziyaretinden sonra 

tekrar ‘Öz Değerlendirme’ çalışmaları başlamış ve yaklaşık 18 ay boyunca bütün çalışmalar 

elden geçirilmiş, yenilenmiş ya da değiştirilmiştir. Nisan 2015’de 12 kişilik denetim heyeti 

okulumuzu ziyaret etmiş ve okulumuz ikinci kez akreditasyon almaya hak kazanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3-GENEL BİLGİLER 
 

3.1-Özel Büyük Kolej Okul Öncesi ve Özel Büyük İlkokulu 
 

Özel Büyük İlkokulu okul öncesi, 1. 2. 3. ve 4. sınıflarından oluşur. Okul öncesi ve birinci 

sınıflar, bu yaş grubuna özel olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş olan ek binamızda öğrenim 

görürler. Sınıflarımızda bilgisayar, projeksiyon ve internet donanımı standart olarak 

bulunmaktadır. Bu binada ayrıca Nedime Eğitim Vakfı Salonu, oyun parkı ve akülü arabalarla 

trafik eğitiminin verildiği trafik parkuru bulunmaktadır. Binanın bahçesi tartan zemin adı 

verilen ve düşme halinde darbenin etkisini en aza indirgeyen özel bir zeminle kaplanmıştır. 

Öğle yemeği ek binada bulunan yemekhanede servis edilir. Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi, 

Kütüphane, Laboratuvar, Satranç ve Seramik dersleri için ana binaya giderken öğretmenleri 

ve koruma görevlileri tarafından büyük bir dikkatle eşlik edilerek yolu geçerler. 
 

İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz ana binamızın 1. katında öğrenim görürler. 
 

 

3.2-Özel Büyük Ortaokulu 
 

Büyük Kolej Ortaokulu 5. 6. 7.ve 8. sınıflardan oluşur ve dersler ana binamızın 2. Katındaki 

sınıflarda yapılır. 24 öğrencilik sınıflarda tek kişilik sıralarda sunulan eğitim hizmeti, okulun 

mevcut laboratuvar ve teknolojik donanımından faydalanılarak çağdaş eğitimin gerekleri 

doğrultusunda yerine getirilir. Ana binada öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz bu binadaki 

bilgisayar laboratuvarı, matematik laboratuvarı, tablet sınıfı, fen ve teknoloji, fizik, kimya-

biyoloji laboratuvarları, kütüphane, müzik odaları, resim atölyeleri gibi alana özel olarak 

tasarlanmış eğitim ortamlarını etkili bir şekilde kullanırlar. 

 

Ortaokulda öğrencilerimiz, Türk ve yabancı öğretmenlerle okul öncesinden itibaren 

öğrendikleri İngilizce ve ikinci yabancı dil eğitimlerine devam ederler. 
 
 

 

3.3-Özel Büyük Kolej (Lise) 
 

Büyük Kolej Lise bölümü 9. 10. 11. ve 12. sınıflardan oluşur. Tüm sınıf seviyelerinde her ünite 

sonunda ünite değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonucuna göre eksik öğrenmeler belirlenip 

her öğrencinin bireysel eksikliklerini kapatmak amacıyla konu tekrarları yapılır. Özellikle 12. 

sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanabilmeleri için MEB tarafından hazırlanan 

öğretim programıyla birlikte yürütülen ayrı bir program uygulanmaktadır. Her dersle ilgili 

üniversiteye giriş sınav konuları verildikten sonra, tarama testleri yapılmakta bu testlerin 

sonucuna göre eksik bilgiler saptanarak konular tekrar edilmektedir. 
 



Öğrencilerin sınav sistemini tanımaları, sınav stratejilerini belirlemeleri, dikkatlerini sınava 

yoğunlaştırabilmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmakta, sınava giren öğrencilerimize, sınav 

sonrasında tercih yapmaları aşamasında öğrenci ve velisiyle görüşmeler yapılarak rehberlik 

edilmektedir. Amacımız, öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerine göre mutlu olabilecekleri 

doğru tercihte bulunmalarıdır. Öğrencilerimizin, okulumuzda uyguladığımız deneme 

sınavlarına gereken hassasiyeti göstererek katılmaları gerekmektedir. 

 

 

3.4-Özel Büyük Fen Lisesi 
 

2011-2012 yılında öğretime başlayan Büyük Fen Lisesi, öğrenci ve öğretmenlerin bilim 

odaklı bir ortamda teknolojinin tüm imkânlarını değerlendirerek fen alanındaki akademik 

hedefleri doğrultusunda ilerledikleri bir bilim okuludur. 
 

Büyük Fen Lisesi yalnızca bir bilim okulu değil, aynı zamanda gelişen Büyük Kolej ekolünün 

değerli bir parçasıdır. Büyük Fen Lisesi öğrencileri, Büyük Kolejin üst düzey güvenlik ve 

sağlığa uygunluk standartlarına sahip sosyal ve fiziksel bütün olanaklarından faydalanırlar. 
 

Çağımızın teknolojik olanakları yardımıyla öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası projelerde 

yer alma, ekip çalışması anlayışını benimseme, proje yürütme, çok yönlü düşünme, problem 

çözme gibi becerilerle birlikte, bilimsel bilginin öğretmen tarafından doğrudan aktarılarak 

değil, tecrübe edilerek kazanıldığı bir ortamda yetişirler. 
 

Gelişmiş donanımlara sahip laboratuvarlarda, öğrenci sayıları sınırlandırılmış sınıflarda ve 

bu alana özel tecrübe ve eğitime sahip kadro ile eğitim gören Büyük Fen Lisesi öğrencileri, 

düzenlenen sosyal etkinlikler, öğrenci kulüp etkinlikleri ve yarışma/olimpiyat hazırlık 

çalışmaları ile de sosyal ve kişisel becerilerini geliştirme imkânı bulurlar. 
 

Uzmanlarca yapılan öğrenci başarı analizleri doğrultusunda öğrencilerimize 

yönlendirmeler yapılıp gerektiğinde takviyeler sağlanarak akademik hedeflerine ulaşmaları 

doğrultusunda rehberlik hizmeti sunulur. 
 
 
 

3.5-Teneffüs 
 

Okulumuzda öğrencilerimizin bir şeyler yiyebilmeleri, tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmeleri, 

arkadaşlarıyla görüşebilmeleri, çalışabilmeleri ve okul olanaklarından faydalanabilmeleri 

amacıyla gün içerisinde ders aralarında teneffüs araları vardır.  

İlkokul biriminde teneffüsler 15 dakikadır. 10 dakikası oyun, 5 dakikası ihtiyaç giderme ve 

derse hazırlık sürecidir. 
 



Okulumuzda ilkokul teneffüsleri ortaokul ve lise birimlerimizin teneffüs ve öğle yemeği 

saatlerinden farklı zamanlarda uygulanır. Bütün öğrencilerimizin teneffüs saatleri içerisinde 

nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde güvenli, uyumlu ve saygılı davranışlar sergilemeleri 

beklenir. 

 

 

3.6-Seçmeli Dersler 
 

Okulumuzda öğrencilerimizin gelişiminde çok yönlülüğün önemi her alanda kendini gösterir. 

Büyük Kolejde öğrencilerimizin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilmeleri 

için onlara seçmeli derslerimizde birden çok seçeneği sunarak çok yönlü bir gelişim 

sağlamalarını hedefliyoruz. 
 

Seçmeli derslerimizin sayısı ve çeşitleri öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve istekleri 

doğrultusunda her yıl gözden geçirilerek öğrenci ve velilerimizin beklentileri yerine 

getirilirken bir yandan da çağın gereklerine ayak uydurulur. 

 

 

3.7-Ödevler 
 

Öğrencilerimizden kendilerine verilen ödevleri düzenli bir şekilde yapmaları beklenir. 

Ödevler okulda işlenen konunun tamamlayıcısı niteliğinde olabileceği gibi, bireysel ya da 

gruplar halinde hazırlanabilecek projeler şeklinde de olabilir. 
 

Bütün ödevler kontrol edilir, düzenli ödev alışkanlığı tutumu sergilemeyen öğrencilerimize 

ortaokul ve lisede yaptırımlar uygulanır.  

 

 

3.8-Kulüp Çalışmaları 
 

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri ve çağın 

gereklerine ayak uydurabilmeleri için oluşturulan kulüp çalışmaları, yıl boyunca 

öğretmenlerimiz eşliğinde yürütülmektedir. 

 
  

Haftada bir gün ders saatleri içerisinde kulüp çalışmaları yürütülür. Okulun ilk haftasında 

öğrencilerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda kulüplerini seçerler. Öğrencilerin ilgileri 

doğrultusunda seçtikleri bir kulüpte bulunmaları zorunludur. Yıl boyunca kulüp 

saatlerinde yapılan hazırlıklar, yılsonuna doğru düzenlenen etkinliklerle sergilenir ya da 

uygulamaya koyulur. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki yarışmalara yönelik projeler hazırlanır 

ve bu yarışmalara katılım sağlanır. 

 

 

 



3.9-Geziler 
 

Öğretim yılı boyunca, okul programı doğrultusunda eğitim amaçlı bilimsel geziler, tiyatro, 

müze, sinema gezileri ve tarihi geziler düzenlenir. Öğrencilerin gezilere katılabilmesi için, veli 

tarafından bir izin kâğıdı doldurularak okul idaresine ulaştırılır. Okul gün ve saatleri 

içerisinde yapılan gezilerimizde ulaşım, okulumuz servis araçları tarafından sağlanır. 
 

Tüm okul gezilerinde de aksi belirtilmediği takdirde okul kıyafet kurallarımız geçerlidir. 

Gezi süresince öğrencilerimizden Büyük Kolej öğrencisine yakışan davranışlar sergilemeleri 

beklenir. 

 

 

3.10-Eğitim Araç-Gereçleri 
 

Öğretim yılı süresince kullanılacak olan ders kitapları yönetmelik gereğince belirlendikten 

sonra, okulumuz bünyesindeki Mikro Markette okullar açılmadan 15 gün önceden satışa 

sunulur. Ders kitaplarının yanı sıra, velilerimiz, önceden belirlenen liste halinde sunduğumuz 

ders araç gereçlerini de buradan temin edebilirler. 

 

 

3.11-Etüd ve Ek Çalışmalar 
 

Görevli izinli sayılan sanatçı, sporcu, yarışmaya katılan vs. öğrencilerimizin eksik kalan 

dersleri için okul saatleri dışında çeşitli çalışma programları hazırlanır. Okul çıkışlarında ve 

hafta sonları ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenen 

konularda etüt çalışmaları yapılır. Bu programlar hakkında veliye imzalaması için 

bilgilendirme yazısı gönderilir. 
 

Öğretmenleri veya antrenörleri tarafından belirlenen ve davet edilen öğrencilerin bütün 

ek çalışma ve etüt derslerine katılması zorunludur. İki kereden fazla mazeretsiz olarak bu 

çalışmalara katılmayan öğrenciler, programdan çıkarılırlar. 

 
 

3.12- Üniversite Sınavına Hazırlık Çalışmaları 
 

Büyük Kolej olarak eğitim ve öğretimde yeniliği ön planda tutarak lise kısmımızda 

okulumuz müfredatına ek olarak istekli olan öğrencilerimize etüt dersleri verilmektedir. Bu 

çalışma programı ile ulusal sınavlara öğrencilerimiz titizlikle hazırlanmaktadır. Bu program 

11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olup, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en iyi 

şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır 

 

 

 

 



4- BİRİMLER 
 

4.1- AR-GE Birimi (Araştırma ve Geliştirme Birimi) 
 

ARGE Biriminin amacı öğrencinin öğrenmesini desteklemektir. Hazır bulunuşluk sınavlarını, 

dönem içi ve sonu değerlendirmelerini, zümre sınavlarını organize eder. Sınav istatistiklerini 

çıkararak öğretmen ve idarecilerin sınav sonuçları hakkında bilgi edinmesini sağlar. 

Öğrencilere ve velilere sınav sonuç karneleri verir. Öğrenci Seviye Tespit ve Ortaokula Kabul 

sınavlarını organize eder, değerlendirmelerini yapar ve ilgili birimlerle paylaşır. Kurumun 

gelişmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla veli, öğrenci ve öğretmene anket düzenler. 

Öğretmen ihtiyaçlarına göre seminer organize eder veya seminerlere katılımı sağlar. Eğitim 

alanındaki gelişmeleri takip eder ve ilgili birimlerle paylaşır.  
 

İlkokul düzeyinde tüm sınıflara hafta içi ve hafta sonu çalışma kâğıtları hazırlar; araştırma 

ödevlerinin, ders içi etkinliklerin ve projelerin hazırlanmasında öğretmenlere rehberlik eder; 

öğretmenlerle program geliştirme çalışmaları yapar. 

 

 

4.2-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları, Üniversite Danışmanlığı 
 

Büyük Kolej Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, çağdaş eğitim sistemi içerisinde 

psikolojik danışmanın ve rehberliğin öneminin bilinciyle çalışmalarını sürdürür. Büyük Kolej 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel farklılık, ilgi, yetenek ve 

isteklerini göz önünde bulundurarak eğitim öğretimin bütünlüğü içinde bir Rehberlik Birimi 

planı oluşturur. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir. Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Birimi ile işbirliği içinde çalışan Üniversite Danışmanlığı Birimimiz, 

öğrencilerimizin bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine göre seçim yapmaları ve yükseköğrenim 

programlarına yerleşmeleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanında alan seçme 

seminerleri, üniversite tanıtım gezileri, üniversiteye giriş sistemi ve sistemle ilgili 

değişiklikler konusunda bilgilendirme toplantıları gibi çalışmaları yürütür. 

  
Eğitim öğretim hayatlarına yurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerimizden gelen istekler 

doğrultusunda, konusunda uzman kurumlara öğrenciler yönlendirilir ve süreç takip edilir. 
 

 
Öğrenciler için Yapılan Çalışmalar 
 

 Bireysel psikolojik danışma 

 Grup rehberliği 

 Grupla psikolojik danışma 

 Mesleki rehberlik -Üniversiteler hakkında bilgilendirme -Alan seçimi hakkında 

bilgilendirme -Meslek tanıtım toplantıları -Üniversite tanıtım gezileri  



 Sınav kaygısı grup çalışması 
 

 Eğitsel rehberlik 
 

 Öğrenci gelişiminin izlenmesi -Ders durumları -Aile ile ilgili konular -Arkadaş 

ilişkileri ile ilgili konular -Ergenlik dönemiyle ilgili konular Öğrenci tanıma 

çalışmaları 
 

 Oryantasyon çalışmaları 
 

 Öğrenci başarısını artırıcı çalışmalar 
 

 Öğrenci durumunun saptanmasına yönelik ölçme araçlarının uygulanması 

Konferanslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları 
 

 Okul kurallarını ve öğrenciyle ilgili yönetmelikleri tanıtma çalışmaları 

 

 

Veliler için Yapılan Çalışmalar 
 



 


 
 

 


 


 

Okul-Aile Birliği ile işbirliği 
 

Öğrencinin genel durumunun (ders başarısı ve davranış) izlenmesi ve 

veliyle paylaşılması 
 

Konferanslar -Okul kuralları -Yönetmelikler -Öğrenciyi tanımaya yönelik 

konferanslar Aile Eğitimi 

 

 

Öğretmenler İçin Yapılan Çalışmalar 
 



 


 


 

Sınıf rehber öğretmenliği saatinin planlanması için yapılan çalışmalar 
 

Hizmet içi eğitim 
 

Kulüp çalışmaları 



4.3-Yemekhane 
 

4.3.1- Öğle yemeği 
 

Okulumuzda yemekhane, kafeterya, kantin ve pide fırınında beslenmeyle ilgili 4 grup hizmet 

sunulmaktadır. Okul öncesi ile 1. 2. 3. ve 4. sınıfların okul yemekhanesinde öğretmen 

eşliğinde sınıfça yemek yemesi zorunludur. Okul öncesi ve 1. Sınıflar kendi binalarındaki 

yemekhaneyi kullanırlar. Diğer sınıflar ana binadaki yemekhaneyi kullanırlar. Yemeklerimiz 

okul bünyesinde bulunan mutfağımızda; öğrencilerimizin yaş gruplarına göre almaları 

gereken enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mevsim koşulları da göz 

önünde bulundurularak diyetisyenimiz tarafından düzenlenen menüler doğrultusunda 

hazırlanmaktadır. Yemekhanemizde çoktan seçmeli yemek sistemi uygulanmaktadır. Böylece 

öğrencilerimiz, birkaç çeşit sıcak ve soğuk yemek ile salata, meyve ve tatlıdan oluşan, 

herkesin damak tadına göre, özenli bir şekilde ve günlük hazırlanan, geniş mönü içerisinden 

tercih ettikleri yemekleri seçebilirler. 5. sınıf itibariyle yemekhanede yemek yemeyi tercih 

etmeyen öğrencilerimiz, okul içerisindeki kafeterya, kantin ve pide fırınından 

faydalanabilirler. 
 

Yemekhane ve kantinlerde çalışan personelimizin hepsi; (Sağlık Bilgisi) Hijyen Eğitimi 

Yönetmeliği kapsamında almaları zorunlu olan sağlık bilgisi eğitim sertifikasına sahiptir. 

 

 

4.3.2-Sabah ve İkindi Kahvaltısı 
 

Okulumuzda okul öncesi ve birinci sınıflarımızda yemek hizmetinden faydalanan 

öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve ikindi beslenmesi; 2. 3. ve 4. sınıflarımıza ise yalnızca ikindi 

kahvaltısı verilir. Ayrıca etüde kalan öğrencilerimize de akşam saatinde bir ara öğün 

verilmektedir. 

 

 

4.4-Hikmet Doğay Kütüphane ve Medya Merkezi 
 

Büyük Kolej Hikmet Doğay Kütüphanesi ve Medya Merkezinde Türkçe, İngilizce, Almanca, 

Fransızca ve İspanyolca 17.800 kitap ve kitap dışı materyal, 21 adet süreli yayın aboneliği 

vardır. Bilgisayar ve internet donanımlı kütüphanemiz öğretmen, veli ve çalışanların 

faydalanmasına sunulur. 
 

Amacımız, öğrencilerimize okuma, öğrenme, yaşam boyu kütüphane kullanma alışkanlığı 

kazandırmak ve geliştirmek, bilgi çağının bilgi okuryazarı öğrencilerini yetiştirmek, ders 

programlarını desteklemek, okul kütüphane kaynaklarını, kütüphane hizmetlerini ve 

okumanın önemini anlatmaktır. 

 
 
 
 



Akademik Çalışmalar: 
 



 
 

 


 
 

 


 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


 
 

 


 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


 

Her öğretim yılı başında öğrencilerin kütüphane ve medya merkezini en verimli bir 

şekilde kullanabilmeyi öğrenmeleri amacıyla kütüphane tüm özellikleri ile tanıtılır. 

Zümreler ile işbirliği yapılarak kütüphaneden yararlanma kültürü, uygulamalı 

dersler aracılığı ile öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. 
 

Literatürler takip edilir, zümreler ile işbirliği yapılarak yaş guruplarına uygun yayınlar 

incelenir, öğrencilerin beğeni ve istekleri doğrultusunda yayınlar alınır ve 

öğrencilere okumaları konusunda önerilerde bulunulur. 
 

Kütüphaneye yeni gelen kitap, süreli yayın ve diğer materyaller tüm işlemlerin 

yapıldığı Okulsis adlı program ile kullanıma hazır hale getirilir. Online katalog olanağı 

sağlayan bu program ile tüm kaynakların bibliyografik künyelerine ulaşılabilir. 

Kütüphane içinden ve dışarıdan web sayfası üzerinden tarama yapılabilir. Her hafta 

okul öncesi, ilkokul ve ortaokul sınıflarının Türkçe derslerinin bir saati, lise 9. 

sınıflarımız ise on beş günde bir olmak üzere kütüphane ortamında yapılır. Bu 

derslerde, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmaları hedeflenir. 

Kütüphanecilerin hazırladıkları aktiviteler sınıf seviyelerine uygun olarak 

gerçekleştirilir. 
 

Türkçe zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin öğretim yılı boyunca 

okuyacakları kitaplar belirlenir. Her ayın son haftası okunan kitapların analizi 

güdümlü tartışma yöntemi ile (çember tekniği) kütüphanede yapılır. 
 

Okul öncesi ve birinci sınıflar için kitaba yönelik materyaller hazırlanarak öğrencilerin 

kitap okuma ilgilerinin arttırılması hedeflenir. 
 

Okulların açıldıktan sonraki hafta itibaren kitap kurdu projesi uygulanır. Başarı ile 

yürütülen projede hedeflenen öğrenciye okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, 

yazma ve ifade gücünü geliştirmek, kütüphaneden faydalanarak sorumluluk 

duygusu geliştirerek gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 
 

Kütüphanenin temel amacının dışında sosyal ve kültürel gelişime katkısı olan 

etkinliklere kütüphane ve kütüphane dışında da devam edilir. 
 

Bağımsız ve paylaşımlı okuma aktiviteleri, öğrencilerin yazar ve şairlerle 

buluşturulması, söyleşi ve imza günleri düzenlenmesi, yayınevleri tarafından stantlar 

açılarak, yayın tanıtımı ve öğrencilerimizin indirimli kitap almaları sağlanması, yaş 

 
 
 
 

 



 

guruplarına uygun atölye çalışmaları düzenlenerek kütüphane haftası kutlama etkinlikleri ile 

öğrencilerimizin ilgileri canlı tutulmaya çalışılır. 

 

 

5-KAYIT BİLGİLERİ 
 

Büyük Kolejde öğrenciler ve çalışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, etnik ve sosyal 

köken ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetilmez. Bununla birlikte, Yönetim 

Kurulumuz, ciddi derecede akli, duygusal ve fiziksel özrü olan ve önemli derecede öğrenme 

güçlüğü bulunan öğrencilerin bütün (fiziksel) ihtiyaçlarına cevap verebilecek okul 

olanaklarımız olmadığını kabul eder. Bu tür durumdaki öğrencilerin okula kabul veya 

reddedilmesi, çocuğun en yüksek yararı ilkesi (best interest of the child1) göz önünde 

bulundurularak, yönetim kurulu, ilgili okul müdürleri ve müdür yardımcılarının ortak kararı ile 

alınır. Okula kayıt yaptırdıktan sonra fark edilmiş ve MEB yönetmelikleri doğrultusunda ilgili 

resmi birimlerce belirlenmiş olan öğrencilere BEP (Bireysel Eğitim Programı) uygulanır. Okul 

olanaklarının elverdiği ölçüde engeli olan ve BEP belgesine sahip bir öğrenci herhangi bir 

ara sınıfa kayıt için başvurduğunda, ancak Büyük Kolej Düzey Belirleme sınavından geçerli 

notu alması halinde okula kayıt olabilir. 

 

 

5.1-Özel Büyük İlkokulu Kayıt Bilgileri: 
 

Okul öncesi ve ilkokul bölümüne kayıt yaptırmak isteyen velilerin öğrenciyle birlikte ilgili 

birimin yönetici asistanından randevu almaları gerekmektedir. Okul öncesi ve 1. Sınıf kayıt 

kabulü için okul müdürü ve/veya müdür yardımcısı, veli ile öğrenciyi tanımamızı sağlayacak 

soru- cevap şeklinde bir ön görüşme ve okul eğitim ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapar. 

Aynı zamanda PDR Uzmanı okulöncesi sınıfları için öğrenci ile bireysel görüşme yaparak, 

1.sınıf için öğrencinin okul olgunluk düzeyini belirlemek amacıyla Marmara Okul Olgunluğu 

Ölçeği uygular ve öğrenci hakkında bilgi edinir. Olumlu sonuçlanan görüşme sonrasında 

kontenjan dâhilinde kayıt işlemi gerçekleştirilir. İlkokul 2. ve 3. sınıfa öğrencilerimiz 2., 3., 4. 

sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri, öncelikle ilgili müdür yardımcısı ve okul müdürü ile yapılan 

ön görüşme ve PDR Uzmanı tarafından öğrencinin psiko-sosyal düzeyi hakkında, Ölçme 

Değerlendirme Uzmanlarımız tarafından da bilişsel düzeyi hakkında bilgi edinildikten sonra 

yapılır. 

1 1Convention on theRights of Persons with Disabilities Article 7 – Children with disabilities 

 
1. StatesPartiesshalltakeallnecessarymeasurestoensurethefullenjoymentbychildrenwithdisabilities of 

allhumanrightsandfundamentalfreedoms on an equalbasiswithotherchildren. 
 
2. Inallactionsconcerningchildrenwithdisabilities, thebestinterests of thechildshall be a primaryconsideration. 
 
 
 
 

 



Uygun şartlardaki öğrencinin kontenjan dâhilinde kayıt işlemi gerçekleştirilir. Kayıt işlemleri 

için istenen ”Kayıt Belgeleri”, veliler tarafından tamamlandıktan sonra kayıt işlemi ilgili 

birimin yönetici asistanı ve müdür yardımcısı tarafından gerçekleştirilir. Kayıt işlemleri, mali 

işler biriminde gerçekleştirilen öğrenci kayıt sözleşmesi ile tamamlanır. “Kayıt Belgeleri” ve 

kayıt işlemleri hakkında bilgilendirme, yönetici asistanı ve müdür yardımcıları tarafından 

verilir. 
 

 
5.2-Özel Büyük Ortaokulu Kayıt Bilgileri: 
 

Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf kayıtları, okulumuza başvurması halinde öğrencimize uygulanan 

Büyük Kolej Seviye Belirleme Sınavı sonucunda gerçekleştirilir. Okulun belirleyeceği tarih ve 

zamanda yapılan bu sınav sonucunda, aday öğrencilerimizin mevcut öğrencilerimizin 

düzeyleri ile ne derece uyumlu olduğu gözlemlenir. Akademik sınavdan sonra PDR Servisi 

objektif kriterli ölçekleriyle ve gözlem teknikleriyle veli ve öğrenci ile görüşme yapar. 
 

Büyük Kolej Öğrenci Alım Sınavı’nda üstün başarı gösteren öğrenciler Büyük Kolej Burs 

Yönetmeliği çerçevesinde değişen oranlarda bursla ödüllendirilir. 
 

Kayıt işlemleri için gelindiğinde, veli ve öğrenciye ait nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenciye ait 

iki adet fotoğrafın okula teslim edilmesi gerekmektedir. 
 

 
5.3-Özel Büyük Kolej Lise Kayıt Bilgileri: 
 

9. Sınıfa Kayıt Koşulları: Her öğrenci Hazırlık Yeterlilik Sınavı sonucuna göre alınır. İngilizce 

yazılı sözlü ve Türkçe yazılı sınavlarından oluşan hazırlık yeterlilik sınavlarında başarılı 

olabilmeleri için her iki dersten de notları 100 üzerinden 70 olmak zorundadır. Başarılı olan 

öğrenciler kontenjan dâhilinde kayıt hakkı kazanır. 
 

Ara sınıflara (10-11-12) kayıt koşulları: Her öğrenci “Öğrenci Alım Sınavına” alınır. Sınavlarda 

başarılı olan öğrenciler kayıt hakkı kazanır. 
 

Anadolu Lisesi statüsünden ara sınıflara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yalnızca Büyük 

Kolej Öğrenci Seviye Tespit ve Kabul Sınavında başarılı olması yeterlidir. 

 

Akademik sınavdan sonra PDR Servisi objektif kriterli ölçekleriyle ve gözlem teknikleriyle veli 

ve öğrenci ile görüşme yapar. 

 
 

 



 

Büyük Kolej Öğrenci Seviye Tespit ve Kabul Sınavı üstün başarı gösteren Büyük Kolej Burs 

Yönetmeliği çerçevesinde değişen oranlarda kontenjan dâhilinde bursla ödüllendirilir. Kayıt 

işlemleri için gerekli evraklar: 
 

- Öğrenci-Veli nüfus cüzdanı fotokopisi 
 
- Bir önceki yıla ait karne varsa başarı belgelerinin fotokopileri 
 
- 6 adet vesikalık fotoğraf 
 
- İkametgâh belgesi 
 
- Büyük Kolej Öğrenci Tanıma Formu (Veli –öğrenci ve ilgili müdür yardımcı ile okulda 

doldurulur.) 
 

 

5.4-Özel Büyük Fen Lisesi Kayıt Bilgileri: 
 

Büyük Fen Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Büyük Fen Lisesi Öğrenci Seviye 

Tespit ve Kabul Sınavına girmeleri gerekmektedir. 
 

Akademik sınavdan sonra PDR Servisi objektif kriterli ölçekleriyle ve gözlem teknikleriyle veli 

ve öğrenci ile görüşme yapar. 
 

Büyük Fen Lisesi Öğrenci Seviye Tespit ve Kabul Sınavında üstün başarı gösteren öğrenciler 

Büyük Kolej Burs Yönetmeliği çerçevesinde değişen oranlarda bursla ödüllendirilir. 

 

 

5.5-Yurtdışından Kayıt Kabul Bilgileri: 
 

Yurt dışından kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 

Kurulundan veya bulundukları ülkedeki Eğitim Ataşeliğinden alacakları denklik belgesi ve 

okulumuz tarafından yapılacak olan düzey belirleme sınavı sonucuna göre, kendileriyle PDR 

uzmanı tarafından yapılacak olan ön görüşme ile kayıt yaptırabilirler. 

 

 

5.6-Okuldan Ayrılma: 
 

Okulumuzdan ayrılmak istenmesi halinde velilerimiz, ilgili müdür yardımcılarına başvurarak 

resmi kayıt alma prosedürünü uygularlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6-GENEL DAVRANIŞ KURALLARI 
 

Öğrencilerimizden, okulumuzun vizyonu doğrultusunda, karşılıklı saygı ve hoşgörünün 

ön planda olduğu okul kurallarına uygun davranışlar beklenmektedir. 
 

 
6.1-Özel Büyük İlkokulu Davranış Kuralları 
 

6.1.1-Davranış Kuralları ve Disiplin 
 

Öğrencilerimizden sınıflardan yavaşça ve koşmadan çıkması ve bina içerisinde gürültü 

yapmadan, kendisinin ve arkadaşlarının güvenliğine dikkat ederek hareket etmeleri 

beklenir. Öğrencilerimiz, okul araç gereçlerine ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar 

vermemelidirler. Ayrıca okul kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, temiz ve düzgün bir şekilde 

okula ve derslere zamanında ve hazırlıklı gelmeleri gerekir. Okul idaresine, öğretmenlerine, 

diğer öğrenciler ve tüm okul personeline karşı görgü kurallarına uygun bir biçimde 

davranmaları önemlidir. Eğitimle ilgisi olmayan kitap, dergi vb. yayınları okula getirmemeleri 

gerekir. Başka kişi/kişilerin fiziksel yaralanması ile sonuçlanabilecek şekilde davranamaz ve 

yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli herhangi bir alet bulunduramazlar. Öğrenme 

ortamını bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmaları beklenir. Okul yönetiminin izni 

olmadan okuldan ayrılamaz, okul dışına çıkmazlar. 

 

 

6.1.2-Okula Devam/Devamsızlık/Geç Kalma 
 

İlkokul öğrencilerimizin öğretim programına ve okul sorumluluğu altında düzenlenen her 

türlü etkinliğe devamı ve katılımı zorunludur. Öğrencilerin zamanında okulda olmaları 

gerekir. Sabah saat 08.20’de başlayan dersin ilk on dakikasını kaçıran öğrenci, ilgili müdür 

yardımcısından alacağı sınıfa kabul belgesi ile ilk derse alınır. Saat 08.30’dan sonra gelen 

öğrenci ise ders düzeninin bozulmaması amacıyla teneffüs saatine kadar bekletilir. 
 

Bir ders saatinden daha fazla geç kalma durumunda ise, veli tarafından yazılan mazeret 

dilekçesinin ilgili müdür yardımcısına iletilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenci yarım 

gün devamsız sayılır. Öğrencinin herhangi bir nedenle şehir dışı veya yurtdışına çıkması 

gereken durumda velisi durum bildiren dilekçesini ilgili müdür yardımcısına önceden 

iletmelidir. Öğrencinin velisi tarafından okul saatleri içerisinde alınması gereken 

durumlarda ilgili müdür yardımcısından Okul Çıkış Belgesi alınması zorunludur. 
 

Çocuklarını almak için okula erken gelen velilerimizin, öğrencilerimizin dikkatini dağıtmamak 

için sınıf önlerinde ve koridorlarda beklememeleri gerekir. Hastalık nedeniyle okula devam 

edemeyen öğrenciler okula başladıkları ilk gün var ise raporlarını idareye teslim etmelidirler. 

 
 

 

 



 

Dördüncü sınıf öğrencileri sınav günlerine denk gelen devamsızlıkları için velisi tarafından 

yazılan bir mazeret dilekçesi veya doktor raporunu ilgili müdür yardımcısına iletmek ve 

ders öğretmeninden sınav gününü almakla yükümlüdür. 
 

Beden Eğitimi dersinde de devam esastır. Raporlu öğrenciler teorik derse katılarak 

değerlendirilirler. Hastalık, sakatlık vb. durumlarda öğrencinin veli imzalı mazeret 

dilekçesini ilgili Beden Eğitimi öğretmenine iletmesi gerekmektedir. 

 

 

6.1.3-Kılık Kıyafet Kuralları 
 

Öğrencilerimiz okula tören günleri de dâhil olmak üzere okul giysileriyle gelirler. Beden 

Eğitimi derslerinde okul eşofmanının giyilmesi gerekmektedir.(Ana sınıfı ve ilkokul 

öğrencilerinin üniforma ve eşofmanlarının içine isimlerinin yazılması gerekmektedir. 

İsim yazılmamış eşyaların kaybolmasının sorumluluğu okula ait değildir.) 

 

 

6.2-Özel Büyük Ortaokulu 
 

6.2.1-Davranış Kuralları ve Disiplin 
 

Ortaokul öğrencileri okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-okul 

sistemi üzerinden işlenir ve okul yönetimlerince sürekli takip edilir. Yurt içinde ve dışında, 

bilim, tiyatro, spor, müzik, halk oyunları, dans, beceri yarışması vb. eğitici-kültürel 

faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri 

süre için izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Bu durumdaki öğrencilerin 

aksayan derslerinin tamamlanabilmesi için veli, okul rehberlik, öğretmen ve okul 

yönetiminin işbirliği ile gerekli önlemler alınır. 
 

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında 

teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama 

veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine 

yazılı olarak bildirir. 
 

Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir 

zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme 

etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders 

işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans 

görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. 

 
 
 
 

 

 



 

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans görevini teslim 

etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama 

alınırken sayıya dâhil edilir. 
 

Sabahları ilk derslere geç gelmeyi alışkanlık hale getiren ve özürsüz olarak geç gelen 

öğrencinin durumu hemen velisine bildirilir. Okul rehberlik servisi, veli, öğretmen ve okul 

yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır. Ayrıca öğrencinin mazeretsiz ilk derse 

gelme süresi 10 dakikayı geçmişse öğrenci yarım gün devamsızlık yapmış sayılır. 

 

 

6.2.2-Öğrenci Başarısı ve Ölçme Değerlendirme 
 

Öğrencinin ders yılındaki başarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, 

sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçeyi doğru, güzel 

ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar dikkate 

alınarak değerlendirilir. 
 

Öğrencilerin başarısı, sınavlar varsa proje ve öğrencilerin performanslarını 

belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. 

 

 

6.3-Özel Büyük Kolej-Özel Büyük Fen Lisesi 
 

6.3.1-Davranış Kuralları ve Disiplin 
 

6.3.1.1- Derslere Devam/Devamsızlık 
 

Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz, 

20 gün özürlü olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. 
 

İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen 

öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün 

kabul edilir. Geçerli doktor raporu olmayan devamsızlıklar, özürsüz devamsızlık olarak 

sayılır. Çeşitli nedenlerle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için 

özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca 

düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden ''5 iş günü'' içinde okul 

yönetimine bildirilmesi gerekir. Faks ile gönderilen doktor raporları kabul edilmez. Sağlık 

raporları okul yönetimince onaylandıktan sonra mazeret sınavları yapılabilir. 
 

Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri 

eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam 

edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. 

 
 

 

 



 

Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 

günü aşamaz. 

 

 

6.3.1.2-Derse Geç Kalma 
 

Zil çaldığı anda öğrenciler sınıfta olmalıdır. Okula geç kalan öğrenciler okula gelir gelmez 

ilgili müdür yardımcısına gitmelidir. İlgili müdür yardımcısından öğretmene iletilmek üzere 

geç kâğıdı verilir. Eğer gecikme birinci ders saatinden sonra olursa, öğrenci mazeretsizse ve 

10 dakikayı geçmişse öğrenci yarım gün mazeretsiz devamsızlık yapmış sayılır. 
 

Devamsızlık ve gecikme kayıtları okulumuzda düzenli ve günlük olarak güncellenir. 

Okula gelmeyen ve geç kalan öğrencilerin günlük ve düzenli olarak mesaj yoluyla velisi 

bilgilendirilir. Mazeretsiz 3 gün tekrarlanan gecikmelere aşağıdaki işlemler uygulanır: 
 

 Okul rehberlik servisine yazı gönderilir.


 Üçüncü geç kalmada veli okula davet edilerek bilgilendirme yapılır.


 Dördüncü geç kalmada onur kuruluna gönderilir.


 Beşinci geç kalmada disiplin kuruluna gönderilir. Yazılı uyarma verilir.
 

Ara derslere geç kalan öğrenciler idare tarafından onur kuruluna yönlendirilir. 
 

 

6.3.1.3-İzin Alma 
 

Öğrencinin izin alması için öncelikli olarak velinin ilgili müdür yardımcısını bilgilendirmesi 

gerekmektedir. Velinin haberi ya da geçerli mazereti olmadan öğrencinin okul dışına 

çıkmasına izin verilmemektedir. Ayrıca velinin izin kâğıdı alması için kendisinin okula gelmesi 

zorunludur. Telefon, faks ve e-posta yoluyla gelen izin talepleri kabul edilmez. 
 

Öğrenciler sınav olduğu günden bir gün önce sınavlara hazırlanmayı gerekçe göstererek 

izin istememelidir. 
 

Öğrencilere öğle yemeği için dışarı çıkış izni verilmez. Okulun bağlı olduğu muhtarlıktan 

bu bölgede oturduğuna dair ikametgâh belgesi getiren öğrenciler, velilerin yazılı izniyle 

öğle arasında evlerine gidebilirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.3.1.4-Kıyafet Kuralları KIZ ERKEK 
   

OKUL ÖNCESİ 
 
 

Sweatshirt: Lacivert 
Jile: Lacivert 
Yakalı tişört: Beyaz 
 
 

Sweatshirt: Lacivert 
Pantolon: Lacivert 
Yakalı tişört: Beyaz 
 
 

İLKOKUL Büyük kolej hırkası: lacivert Büyük kolej hırkası: lacivert 

( 1, 2, 3, 4.sınıf) 
Jile: Lacivert 
Kanvas pantolon: lacivert Kanvas pantolon: Lacivert 

 

Yakalı tişört: kırmızı, 
lacivert, beyaz 

Yakalı tişört: kırmızı, lacivert, 
beyaz 

 Sıfır yaka tişört kısa kol: Sıfır yaka tişört kısa kol: 

 Kırmızı, beyaz, lacivert Kırmızı, beyaz, lacivert 
   

ORTAOKUL ve LİSE 
Kapüşonlu pamuklu kazak: 
lacivert, bordo 

Kapüşonlu pamuklu kazak: 
lacivert, bordo 

( 5-12.sınıf) Büyük kolej hırkası: lacivert Büyük kolej hırkası: lacivert 

 Yakalı tişört: Beyaz, Yakalı tişört: Beyaz, 

 Lacivert, kırmızı Lacivert, kırmızı 

 Sıfır yaka tişört kısa kol: Sıfır yaka tişört kısa kol: 

 Kırmızı, beyaz, lacivert Kırmızı, beyaz, lacivert 

 Pilili şort etek Kanvas ve kumaş 

 Kanvas ve kumaş Pantolon: lacivert, gri 

 Pantolon: lacivert, gri  
   

 

 

Tüm öğrencilerin okulun kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmeleri zorunludur. Ayrıca kız 

öğrencilerin takı takmaları, piercing yaptırmaları, makyaj yapmaları, tırnaklarını boyamaları 

yasaktır. Saçları temiz ve bakımlı olmalıdır. Erkek öğrencilerin tıraş olmaları gerekmektedir. 

Ayrıca takı takmaları ve piercing yaptırmaları yasaktır. Saçları temiz ve bakımlı olmalıdır. 
 

 Bu kurallara uyulmaması durumunda öğrencinin velisi bilgilendirilir ve 

kuralın dördüncü defa ihlali durumunda öğrenci disiplin kuruluna sevk 

edilir.


 Öğrenciler tatil günlerindeki resmi törenlere ve okul kıyafetiyle gelmek 

zorundadırlar. Sınavlarına girecek olan öğrencilerin de Büyük Kolej kıyafet 

yönetmeliğine uygun olarak gelmesi zorunludur.

 

 

 

 



7-OKUL-AİLE İLETİŞİMİ 
 

Büyük Kolej, velileri ile yakın iletişim ve işbirliği içerisinde olmaya özen gösterir. Her yıl, yeni 

velilerimiz için okul açılmadan önceki son cuma günü bir veli tanışma toplantısı düzenlenir. 

  

Her dönemde bir kez düzenlenen veli toplantılarının yanı sıra, sene başında dağıtılan bilgi 

yapraklarında belirtilen gün ve saatlerde, velilerimiz öğretmenlerimizle bireysel 

görüşmelerini yapabilirler. Okulumuz tarafından düzenlenen eğitim amaçlı toplantı ve 

seminerler ile sosyal ve kültürel etkinliklere de velilerimizin katılımını görmekten mutluluk 

duyarız. 

 

 

7.1-Okul-Aile Birliği 
 

Okul Aile Birliği, okulumuzda velilerin eğitim ve öğretime katılımı için düşünülmüş bir 

kurumdur. Görevleri: 
 

 Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin millet, vatan, bayrak ve insanlık sevgisini, 

dayanışma duygularını, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile manevi değerlere bağlılıklarını 

pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.


 Velilerimizin okulumuzdaki faaliyetlere katılımını sağlamak.


 Anne ve babaları okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında 

aydınlatmak (çeşitli toplantılar düzenlemek, seminerler vermek), eğitim ve öğretime 

yönelik çeşitli konularda konferanslar düzenlemek.


 Veli-Öğrenci - Okul sorunlarını idareyle işbirliği içinde çözmek.


 Derneklerle işbirliği yapıp (Okul Koruma Derneği, Yaşlılar Derneği, Çocuk Esirgeme 

Kurumu, Eğitim Vakıfları) çalışmalarına katkıda bulunmak.


 Ders yılı içinde ve ders yılı sonunda okulun yapacağı faaliyetlere (törenler, mezuniyet 

törenleri, seminerler, toplantılar, geziler) gerekli katkıda bulunmak. Okulumuza 

yapılan istekler doğrultusunda kardeş okullar belirlemek, kampanyalar düzenlemek 

ve kardeş okulların birtakım ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

 

7.2-Karneler Öğrencilerimizin derslerden aldıkları notlar her dönem sonunda verilen karne 

aracılığıyla velilerimize ulaştırılır. Ayrıca öğrencilerin akademik bilgileri düzenli olarak e-okul 

sistemine kayıt edilir. Veliler sahip oldukları kullanıcı isimleri ve şifreleriyle öğrencilerin 

bilgilerine ulaşabilirler. 

 

 



7.3-Veli Toplantıları Okulumuzda her dönem bir kez veli toplantısı düzenlenir. Bu toplantılarda 

velilerimiz, öğrencilerimizin derslerine giren öğretmenler ve sorumlu  

  

idarecilerle görüşme fırsatı bulur ve öğrencilerimiz hakkında durum değerlendirmesi 

yapabilirler. 
 

Veli toplantıları dışında yapılmak istenen bireysel görüşmeler ise, öğretim yılı başında 

dağıtılan bilgi yapraklarında belirtilen gün ve saatlerde yapılır. Bu görüşmeler için 

okulumuza gelmeleri halinde velilerimizin, danışmaya başvurarak ilgili öğretmenle iletişim 

kurmalarını bekleriz. 

 

 

7.4-Adres/Telefon Değişiklikleri 
 

Velilerimizin adres ve telefon bilgilerinde değişiklik olması halinde vakit kaybetmeden ilgili 

müdür yardımcılarına yeni bilgilerini iletmeleri beklenir. Velilerimizle iletişimimizin 

aksamadan yürüyebilmesi için, bu konuda özellikle hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 

 

 

8-SAĞLIK VE GÜVENLİK 
 

8.1-Öğrencilerin Denetimi 
 

Okulumuzun güvenlik hizmeti Özel Güvenlik Teşkilatı Yönetmeliğine uygun olarak VİP 

Anadolu Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yürütülmekte ve Büyük Kolej İdare 

Amirliği tarafından da denetlenmektedir. 
 

Okul öğrencilerinin ve okul binalarının güvenliği, alanında yeterli eğitime sahip personel 

tarafından sağlanmaktadır. Güvenlik görevlilerinin uyması gereken kurallar, kendilerine yazılı 

olarak bildirilmekte ve çalışmaları idare amiri tarafından sürekli kontrol edilmektedir. 

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetim kuruluşları tarafından öngörülen sağlık ve 

güvenlik hizmetleri sunulmaktadır. Acil ve tehlikeli durumlarda sivil savunma hizmetlerinin 

yürütülmesi için her türlü önlem alınmaktadır. Yangın, deprem gibi durumlarda okulun 

boşaltılması, yardım çağrılması, ilkyardım ve tedavi hizmetlerinin yapılması belirli 

prosedürlere göre olmakta, ilgili personele görevleri bir yazıyla bildirilmektedir. 
 

Okul binası her türlü tehlikeye karşı güvenle korunmaktadır. Bunların düzenli bakım ve 

kontrolleri yapılmaktadır. 
 

Okul içerisinde teneffüs saatlerinde öğrencilerimize nöbetçi öğretmenlerimiz eşlik 

etmektedir. Okulumuzun tüm kullanım alanlarında dönüşümlü olarak görev alan 

öğretmenlerimiz bulundukları yerlerde öğrencilerimizin davranış ve güvenliğinden 

sorumludurlar. 



8.2-Servis Hizmeti 
 

Öğrencilerimizin okul ile ev arasındaki ulaşımlarını güvenli ve dakik bir şekilde yapılmasını 

sağlamak amacı ile en az yedi öğrenci ile her semtten servis hizmeti sunulmaktadır. Bu 

hizmet okulumuzun anlaşmalı olduğu şirket tarafından yapılmaktadır. Velilerimize daha iyi 

ve birebir hizmet verebilmek için firma yetkilileri okulumuzun -2. katta bulunan servis 

irtibat bürosunda, mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedirler. Okul öncesi, 1. ve 2. 

sınıf öğrencileri servis rehberleri aracılığı ile sınıflarından alınarak servis araçlarına güvenli 

bir şekilde götürülmektedir. Öğrencilerimizin servis süresi içerisinde, 

 
 

 Emniyet kemerlerini takmaları ve oturarak seyahat etmeleri,


 Sürücünün dikkatini dağıtacak ve arkadaşlarını rahatsız edecek ses tonunda 

ve davranışlarda bulunmamaları,


 Araç içerisinde yiyecek-içecek bulundurmamaları ve aracı temiz tutmaları,


 Servis hizmetinin aksamaması için servis araçlarını bekletmemeleri ve verilen saat ve
 

yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 

Öğrenci velisi, çocuğunu okula servis ile göndermeyeceği veya okuldan kendi alacağı 

zaman, bu durumu firma yetkilisine veya servis sürücüsüne bildirmeleri güvenlik açısından 

gereklidir. 

 
 

8.3-Revir 
 

Büyük Kolejde öğrencilerin ve tüm personelin acil sağlık hizmetleri, okul revirinde görevli bir 

doktor, bir diş doktoru ve bir hemşire tarafından yürütülmektedir. Amaç, öncelikle koruyucu 

sağlık hizmetlerinin verilmesidir. 
 

Yemekhane, tuvalet ve genel bina çevresi, depo, kantin gibi yerlerin denetimi, personelin 

düzenli sağlık kontrolü, kullanma, içme ve havuz suyunun düzenli analizi gibi işlemler günü 

gününe yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kurulu üç ay aralıklarla toplanıp tespit 

edilenleri karar altına alarak iyileştirme ve tadilat tamiratları, zorunlu tatbikatları takvime 

bağlayıp bitenleri onaylayarak kayıt altına almaktadır. Her şeyden önce öğrencilerin ve tüm 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği işe giriş temel eğitimleri, hijyen eğitimleri 

verilerek sertifikalandırılıp, sağlık, temizlik ve çevre koruma bilinciyle hareket etmeleri 

sağlanmaktadır. Bu çalışmada öğrenciler de doğrudan yer almakta Sağlık, Temizlik ve Çevre 

 
 

 

 



 

Kolu eğitici kol olarak seçilerek, bu öğrencilerin rehberliğinde tüm öğrenciler etkin bir 

biçimde çevre korunmasında görev almaktadır. 
 

Okul açıldığında tüm öğrencilerin genel sağlık taramaları (exo parazit, ağız diş sağlığı, boğaz 

kültürü, sistemik fiziki muayene, boy kilo ölçümü ve değerlendirilmesi) yapılarak sonuçlar 

öğretmenler ve velilere bildirilmektedir. 
 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında, tedavi hizmetleri de sağlık ekibimizde görevli uzman 

personel tarafından yapılmaktadır. Revirde yapılan ilk müdahaleden sonra gerekli görülürse 

velilere haber verilmektedir. Acil durumlarda öğrenci bekletilmeden bir sağlık kurumuna 

sevk edilmekte, aynı zamanda veliye haber ve bilgi verilmektedir. Ayrıca öğrencinin 

durumuna göre Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile bağlantılı çalışılmaktadır. 
 

Okulumuzda, kayıt yaptıran bütün öğrenciler için belirli bir sağlık politikası izlenmektedir. 

Her öğrenci bilgi işlem sistemine kayıt edilip tüm sağlık bilgileri işlenmektedir. Sağlık 

Bakanlığının ilgili birimiyle işbirliği yapılarak, veli işbirliği ile öğrencilerin rutin aşıları yapılıp 

bilgisayara kayıt edilmektedir. Muayeneye gelen öğrencilerin kayıtlarının yer aldığı öğrenci 

muayene defteri ve bilgiişlem kaydı düzenli bir şekilde tutulmaktadır. 

 

 

9-BİLİNMESİ GEREKENLER 
 

9.1-Okulda Alanların Kullanımı 
 

Okuldaki ders, oyun, etkinlik ve spor alanları öğrencilerimizin kullanımına sürekli açıktır. 

Öğrencilerimizin bu alanları, okul kuralları çerçevesinde ve uygun davranışlar 

sergileyerek kullanmaları beklenir. Kütüphane, basketbol sahaları, masa tenisi alanları 

ders saatleri dışında da öğrencilerimizin faydalanabilecekleri alanlardır. 

 

 

9.2-Kayıp Eşyalar 
 

Okul alanı içerisinde bulunan kayıp eşyalar, okulumuz giriş katındaki danışma bölümünde 

ayrılan özel bir kısımda toplanır. Yılsonuna kadar kayıp eşya bölümünden alınmayan 

giyim eşyaları ve ders araç gereçleri, bir sonraki yıl içerisinde okulumuzca düzenlenen 

yardım kampanyalarında bağış olarak kullanılır. 
 

Öğrencilerimizin kullandıkları bütün eşyaları etiketlemeleri, okul içerisinde 

kaybettikleri eşyaların, bulunmaları halinde kendilerine ulaştırılmasını sağlayacaktır. 

 
 
 
 
 
 

 



9.3-Mobil Telefonlar 
 

Öğrencilerimizin teknolojik aletleri (cep telefonu, tablet, bilgisayar vb.) eğer ders içi 

etkinliklerde kullanmayacaklarsa okula getirmeleri istenmemektedir. Ortaokul öğrencileri 

okul saatleri içinde teknolojik aletleri kullanamazlar. Teknolojik aletlerin kaybı ya da hasara 

uğraması durumunda okul hiçbir sorumluluk kabul etmez. Öğrencinin derste ders dışı 

amaçlarla teknolojik aletlerle uğraşırken görülmesi durumunda teknolojik alet bir hafta 

idarede tutulur. Aynı olayın ikinci defa tekrarlanması durumunda iki hafta, üçüncü kez tekrarı 

durumunda ise dönem sonuna kadar idare tarafından tutulur. Bütün durumlarda teknolojik 

aletler öğrencinin velisine teslim edilir. Öğrenci de aynı davranışı tekrarladığı için ortaokulda 

davranış değerlendirme kuruluna, lisede ise onur kuruluna, aynı davranış devam ederse 

disiplin kuruluna gönderilir. 

 

 

9.4- Asansörlerin Kullanımı 
 

Sağlık nedeniyle ihtiyaç duyulmadıkça, öğrencilerin asansörü kullanmasına izin verilmez. 
 

 

10-SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 
 

10.1-Dergi-Büyük Nesil 
 

Her dönem için okulumuzun etkinliklerini, öğrencilerimizin yazılarını ve okulla ilgili 

haberleri içeren bir dergi yayımlanır, öğrencilerimize ve mezunlarımıza dağıtılır. 

 

 

10.2-Mezuniyet Töreni ve Balosu 
 

Her yıl ortaokul ve liseden mezun olan öğrencilerimiz için okulumuzda görkemli bir “Mezuniyet 

Töreni” düzenlenir. Mezuniyet heyecanını yaşayan öğrencilerimiz, mutluluklarını Ankara’nın 

seçkin balo salonlarında düzenlenen mezuniyet balosunda paylaşırlar. 

 

 

10.3-Okul Öncesi Yıl Sonu Gösterisi 
 

Okul öncesi öğrencilerimizle öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan gösteriler, 

gösteri salonumuzda düzenlenen törenle velilerimize sunulur. 

 
 
10.4-Okuma Bayramı 
 

İlkokulumuz 1. sınıf öğrencilerimizin okuma ve yazma sevinçlerini paylaşmak amacıyla, yıl 

boyunca okulumuzda aldıkları etkinlik derslerinde hazırladıkları “Okuma Bayramı” gösterisi, 

her yıl nisan ayının ilk haftası içerisinde velilerimize sunulur. 

 



 

10.5-Lokma Günü 
 

Okulumuzun mezunlarını buluşturmak, Büyük Kolej ruhunu yaşatmak ve bağlarını 

güçlendirmek amacıyla haziran ayının ikinci pazar günü düzenlenir. 

 

 

10.6-Mezunlar Derneği 
 

Sayıları her geçen yıl artan Büyük Kolej mezunları, 16 Haziran 1995 yılında örgütlenerek 

Büyük Kolej Mezunları Derneği’ni kurdular. Okul günlerinin anılarını canlandırmak, 

arkadaşlıklarını bir ömür boyu sürdürmek amacıyla kurulan Mezunlar Derneği her yıl 

haziran ayının ikinci pazar günü “Lokma Günü” düzenlemektedir. 

 

 

11-BÜYÜK KOLEJ’DE SPOR 
 

Çocuğun hem bedensel hem de sosyal yaşantısının gelişiminde çok önemli bir yer tutan 

Beden Eğitimi dersi, okulumuzda her çocuğun aynı seviyede yetiştirilmesinden çok, kendi 

yeteneklerine göre gelişiminin sağlanmasını temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu ilkeden 

hareketle oluşturulan Büyük Kolej Beden Eğitimi kadrosu aynı zamanda Büyük Kolej Spor 

Kulübüne bağlı takımlarda antrenör olarak görev yapan profesyonel eğitmenlerdir. 
 

Okul öncesi öğrencileri bu dersten, salonda oyun ve dönüşümlü havuz etkinlikleri şeklinde 

faydalanırlar. 
 

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar için Beden Eğitimi dersleri, okulumuzun fiziki yapısı göz önünde 

bulundurulup sınıflandırılarak branşlara yönelik (basketbol, voleybol, jimnastik, yüzme vb.) 

yapılır. Eğitim, oyun formunda deneyimli öğretmenler tarafından yürütülmektedir. 
 

4. ve 5. sınıflarda öğrencilerin branş eğitimleri daha kapsamlı işlenmekte ve öğrencilerimizin 

derslerde gösterdikleri performansları ve yetenekleri ölçüsünde ders dışı ve kulüp 

organizasyonu içerisinde değerlendirilerek eğitimleri sürdürülmektedir. Büyük Kolej okul ve 

kulüp takımlarının alt yapısını oluşturan çocuklarımız bu kapsamlı program sonucunda 

seçilerek güçlü sporcu ordusunun bir üyesi olabilmektedirler. 

 
 
 
 

 



 

Ortaokul ve lise seviyelerinde öğrencilerimiz dönüşümlü olarak salon ve yüzme dersleriyle 

Beden Eğitimi uygulamalarına katılmakta ve bu ana branşların yanında, grup yaş ve 

seviyelerine göre masa tenisi ve fitness gibi alternatif uygulamalardan faydalanmaktadırlar. 

 

 

12-NEDİME EĞİTİM VAKFI 
 

Güzel bir anne Nedime Görpelioğlu’nun adına, onun yaptıklarını sürdürebilmek amacıyla 

kurulmuş olan Nedime Eğitim Vakfı, ilk burslarını 1999 depreminde zarar gören üniversite 

öğrencilerine vermiştir. 
 

Bugün sayıları 30’u geçen üniversite öğrencisi gencimiz Nedime Eğitim Vakfı’ndan, 

öğrenimlerine sevgili Ata’mızın çizdiği aydınlık yoldan devam edebilsinler diye burs 

almaktadır. 
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This is a living document. Your comments and suggestions for clarification, amendments, and

additions are not only welcome but actively encouraged. Please send all feedback

buyukkolej@buyukkolej.k12.tr .
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INTRODUCTION

After Büyük College stepped into the world of education with the Büyük Private Institution in

1951, it opened its primary and middle secondary schools in the 1986-1987 academic year.

As its high school was opened later, Büyük College has been raising successful students since

1990, and serves pre-school and first grade students with its annex building, which became

operational in 1996. Büyük Kolej is determined to be the pioneer of science in Turkey with

the Science High School, which it incorporated in 2011 in order to develop the talents of

students with outstanding talents in the field of science and to contribute to the training of

researchers who will be in the service of the whole world.

In Buyuk College, there are computer laboratories, indoor sports hall, semi-olympic indoor

swimming pool, fitness center, open sports fields, science laboratories, ballet and

gymnasium, drama hall, painting and ceramics workshops, chess room, music rooms, library

and media center, infirmary, playground, traffic track, meeting hall, table tennis hall, club

room, canteen, stationery and cafeterias and cafeterias serving students with an optional

food menu prepared by our school dietitian. In addition, there are computer and projection

equipment that enable technology-supported education in the classrooms. The fitness center

is not used. Ballet, gymnasium and drama halls are used. It can be actively used as a math

lab-mind games lab or as a ballet-gymnasium by reorganizing the rooms.

Private Büyük College consists of five units: pre-school, primary school, secondary school,

high school and science high school.

This Parent-Student Handbook has been prepared as a guide to the functioning, policies,

objectives and daily life of the Büyük College.



1-THE SCHOOL AND ITS GOALS

1.1- BÜYÜK COLLEGE VISION AND MISSION STATEMENT

1.2. VISION AND MISSION STATEMENTS

Our Vision:

Büyük College; is an exemplary educational institution where happy, successful and

innovative global citizens are raised in mutual respect and tolerance.

Our mission:

In line with this vision, Büyük College:

Strives for academic excellence in light of universal ethical values by creating individuals that

are respectful, sensitive, quality-driven, eager to learn with an understanding of the modern

world; these individuals are educated in a safe and egalitarian educational environment

where individual differences are respected.

WE ARE A BIG FAMILY (THAT):

● respects ourselves, others and our environment

● feels safe

● believes we can succeed and try to do our best

● is determined and passionate about our goal

● is interested in both our country and the world

● provides world-class education with our advanced foreign language

● has sophisticated perspective

● everyone is equal there

● is sensitive to society and nature

● is successful in national and international exams

● aims for quality learning.



2. COUNCIL OF INTERNATIONAL SCHOOLS (CIS) ACCREDITATION

2.1- In order to receive accredited status the School

● undergoes a Preliminary visit or Preparatory visit in order to ascertain the school’s

readiness for the accreditation process.

● carries out a Self-Study process over one or two years.

● receives a Team Visit by a team of professionals who examine every aspect of the

conclusions of the Self-Study.

● proves that it meets the commitments made in its Vision and Mission statements.

● shows that it has met the high criteria defined by the CIS in its Accreditation

Standards.

● being accredited means that the school is part of a continually growing network of

international schools that are dedicated to providing high quality education.

Since the organization’s School Evaluation and Accreditation Program began in 1970, 150

schools have been awarded Accreditation Status by the ECIS (European Council of

International Schools). In 2003 the responsibility for this program was passed to the Council

of International Schools (CIS), which continues to ensure the growth of this network of

schools.

2.2 Features of CIS Accredited Schools:

● The school is committed to its mission and puts enough consideration into its

practices to be recognized by an authorized accreditation institution.

● The school is aware of itself and its abilities and considers ways to improve the

services it provides to its students, their parents and society.

● The school is student centered. Its educational philosophy is appropriate for its

students and aims to contribute to their complete personal development.

● The school fulfills its commitments and only makes commitments that it is able to

fulfill.

● The school accepts objective evaluation. It periodically welcomes school

communities and expert inspection companies.



● The school constantly strives to improve its curriculum and its performance in other

areas.

● The school plans for the future, follows the developments in education and adopts

innovations that it believes to be useful and suitable for its mission. Due to the ongoing

nature of the evaluation process, accredited schools continually plan their future

development.

2.3 Accreditation is proof that the school has met the required CIS standards in the

areas  below:

Accreditation is important for all the members of the school community.

● Guiding Statements (Vision – Mission)

● Governance & Leadership

● Curriculum

● Teaching and Assessment

● Students Wellbeing

● All staffs

● Hardware and Auxiliary Services

● School Stakeholders

Professionals in education and parents naturally look into the best forms of education for

children. Especially, families living in a foreign country find it difficult to choose the school

that will be the best for the needs of their children in a foreign environment. For those living

in a foreign country, there may be only one international school option in some areas. Having

an accredited school provides parents with a guarantee of the characteristics outlined here.



2.4-The Accreditation Process of Büyük College

Büyük College has been a member of ECIS since 2000. The organization later took the name

CIS. Since its membership started, Büyük College has been involved in the national and

international activities of the institution. Some of these activities include educational

conferences that enabled us to enrich our educational services as well as workshops that

allowed Büyük College administrators and teachers to participate in team visits to other

schools.

After hosting a preparatory visit which was made in 2004, Büyük College quickly completed

its self-regulatory studies. The submission of the self-study was followed by a team visit in

April, 2005. Büyük College was awarded full accreditation by CIS (Council of International

Schools) in June 2006.

After the 'Preparation for Renewal of Accreditation' visit in April 2013, Büyük College started

to work 'Self-Study' again and all studies were overhauled, renewed or changed for about 18

months. In April 2015, a 12-person evaluation team visited our school and our school was

granted accreditation for the second time.

3.- GENERAL INFORMATION

3.1-Early Years-Elementary School

Büyük College Elementary School consists of Grades 1, 2, 3 and 4. Early Years and 1st Grade

students study in our additional building, which has been specially designed and built for this

age group. There are computers, projectors and internet equipment in our classrooms. In this

building, there is also Nedime Eğitim Vakfı Salonu, a playground and a traffic training area

equipped with battery-operated vehicles. The garden of the building is covered with a special

floor called tartan floor, which minimizes the impact in case of a fall. Lunch is served in the

dining hall which is located in the additional building. Our students cross the road,

accompanied with great care by their teachers and guards, on their way to the main building

for Library and Physical Education, Laboratory, Chess and Ceramics classes. 2nd, 3rd and 4th

grade students study on the 1st floor of our main building.



3.2-Middle School

Middle School comprises of 5th, 6th, 7th, and 8th grades and the lessons are held in classes on

the 2nd floor of the main building. Provided in 24-student classrooms with single-student

desks, the educational services are conducted by facilitating in-school laboratories and

technological equipment in line with the requirements of contemporary education. Our

students, who are studying in the main building, effectively use the educational

environments specially designed for the field, such as the computer laboratory, mathematics

laboratory, tablet classroom, science and technology, physics and chemistry-biology

laboratories, the library, music rooms, art workshops in this building.

In middle school, our students continue their English and second foreign language education,

which they have learned since early-years, with Turkish and foreign teachers.

3.3- High School

High School comprises 9th, 10th, 11th, and 12th grades. In high school, at the end of each

educational unit, a unit assessment exam is given at all levels. According to the exam results,

deficiencies in learning are determined, and subject revisions are conducted in order to make

up for the individual shortcomings of students. A separate and distinct program is employed

together with the MEB (Ministry of National Education) curriculum especially for the 12th

grade students to help them prepare for university entrance exams. Following the

instructions of university entrance exam subjects for each lesson, subject tests are given.

According to the test results, areas of deficiencies are determined and the subjects are

revised.

Various training sessions are provided for students to get them familiarized with the testing

system, to help them determine their own testing strategies, and to help them maintain full

concentration on the tests. During their university selection and application period, a

guidance program is provided for students by conducting counseling meetings with the

students and their parents. Our aim is for our students to make the right choice of university

and department according to their interests and abilities. Our students are required to

participate in the practice exams that we apply at our school with necessary sensitivity.



3.4- Science High School

Büyük Science High School, which started education in 2011-2012, is a science school where

students and teachers advance in line with their academic goals in science by making use of

all the possibilities of technology in a science-oriented environment.

Science High School is not only a school focused on science but also a valuable part of Büyük

College mentality. Büyük Science High School students benefit from all the social and physical

facilities of the Büyük College with high-level safety and health standards.

With the help of contemporary technological capabilities, the students are trained in an

academic environment where knowledge and information are not provided directly by the

teacher but by means of experiencing, along with the essential skills such as participating

into national and international projects, adopting the fundamentals of teamwork, managing

projects, multi-directional thinking, and problem solving.

Büyük Science High School students receive education in laboratories with advanced

equipment, in classrooms with limited student numbers, and with staff with special

experience and training in this field. Students also have the opportunity to develop their

social and personal skills through social activities, student club activities and

competition/Olympic preparation activities.

The students receive guidance and counseling services that lead them to achieve their

academic aims. These services are catered in line with achievement analyses conducted by

experts, and supplementary activities are also provided to the students in need.

3.5- Break time

In our school, there are breaks between classes during the day so that our students can eat

something, relieve themselves, hang out with their friends, work and benefit from school

facilities.

In primary school, breaks are 15 minutes. 10 minutes is for play time, 5 minutes is for the

needs and preparation for the lesson.



In our school, primary school breaks are held at different times from the break and lunch

times of our secondary and high school. All of our students are expected to display safe,

harmonious and respectful behaviours under the supervision of on-duty teachers during

break times.

3.6-Elective Courses

Our school gives importance to versatility in every field in the development of our students.

Our aim is to provide a versatile development by offering multiple options in our elective

courses so that our students can receive education in line with their own interests and

abilities at the Büyük College.

The number and options of elective courses are reviewed each year in line with the interests,

abilities and wishes of our students. While fulfilling the expectations of our students and

parents, we also keep up with the necessities of the time.

3.7- Homework Assignments

Büyük College students are expected to do their homework assignments regularly. These

assignments can be of a supplementary quality regarding schoolwork as well as projects that

can be performed individually or in groups.

In line with the school procedures, sanctions are imposed on students who fail to complete

their assignments regularly.

3.8- Club Activities

Club activities, which are created for our students to develop themselves in line with their

interests and abilities and to keep up with the necessities of the time, are carried out with

our teachers throughout the year.

Club activities are held once a week during class hours. In the first week of school, our

students choose their clubs in line with their interests. Students are required to be in a club

of their choice in line with their interests. The preparations made during club hours



throughout the year are exhibited or put into practice through events held towards the end

of the year. In addition, projects for national and international competitions are prepared

and students participate in these competitions.

3.9- Field Trips

Theatre, museum, cinema, and historical trips for educational purposes are organized

throughout the academic year in line with the school schedules. A permission slip from the

student’s parents is required to be submitted to the administration for the student to

participate in the trip. For the field trips that are organized during school days and hours,

transportation is catered for by the school’s shuttle service provider.

School dress code must be observed in all field trips unless announced otherwise. The

students are expected to display behavior that is becoming of a Büyük College student.

3.10- Educational Materials

After they are designated in accordance with the regulations, the books to be used

throughout the academic year are presented for sale 15 days before the beginning of the

academic year in the Micro Market located inside Büyük College. Besides course books,

parents can also purchase in the Micro Market educational materials that have been

presented to them in a list.

3.11- After School Classes and Extra Studies

Various study programs are prepared out of school hours for the missing lessons of the

students who are excused from their classes because of their performances as artists,

athletes, contesters, etc. Furthermore, in the after-school classes and weekend classes extra

studies are conducted based on the students’ needs in primary, middle, and high-school

levels. An information letter about these programs is sent to the parents to sign.



All students who are requested by their teachers or trainers to take the extra study hours are

obliged to do so. Students who do not participate more than twice in the extra study hours

without presenting a legitimate excuse are expelled from the extra study program.

3.12-University Entrance Exams Preparations

As Büyük College, we prioritize innovation in education and training. In high school, in

addition to our school curriculum, extra studies are given to our students who are willing.

With this study program, our students are elaborately prepared for the university entrance

exams. This program is for 11th and 12th grade students and aims to educate them in the

best way in line with their interests and abilities.

4.-SCHOOL UNITS

4.1- Research and Development Unit (R&D UNIT)

The aim of the RDU is to support student learning. This unit organizes readiness tests,

mid-term and end-of-term evaluations, and departmental exams. It provides information

about exam results for teachers and administrators by extracting exam statistics. Students

and parents are informed of the exam results by RDU. It organizes surveys for parents,

students and teachers in order to improve the institution and to eliminate deficiencies. It

organizes seminars according to teacher needs or ensures participation in seminars. It follows

the improvements in the field of education and shares them with the relevant units.

It prepares weekday and weekend worksheets for all classes at primary level; guides teachers

in the preparation of research assignments, in-class activities and projects; conducts program

development studies with teachers.

4.2-Psychological Counseling and Guidance Department (PCGD)

The Psychological Counseling and Guidance Department (PCDG) in Büyük College continues

to work with the awareness of the importance of psychological counseling and guidance in

http://tureng.com/search/psychological%20counseling%20and%20guidance


modern education. The PCGD designs its programs according to the needs, interests,

abilities, and individual differences of the students. This program is shaped within the

framework of the developmental guidance model. Our University Counseling Service,

working in collaboration with PCDG, guides our students in making choices according to their

knowledge, skills, abilities and wishes, and placing them in higher education programs. In

addition, it conducts studies such as department selection seminars, university introduction

trips, information meetings on the university entrance system and changes in the system.

In line with the requests of our students who want to continue their education abroad,

students are directed to institutions specialized in their fields and the process is followed.

Outline of PCGD service available in our school:

For students;

● Individual counseling

● Group guidance

● Group psychological counselling

● Vocational guidance - Presentations regarding universities, faculties and careers

-Course selection -Career counselling -University visits

● Test anxiety group work

● Educational guidance

● Monitoring student progress in the means of -Academic performance -Family

relationships -Peer relationships -Adolescent development

● Student recognition programs/activities

● Orientation programs

● Studies to increase academic success

● Assessment and evaluation instruments to determine student status

● Conferences, seminars, contact meetings



● Introducing school rules and regulations

For parents;

● Organizing collaborative parent-teacher meeting

● Monitoring students progress (success and behavior) and informing parents

● Holding informative seminars and conferences on school rules and regulations

● Holding informative seminars and conferences on parenting

For teachers;

● Determining the homeroom teacher lessons

● In-service training programs

● Club activities

4.3-Food Services

4.3.1-Lunch

The food service consists of 4 facilities- dining hall, cafeteria, canteen and pita bakery.

Preschool and 1st, 2nd, 3rd and 4th grades are required to have their lunch with their

classmates in the school dining hall, accompanied by a teacher. Pre-school and 1st graders

use the dining hall in their own buildings. Other grades use the dining hall in the main

building. The food served to our students is freshly prepared in our school’s kitchen. Our

meals are prepared in line with the menus prepared by our dietician in a way to satisfy the

energy and nutritional needs of our students according to their age groups taking into

account seasonal conditions. Multiple choice meal system is applied in our dining hall. Thus,

our students can choose the dishes they prefer from a wide menu, which consists of several

kinds of hot and cold meals, salads, fruits and desserts, prepared carefully and daily,

according to everyone's taste. For those students from 5th grade on who do not prefer to eat

in the dining hall can make use of the cafeteria, canteen and pita bakery in the school.

All of our staff working in the dining hall, cafeteria and canteen; (Health Information) have a



compulsory health information training certificate within the scope of the Health Education

Regulation.

4.3.2-Snacks

Besides lunch, our Pre-School and 1st Grade students are provided with snacks twice a day-

once in the morning and once in the afternoon. Grades 2 through 4 are served one snack a

day in the afternoon. In addition, students who study in extra lessons are given a snack in the

evening.

4.4-Hikmet Dogay Library and Media Center

As well as holding at total of 17,800 English, German and French books and other

educational resources, the Büyük College Hikmet Doğay Library and Media Center serves the

students, teachers, parents and staff with its fully equipped computers and 21 regular

subscriptions to periodicals.

Our aim is to support the school curriculum by enabling students to acquire and develop the

habit of reading, learning and lifelong library skills and thereby emphasize the importance of

effective usage of library resources, undertaking research and accessing information in this

contemporary age of information.

Academic Studies:

● The library and media center is presented in an orientation program at the beginning

of each academic year in order to enable users to get to know and make the most efficient

use of its resources

● The students are encouraged to develop lifelong library skills by applying practical

library usage lessons in coordination with the heads of subject departments

● The resources in the library are kept up-to-date and workshops are held periodically

in the library to allow students to browse and examine publications suited to their age groups

in coordination with the heads of subject departments and they are recommended to read

certain publications



● All new entries to the library resources including periodicals and journals are

recorded alphabetically and bibliographically on the on-line catalogue system entitled

‘OKULSIS’ in preparation for use or withdrawal by the students. Users may access and scan all

the library resources externally or on computers within the library. One period of the

students’ weekly Turkish (language and literature) lessons in pre- school, primary and middle

schools is held in the location of the library. Every fortnight Grade 9 students have their one

weekly Turkish lesson in the library. The major aim of the lesson is to have students become

individuals to know how to learn. The activities prepared by the librarians are carried out in

accordance with the grades.

● The books that students will read throughout the year are decided by librarians in

cooperation with the Turkish teachers. In the last week of every month students discuss the

books they read in a group meeting.

● Pre-School and 1st grade students are encouraged to read books through various

activities and materials designed by librarians.

● “The Bookworm Project” takes place the week after the schools open. The aim of the

project, which has been carried out successfully, is to help students gain the habit and

pleasure of reading, improve their writing abilities and power of expression, and contribute

to their development by developing a sense of responsibility by making use of the library.

● In addition to the main purpose of the library, activities that contribute to social and

cultural development are held outside the library and in the library.

● Independent and shared reading activities, meeting students with writers and poets,

holding interviews and autograph sessions, opening stands by publishers, promoting

publications and ensuring that our students receive discounted books, workshops suitable for

age groups, and library week celebration activities try to keep our students' interest alive.

5-ADMISSION POLICY

Büyük College does not discriminate against any individual in any way on the basis of

language, race, color, gender, religion or belief, ethnic or national origin in the administration

of its recruitment, admissions, and educational policies. However, the Board recognizes that

the School does not have the facilities to serve the educational needs of students who have



significant mental, emotional or physical handicaps or who have significant learning

difficulties. In line with the Convention of the Rights of Persons with Disabilities (best interest

of the child)1 the granting or refusal of admission of the students with disabilities is decided

by the principals in collaboration with the relevant assistant principals. IEP (Individualized

Education Program) is applied to students who are noticed after enrolling in the school and

determined by the relevant official units in line with the MONE (The Ministry of National

Education) regulations. When school facilities permit, a student with a disability and an IEP

document applies for registration to any classes between the first and last grade, but only

if he or she receives a valid grade from the Büyük College Placement Exam.

5.1-Pre-School and Elementary School Admission Procedure

Parents who want to enroll in pre-school and primary school should make an appointment

with the administrative assistant of the relevant school. For pre-school and 1st grade

registration admissions, the school principal and/or assistant principal gives a preliminary

interview in the form of a question and answer that will enable us to get to know the parent

and the student, and informs about the school's education system and process. At the same

time, the PCG (Psychological Counseling and Guidance) Counselor gets information about

preschool and 1st grade students by making individual interviews with the preschool student

and by applying the "Marmara School Maturity Assessment’" for the 1st year students to

determine the school maturity level. After the positive interview, the registration process is

carried out within the quota. The registration process of our 2nd, 3rd and 4th grade primary

school students, firstly the pre-interview with the relevant assistant principal and the school

principal, and the psycho-social level of the student by the PCG Counselor, and the cognitive

level of the student by our Assessment and Evaluation Specialists after obtaining information

about it. The registration process is carried out within the quota of the student with suitable

conditions. After the "Registration Documents" required for registration are completed by

the parents, the

1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 7 - Children with disabilities

1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities of all

human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children.

https://tureng.com/en/turkish-english/psychological%20counseling%20and%20guidance


2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary consideration.

the registration process is carried out by the administrative assistant and assistant manager

of the relevant unit. Registration procedures are completed with the student registration

agreement executed in the financial affairs unit. Information about the registration

procedures and "Registration Documents" are given by the administrative assistant and

assistant managers.

5.2-Middle School Admission Procedure

5th, 6th, 7th and 8th grade registrations are made as a result of the Büyük College Placement

Exam given to our student if he/she applies to our school. As a result of this exam, which is

held on the date and time determined by the school, it is observed how compatible our

candidate students are with the levels of our current students. If the candidate passes the BK

Placement Test with a satisfactory score, an observation- based interview is conducted by the

PCGD with the candidate student and his/her family in order to finalize the admission

process.

Students who score very high in the Buyuk College Scholarship Exam are awarded with

scholarships.

When you come for the registration process, a photocopy of the identity card of the parent

and the student, and two photographs of the student must be submitted to the school.

5.3-High School Admission Procedure

9th Grade Registration Requirements: Each student is accepted according to the results of

the Proficiency Exam. In order to be successful in the Proficiency Exam consisting of English

Proficiency Exam and Turkish written exams, their grades from both courses must be 70 out

of 100. Students who are successful in the exams deserve to register within the quota.

10th,11th,12th Grade Registration Requirements: Each student is taken to the "Student

Admission Exam". Students who are successful in the exams deserve to register.

Students who want to transfer from Anatolian High School to 10th, 11th and 12th grade only



need to be successful in the Büyük College Student Placement and Admission Exam.

Then an observation-based interview is conducted by the PCG Counselor with the candidate

student and his/her family in order to finalize the admission process.

Students who score very high in the Buyuk College Placement and Admission Exam are

awarded with scholarships within the quota at varying rates within the framework of the

Büyük College Scholarship Regulation.

Documents required for admission:

-Copy of students and parents ID cards

-Report cards of previous year and achievement certificates if applicable

-6 passport size photos

-Certificate of residence

-Personal information form (should be completed with the related assistant principal)

5.4-Science High School Admission Procedure

Science High School applicants must pass the Büyük Science High School Placement and

Admission Exam with the required score.

An observation-based interview is conducted by the PCG Counselor with the candidate

student and his/her family in order to finalize the admission process.

Students who score very high in the Buyuk Science High School Placement and Admission

Exam are awarded with scholarships within the quota at varying rates within the framework

of the Büyük College Scholarship Regulation.

5.5-Foreign Students Admission Procedure

Students applying from a foreign country must obtain a Certificate of Equivalence from the

nearest Turkish Embassy/Consulate based in their country or from the Board of the Turkish

Education and Discipline in Turkey. Foreign applicants who pass the Büyük College Admission

Test with the required score have to attend an interview with the related Guidance



Counselor, which directly follows the exam. According to the result of both the exam and the

interview foreign students are accepted to the school.

5.6-Withdrawal

Students who need to withdraw from the school must meet with the related assistant

principal and complete the withdrawal process.

6-GENERAL CODE OF CONDUCT

Students are expected to abide by expectations, guidelines, rules and regulations established

by the school. In addition, students are to behave at all times in a manner based on mutual

respect and discretion in line with the school’s vision and mission statements.

6.1-Pre-School and Elementary School Code of Conduct

6.1.1-Code of Conduct and Discipline

Our students are expected to leave the classroom slowly and without running, and to act

without making any noise in the building, paying attention to the safety of themselves and

their friends. Our students should not damage school equipment and other students'

belongings. In addition, they must come to school and classes on time and prepared, dressed

in a clean and neat manner, in accordance with the school dress code. It is important for

students to behave in accordance with the rules of etiquette towards the school

administration, their teachers, other students and all staff. They should not bring publications

to school like books, magazines, etc. that are not related to education. They cannot behave in

a way that may result in physical injury to other person(s) and must not possess any

dangerous equipment that may cause injury. They are expected to avoid attitudes and

behaviors that will disrupt the learning environment. They cannot leave the school or go out

of school without the permission of the school administration.



6.1.2-Attendance/Absence and Lateness

Students are required to attend all classes and activities organized by the school both on and

off the school grounds. They are also expected to be punctual. The students who arrive

during the first ten minutes of the lesson which starts at 08:20 are required to get a tardiness

acceptance form from the relevant assistant principal to participate in the lesson. Students

who arrive after 8.30 are to wait till the lesson ends.

Students who arrive at school after the first class period has ended must bring a signed note

from the parent giving an excuse for the tardiness (Tardiness Excuse Note). Students who are

more than an hour late for school will be considered absent all morning.

Parents are obliged to inform the respective assistant principal in advance when they need to

take students out of town or abroad. When parents want to collect their child from the

school within class time, they are required to sign the ‘School Exit Permit’ to be given by the

respective assistant principal.

Parents who come to school to pick up their children before the last bell are not allowed to

wait in the corridors or by classroom doors so as not to distract students during class time.

Students who are unable to attend school due to illness must submit their medical reports to

the administration on the first day they start school.

Fourth grade students are obliged to send an excuse letter written by their parents or

medical report for their absences that coincide with the exam days to the relevant assistant

principal and receive the exam day from the lesson teacher.

Attendance is also compulsory in Physical Education lesson. Students with a medical report

are evaluated by attending the theoretical course. In illness, disability etc. cases, the student

must submit the excuse letter written and signed by the parent to the Physical Education

teacher.



6.1.3-Dress Code

The students are required to wear school uniforms on all days including general assembly

days and ceremonies. Students are expected to wear regulation outfits in their PE lessons.

(Preschool and primary school students must write their names inside their uniforms and

sportswear. The school is not responsible for the loss of unnamed items.)

6.2-Middle School

6.2.1-Code of Conduct and Discipline

Middle school students are obliged to attend the school. The absence of students is

registered into the e-school system and constantly controlled by the school administration.

Students who participate in educational-cultural activities and their preparation sessions

such as science, theater, sports, music, folk dancing, dancing, and skill contests are excused

from absence and the period of their absence is not registered. In cooperation with the

parent, school guidance service, class teacher and the school administration, necessary

precautions are taken for these students to make up for the classes they missed.

Parents of students who missed their exams or could not submit their projects and

performance assignments for any reason whatsoever are informed about the situation. The

parent must inform the school administration within five business days at the latest about

the reason why the student missed that exam or why the student failed to submit the project

or assignment.

Students whose excuses are deemed appropriate by the school administration are admitted

to a new assessment activity which will be conducted according to the quality of the lesson.

The students are informed about the date of any such assessment activity beforehand. This

assessment and evaluation activity can be performed during a class hour as well as outside

the class hour. The project and performance assignments are submitted within a time period

that is decided by the teacher.

Students who fail to attend their exams or submit their projects and performance

assignments are not assessed by grading. However, those are included in the number of

exams and projects/assignments while calculating the arithmetical average.



Parents whose students come late to the first lessons in the morning as a habitual behavior

or are late to lessons without any excuse whatsoever are immediately informed about the

situation. In cooperation with the parent, school guidance service, class teacher and the

school administration, necessary precautions are taken. Moreover, in case that a student is

late for more than 10 minutes without any excuse whatsoever for the first class, that student

is registered as absent for a half-day.

6.2.2- Student Success and Assessment and Evaluation

The student’s success during the academic year is assessed in consideration of all the classes

taken and his/her standing in the social activities, exams, projects, performance assignments,

participation in the classes and activities, using Turkish appropriately and effectively, and

acquisition goals set for the students.

The student’s success is determined according to exams and, if any, to activities designed to

determine the performance of the student.

6.3-High School- Science High School

6.3.1-Guidelines for Conduct and Discipline

6.3.1.1- Attendance/Absence

Students are required to attend school regularly. Students who do not attend school for a

total of 10 days without an excuse and 20 days with an excuse during the academic year are

considered unsuccessful regardless of their grades. Absence of students who do not attend

the first lesson and students ,even if they attend the first lesson, who do not attend any one

or more lessons , is counted as half a day. Two half day absences are counted as a one entire

day absence. Absences without authorized doctor reports will count as unexcused absences.

In order for absences due to various reasons to be counted as excused absences, the excuse

must be documented with a document to be obtained from the official institution or a report

to be issued by the official/private health institutions or organizations, and must be reported

to the school administration within "five working days" following the excuse. Medical reports

faxed to the school will not be accepted. Make-up exams will not be given until the health

report has been submitted and approved.

Students who participate in science, theater, sports, music, folk dances, skill competitions



and similar educational-cultural activities in Turkey or abroad and their on leave preparatory

work are not considered as absent.

The total of the leave given by the school administration cannot exceed 45 days, including

excused and unexcused absences.

6.3.1.2-Lateness

Students are expected to be in their classroom when the bell rings. Late students must go to

the relevant assistant principal as soon as they arrive at school. Students will be given a late

slip to take to the teacher. If the lateness occurs after the first teaching period, is unexcused

and exceeds 10 minutes of the period, it counts as a half day unexcused absence.

The number of absences and lateness are updated daily. Parents are sent text messages

regarding the absence or lateness of their children on a daily basis. The following procedures

apply to unexcused lateness after three times.

• A note is sent to the school counseling service.

• In the third delay, parents are invited to the school and informed.

• In the fourth delay, it is sent to the honor board.

• In the fifth delay, it is sent to the disciplinary committee. Written warning is given.

Students who are late for the lessons between the second and last lessons are directed to

the honor board by the administration.

6.3.1.3-Permission to Leave the School

First and foremost, the parent must inform the related assistant principle in order for a

student to acquire a permission to leave the school. Students are not allowed to wander off

the school premises without parents being informed or without any excuse whatsoever.

Furthermore, the parent must come to the school to acquire the permission slip. Permission

requests submitted by phone, fax, and e-mail will be turned down.

Students must not ask for permission one day before an exam justifying themselves with the

reason that they would study for the mentioned exam.

Students are not allowed to have lunch outside the school premises. By acquiring a place of



residence document from the related government authorities, students who are residents

within the school neighborhood can go home for lunch after submitting a written request of

permission signed by their parents.

6.3.1.4-Dress Code

GIRLS BOYS

PRESCHOOL

Jacket with school logo:

Dark Blue

Jacket with school logo:

Dark Blue

PRIMARY SCHOOL

Dress: Dark Blue

Canvas pants: Dark Blue Canvas pants: Dark Blue

( 1, 2, 3, 4th grade)

T-shirt with short sleeves: Red,

Dark Blue, White

T-shirt with short sleeves: Red,

Dark Blue, White

Hoody: Dark Blue, Claret red Hoody: Dark Blue, Claret red

MIDDLE AND

HIGH SCHOOL

Jacket with school logo:

Dark Blue

Jacket with school logo:

Dark Blue

( 5th-12th grade)

Polo T-shirt: Red, Dark Blue,

White Polo T-shirt: Red, Dark Blue, White

T-shirt with short sleeves: Red,

Dark Blue, White

T-shirt with short sleeves: Red,

Dark Blue, White

Canvas or Fabric Pants: Navy

blue, gray

Canvas or Fabric Pants: Navy blue,

gray

Pleated Skort



All students are required to dress in accordance with the school's dress code. In addition,

female students are prohibited from wearing jewelry, piercings, make-up and nail polish and

their hair should be clean and neat. Male students are required to shave. They are also

prohibited from wearing jewelry and having piercings and their hair should be clean and neat

too.

● In case of not obeying these rules, the student's parents are informed and if they

violate the rule for the fourth time, the student is transferred to the disciplinary committee.

● Students must come to official ceremonies on holidays and in school uniforms.

Students who will take their exams must also come in accordance with the Büyük College

dress code.

7- SCHOOL-PARENT COMMUNICATION

Büyük College is aware of the importance for there to be healthy school-parent

communication and cooperation. At the beginning of each academic year, the school

organizes informational meetings to present the school rules and regulations to parents.

In addition to parent- teacher conferences held once in each academic term, teachers are

available to meet parents at the days and times specified in the information sheets given at

the beginning of the year. We are happy to see the participation of our parents in

educational meetings, seminars and social and cultural activities organized by our school.

7.1-Parent-Teacher Association (PTA) –

The Parent-Teacher Association is an institution designed for the participation of parents in

education and training in our school. Duties:

• To cooperate with parents and school directorate in order to reinforce students' love

of nation, homeland, flag and humanity, their sense of solidarity, and their commitment to

Atatürk's Principles and Revolutions and moral values, by taking advantage of every

opportunity.

• To encourage parents to participate in school activities



• To inform the parents about the aims and educational principles of the school and

educational activities (to organize various meetings, to give seminars), to organize

conferences on various subjects related to education and training.

• To solve problems regarding parent-student-school relationships in cooperation with

the  school administration

● To solve problems regarding parent-student-school relationships in cooperation with

the school administration

● To work alongside and provide assistance to other school organizations such as the

Children Protection Society, Society for the Elderly and Educational Foundations

● To support school activities such as graduation ceremonies, seminars, meetings and

field trips and organize a wide variety of activities that support the education of children

such as arranging campaigns to meet the needs of poor children in sister-schools.

7.2-Report Cards

At the end of each term students are given report cards. The assessment results of students

are also available in ‘e-okul’ (e-school) which is an online system provided by the Turkish

Ministry of Education. At the beginning of each academic year, parents have their own

passwords and usernames to access the student’s performance through ‘e-okul’.

7.3-Parent-Teacher Conferences (PTC)

Büyük College holds parent teacher conferences once in each academic term. In these

meetings, our parents have the opportunity to meet with the teachers and responsible

administrators who teach our students, and they can evaluate the situation about our

students.

In addition to the parent meetings, individual interviews desired to be held are held on the

days and times specified in the information sheets distributed at the beginning of the

academic year. If our parents come to our school for these interviews, they should contact

the relevant teacher by applying for counseling.



7.4-Address/Telephone Number Changes

In case of a change in the address and telephone information of our parents, they are

expected to forward their new information to the relevant assistant principals without delay.

In order for our communication with our parents to proceed without interruption, particular

attention should be paid to this issue.

8- HEALTH AND SAFETY

8.1-Security of Students

A private company called ‘VIP Anadolu Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi’ provides security

services for the school’s facilities. The manner in which the security is provided and

administered is tightly controlled by the Head of Maintenance.

The highly-skilled security personnel ensure the safety of the buildings and the students. The

rules to be followed by the security guards are informed as written and their work is

constantly checked by the administrative supervisor. Health and safety services provided by

the Turkish Ministry of National Education and local government organizations are provided

in our school. Every precaution is taken for the execution of civil defense services in

emergency and dangerous situations. Evacuating the school, calling for help, providing first

aid and treatment services in cases such as fire or earthquake are in accordance with certain

procedures, and all personnel are informed of their duties in a letter.

The school building is safely protected against all kinds of dangers. They are regularly

maintained and checked.

Our on-duty teachers supervise our students during break times in the school. Our teachers,

who take turns watching all areas of use of our school, are responsible for the behavior and

safety of our students wherever they are.

8.2-Using School Bus

In order to ensure safe and timely transportation of our students between school and home,

a school bus is provided from every district with at least seven students. This service is

provided by the company that our school has a contract with. In order to provide better and

one-to-one service to our parents, company officials provide service at the contact office



located on the -2 floor of our school, during working hours. Pre-School and Grade 1, 2

students are escorted to their school bus from their classrooms by school bus supervisors.

During the bus ride, the students should

● remain seated with seatbelts on

● avoid behavior that could distract the driver

● keep their voices down and avoid behavior that could disturb others

● keep the bus clean (no food or drink is allowed on the school bus)

● be at the place designated both morning and afternoon ready to board the bus prior

to the time shown on the schedule.

Parents must notify the driver of any changes to their child’s usual school or travel

schedules or their pick-up/drop-off arrangements due to the safety of their children.

8.3- Infirmary

Emergency health services for students and all staff at the Büyük College are carried out by a

doctor, a dentist, and a nurse in the school infirmary. The aim is primarily to provide

preventive health services.

Inspection of the dining room, toilets, storage, canteen and environment of the school,

regular health control of the staff, and regular analysis of drinking and pool water are carried

out on a day-to-day basis. The Occupational Health and Safety Board convenes every three

months and takes a decision on what is determined, makes improvements and

arrangements, schedules the mandatory exercises, and approves and records what has

happened. First of all, students and all staff are certified by giving basic training and hygiene

training in accordance with The Occupational Health and Safety Law, and it is ensured that

they act with the awareness of health, hygiene and environmental protection. Students are

chosen for the health, hygiene and environment branch and are directly involved in this

study. Under the guidance of these students, all students are actively involved in

environmental protection.



When the school starts, general health screenings of all students (exo parasite, oral and

dental health, throat culture, systemic physical examination, height and weight measurement

and evaluation) are made and the results are reported to teachers and parents.

The Infirmary and Health Care Services is staffed with qualified health care providers. In case

of an injury or illness, students are given an initial examination and parents are informed

when necessary. In the case of an emergency, the student is sent immediately to a medical

institution and parents are informed as quickly as possible. The Psychological and Guidance

department are notified when needed in case their services are required.

The school adheres the same health policy for all its enrolled students. A health record is

kept for each student in accordance with the guidelines established by the Ministry of

Health. Students are vaccinated on a regular basis and vaccination records are kept as well. In

addition, each student has on record any examination reports that were conducted while at

school.

9-THINGS TO KNOW

9.1-Facility Utilization

The places where students learn, play, do activities and sports are always open for the

students to use. The students are expected to use these places in accordance with school

rules and with proper behavior. Also, the library, table tennis and basketball fields are

available to our students for their enjoyment when they are not in class.

9.2- Lost & Found

Lost items can be found in the school’s Lost & Found which is located behind the information

desk on the first floor. Any school uniforms and lost items which are not claimed by the end

of the school year become the property of the school. These items are used as donations for

the following school year.

It is strongly recommended that all clothing items and student’s belongings be labelled with

the students name to insure the student will have their lost items returned to them.



9.3-Using Mobile Phones

Our students are not allowed to bring technological devices (mobile phones, tablets,

computers, etc.) to school if they are not going to use them in classroom activities. Middle

school students cannot use technological devices during school hours. The school is not

responsible for any phones that are lost or damaged. If the student is seen dealing with these

devices for extracurricular purposes, the device is kept in the administration for one week. If

the same event is repeated for the second time, it is kept by the administration for two

weeks, if it is repeated for the third time, it is kept by the administration until the end of the

term. In all cases, technological devices are delivered to the student's parents. If the student

repeats the same behaviour, s/he is sent to the behaviour evaluation board in middle school,

to the discipline committee in high school, and to the disciplinary board if the same

behaviour continues.

9.4- Using Elevators

Students are not allowed to use the elevators unless it’s needed for health reasons.

10- SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

10.1-Magazine- Buyuk Nesil

For each term, a magazine is published containing our students´ activities, writings and

current news about the school. The magazine is distributed to all the students as well as to

students who have graduated.

10.2-The Graduation Ceremony and Ball

Every year the school organizes an elaborate “Graduation Ceremony” for all the graduating

seniors of secondary school. It is a highlight for the students and the festivities conclude

with a Senior Ball which is always held at some of the most outstanding halls in Ankara. It

provides a time for students to share their emotions with their fellow classmates before

adventuring on to university life.



10.3-Kindergarten and Year-End Performance

Each year, the Kindergarten Teachers prepare their students for a Year-End Performance. The

ceremony is always held in our school's gymnasium.

10.4-Literacy day

Our primary school Grade 1 students celebrate their happiness of learning how to read and

write in the ‘LITERACY DAY’. The celebration highlights the different things they have learned

and is always held the first week of April and is open for all parents to attend.

10.5-Lokma Day

On the second Sunday of June, a special day is set aside for all those students who have

graduated from Buyuk College. It is the school’s desire to keep in contact with its graduates

and to keep the school’s spirit alive and strong.

10.6-Alumni Association

The Graduated Students of our school have founded the Alumni Association of Buyuk College

. It was started on 16th of June, 1995. The main responsibility for this group is to prepare the

“LOKMA DAY” which is held on the second Sunday of June. This day is a day for the graduates

to reflect back on their days at Buyuk College and to help them maintain lasting friendships

with other graduates.

11-SPORTS AT BUYUK COLLEGE

The physical education course, which takes an important place in a child's both social and

physical life, considers ensuring the development of every child according to their abilities as

a basic principle rather than bringing them up within the same level at our school. Büyük

College Physical Education Staff, which was set off with reference to this point of view, are

also professional instructors serving as coaches on the teams that are members of Buyuk



College Sports Club.

Preschoolers take advantage of this course as saloon and swimming pool activities

alternately.

For first, second and third graders Physical Education courses are classified according to

different branches as basketball, volleyball, swimming and gymnastics by taking the physical

structure of the school into consideration. The training is provided within the form of games

by experienced staff. Fourth and fifth graders are provided with more comprehensive training

and within the extent of their capabilities and performances in the course, they are

evaluated in club organization as well.

Secondary and high school students participate in Physical Education practices in salon and

swimming activities alternately. Apart from these main branches, they may get use of some

alternative training of table tennis and fitness according to their age and abilities.

12- NEDİME EDUCATION FOUNDATION

The Nedime Education Foundation is a scholarship program named after Nedime

Görpelioglu. Nedime has devoted her time and efforts to help those students who have been

affected by the earthquake in 1999. The school, desiring to honor and continue her work,

offers this scholarship to university students who have been affected by the earthquake.

Today more than 30 university students have benefitted from the Nedime Education

Foundation. It has enabled these students to continue their education dreams and brings

honor to the principles established by Turkey’s Founder, ATATURK.






