
 
 
 

   

Okulumuz,  
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  ve Sağlık Bakanlığı  tarafından  

Beyaz Bayrak ile  ödüllendirilmiştir.  

 



 

İÇİNDEKİLER  
 

 
 

       ÖN SÖZ      3 
 

       FİZİKİ YAPIMIZ                                   4 
 

       EĞİTİMİMİZ       5-11 
          -- Eğitim ve etkinliklerimiz             6 
           -- Günlük program                                7 
           -- İngilizce eğitimimiz                                8 
           -- Zeka eğitimimiz, Zeka atölyesi            9-10 
           -- Atölyemizdeki zeka oyunları       11 
 

       BAŞARIMIZ       12 
 

       KURAL ve UYGULAMALARIMIZ     13-16 
 

       TEMİZ (Beyaz Bayraklı) OKULUMUZ     17 
 

       BESLENMEMİZ                                  18-21 
           -- Helal ve sağlıklı beslenme                   19-21 
   

       ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞ İ      22          
  

       KAYIT İŞLEMLERİMİZ                        23 
          -- Okula başlama                                       23 
  

       OKUL ÜCRETİMİZ                              24 
 

       ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETLERİ        25 
 

       YAZ OKULUMUZ                                27 
           -- Eğitim ve etkinliklerimiz                       28-31 
           -- Kayıt ve Okula başlama                        31-32 
           -- Yaz Okulu ücreti ve ödemeler             33 
 

       HEDEFİMİZ                                         34 
 

 
 

 



 
Sayın Veli , 

   Okulumuzun  tüm eğitim ve uygulamalarını 
(Özet olarak) 

   Bu REHBER de bulabilirsiniz 
  

   Biricik yavrunuzu  geleceğe  hazırlayacak olan  
   ve onu bu amaçla emanet edeceğiniz  

Kurum hakkında bilgi sahibi olmak  
en tabii hakkınızdır.  

 

   Bu nedenle  Okulumuzla ilgili  bilgileri içeren  
   OKUL TANITIM REHBERİ’ni  
    sizlere saygıyla sunuyoruz.  

 

   Bu Kitapçıkta  belirtilenlerin tamamı  
   taahhüdümüz altında olmakla birlikte 

 

   İddia ediyoruz..  
 

ÇOCUĞUNUZUN 
Gelişiminde, 
Başarısında, 

Mutluluğunda, 
Hayallerinde, 
İdeallerinde, 

GELECEĞİNDE  
HEP BİZİ GÖRECEKSİNİZ… 

    
                          Okul  
                                                                                       Yönetim Kurulu  



 

 FİZİKİ  YAPIMIZ  
  

•  Okul  kapalı alanı  265 m2 
 

•   Okul bahçesi  795 m2 (Çimlendirilmiş) 
  

•   Çelik  yapı ve Isı yalıtımlı bina 
  

•   Doğalgazlı kalorifer sistemi 
  

•   6 Klimalı ısıtma ve soğutma sistemi 
  

•   Çocuk oyun parkı 
 

•   Müdür Odası + Öğretmen odası  
 

•   5 Derslik 
 

•   Özel tasarlanmış Zeka atölyesi  
  

•   Kapalı oyun salonu 60 m2 
 

•   Dev ekranlı Sinema salonu 
 

•   MEB ‘e uygun iç dizayn  
 

•   Her çocuk için özel eşya bölümü 
 

•   Mutfak 
 

•   Yemekhane  
  

•   5 adet WC  + 5 Lavabo 
 

•   Kurucu temsilciliği ofisi  
 

•   7/24 Kamera ve kayıt sistemi  10 Kamera   



 

EĞİTİMİMİZ  
 

•  Okulumuzda 4-5-6 yaş gurubuna  
     eğitim  verilmektedir.  

 Okulumuza olan yoğun talep  ve okul kontenjanının  sınırlı olması  
        nedeniyle  3  ve daha küçük yaş  sınıflarımız yoktur, 

 Bu nedenle okulumuza  ancak 4-5 ve 6 yaş  öğrenci kabul edebiliyoruz . 

 

•  Uzman ve başarılı eğitim kadrosu 
      Çocuk eğitiminde uzman ve konusun da gün be gün yenilikleri takip eden 

        başarılı bir eğitim kadrosu ile çalışıyoruz , 
  4 yıldır yapılan denetimlerde öğretmenlerimiz hep başarı ve takdir 

        aldıkları gibi   
      yine 4 yıldır  velilerimizle  yaptığımız  anketlerde   eğitim kadromuz 

        en yüksek puanı almıştır, 

 

•  11-13-16 ve 18 kişilik sınıflarda eğitim 
 

•   Yaşlarına  göre sınıflandırma 
      Okulumuzda sınıflarımız  yeni ve 2 yıllık öğrenciye göre ayrıldığı gibi  

        yaş guruplarına göre de  ayrılmaktadır.  

  

•   Sevdirerek ,Eğlendirerek eğitim        
      Okulumuzun önceliği  çocuklarımızın okulu  ve öğretmenini  sevmesidir  
      Tüm eğitim programlarımız çocukları eğlendirerek eğitmek üzerinedir.  

 

•  Bir sınıfta 2 Öğretmen  
  

•   7 öğrenciye 1 Öğretmen ortalaması 
      Bu  özelliğimiz hiçbir ANAOKULU nda görülemeyecek bir özelliktir.  
      Bu çocuğunuzun  eğitimini ne derece önemsediğimizin  

        bir göstergesidir.  
 

•   Çocuğunuzun eğitimini  
     evinizden  takip etme imkanı  

      Her Ayın ilk günü,  Aylık eğitim planımızı  içeren  
        AYLIK EĞİTİM BÜLTENİ  takvimini  siz Velilerimize gönderiyoruz, 

      Bu takvimden  çocuğunuzun  O ay  içinde hangi gün neyi  
        öğreneceğini  evinizden takip edebilirsiniz..! 
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EĞİTİM ve ETKİNLİKLERİMİZ  
 
 

•    MEB.  Okul öncesi eğitim programı,  

•    Manevi, Ahlaki değerler ve öz değerler eğitimi, 

•    Zeka eğitimi  ve  oyunları , 

•    İngilizce  (Pratik konuşma) eğitimi,  

•    Görgü ve nezaket kuralları, 

•    Türkçe ve güzel konuşma,  

•    Sanat ve yetenek geliştirme, 

•    Fen ve tabiat etkinlikleri, 

•    Matematik etkinlikleri , 

•    Oyun, Müzik ve İlahi etkinlikleri, 

•    Tiyatro ve  Drama etkinlikleri, 

•    Sorumluluk bilincini geliştirme, 

•    Görsel eğitim, 

•    Spor etkinliği (Yaz Okulunda, Spor İlçe Müd.işbirliği ile) 

•    Zihinsel ve bedensel gelişim için 

      Enteraktif oyunlar, 

•    Satranç , 

•    Ebru, 

•    Periyodik olarak davranış ve gelişim izleme,     

•    Aile katılım proje ve çalışmaları, 

•    Kutlama etkinlikleri, 

•    Gezi ve gözlem etkinlikleri, 

•    Veli bilgilendirme  toplantıları,  

 

  



 

 

Okulumuz ’da  
Beyaz Zambakların   

bir günü 
 

      Bu program genel bir programdır,  
 

     Günün özelliği , Eğitimin çeşitliliği,  
Yaz saati, Kış saati veya ekstra uygulamalara göre 

değiştirilmektedir.   
 

                    GÜNLÜK PROĞRAM  
 

       08.30 -  09.00    Okula geliş 
       09.00 – 09.30    Sabah kahvaltısı 
       09.30 – 10.00    Serbest zaman etkinliği 
       10.00 – 10.30    Neşeli Matematik 
       10.30 – 11.00    Görgü ve nezaket kuralları  
       11.00 – 11.30    Müzik , İlahi ,Eğlence,Çizgi 
                                    Film ve oyun saati 
       11.30 -  12.00    Manevi ve ahlaki değerler  
       12.00 – 12.30    Görsel sanat etkinliği  
       12.30 – 13.00    İngilizce  
       13.00 – 13.30    Öğle yemeği saati 
       13.30 – 14.00    Serbest zaman etkinliği  
       14.00 – 14.30    Türk dili etkinliği 
       14.30 – 15.00    Hikaye ve bilmeceler saati 
       15.00 – 15.30    Müzik , İlahi , Eğlence ve oyun 
       15.30 – 16.00    İkindi kahvaltısı 
       16.00 – 16.30    Fen ve tabiat etkinliği 
       16.30 – 17.00    Gün sonu ve eve gidiş  
 
 
  



 
 

 
          İNGİLİZCE EĞİTİMİ’MİZ 

 
•   Anaokulu bazında   
     ilimizdeki  ilk ve tek projedir.   

        İlimizde bu hedefteki eğitimi başlatan  ve yürüten bir  
          Anaokulu bulunmamaktadır. 

        Ülkemizde  bu güne kadar  (İstisnalar  hariç)  Okullarda  verilen  
          İngilizce eğitimi ile  pratik İngilizce konuşmak mümkün olmamıştır.   

        Okulumuz bu  yapıyı  yıkmayı ,kırmayı  hedeflemiştir.  

 

•   Hedefimiz yıl sonunda çocuklarımıza 
     pratik olarak  İngilizce konuşturmaktır.         

        İngilizce eğitimini  bir eğitim yılı boyunca tüm yaş guruplarına vermekle 
          birlikte özellikle anasınıflarımıza yıl sonunda  pratik olarak İngilizce 
          konuşturmayı hedefledik.  

 

•  Profesyonel, İngilizce eğitim kurumu ile 
    ortak çalışma  

        Okulumuz ,Anasınıfı seviyesinde  pratik İngilizce eğitiminde  
          başarılı olan SAKARYA ERENLER GÜNEŞ KOLEJİ ne  
          bizzat  gidilerek ve eğitimleri izlenerek görülmüştür.  

        Dolayısıyla  Okulumuzca bu  yaş ve seviyedeki çocuklarımızın  
          pratik İngilizce konuşma eğitim ve tekniği transferi yapılmıştır.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ZEKA EĞİTİMİ’MİZ  
ZEKA  ATÖLYESİ 

Zeka Eğitim Laboratuarı  
 

•  Zeka eğitimi nedir. ?  
      Çocuklarımızın çok yönlü olarak Zeka ve hafızalarının bilimsel ve  

        sağlıklı şekilde açılması ve gelişmesini sağlayan ve çocuğa cazip  
        gelecek tarzda  yani Bir oyun oynama mantığı ile öğretilen  
        bir eğitimdir. 

  

•  Bu eğitimin çocuklarımız üzerindeki  
     gelişimleri   

      Bu eğitim  çocuklarımızın Zeka ve hafızalarında çok kısa zamanda 
        ve çok yönlü olarak gelişim sağlamaktadır.  

      Uluslar arası bilimsel verilere göre  bir çocuğun normal bir  
        Eğitim  döneminde IQ sü 12 puan artarken  

      Bu eğitimle 20 Saatlik bir seans sonunda bu oran toplam   
        13 puan artmaktadır.  

      Yani diğer bir hesaplama ile kısa bir zamanda çocuğun IQ sün de  
        %32 lik artış sağlanmaktadır.  

      Bu da çocuklarımızın aşağıda ZEKA GELİŞİM ALANLARI bölümünde  
        belirtilen özellikleri çok kısa bir sürede kavrama,öğrenme ve  
        hissetme  yeteneğini kazanması demektir. 

 

ZEKA EĞİTİMİNİN  GELİŞİM ALANLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

•Denge  
•El becerileri  
•Duyu çalışmaları 
•Eşleştirme 
•El,Göz koordinasyonu 
•Fiziksel gelişim 
•Geometrik algılama 
•Görsel uzamsal algı 
•Mantık yürütme 
•Mantısal çıkarma 

•Problem çözme  
•Sayı kavramı 
•Simetri 
•Soyut düşünme  
•Sözel ifade, Hayal gücü 
•Strateji geliştirme 
•Uzaysal algılama 
•Hafıza ve konsantrasyonu  
•İngilizce kelime öğrenme 
•Plan yapma  



 
 

•    Bu proje ile çocuklarımızın zeka 
      eğitimi  hedeflenmiştir. 
  

•    Okulumuzdaki (Bu kapsamda) Zeka eğitimi 
      ilimizde ilk ve tek projedir. 

         Okulumuzda  bu eğitim için  özel ZEKA  EĞİTİM ATÖLYESİ  açılmıştır, 
         Bu sınıf , Zeka eğitimi için gerekli alt yapıya uygun olarak özel 

           dizayn ve tefriş edilmiştir.  

 

•    Bu proje  4 Üniversite  ve  
      TÜZDER ile ortak yürütülmektedir.  

         Okulumuz bu projeyi TÜZDER ile ortaklaşa yürütmekte olup  
           TÜZDER ise  bu konuda 4 üniversite  ile çalışmaktadır.  

 

•    Bu eğitim, donanımlı, sertifikalı   
      eğitimcilerimiz tarafından verilmekte 

         Bu eğitim gerekli Sertifikalara sahip  Öğretmenlerimiz  
           tarafından yürütülmektedir.  

 

•    Zeka eğitim araç ve materyalleri  
         Eğitim araçlarının tamamı  bir oyun mantığı ile hazırlanmış  

           sistemlerdir.  
         Bu eğitim  ve oyunlar için Özel Öğretmen gerekmektedir.  
         Okulumuzda bu eğitimle ilgili  51 ayrı  Oyun gurubu  

           bulunmaktadır. 
         Bireysel olanların Her birinin  ayrı ayrı onlarca Levelleri   

           ( kademesi ) vardır.  
         Bu eğitimde  bilimsel  yöntemler  ,Teknikler  ve  yurt dışından 

           getirtilen özel oyuncaklar kullanılmaktadır.  

 

  
 
 

 



 
 
 

ZEKA ATÖLYEMİZDE BULUNAN   
ZEKA EĞİTİM OYUNLARI 

 
  
 
 

 

•Skippity 
•Zingo 
•Small Engineer 
•Cameuflage  
•Çevirelim Öğrenelim  
•Eğitici Tiyatro Oyunları ve 
  maskeler  
•Oyunlarla Kavramlar 
•Flash Cards 
•Kare Tangram 
•Tangram 
•Tik Tak Bom 
•Colours 
•Sayı Kartları 
•Mangala  
•Rush hour 
•Nesneleri Tamamlama  
•Memory Box 
•Zet Othello  
•Numbers 
•Tüzder 4-6 Yaş Zeka  
  Eğitim seti 
•Owirkle 
•Q – birtz 
•Eşleştirme Oyunu  
•Yap Boz Harita  
 

 
  
 

• Sudoku 
•Tahta Kule Oyunu  
•Satranç 
•Woden Alphapet 
•Two way bug vi ever 
•Amaç ve Kazanımlar  
    -Sayılar 
    -Hayvanlar 
    -Meslekler 
    -Parça Bütün 
    -Renkler 
    -Taşıtlar 
    -Şekiller ve zıtlıklar 
    -Gülen Yüz Kartları  
• Magnetic puzzle 
•Labirent 
•Büyük Yap boz 
•Domino 
•Abaküs 
•Engel aşma oyunu 
•Sun -and -moon 
•Katamino  
•Kapla 
•Hızlı Bardaklar oyunu  
 
  
 



        

       EĞİTİMDE BAŞARIMIZ    
 

•   Eğitimde başarıyı hedeflemiş  iddialı  
     bir ekiple çalışıyoruz     
 

•   Her 15 günde bir öğretmenler semineri  
        Eğitimde başarıyı arttırmak için  her 15 günde bir     

          Öğretmenlerimize  bir tam gün eğitim semineri  verilmektedir.  
        Bu seminer Kocaeli de 28 Anaokulu ile ortaklaşa düzenlenmekte, 
        Çocuk eğitimi ile ilgili  yeni ve son gelişmeler takip edilmektedir.  

 

•   Eğitimde 4 yıldır zirve yapan Okul 
        Okulumuz  4 yıldır  Kocaeli deki  28 Anaokulu arasında  

          EĞİTİMDE BAŞARI sıralamasında  ilk 3  de yer almıştır, 

 

•   2012 yılı  KOCAELİ 2. LİĞİ  
    Okulumuzun İlk açıldığı yıl ı sonunda Okulumuz Kocaeli deki  

          28 Anaokulu arasında Eğitimde İl 2. cisi olmuştur.   

 

•   2013 yılı  KOCAELİ 3.LÜĞÜ 
       Okulumuz bu eğitim sezonunda da  eğitim de   

          İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ elde etmiştir. .  

 

•   2014 yılı  KOCAELİ 2.LİĞİ  
        Okulumuz bu eğitim sezonunda da  28 Anaokulu arasında            

          eğitim de  İL İKİNCİLİĞİ ni  kazanmıştır. 

 

•   2015 yılı  KOCAELİ 1. LİĞİ  
        Okulumuz bu eğitim sezonunda ise  Anaokulları arasında  

          EN TEMİZ Anaokulu  
          EN İYİ EĞİTİM VEREN Anaokulu  
          EN KALİTELİ HİZMET SUNAN Anaokulu kategorilerinde   
          tüm kriterleri yerine getirip 100 üzerinden 100 tam puan alarak  
          KOCAELİ İL BİRİNCİSİ OLMUŞTUR.    

 



        

   KURAL ve 
UYGULAMALARIMIZ 

   

•  % 99  çocuk  ve veli  memnuniyeti  
      Tüm gayretimiz bu hedefe ulaşmak içindir . 

 

•  Prensip ve kurallarla yönetilen bir Okul 
      Okulumuz kurumsal bir yapı  doğrultusunda belirli  prensip ve  

        kurallarla  yönetilmektedir.  
      Bu  prensip ve kuralları herhangi bir personelin  değiştirmesi  

        mümkün değildir.  

 

•  Her yönüyle sürekli denetlenen bir Okul 
      MEB Müfettişleri dışında kendi denetleme birimimiz tarafından    

        eğitim ve uygulamalarımız sık sık denetlenmektedir. 

 

•  Kocaeli deki 28 Kreş ve Anaokulu ile 
     işbirliği ve bilgi alışverişi 
 

•  Personel alımında çocuk sevgisi ve  
     merhamet kriteri  

      Okulumuza personel alımı için liyakatin yanında  İlk Kriter 
        çalışacak personelin çocuk sevgisi  ve merhametli olmasıdır, 

      Bu konuda önemli  bir referansa  sahip olmayanı da işe almıyoruz, 

 

•   Kesinlikle Sigara içmeyen  personel 
      Okulumuzda Sigara içen personel bulunmamaktadır.  
      Sigara kullanan  kişiler  Okulumuza personel olarak da 

        işe alınmamaktadır.  

       

•  Öğretmenlerimiz  ve personelimiz 
     Okul içinde cep telefonu  kullanmazlar 

      Çocuk sağlığı ve eğitim konsantrasyonu  için,  Okul İçinde  
        (Okul telefonu hariç ) cep telefonu kullanılmamaktadır.  
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•   Okul giriş, çıkış saatlerine tam uyum 
        Çocuğunuzun Okulumuza  saatinde getirilip saatinde  

          alınması , Çocuğunuz üzerindeki başarımızı katlamaktadır.  
        Bu nedenle  Velimizin bu kurala tam uyum sağlamasını istiyoruz,  
        Bu konu KAYIT SÖZLEŞMESİ nde  Veli tarafından da taahhüt edilir.  

 

•   Sabah kahvaltısına katılım 
        Çocuğunuzun  kahvaltıyı muhakkak  Okulda yapmasını sağlamalısınız, 
        Çünkü çocuğunuzu yemeklere alıştırmak yemek adabı ve kültürünü 

          öğretmek gibi görevlerimiz var, 
        Ayriyeten kahvaltıdan hemen sonra eğitim programımız başladığından  

          çocuğunuza kahvaltı yaptırmak için  öğretmenlerimizin  
          refakati mümkün olmamaktadır.    

 

•   Ücretsiz Pedagog ve çocuk gelişim 
     danışma hizmeti   

        Okulumuz da haftada bir gün çocuk Pedagogu bulunmaktadır.  
        Çocuğunuz için  Pedagogumuzdan ücretsiz yararlanabilir,  

          danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.  

  

•   Eğitici, Geliştirici ve sağlıklı, Zengin 
     oyuncaklar 

        Okulumuzdaki oyuncakların tamamına yakını eğitim amaçlıdır. 
        Çocuk sağlığına zararlı  hiçbir  oyuncak kabul edilmemekte ve  

          kullanılmamaktadır. 

 

•   Sağlıklı, Zengin eğitim materyalleri 
        Çocuk sağlığına zararlı  hiçbir eğitim malzemesi alınmamakta ve 

          kullanılmamaktadır.  

 

•    Çocuklarımızın ödüllendirilmesi 
        Çocuklarımız Okuldaki ders ve becerilerinde başarı gösterdiklerinde 

          teşvik olsun için zaman zaman çeşitli hediyelerle  ödüllendirilmektedir. 

   

•    Aile Katılım Projeleri  
        Çocuğunuz , Aile  desteğini hissetmesi için ailelerinin de içinde olduğu,  

          hatta ortak çalıştıkları bazı proje ve uygulamalar yapıyoruz.  

   

•   Kutsal Gün ve Geceleri kutlama 
     Programları 
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•    Velilerle  ANKET düzenlenmesi  
         Başarı grafiğimizi yükseltmek amacıyla her yıl ARALIK  ayı İçersin de  

           velilerimizle  VELİ ANKETİ  düzenliyoruz 
         Bu ankette Okulun eğitim ve İşleyişi  ve Okul personeli ile ilgili  

           Velilerimize 25 e yakın soru sorup cevaplandırma ve puanlamalarını 
           istiyoruz   

         Aynı zamanda bu vesile ile  Velilerimizin  talep  ve düşüncelerini  
           de alarak programlarımıza yön vermeğe çalışıyoruz,  

 

•    Mezuniyet töreni  (Muhteşem final) 
         Okulumuz  her yıl anasınıfından mezun olan öğrencilerimiz için  

           yıl sonunda muhteşem bir MEZUNİYET TÖRENİ düzenlemektedir. 

 

•    Mezuniyet  hediyesi  
         Okul olarak mezun olan öğrencilerimize manevi değeri eşsiz  olan  

           sürpriz bir  hediye takdim ediyoruz. 

 

•    Yıl sonu Karne gösterisi  
         Eğitim yılının son günü (veya günlerinde)  tüm öğrencilerimiz için 

           okulumuzda Karne töreni düzenlenmektedir. 

 

•    Yıl sonu Okul Albümü 
         Çocuğunuzun Okulumuzdaki  hatıralarını yaşatmak için Stüdyo 

           ortamında çekilen özel tasarım Albüm  hazırlayıp  yıl sonunda  siz  
            Velilerimize sunuyoruz   

 

•    Yıl boyu etkinlikler  CD si  
         Yine aynı amaçla yıl içi etkinliklerde çekilen fotoğrafları içeren 

            ve yıl  sonu Karne gösterisi videosunu CD  ye aktarıp veriyoruz. 

 

•    Yıllık duvar Takvimi   
        Her yıl , üzerinde tüm öğrencilerin ve çocuğunuzun da  fotoğrafının   

           bulunduğu yıllık  duvar takvimi  hazırlıyoruz,  

        Bu takvimden (01 Ocak öncesi ) her Velimize 3 er adet hediye ediyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 



 

•   Güncel Web ve Email  sayfası  
       Okulumuzun sürekli olarak güncel olan  

 
 
 
          adreslerin de sayfaları bulunmaktadır.  

        Bu sitelerden  okulumuzu takip edebilirsiniz . 

 

•   Fakirler için yardım organizasyonları 
        Okulumuz zaman zaman  fakir ve muhtaç kişiler, Öğrenciler ve 

          çocuklar için  yardım  organizasyonları düzenleyerek   
          yardım ediyor ve  bu konuda da  okul olarak  da  görevimizi yapmaya 
          çalışıyoruz. 

 

• Vacip, Adak, Nafile ve Akika   
      kurbanlarınız kestirilir ve  
      İhtiyaç sahiplerine ulaştırılır 

        Okulumuz  insanlara yardım  eden bir  Kuruluşun  
          İşletmesi olması  nedeniyle  aşağıdaki hizmetleri de sunmaktadır.  

 
        VACİP KURBAN   :   
        Okulumuz ,  Fakir  ve kimseler için  kurban bayramlarında   
         KURBAN  HİSSESİ TOPLAMA KAMPANYASI  düzenlemektedir. 
         Bu kampanyada arzu edenler   
         Kurban etinin tamamını  bağışlayabilir  veya  
         Kurban etinin  bir kısmını alır geriye kalanını bağışlayabilir veya 
         Kurban etinin  tamamını alabilir . 
         

         ADAK KURBAN :  Adı üzerine bu kurban bir iş ve dileğimiz    
         doğrultusunda Mevla ya adadığımız kurbanlardır , 

 
         NAFİLE KURBAN :  Vacip ve adak olmayıp  çeşitli sebeplerle  
         Allah  için  kesilen  kurbanlardır.   

 
         AKİKA KURBANI  :  Çocuğumuz dünyaya geldiğinde   

         Erkek Çocuk için  = 2 adet  

         Kız Çocuğu için    = 1 adet kesilmesi sünnet olan kurbanlardır ki  

 
         Bu konuda  arzu eden Müslümanların  kurbanlarını   
         Bizzat pazarlık ederek satın almaktayız, 
         Bizzat başında durarak kestirmekteyiz, 
         Fakir  ve muhtaç olduğundan emin olduğumuz kişilere  bizzat  
         götürme ve  dağıtma  gibi  hizmetleri de yürütmekteyiz  

 
 
 
 
 
 
 

WEB: www.karamurselbeyazzambakkres.com 
MAİL : karamurselbeyazzambak@hotmail.com 
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  TEMİZ OKULUMUZ … 
 

     Temizlik imandandır,   
aynı zamanda medeni İnsan 

      olmanın en önemli şartlarındandır. 
 

•   Profesyonel temizlik 
       Okulumuzun  haftalık, Aylık ve yıllık (Günlük hariç) tüm temizlik 

         işlemleri Profesyonel  Dryking Ltd. Şti. tarafından  
         yürütülmektedir.  

 

•   Okulumuzun düzenli olarak içi 
      ve dışı her yıl boyanmaktadır   
 

•   Kocaeli'nin en temiz ANAOKULU  
   2014 -2015 yıllarında Okulumuz   

          Kocaeli'nin  en temiz  Anaokulu seçilmiştir.  

 

•   2015 Yılında yine  Kocaeli  1. liği  
        Okulumuz Anaokulları arasında 2015 yılının  

          EN TEMİZ ANAOKULU  
          EN İYİ EĞİTİM VEREN ANAOKULU  
          EN KALİTELİ HİZMET SUNAN ANAOKULU kategorilerinde   
          tüm kriterleri yerine getirip 100 üzerinden 100 tam puan alarak  
          KOCAELİ İL BİRİNCİSİ OLMUŞTUR.    

 

•   Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığından 
      Beyaz Bayrak alan Okul 

    Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile  
          ortaklaşa yürütülen temiz ve sağlıklı okul  olma özelliği ile  
          Okulumuz16.12.2015 tarihinde   BEYAZ BAYRAK ödülü almıştır. 

 

•   3 aylık dönemlerle düzenli olarak  
      ilaçlanan Okul  

   Okulun  hijyen olması, Mikroplardan arındırılması  Böcek ve 
          Haşerelerin girmemesi için   Sağlık Bakanlığınca tavsiye edilen ve 
          çocuklara zararsız olan  ilaçlarla  Okulumuz düzenli olarak  
          ilaçlanmaktadır.   
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BESLENMEMİZ … 
 

    Çocuklarınızın beslenmelerinde  
     tavizsiz prensip ve uygulamalarımız  var.  

 

•   Üç öğün yemek   
        Okulumuzda sabah kahvaltısı, Öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı    

          olmak üzere çocuklarımıza günde 3 öğün yemek  programı  
          uygulanmaktadır 

  

•   Beslenme uzmanınca hazırlanmış  
      aylık yemek listesi 

        Okulumuzun yemek listesi çocuk beslenme uzmanı tarafından 
          ve çocuklarımızın ihtiyacı olan kalori  hesabına  göre  
          hazırlanmaktadır.   

 

•   Günlük taze alış veriş 
        Çocuklarımızın yediği tüm yiyecek ve İçecekler ve mutfak  

          erzak ihtiyacının tamamının alışverişi  her gün  günlük ve taze  
          olarak yapılmaktadır. 

 

•   Tüm yemekler  mutfağımızdan 
        Çocuklarımızın tüm yiyecek ve İçecekleri aşçılarımız tarafından 

          Okulumuzun mutfağında hazırlanıp pişirilmektedir.  
        Mümkün olduğunca Okulumuza hazır gıda alınmamaktadır.    

 

•   Yemek listesine  tam uyum.. 
        Okulumuzda aylık yemek listesine  %99 uyumla yemek  

          çıkarılmaktadır.  
        Örneğin  yemek listesinde o gün ve o öğün elmalı kek varsa 

          çocuğunuz kesinlikle   o öğün elmalı kek  yiyecektir.  

 

•   Çocuğunuzun okulda yediğini ve  
      içtiğini evinizden takip imkanı..   

        Hazırlanan yemek listesini  her ayın  ilk günlerinde velilerimize  
          gönderiyoruz, 

        Dolayısıyla O ay boyunca çocuklarınızın  gün gün, öğün öğün 
          Okulumuzda yiyip  içeceği her şeyi evinizden takip edebilirsiniz.! 
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•   Sabah kahvaltısına katılım 

        Çocuğunuza kahvaltıyı evinizde değil Okulda yapmasını sağlamalısınız 
        Çünkü yemek yeme ve kültürü ile ilgili uygulamalarımız var, 
        Kahvaltıdan hemen sonra ise eğitim programımız başlamaktadır.   
        Dolayısıyla  kahvaltı saatinden önce çocuğunuzu  muhakkak okula  

          getirmelisiniz 

 
 

 ÇOCUKLARIMIZIN   
     HELAL ve SAĞLIKLI  BESLENMESİ  

 

•   Dini hassasiyetli 
     helal gıdalar satın alıyoruz..  

        Okul yönetimi olarak en önemli önceliklerimizden biriside çocuklarımıza  
          yedirdiğimiz içirdiğimiz gıdaların İslami usul ve esaslara uygun hazırlanıp 
          dinimizce helal sayılan gıdalardan olmasıdır, 

        Fiyatı ne olursa olsun bu helal gıdaları alıp çocuklarımıza yediriyoruz,  

 

        Helal gıda..!  
        Çocuklarımızın geleceğini, Manevi yapısını , Ahlak ve 

          terbiyesini etkileyen  çok  önemli faktörlerden birisidir. 
        Bize emanet ettiğiniz bu yavrulara  dinimizce helal olan 

          gıdaları  alıp yedirmek gibi  Allaha hesabını vereceğimiz bir  
          sorumluluğumuz bulunmaktadır.  

        Biz konuya bu pencerelerden bakıyoruz .  

 

      TAVUK ve TAVUK MAMULÜ GIDALAR  
        Oklumuza piyasadan Tavuk ve Tavuk eti mamulü ürünler  

          kesinlikle  alınmamaktadır.  
        Kimlerin ürettiğini ,Nerede ve nasıl üretildiğini yerinde 

          gördüğümüz ve %100 İslami usule uygun helal ve 
          sağlıklı ortamda kesilip  üretildiğine emin olduğumuz  
          AKDENİZ TOROS firmasının Tavuk ve  ürünlerini alıp  
          çocuklarımıza yediriyoruz,  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kepezmanav.com/&ei=hcS0VNX1KondapGbgegE&psig=AFQjCNEWosXMpb234zesLO5xp3NAdtMGuw&ust=1421219147337496
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.aktoros.com.tr/temp/default/img/header_sag.png&imgrefurl=http://www.aktoros.com.tr/&docid=fdfDN2hm68E8RM&tbnid=FdtL2kEYQUtfUM&w=98&h=141&ei=3cyuVImxKYGvU7bfgYAH&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img210.imageshack.us/img210/3785/akdeniztorospilihelalse.jpg&imgrefurl=http://yukarikayalar.wordpress.com/2012/11/10/akdeniz-toros-pilic-helal-sertifikasi-aldi/&docid=8MVk6DW5CxKrhM&tbnid=Tm9oFC-fDL0EWM:&w=640&h=351&ei=l82uVOCaGsOsUbSzgrgD&ved=undefined&iact=c
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://t1.ftcdn.net/jpg/00/48/22/28/400_F_48222829_cpPTKmYDw5F27vZ3xijUVXarq0xFpJgH.jpg&imgrefurl=http://tr.fotolia.com/id/48222829&docid=dhACZIgpq4xW0M&tbnid=V5c3GxrTYEcbGM:&w=397&h=400&ei=WMuuVOCQF8auU-TRgtAN&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aktoros.com.tr/&ei=-cyuVMK6JoHdUKj2g-AF&psig=AFQjCNGXdp8_dDOPUKsqx7OlyxYSO-RDkg&ust=1420828230804262


 

 
•   Bu firmadan aldığımız  
      Tavukların özellikleri  

         Öncelikle dini hassasiyetle kesiliyor, 
         Organik yemlerle yetiştiriliyor, 
         90 gün açık alanda gezindikten sonra kesimi yapılıyor, 
         Elde kuru yolma usulü ile temizleniyor,  
         Bu Tavuğun kilosunu, 01 Eylül 2015  itibariyle  17.90  TL dan 

           satın alıyoruz,  

         Halbuki piyasada satılan Tavukların kilosu 5-8  TL  civarındadır. 

 
 

       SUCUK, SALAM,  
       SOSİS ve PASTIRMA GİBİ  ET ÜRÜNLERİ  

         Taze Et hariç , Piyasadan kesinlikle  bu gibi Et ürünlerini de 
           satın almıyoruz. 

         Yine bu ürünlerin de  önce İslami hassasiyetle kesilip hazırlandığına,  
         %100 Dana etinden ve  İçinde başka hiçbir  katkı olmadığına,  
         son derece hijyen ortamda hazırlandığına emin olduğumuz   

           AKDENİZ TOROS firmasından alıyoruz . 
  
                   Bu firmadan (01 Eylül 2015 itibariyle)  
          Sucuk  : 50.00  TL den  
          Salam  : 39.00  TL 
        Sosis  : 39.00 TL 
           Pastırma : 87.00  TL den satın alıyoruz , 
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•  Çocuklarımıza ev usulü,  
     elde hazırlanmış ,  
     sağlıklı gıdalar yediriyoruz  
 

      ZEYTİN YAĞI -TEREYAĞI 
      Okulumuzda yapılan yemeklerin ve  salataların tamamında     

        yalnızca  ve yalnızca Zeytinyağı ve Tereyağı  kullanılmaktadır,  
        Başka hiçbir yağ kullanılmamaktadır.    

 Ayçiçekyağı yalnızca Patates kızartmasında kullanılmaktadır. 

 

      YOĞURT  
      Mecbur kalmadıkça marketlerden fabrikasyon yoğurt ,Ayran 

        alınmamaktadır. 
      Çocuklarımıza yedirdiğimiz Yoğurt (Köylerden Süt alınarak) 

        aşçımız tarafından okulda mayalanmaktadır. 

 

      MANTI  
      Mantı elde  ve köy usulü taze ve  günlük olarak yaptırılmakta  ve 

        tüketilmektedir.  
      Hazır, Fabrikasyon ve dondurulmuş Mantı alınmamaktadır. 

 

      TATLI, PASTA,KEK ve BÖREKLER  
      Tüm tatlı, Pasta, Kek ve börekler  mutfağımızda aynı   

        hassasiyetle hazırlanmakta ve pişirilmektedir. 
      Pastanelerden ve marketlerden hazır ürün alınmamaktadır. 

 

      MEŞRUBAT VE İÇECEKLER  
      Tüm içecekler mutfağımızda meyve suyu ve komposto   

        şeklinde hazırlanıp çocuklarımıza sunulmaktadır. 
      Kesinlikle marketlerden  hazır meyve suyu veya gazlı içecek 

        alınmamaktadır.  
 Çocuklar için okulda yapılan kutlama programlarında velilerimiz 
tarafından getirilecek  hazır meyve suları da okulumuza kabul 
edilmemektedir.  

  

      İÇME SUYU   
      Okulumuzdaki İçme suları, Damacana veya  arıtılmış su  dur. 
      Kesinlikle çocuklarımıza musluk, şebeke  suyu içirilmemektedir.   
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ÇOCUKLARIMIZIN  
GÜVENLİĞİ  

 

•    Çocuk korumalı okul içi dizayn, 
 
•    İş güvenliği yasası gereği tüm tedbirler 
      alınmış olan bir Okul  

         Okulumuzda  İş Güvenliği yasası gereği alınması gereken tüm  
           tedbirler  eksiksiz alınmıştır.  

 

•    Sigortalı  bina, 
         Binamız Deprem Hırsızlık, Yangın, Sel,vs  gibi  kaza ve felaketlere karşı  

           RAY SİGORTA AŞ. ye sigorta ettirilmiştir. 

   

•    Güvenlik kamerası ve alarm sistemleri 
         Okulumuz 7/24  10 kamera ile izlenmektedir.  

 

•    Öğretmenlerimiz  okulda her an 
      çocuklarınızla beraberler 

         Çocuklarınızın güvenliği için Öğretmenlerimiz okulda  her an,  
           (Derste, Yemekte, Oyunda, Lavaboda,Bahçede  vs)   
           her yerde  çocuğunuzun yanındadır.  

 

•    Velisinin yazılı İzni olmadan  
      3. Kişilere çocuk teslim edilmez, 

         Çocuğunuzu  kötü niyetli insanlardan korumak amacıyla sırf  
           tedbir  olsun için Okulumuzun  bu konuda Katı tutumu ve tavizsiz  
           uygulaması vardır.  

         Bu nedenle çocuğa yakınlığı, Akrabalığı ve bağlantısı ne olursa  
           olsun yasal velisinin yazılı  izni olmadan   hiç kimseye Okulumuzdan  
           çocuk teslim edilmez, 

         Bu uygulama servis araçları içinde geçerlidir.  
         Velinin telefon veya herhangi başka bir iletişim aracı ile vereceği   

           sözlü izin kabul edilmez, 

         Velisi dışında çocuğu okuldan alacak kişiden kimlik  ibrazı istenir.    
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KAYIT İŞLEMLERİMİZ  
 ( ve OKULA BAŞLAMA)    

         
 Sayın velimiz;  

 Okulumuz,Eğitim sistemi ve idari programları ile kurumsal bir 
         yapıda olduğundan belirli  prensip ve kurallarla yönetilmektedir.   Bu 

nedenle  kayıt anında  imzalayacağınız  
OKUL KAYIT SÖZLEŞMESİ‘ ni mutlaka okuyunuz, 

 Bu sözleşme okulumuz tarafından harfiyen uygulanmaktadır. 

 

•    Okulumuza  yalnızca 4-5-6  yaş  
      çocukların kaydı yapılmaktadır.   

         Yoğun talep ve okul kontenjanının sınırlı olması  nedeniyle  
           3 ve daha küçük yaştaki  öğrenci kayıtları alınmamaktadır.   

 

•   Eğitim yılı için kayıtta gerekli belgeler 
         Anne, Baba ve çocuğun kimlik fotokopileri , 
         Anne, Baba ve acil durumlarda aranacak 3. kişinin 1 er adet  

           vesikalık fotoğrafları , 
         Çocuğa ait yeni çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf, 
         Çocuğa ait aşı kartı fotokopisi, 
         Yıllık genel ihtiyaç Ücreti , (Kayıt anında peşin alınır.) 
         Kayıt için bu belgelerin tamam olması gerekmektedir.  

 

•   Kayıt sildirme işlemi  
    Okulumuzdan kayıt sildirme işlemi  çocuğun Anne, Babası veya 

           yasal velisi nin okula gelerek  ıslak  imzalı  dilekçesi ile yapılır, 
         Bu işlemin dışında öğrencinin Okul kaydı silinmemiş sayılır,  
         Telefonla,Faksla başka bir iletişim aracı ile kayıt silme işlemi yapılmaz. 

 

•   İlk gün çocuğunuzu okula  
     siz getirmelisiniz,  

         Çocuğunuzun okula başlayacağı İlk gün Saat 09.00 da  
           Çocuğunuzu okula bizzat kendiniz getirmeniz ,  

         Çocuğunuzun sınıf  öğretmenleri ile tanışmanız, 
         Aşağıda belirtilen eşya ve malzemeleri eksiksiz olarak  

           Çocuğunuzun  öğretmenine teslim etmeniz gerekmektedir. 
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•  Çocuğunuzun okula başladığı gün  
     okula teslim edilecek  eşya ve malzeme 

       Yedek kıyafet, İç çamaşır, Ev ayakkabısı 
       Çorap, Tarak, Bebe Kolonyası (Alkolsüz) 
       Suluk, Çanta, Kalem kutusu, Boyama önlüğü 
       Eylül ayı okul ücreti (Sözleşme gereği ilk hafta içinde ödenir) 

  

OKUL ÜCRETİMİZ   

 

•  Eğitim dönemi okul ücreti 
       Okulumuzun yıllık eğitim ücreti her yıl nisan ayında belirlenir, 
       Belirlenen bu ücret gelecek eğitim yılını yani Eylül – Haziran   

         dönemini  kapsamaktadır, 
       Yıllık okul ücreti 9.5 ay üzerinden alınmaktadır. 

         

•  Okul ücretinde İndirim 
      İki kardeş kaydında %10 
      Yıllık ücretin tamamının  kayıt anında veya Okulun açıldığı gün peşin  

         ödenmesi durumunda  % 7 indirim uygulanır. 
      Bir öğrenci yalnızca bir indirimden yararlanabilir  
      Bunun dışında herhangi bir indirim uygulanmaz.  

 

•  Genel İhtiyaç ücreti  
      Eğitim yılı boyunca çocuğunuzun özel ihtiyaçları için  

        bir defaya mahsus alınan ek- ücrettir.  Miktarı Nisan ayında belirlenir  
  Bu ücret, Eğitim yılı boyunca çocuğunuz için gerekli olan   

        Okul  öncesi eğitim seti, Değerler eğitim seti, kırtasiye seti ,  
        Her türlü kitap, Defter, Tuvalet kağıdı, Islak mendil, Kağıt havlu, temizlik  
        ürünleri vs gibi özel ihtiyaçları karşılığında  alınmaktadır. 

  Bu ödeme kayıt anında peşin olarak tahsil edilir.  
      Kayıt İptalinde (Çocuk okula hiç gönderilmese dahi) Bu ödeme  ve bu  

        ödeme ile satın alınan hiçbir malzeme iade edilmez. 

 

• Okul ücreti ödemeleri 
     Okul ücretleri  ait oldukları ayın  ilk haftası içinde ödenir, 
     Ödemeler  elden nakit olarak  veya Kredi  kartı, Banka kartı  ile  

       ( Okuldan pos makinesi ile)  veya  Banka hesabına EFT - HAVALE  gibi 
       seçeneklerden biri ile yapılır.  
 
       BANKA HESAP NO   
       Banka Adı ve Şubesi  :   T.C Ziraat Bankası Karamürsel Şubesi 
       Hesap No                 :   641 18339 – 5001 
       İban no                 :   TR 05 0001 0001 6764 1183 3950 01 

 



 

ÖĞRENCİ SERVİS 
HİZMETİMİZ 

 

•  Servis sorumluluğu veliye aittir, 
  Okulumuzun servis sorumluluğu bulunmamaktadır.  
 Okulumuz öğrenciyi okul kapısında teslim alır ve teslim eder,  
  Bu durum kayıt sözleşmesinde belirtilmektedir.  

      Ancak  öğrenci servislerinin okulumuz  saat ve kurallarına ve Milli Eğitim  
        Bakanlığı  kriterlerine  uygun taşıma yapması  tarafımızdan  titizlikle takip 
        edilmekte ve velilerimiz bilgilendirilmektedir.  
   

•  Okulumuzun servis aracı yoktur. 

 

•  Veli, İstediği servis firması ile anlaşma 
    yapabilir   

      Arzu eden velimiz İstediği servis firması ile  anlaşma yapabilir, 
     Bu firmalar ile istediği şekilde ücret pazarlığı yapabilir , 

 

•  Arzu eden velimize servis temini için 
    yardımcı olunur. 

 İsteyen velimizi tanıdığımız servis firmalarına yönlendiriyoruz .  
 

•  Velinin  yazılı izni olmadan  
    çocuk servise teslim edilmez 

     Veli hangi servis İle anlaşırsa  anlaşsın çocuğunu o servise  teslim 
        edebilmemiz için Okulumuza yazılı izin  belgesi vermesi zorunludur. 

 

•  Servis ücreti  
    servis firmasının aldığı net ücrettir.   

      Okulumuzun yönlendirdiği servis firmalarının  servis ücretleri servis  
        firmalarının aldığı net ücrettir.  

 Bu ücretten okulumuzun kesinlikle bir alıntısı yoktur.  
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YAZ  
OKULUMUZ 

  



 
       

Sayın veli;  
Bu bölümde yalnızca  
YAZ OKULUMUZUN  

Eğitim, Etkinlik, Ücret ve öğrenci kaydı  
ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

  

Okulumuzun  diğer program ve işleyişi ile ilgili genel bilgileri 
OKUL TANITIM REHBERİ’nde  ayriyeten  

 www.karamurselbeyazzambakkres.com Web sayfamızda 
bulunan OKUL TANITIM REHBERİ’nde 

   bulabilirsiniz 
   

      Yaz okulumuzun süresi ve kesin tarihleri  her yıl Nisan ayı içerisinde  
         belirlenmektedir. 

      Yaz Okulu  yaklaşık 2 ay sürelidir , 
       Yaz Okulunda   ,Cumartesi –Pazar günleri hariç  hafta içi  

         09.00  ila 17.00  saatleri  arası  TAMGÜN  eğitim verilir,   
      Yaz Okuluna  daha KISA SÜRE  veya YARIM GÜN  kaydı  yaptırılabilir  

         ancak  yaz okulu ücretinde  herhangi bir indirim uygulanmaz, 
  Yaz okulunda sabah kahvaltısı, Öğle yemeği  ve İkindi kahvaltısı  

         şeklinde 3 öğün yemek programı uygulanır. 

 

     YAZ OKULU EĞİTİMİ  
ve  

    ETKİNLİKLERİMİZ  
 

•  Milli ve manevi değerler eğitimi 
      Bu eğitimimiz 2 ay gibi bir zaman için  hızlandırılmış program  

        şeklinde uygulanır. 

 

•  Okul dersleri tekrarı ve test çözümleri  
      Bu program özellikle  ilkokula giden öğrencilere  yaz döneminde  

        okul derslerini unutmamaları için uygulanmaktadır,  
      Sınıflarına göre Türkçe,Matematik, Hayat bilgisi, İngilizce gibi temel  

        dersler tekrar edilir,  
      Bu derslerin  sık sık  test çözümleri yapılmaktadır.  

 

•  Saygı, Nezaket ve görgü kuralları 
      Bu eğitimimizde ,  Çocuklarımızın  insanlara saygılı  birer birey olması için 

        hayatımızda ve yaşantımız da geçerli olan saygı ,nezaket ve görgü  
        kurallarının eğitimi ve uygulaması  yapılmaktadır.  
   

http://www.karamurselbeyazzambakkres.com/


 

•  İngilizce dil eğitimi  
     (Pratik İngilizce konuşma)  

      Okulumuz 2015 – 2016 yılı eğitim sezonunda son derece İleri aşamada ve 
        farklı şekilde   İngilizce eğitimi başlatmıştır. 

      Öğrencilerimize  normal eğitim yılı içerisinde pratik olarak İngilizceyi  
        konuşturmak  hedefimizdir.  

      Bu hedef için  tüm teknikler bilimsel olarak uygulanmaktadır. 
      Bu eğitim tekniği   yaz okulu programına aynen yansıtılacaktır.  
      Daha detaylı bilgiyi  bu kitapçığın  İNGİLİZCE EĞİTİMİMİZ  bölümünde 

        görebilirsiniz , 

 

•  Zeka eğitimi ve zeka oyunları   
      Bu eğitim ülkemizde çok yeni bir eğitimdir. birkaç yıllık mazisi vardır.  
      Ancak Avrupa ve Amerika da 25 yıldır  uygulanan bir eğitimdir.  
      Bu eğitimi  ilimize  (Göstermelik değil) gerçekçi olarak ilk defa okulumuz 

        getirmiş ve uygulamaktadır.   
      Geniş bilgiyi bu kitapçığın ZEKA EĞİTİMİMİZ bölümünde görebilirsiniz  

 

•  Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması  
      Yaz okulu boyunca uygulanan bu program ile  çocuğunuzun kitapları 

        sevmesi ve kitap okuma alışkanlığı kazanması  hedeflenmiştir. 
  Bu nedenle  yaz  okulunda okula giden çocuğunuzun yaşına  uygun 

        okuyabileceği hikaye  Kitaplarını sizden  istiyoruz . 

 

•  Satranç eğitimi ve yarışmaları 
      Çocuklarımızın zeka açılımına katkı sunmak ve yaz okuluna renk katıp 

        onların eğlenmelerini sağlamak açısından  okulumuzda Satranç eğitimi  
        verilmekte, 

  Ve  hem ferdi, hem de sınıflar arası  turnuva ve yarışmalar  
        düzenlenmektedir.  

 

•  Ebru eğitimi (uygulamalı) 
  Yaz okulunun önemli eğlencelerinden biride  Ebru sanatı dır, 
  Deneyimli eğitim ekibimiz tarafından Ebru eğitimi uygulamalı olarak  

         verilmekte ve Çocuklarımızın bir sanat dalını öğrenmeleri temin 
         edilmektedir,   

  Atölyemiz ve alt yapımız bu eğitime uygun hazırlanmıştır.  
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•   Spor ve eğitimi  
      (Voleybol,Basketbol,Hentbol) 

       Haftada bir gün  Gençlik  ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürlüğü 
         bünyesinde ve Antrenörler eşliğinde  Basketbol, Hentbol,   
         Voleybol  eğitimi  verilmektedir, 

       Ayriyeten  bu öğrencilerimize Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
         SPORCU belgesi verilmektedir. 

       Bu belge, Çocuğunuzun gelecekte sporcu olmak istemesi  
         durumunda SPORCU LİSANSI alabilmesi için kolaylık sağlamağa 
         yarayacaktır. 

 

      SPOR İÇİN GETİRİLECEK MALZEMELER  
   Spor günleri  aşağıdaki malzemeler okula  gönderilecektir.  
   Eşofman  alt-üst 
   Yüz havlusu 
   Spor ayakkabısı  
   Bunların taşınacağı küçük Spor Çantası  

 
 

•   Yüzme ve eğitimi  
       Haftada bir gün  özel yüzme havuzunda  yüzme eğitimi ile  

         beraber  yüzme etkinliği  uygulanmaktadır.  
   Havuzda tüm personelimiz çocuklarımıza refakat etmektedir.  

       Öğrencilerimizin havuza girdiği saatte  havuz yalnızca  
         öğrencilerimize  aittir ,  

       Okul dışından başka herhangi biri  havuza girememektedir. 

  

      YÜZME İÇİN GETİRİLECEK  MALZEMELER 
   Yüzme günleri  aşağıdaki malzemeler  okula gönderilecektir. 
   Mayo  
   Bone  
   2 adet şişme kolluk  
   Terlik  (Kullanılmamış ve altı kaymayan) Havuz kenarı için 
   Yüz Havlusu  
   Bunların taşınacağı küçük spor çantası  

 

•   At binme 
      15 günde bir defa  olmak üzere çocuklarımıza at binme 

        programı uygulanmaktadır. 
 Bu etkinlik hem yaz okuluna renk katsın hem de çocukların hayvanları   

        sevmeleri ve onlara alışmaları açısından  planlanmıştır.  
 Bu etkinlik Kocaeli Fuarı içinde bulunan ATLI SPOR KULÜBÜ  

        bünyesinde  gerçekleştirilmektedir.         
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•    Tiyatro – Eğlence 
       Okulumuzda çocuklarımızın yaşlarına uygun  Tiyatro ve eğlence 

         programları düzenlenmekte veya gidilmektedir.  

 

•    Gezi - Piknik  
      Yaz 0kulu süresince mümkün olduğu kadar Gezi ve Piknik  

        programları  düzenlenmektedir.  

 
 

    YAZ OKULU KAYDI  
ve  

     OKULA BAŞLAMA 
  

         Yaz Okulumuza 
   
         KIZ ÖĞRENCİ            :   04-11 Yaş arası  
         ERKEK ÖĞRENCİ      :   04- 09 Yaş arası öğrenci  kaydı 
                                                yapılmaktadır.  
         Yaz okuluna 
         daha küçük veya daha büyük yaşta  öğrenci alınmamaktadır. 
 

•    Yaz okulu kaydı için gerekli  belgeler   
       Anne, Baba ve çocuğun kimlik fotokopileri  
       Çocuğa ait  4  adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf 
       Yaz okulu ücreti  ilk taksiti 

 

• Yaz okulu başlama  ve bitiş tarihi  
   Her yıl yaz okulunun süresi,  başlama  ve bitiş tarihi Nisan ayı 

         içerisinde  belirlenmektedir. 

 

• İlk gün çocuğunuzu  
      okula siz getirmelisiniz,  

       Çocuğunuzun Okula başlayacağı İlk gün Saat 09.00 da  
         Çocuğunuzu okula bizzat kendiniz getiriniz ,  

       Çocuğunuzun sınıf  Öğretmenleri ile tanışınız, 
       Aşağıda belirtilen eşya ve malzemeleri eksiksiz olarak  

         Çocuğunuzun  öğretmenine teslim etmeniz gerekmektedir. 
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• Yaz okulu başladığı gün     
      Okula teslim edilmesi gereken 
      eşya ve malzemeler  
   

       KIRTASİYE    
        A4 Fotokopi kağıdı (Açılmamış paket olacak)            1 paket 500 adet 

           ( Vege Copier Bond marka)  

 ( Başka marka kağıtlar kalite açısından  fotokopi  makinesine zarar verdiğinden   
  okula getirilmemesi rica olunur )  
 

         2 Renk Oyun hamuru  4 ve 7 yaş arası için  1 er adet   
         Piritt yapıştırıcı  Büyük boy   1 adet  
         Ucu Küt Makas   1 adet  
         12 Renk Kuru Boya   1 adet  
         12 Renk Pastel Boya   1 adet  
         12 Renk Sulu Boya   1 adet  
         Kurşun Kalem , Silgi , Kalem tıraş  1 er adet 
         Çanta, Kalem Kutusu   1 er adet  
         Çocuk Hikaye Kitabı  (İlkokul öğrencileri için)  2 adet  
 

NOT : Yaz okulu için okula getirilecek kırtasiye malzemeleri kullanılmış,   
           çocuğunuzun okuldan kalan kırtasiyeleri olabilir. 

 

       GİYİM EŞYASI ve DİĞER  
         Yedek kıyafet, İç çamaşır, Ev ayakkabısı 
         Çorap, Tarak, Bebe Kolonyası (Alkolsüz) 
         Suluk, Çanta, Kalem kutusu 
         Boyama önlüğü 
         Islak mendil  100 lü Büyük boy paket (Açılmamış)  6 adet  

 
 
 

ÖNEMLİ NOT :   
Yukarıda belirtilen  kırtasiye ve malzemeler çocuğunuzu  okula getirdiğiniz 
İlk gün  çocuğunuzun sınıf öğretmenine  eksiksiz olarak teslim etmeniz  
gerekmektedir.  
Çünkü okulumuzda her öğrenci kendi  malzemesini kullanmakta, Başka 
öğrencinin malzemesini kullanması mümkün değildir.  
 

 
 



 
 

      YAZ OKULU ÜCRETİ ve ÖDEMELER 
 

        Yaz okulu ücreti  her yıl Nisan Ayı İçerisinde  belirlenmektedir. 
        Bu ücret yaz okulu döneminin tamamının  paket ücretidir.  
        Yaz okuluna  kayıt  yaptıran veli bu ücretin tamamını ödemeyi  

          kabul etmiş  sayılır, 
        Yaz okulu ücreti  kayıt  anında  % 50 si peşin  geriye kalan 2 eşit  

          taksitte  ödenir ,  
   Taksitler  Temmuz ve Ağustos aylarının ilk haftası içinde ödenir,  

        Kısa dönem ve ya yarım gün kaydında yarım ücret veya kesintili  
          ücret gibi farklı ücret uygulanmaz. 

  

•   Yaz okulu ücretinde indirim   
        Kayıt esnasında veya okulun başladığı gün yaz okulu ücretinin  

          tamamının peşin ödenmesi durumunda % 7 indirim uygulanır,  
        2 kardeş kaydında %10 indirim uygulanır, 
        Bir öğrenci yalnızca bir indirimden yararlanabilir,  
        Bunun dışında herhangi ücret indirimi uygulanmaz  

 

•   Etkinlik ve gezi ücretleri  
        Yüzme, At binme ,Tiyatro, Gezi ve piknik vs. gibi etkinliklere ait 

          giriş  ücretleri  gidiş dönüş servis  ücretleri ve esnasında yapılan  
          ( Öğün yemekleri hariç)  diğer masraflar velilere aittir. 

 

•   Yaz okulu ücreti ödemeleri  
        Ödemeleri Nakit , Kredi  kartı, Banka kartı (Okuldan pos makinesi ile)  

          Veya  EFT – HAVALE  gibi seçeneklerden biri ile de  yapabilirsiniz , 
        EFT veya HAVALE  durumunda dekontta muhakkak çocuğunuzun 

          adını belirtiniz.  

 
        BANKA HESAP NO       
         Banka Adı ve Şubesi   :  T.C Ziraat Bankası Karamürsel Şubesi 
         Hesap No                      :   641 18339 – 5001 
         İban no                      :   TR 05 0001 0001 6764 1183 3950 01 
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HEDEFİMİZ. 
 

Kutsal değerlerimize inanan,  
Vatanını, Bayrağını seven ve sahip çıkan  

Anne, Babasına ve ailesine bağlı,   
maddi ve manevi İlimlerle donanımlı  

ve kariyerli, 
Çevresine saygılı 

Sevgi ve hoşgörü dolu bir ortamda eğitilen 
Adaletli ve şahsiyetli  

bir nesil  yetiştirmektir. 
 

                       Bu hedef İçin  
 Karamürsel'imize  

Kocaeli de lider, Türkiye'de ilk 100 okul arasına girecek  

Özel KOLEJ 
                                                yapmaktır  

 
    Tüm çalışmalarımız Kocaeli de hatta Ülkemizde emsalleri ile rekabet  

      edecek , Türkiye genelinde derece yapacak bir  ÖZEL KOLEJ ‘i   
      Karamürsel'imize kazandırmaktır. 

    Dolayısıyla bu projeyi gerçekleştirmek için ilk adımı attık . 
    Bunun için Karamürsel Ereğli Mahallesinde  de Bursa asfaltına cephe,  

      Eski Voltay  (Vana) fabrikasının olduğu 7.900  m2  lik arsayı  
      Temmuz 2014 de  satın aldık,  

    Şu anda proje öncesi işlemler sürüyor. 
    Mevla hayırla başlayıp  bitirmeyi nasip etsin. (Amin)  
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Sayın Veli ;  
okulumuzun  

çalışma ve uygulamaları ile ilgili  
daha detaylı bilgi için  

okul  yönetimine müracaat ediniz.  
 
 

Okulumuzu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
  
                      

Saygılarımızla 
 

Okul Yönetim Kurulu 



 
  

iletişim  

4 Temmuz Mahallesi  116.cad. no 4  
(Kapalı Spor salonu karşısı)   

GSM  :  0507 558 75 65 – TEL-FAKS : 0 262 454 60 01  
Karamürsel / KOCAELİ 

 

WEB  : www.karamurselbeyazzambakkres.com 
MAİL : karamurselbeyazzambak@ hotmail.com 

  

ULAŞIM  
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