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Günümüzde her sektörün sıkıntısı nitelikli 

insan bulamamasıdır. İnsanlar meslekle-

rinde yanlış seçimlerinden dolayı mutlu 

değiller. KEYS Eğitim Model’inin amacı; 

öğrencinin yeteneğini, ilgisini, kişilik 

özelliklerini MAPP ile keşfetmek, kariyer 

kulüplerinde meslekleri tanıtmak, üniver-

site hazırlık sistemiyle eğitmek, Okyanus 

PUSULAM’ın yapay zekâsı ile rehberlik 

etmek ve doğru kariyer hedefine ulaştıra-

rak mutlu olmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimiz;
BARGEM ve Kariyer Kulüpleri'nde projele-

rini hayata geçirirler.

» Genç Gönüllüler ve Okul Meclisleri ile 

hayata artı bir değer ile hazırlanırlar.

» Uluslararası ölçme ve değerlendirme 

denetiminde İngilizcelerini en üst seviye-

ye çıkarırlar.

» AB, E-Twinning programlarına ve ulusla-

rarası proje yarışmalarına katılarak vizyon-

larını geliştirirler.

» Farklı, üretken ve çağdaş bireyler olarak-

hayata donanımlı bir şekilde başlamanın 

avantajını hayatları boyunca yaşarlar.

KEYS Eğitim Modeli, birbirinin bütünleyeni 

olan Üniversiteye Hazırlık Sistemi, Kariyer 

Rehberliği, Yabancı Dil Eğitimi, Sınıf Koçlu-

ğu ve BARGEM bileşenlerinden oluşur.

P�olamız: Keşfet, Eğit, Mutlu O�un!

KEYS
KARİYER ESASLI

YETENEK
SİSTEMİ

ÜNİVERSİTE
HAZIRLIK
SİSTEMİ

SINIF
KOÇLUĞU

KARİYER
REHBERLİĞİ

YABANCI
DİL EĞİTİMİBARGEM

KEYS’te Öğrenciler Kendi
Öğrenme Sürecinin Öznesidir.
KEYS ile öğrencinin, öğrenme sürecine 

aktif katılımının sağlandığı, bilgiyi kendi 

zihninde yapılandırmasına fırsat tanıyan, 

araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme 

stratejileri uygulanıyor. Öğrenme ve 

öğretme sürecinde öğretmen; kolaylaştı-

rıcı ve yönlendirici rolünü üstlenirken 

öğrenci; bilginin

kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan 

ve tartışan birey rolünü üstlenerek kendi 

öğrenme sürecinin öznesi haline geliyor.

KEYS ile öğrenciler küresel dünyanın 

gerektirdiği becerilere sahip olarak yetişi-

yor.

ABD’de aralarında American Association 

of School Librarians, National Education 

Association gibi derneklerin ve Lego, 

Microsoft, Pearson, ETS, İntel, HP, Dell, 

Apple, Crayola, Cisco gibi eğitim ile ilgili 

şirketlerin de bulunduğu 32 üyeli bir “21 

Yüzyıl Yetkinlikleri” ortak çalışma grubu 

tarafından detaylı bir çalışma sonucu 

etraflı bir “21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi” 

geliştirilmiştir. Bu çerçeve ile öğrencilerin 

gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı 

olmaları için gerekli olan yetkinlik, bilgi ve 

deneyimler 4 ana başlıkta tanımlanmakta-

dır.

kEYS

21. YÜZYIL
Becerilerine Sahip 
Bireyler Yetiştiriyoruz

1. Temel Dersler ve 21. Yüzyıl Temaları

2. Öğrenme ve İnovasyon Yetkinlikleri

3. Enformasyon, Medya ve Teknoloji 

Yetkinlikleri

4. Yaşam ve Kariyer Yetkinlikleri
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”Yetkinliklerin gelişmesi için daha uzun zaman, uygulamalı eğitim ve bol pratik 

gerekiyor. Örneğin; araştırma yetkinliklerinin gelişmesi için öğrencilerin birçok 

farklı konuda araştırma yapması gerekli. Takım çalışması yetkinliklerini geliştirebil-

mek için bireylerin defalarca farklı takımlar içinde yer alması gerekli. İletişim yetkin-

liklerinin gelişmesi için bireylerin birçok rapor yazması ve sunum yapması gerekli. 

Özetle, yetkinlik geliştirmek için defalarca uygulama yapmak gerekli ve bunun için 

de zaman gerekli. Bu yetkinlikler öğrenciler mezun olduktan sonra değil, okulda 

iken-tercihen ilk ve ortaöğretim sırasında- geliştirilmeli.“ Prof.Dr. Erhan Erkut

21. yüzyıl yetkinliklerinin gelişmesi ve kazanılması için Bilimsel  Araştırma ve Geliş-

tirme Merkezi (BARGEM) bünyesinde bilimsel projeler hazırlanıyor. Okyanus MUN 

(O’MUN), Okyanus Koleji TEDx (Youth@OkyanusKoleji), Okyanus PISA (O’PISA) ve 

VEX ROBOTICS ile öğrencilerimiz 21. yy yetkinliklerini bol pratik yaparak kazanıyor-

lar. 

Bece-
rİlerİ

21.YY Hedef koyma
Zaman yönetİmİ Planlama

İletişİm (okuma)
yazmadİnlemekonuşma

Y e t k İ n l i k l e r İ

Sunum teknİklerİ

Grup çalışması

Analİz ve sentez yetkİnlİklerİ (ezber yerİne)

Problem çözme yetkİnlİklerİ (çoktan seçmelİ yerİne)

Uzun vadelİ kazanımlara odaklanma 

Bİlİşİm teknolojİlerİ İle yakınlık

Dİ
kk

at
 sü

re
sİ

Bİlgİye ve öğrenmeye değer verme 
Araştırma yetkİnlİklerİ 

(fİkrİ mülkİyet hIrsızlığı ve kopya) 

Sosyal ve çevresel bİlİnç 

Gerçek hayat 
deneyİmİ ve bİlİncİ 

Hoşgörü (fİkİr farklılıkları, yapıcı tartışma kapasİtesİ)

Uluslararası farkındalık (dİğer ülke, kültür algısı-önyargı, peşİn hüküm)

Etİk değerler 
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KEYS ile En Doğru Üniversiteyi 
Kazandırıyoruz.
En doğru üniversite: Öğrencinin doğal 

yeteneğine ve kişiliğine en uygun olan 

yükseköğretim programıdır. İlgisinin 

yönünü, yeteneğinin türünü tanıyan genç 

odaklanır. Gelecek hayali için net hedefler 

belirlemek onun için kolaylaşır. Kendini 

geliştirmek, ders başarısını arttırmak, 

sınava hazırlanmak, gereken başarıyı 

almak için motive olur. Okyanus Kolejleri 

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SİSTEMİ

Üniversite sınavında başarılı bir sonuç için
hazırlıklar 9. sınıfta  başlıyor.

Hedef En Doğru
Üniv�siteyi K�anmak

Üniversite Hazırlık Sistemi; ürettiği kaynak 

yayınlarla, seçtiği sınav hazırlık araçlarıyla, 

dijital öğretim imkânlarıyla, sınav rehberlik 

hizmetleriyle, kişiselleştirilen ölçme 

değerlendirme hizmetiyle öğrencilerine 

en doğru üniversiteyi kazandırıyor.

Yeni sınav sistemi YKS’ ye hazırız.
Üniversite hazırlık çalışmalarına 9.sınıfta 

başlıyoruz.

 

TYT sınavına temel teşkil eden konular 10.sınıfın sonunda tamamlanıyor. MAPP ile kariyer 

hedefini belirleyen, Okyanus Pusulam’a dâhil olduğu andan itibaren ders ders, konu konu 

bireysel eksikleri gören, kazanmayı hedeflediği üniversite ve bölümlerin güncel puanlarıyla 

kendi başarı puanını kıyaslayan öğrencimiz en iyi kişisel derecesini yapıyor.

TYT sınavında öğrencilerimiz en iyi kişisel derecelerini yapıyorlar

 Hedef: 120 NET

9. SINIF

10. SINIF
11. SINIF

12. SINIF

9. sınıfta başlayan üniversite hazırlık çalışmaları 

10. sınıfta hız kesmeden devam ediyor.

9
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11. sınıfta TYT konularını gündemde tutmak için haftada 1 günü TYT’ye ayırıyoruz. YKS 

sınavının 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için hazır bulunuşluk en üst seviyede 

oluyor. Tam öğrenme gerçekleşiyor. 

11. sınıfın sonunda haziran yaz kampı ve sonrasında ağustos ayında 1 ay erken başlangıç ile 

başlayan üniversite hazırlık çalışmaları 40 hafta, 1600 saat sürüyor. Bu süreçte öğrenci-

mizi Okyanus PUSULAM ile takip ediyor ve rehberlik ediyoruz.

Okyanus PUSULAM nedir?
“En doğru üniversiteyi kazanmak” amacıyla TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan Okyanus 

Koleji öğrencileri için hazırlanmış yapay zekaya sahip bir eğitim çözümü uygulamasıdır.

12. Sınıfa Özel Üniversite Hazırlık Sistemi

YKS
SIFIRLAMA

5 HAFTA

YAZ KAMPI
AĞUSTOS 

1 AY ERKEN
BAŞLANGIÇ

40 HAFTA / 40 SAAT
TOPLAM 1600 SAAT

TYT - AYT

ARA DÖNEM 
KAMPI

40 TYT - AYT

DENEME

SINAVI

TAM ÖĞRENME İçin 
11. Sınıfta Haftada 1 Gün TYT Yapıyoruz.

Öğrenciler 
Okyanus PUSULAM’ la 

TYT ve AYT’de 
Hedefine Ulaşıyor. 
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2015 yılında hedefini doğru belirlemediği 

için toplam 403.640 kişi YGS ve LYS’lere 

tekrar girmek zorunda kaldı.

Alan ve meslek hedefini doğru belirleyen 

öğrenciler, sınavlara daha odaklı çalışıp 

ortalama 15’er net daha fazla yapıyor.

Bilimsel araştırmalar kendini tanıyan, uzun 

dönemli hedefler oluşturan ve hedefe 

uygun çalışarak bu yolda sağlam adımlarla 

ilerleyen bireylerin gerçek başarıyı yakaladı-

ğını gösteriyor.

Okyanus Pusulam’a dahil oIduğun andan itibaren; ders ders, konu konu bireysel eksiklerini 

görebilir, kazanmayı hedeflediğin üniversite ve bölümlerin güncel puanlarıyla kendi 

başarı puanını kıyaslayabilirsin internete erişimi olan tüm araçlarla bu verilere ulaşırsın. 

Böylece üniversite adayı olduğunun bilinci kazandırılan öğrenciler Okyanus Pusulam ile 

hedefine odaklanır, başarıya ulaşır.

Hedeflerini Belirle, Başarıya Ulaş

Yapay zekası ile 
sana yalnızca üniversiteyi değil, 
istediğin üniversite ve bölümü kazandırır.

Okyanus PUSULAM
Lise eğitim yaşantındaki kazanımları senin için analiz eder.

Kişiye özel çalışma programı yapar.
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OKYANUS PUSULAM AKILLI ÖNERİ SİSTEMİ

HEDEFİNİ
BELİRLE

YKS HAZIR
BULUNUŞLUK
SINAVINA GİR

MAPP KARİYER
TESTİNİ YAP

HEDEFİNİ
GÜNCELLE

AKILLI
ÇALIŞ

1 2 3 4 5

Akıllı öneri sistemiyle eksiklerini gidermeni sağlayan Okyanus Pusulam, girdiğin denemelerde 
yaptığın yanlışlara göre eksik olduğun alanları belirler ve onları kapatmana yönelik yol haritası 
hazırlar. Bu haritaya göre konuların tümünü tekrar çalışmana gerek kalmadan belki de yalnızca 15 
dakikalık çalışmayla eksikler hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Bitki Biyolojisi

Bitkilerde Büyüme ve Hareket

Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme

Bitkilerde Taşıma ve Beslenme

Bitkilerin Yapısı

Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği

Boşaltım

Boşaltım Sistemi

Canlılarda Davranış

% 75,15BİYOLOJİ

% 20,00

% 100,00

% 50,00

% 100,00

% 100,00

% 66,67

% 30,00

% 100,00

% 100,00

Seni tercihlerine göre doğru bir şekilde yönlendirir. Yerleşmek istediğin üniversite ve bölümlere göre 

elde etmen gereken hedef puanını belirler ve buna göre tamamen sana özel bir çalışma planı sunar. 

Hedefine ulaşman yolunda neler yapman, nasıl ilerlemen gerektiğini belirleyerek adım adım rehberlik 

eder. Eksiklerini tamamlamanı sağlar. Hedefine ne kadar yaklaştığını sürekli izler. Seni zamanında 

uyararak gerektiğinde tercihlerini yeniden değerlendirmene yardımcı olur

YGS
2017’DE

93
DERECE

YGS 2017
TÜRKİYE DERECELERİ

LYS 2017
YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Okyanus Pusulam 
ZAMANIN Kıymetini Bilir.

Konular içinde kaybolmana izin vermez.
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Life
Skills

ESOL
SINAVLARI

O’MUN

LİSE
İNGİLİZCE

E-Twinning

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okulumuz lise İngilizce kademesi olarak, özel eğitim teknikleri ve bilimsel yöntem - yaklaşımlar 

doğrultusunda öğrencilerimizin akademik ve günlük İngilizce bilgilerini, üniversite ve mesleki 

hayatlarına yardımcı olmak amacı ile geliştiriyor ve destekliyoruz. Böylece, üniversiteyi 1 yıl erken 

bitirmelerine yardımcı oluyoruz. 

English Practice Test, öğrencileri ESOL sınavlarına hazırlamak amacıyla her dönem bir kez yapılan 

sınavdır. PET, FCE ve IELTS seviye sınavları öğrencilerimize uygulanmaktadır.

Yapılan EPT sınavları sonrası, öğrencilerimiz Cambridge ESOL sınavlarına katılarak İngilizce yeterlilik-

lerini yetkili kurum aracılığı ile ölçebilmektedir. 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz PET, FCE sınavlarına 

katılırken 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz IELTS sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Öğrencilerimiz aldıkları 

belge ile yurt dışı ve yurt içi üniversite programlarına bir adım önde olarak yerleşebilmektedirler.

ÜNİVERSİTEYİ
1 YIL ERKEN BİTİRMEYE 

Cambridge ESOL
(English for Speakers of Other Languages)

Sınavları, IELTS ve EPT

VAR MISIN?
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Öğrencilerimizin konuşma becerilerini 

geliştirmeyi amaçlıyoruz. 9 ve 10. sınıf 

öğrencilerimiz, günlük hayatta kendilerini 

hedef dilde rahat ifade edebilmeleri için 

gerekli olan yapıları, çeşitli uygulamalar ile   

öğrenmektedirler.

Yaşayarak öğrenme
Life Skills 

Öğrencilerimiz, diplomat rolünü üstlendikleri toplantılarda temsil ettikleri 

ülke hakkında araştırma yaparak ve İngilizce tartışarak uluslararası sorunlara 

buldukları çözümleri sunmaktadırlar. Öğrencilerimize dünya gündeminde ki 

tarihi, sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler ile ilgili farkındalık yaratarak, 

yapılan konferanslar ile araştırma ve iletişim becerilerini kazandırıyoruz. 

GELECEĞİN DİPLOMATLARI BURADA
O’MUN ( Model United Nations)

Okyanus Kolejleri Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin aldıkları İngilizce eğitimini daha aktif kullan-

maları için Amerika ve İngiltere’de yapılan eğitimlerdir. 

Öğrencilerin kendini İngilizce daha rahat bir şekilde ifade etmelerini ve bilimsel-sosyal alanda gelişimle-

rini sağlamak amacıyla düzenlemekteyiz.

YURT DIŞI EĞİTİMLERİ gör,keşfet,öğren !

e-Twinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, 

işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan 

verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak içindir, 

Okyanus Kolejleri olarak bu projelere katılmak, projeleri bizzat koordine etmekte ki amacımız; okulları-

mızı ve sınıflarımızı Avrupa eğitim ağının bir parçası haline getirmek, öğrenci ve öğretmenlerin diğer 

ülke okullarından arkadaşları ile sürekli iletişim halinde olmalarını sağlamak  ve bilhassa da öğrencileri-

mizin okulda edindiği yabancı dil bilgilerini pratik etmeleri için onlara fırsat oluşturmaktır.      

e-Twinning
Avrupa Birliğine giriyoruz

Life Skills
Dinleme ve

Anlama Becerisi
Kazanma

Takım Ruhunu
Canlandırma

Yaratıcılık ve
Empati

Becerilerini
Geliştirme

Eleştirel
Düşünme
Becerisi

Kazanma

Öz Güven
Kazanma

Korku ve
Endişeyi

Konuşarak
Yenme

O’MUN
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ALMANCA EĞİTİMİ

Günümüzde yabancı dil bilmek globalleşen dünyada kaçınılmaz olmuştur. Gerek iş hayatında gerek 

sosyal hayatta doğru iletişim kurmak ve hep bir adım önde olmak için yabancı dil bilmek ihtiyaç 

olmuştur. Okyanus Kolejleri öğrencilerine yabancı dilin önemini benimsetir ve yabancı dili yaşaya-

rak öğretir. Yabancı dil eğitimi küçük yaşta başlamalı görüşüyle öğrencilerimiz, ilkokul 1. sınıftan 

itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimine kulüp dersi ile başlar. 

Kulüp dersinde öğrencilere Almancayı eğlenerek öğreterek yabancı dili sevmelerini sağlamaktayız 

Lise grubunda Almanca, 9. sınıf itibariyle ikinci yabancı dil olarak başlamakta olup, haftada iki saat 

ile A1.1 seviyesi verilmekte, 10. sınıfta ise A1.2 seviyesi ile tamamlanmaktadır. 11 ve 12. sınıf  öğrenci-

lerimize A2 seviyesinde Almanca eğitimi verilir . Dil becerisi yüksek olan öğrencilerimiz, seviyelerine 

göre

A1,A2, B1, B2, C1 ve C2   Almanca uluslararası geçerliliği olan sertifika sınavlarına hazırlanırlar. 

Okyanus Kolejleri olarak Almancayı sadece ders olarak öğretmiyor, bunu öğrencilere bir hayat tarzı, 

bir yaşam gerekliliği olarak gösteriyor ve yurt dışı gezileri ile Almancayı yerinde kullanma olanağı 

sağlıyoruz.

İnsanlar bildikleri

dil sayısı kadar

hayat yaşarlar.

“

”
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Sınıf Koçu; veli, öğrenci, sınıfı, öğrencilerinin dersine giren öğretmenler ve okul yönetimi ile 

etkileşime geçen güçlü bir aktördür. Verdiğimiz eğitim ve öğretim hizmetlerini bütünler. Öğrenci-

miz ve velimizle sürekli iletişim içindedir. Sınıfına Koçluk yapan öğretmenimiz; öğrencisinin, Okyanus 

Kolejlerindeki zengin eğitim-öğretim hizmetlerinden verimli bir şekilde yararlanması sağlar.

Velisini yürütülen çalışmalardan haberdar edip çocuğunun gelişimini izleyebilmesine yardımcı olur. 

Çünkü; Okyanus Kolejlerinde özne öğrencidir. Sınıf Koçu ve ailesinin görüşmelerinde ele alınan konuların 

öznesi öğrencinin başarı yolculuğudur. Öğrencinin tüm okul yaşantısı veli ve Sınıf Koçu iletişiminde 

paylaşılır, değerlendirilir.

Her hafta Kariyer ve Gelişim Saatin'de öğretmen öğrencilerine gelişim ihtiyaçları için özel tasarlanmış 

eğitim dosyalarıyla rehberlik eder.

SINIF KOÇLUĞU SİSTEMİ

Gençlerin Yarını Sistemli Kariyer Rehberliğiyle Tasarlanıyor.

Lise yılları, ilgilerin, yeteneklerin daha belirgin ve kararlı hale geldiği bir dönemdir. Okyanus Kolejlerinde 

öğrencinin kendini gerçekçi bir biçimde kariyer yeteneğini, kişilik özelliklerini tanıyıp algılaması, özellikleri 

konusunda bilinçlenmesi, çeşitli meslek seçeneklerini inceleyerek uygun seçimler yapması için Kariyer 

Gelişim Rehberliği yapılıyor. Kariyer Gelişim Rehberliği’nde birbiriyle entegre 3 süreç vardır.

1.MAPP ile Yolunu Çizer: Öğrencinin potansiyelini tanıması, motivasyon kaynaklarını fark etmesi, ilgi ve 

yeteneklerinden haberdar olması için MAPP Analizi.

Motivational Appraisal of Personal Potential (MAPP) Kariyer Değerlendirme Analizi, öğrencinin doğal 

motivasyon kaynağını bulması, tanıması için her öğretim yılının başında uygulanan başta ABD olmak 

üzere pek çok ülkede profesyonel kariyer danışmanlarının uyguladığı araçtır. 

• Türkiye’de sadece Okyanus liselerinde uygulanan kariyer yönlendirmesi yapan ilgi yetenek envanteridir.

• ABD’de, Minnesotalı bir şirket olan ZH Computer inc.’la yaptığımız anlaşma ile Türkiye distribütörü 

Okyanus Kolejleridir.

GÜÇLÜ KARİYER REHBERLİĞİ
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3.Kendi Hayatının Lideri Olur: 

Okyanus Kolejlerinde öğrenci okulun PDR 

bölümünün rehberliğiyle kariyer gelişimini 

sağlayacak, merakını besleyecek, ilgisini test 

edebileceği 12 Kariyer Kulübüne sahiptir. Her bir 

öğrenci Kariyer Kulüpleri'yle kişisel gelişimini ve 

sosyal yönünü de güçlendirmekte. Kariyer Kulüp 

etkinlerinde: 

Okyanus Kolejlerinin Kariyer Odaklı Yetenek 

Merkezli Eğitim Modeli ve yükseköğretim 

sisteminin değerlendirilmesiyle oluşan 12 

Kariyer Kulübü var.

» Havacılık Kariyer Kulübü

» Fen Bilimleri Kariyer Kulübü

» Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü

» Hukuk Kariyer Kulübü

» İletişim ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü

» Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler v

» Girişimcilik ve İnovasyon Kariyer Kulübü

» Mimarlık Kariyer Kulübü

» Mühendislik Kariyer Kulübü

» Ekonomi Kariyer Kulübü

» Sağlık Bilimleri Kariyer Kulübü

» Psikoloji Kariyer Kulübü

Okyanus Kolejlerinde her sınıfın özel öğretmeni 

olan Sınıf Koçlarıyla haftalık Kariyer ve Gelişim Saati 

(KGS) işleniyor. KGS'ler sınıf düzeyine özel hazırla-

nan öğrencinin bireysel, sosyal ve kariyer gelişimi 

için tasarlanan eğitim içerikleriyle işleniyor. Kariyer 

ve Gelişim Saati’nde öğrencilerimiz ileri çağdaş 

bireyler olmaları için ileri düzey hayat bilgileri 

öğreniyorlar.

• Mesleğin profesyonelleri ile okulda veya işyerinde 

bir araya geliyor,

• Öğretim üyelerini üniversitede ziyaret ederek 

bilgi alıyor,

• Akademisyenler okulumuza kulüp davetlisi olarak 

gelip öğrencilerimizle özel bir buluşma gerçekleş-

tiriyor.

• Üniversiteli gençler ve  kendi mezun öğrencileri-

mizle bir araya geliyor,

• Kariyer Kulübünün alanındaki kongre ve fuar 

etkinliklerine katılıyor,

• Kariyer kulübü için pano, afiş tasarlayabiliyor, 

dergi, sergi ürünleri ortaya çıkarabiliyor.

• MAPP™, bugün dünyada her 30 saniyede bir kişi 

tarafından uygulanmakta. 1995 yılında online 

olan MAPP™kapsamlı kariyer analizidir.

• Dünyanın hemen hemen her ülkesinde, MAPP™ 

testi, insanların tamamen kendilerine özgü ilgi 

ve yeteneklerini kullanabilecekleri bir meslek 

bulmalarına yardımcı olmaktadır. 

2.Kariyer Yeteneğini Tanır: Kariyer Odaklı 

Yetenek Eğitimi Modelimizi destekleyen, 

mesleki rehberlik araçlarımızla öğrencile-

rimizi 21. yüzyılın becerilerini kazanmaları 

için ilgi çekici, çağdaş, yaratıcı, öğrenciyi 

aktif kılan, akran dinamizmini kullanan 

sistemler geliştiriyoruz.    
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ANADOLU LİSESİ 

Okyanus Koleji Anadolu Liselerinde kulüp yetenek çalışmalarında haftada iki saat verilen eğitim ile 

öğrencilerimiz, ileriki yaşlarda bilgisayara ve bilgisayarlı makineleri istedikleri işleri yaptırabilecekleri 

gibi bu cihazlara yeni özellikler ve görevler ekleyebileceklerdir. Böylelikle geleceğin iş dünyasına katkı 

sunmak için Okyanus Kolejlerinde yetişen öğrenciler, ileriki yıllarda kendi sektörlerini yönlendirmeyi 

başarabileceklerdir.

Vex Robotik eğitimi ile öğrencilerimiz, STEM eğitimi, 

temel mühendislik (yapısal parçaları bir araya getirerek) 

ve bilgisayar bilimleri kavramları ile tanışırlar.

Öğrencilerimiz VEX IQ kitleri kullanarak eğitim almaktadır. VEX IQ, öğrencilere bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik (STEM) alanında zengin ve heyecan verici bir tanıtım platformu sunmak 

üzere tasarlanmış, ölçeklenebilir, birleşebilen bir robotik sistemdir.
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FEN VE PROJE LİSESİ

Okyanus Koleji Fen Liselerinde 9. ve 10. sınıflara ders programı dahilinde haftada iki saat verilen eğitim 

ile öğrencilerimiz, ileriki yaşlarda bilgisayara ve bilgisayarlı makinelere istedikleri işleri yaptırabilecek-

leri gibi bu cihazlara yeni özellikler ve görevler ekleyebileceklerdir. Böylelikle geleceğin iş dünyasına 

katkı sunmak için Okyanus Kolejlerinde yetişen öğrenciler, ileriki yıllarda kendi sektörlerini yönlendir-

meyi başarabileceklerdir.

Vex Robotik eğitimi ile öğrencilerimiz, STEM eğitimi, 

temel mühendislik (yapısal parçaları bir araya getirerek) 

ve bilgisayar bilimleri kavramları ile tanışırlar.

Fen Lisesinde öğrencilerimiz VEX EDR kitleri 

kullanarak eğitim almaktadır. VEX EDR, 

robotlar inşa etmek veya programlamak için 

kullanılabilen entegre bir motor, tekerlek, 

metal ve sensör sisteminden daha fazlasını 

sunar. Lisedeki STEM öğrenimi için tasarlan-

mış bir sınıf arkadaşıdır. EDR, öğrencilerin 

önemli problem çözme kavramlarını 

anlamalarına yardımcı olan önemli bir 

araçtır. Öğrencilerin, üniversitede, kariyle-

rinde ya da hayatlarının geri kalanında 

kullanmaya devam edebilecekleri, yeni 

keşifler yapmalarındaki yardımcı katalizör-

dür.
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Okyanus Kolejlerinde 2005 yılında kurulan 

BARGEM (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merke-

zi); gerçekleştirilen bilimsel organizasyonlardan, 

ulusal ve uluslararası proje çalışmalarından, AB 

projelerinden, UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma 

Merkezi) faaliyetlerinden ve fen liseleri akademik 

derslerden sorumlu bir bilim merkezidir. Öğrenci-

lerin ilgi duydukları kategorilerde 21. yüzyıl 

bilimsel ve sosyal becerilerini geliştirebilmelerine 

olanak sağlayan Okyanus Kolejleri’ne özgü bir 

birimdir. 

BARGEM, Okyanus Eğitim Kurumları’nın “öğren-

meyi öğretmek” politikasını pekiştiren, öğrencile-

rimize bilimsel araştırma yollarını, doğru bilgiye 

ulaşmayı, ulaştığı bilgileri sorgulamayı ve doğru 

kullanmayı öğretme yollarından en etkili olan 

proje çalışmalarını yürütmektedir. Bu sayede 

öğrencilerimize, fikirlerini hayata geçirme imkanı 

sağlamaktadır. 

Kurulduğu günden bu yana yaptığı bilimsel 

çalışmalar, bilimsel içerikli seminerler ve proje 

yarışmalarıyla hem kendi öğrenci ve öğretmenle-

rine hem de çevre eğitim kurumlarına ve öğrenci-

lere hizmet vermektedir.

Okyanus Kolejlerinin tüm kampüslerinde faaliyet 

gösteren BARGEM, öğrencilerimize üniversite 

laboratuvarlarında, proje odalarında, çeşitli kurum 

ve fabrikalarda bilimsel çalışmalar yaptırarak, 

bilimsel bakış açısını günlük hayatlarının bir parçası 

haline getirir.

PROJE BAŞARILARINDA LİDERİZ

Okyanus Kolejleri, BARGEM desteği ile yürütmüş 

oldukları çalışmalar sonucundu ulusal düzeyde 

TÜBİTAK ve İNOVASYON yarışmaları, uluslararası 

platformda ise MILSET BİLİM FUARLARI, I-FEST, 

MOSTRATEC, MAGMA, PASCAL gibi büyük bilim 

organizasyonları başta olmak üzere Türkiye ve 

dünyada gerçekleştirilen birçok proje yarışmasın-

da elde ettiği başarılarla yıllardır lider kurumdur.

BARGEM
Bilim Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Okyanus’un Bilim ve
İnovasyona Açılan Kapısı
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ARAŞTIRMALARIMIZI BİLİM VE TEKNOLOJİ 

LABORATUVARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Öğrencilerimizi fen alanında, üniversite standart-

larında kurulmuş Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı-

mızda DNA analizlerinden, ekstraksiyon işlemleri-

ne, Nanoteknolojiden, Mikrobiyolojiye birçok 

çalışmanın gerçekleştirildiği araştırmalara teşvik 

ediyor ve bilimsel proje başarıları elde etmeleri için 

tüm desteği sunuyoruz.

OKYANUSA ÖZEL AKADEMİK DERSLER

AKADEMİK DERSLER İLE ÜNİVERSİTEYİ 

OKYANUS’A TAŞIYORUZ.

BARGEM, çeşitli üniversitelerden, branşlarında 

uzman akademisyenleri lise kademesindeki öğren-

cileri ile buluşturuyor. Fen liselerimizin 9. 10. ve 11. 

sınıflarına haftada iki ders ve iki branşta olmak 

üzere  yıl boyunca akademik derslerin eğitimi 

veriliyor.

INSPO  TURKEY   

INSPO, Uluslararası Bilim Olimpiyatı, Okyanus 

Kolejleri BARGEM (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme 

Merkezi) birimi tarafından düzenlenen Türkiye ve 

diğer ülkelerden gelen lise öğrencilerine açık bir 

bilim yarışmasıdır.  INSPO yarışması 2018 yılı Ekim 

ayında gerçekleştirilecektir. Yarışmaya en az 20 

farklı ülkeden yarışmacıların projeleriyle katılma-

ları beklenmektedir. INSPO’da dünya çapında 

popüler olan Çevre, Enerji ve Mühendislik katego-

rilerinde katılımcılar projelerini yarıştıracaktır.

PROJE ODALARIMIZ İLE FARKLIYIZ

Sadece Bargem’e özgü olan Proje Odalarımız 

öğrencilerimizin grup çalışmaları yapabilmeleri 

için en uygun ortamları onlara sunuyor.

HER KAMPÜSÜMÜZDE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) 

PROJELERİ YAPIYORUZ

Okyanus Kolejleri, öğrencilerde yabancı dil eğitimi, 

farklı kültürleri tanıma ve buna bağlı olarak hoşgö-

rü, sevgi, saygı gibi duyguların gelişimine olanak 

sağlayacak “Öğrenci Değişim Programları” nın 

arttırılması ve daha fazla öğrencinin yurt dışı 

deneyiminin olması için E-TWINNING Proje 

çalışmaları BARGEM çatısı altında devam 

ettirilmektedir. 

INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT OLYMPIAD
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UBAM   (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi)

Okyanus Kolejleri BARGEM bünyesinde bulunan 

UBAM, Türkiye’nin en kapsamlı ve donanımlı uzay 

bilimleri araştırma merkezlerinden bir tanesidir. 

Bünyesinde bulunan 40cm çaplı aynalı teleskop ve 

taşınabilir planetaryum (uzay çadırı) sistemi ile 

araştırmacılara, amatör gözlemcilere, tüm öğrenci, 

öğretmen, bilim insanı ve akademisyenlere kapıları-

nı sonuna kadar açarak bilime ve insanlığa büyük 

katkı sağlar.

UBAM’da Gerçekleştirilen Etkinlikler;

Bahar ve yaz aylarında yapılan halka açık gözlemler.

Lise kademesinde verilen " Astronomi ve Uzay 

Bilimleri" dersinin çalışmaları...

Lise kademesinde açılan "Astronomi Kulübü" 

dersinin çalışmaları...

Tüm şubelerimizden, planlı bir biçimde gelen 

öğrencilerimizle yapılan "Temel Astronomi"  

semineri...

Tüm şubelerimizde yapılan “Planetaryum” (uzay 

çadırı) sunumları…

Tüm şubelerimizde yapılan "Güneş gözlemleri".

Güncel astronomi konuları hakkında yapılan 

konferanslar...

Çevre okulların talepleri doğrultusunda 

yapılan"UBAM ziyaretleri".

OBİT yarışması, Okyanus Kolejleri tüm kampüslerin-

de eğitim görmekte olan ortaokul ve lise öğrencile-

rinin kendi yeteneklerini keşfetmelerini hedefleyen  

Bilim-İnovasyon-Tasarım yarışmasıdır.

OBİT öğrencilerimizin, 

•  Yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak,

• Geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek 

ürünlerin, tasarımların, mühendislik çözümlerinin 

geliştirilmesini özendirmek,

•  Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla her yıl 

düzenlenen Okyanus Kolejlerine özel bir organizas-

yondur ve BARGEM tarafından yürütülmektedir.

OBİT
(Okyanus Bilim 
İnovasyon ve 
Tasarım Yarışması)
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Okyanus Fen ve Proje liselerimiz Avcılar, Bahçeşe-

hir ve Bayrampaşa kampüslerimizde yer almakta-

dır. 2006-2007 eğitim öğretim yılında Avcılar’da 

faaliyete başlayan fen ve proje liselerimiz; fen 

alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan üstün nitelikli 

bilim adamlarının yetişmesine, proje üreten, 

girişimci ve inovatif, kendine güvenen, bilimselli-

ğin getirisine inanmış, kendini bilime adamış 

gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fen 

liselerimiz, öğrencilerimizin sadece bilimsel değil 

sosyal ve kültürel alanlarda da kendini geliştirme-

lerine imkan sağlayan eğitim sistemi ile onların 

YKS sınavında derece yapmalarına ve Türkiye’nin 

en iyi üniversitelerini kazanmalarına katkıda 

bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz BARGEM eğitimleri kapsamında, 

sadece fen lisemizde bulunan üniversite seviye-

sinde kapsamlı cihazların yer aldığı BİLİM ve 

TEKNOLOJİ LABORATUVAR’ında ulusal ve ulusla-

rarası proje olimpiyatlarına yönelik çalışmalarını 

sürdürürler. Eğitim hayatları boyunca başta 

Tübitak olmak üzere, Türkiye’de gerçekleşen 

İnovasyon ve Girişimcilik alanındaki yarışmalara ve 

dünyanın dört bir yanında düzenlenmekte olan 

ulusalararası bilim organizasyonlarına katılım 

göstererek üniversite ve iş hayatlarında onlara 

destek olacak başarı ve katılım belgeleri 

kazanmaktadırlar.  Ayrıca öğrencilerimiz bu yurt 

dışı organizasyonlar sayesinde aldıkları yabancı dil 

eğitimlerini pekiştirme imkanı bulmaktadır. 

Öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren Okyanus’a özel 

Mapp ve Pusulam uygulamaları ile en doğru 

şekilde kariyer yolculuklarında rehberlik hizmeti 

almaktadırlar.

OKYANUS FEN VE PROJE LİSESİ

FEN VE PROJE LİSELERİMİZE ÖZEL AKADEMİK 

DERSLER

AKADEMİK DERSLER İLE ÜNİVERSİTEYİ FEN ve 

PROJE LİSELERİMİZE TAŞIYORUZ.

Sadece Okyanus Fen liselerinde bulunan akademik 

dersler ile, öğrencilerimiz, çeşitli  üniversitelerden 

branşlarında uzman akademisyenler ile 9. 10. ve 11. 

sınıflarda haftada iki ders ve iki branşta olmak 

üzere tüm eğitim öğretim yılı boyunca akademik 

eğitim almaktadırlar.

 Akademik derslerimiz;

»  Astronomi ve Uzay Bilimleri

»  Biyoteknoloji ve Biyomühendislik

»  Elektrofizik

»  Uzay Teknolojileri

»  Nanoteknoloji

»  Ekoloji ve Çevre Bilimleri

»  STEM Akademik Laboratuvar Teknikleri

»  Sunum Teknikleri

OKYANUS FEN VE PROJE LİSESİ
NASA İLE CANLI BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öğrencilerimizin temel bilimlere ilgisini artırmak, 

başarılı bilim insanlarımızla e-konferans yöntemiy-

le tanışmalarını sağlamak, onların meslekleri 

hakkında bilgi sahibi olmalarını, çalışarak neler 

başarabileceklerini görmelerini sağlamak amacıyla 

e-konferanslarımızı gerçekleştiriyoruz.
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Genç Sanatçılar Okyanus’ta Yetişiyor.

Sanatı, hayatlarının her alanında yaşayan ve yaşatan, donanımlı, disiplinli, kültür değerlerine sahip 

çıkan, uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek genç sanatçılar OKyanus 

Kolejleri Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetişiyor.

Akademik Düzeyde Eğitim Veriyoruz!

Okyanus’ta, Öğretmenler dışında pek çok müzisyen, akademisyen ve ünlü kişiler de derslere girerek 

bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşırlar.

Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde;

Resim, Grafik, Heykel, Fotoğraf, Baskı sanatları , Tekstil tasarımı , Seramik, Seramik ve Cam Tasarımı, 

Kostüm, Moda Giyim Tasarımı, Sahne Dekorları, Tezhip (Süsleme), Çizgi Film (Animasyon), Geleneksel 

Türk El Sanatları, Halı Kilim ve Eski kumaş Dersleri

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarımı Fakilteleri’nde;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarım, Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı.

Eğitim Fakülteleri’nde

Resim-iş öğretmenliği ve müzik öğretmenliği bölümlerine avantajlı olarak yerleştirilmektedirler.

Öğrencilerimiz bu bölümlerden mezun olduklarında; Devlet Konservatuarlarında ve Güzel Sanatlar 

Fakültelerinde Eğitimlerine Avantajlı Bir Şekilde Devam Edebilir.

AVANTAJLI BÖLÜMLER
Öğrencilerimiz Resim Bölümünden mezun olduklarında:

Hazırlık Süreci

Bahçeşehir Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi’nde 4 yıllık eğitim programı uygulanmaktadır. 9. 

Sınıf’ta tüm lise türleriyle ortak verilen derslerin yanı sıra, alan dersleri de müfredatımızda yer almak-

tadır. 10. Sınıf itibariyle alan dersleri daha da yoğunlaştırılarak öğrencinin alanına ait bilgisi ve disiplini 

arttırılır.

Güzel Sanatlar Lisesi’nde   mezun olan öğrencilerin iki önemli sınava girmeleri gerekmektedir. İlki diğer 

lise türlerinden mezun olan öğrenciler gibi YGS, ikincisi ise üniversitelerin hazırladığı yetenek sınavıdır. 

YGS sınavında başarının arttırılması adına 4 yıl boyunca gerekli dersler müfredatımızda yer almaktadır. 

Yetenek sınavı içinse, atölye ve salonlarda uygulamalı olarak yaptığımız branş dersleriyle öğrencileri-

mizi desteklemekteyiz. Bu şekilde üniversiteye yerleşebilecekleri gibi, merkezi yerleştirme sistemi 

(YGS) ile de istedikleri bir bölüme yerleşebileceklerdir.

Yeni sınav sistemine göre öğrencilerimiz artık okudukları sanat bölümlerinin dışında da puan olmadan 

diğer alanları da tercih edebileceklerdir. 

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

R�im / Müzik
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İyi Ölçme, İyi Eğitim

OKYANUS ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Her şey sene başı uygulanan  YKS hazır bulunuşluk sınavı ile başlar…

Dijital Koçluk ; Anlık İstatistikler

Okyanus Kolejlerinin önemli bir ayrıcalığı da ölçme değerlendirmeyi anlık istatistikler ile yapabilmesi-

dir. Türkiye geneli YKS deneme sonuçları, yazılı yoklama sonuçları, Adım Adım YKS denemeleri sonuç-

ları, Okyanus PUSULAM ile öğrenciye özel detaylı verilmektedir. 9.sınıftan mezun olunan tarihe kadar 

öğrenciye ders ders, konu konu neye ne kadar çalışacağını söyler. Kazanmayı hedeflediği üniversite ve 

bölümler ile öğrencinin güncel başarısını karşılaştırır. Dijital koçluk bu sistem ile istatistiklere bakılarak 

öğrenci hakkında sağlıklı veri analizi yapılır. Onu başarıya ulaştıracak yol haritası çizilir.

Kelebek Sınav Sistemi ile 
YKS’ ye Tam Uyum
2007 yılından itibaren okullarımızda kelebek 

sistemle hazırlanan sınavlar uygulanır. Kelebek 

sistem aynı seviyedeki öğrencilerin yan yana, arka 

arkaya veya çapraz gelmeden diğer seviyelerdeki 

öğrencilerle karıştırılarak sınav salonuna dağıtılıp 

oturtulması ilkesine dayanan sınav sistemidir. 

Sınavların tüm okullarımız genelinde belli bir düzen 

içinde gerçekleşmesi, sınav kâğıtlarının öğrenci 

adına basılı şekilde verilmesi, sınavın ciddiyet içinde 

gerçekleştirilmesi hedeflenir. Merkezi sınavlarda 

uygulanan sınav sisteminin benzeri uygulandığından 

öğrencilerin merkezi sınavlardaki stresinin 

azaltılması ile gerçek başarısı ortaya çıkacaktır.

Ö Ğ R E N C İ  İ Z L E M E  R A P O R U

40,00

20,00

0,00

Y-HBS
DN - 1

YGS DENEME
2

YGS DENEME
3

29,00 36,50 37,50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

32,00

12,00

-8,00

Y-HBS
DN - 1

YGS DENEME
2

YGS DENEME
3

27,75
28,25

26,25

MATEMATİK

TÜRKÇE                                                                                  SORU SAYISI 40

SINAV ADI DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET BAŞARI %

Y-HBS DN - 1 31 8 1 29,00 73 %

YGS DENEME - 2 37 2 1 36,50 91 %

YGS DENEME - 3 38 2 0 37,50 94 %

MATEMATİK                                                                                  SORU SAYISI 32

SINAV ADI DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET BAŞARI %

Y-HBS DN - 1 28 1 1 27,75 93 %

YGS DENEME - 2 29 3 0 28,25 88 %

YGS DENEME - 3 27 3 2 26,25 82 %
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İsme Değil Başarıya Önem Veren Yazılı Yoklama: Kapalı Kâğıt Uygulaması

Yazılı yoklama sınavlarında kelebek sisteme göre oturumları planlanan öğrencilerimizin  yazılı yoklama 

kâğıtlarının üstündeki öğrenci isimleri kapatılır. Sınav sonrasında kâğıtlar komisyon tarafından değer-

lendirilir. Değerlendirme işlemi bittikten sonra yazılı yoklama kâğıtları açılır ve sınav sonuçları sisteme 

girilir.

Kazanım Tamamlama Etütleriyle Tam Öğrenme Gerçekleşiyor.

Öğrencilerimizin katıldıkları deneme ve yazılı yoklama sonuçlarına göre eksik kazanımları Okyanus 

PUSULAM’ın yapay zekâsı ile tespit ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu yapılan etütlerde öğrenci ihtiyacı 

olan konu ile ilgili takviye alıyor ve tam öğrenme gerçekleşiyor.

2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı

10 ANF FİZ 101

SORU NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUAN

SORU NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PUAN

ADI-SOYADI:SINIFI:
OKUL NO:OKULU:
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DERS ADI

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Analitik geometri

Analitik geometri

Analitik geometri

Analitik geometri

Dörtgenler ve çokgenler

Olasılık

Fonksiyonlarla işlemler ve
Uygulamaları

Fonksiyon Türleri

Grafiği verilen fonksiyonun tanım, Görüntü Kümesi

Bileşke Fonksiyonun özellikleri

Bir Fonksiyonun tersi

Bir fonksiyonun grafiğinden, öteleme ve simetri dönüşümleri
yardımı ile yeni fonksiyon grafiklerinin çizimi.

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten ve dıştan) bölen
noktanın koordinatları

Analatik düzlemde doğru denklemler.

Bir noktanın  bir doğruya uzaklığını ve iki 
doğru arasındaki uzaklığı

Dörtgenin temel elemanları ve özellikleri.

Komşuluk olasılıkları.

Analatik düzlemde denklemi verilen iki doğrunun
birbirine göre durumları

Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g  fonksiyonlarını
kullanarak f+g,f-g, f. g, f /g fonksiyonlarını elde eder.

Fonksiyonlarla işlemler ve
Uygulamaları

UNİTE KAZANIM 10 AND MAT 101 10 AND MAT 102 ORTALAM
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ÖĞRENCİ - 5
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Analitik düzlemde denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumları

Analitik düzlemde denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumları

Analitik düzlemde denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumları

Analitik düzlemde denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumları

Analitik düzlemde denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumları

Analitik düzlemde denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumları

AD SOYAD ÜNİTE YÜZDE

SINIFA ÖZEL KAZANIM ANALİZ RAPORU

ÖĞRENCİYE  ÖZEL KAZANIM TAMAMLAMA ETÜTLERİ YAPIYORUZ
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Sahip oldukları karakter ve kişilik özelliklerine göre yetenekleri doğru alanlara yönlendirilmiş mutlu 

öğrenciler Okyanus Kolejleri ilgi ve Yetenek Kulüpleri’nde yetişiyor. Öğrencilerin; kişilik özelliklerine 

uygun, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alarak gelecekte doğru meslek seçmeleri amaçlanıyor. 

SPORTİF 
KULÜPLER

Futbol

Basketbol

Voleybol

Masa Tenisi

Tenis

Badminton

Hentbol

Aikido

Okçuluk

Eskrim

Buz Pateni

Jimnastik

Step-Aerobik

Doğa Sporları

Binicilik

Yüzme

Speed Stracks

Astronomi

Akıl Oyunları

TÜBİTAK Projeleri

Web Tasarım

Yaratıcı Yazma

Botanik Bahçesi

Zamana Yolculuk

Havacılık

Felsefe ve Düşünce

Coğrafya

Kültür ve Edebiyat

Tarih

KÜLTÜREL
KULÜPLER

SANATSAL
KULÜPLER

Resim

Ahşap Yakma

Ebru Sanatı

Seramik

Sanatsal Tasarım

Moda Tasarım

Gitar

Elektro Gider

Piyano

Keman

Vurmalı Çalgılar

Bateri

Yan Flüt

Tiyatro

Modern Dans

Bale

Halk Oyunları

Satranç

İngilizce

Almanca

Fransızca

İspanyolca

Çince

DİL
KULÜPLERİ

OKYANUS 
KULÜP VE 
YETENEK DERSLERİ
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E Ğ i T i M i N  T Ü R K i Y E  M A R K A S I

ANKARA - ERYAMAN

0 312 242 13 23

ANKARA - İNCEK

0312 460 18 88

ANTALYA - KONYAALTI

İZMİR - BORNOVA

BURSA - NİLÜFER

224 413 93 95

ÇEKMEKÖY

0216 641 30 05

DİYARBAKIR

0412 235 05 05

BAYRAMPAŞA

0212 544 09 99

0232 325 70 70

BURSA - İNEGÖL

224 715 91 91


