
Matematiksel
bir başyapıt
Brooklyn, alışılmadık geometrik formuyla
dinamik ve modern yönetici ofisleri oluşturuyor.



Take 5’ı ‘çalıșma alanlarında sağlık’ anlayıșımızdan
yola çıkarak; uzun süreli oturmanın sebep olduğu 
sağlık sorunlarını en aza indirmek ve motivasyonunuzu 
artırmak amacıyla tasarladık.

TAKE
dakika yeterli5Sağlığınızı korumak için

Tasarımcı
Ece Yalım Design Studio









1989’da ODTÜ kampüsü içe-
risinde kurulan ODTÜ Koleji,
öğrencilerinin gelişimini önem-
siyor ve bu doğrultuda artan ka-
litemiz ile ailemiz her geçen gün
büyüyor.

ODTÜ Koleji olarak misyonu-
muz gençlerimizin; bilim, kültür
ve Atatürk devrimleri ışığında
aydınlanmış, en çağdaş yön-
temlerle edindiği bilgi, beceri ve
değerleri yenilikçi ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla tutum
ve davranışlarına yansımış, geleceğe güvenle bakan
üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Vizyonu-
muzda yer alan uluslararası tanınırlığını kanıtlamış fark
yaratan bir okul olmak yolunda çalışmalarımızı sürdür-
mekteyiz...

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, bugün; Ankara, De-
nizli, Mersin, Kayseri, İzmir okullarımızdaki yaklaşım ve
uygulamaları ile örnek olup bu uygulamaların ülkemizde
yaygınlaşmasını sağlamayı hedeflerken danışmanlık hiz-
meti verdiğimiz Niğde, Kocaeli, Manisa ve Konya’da bu-
lunan okullarımız ile eğitim anlayışımızı ülkemizin her
yerinde yaygınlaştırıyoruz.

“Ankara’daki okulumuz, çağdaş ve
yenilikçi felsefesiyle başka illerde de
eğitim hizmeti veren okullara öncülük
etmektedir. Okullarımız eğitim kalitesi
ile ön plana çıkmaktadır.”

Okullarımız ana sınıfından başlayan
eğitim serüveninde, öğrencilerinin sa-
dece akademik bilgi değil aynı za-
manda sosyal yaşama dayalı bir aile
bağı ile hayat boyu hatırlanacak en
güzel birikime sahip olmalarını hedefle-
mektedir. Öğrencilerimizi, kulüp çalış-
maları, düzenlenen etkinlikler,
konferans, sergi, söyleşi ve paneller
aracılığıyla entelektüel bakış açısına sahip olan, toplum
içinde kendilerini ifade eden, sanata duyarlı, bilginin ken-
dilerine katacağı değerin farkında olan bireyler olarak ye-
tiştiririz.

Öğretmen seçimi bizim için çok önemli!

ODTÜ Koleji’ne öğretmenler 10.000 kişiye yakın CV
Bankamızdan seçiliyor. Adaylar mülakata davet ediliyor,
mülâkatta başarılı olan adayların sınıf performansları
okul saati içinde, herhangi bir sınıfta yaptığı ders anlatımı

ile gözlemleniyor. İlk aşamaları
başarı ile tamamlayan adayla-
rın referans kontrolleri yapıla-
rak işe alımı gerçekleştiriliyor.

Yaşam boyu öğrenen insan
felsefesinden yola çıkarak;
ODTÜ GVO olarak öğretmen-
lerimizin mesleki gelişimleri çok
önemseniyor. Bu nedenle öğ-
retmenlerimiz “Performans Ge-
liştirme Sistemi” doğrultusunda

değerlendiriliyor, ihtiyaçları çerçevesinde “Mesleki Geli-
şim” sürecine dahil ediliyor. İnancımız, her okul öğret-
meni ve yöneticisi kadar güçlüdür.

İngilizce ile kendini ifade edebilen öğrenciler…

Okullarımızda yabancı dil öğretimi ana sınıfından itiba-
ren başlıyor. Programımız; dinleme, konuşma, okuma,
yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve ya-
ratıcı düşünme becerilerini de kazandırmaya yönelik,
ürün odaklı bir programdır. Öğrencilerimizin bu becerile-
rini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda başka kültürleri
tanıma ve anlamaları için gerekli öğrenme ortamları yara-

tılarak onlara hayat boyu sürecek olan
yabancı dil öğrenme isteği ve sevgisini
de aşılıyoruz.

İlkokul 4.sınıfın ilk yarısında yaptığı-
mız Toefl Primary sınavı ile başlayan
uluslararası hedeflerimizi nasıl gerçek-
leştirdik sorusu daha sonraları Interna-
tional GCSE sınavları ile sürdürülmekte
ve alınan başarılı sonuçlar ile çıta her
geçen gün daha yükseğe taşınmakta-
dır. İkinci yabancı dil eğitimine ise 5. sı-
nıfta başlıyoruz.

Pandemi dönemi

ODTÜ Kolejleri olarak, pandemi ön-
cesinde hazır bulunan gerekli alt yapı,

teknik donanımlar, online materyaller, çevrim içi araçlar
sayesinde öğrencilerimiz akademik süreçlerine kesintisiz
devam etti. Tüm ekibin sürece hızla adapte olması ile
fark yaratan çalışmalar ortaya kondu.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde görev
alan PDR uzmanlarımız; velilerimizin kaygıları ile baş et-
mesini sağlarken, öğrencilerimize de destek vermeyi sü-
rüdürdü. Veli ve öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinlikler
uyum sürecinde fark yaratmamıızı sağlayan unsurların
başında yer almıştır.
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EĞİTİM

ÇAĞDAŞ VE YENİLİKÇİ EĞİTİMİN ADRESİ

ODTÜ KOLEJİ

Deniz KESKİN
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Kurucu Temsilcisi

Bu bir ilandır.
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