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Her çocuk doğru ışıkta parlar.
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“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, 
muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”

Mustafa Kemal Atatürk
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Türkiye’nin önde gelen, köklü geçmişe sahip
okullarında uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik 
yapmış deneyimli bir ekip olarak, 30 yıllık tecrübeyle;

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde, 
bir okulun gücünün öğretmenlerin gücü  kadar olduğu 
bilinciyle, ideallerimizi gerçeğe dönüştüren yepyeni bir 
okulu,  Anka Bilim Koleji’ni 2019-2020 eğitim öğretim 
yılında hayata geçirmenin mutluluğunu ve sizlerle 
paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Dünyanın seçkin üniversiteleri ile yaptığımız  iş 
birlikleri ve uluslararası standartlarla uyumlu eğitim 
programlarımızla, öğrencilerimizi, ülkemizin sınırlarının 
ötesine taşımayı, onları birer dünya vatandaşı olarak 
yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Anaokulu 3 yaştan liseye kadar tüm seviyelerde 
toplam 1,500 öğrenci kapasiteli, 17,000 m2 kapalı alanı 
bulunan okulumuz; kütüphanesi, yüzme havuzları, spor 
salonları, modern derslik ve laboratuvarları ile 2018 yılı 
“En İyi Eğitim Kampüsü” Premium Proje ödülüne değer 
görülmüştür.

Öğrencilerimizin, sadece bugünün değil geleceğin 
mutlu, başarılı ve saygın bireyleri olarak toplumda yer 
alacakları inancıyla, sizleri çocuğunuzun geleceğini 
değiştirecek tanışmaya, okulumuza davet ediyoruz.

SEMA AYDIN KEYKAN
Anka Bilim Koleji Kurucu Koordinatörü
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Bir çocuğa 
yaklaşırken 

içimde 
iki duygu oluşur; 
şu anki çocuğa 
karşı sevgi ve 

gelecekteki
yetişkine karşı 

saygı.
Louis Pasteur

“
“
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Vizyonumuz;
Toplumu çağın ötesine taşıyan liderler yetiştirecek, 

dünya standartlarında bir okul olmak.

Misyonumuz;
Bilimin yol göstericiliğinde hayat boyu öğrenen, çağı yakalamanın daha ötesinde 

hayaller kurabilen, evrensel değerleri içselleştirmiş, topluma faydalı olma 
bilinciyle hareket eden, girişimci, entelektüel birikime sahip 

dünya insanları yetiştirmek.

Değerlerimiz;
Saygı ve saygınlık 

Hoşgörü 
Topluma faydalı olma 

 Adalet  
Dürüstlük



ÇOCUĞUNUZUN 
GELECEĞİNİ 
DEĞİŞTİRECEK 
TANIŞMA

Bu okulda neler var? 

   Sign of the City 2018 mimari ödüllü  
 öğrenci dostu  gerçek bir kampüs,

   TOBB Üniversitesi ile ayrıcalıklı iş birliği,

   İngilizce ve Almanca eğitim,

   Bilim, sanat ve felsefe,

   Adım adım öğrenci takibi,

   Farklılaştırılmış programlar,

   Derslik sistemi

   Okulun tam merkezinde geniş bir alana   
 sahip zengin kütüphane

   Koridorlarda okuma durakları,

   Kodlama, tasarım, tamir atölyeleri,

   Açık ve kapalı spor alanları, yüzme   
 havuzları, 

   Konferans salonları

ve dahası… 
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BU OKULLA
TANIŞTIĞINIZA 
ÇOK MEMNUN 
OLACAKSINIZ.
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Okulumuz, hem İngilizce 
hem de Almanca dillerinde
üst düzey eğitim veren 
ayrıcalıklı bir kurumdur.

Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun
olduklarında;

   İngilizceyi ve Almancayı bu dillerde eğitim   
 veren yabancı ülkelerdeki üniversitelerden 
 kabul alacak,

   Türkiye’deki üniversitelerin hazırlık 
 sınavlarını atlayacak
 
düzeyde öğrenmiş olurlar. 

İLERİ 
DÜZEYDE 
İKİ YABANCI 
DİL



9

İNGİLİZCE
BİLMEK 
AYRICALIĞIM, 
ALMANCA 
BİLMEK
FARKIM
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Sanat ve felsefeyle 
desteklenen akademik bilgi,
mezunlarımıza, hedeflerine 
ulaşmaları için iki güçlü 
kanat armağan eder.

Anka Bilim Vadisi, okulumuza özel olarak 
oluşturulmuş bir teknoloji ve tasarım 
alanıdır.  Bu alanda,  STEAM, ARDUINO, 
ROBOTİK gibi ürün odaklı çalışmalar, 
BASIC, THINKERCAD, UNITY, PHYTON 
ve benzeri kodlamaya dayalı eğitimlerle 
desteklenir.

Anka Sanat Bahçesi, öğrencilerimizin, 
kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri
serbest bir üretim alanıdır. Öğrencilerimiz, 
programlı sanat etkinlikleri ile erken 
yaşlarda sanatı deneyimleme fırsatı bulur, 
sanata ve sanatçıya değer verme kültürü 
ile yetişir.  

Anaokulu’ndan itibaren başlayan P4C gibi 
felsefe eğitimleri ile de öğrencilerimiz; 
yaşama dair sorular sorar, tartışmayı 
öğrenir ve eleştirel düşünme alışkanlığı 
geliştirirler.

BİLİM, 
SANAT, 
FELSEFE
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ELEŞTİREL
DÜŞÜNEN,
DÜŞÜNDÜKÇE
ÜRETEN,
ÜRETTİKÇE
PAYLAŞAN...
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Öğrenme sürecinde her 
çocuk, kendine özel ve 
kayda değer izler bırakarak 
ilerler. Bu kıymetli izler 
gözardı edilirse, yetenekler 
keşfedilemez ve çocuklar 
kalabalıkta kaybolur. 
Okulumuz tüm öğrencilerini Anaokulundan 
Liseye dek her adımda takip eden bir 
değerlendirme sistemi kullanır. Bu sistem 
öğrencilerimizin 9. sınıfta oluşturmaya 
başlayacağı kariyer yolculuğuna temel 
oluşturur.

Bu plan çerçevesinde, öğrencilerimiz,
 10 ve 11. sınıflarda, ilgi duydukları meslek 
alanlarında meslek stajları yaparlar. 
Ayrıca, TOBB ETÜ ve diğer üniversitelerle 
iş birliği ile, misafir öğrenci olarak meslek 
derslerine katılırlar.

Böylelikle, öğrencilerimiz  ilgi duydukları 
meslek alanlarını hem teorik hem de 
uygulamalı olarak görüp kendileri için 
en uygun mesleğe yönelme olanağı elde 
ederler.

ADIM ADIM
ÖĞRENCİ 
TAKİBİ
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OKULUM
BENİM
DNA’MI
BİLİR.
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KALICI
ÖĞRENME

Her çocuğun bireysel 
öğrenme tarzında ve 
hızında maksimum 
öğrenme düzeyine 
ulaşabilmesi için, her bir 
derse özel olarak 
hazırlanan farklılaştırılmış 
ders planları uygulanır.
Hedeflenen kazanımların edinilmesini 
sağlayacak adımların belirlenmesi, 
kalıcı öğrenmeye dayalı ders 
planlamalarının özünü oluşturur.

Öğrencilerin mevcut seviyeleri ya da 
öğrenme tarzlarındaki farklılıklar nedeniyle 
etiketlendirilmedikleri, her öğrencinin güçlü 
yanlarıyla zenginleşen bir sınıf ortamında 
öğrenme, zorlanmadan, kendiliğinden, 
doğal olarak gelişir.
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“
HER ÇOCUK, 
TIPKI BİR 
ÇİÇEK GİBİ  
KENDİ ÖZEL 
İKLİMİNDE 
AÇAR.



ANAOKULU

KÜTÜPHANE

İLKOKUL

YÜZME HAVUZLARI

TARIM ALANLARI AYNALI SALON

DOKUMA VE 
AHŞAP ATÖLYESİ

OKUMA DURAKLARI



LİSE

KONFERANS SALONU

DRAMA SALONU

SPOR SALONU

SANAT BAHÇESİ

BİLİM VADİSİ

MATEMATİK LABORATUVARI

ORTAOKUL



“Okulumda yarım gün 
Türkçe oyun 
oynuyorum, yarım gün 
İngilizce!”
Okulumuzda Anaokulu 3 yaştan 
başlayarak Liseye kadar tüm programlar 
alan koordinatörleri tarafından bir önceki 
seviyenin üzerine bina edilecek şekilde 
tasarlanır. 

12 ay kesintisiz açık olan Anaokulumuzda, 
Half & Half (yarım gün İngilizce, 
yarım gün Türkçe) sistemi ile başlayan 
İngilizce eğitimi ile öğrencilerimiz Liseyi 
bitirdiğinde üst düzey dil becerilerine 
sahip olurlar.

Anaokulunda oyunlarla başladığımız 
eğitimler, yıllar içinden oyunlardan 
uygulamalara dönüşerek devam eder.
Bilgi pekiştirilerek, etkin ve kalıcı 
öğrenme sağlanmış olur.

ANAOKULUNDAN 
LİSEYE
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ÇOCUĞUNUZUN 
TANIŞTIĞINA 
“MUTLU”
OLACAĞI 
OKUL!



ULUSAL VE 
ULUSLARARASI 
İŞ BİRLİKLERİ Ulusal ve uluslararası 

ölçekli projeler hazırlamak 
veya iş birlikleri kurmak, 
öğrencilerimizin gerçek 
potansiyellerini fark 
etmelerine olanak tanır. 

Anka Bilim Koleji; öğrencilerine bilim, 
kültür, sanat ve spor alanlarında ulusal 
ve uluslararası düzeyde yer alabilecekleri 
eğitimleri verir, uygun ortamları hazırlar. 

   Model United Nations (MUN),   
 European Youth Parliament (EYP)   
 gibi gündemine dünya sorunlarını   
 taşıyan platformlara, 

   Uluslararası Felsefe Olimpiyatları 
 gibi entelektüel boyutlu bir dizi   
 organizasyonlara

katılan öğrencilerimiz uluslararası deneyim 
ve vizyon edinir, iletişim becerilerini 
güçlendirir. 
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ÖĞRENCİLER 
OKULUN 
SINIRLARINI 
AŞARAK KENDİ 
SINIRLARINI 
KEŞFEDER.

Model United
Nations (MUN)



YURT DIŞI 
EĞİTİM 
OLANAKLARI Üniversitelerle yapılan 

ayrıcalıklı iş birlikleri, 
öğrencilerimize, İngiltere, 
Amerika, Almanya ve 
Avusturya gibi İngilizce 
ve/veya Almanca eğitim 
veren ülkelerdeki 
üniversitelere kabul alma 
olanakları sunar.
Öğrencilerimiz, Liseden, İngilizce ve 
Almancayı ileri düzeyde edinmiş olarak 
mezun olurlar.

Yurt dışında eğitimini sürdürmek isteyen 
öğrencilerimiz için üniversite ve program 
seçimi gibi konularda danışmanlık 
hizmeti vermek üzere kurulan Yurt Dışı 
Danışmanlık Ofisi, karar aşamasından 
itibaren, gerekli sınavlara hazırlık, 
okul seçimi ve başvuru süreçlerinin 
tamamlanması konularında destek verir.



TÜM DÜNYA 
ÜNİVERSİTELERİ 
SEÇENEKLERİM 
ARASINDA!
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ÜNİVERSİTE 
HAZIRLIK

Üniversiteye hazırlık 
süreci, başka herhangi bir 
desteğe gerek kalmaksızın, 
tümüyle okulumuzda 
yürütülür. 

Öğrencilerimiz, 11 ve 12. sınıflarda, 
programda yer alan derslerinin yanı 
sıra, üniversiteye hazırlık konusunda 
uzmanlaşmış öğretmenlerce ayrıca 
yürütülecek özel bir hazırlık programıyla 
sınava hazırlanırlar. 

Üniversite hazırlık derslerini okulda 
tamamlayan bir öğrenci; ders tekrarı, soru 
çözümü ve dinlenme için yeterli zaman 
ayırabileceği etkili ve dengeli bir hazırlık 
süreci ile yüksek başarıyı yakalar. 



BENİ 
ÜNİVERSİTE 
SINAVINA 
SADECE 
OKULUM 
HAZIRLAR!
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SPORUN IŞIK 
SAÇAN GÜCÜ

Okulumuzun spor 
olanakları, öğrencilerimizi 
jimnastikten yüzmeye, 
tırmanıştan basketbola 
kadar çok çeşitli alanlarda 
desteklemektedir. 

Öğrencilerimizin fiziksel gelişimleri, 
Anaokulundan başlayarak, akademik 
destekli özel ölçüm yöntemleriyle bilimsel 
olarak takip edilir. Öğrenciler, fiziksel 
özellikleri ve yeteneklerine en uygun spor 
alanlarına yönlendirilirler. 
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ÇOCUĞUNUZUN 
HANGİ SPOR 
DALINA EĞİLİMİ 
OLDUĞUNU 
BİLİYOR 
MUSUNUZ?
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8

Mekanın ışığı aklın 
ışığını değiştirir

Kampüsümüzün, 
Yüksek Mimar Ekrem Bahadır Çalışkan 

tarafından tasarlanan mimari projesi, 
Sign of the City 2018 “En İyi Eğitim Binası/Kampüsü”

 kategorisinde premium proje seçilmiştir. 

Kampüsümüz, konumu ve her ayrıntısı 
düşünülmüş mimarisiyle, güvenli ve nitelikli bir

 öğrenme ortamı sunar. 

Öğrencilerimiz dünya standartlarında bir 
yaşam ortamıyla buluşarak, henüz okul yıllarındayken 

çağın ve mekanın ötesini deneyimleme şansı elde ederler. 
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Anaokulunda başlayan okul sevgisi, tüm okul yaşamı  boyunca sürer.  

Öğrencilerimizin her gün heyecanla gelecekleri, kendilerini mutlu ve 
güvende hissedecekleri bir okul ortamı oluşturduk.

Öğrencilerimizi;
  Yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe uygulanan eğitim 

programlarımız, 
  Farklı gelişim alanlarını destekleyen geniş ders yelpazemiz, 
  Oyun odaklı bütüncül eğitim yaklaşımımız ile geleceğe hazırlıyoruz. 

3,4,5 yaş sınıflarımızda, sizleri de aramıza katılmaya bekliyoruz!

İLKLER 
ÖNEMLİDİR

Güvenli, Çocuk Dostu Okul



Her gün, yeni 
bir keşif...

Her gün, yeni bir 
heyecan...



Bilimsel araştırmalar, yeni bir dil 
öğrenmek için en uygun zamanın 
okul öncesi dönem olduğunu 
göstermektedir.

Bu anlayışla, anaokulumuzda 
disiplinler arası bir yaklaşımla 
hazırlanan İngilizce programımızın 
uygulanmasında “Half and Half” 
yaklaşımı benimsenmiştir. 

Etkinliklerimiz yarım gün Türkçe, 
yarım gün İngilizce olarak 
gerçekleştirilir. 

Anaokulunda başlayan dil edinim 

süreci, ilkokulda İngilizceye 
eklenen Almanca eğitimiyle, 
lise yıllarının sonuna kadar bir 
zincirin halkaları gibi devam eder 
ve öğrencilerimiz, geleceğe iki 
yabancı dile hakim birer dünya 
vatandaşı olarak hazırlanır.

HALF AND HALF
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İngilizceyi Yaşayarak 
Öğreniyoruz



Farklı kültürleri 
özel gün 

etkinliklerimizle 
keşfediyor;

yaşayarak, role 
girerek 

öğreniyoruz.



Öğrencilerimize, Anaokulundan 
başlayarak ilgi ve yeteneklerini 
keşfetmeleri için geniş bir 
uygulamalı ders yelpazesi sunulur, 
gelişimleri çok yönlü olarak 
desteklenir.

Branş derslerimiz uzman 
öğretmenler eşliğinde yapılır. 

HEP BİRLİKTE 
EĞLENİYORUZ,
ÖĞRENİYORUZ

Oyunun Sonsuz Gücü

SPOR
DRAMA

SERAMİK

YOGA
GEMS
STEAM

MÜZİK
ORFF

GÖRSEL
SANATLAR

AKIL 
OYUNLARI



Bazen de küçük 
bahçıvanlar olup 

doğanın içinde keşifler 
yapıyoruz...



HER ZAMAN 
HER YERDE OYUN 
Öğrencilerimizin ilgi ve 
yeteneklerinin gelişiminde oyunun 
sonsuz gücünden yararlanıyoruz. 

Okul ortamımız, öğrenmenin 
ancak deneyimlenerek daha kalıcı 
olacağı inancıyla, öğrencilerimize 
yaşantı zenginliği katacak şekilde 
tasarlanmıştır.  

Yaşasın Oyun…



Farklı özelliklerimizi 
destekleyen 

öğretmenlerimizle 
ne kadar değerli 
olduğumuzu her 

zaman 
hissediyoruz. 



Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi için, programlarımızın
içinde bilim, sanat, felsefe ve spor her zaman el ele dolaşır. 

Öğrencilerimizin; 
 Geleceğe hazırlanmaları için BİLİM, 
  Estetik değerlerinin gelişmesi  için SANAT, 
  Eleştirel düşünme becerileri  kazanmaları için FELSEFE,
  Sağlıklı bireyler olarak  yetişmeleri için SPOR 

Bu Anaokulu 
Yaz Kış Hep Açık 

Öğrencilerimizin tanıdıkları bir ortamda güvenle eğitim
süreçlerine devam edebilmeleri amacıyla, Anaokulumuz
“Yaz Okulu” ve “Kış Okulu” uygulamalarıyla tüm yıl açıktır.

BİLİM, SANAT,
FELSEFE, SPOR

Anka Bilim’in muhteşem 
dörtlüsü…



Bazen sanatçı bazen 
bilim insanı oluyoruz. 

Dokunuyoruz, kokluyoruz, 
gözlemliyoruz, fikirlerimizi 

paylaşıyoruz... 
Biz böyle öğreniyoruz.



 Kendine güvenen,
 Sorumluluk alan,
 Kendini ifade eden,
 Bağımsız hareket eden

bireyler yetiştirmek, tüm düzeylerde ortak hedefimizdir.

Okulumuzun diğer seviyelerinde olduğu gibi, anaokulumuzda da 
gelişimin ayak izleri adım adım takip edilir.
Portfolyo dosyaları, sistematik gözlem formları ve tarama 
envanterleri öğrencilerimizin gelişim kanıtları olarak kullanılır.

Öğrencilerimiz gelişimine ilişkin gözlemler her zaman ailelerle 
paylaşılarak, iş birliği içinde çalışılır.  

OKUL VE AİLE 
HEP BİRLİKTE



Renkli 
dünyalarımızın 

keşfinde 
velilerimiz 

vazgeçilmez yol 
arkadaşlarımızdır. 
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2018 Sign of the City Premium Proje ödüllü 
kampüsümüz içinde tümüyle bağımsız bir 
birim olarak inşa edilmiş Anaokulumuzda,

  Farklı gelişim alanlarına 
 yönelik atölyeler,

  Aydınlık derslikler, 

  Özenle seçilmiş malzemelerle 
 okulumuzda hazırlanan sağlıklı yemekler, 

  Yüzme eğitimi için özel olarak 
 tasarlanmış çocuk havuzu,

  Sadece anaokulunun kullanımına 
 ayrılmış bir yemekhane,

  Yaş özelliklerine uygun olarak
  tasarlanmış bir kütüphane, 

  ve dahası için…

Sizleri çocuğunuzun geleceğini 
değiştirecek tanışmaya bekliyoruz. 



“Anaokulunda 
başlayan 

okul sevgisi,
tüm okul 
yaşantısı 
boyunca 

sürer.”



Kızılcaşar Mah. Kümeevler 
No:420/G  06830 

İncek - Ankara / TÜRKİYE
0312 514 2141

bilgi@ankabilim.k12.tr

/ankabilimkoleji

www.ankabilim.k12.tr



 

 

 

 

SAYIN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

ÇALIŞANI 
Türkiye’nin önde gelen, köklü geçmişe sahip okullarında uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yapmış 
deneyimli bir ekip olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, 
muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözünden hareketle, özenli bir hazırlık sürecinin 
sonunda, Anka Bilim Koleji’ni hayata geçirmenin mutluluğunu ve sizlerle paylaşmanın gururunu 
yaşıyoruz. 

Anka Bilim Koleji olarak, öğrencilerimizin farklı gelişim özellikleri ve gereksinimleri olduğu gerçeğinden 
hareketle, her çocuğun doğru ışıkta parlayacağına inanıyoruz. Bu inançla, geleceğin teminatı olan 
çocuklarımızı güvenle emanet edeceğiniz okulumuzun kapılarını 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 
açmış bulunuyoruz.  

Kampüsümüz, 2018 “Sign of the City” yarışmasında “En İyi Eğitim Kampüsü” alanında finale kalarak 
Premium Proje seçildi. Uluslararası programlarla harmanlanmış özgün eğitim programlarımız, bilim, 
sanat, spor ve teknoloji alanlarında özel olarak tasarlanmış eğitim ortamlarımız, ulusal ve uluslararası 
üniversitelerle olan iş birliklerimiz ile çocuklarımızın donanımlı birer dünya vatandaşı olarak 
yetişmelerini hedefliyoruz. 

Dil eğitiminde farklı bir yaklaşımla, iki yabancı dili üst düzeyde alan öğrencilerimiz, hem İngilizce hem 
de Almanca dillerinde eğitim veren uluslararası üniversitelerden kabul görecek seviyede mezun 
olacaklardır. İki dile hakimiyet ve yurt dışındaki üniversitelerle yaptığımız iş birliği anlaşmaları, 
öğrencilerimize sadece Türkiye’nin değil dünyanın seçkin üniversitelerinin kapılarını da açacaktır. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında siz değerli T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına sağladığımız 
size özel %20 indirim oranı ile okulumuz hakkında bilgi almak için iletişim bilgilerimiz aşağıda yer 
almaktadır. 

Saygılarımızla  

Anka Bilim Koleji 
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SAYIN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

ÇALIŞANLARI 
 

 

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle daha önce yüz yüze 
gerçekleştirdiğimiz öğrenci kayıt görüşmelerimizi 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren online 
olarak da yapmaya başlamış bulunuyoruz.  

Kurumunuzla yapmış olduğumuz 2020-2021 eğitim-öğretim dönemini kapsayan %20 indirim 
oranından faydalanarak, kayıt işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilmek için randevu almak üzere 
aşağıda yer alan numaralarımızdan bize ulaşabilir ya da web sayfamızdan randevu oluşturabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla  

Anka Bilim Koleji 
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