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• Anadolu
• Anadolu Sağlık
• Akşam

Gençler, cesaretimizi takviye ve idâme eden
sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve
irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan
muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli
timsâli olacaksınız.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz.
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve
yaşatacak sizsiniz.

GELİŞİM

AKADEMİSİ
TERCİH Yetenek akademisinde
her öğrenci özel kabul edilmektedir.
Öğrencilerimiz yetenek akademisinde 36 farklı etkinlik içinde
baskın yeteneklerini keşfeder.

YETENEKLERİN KEŞFİ

KARAKTER EĞİTİMİ

HAYATA HAZIRLIK

• Baskın yetenekleri belirlenir.
• Yeteneklere uygun kulüplere
yönlendirilir.
• Mesleki ve akademik yönelim
analizi yapılır.
• Yeteneği doğrultusunda yetiştirilir.

• Evrensel değerler eğitimi
• Kişiler arası problem çözme
yaklaşımı
• Sabırlı ve hoşgörülü insan eğitimi
• Öfke kontrolü
• Pes etmeme
• Küçük şeyler büyük yansımalar
• Paylaşma ve ilişkileri düzenleme

• Akıl oyunları
• Modern danslar
• Film atölyesi
• Bilişim ve kodlama
• Girişimcilik
• Okur - yazarlık

SPOR EĞİTİMİ

KODLAMA

CLIL EĞİTİMİ

Okul öncesi ve ilkokulda başlar,
ortaokul ve lisede devam eder.
Sinir ve kas koordinasyonunun
gelişimi sağlar. Özgüveni geliştirir.

“ Yarının mesleklerine bugünden
hazırlamak için kodlama ”

Content and Language Integrated Lesson
Finlandiyalı eğitimci David Marsh tarafından
bulunmuş bir öğretim yöntemidir. Amacı
işlenen konuyu ve dili aynı anda çocuklara
öğretebilmektir.

Güçlü yanları bilimsel çalışmalarla
desteklenerek pozitif karakter
gelişimi sağlanır. Bu doğrultuda
öğrencilerimizi bu doğrultuda
hayata hazırlayan kulüp çalışmaları,
sanat ve spor alanında uzman
öğreticilerimiz eşliğinde gerçekleştirilir.

• Animasyon
• Algoritma
• Oyun tasarımı
• Sıralama becerisi
• Soyutlaştırma

• İkinci bir dili öğrenmek daha da kolaylaşır.
• CLIL uygulanan çocukların dil bilinci daha
yüksek olduğu için kültürlerarası daha rahat
etkileşimde bulunurlar.
• Çeşitli etkinliklerle hem ders içinde hem de
ders dışında etkili bir şekilde uygulanma
olanağı sağlar.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul Eğitiminde

KULÜP ETKİNLİKLERİ
& GELİŞİM AKADEMİSİ

Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve
spor alanlarında kendilerini ifade
edebilecekleri projelerde aktif
olarak yer alan öğrencilerimiz,
başarma duygusuyla özgüvenlerini
artırır; iletişim becerisi, hoşgörü,
toplumsal bilinçlerini de keyiﬂi
bir şekilde geliştirir.

KODLAMA
KULÜBÜ

FEN TEKN. &
DENEY
KULÜBÜ

İNGİLİZCE
KULÜBÜ

DRAMA
KULÜBÜ

SATRANÇ
KULÜBÜ

TENİS
KULÜBÜ

FRANSIZCA
KULÜBÜ

SİNEMA &
KISA FİLM
KULÜBÜ

SCRABBLE
KULÜBÜ

JİMNASTİK
KULÜBÜ

İSPANYOLCA
KULÜBÜ

GÖRSEL
SANATLAR
KULÜBÜ

KARATE
KULÜBÜ

PİYANO
KULÜBÜ

MODERN DANS

KULÜBÜ

FUTBOL
KULÜBÜ

GİTAR
KULÜBÜ

ZEKA
OYUNLARI
KULÜBÜ

BALE
KULÜBÜ

VOLEYBOL
KULÜBÜ

KEMAN
KULÜBÜ

TİYATRO
KULÜBÜ

FOLKLOR
KULÜBÜ

BASKETBOL
KULÜBÜ

ŞAN VE KORO
KULÜBÜ

MATEMATİK
KULÜBÜ

TERCİH KOLEJİ
GÖSTERİ VE
ŞENLİKLERİ
TERCİH
“Gelişim Akademisi” ve
Kulüplerin önderliğinde gösteriler
yapılmaktadır. Sene boyunca drama,
folklor, müzik enstrümanları, İngilizce,
Fen ve Sosyal Bilimler alanlarından
öğrendiği yetenekleri sahne ortamlarında sergileyen öğrencilerimiz, bu
yeteneklerini geliştirme fırsatını da
elde etmektedirler.
Başlıca yapılması planlanan gösteri
ve şenlikler; her şubeye özel sınıf
geceleri, yetenek akademisi sene
sonu gösterisi, belirli gün ve haftalarda
kutlanan özel günler programları
yapılmaktadır.

YABANCI DİL ETKİNLİĞİ
Tercih Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Programı - CEFR
(Common European Framework of Referance for
Languages) kapsamında, ulusal ve uluslararası
platformda İngilizce seviyelerini tespit etmeyi
amaçlayan Cambridge Sertiﬁka Sınavları’na
katılımı gerçekleştirilmektedir.
Müfredat programında dört dil becerisine;
Listening, Spoken Interaction, Spoken Production
ve Reading Writing eşit ağırlıklı verilir. Müfredat
programımızda dört dil becerisinin farklı
alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.
İngilizce öğretim programımızda aynı zamanda
“Critical Thinking” eleştirel düşünme becerisi,
“Communication” iletişim becerisi, “Colloboration”
işbirliği becerisi ve “Creativity” yaratıcı düşünme
becerisi gibi 21.yy becerileri de entegre edilmiştir.
Derslerimiz tema bazlı, disiplinler arası işbirliği
içinde ve anadil öğrenme modelini baz alarak
yapılandırılmıştır.
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ANAOKULU

Başarı
ilk adımda
başlar!

ANAOKULU

Öğrencinin öğrenme zevkini, merak duygularını ve özgüvenini kaybetmeden öğrenimini
sürdürmesi temel anlayışımızdır. “ Öğrencinin elinden çıkmış her ürün değerlidir.” anlayışı
ile sınıﬂar sanat atölyesine dönüştürülür. Bilgiye ulaşmanın doğru ve bilimsel yollarını
keşfetmesi konusunda öğrenciye uygun program sunulur. Öğrencinin soru sorma ve
araştırma yapabilme becerisini kazanması gelecek için en önemli yatırımımızdır.

Öykü temelli TÜRKÇE öğrenme modeli

Öğrenci, Türkçe konuşma becerisini geliştirir.
Kendisini doğru ve etkili ifade etmesi hedeﬂenir.
Öğrenci, sınıfta seçilen öykü ve proje örüntüsü içine dahil edilerek aktif hale getirilir.

Uygulama Biçimi

Türk ve dünya klasiklerinden “öykü” okumaları yapılır. Masal çadırı içinde öğretmen öyküye
başlar, öğrencinin ﬁkirleri ile öykü oluşturmaya devam eder ve böylece öğrenci bağlaç
kullanımına odaklanır. Sonunda onların kendi hikâyeleri ve kurguları oluşur.

Anaokulu DİL Öğrenme Modeli

4 Yaş Grubu:

Yaş grupları ve gelişim becerileri dikkate alınarak, öğrencilere temel
düzeyde İngilizce iletişim kurma becerisi kazandırılır. Yabancı dili severek
öğrenebilmesi için zengin materyaller ile desteklenmiş çeşitli etkinlik ve
projeler geliştirilip uygulanır.

Öğrencilerimizle “Express Publishing” tarafından hazırlanmış,
“Happy Hearts 1” students book ve “Happy Hearts 1” workbook kitapları, Kukla Kenny, CD’ler ve resimler üzerinden
yürütülür. Konuşma derslerinde ise “Tree House” kitabı
okutulmaktadır.

Anaokulu Yabancı Dil Etkinliği
Tercih Koleji Anaokulu olarak, İngilizce müfredat programımız Avrupa
Konseyi Ortak Çerçeve Programı - CEFR ( Common European Framework of Referance for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır.
Müfredat programımızda dinleme, ve konuşma becerilerine ağırlık
verilmiştir.

Uygulama Biçimi:
Öğrencilere hedef dilde temalarımız doğrultusunda iletişim kurmalarını
sağlayacak olan kelime ve kalıplardan oluşan konular; “iletişimsel
yaklaşım metodu” ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış materyaller ve
hikayeler üzerinden verilir. Derslerimiz tema bazlı, anadil eğitim
programı ile paralel olarak ve anadil öğrenme modelini baz alarak
yapılandırılmıştır. Günlük ders programlarında Maincourse (ana ders), ve
hedef dilin konuşulduğu iki ders öğretmeni tarafından yapılan dersler yer
almaktadır.

5 Yaş Grubu:
5 Yaş grubu öğrencilerimizle de eğitim programımız “Express
Publishing” tarafından hazırlanmış, aynı serinin “Happy
Hearts 2” students book ve “Happy Hearts 2” workbook
kitapları, Kukla Kenny, CD’ler ve resimler kartları üzerinden
yapılandırılmıştır. Konuşma derslerinde ise “Tree House 2”
kitabı okutulmaktadır.
Hedef dilin günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla
İngilizce öğretmenlerimiz ders dışı ortamlarda da öğrencilerimizle
yalnızca hedef dilde iletişim halindedirler.

İLKOKUL

Bilgiyi
Tercih’de
Keşfet!

İLKOKUL

Eğitim programımız öğrencilerde ilgi uyandıran, onlara öğrenme zevkini yaşatan merak
uyandıran, motivasyon sürekliliğini sağlayan ve öğrenme sorumluluğu kendileri tarafından
kolaylaştırılan nitelikte hazırlanmıştır.
Programımızın amacı; öğrencinin keyiﬂi ve kalıcı öğrenme sürecinde en önemli aktör olarak
rol almasını sağlamaktır.

İlkokul İngilizce Öğretim Programı
Tercih Koleji İlkokulu olarak, ingilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı
- CEFR ( Common European Framework of Referance for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. 1. 2. ve 3. Sınıfın sonunda A1 dil seviyesini bitirirler. 4. Sınıf öğrencilerimiz A2 seviyesinde
çalışmalarını sürdürür.
Müfredat Programında 4 dil becerisine; Listening, Spoken Interaction, Spoken Production ve Reading
Writing eşit ağırlıklı verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da
yer verilmektedir.
İngilizce öğretim programımızda aynı zamanda “Critical Thinking” eleştirel düşünme becerisi,
“Communication” İletişim becerisi, “Colloboration” işbirliği becerisi ve “Creativitiy” yaratıcı düşünme
becerisi gibi 21.yy becerileri de entegre edilmiştir.
Derslerimiz tema bazlı, disiplinler arası işbirliği içinde ve anadil öğrenme modelini baz alarak
yapılandırılmıştır.
Diller kültürleriyle birlikte öğrenilir anlayışından yola çıkarak, öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin
dilleri tanıması ve sevmesi amaçlanarak çeşitli etkinlikler düzenler, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak
ve eğlenerek öğrenmesini sağlarız.

Türkçe Eğitimi
● Hayat boyu kullanacakları temiz ve
doğru dil kullanımı desteklenir.
● Eğitim etkinlikleri öğrencinin dinleme,
konuşma, görsel okuma ve görsel
sunu becerilerini geliştirir.

İngilizce Eğitimi
● Okulumuzda İngilizce öğretimi, yaparak,
yaşayarak ve günlük hayata aktararak
gerçekleştirilir.
● Öğrencilerin dili ve sesleri algılamaları
yönünde aktiviteler yapılır.

● Seçmeli derslerle okuma - yazma
becerileri zenginleştirilir.

● Kareoke, podcasts, video araçlarından
faydalanılmaktadır.

● Düşünmeye ve soru sormaya teşvik
edici ortam oluşturulur.

● Eğitsel etkinliklerimizde müzikaller
sahnelenir.
● Özgüvenli bir şekilde İngilizce
iletişim kurabilir.
● İngilizce’de aktivitelere dayalı bir
öğretim uygulanır.

Matematik Eğitimi
● Matematik sayılar yığını değil, bir
düşünce sistemi olarak ele alınır.
● Analitik düşünme becerisi kazandıran,
içselleştirilmiş aktiviteler yapılır.
● Yazılı ve sözlü iletişimde matematiksel
dil kullanılır. Öğrenci ön yargı oluşturmadan
matematikte özgüvene sahip olarak
donatılır.
● Matematik öğrenci için bir eğlence
aracına dönüştürülür.

Fen Bilimleri Eğitimi
● Laboratuvar ortamında bilimsel
yöntemlerle çözümleyeceği kontrollü
deneyler yapılır. Bu sayede öğrenme
sorumluluğunu alan öğrenci daha
derin bir anlayış kazanır.
● Robotik ve mucit atölye ile bilimsel
beceriler geliştirilir.
● Uygulama Biçimi:
Katı sıvı kavramını öğretirken öğrenci
katı çikolatayı eriterek sıvı hale dönüştürür.
Bu malzemeden yeni ürünler ortaya
çıkartır. Laboratuvar faaliyetleri
öğrencinin iş birliği içerisinde
çalışmasını sağlar.

Hayat Bilgisi &
Sosyal Bilgiler
● Çevresi ile etkileşimde bulunurken ve
iletişim kurarken uygun davranışlar
gösteren,
● Başkalarının duyarlılıklarına saygı
gösteren,
● Kendisine uygun daha iyi öğrenme
tekniklerini seçen ve kullanan,
● İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin geçmiş
dönemlerini ve yaptıklarını araştıran,
● Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine
verdiği önemi açıklayan,
● Bilgi ve iletişim teknolojilerini günlük
yaşamında etkili olarak kullanan,
● Çocuk olarak haklarının farkına varan,
● Farklılıklara saygı gösteren bireyler
yetiştirmek.

Kodlama Eğitimi
● İlkokulda başlar, ortaokul ve lisede
devam eder.
● Teknolojiyi yakalayan bireyler
yetiştirmek hedeﬂenir.
● Algoritmik düşünebilen bireyler
yetiştirmek amaçlanır.
● Bilgisayarların temel kavramlarını
öğrenir.
● İletişim teknolojilerini kullanabilir.

O RTAOKUL

Seçimin

Geleceğindir!

ORTAOKUL

(5. 6. 7. Sınıf )

Eğitim programımız öğrenmeyi öğrenme, öğrencide öğrenme zevkini yaşatan, kendisini değerli
bir birey olduğunu hissetiren ve motivasyonun sürekliliğini sağlayan nitelikte hazırlanmıştır.
Programımızın amacı; öğrencinin keyiﬂi ve kalıcı öğrenme sürecinde en önemli aktör olarak rol
almasını sağlamaktır.

CLASS DOJO

(5. Sınıf )

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin ders içi motivasyonunu artırmak
ve dersi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek için uyguladığımız
online bir sistemdir.
Her dönem sonunda öğrencilerimize sertiﬁka verilmektedir.

Türkçe Eğitimi
● Hayat boyu kullanacakları okuma ve
yazma becerileri geliştirilir.
● Yazarlık ve yazma becerileri alanlarında
kompozisyon yazarlar.
● Yaratıcı yazarlık çalışmalarıyla derin bir
Türkçe anlayışı kazanır.
● Türkçe eğitimi ingilizce ile eş güdümlü
ilerlemektedir.

İngilizce Eğitimi

Matematik Eğitimi

● Ortaokul 5. sınıﬂarda 20 saat,
6. sınıﬂarda 10 saat ingilizce eğitim
programı uygulanır.

● Matematik öğretimi ile anlama,
işlem becerisi ve problem kurma
becerileri kazandırılır.

● Öğrenciler konuşma ve yazma becerisi
kazanırlar.

● Öğrenci ön yargılarını yıkar ve
öz güvene sahip olarak donanır.

● Öğrencilerimiz yıl bitiminde
kompozisyon yazar ve öz güvenli bir
biçimde iletişim kurar.

● Analitik düşünme becerisi kazandıran,
içselleştirilmiş aktiviteler yapılır.

● Sözlük çalışmaları ile kelime dağarcığı
geliştirilir.

● Eğitim modelimiz dil öğrenimini sıkıcı
bir süreç olmaktan çıkartarak eğlenceli
ve öğrenci merkezli hale getirir.

● Öğrenci öğrendiklerini test çözümü
üzerinden uygulamaya başlar.

● Öğrenci öğrendiklerini test çözümü
üzerinden uygulamaya başlar.

● Matematik eğitimi uygulanan aktivitelerle geliştirilir.
● Öğrenci öğrendiklerini test çözümü
üzerinden uygulamaya başlar.

Fen Bilimleri Eğitimi

Sosyal Bilimler

● Laboratuvar ortamında bilimsel
yöntemlerle çözümleyeceği kontrollü
deneyler yapılır. Bu sayede öğrenci
öğrenme sorumluluğunu alan daha
derin bir anlayış kazanır.

● Öğrenci zaman ve kronolojiyi, mekanı,
değişim ve sürekliliği algılar.
Her yıl bu alanda bir sosyal sorumluluk
projesi yapar.

● Robotik ve mucit atölye ile bilimsel
beceriler geliştirilir.

● Demokratik değerleri ve yaşam
biçimini benimser.

● Ortak hareket etme bilinci geliştirilir.

● Toplumsal ve kültürel kimliğinin farkına
varır.

● Öğrenci öğrendiklerini test çözümü
üzerinden uygulamaya başlar.

● Vatandaşlık sorumluluğunun getirdiği
katılım becerilerini kazanır.
● Özgür birer birey olarak ﬁziksel,
duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve
yeteneklerinin farkına varması sağlanır.
● Öğrenci, öğrendiklerini test çözümü
üzerinden uygulamaya başlar.

Yetenek Akademisi
● Öğrenci robotik ve kodlama
uygulamalarında aktif olarak rol alır.
● 6. ve 7. sınıﬂarda ise özellikle liseye
hazırlık çalışmalarına başlanır.
● Öğrenci seviyelerine göre oluşturulan
etüt sistemi uygulanır.
● Koç öğretmenler öğrencilerimizin
kazanım eksikliklerini birebir veya
grup dersle telâﬁ eder.
● Öğrenci öğrendiklerini test çözümü
üzerinden uygulamaya başlar.

ORTAOKUL
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(8. Sınıf )

8.sınıﬂarda liselere hazırlık eğitimi verilmektedir. Ek ders hizmetleri bilgisayar destekli olarak
uygulanmaktadır. Öğrenciye göre kamp eğitimi (kütüphane arkadaşım) uygulanmaktadır.
Öğrencinin evde ders çalışma verimi düşmektedir. Okulumuzda öğrenciye kütüphane havası
oluşturularak ders çalışacağı ortam yaratılmaktadır.

Koç rehber öğretmen
Öğrenci için zaman yönetimi, verimli ders çalışma, aile iletişimi, lise seminerleri
düzenli olarak uygulanır. Koç öğretmen vasıtası ile öğrenim eksiklikleri
tespit edilir ve kazanım tamamlayıcı ek ders planlaması yapılır. Koç
öğretmen günlük, haftalık, aylık planlama yapar ve öğrenci psikolojik
yönden desteklenir. Koç öğretmen öğrencinin sağ kolu ve sağduyusu
biçiminde çalışır.

Liselere hazırlık çalışması
Liselere giriş sınavı baz alınarak eğitim ortamı hazırlanır ve ek dersler
düzenlenir. Tecrübeli öğretmenlerimizle teknik konu anlatımı yapılır.
Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve
İngilizce eğitimi verilir. Sınav başarısı temel alınarak soru çözümü takip
edilir. Öğrencinin bilgi düzeyine göre günlük - haftalık hedeﬂer belirlenir.
Öğrenciye soru çözme alışkanlığı kazandırırlır.
Soru çözüm dersleri ile öğrencinin problem çözme beceri geliştirilir. Ders
çıkışı ve cumartesi günleri destek programı yapılır.

Kamp eğitim
Günümüz dünyasında öğrencilerimiz kendi odasında ders çalışmakta
zorlanır, zamanı verimli kullanamazlar. Dolayısıyla anne baba ile bir çatışma
ortamı oluşur. Biz öğrenci motivasyonunu arttırmak için kütüphane
ortamında ders çalışma kampları düzenlemekteyiz. Öğrenci bu ortamda
verimli ders çalışmayı öğrenir. Zorlandığı yerde öğrencimize psikolojik
destek vererek onu yüreklendiririz.

Ölçme ve değerlendirme
Her hafta branş bazında deneme sınavı olacaklardır.
Sınav sonuçlarına göre ek dersler uygulanır.
Bir sonraki eğitim modülüne geçerken eğitim eksiklikleri telaﬁ edilir.

Robotik ve kodlama
Robotik yarışmalar, kodlama eğitimi, spor dersleri ve yetenek akademisi ile
öğrencinin rahatlaması sağlanır.

“8. Sınıf Eğitimi Boyunca
Çözdürülecek Soru Sayıları

”

Ders Türü

Çözülen Soru Sayısı

Matematik

9200

Fen Bilgisi

6400

Türkçe

7000

Sosyal

6200

İngilizce

5800

Din Kültürü

3600

LİSE EĞİTİM MODELİMİZ
Lise Eğitim Modelimizde;
Hedefe
Doğru!

● Hedeﬂer belirlenir.

● Sorunlar anında tespit edilir.

● Fikirlere önem verilir.

● Öğrenme öğretilir.

● Çalışmalar ödüllendirilir.

● Düşünmeye sevk edilir.

Çamlıca Kampüsü

Ümraniye Kampüsü

● Tekrarlarla öğrenme güçlendirilir.
● Yaşayarak öğrenme hedeﬂenir.

Sancaktepe Kampüsü

Koçluk &
Danışmanlık Sistemi

Psikolojik
Danışma & Rehberlik

Öğrencilerimizin kendi sorumluluklarını tanıması, güçlü ve zayıf
noktalarını fark etmesi, yaşama
uyum sağlayacak beceriler kazanması
ve sorunlarıyla başa çıkmayı
öğrenmesine yardımcı olmak için
onlara eğitim koçunun desteği
sağlanır.

Öğrencilerimizin kendilerini tanıyabilmesi,
problemlerini
tanıyıp
çözüm yolları üretmesi, kapasitelerini
geliştirebilmesi, uygun kararlar
alabilmesi amacıyla, uzman kişilerce
profesyonel hizmet verilir. Öğrenci
motivasyonunu artırmak için gereken
bireysel çalışmaları ve grup
etkinliklerini planlayıp uygulayan
psikolojik danışmanlarımız;

Koçluk sistemiyle, öğrencilerin ilgi
ve yetenekleriyle istekleri arasında
denge kurarak okul ve sınav
başarısını yükseltmek, kaygılarını
yok etmek, ders dışı etkinliklere
yönelmesini sağlamak, sosyal ve
ailevi sorunlarına kılavuzluk etmek,
meslek seçimi ve zaman yönetiminde
akılcı bir yol çizmek amaçlanır. Bu
kapsamdaki tüm çalışmalarda
akademik başarının artırılmasıyla
disiplin sorunlarının en aza indirilmesi arasındaki ilişki temele alınır.
Koçluk görevini üstlenen öğretmenin
yönetiminde, okul yönetimi, öğretmen,
veli iletişimi gerçekleşir. Öğrenciler
koç öğretmenleriyle yaptıkları
düzenli görüşmelerle kendini
geliştirir ve hedeﬂerine ulaşır.

• Okula uyum, başarısızlık, aile
bireyleriyle iletişim, öfke kontrolü,
dikkat eksikliği ve sınav stresi gibi
konularda alana özgü ölçme
yöntem ve tekniklerini kullanır.
• Birebir etüt ve sınıf etütlerini
planlayıp bireye özgü ders çalışma
programı hazırlayarak etkili çalışma
yöntemlerini öğretir.
• Oryantasyon, hazırbulunuşluk,
ve üniversite sınavlarına hazırlık
çalışmalarını yürütür.
• Sınav sonuçlarını analiz ederek
akademik başarıyı takip eder.
• Öğrenci, öğretmen ve velilerimize
eğitim verir; sunum, broşür ve
e-dergiler hazırlar.

Kariyer Planlama
Öğrencilerimizin çalışma sahalarını
tanımaları, mülakat ve özgeçmiş
hazırlama tekniklerini öğrenmeleri
hedeﬂenir. Psikolojik danışmanlarca, öğrenciye alanına paralel
veya alan dışı kariyer hedeﬂeri
doğrultusunda yol gösterilir.
Öğrencilerimizin gelecek planlarını
desteklemek ve hedeﬂedikleri
üniversiteleri daha yakından
tanımalarını sağlamak amacıyla
kariyer fuarlarına ve üniversitelere
geziler planlanır, meslek tanıtım
günleri düzenlenir. Üniversite
tercih döneminde öğrencilerimize
bireysel olarak tercih danışmanlığı
hizmeti verilir.

Akademik
Eğitim & Sınavlar
Öğrencilerimizin sınav stratejilerini
geliştirmek amacıyla on beş günde
bir kazanım değerlendirme sınavları
ve deneme sınavları uygulanır.
Yeni sınav sistemine uygun konu
kavrama testleri ve ünite sonu
değerlendirme
sınavları
ile
öğrenilenlerin pekişmesi sağlanır.
Sınav sonuçları Akademik Eğitim
Birimi tarafından izlenir ve yeni
stratejiler belirlenir; analizlerde
tespit edilen eksik kazanımlar
tamamlanır. Kampüslerimiz arasında
TYT ve AYT sınavları ile Türkiye
geneli deneme sınavları yapılır.

Etüt Programları

Kodlama Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Ödev Takip Sistemi

Akademik
Eğitim
Birimi
tarafından, kütüphane ortamında,
öğrenciye özgü serbest zamanlı
çalışmalar için imkan sağlanır;
sınıf ve laboratuvarlarda birebir
çalışmalar ve grup çalışmaları
planlanır.

Cep telefonu, akıllı televizyon gibi
tüm dünyamızı sarmış teknolojilerin
dilini bilmek, dünyanın dilini bilmek
demektir.

• IS (İntegrated Skills) : Tüm
becerilerin ve gramerin birlikte
öğretilmesi sağlanır.

Günlük ve haftalık ödevlerin içeriği,
niteliği, yapılma zamanı ve geri
bildirimine dair bilgiler, en gelişmiş
web tabanlı ödev takip sistemi
yoluyla öğrenci ve velilerimize ulaşır.

Hafta içi ve hafta sonu etüt
programıyla konu eksikleri giderilir
ve soru çözümüne ağırlık verilerek
hedefe ulaşılması sağlanır.

Kodlama, tüm bu teknolojilerle
anlaşabilmemizi sağlayan dilin
adıdır; Bilgisayarlara ne yapması
gerektiğini söyleyen komutlar
dizisidir. Algoritma, problem çözme
ve analitik düşünme becerilerini
geliştirmeleri, dijital hikayeleme
yapabilmeleri ve sonraki aşamada
animasyon tasarımı gerçekleştirebilmeleri için öğrencilerimize uzman
eğiticiler tarafından kodlama eğitimi
verilir. Kodlama bilmek, onlara
hayatlarında hazır sunulanı değil,
istediklerini tercih edebileceği bir
kapı aralar.

• CS (Communication Skills):
Konuşma, dinleme gibi iletişim
becerileri birlikte öğretilir.
• Reading and writing: Okuma ve
yazma becerileri geliştirilir.
• Reading into writing: Üst
sınıﬂarda
uygulayacağımız
eğitimle okuma sonrası yazma
becerileri geliştirilir.
• Literature: Yabancı
eserler incelenir.

dildeki

• Akademik writing (Akademik
makale yazma) Yabancı dil kulüp
çalışmaları kapsamında hafta içi
ve hafta sonu takviye kursları,
İngilizce
aktivite
günleri
gerçekleştirilir.

Yüksek güvenlik standartlarındaki
sistemde öğrenci performansının
sürekli izlenebileceği bir ortam
yaratılır. Toplanan istatistik bilgilerle
performans analizleri yapılır ve elde
edilen sonuçlar okul yöneticileri,
öğretmen, öğrenci ve veli ile
paylaşılır. Her türlü ders içeriği
(metin, video, ses, kısa yol linki vb.)
programa yüklenerek hızla öğrenci
ve velilerle paylaşılır. Ölçme ve
değerlendirme sonuçları raporlanarak öğrenci ve sınıf bazında
etüt ihtiyaçları belirlenir. Teorik ya
da uygulamalı birebir eğitim için
planlama yapılır.

Danışmanlık
Sistemi

Akıllı Sınıf &
Laboratuvarlar

Her sınıfımızın bir danışman
öğretmeni bulunur. Oryantasyon
çalışmaları, akademik ve sosyal
çalışmalar yürüten, veliye düzenli
geri bildirim sağlayan danışmanlarımız;

Kaynakların
içeriğinin yükü
olduğu ileri teknoloji ürünü akıllı
tahtalarla donatılmış sınıf ve fen,
yabancı dil, bilgisayar ve sağlık
laboratuvarlarında eğitim verilir.

• Okula uyumu sağlamada
destek olur.
• Öğrenci gelişimini yakından
takip eder.
• Devamsızlık bilgilerini izler.
• Olumlu tutum ve davranışları
pekiştirir.
• Ders başarılarını takip eder.
• Motivasyonu artırıcı iletişim
kurar.
• Öğrenci ve velileriyle düzenli
aralıklarla ve ihtiyaç duydukça
görüşür.
• Üst basamak eğitime hazırlıkta
olası sorunlara çözüm arar; PDR
servisi ile eşgüdümlü çalışır.

Teorik eğitimlerle elde edilen
kazanımlar,
deneyerek
ve
gözlemleyerek pratiğe dönüştürülür.
Bu sayede öğrencilerin yaratıcı
düşünme ve problem çözme
becerileri geliştirilir.
Laboratuvar çalışmalarıyla her
öğrencinin eğitime aktif katılımı
sağlanır ve ekip ruhuyla çalışma
bilinci gelişir; rekabetçi değil,
işbirlikçi çalışma ortamı oluşturulur.

Sosyal Etkinlikler
Öğrencilerimizin
akademik
başarısının
yanında
sosyal
yönden de gelişmesi için onlara
her türlü destek sağlanır.
İlgi ve yetenekleri doğrultusunda
potansiyel farklılıklarını ortaya
çıkarabilmek için bedensel, sosyal
ve kültürel etkinlik programları
gerçekleştirilir.
İmza günleri, kutlamalar, anma
programları, günler, yarışmalar,
şenlikler, spor müsabakaları vb.
düzenlenir.

Ulusal & Uluslararası
Geziler / Projeler
Avrupa Birliği Erasmuş projeleri
ile Comenius Plus beş ortaklı
uluslararası proje ortaklığında yer
alan okulumuz, aynı zamanda PISA
sınavı uygulama okuludur.
Gezi, tanıtma ve turizm kulübü
planı çerçevesinde yurt içi ve yurt
dışı eğitsel geziler düzenlenir.
Başta yaşadığımız şehri ve ülkemizi
tarihi, coğraﬁ ve kültürel açıdan
tanımak, dünya medeniyetlerini
gözlemek ve öğrencilerimiz
arasında
olumlu
diyaloglar
geliştirmek amaçlanır.

LİSE EĞİTİMİNDE
KULÜP ETKİNLİKLERİ
& GELİŞİM AKADEMİSİ

Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve
spor alanlarında kendilerini ifade
edebilecekleri projelerde aktif
olarak yer alan öğrencilerimiz,
başarma duygusuyla özgüvenlerini
artırır. iletişim becerisi, hoşgörü
ve toplumsal bilinçlerini de keyiﬂi
bir şekilde geliştirir.

ROBOTİK EĞİTİM
& KODLAMA
KULÜBÜ

SATRANÇ
KULÜBÜ

FİZİK
KULÜBÜ

SİNEMA &
KISA FİLM
KULÜBÜ

MUN
KULÜBÜ

JİMNASTİK
KULÜBÜ

KİMYA
KULÜBÜ

BASIN - YAYIN
KULÜBÜ

FELSEFE
KULÜBÜ

PİYANO
KULÜBÜ

BİYOLOJİ
KULÜBÜ

YABANCI DİL
KULÜPLERİ

FUTBOL
KULÜBÜ

GİTAR
KULÜBÜ

MATEMATİK
KULÜBÜ

GİRİŞİMCİLİK
KULÜBÜ

VOLEYBOL
KULÜBÜ

BAĞLAMA
KULÜBÜ

ZEKA
OYUNLARI
KULÜBÜ

SOSYAL
MEDYA
KULÜBÜ

BASKETBOL
KULÜBÜ

KEMAN
KULÜBÜ

DRAMA &
TİYATRO
KULÜBÜ

DANS KULÜBÜ

MASA TENİSİ
KULÜBÜ

ŞAN VE KORO
KULÜBÜ

● MODERN DANS
● FOLKLOR

ANADOLU LİSE S İ

Her Şey
Bir Tercihle
Başlar!

ANADOLU LİSESİ
(9. ve 10. Sınıf Programı )

Öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren kademeli olarak üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlar.
Bu kapsamda cumartesi günleri beş saat üniversiteye hazırlık programı uygulanır. Her seviyeye
uygun olarak kazanım ölçümü yapılır. Öğrencilerimizin eksik kalan temel bilgi ve kazanımları
tamamlanır. Öğrencilerimiz ile birlikte ders içi ve ders dışı çalışma planları oluşturulur.

Matematik Eğitimi

Sosyal Bilimler Eğitimi

Sürekli bir değişim ve gelişime uğrayan matematik eğitiminin amaç,
kapsam ve teknikleri ışığında, okulumuzda uygulanan program
sonunda öğrencilerimiz, matematiksel problemleri çözme ve kendi
matematiksel düşünce - akıl yürütme becerilerini geliştirir.

Sosyal Bilimler eğitimi, genç insanların toplumda aktif bir
şekilde yer almalarını sağlamayı önemli bir amaç olarak
görür. 9.sınıftan 12.sınıfa kadar olan dönemde Tarih, T.C
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji,
Sosyoloji, Edebiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden
oluşan bir program uygulanır.

Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak
için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanırlar.

Fen Bilimleri Eğitimi
Ulusal ve uluslararası sınav ve bilimsel aktivitelerde öğrencilerimizin
başarılı olmalarını sağlamak, bilimsel proje çalışmalarında öğrencilerimize
rehberlik etmek, hızla değişen ve gelişen teknolojiyi yakından izleyerek
onlarla paylaşmak, fen derslerinin merakla ve severek izlenen bir ders
olarak algılanmasını sağlamak esas hedeﬂerimizdir.
Bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip üretken bireyler yetiştirmeye,
öğrencilerin yeni teknolojileri kullanabilmesine ve bu noktada laboratuvarda
üretken olabilmesine olanak tanır.
Fen Bilimleri eğitimi sayesinde öğrencilerimiz çevre bilincinin, doğal
dengenin varlığını ve önemini kavrar, bilimsel düşünme becerilerini kazanır.

Sosyal Bilimler programı ile kendini ifade eden, başkalarını
dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik,
evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilincinde, araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler
yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Hayal Et
ve Başar!

ANADOLU LİSESİ
(11. Sınıf ve Üniversiteye Hazırlık Programı )

11. Sınıf konularına ek olarak üniversiteye hazırlık eğitimine başlanır.Üniversiteye
hazırlık ve destek programı uygulanır. Cumartesi günü beş saat TYT eğitimi verilir.
Rehberlik servisi meslek seçimi çalışmalarını aktif yürütür.

Sınıf Danışmanlık & Rehberlik Sistemi
Koç rehber eğitmenlerimiz ders içi ve dışı çalışma planları oluşturur.
Öğrencilerin çalışma ortamları danışmanları tarafından gözlemlenir.
Öğrencilerin devamsızlıkları anında veliye bildirilir.

Matematik & Fen Bilimleri Eğitimi
Matematik düzeyi geliştirilerek analitik düşünme becerisi elde edilir,
TYT birinci oturum matematik eğitimi tamamlanır.
Geometri 9. - 10. sınıf yeniden yapılandırılır. Fen derslerinde laboratuvar
aktif bir şekilde kullanılır.

Sosyal Bilimler Eğitimi
Coğrafya ve Tarih dersi yoğunluklu özet çalışmalar yapılır.
Sözel ders çalışma yöntemleri geliştirilir.

“HEDEFLENEN SORU SAYISI
Test Türü

11. Sınıf

Matematik

8.000

Geometri

5.400

Türkçe

9.300

Fizik

6.000

Kimya

6.000

Biyoloji

4.400

Tarih

4.800

Coğrafya

6.000

Felsefe

2.000

”

Toplam
51.900

Hayal Et
ve Başar!

ANADOLU LİSESİ
(12. Sınıf Programı )

MEB 12. Sınıf Programına uyumlu olarak üniversiteye hazırlık eğitimi yapılır. Cumartesi
günleri altı saat TYT ve AYT eğitimi yapılır. Hafta içi okuldan sonra ve Cumartesi günleri
kazanım eksiği olan öğrenciler için bireysel dersler ve grup dersleri düzenlenir.

HEDEFLENEN SORU SAYISI

12. Sınıﬂar

Deneme

Türkiye
Geneli

Kazanım

Kampüsler
Arası
-

Test Türü

Üniversiteye
Hazırlık

Eylül

2

-

2

Matematik

19.000

Ekim

1

-

4

-

Geometri

13.000

Kasım

1

1

4

1

Türkçe

15.000

Aralık

1

-

4

-

Fizik

10.000

Ocak

1

-

4

-

Kimya

9.000

Şubat

3

1

2

1

Biyoloji

9.500

Mart

4

1

4

-

Tarih

8.000

Nisan

5

1

-

-

Coğrafya

11.000

Mayıs

17

1

-

1

Felsefe

3.000

Haziran

23

-

-

-

Toplam

100.500

Toplam

58

5

24

3

SAĞLIK LİSESİ

Hayal Et
ve Başar!

SAĞLIK LİSESİ

(9. Sınıf Programı )

Öğrencilerimiz 9.sınıfta tüm lise türlerinde zorunlu olan ortak derslerde eğitim alır. Akademik,
bireysel ve mesleki alanlarda sınıf danışman öğretmeni ve okul rehberlik servisi tarafından
birebir çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır. 10. Sınıfta branş seçimi yapacak oldukları için,
bir yandan kademeli olarak üniversite hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerimiz bir yandan
da ilgi ve yeteneklerine göre sağlık ile ilgili branşlar konusunda bilgilendirilir.

Hayal Et
ve Başar!

SAĞLIK LİSESİ

(10. Sınıf Programı )

Öğrencilerimiz 10. Sınıfta zorunlu ortak derslerin yanı sıra Anatomi ve Fizyoloji, Beslenme
ve Meslek Esasları eğitimi alır. Tüm derslerin eğitimi tam donanımlı sınıﬂarda teorik ve
laboratuvarlarda uygulamalı olarak verilir. Okul rehberlik servisi tarafından, sağlık hizmetleri
alanında öğrencilerimizin 11. Sınıfta alacağı branş eğitimine ilişkin profesyonel yönlendirme
yapılır.

Hayal Et
ve Başar!

SAĞLIK LİSESİ

(11. Sınıf Programı )

Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarında eğitim almaya başlayan öğrencilerimiz,
işini seven ve alanında yetkin birer sağlık personeli olmaya adaydır. Teorik ve uygulamalı dal dersleriyle
birlikte, hafta içi ve hafta sonu programlarındaki üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında sayısal
derslerde (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) eğitim devam eder.

SAĞLIK DAL DERSLERİ
• Aseptik Uygulamalar
• Enfeksiyon Hastalıkları
• Hastanın Kişisel Bakımı
• İlk Yardım
• Mesleki Hak & Sorumluluklar
• Sağlık Psikolojisi
• Sistem Hastalıkları
• Kadın Hast. Ve Aile Planlaması
• Özel Bakım Uygulamaları
• Temel İlaç Bilgisi
• Mesleki Temel Uygulamalar

HEMŞİRE YARDIMCISI KİMDİR?
Sağlık kuruluşlarında hastaların günlük
yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi,
beslenme programının uygulanması
gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında
yardımcı olan ve refakat eden sağlık
teknisyenidir. Hasta kabulünden taburcu
işlemlerinin yapılmasına kadar her
türlü sağlık bakım işlemlerini yürütür.

HEDEFLENEN SORU SAYISI
Test Türü

Üniversiteye
Hazırlık

Test Türü

Üniversiteye
Hazırlık

Matematik

5.000

Türkçe

5.000

Fizik

3.000

Tarih

3.000

Kimya

3.000

Coğrafya

3.000

Biyoloji

2.500

Felsefe

1.000

( SBT ) SAĞLIK BAKIM
TEKNİSYENİ KİMDİR?
En az tekniker düzeyindeki sağlık
mensuplarının nezaretinde, hastaların
günlük yaşam aktivitelerinin yerine
getirilmesi, beslenme programlarının
uygulanması, kişisel bakımı ve sağlık
hizmetlerine ulaşımında refakat eden
sağlık mensubudur.

Hayal Et
ve Başar!

SAĞLIK LİSESİ

(12. Sınıf Programı )

Öğrencilerimiz 12. Sınıfta haftada iki gün okulda teorik, üç gün ise sağlık kuruluşlarında
uygulamalı eğitim alır. Sağlık koordinatörü ve staj öğretmenlerinin gözetiminde İŞLETMELERDE
BECERİ EĞİTİMİ gerçekleştirilir. Tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakımı
hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi konularında bilimsel eğitim
programı uygulanır. Bu sayede öğrencilerimizin, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara
sahip olarak mezun olmaları sağlanır.

Mezun olan öğrencilerimizin, kamu ve özel, tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarında çalışabilme imkanı vardır. Sağlık bilimleri alanındaki
bazı meslekleri tercih etmek isteyen öğrencilerimiz, ilgili ön lisans
bölümlerine ek puan avantajıyla yerleşebilmektedir.
2 yıllık ön lisansı başarıyla bitirenler, 4 yıllık lisans programının 3. ve
4. yıllarından eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini
tamamlayabilir.
Ayrıca, teknisyen ünvanıyla mezun olan öğrencilerimize;
“ Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ” kapsamında temel yeterliliklerini
gösteren EUROPAS Sertiﬁka / Diploma ekiyle, alınan ve başarılan
modüllerin ve stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.

MEZUNLARIMIZIN EK PUAN ALARAK
YERLEŞEBİLECEKLERİ ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
ALAN VE DAL ADI

EK PUAN VERİLEN ÖNLİSANS BÖLÜMÜ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
ANESTEZİ
BİYOKİMYA
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

SAĞLIK
HİZMETLERİ ALANI
VE TÜM DALLARI
(6208)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
ÇEVRE SAĞLIĞI
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM
HİZMETLERİ
DENİZCİ SAĞLIĞI
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

İLK VE ACİL YARDIM
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
LABORANT VE VETERİNER
SAĞLIK
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE
RADYASYON GÜVENLİĞİ
NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ
ODYOMETRİ

OPTİSYENLİK
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
OTOPSİ YARDIMCILIĞI
PATOLOJİ LABORATUVAR
DİYALİZ
TEKNİKLERİ
ECZANE HİZMETLERİ
PERFÜZYON TEKNİKLERİ
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
PODOLOJİ
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON RADYOTERAPİ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ
EVDE HASTA BAKIMI
TEKNİKERLİĞİ
FİZYOTERAPİ

PLANLANAN
DERS SAATİ

HEDEFLENEN
SORU SAYISI

Ders Türü

Haftalık
Saatler

Test Türü

Üniversiteye
Hazırlık

Matematik

2+2

Matematik

15.000

Fizik

2+2

Fizik

5.000
5.000

Kimya

2+2

Kimya

Biyoloji

2+2

Biyoloji

5.000

Türkçe

2+2

Türkçe

15.000

Tarih

-

Tarih

5.000

Coğrafya

-

Coğrafya

5.000

Felsefe

-

Felsefe

2.000

Toplam

57.000

AKŞAM LİSESİ
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AKŞAM LİSESİ

Hem Çalışıp, Hem Okumak İsteyenlere!

Akşam Lisesinde yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki kişi kayıt yaptırabilir. Akşam Lisesi
diplomasıyla ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversitelerde okuyabilirsiniz. Askerlik çağına giren öğrencilerin tecil
işlemleri diğer liselerde olduğu gibi yapılmaktadır. Hem çalışıp hem de eğitim öğretim hayatınıza devam
edebilirsiniz. Dersler genellikle çalışma saati bitiminde başlamaktadır.

Çamlıca Kampüsü

Ümraniye Kampüsü

TERCİH SPOR KULÜBÜ

Hayal Et
ve Başar!

TERCİH SPOR KULÜBÜ
Tercih Eğitim Kurumları bünyesinde sosyal ve sportif anlamda öğrencilerimizin gelişimini
desteklemek ve sportif başarı hedeﬂemek amacıyla yapılan tüm okul içi/okul dışı faaliyetlerin
daha profesyonel ve sürdürülebilir olması amacıyla Tercih Spor Kulübü kurulmuştur.
Resmi olarak spor kulübü statüsünde olan kulübümüz kendi öğrencilerimizden lisanslı sporcular
yetiştirmeyi, ferdi / takım sporlarında il ve ülke çapında başarılar elde etmeyi, öğrencilerimize
sportif ve sosyal hayatlarında bir çok imkan sağlamayı hedeﬂemiştir. Tüm branşlarda uzman
eğitmen kadrosuyla çalışan spor kulübümüzün lisanslı sporcu sayısı her sene artarak devam
etmekte ve başarılı sporcularımıza sunulan imkanlar artmaktadır.

TERCİH SPOR KULÜBÜ EĞİTİM BRANŞLARI

BASKETBOL

JİMNASTİK

VOLEYBOL

KARATE

FUTBOL

YÜZME

www.tercihkoleji.com

SANCAKTEPE KAMPÜSÜ -1

ÇAMLICA KAMPÜSÜ

SANCAKTEPE KAMPÜSÜ -2

ÜMRANİYE KAMPÜSÜ

Anaokul - İlkokul - Ortaokul
Meclis Mh. Atatürk Cd. Hayran Sk.
No:12 Sancaktepe/İST.

Özel Tercih Anadolu Lisesi - Özel Tercih Akşam Lisesi
Kısıklı Mh. Ferah Cd. Darıcılar Sk.
No:1 Çamlıca - Üsküdar/İST.

Özel Tercih Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Meclis Mh. Atatürk Cd. Çağatay Sk.
No:11 Sancaktepe/İST.

TEL: 0216 466 76 21

Özel Tercih Anadolu Lisesi - Özel Tercih Akşam Lisesi
Cemil Meriç Mh. Alemdağ Cd.
No:321 - Ümraniye/İST.

TEL: 0216 420 02 42

TEL: 0216 420 76 10

TEL: 0216 610 00 07

