
 

 

2021/1 

1 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR KILAVUZU 
 

Genel Bilgiler 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

  



 

 

2021/1 

2 

GENEL BİLGİLER 

 

Koç Okulu’na hangi seviyelerden öğrenci alınır? 

Koç Okulu’nda ana sınıfı ve 1. sınıfa kura ile, 3. ve 5. sınıfa T. C. Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB) 
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Koç Okulu için 
hazırlanan sınavlar ile, Lise’ye ise LGS sınavı ve kontenjan açıldığı takdirde 9. sınıf nakil sınavı 
ile öğrenci alınır. 

 

Yabancı uyruklu öğrenci kabul ediyor musunuz? 

Koç Okulu giriş koşullarını yerine getirdiği takdirde yabancı uyruklu öğrenciler de kayıt olabilir. 

 

Koç Okulu’nda dersler kaçta başlayıp bitiyor? 

Öğrencilerimiz 7.30 itibarıyla okula gelmeye başlarlar. İlkokulda dersler 8.15’te başlar ve 15.25’te 
biter, servislerin okuldan hareket saati 15.30’dur. Ortaokulda dersler 8.05’te başlar ve 15.35’te 
biter, servislerin okuldan hareket saati 15.45’tir. Lisede dersler 8.20’de başlar ve 15.50’de biter, 
servislerin okuldan hareket saati 16.00’dır. İhtiyaçlar doğrultusunda zaman çizelgesinde yeni 
düzenlemeler yapılabilir. 

 

İngilizce dışında başka hangi yabancı diller öğretiliyor? 

5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz İspanyolca, Fransızca ve Almanca derslerinden birini seçerler 
ve Koç Okulu’ndaki öğrenim hayatları boyunca seçtikleri dil ile devam ederler. Ders saatleri 
mevcut akademik yılın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders çizelgelerine göre her 
seviyede değişiklik gösterir. 

 

Koç Okulu öğrencileri hangi aksanla İngilizce konuşur? 

Koç Okulu’nda pek çok farklı ülkeden öğretmenimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz, çok kültürlü bir 
eğitim ortamında yetişmelerinin kazanımıyla, İngilizce’yi özel bir aksanla konuşmaz ancak farklı 
aksanları rahatlıkla anlar; ziyaret ettiği, ileride eğitim göreceği ve/veya yaşayacağı ülkelerdeki 
aksanlara kolaylıkla uyum sağlarlar. 

 

Cambridge İngilizce sınavlarını uyguluyor musunuz? 

Okulumuzda Cambridge İngilizce sınavları uygulanmamakta ancak sınav bilgileri, tarihleri ve 
sınav ücretlerini içeren bir bilgilendirmeyi velilerimize iletmekteyiz.  

 

Özel yetenekli ya da akademik olarak üstün öğrenciler için ayrı sınıf oluşturuyor musunuz? 

Öğrencilerimiz için farklı başlıklar altında özel sınıflar oluşturmuyoruz. Öğrencilerimiz ana 
sınıfında dört şubeye dağıtılır. 1. ve 3. sınıfta tekrar karılarak yeni şubeler oluşturulur. Ortaokulda 
ise her seviye sonunda sınıflar karılır. Böylece öğrencilerimiz birbirini tanıyarak ortaokulu 
tamamlamış olurlar. 

 

Okul spor takımları seçmeleri hangi sınıfta başlar? 

5. sınıfta başlar. 
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Sporcu bursu var mı? 

Sporcu bursu bulunmamaktadır. 

 

Başarılı öğrencilere burs desteği var mı? 

İlkokulda ve ortaokulda başarı bursu bulunmamaktadır. Lisede hazırlık sınıfı kayıtlarında her yıl 
Vehbi Koç Vakfı tarafından belirlenen ve değişiklik gösterebilen burs bütçesi kapsamında burslu 
öğrenci kaydı alınır. 

 

Disiplin politikanız hangi temellere dayanıyor? 

Okulumuz öğrenci merkezli bir yaklaşımla olumlu disiplin felsefesi benimsemektedir. Disiplin 
kuralları ve yaptırımları Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği gereğince uygulanmaktadır. 

 

Okulun kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi beslenmeleri nasıl belirlenir? 

Menüler Okul Aile Birliği, diyetisyen, yemekhane, öğrenci ve öğretmen temsilcilerinden oluşan 
Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Komitesi’nin aylık toplantılarında belirlenir ve duyurulur. İlkokul ve 
ortaokulda öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi beslenmesi verilir. 
Okulumuzda, güvenilir ve tescilli markaların ürünleri kullanılmaktadır. 

 

Hangi semtlere servis hizmeti veriliyor? Bir öğrenci serviste ne kadar zaman geçiriyor?  

Servis planlaması her sene servis hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin ev 
adreslerine göre optimize edilerek düzenlenmektedir. Varış süreleri güzergah ve trafik 
yoğunluğuna göre değişmektedir. Koç Okulu, İstanbul gibi çok büyük bir şehirde birçok semte 
uzakta olmakla birlikte, 600 dönümden büyük kampüs arazisiyle merkezden uzak olmanın 
avantajlarını da öğrencilerimize sunmaktadır.  

 

Okuldaki sağlık hizmeti nasıl sunulmakta? 

Koç Okulu’nda sağlık hizmetleri Amerikan Hastanesi ve MedAmerikan Polikliniği’nin okulda tam 
zamanlı olarak görev yapan sağlık çalışanları tarafından yürütülür.  Toplam 2 revirde, 2 doktor, 
9 hemşire (3’ü gece nöbetçisi) ve 1 koordinatör ile birlikte, 24 saat boyunca çalışanlarımıza ve 
öğrencilerimize hizmet verilir. 

Öğrenci, revire geldikten sonra değerlendirilir ve gerekli müdahale(ler) yapılır. Eğer ağızdan ilaç 
uygulanması gerekiyorsa veli aranarak onay istenir. Her sağlık sorunu için olmasa da travma 
gibi durumlarda veli aranarak okul sonrasında da takip ve tetkikinin yapılması konusunda bilgi 
verilir. 

Okulumuzda acil durumlarda kullanılmak üzere bir hasta nakil ambulansı bulunmaktadır. Acil 
durumlarda öğrencinin ailesi bilgisi ve onayı dahilinde sağlık merkezlerine veya hastanelere 
öğrencimizin sevki sağlanır. 

 

Moodle nedir? Nasıl kullanılır? 

Moodle sanal bir öğrenme ve bilgi paylaşım ortamıdır. 
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Tüm ilkokulda ve ortaokulda her seviyenin ve branşın Moodle ortamında kendine ait bir sayfası 
vardır. Öğretmenlerimizin düzenlediği Moodle sayfaları, ilgili dersin haftalık ele alınacak 
konularını, ev çalışmalarını, veli bültenlerini, tatil önerilerini içerir. Moodle sayfasının düzenli 
olarak takip edilmesi önerilir. Lisede Moodle kullanımı dersin ihtiyacına göre farklılık gösterir ve 
akademik süreçlere uygun farklı platformlar (Google Classroom, ManageBac, Kognity vb.) da 
kullanılmaktadır. 

 

Yatılıdan nasıl faydalanılabilir? 

Koç Okulu İstanbul dışında ikamet eden lise öğrencilerine yatılı imkanı sunar. Yatılı öğrenciler 
yaşadıkları yerin okula uzaklığına göre okulda 5 gün ya da 7 gün yatılı kalabilirler. Yatılı ile ilgili 
detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu mu? 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. sınıftan itibaren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla 2 ders 
saati olarak yapılmaktadır. 

Öğrencinin nüfus cüzdanının din hanesinde “İslam” dini dışında başka bir din gözüküyorsa 
dersten muaf olur. Nüfus cüzdanının din hanesi boş ise öğrenci MEB yönetmeliği gereği derse 
girmek zorundadır. 

Yeni nüfus cüzdanlarında din hanesi olmadığından muafiyet durumunun belirlenmesi için 
vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmektedir. 

 

Okul ücretlerinde herhangi bir indirim var mı? 

Güncel indirim oranlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

 

Okulda öğrenci iken kayıt dondurma yapılabilir mi? 

Okulumuzun kayıt dondurma prosedürüne uygun olması durumunda kayıt dondurma işlemi 
yapılabilmektedir. 

 

 

  

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-lise/yatili/
http://www.koc.k12.tr/tr/kurumsal/idari-bolumler/muhasebe/


 

 

2021/1 

5 

İLKOKUL 

 

Ana sınıfına kaç öğrenci alınır? Alım süreci nasıldır? 

Ana sınıfına kayıt yaptırmak üzere 40 kız 40 erkek öğrenci noter huzurunda kura yoluyla 
belirlenir. Kura kriterleri ve yaş aralıkları okul web sitesinden duyurulur.  

Aday öğrencilerin velileri kuradan önce online sistem üzerinden başvurularını tamamlar. 

Sistem kapandıktan sonra kura numaraları aday velilere gönderilir. Kurada asıl ve yedek 
öğrenciler belirlenir. Asıl ve yedek listeleri ve kayıt tarihleri, okulun web sitesinde duyurulur.  

Kayıt hakkı kazanan asıl listedeki öğrencilerin kayıt yaptırmaması durumunda yedek öğrenci 
listesinden sırası gelen öğrenciler kayıt yaptırma hakkına sahip olur. Aday velilerimize kayıt 
tarihlerini ve listelerini titizlikle takip etmelerini öneriyoruz.  

 

Öğrenciler hem ana sınıfı hem de 1. sınıf kurasına aynı anda girebilirler mi?  

Öğrenciler hem ana sınıfı hem de 1. sınıf kurasına aynı anda başvuru yapamazlar. Aday öğrenci 
velisi hangi seviyede başvuru yapacağına yaş kriterlerini değerlendirerek karar verir. 

 

İkiz kardeşlere ana sınıfı kurasında ayrıcalık tanınıyor mu? 

İkiz kardeşlere kurada ayrıcalık tanınmaz. 

 

Ana sınıfı kurasında “ön izleme” çalışması var mı? 

Ön izleme çalışması yapılmaz. Kuradan sonra kayıt yaptıran öğrenciler için akademik, sosyal-
duygusal ve bilişsel alanda tanıma çalışmaları yapılır. 

 

İngilizce derslerinin içeriği nasıldır? 

İlkokul İngilizce programı İngilizceyi yabancı dil (EFL: English as a Foreign Language) olarak 
öğrenen öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri için 
tasarlanmıştır. Çok kültürlü bir deneyim sağlamak amacıyla derslerimiz farklı uyruklardan 
öğretmenlerle yürütülmektedir. Bazı dersler tüm sınıfça işlenmekte, bazı derslerde ise sınıf ikiye 
bölünüp “split” dersler aracılığıyla ve “co-teacher”lardan (ikinci İngilizce öğretmeni) destek 
alınarak yapılmaktadır. 

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alıp, kendilerini güvende hissederek rahat iletişim 
kurabilecekleri ve onları motive edecek ortamlar hazırlamaktayız. Öğrencilerimizin soru 
sormalarını, sorgulamalarını, meraklarını ve yeni fikirlerini destekliyoruz. Bu yaş grubunda, oyun 
temel olduğundan eğlenceli aktiviteler ile keyifle öğrenmeleri için fırsatlar yaratıyoruz. EFL için 
üretilmiş materyallerin yanı sıra özgün içerikli materyaller kullanarak öğrenme yolculuklarını 
zenginleştiriyoruz. 

 

Sınavlar hangi seviyede başlıyor? 

Ana sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması yoktur. Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat 
ve yönetmelikleri kapsamında 4. sınıf seviyesinde başlar. 

 

Sınav olmayan seviyelerde değerlendirmeler nasıl yapılıyor? 
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Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız; öğrencilerimizin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinden 
öte bilginin öğrencilerimiz için anlamlandırıldığı, öğrencilerimizin öğrenmenin sorumluluğunu 
üstlenmesi ve kazanımlarının yaşantısal hâle getirilmesi temel alınarak yapılır. Hazırbulunuşluk, 
gözlem, görüşme formları, konuya giriş etkinlikleri ile tanıma çalışmaları, açık uçlu sorular, 
dereceli puanlama anahtarı, kavram haritaları, çıkış kartları, haftalık değerlendirmeler, konu 
değerlendirmeleri, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, grup değerlendirme ile de izleme 
ve sonuç odaklı çalışmalar yapılır. Ana sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde her öğrencimizin 
potansiyelini fark ederek gelişmesini sağlamak için sürece dayalı gözlem ve değerlendirme esas 
alınır. 4. sınıfta sınavların yasal zorunluluk olmaya başladığı yıldan itibaren kapsam 
doğrultusunda değişik sınav türleri ile sorular oluşturularak değerlendirmeler yapılır. 

 

3. ve 5. sınıfa geçecek öğrencilere yapılan Koç Okulu giriş sınavları kim tarafından hazırlanıyor? 
Sınavların içeriği nasıl belirleniyor? 

Sınavlar, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanır. Sınavların içeriği, öğrencinin bulunduğu sınıf seviyesine ait Milli Eğitim 
Bakanlığı eğitim öğretim programındaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan sorulardan oluşur. 
Sınavlar, MEB’in belirlediği tarihlerde yapılır ve okul web sitesinden ayrıca duyurulur.  Sınavların 
içerikleri MEB kazanımları doğrultusunda hazırlanır. Okul web sitesinden ve MEB 
duyurularından takip edebileceğiniz sınav duyurularında sınavda yer yer alacak dersler, soru 
kapsamları, sayıları ve sınav süreleri açıklanır.  

 

Sınav gününün işleyişi ve düzeni nasıl belirleniyor? 

Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ve öğretmenleri tarafından düzen ve işleyiş planlanır, okul web 
sitesinde tüm süreç detaylarıyla yayınlanır.  

 

Sınav değerlendirme süreci nasıl yürütülüyor? 

Değerlendirmeler ve puan sıralaması Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.  

 

3. ve 5. sınıf geçiş sınavlarıyla Koç Okulu’na katılan öğrenci sayısı / okul kontenjanı nedir? 

Her sene değişkenlik göstermektedir, seviyedeki mevcut öğrenci sayımıza göre kontenjan 
belirlenir. 

 

3. ve 5. sınıf geçiş sınavlarıyla Koç Okulu’na katılan öğrencileri için ayrı sınıflar oluşturuluyor 
mu?   

Mevcut öğrencilerimiz ile sınavla gelen öğrencilerimiz karılarak tüm öğrencilerimiz için yeni 
sınıflar oluşturulur. 
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3. sınıf geçiş sınavıyla Koç Okulu’na katılan  öğrencilerin İngilizce düzeylerindeki farklılıklar için 
ne yapıyorsunuz? 

Okula kayıt aşamasında verilen bilgilendirme dosyasında İngilizce öğrenimlerini geliştirecek 
çalışmalarla ilgili öneriler yer alır. 

Sene başında derslerdeki gözlem ve değerlendirmeler sonucunda desteğe ihtiyaç duyan 
öğrencilerimiz belirlenir. Bu öğrenciler, beklenen seviyeyi yakalayana kadar okul saatleri içinde 
yapılan İngilizce destek çalışmalarına katılırlar. 

 

Koç Okulu’na yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programı var mı? 

Ana sınıfı, birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimiz için akademik takvim doğrultusunda hazırlanmış 
ve yaş seviyelerine uygun farklı oryantasyon programlarımız bulunmakta. Okula uyum 
süreçlerini kolaylaştırmak ve okul yaşantılarına mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla ana 
sınıfı öğrencilerimiz, ailelerle birlikte öğretmenlerini ve okulu tanıma programlarına 
katılır.  Öğrencilerimizin bir üst sınıfa geçerken duygusal olarak hazır olmalarını sağlamak ve 
hayatları boyunca karşılaşacakları değişimlerle 
başa  çıkma  becerilerini  geliştirmek  amacıyla  sınıf  öğretmeni  ve  psikolojik danışmanımızın 
iş  birliği   ile sınıf   seviyesinin   ihtiyacına   yönelik çalışmalar yapılır. Yeni öğrencilerimiz için 
duygusal süreçlerde destek amaçlı İkinci Adım Programı, yoğun bir şekilde ele alınır. Ek olarak, 
üçüncü sınıf oryantasyon sürecinde öğrencilerimize okul başlamadan önce “Oryantasyon 
Kitapçığı” verilir. Bu kitapçıkta okulda bir günün nasıl geçtiği anlatılırken, okul birimleri de 
tanıtılarak okula yeni başlayan bir öğrenciye yönelik  önemli bilgilere yer verilir. 

 

Oryantasyon çalışmaları kaç hafta sürüyor? 

Öğrencilerimizin her yıl içinde bulunduğu sınıf seviyesinin son çeyreği ile bir sonraki sınıf 
seviyesinin ilk çeyreği oryantasyon programı olarak planlanır. Sınıfa yönelik oryantasyon 
programı yapılandırılmış bir şekilde belirlenmiş sürede uygulanıp bitirilirken, bireysel olarak 
öğrencinin ihtiyaçları düzenli olarak takip edilir ve uyum sürecinde ekstra desteğe ihtiyaç duyan 
öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları ihtiyaç devam ettiği müddetçe sürdürülür. 

 

İlkokulda sınıflarda kaç sınıf öğretmeni var? 

İlkokulda her sınıfın bir sınıf öğretmeni, ana sınıflarında ise bir sınıf öğretmeni ile bir yardımcı 
öğretmen bulunur. 

 

İlkokulda etüt var mı? 

İlkokulda etüt çalışmaları öğretmenlerimizin desteği ile gün içerisinde tamamlanır. Ortaokulda 
okul saatleri içinde etüt çalışmaları yapıldığı gibi okul sonrası Akademik Destek Programı 
çalışmaları yapılır. 

 

Okul sonrası aktiviteler var mı? 

İlkokulda okul sonrası aktivite çalışması yoktur. 
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İlkokulda kulüp çalışmalarının kapsamı nedir? 

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini 
tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların bütüncül 
gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından 
edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize 
bilişsel, sosyo-duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, 
spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarındaki farklı yapılardan oluşur. 

 

İlkokuldaki ev çalışması politikası nedir? 

Okulumuzda, öğrenme sürecinin bir parçası olarak tasarlanan, çocuğun okul dışında da öğrenen 
olduğunu hissedebileceği yaş özelliklerine uygun farklı yapılandırılmış ev çalışmaları verilir. 

Bu çalışmalarla öğrencimize, öncelikle öz disiplin becerilerinin (sorumluluk, zaman yönetimi, iyi 
çalışma alışkanlıkları gibi) kazandırılması esas alınırken aile etkileşimli olması önemsenir. 
Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak öğrencilerimize farklı sorumluluklar da 
verilir. 

o Yeni öğrenimleri, kazanımları ve becerileri pekiştirmek ve desteklemek için ‘Alıştırma Ev 
Çalışmaları’, 

o Bir konuya veya üniteye başlamadan önce ön bilgi edinmelerini sağlamak için ‘Hazırlık Ev 
Çalışmaları’, 

o Öğrencilerin var olan bilgi-becerilerini kullanarak yeni projeler üretmeleri ve potansiyellerini 
en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak için ‘Geliştirici Ev Çalışmaları’, 

o Öğrencilerin öğrendiklerini birleştirerek ortaya yeni ve özgün bir eser çıkarmalarını ve doğal 
merak duygularını desteklemek için ‘Yaratıcı Ev Çalışmaları’ ve ‘Araştırma Ev Çalışmaları’ 
verilir. 

Ana sınıfı için hafta sonu ev çalışması mevcutken, ilkokul seviyelerinde çarşamba günü dışında 
her gün ev çalışmaları verilir. 
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ORTAOKUL 

 

Ortaokulda İngilizce programı nasıldır? 

Ortaokulda İngilizce programı (EFL: English as a Foreign Language), öğrencilerimizin okuma, 
yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi etkinlikleriyle İngilizce’yi anlamalarını geliştirmeyi 
amaçlar. Dil becerilerini geliştirip onlara rehberlik ederken, öğrencilerimizi teşvik etmek ve 
çevrelerindeki dünyayla ilgili anlayışlarını geliştirmek için literatür ve sorgulamaya dayalı 
öğrenme yöntemi kullanılır. 

 

5. sınıf sınavı ile Koç Okulu’na alınacak öğrenci sayısı nasıl belirleniyor? 

Ortaokul sınıflarının kontenjanına göre 5. sınıfa öğrenci alımı yapılmaktadır. Bu sayı eğitim yılı 
bazında değişiklik gösterebilmektedir.  

 

5. sınıfa geçen öğrenciler için oryantasyon programı yapılıyor mu? 

Okulun açılmasıyla eş zamanlı olarak başlayan sınıf seviyesine özgü oryantasyon 
programlarımız bulunmaktadır. 

 

Ortaokulda aktivite çalışmaları nasıldır? 

Ortaokulda, okul sonrası farklı branşlarda kulüp çalışmaları ve okul spor takımları antrenmanları 
yapılır. Öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre isterlerse okul sonrası yürütülen kulüplerden birini 
seçerler. Okul spor takımları antrenmanları da yine okul sonrası yapılır. 

 

Ortaokulda etüt var mı? Hangi öğrencilere yönelik etüt veriliyor? 

Etütler öğrenci-veli talebi ya da öğretmenin gördüğü ihtiyaç doğrultusunda okul saatleri içerisinde 
planlanır. Ayrıca yine öğrenci, veli ve öğretmen isteği ile öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda okul 
sonrası Akademik Destek Programı düzenlenir. 

 

5. sınıfa geçiş sınavında başarılı olarak Koç Okulu’na gelen gelen öğrencilerin İngilizce 
seviyelerindeki farklılıklar için ne yapılmaktadır? Bu öğrenciler için okul açılmadan önce 
hızlandırılmış kurslar organize edilecek mi? 

Okul açıldıktan sonra 5. sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ihtiyaç duyulduğu takdirde, 5. 
sınıf İngilizce dersi yetkinlik seviyesini yakalayana kadar etüt ve bireysel destek çalışmalarına 
katılırlar. Bu öğrencilerin çoğu, o yılın ikinci dönemi itibarıyla istenen seviyeye ulaşmış olurlar. 

 

Ortaokulda kaç saat İngilizce dersi yapılmaktadır? 

Ortaokulda her seviyenin ihtiyacı ve Koç Okulu İngilizce müfredatı doğrultusunda farklılaşan 
İngilizce ders saatleri bulunmaktadır. . 
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Rehberlik çalışmalarının kapsamı nedir? 

Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü gelişimsel ve önleyici rehberlik yaklaşımı 
çerçevesinde, öğrenciye özgü, öğrencinin gelişiminin hızında ve bir program dahilinde 
öğrencileri destekler. Okulumuzda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri genel 
olarak, öğrencin kendini daha iyi tanıması, kişisel özelliklerinin farkında olması, kendisine açık 
olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyelini 
geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi, 
riskli yaşam olaylarına karşı güçlenmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen 
psikolojik destek hizmetleridir. Tüm bu amaçları gerçekleştirmek için yıllık bir programa bağlı 
olarak bireysel ve grup çalışmaları ile öğrenci, öğretmen, aile ve okulun diğer bileşenlerine 
ulaşılır.  

Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları hakkında detaylı bilgiye bu bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz. 

 

Ortaokulda ödev politikanız nedir? 

Ödev politikamız ders ve öğrenci ihtiyaçları ile MEB yönergeleri doğrultusunda şekillenir. 

 

 

  

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-ortaokul/rehberlik/
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LİSE 

 

Liseye giriş koşulları nelerdir? 

Koç Okulu liseye LGS sonuçlarına göre Lise hazırlık sınıfına ve kontenjan olması durumunda 9. 
sınıfa nakil sınavıyla  öğrenci alımı yapmaktadır. 10, 11 ve 12. sınıflara öğrenci alınmamaktadır.  

Lise Hazırlık sınıfına Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrenci alınır. Kayıt takvimi 
MEB tarafından kesinleştirildiğinde puan ve kontenjan bilgileri okul web sitesinden ilan edilir. 
Kayıtlar Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının ilk iki haftası içerisinde gerçekleşir.  

9. sınıfa açık kontenjan olması durumunda Türkçe ve İngilizce dil becerileri sınavları sonucuna 
göre öğrenci alınır ve başvuru koşulları okul web sitesinden duyurulur. Kayıtlar Ağustos ayının 
son iki haftası içerisinde gerçekleşir. 

 

9. sınıfa nasıl öğrenci alıyorsunuz? 

Aşağıdaki iki koşuldan sadece birine sahip olan adaylar 9. sınıfa nakil için başvurabilir: 

• 2020-2021 ders yılında LİSE HAZIRLIK sınıfında okumuş, 9. sınıf öğrencisi olmaya hak 
kazanmış, derslerin başladığı günden bittiği güne kadar geçen süre içerisinde disiplin cezası 
almamış öğrenciler 

• Öğrenimini yurt dışında sürdürüp, Türkiye’deki okulların 9. sınıfına devam edebileceğine dair 
DENKLİK BELGESİ alan öğrenciler 

Başvuru koşulunu sağlayan adaylar okul web sitesi üzerinden başvuruda bulunurlar. Başvurular 
doğrultusunda aday öğrencilerin okulun gerçekleştirdiği Türkçe sınavına girmesi ve İngilizce 
yeterliliklerini beyan etmek üzere Şubat ayında web sitesinden duyurulacak olan İngilizce dil 
becerileri sınavının (Duolingo, TOEFL vs) sonuç belgelerini iletmeleri beklenir. 

Türkçe sınavı VKV Koç Özel Lisesi tarafından Ağustos ayında yapılır. Sınavda 9. sınıf 
beklentilerini karşılayacak anlama ve yazma yeterliliği; okuduğunu anlama, yorumlama ve 
yazma becerilerine yönelik sorular ile değerlendirme yapılır. Sınav klasik sınav biçiminde 
uygulanır ve süresi 80 dakikadır. Türkçe sınavından barajı aşmak için 100 puan üzerinden en az 
70 puan almak gerekir. 

İngilizce yeterliliğini belgelemek için öğrencilerin Şubat ayında belirlenen sınavdan ilan edilecek 
minimum puanı alması beklenmektedir. Okulumuz bu sınavın kayıtları, düzenlenmesi ya da 
sonuçları ile ilgili hiçbir sorumluluk almamaktadır. Sınav sonucunun kayıt esnasında iletilmiş 
olması esastır.  

Türkçe sınav sonucu ve İngilizce dil becerileri sınav skorunun toplamı en yüksek puandan en 
düşük puana doğru sıralanır ve açık kontenjan sayısı kadar öğrenci kayıt hakkı kazanır. 

 

Öğrencinin portfolyosunun ya da bireysel başarılarının 9. sınıf nakil öğrenci kaydına etkisi var 
mıdır? 

9. sınıfa nakil ile öğrenci alma koşulları Lise Kurum Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre 
oluşturulur. 

Portfolyo ya da öğrencilerin bireysel başarıları kayıtlarda şeffaflığın korunmasını sağlamak üzere 
bu esaslar içinde yer almamaktadır. 

 

Liseye kayıt olurken burs imkanı var mıdır? 
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Lise hazırlık seviyesinde her yıl belirli bir bütçe kapsamında burs imkanımız vardır. Bu burs en 
yüksek başarı ve en fazla ihtiyaç esasına göre dağıtılır. Burs başvurusunda bulunan adayların 
dosyaları Koç Okulu Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun adaylara burs verilir.  
9. sınıf nakil kayıtları için burs imkanı yoktur. 

 

Lisede sınıflar nasıl oluşturuluyor? 

Hazırlık sınıfları, öğrencilerimizin İngilizce yetkinlik ve yeterlilikleri esas alınarak oluşturulur.  

9. ve 12. seviyeler arasındaki seviyelerde sınıflar her sene yeniden oluşturulur. Sınıflar 
oluşturulurken bir önceki yılın rehber öğretmeni, devam edilecek yılın rehber öğretmeni ve müdür 
yardımcıları bir araya gelerek, öğrencilerin akademik, duygusal ve davranışsal durumları 
değerlendirilir. Tüm sınıfların genel başarı ortalamaları, kız ve erkek öğrenci sayılarının eşit 
olmasına dikkat edilir. Bir önceki akademik yıl öğretmenlerinin öğrenciler hakkında verdiği 
geribildirimler göz önünde bulundurulur. Öğrencilerin yaş seviyelerine ve gelişim durumlarına 
özel durumlar dikkate alınıp lisenin duruma özel ihtiyaçları gözetilerek sınıflar oluşturulur.  

11 ve 12. sınıf seviyelerinde sabit şube sistemi yerini öğrencilerin seçmeli ders seçimleri 
doğrultusunda oluşan sınıf sistemine bırakır. 11. ve 12. sınıfta IB programını seçen öğrenciler 
için sınıflar, ders seçimlerine göre şekillenmiş olur. 

 

Lisede Uluslararası Bakalorya (IB) programı ne zaman ve nasıl uygulanıyor? 

IB programı 11 ve 12. sınıf seviyelerini kapsayan iki senelik bir programdır. MEB veya IB 
programı seçim süreci 10. sınıfın ilk döneminde yapılan bilgilendirme toplantısı ile başlar. 

IB programı kapsamında öğrenciler IB’nin oluşturduğu her bir ders grubundan bir ders olmak 
üzere altı ders alır. Bu derslerin yanında öğrencilerin Bilgi Kuramı dersi alması, CAS (Yaratıcılık, 
Etkinlik, Hizmet) kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmesi ve seçtiği 
derslerden birinden bitirme projesi hazırlaması beklenir. Öğrenciler iki senenin sonunda Mayıs 
ayında yapılan sınavlara girerek başarılı olmaları durumunda IB diploması almaya hak kazanır. 
IB programı ile ilgili detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

MEB kuralları gereği IB programını seçen öğrenciler de MEB’in ilgili seviyeler için zorunlu 
derslerini almaya devam eder. 

 

MEB ya da IB programlarının seçimi nasıl ve ne zaman yapılır?  

Öğrenciler 10. sınıf itibarıyla IB ya da MEB ile devam etme kararı alırlar. 

Bu süreçte rehber öğretmen, müdür yardımcısı, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık birimleri öğrenci 
ve velilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları yaparlar. Bu bilgilendirme toplantıları sonrasında 
öğrenci ve veliler ilgili birimlerden randevu alarak karar süreci konusunda destek alabilirler. 

 

Lisede Ders Dışı Etkinlik çalışmaları nasıldır? 

Lisede, okul sonrası birçok farklı alanda kulüp çalışmaları, topluma hizmet çalışmaları, sosyal 
sorumluluk projeleri ve okul spor takımları antrenmanları yapılır. 

Öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre okul sonrası yürütülen kulüplerden kendilerine uygun olanları 
seçerler. Ders dışı etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

Sadece yurt dışına mı öğrenci hazırlıyorsunuz? 

Koç Okulu, Lise’den her yıl 200’den fazla öğrenci mezun verir. Yıllara göre değişmekle birlikte, 
mezunlarımız hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki seçkin üniversitelere yerleşirler. 

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-lise/uluslararasi-bakalorya-programi/
http://www.koc.k12.tr/tr/etkinlikler/
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Okul web sitemizde bulunan Mezun Başarıları sayfasından bağlantısında mezun başarılarına, 
yerleşme durumlarına ve farklı istatistiklere erişilebilir. 

 

Okulun yurt dışı öğrenci değişim programları var mı? 

Okulumuzun yurt dışı öğrenci değişim programı bulunmamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığının okullara yolladığı yurt dışı eğitim programları başvuru bilgilendirmeleri 
öğrencilerimize yapılır. Öğrencilerimiz bireysel kararları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının 
öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek yurt dışı değişim programlarına başvurabilirler. 

 

Yatılı odaları kaç kişiliktir? 

Haftanın 7 günü kalan yatılı öğrencilerimiz 4 kişilik odalarda, haftanın 5 günü yatılı kalan 
öğrencilerimiz 2 kişilik odalarda kalmaktadırlar. 

 

İstanbul’da yaşayan öğrenciler yatılıda kalabilir mi? 

Öncelik şehir dışından gelen öğrencilerimize verilmek üzere İstanbul’da yaşayan öğrencilerimiz 
de yatılıda kalabilmektedir. Yeterli yatak kapasitesi olması durumunda en uzak mesafede 
yaşayan öğrenciye öncelik tanınır. 

 

Öğrencilerinizi Yurt içi Üniversite Sınavlarına hazırlık süresince nasıl destekliyorsunuz? 

11 ve 12. sınıf MEB programında Matematik ve Fen dersleri Türkçe dilinde işlenir. Lisenin son 
iki senesi alan derslerine odaklıdır ve kullanılan ders kitapları, materyalleri yurtiçi üniversite 
sınavlarına yönelik yoğun çalışmalara olanak verecek yönde tasarlanmıştır.  

Öğrencilerimiz 10. sınıfta başlayıp 11 ve 12. sınıf düzeylerinde sayısı ve sıklığı artacak şekilde 
planlanmış deneme sınavları alırlar. Bu sınavlardaki performanslarını yurtiçi üniversite 
danışmanı ile beraber gözden geçirerek bireysel çalışma planı oluşturabilirler. 

 

En son açıkladığınız taban puan ve kayıt aldığınız puan aralığı nedir?  

2020-2021 akademik yılında açıkladığımız taban puan 475, kayıt aldığımız en yüksek puan 
494.9370, en düşük puan ise 453.4037’dir.  

 

En son kayıt olan öğrenci hangi yüzdelik dilimden kayıt oldu? 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında en son kayıt olan öğrencimiz %1.5 dilimden kayıt olmuştur.  

 

(Milli) sporculara burs veriyor musunuz? 

Okulumuzda (milli) sporcu bursu verilmemektedir. 

 

Lise hazırlık seviyesinde toplam kaç öğrenciye burs veriyorsunuz? 

Lise hazırlık seviyesinde her yıl Vehbi Koç Vakfı tarafından belirlenen bütçe kapsamında burs 
imkanımız vardır. Bütçe dahilinde burs takdir edilecek öğrenci sayısı her yıl değişiklik 
gösterebilmektedir.  

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-lise/mezun-basarilari/
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Okulunuza kayıt olduktan sonra farklı bir okula kayıt yaptırabiliyor muyum? 

Okulumuza kayıt olduktan sonra harhangi bir devlet ya da özel okula kayıt almanız mümkündür. 
Bunun için okulumuzdaki kaydınızı iptal etmeniz gerekir.  

 

Verilen burs senelik mi yoksa tüm lise eğitim hayatı boyunca devam ediyor mu? Verilen burs 
hangi şartlarda devam ediyor?  

Lise Hazırlık seviyesinden itibaren takdir edilen  burs beş sene boyunca geçerlidir.  Bursun 
devamlılığı için öğrencinin not ortalamasının 70 ve üstü olması ve disiplin cezası almaması 
gerekmektedir.  

 

Burs aldıktan sonra da her sene yeniden değerlendirmeye tabi olacak mıyız? 

Ailenin ekonomik durumunda değişiklik olduğu takdirde burs başvurusu yeniden değerlendirilir. 

 

Geçen sene burs alan öğrencilerin genel yüzdelik dilimi neydi?  

2020-2021 eğitim-öğretim yılında burs alan öğrencilerin genel yüzdelik dilimi 0.02-0.10 
arasındadır. 

 

Ders dışı etkinliklerde, kulüp faaliyetlerinde öğrencilerinize finansal destek sunuyor musunuz?  

Okulumuzda kulüplerimiz kullanımı için bir  bütçe ayrılmış olup gerekli durumlarda kulüp 
faaliyetleri kapsamında öğrencilerimiz okul dışında uzman eğiticilerle desteklenmektedir. Kulüp 
etkinlikleri nedeniyle yapılabilecek  seyahatler ile ilgili masraflar veli sorumluluğundadır. 

 

Yurt dışına giden öğrencilerin yüzde kaçı burslu kabul alıyor?  

Eğitimlerine yurt dışında devam etmeyi tercih eden öğrencilerimizin aldıkları burslar yıldan yıla 
değişiklik göstermekle birlikte, her yıl mezun ettiğimiz öğrencilerin %10 ila %20’si yurtdışı 
başvurularında çeşitli oranlarda ihtiyaç ve başarı bursları almaktadır. Yurtdışına giden 
öğrencilerimize 2020 yılında 3.222.271 $, 2019 yılında 1.729.182 $, 2018 yılında 1.990.634 $ 
toplam burs takdir edilmiştir. 
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