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1515 Öğrenci

103 Öğretmen

63 Derslik

7 Laboratuvar 5 AtölyeAçılış Yılı

2015
24 Derslik başına düşen öğr.
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OKULU

Genel Bilgi





Proje Okulu

Fen ve Sosyal Bilimler Programı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Program ve Proje 
Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” 1 Eylül 2016 gün ve 29818 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TEKAİHL’de bir proje okuludur. 

Etkin ve Yetkin Yönetici ve Öğretmenler

Bu okullara öğretmen ve yönetici atanırken; (mesleki deneyim ve 
performansı, lisansüstü eğitimi, yayınları, proje çalışmaları, katıldığı 
eğitim faaliyetleri(seminer, konferans, sempozyum vb.), sosyal 
aktiviteleri, yabancı dil durumu gibi somut kriterlerin aranmaktadır. 



Kur’an-ı Kerim 

ve Hafızlık 

Projesi

Kur’an-ı Kerim 

Işığında Bilim 

Projesi

Güneş Doğudan 

Yükseldi Projesi

Yaşam Becerileri 

Projesi
Her Sınıfın Bir Yetim 

Kardeşi Var Projesi

GİS Harezmi Projesi

TOPLAM
22 Proje

Okulumuzda Yapılan Projeler



Proje Yapılan Kurumlar



Üniversite Profesörleri Derse Giriyor

Türk Musikisi
Oyunculuk
Grafik Tasarım
Fizik
Tarih

Kodlama
Robotik

Kamera Kullanımı
Senaryo Yazımı
Kurgu
Yayıncılık



Duvarsız Sınıflar Projesi



Uluslararası Diploma Programı

Niteliği Yüksek Bir Müfredat

Uluslararası diploma programına yönelik akreditasyon 

çalışmalarımızı başlattık. Ocak ayından sonra IBDP aday 

okul statüsüyle, okulumuzdaki müfredat yapısı daha 

nitelikli bir forma bürünecek ve öğrencilerimiz, 

uluslararası bir okulun imkânlarına kavuşacak.

Yeni Bir Felsefe, Daha Kaliteli Bir Eğitim

IBDP’nin sunduğu yüksek nitelikli müfredat sayesinde 

öğrencilerimiz, sadece Türk üniversitelerine değil, dünyanın 

önde gelen üniversitelerine de kabul alabilecekler.

IBDP’nin öğrenme-öğretim yaklaşımı, öğrencileri 

hayata daha nitelikli hazırlamaya yönelik yüksek standartlar 

sunmaktadır.



Üniversiteye Güçlü Hazırlık

Yenilikçi ve Sonuç Odaklı Hazırlık

TEKAİHL, üniversite hazırlık sürecini 4 yıllık bir 

programa yayarak, öğrencilere yenilikçi ve sonuç 

odaklı bir sınav hazırlık programı uygular.

Kaliteli Araçlarla Hedeflenen Başarı

Periyodik tarama testleri, deneme sınavları, etüt dersleri ve rehberlik hizmetleriyle 

güçlendirdiğimiz hazırlık programımızla, başarıyla hedeflere ulaşıyoruz. 

Raunt dijital sınav hazırlık çözümü sayesinde de, Veriye Dayalı Bütünleşik Akıllı 

Eğitim süreciyle öğrencilerimiz kendilerini adım adım geliştirmektedir.
Raunt 



Raunt Şampiyonları



Fiber Optik Altyapı

Fatih Projesi

TEKAİHL’de her öğrencimize tablet dağıtılmış, 

internet altyapısı fiber optik olarak yenilenmiştir. 

21. Yüzyıl Öğrenen Özellikleri

Genellikle anne - baba ve öğretmenlerinden daha üst düzey
sayısal okuryazarlığa sahipler. Bilgisayarsız bir dünya
bilmiyorlar .
Yaparak öğreniyorlar. Onları oturtun ve sizi gözleyerek nasıl
öğrendiklerine bakın. 
Görseldirler. Resim, ses, renk ve videoyu metinden önce işlerler.



STEM Eğitimleri

Tüketen Değil, Üreten Nesil

TEKAİHL’de uygulanan STEM eğitiminin amacı, temel 

bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve 

mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata 

geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 

21. Yüzyıl becerilerine sâhip bireyler yetiştirmektir. 

Kızlar Geleceği Kodlayacak.

Öğrencilerimiz, STEM laboratuvarlarımızda hazırlanan 

program çerçevesinde yazılım-kodlama öğrenecekler, 3D 

yazıcılar ile istedikleri tasarımı üretebilecekler. 

STEM Eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte 

kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime 

dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor.



Bilim
Teknoloji

Mühendislik

Matematik 

Bilim Projeleri

Yazılım-Kodlama

Maker Çalışmaları

Robotik Atölyeleri

STEM Eğitimleri

















Teknoloji

Yazılım

Etkili Öğrenme

Sanat - Tasarım

Grafik Tasarım Laboratuvarı



Kendini Geliştir Projesi: TEK Tv

Eğlenceli Öğrenme Ortamı

Bireysel yönlendirmeli öğrenme kavramının yeni ve farklı bir 

öğrenme kültürü inşa edeceğine inanıyoruz. Bu minvalde, 

geliştirdiğimiz projeyle öğrencilerimiz, kendi öğrenmelerinin 

sorumluluğunu alan ve yöneten bireyler haline geliyor.

Okul Televizyonu

Bir öğrenme hareketliliği olarak tasarlanan bu proje 

kapsamında öğrenciler, müfredata uygun belirlenen konularda 

kapalı devre Televizyon programı hazırlarlar. 

Senaryo yazma, yazarlık gibi becerilerin yanı sıra teknik 

becerileri de geliştiren çalışma, öğrencilere yüksek bir 

öğrenme motivasyonu sağlamaktadır.



Medya-Basın

Hitabet

Etkili Öğrenme

Yazarlık

Kendini Geliştir Projesi: TEK Tv



Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Sosyal Öğrenmeyi Önemsiyoruz.

Öğrencilerimizin, toplum yararına çalışma konusunda bir anlayışa 

sahip olmalarını önemsiyor ve bu yönde bir misyon taşımalarını 

teşvik ediyoruz. Böylece toplum için daha fazla fayda üreten bir 

profil oluşturmalarını bekliyoruz.

Katma Değeri Yüksek Bireyler

Akademik yönü güçlü bireyler yetiştirmenin yanında, öğrencilerimizin 

sorumluluk sahibi kaliteli birer birey olarak yetişmelerine yönelik 

çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 

Girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini geliştirme 

gayreti içerisinde sosyal yönlerini ve benliklerini keşfetmelerini 

istiyoruz.



Öğrenci Değişim Programı

Yerli Misyon, Global Vizyon

İçinde bulundukları kültürün zengin gelenekleriyle, 

küresel bir bakış açısını birleştirebilen zihinlerin, hem 

kendilerine hem de birlikte yaşadıkları topluma çok 

önemli katkılar yapabileceğine inanıyoruz.

Dünyayı İyi Tanıyan Bireyler

Bağlantıda olduğumuz yurtdışı okullarla 

uygulayacağımız öğrenci değişim programlarıyla 

öğrencilerimiz, İngilizce dilini çok iyi öğrenecekler. 

Farklı bir dünyanın dinamiklerini çok iyi tanıyarak, 

zengin kültürel tecrübeler edinecekler ve iletişim 

becerilerini geliştirecekler.



Öğrenci Kulüpleri

Aktif Bir Okul, Aktif Öğrenciler

Okulda sosyal gelişimin en önemli sağlayıcısı, öğrencilerin 

aktif olarak rol aldıkları kulüp çalışmalarıdır. İnisiyatifi 

güçlendiren, sorumluluk becerisi kazandıran ve iletişimi 

güçlendiren kulüp çalışmalarını çok önemsiyoruz.

Sanattan Spora Geniş Bir Yelpazede Seçenekler

Okulumuzda 2017-18 eğitim-öğretim yılında 35 öğrenci kulübü 

açılmıştır. Bu kulüplerin her biri, ilgili alanda değerli çalışmalar yapan 

öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Zengin bir seçenek yelpazesinde, spordan müziğe, matematikten 

dil eğitimine kadar bir çok konuda kulüplerimiz bulunmaktadır.



Arapça Dil 

Kulübü

İngilizce Dil 

Kulübü

Fen Bilimleri 

Kulübü

Gezi ve 

İnceleme 

Kulübü

Güzel 

Sanatlar 

Kulübü

Kuran ve 

Hafızlık 

Kulübü

Musiki 

Kulübü

Medeniyet 

Kulübü

Spor Kulübü

Medya ve 

İletişim 

Kulübü

Kültür ve 

Edebiyat 

Kulübü

Matematik 

Kulübü

Öğrenci Kulüpleri



Yaşayan Okul Çalışmaları: Temizler Yarışıyor

Kullanışlı, ve Temiz Öğrenme Ortamları

Öğrenme ortamlarının tasarımının, öğrenci başarısına etki 

eden önemli unsurlardan birisi olduğunu biliyoruz. Bu 

yüzden öğrencilerimizin öğrenme alanlarının mümkün 

olduğunca kullanışlı, temiz, esnek, motive edici olmasına 

özen gösteriyoruz.

Renkli, Temiz, Cesaretlendirici, Öğretici Öğrenme 

Alanları
Okulumuzda öğrencilerimizin ufkunu açacak, öğretici değeri yüksek bir 

çok alan bulunmaktadır. STEM Lab’den kütüphaneye, yabancı dil 

geliştirmeye yönelik konuşma kulüplerinden, interaktif sınıflara kadar bir 

çok alanlar oluşturduk.

Aidiyet duygusunu destekleyecek bu tür öğrenme alanlarını zaman 

içinde geliştirmeye devam ediyoruz.





Yaparak yaşayarak öğrenme
Ortak Avrupa Dil Çerçevesi Müfredatı ve Sınavlarına uygun eğitim
Amerika'da, Arap Ülkelerinde seçkin yaz okulu programları
Dil ediniminde Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile kişiye özel ödevler
Uluslararası dil sınavlarında başarı

Dil Öğretimi



Spor



Müzik Atölyesi



Resim, Seramik, 

Geleneksel Sanatlar

Sanat Atölyesi



Hafızlık Çalışmaları

Mesleki Yeterlilik İçin Önemli Bir Vasıf

İmam Hatip geleneği içerisinde mesleki yeterlilik açısından 

önemli bir vasıf olan hafızlığı, Kur´an-ı Kerim´e verilen değerin 

bir göstergesi, onu anlamak, yaşamak ve yaşatmak için atılan 

bir adım olarak görüyoruz.

Değer Taşıyan Öğrenciler

Hafızlık çalışmalarını dört yıllık planlayarak öğrencilerimizi

özel yurda alıp, yoğun bir Arapça eğitimi veriyoruz

Gönüllülük esasına dayalı bu çalışmalarla öğrencilerimize, 

lise diplomasının yanında hafızlık diploması da vermeyi 

amaçlıyoruz.



Kariyer Planlama Çalışmaları

Geleceğe Şimdiden Hazır Öğrenciler

Öğrencilerimiz bugün nüfusun %20'siyken, geleceğimizin  %100'üdür.

Onların henüz lisedeyken gelecek hayatlarını tasarlamaları konusunda 

rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Böylelikle geleceğe şimdiden hazır 

olmalarına yardım etmeyi amaçlıyoruz.

Uzmanlarla İşbirliği Yoluyla Rehberlik

Alanında başarılı olmuş uzman kişilerle öğrencilerimizi 

buluşturuyor ve onlara ilham verecek çalışmalar yapıyoruz. 

Kariyer Günleri etkinlikleriyle, meslek seçimi ve gelecek 

tasarımı konusunda fikirler edinmelerini hedefliyoruz.



İstikbâle atılan en güçlü adım


