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KOLEJİ

“Iyi bir üniversite, parlak bir gelecek için”
.
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Okul sayesinde, 
okulun vereceği ilim ve fen 

sayesindedir ki, Türk milleti, Türk 
sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve 

edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Thanks to the school, 
thanks to the science and 

science that the school will give, 
the Turkish nation, Turkish art, Turkish 
economy, Turkish poetry and literature 

develop with all its beauties.
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Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda 
çağdaş eğitimin ülkemizin geleceğindeki 
önemine inanan inançlı kadroların 
birlikteliğiyle, Plevne Caddesi 40/B 
Mamak’ta; Anasınıfı, İlköğretim Okulu 
ve Anadolu Lisesi olarak 1995 yılında 
eğitim öğretime başlayan okulumuz, 
2002-2003 eğitim öğretim yılında okul 
inşaatı tamamlanarak, şimdiki adresimize 
bulunan kendi kampüsüne taşınmıştır. 
2006-2007 eğitim öğretim yılından 
itibaren Özel Ankara Akşam Lisesi de aynı 
binada faaliyete geçmiştir.

Okulumuz; 246’sı Anadolu Lisemize, 179’u 
Ortaokulumuza, 150’si İlkokulumuza, 40’ı 
Okulöncesi eğitime, 159’u Akşam Lisesine 
tahsis edilmiş toplam 814 kontenjana 
sahiptir.

Özel Meltem Okulları 4000 metrekare 
kapalı alanda konuşlandırılmış 20 sosyal 
faaliyet birimi ile çocuklarımızı geleceğe 
hazırlamaktadır.

Özel Meltem Okulları, her öğrenciyi kendi 
çocuğu gibi gören eğitim anlayışı ile, 
güven ve huzur dolu bir ortamın yıllardır 
yaşatıldığı ideal eğitim yuvasıdır.

TARİHÇE HISTORY
Having started its educational activities 
in 1995 in Mamak, Plevne Caddesi 40/B 
as a school comprising a Kindergarten, 
Elementary School and Anatolian High 
School with the synergy of a faithful 
teaching staff believing in the importance 
of modern education for the future of our 
country in line with the principles and 
reforms of Atatürk, our school moved to its 
current address in the school year 2002-
2003 upon completion of its own campus. 
Starting from the school year 2006-2007, 
our building has been housing also the 
Private Ankara Evening High School. 

Our school has a total quota of 841 
students, out of which 246 are allocated 
to the Anatolian High School, 179 to the 
Secondary School 150 to the Elementary 
School, 40 to the Preschool, and 159 to 
the Evening High School. 

We as Private Meltem College prepare 
our children for the future with 20 social 
activity units located in an indoor space 
of 4000 square meters. 

Adopting an educational understanding 
in which each student is regarded as 
an own child, Private Meltem College 
provides an ideal school environment 
defined by trust and peace.   

KOLEJİ



5

Türk Milli Eğitimi’nin 
temel ilkelerine 

bağlı, Atatürk İlke 
ve İnkılaplarının 

ışığında, ülkenin 
geleceğini 

şekillendiren, 
milletinin değerlerini 

bilen, koruyan, 
geliştiren, ailesi ne 
ve insanlığa karşı 

sorumluluk bilincine 
sahip gençler 

yetiştirmek, Türk 
Milli Eğitim sistemi 

içerisinde, örnek 
bir eğitim modeli 

oluşturmaktır. 

Our vision is to 
raise a youth who is 

deeply committed 
to the fundamental 
principles of Turkish 
National Education, 
will shape the 

country’s future in 
the light of Atatürk’s 
principles and reforms, 
knows, protects and 
improves the values 
of the Turkish nation, 
and is well aware 
of its responsibilities 

towards their family and 
humanity, and to that 

end, build an exemplary 
education model within the 

Turkish National Education system. 

VİZYONUMUZ OUR VISION 
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Saygıdeğer Velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz ;
Ankara’nın en köklü eğitim kuramlarından olan Özel Meltem Okulları olarak 
bizler, kurulduğumuz ilk günden bugüne, ülke ve milletimizin geleceğine yön 
verecek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, başarılı örnek nesiller yetiştirmeyi 
gaye edinmiş bulunmaktayız.
Değerli velilerimiz, okul dört tarafı duvarlar ile çevrili, salt bilginin aktarılmaya 
çalışıldığı bir mekandan ibaret değildir. Okulumuz, sahip olduğumuz 
köklü medeniyetimizin ürünü olan her türlü milli ve manevi değerlerin 
çağdaş evrensel normlarla sentezlenerek öğrencilere benimsetildiği, en 
son eğitim teknolojileri kullanılarak çocuklarımızın problem çözme ve çok 
yönlü düşünebilme yetenekleri kazandığı, kendine özgü ve çağdaş eğitim 
sistemleriyle uyumlu Meltem Eğitim Modelinin uygulandığı bir yaşam alanıdır.
Meltem okulları olarak bizler, öğrencilerimizin her türlü akademik, sosyal, 
kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendirip, birbirinden 
farklı öneme sahip bu gelişim alanlarının tamamında üst düzeyde 
gelişmelerini sağlıyoruz.

Dear Parents and Students, 
As one of Ankara’s most long-established institutions, our ambition at 
Private Meltem College has always been to raise successful, exemplary 
generations that will shape the future of Turkey and the Turkish nation with 
a deep commitment to the principles and reforms of Atatürk, since the very 
first day of our foundation to the present day. 
Dear Parents, a school is not just a space surrounded by walls in which the 
only aim is to convey knowledge. Our school is a living space where all kinds 
of national and moral values as the product of our deep-rooted civilization 
are infused into our students after being synthetized with contemporary 
universal norms, and where our children gain problem-solving and versatile 
thinking skills through state-of-the-art education technologies based on 
our distinctive Meltem Education Model concordant with contemporary 
systems of education. 
As Meltem College, we address all academic, social, cultural and 
psychological needs of our students as a whole to ensure that our students 
can improve themselves in each of these areas of development - one as 
important as the other - at the highest level possible. 

KURUCU TEMSİLCİMİZDEN MESAJ

MESSAGE FROM THE FOUNDING REPRESENTATIVE 

Hüseyin KULOĞLU
Meltem Okulları Kurucu Temsilcisi

KOLEJİ
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OKUL ÖNCESİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
ANADOLU 
LİSESİ
AKŞAM LİSESİ

PRE-SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
MIDDLE SCHOOL
ANATOLIAN HIGH 
SCHOOL
EVENING HIGH 
SCHOOL

AKADEMİK
BİRİMLER
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PRESCHOOL
IN MELTEM

MELTEMDE
OKULÖNCESİ

09.00-16.50 EĞİTİM SAATLERİ
NÖBETÇİ ÖĞRETMEN ÎLE 

ESNEK SAATLER

TÜM BRANŞLARDA ALANINDA 
UZMAN EĞİTİMCİLER

SINIFLARDA SÜREKLİ 2 ÖĞRETMEN

SABAH KAHVALTISI
ÖĞLE YEMEĞİ 

İKİNDİ KAHVALTISI
HİZMETİ BRANŞ DERSLERİ

DRAMA- ROBOTÎK
SANTRANÇ - ZEKA OYUNLARI

RESİM - MÜZİK - BEDEN EĞİTİMİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YABANCI DİL

TEMATÎK SINIF ORTAMI VE DÜZENİ 

09.00-16.50 COURSE HOURS
FLEXIBLE COURSE HOURS 

WITH A DUTY TEACHER
 
PROFESSIONAL EDUCATORS
IN ALL BRANCHES
 
CONTINUOUSLY 2 TEACHERS 
IN EACH CLASS

 
BREAKFAST & LUNCH

MID-AFTERNOON SNACK SERVICE 
BRANCH COURSES 

DRAMA - ROBOTICS 
CHESS - GAMES FOR THE BRAIN
PAINTING - MUSIC - SPORTS

INTENSIVE FOREIGN LANGUAGE COURSE
 
THEMATIC CLASS ENVIRONMENT / LAYOUT 

Hem Oynayıp Hem 
Öğrenen Çocuklar 

Meltem Okullarında

Children at 
Meltem College
learn as they play 
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SABAH KAHVALTISI 
VE ÖĞLE YEMEĞİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
İNGİLİZCE PROGRAMI

KÜLTÜREL SANATSAL VE 
SPORTİF ETKİNLİK PROGRAMI

MORPA ONLİNE EĞİTİM 
DESTEK PROGRAMI

K12 ONLİNE ÖĞRENCİ 
TAKİP SİSTEMİ

AKILLI SINIFLAR

AYLIK KAZANIM SINAVLARI

BİREYLSEL ETÜD PROGRAMI

ROBOTÎK KODLAMA EĞİTİMİ 

SCHOOL 6 DAYS A WEEK 

BREAKFAST AND LUNCH 

INTENSIVE ENGLISH 
COURSE PROGRAMME 

CULTURAL, ARTISTIC AND 
SPORTIVE EVENTS PROGRAMME 

MORPA ONLINE EDUCATION 
SUPPORT PROGRAMME 

K12 ONLINE STUDENT MONITORING SYSTEM 

SMART CLASSES 

MONTHLY ACHIEVEMENT EXAMS

INDIVIDUAL STUDY PROGRAMME 

ROBOTIC CODING COURSE 

Araştıran ve 
Sorgulayan 
Bir Nesil îçin

For a Researching 
and Questioning 
Generation 

ELEMENTARY
SCHOOL IN
     MELTEM

MELTEMDE
İLKOKUL
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6 GÜN EĞİTİM

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
YABANCI DİL PROGRAMI 

PROLESYONEL 
ÖĞRENCİ KOÇLUK SİSTEMİ

KÜLTÜREL SANATSAL VE 
SPORTİF ETKİNLİK PROGRAMI

GÜNCEL TEKNOLOJİ DERSLERİ

STEM YAKLAŞIMLI EĞİTİM PROGRAMI

VİTAMİN EĞİTİM DESTEĞİ

ULUSLARARASI YARIŞMALARA 
KATILIM VE HAZIRLIK SİSTEMİ

MELTEM NET ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

LGS HAZIRLIK KURS PROGRAMI 

SCHOOL 6 DAYS A WEEK 
 
INTENSIVE FOREIGN 
LANGUAGE PROGRAMME 
 
PROFESSIONAL STUDENT COACHING 
SYSTEM 
 
CULTURAL, ARTISTIC AND 
SPORTIVE EVENTS PROGRAMME 

CURRENT TECHNOLOGY COURSES 

STEM-APPROACH TEACHING PROGRAMME 
 
VITAMIN EDUCATION SUPPORT 

PARTICIPATION IN AND PREPARATION 
FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS 

MELTEM NET STUDENT MONITORING SYSTEM 

HIGH SCHOOL ENTRANCE EXAM (LGS) 
PREPARATION COURSES 

Ortaokul Çocuk 
ve Genç Olma 

Arasındaki Köprüdür

Secondary education is a 
bridge between childhood 
and adolescence 

SECONDARY
SCHOOL IN
     MELTEM

MELTEMDE
ORTAOKUL
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6 GÜN EĞİTİM

ÜST DÜZEY OKUL KURS 
PROGRAMI İLE % 100 YKS 

BAŞARI GARANTİSİ

BİREBİR ETÜT PROGRAMI

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
YABANCI DİL PROGRAMI

2 YABANCI DİL ÖĞRENİMİ

UZMAN REHBERLİK DANIŞMANLIĞI

MELTEM NET ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ROBOTİK KODLAMA 
3D TASARIM/PROGRAMLAMA 

SCHOOL 6 DAYS A WEEK  

SUPERIOR SCHOOL COURSES THAT 
PROVIDE 100% SUCCESS GUARANTEE IN 
THE HIGHER EDUCATION  

INSTITUTIONS EXAMINATION (YKS)  

ONE-TO-ONE STUDY PROGRAMME 

INTENSIVE FOREIGN LANGUAGE 
PROGRAMME FOR 2 FOREIGN LANGUAGES  

PROFESSIONAL GUIDANCE AND COUNSELLING  

MELTEM NET STUDENT MONITORING SYSTEM 

MONTHLY ACHIEVEMENT EXAMS

ROBOTIC CODING 
3D DESIGN/PROGRAMMING

Üretken ve Özgür Ruhlu 
Gençler Hedeflerine 

Burada Koşuyor

A place where free-
spirited, productive 
youth pursue their goals 

ANATOLIAN 
HIGH SCHOOL

IN MELTEM

MELTEMDE
ANADOLU

LİSESİ



16

► 3D TASARIM

► 1 PROFESYONEL KOÇLUK

► BİREBİR ETÜT PROGRAMI

► DEĞERLER EĞİTİMİ

► KARAKTER EĞİTİMİ

► EN İYİ YARDIMCI

► KAYNAKLAR

► LGS - YKS UZMANLIĞI

► 1 YABANCI DİL ÖĞRENİMİ

► 25 YILLIK OKUL TECRÜBESİ 

► 3D-DESIGN 

► PROFESSIONAL COACHING 

► ONE-TO-ONE STUDY 

PROGRAMME 

► VALUES EDUCATION

► CHARACTER EDUCATION

► BEST AUXILIARY SOURCES 

► LGS - YKS EXPERTISE 

► FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

► 25 YEARS SCHOOL EXPERIENCE 

TAM ÖĞRENME MODELİ 
STEM YAKLAŞIMI 

MASTERY LEARNING MODEL 
STEM APPROACH CODING-ROBOTICS 

MELTEMDE
EĞİTİM MODELİ

EDUCATION 
MODEL IN
MELTEM
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MELTEM
Koleji

Kampüsünde

Kodlama Laboratuvarı
Meltem Maker Lab
Kütüphane
Fen Laboratuvarı
Fizik-Kimya Biyoloji Laboratuvarı
Mekotronik Prototip Üretim ve 
Sensör Laboratuvarı
Müzik Dersliği
Görsel Sonatlar Dersliği
3D Dersliği
Kapalı Spor Solonu
Drama ve Dans Solonu
Fitness Salonu
Mutfak
Yemek Salonu
Satranç ve Zeka Oyunları Dersliği 
300 Kişilik Konferans Solonu Oyun 
Salonu
Futbol Sahası Voleybol Sahası
Evcil Hayvan Barınakları
Hobi Bahçesi
Botanik Bahçe

Coding Lab 
Meltem Maker Lab
Library
Science Lab
Physics/Chemistry/
Biology Lab 
Mechatronics Prototype 
Production and Sensor 
Lab 
Music Class 
Visual Arts Class 
3D Class
Indoor Sports Hall
Drama and Dance Hall 
Fitness Hall
Kitchen

Dining Hall
Chess and Brain Games 
Class 
Conference Hall for 300 
People 
Game Hall
Soccer Pitch
Volleyball Court
Pet Shelters 
Hobby Garden 
Botanical Garden





19

Güvenli 
Bina

Yangın 
Güvenliği

Gıda
Güvenliği

Deprem 
ve 

Doğal Afet 
Güvenliği

Güvenli 
Sınıf

Güvenli 
Bahçe

Güvenli 
Çevre

Güvenli 
Ulaşım

Temiz
Okul

GÜVENLİ
OKUL
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Secure
Building

Fire
Security

Food
Safety

Earthquake
and

Natural
Disaster
Safety

Safe
Class

Secure
Garden

Safe
Environment

Safe
Transportation

Clean
School

SAFE 
SCHOOL
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Özel Meltem 
Okulunda öğrenciler, 

matematik dersinde kendilerine 
sunulan bilgileri pasif olarak 

almak ve mutlak doğrular olarak 

kabul etmek yerine, etkin 
katılım yoluyla ulaştıkları 

bilgiler üzerinde seçme, işleme, 
karşılaştırma, değerlendirmeye 

yorumlama yapabilir. Günlük 
hayattan kopuk, durağan bilgi ve 

becerilerin Öne Çıktığı bir 

matematik eğitimi yerine, öğrencilerin 

etraflarındaki dünyayı keşfedip 
araştırarak varsayımlar yoluyla görmesi ve 

anlaması sağlanır. Özel Meltem Kolejinde bunları 

yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli 
yönü fark ettirilir ve en önemlisi,

MELTEMDE
MATEMATİK

Okulumuzda Her 
çocuk matematiği 

öğrenebilir”
ilkesiyle hareket edilir. Matematik, 

kazandırdığı düşünme ve 

problem çözme becerisiyle, 
bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve 
yarar sağlar. Bireyin bir matematik 
sorusu çözerken geliştireceği 

düşünme tarzı, günlük 

hayatta karşılaştığı bir problemi çözmek 
için geliştireceği düşünce tarzından çok da 

farklı değildir.
Ünite sonlarında yapılan değerlendirmelerle 

öğrencilerin bilgi düzeyleri ölçülerek, test 

sınavı becerileri geliştirilir. Bölüm içinde planlanan 
eksik tamamlama programları sayesinde 

öğrencilere etüt çalışmaları sunulur.
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The students at Private 
Meltem College 

are not just passive recipients of 
knowledge which is communicated 

to them in form of absolute facts 
in mathematics class, but are given 

the opportunity to select, process, 
compare, evaluate and comment on 

the knowledge they obtain through 

active participation. 

Instead of a mathematics education 
disconnected from daily life, where 

knowledge and skills of static nature 

stand in the forefront, students 

are encouraged to explore and 
research the world around them, to see 

and understand the world through 
hypotheses. Along with all these learning 

aspects at Private Meltem College, students are 
made aware of the fun side of mathematics and most 

importantly, all students are treated with the motto 

“Every child can learn mathematics”. 
Mathematics provides multi-faceted 

MATHEMATICS 
IN MELTEM

contribution and 

benefit to the development of 

the individual in terms 

of thinking and problem-solving 
skills. The way of thinking an 
individual develops when solving 
a mathematical question is not 

much different than the 

way of thinking that the individual 
will develop when trying to solve a 

problem in real life. At the end of each 

course unit, the knowledge of the 

students is measured through exams, 
which are at the same time intended to improve the 
students’ test exam skills. Through deficiency remedy 
programs, which are planned within the department, 

individual study opportunities are offered to 

the students.
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MELTEMDE
MATEMATİK

Özel Meltem Okulunda 

öğrenciler yaparak, 
yaşayarak öğrenirler, 

Bunu yaparken müfredat 
doğrultusunda hazırlanan 
program ile öğrencilerimizin 

dersi sevebilmeleri için konular 

güncel hayat olaylarıyla 
ilişkilendirerek Matematik 

dersi Somutlaştırılır. 

Öğrenme farklılıklarını dikkate 
alarak sınıf içinde farklı öğrenme 

yöntemleri kullanılır. 
Öğrencilerimize düşünmeleri için açık uçlu 

sorular sorulur, derslerde akıl Oyunları 
oynanır ve Çoklu Zekâ Kuramı 

çerçevesinde etkinlik tabanlı ders işlenir.

Performans ve proje çalışmalarıyla 

öğrencilerin düşüncelerini 
birbirleriyle paylaşmaları ve 
matematik dilini kullanmaları 
sağlanır. Genel amacımız 
öğrencilerimize matematik 

ve matematiksel 
düşünmeyi öğretmektir. 

Amacımıza Sistemli, 
dikkatli, Sabırlı 
ve Sorumluluk 

alma becerisini geliştirerek 
ulaşabileceğimize inanıyoruz. 
Matematik dersinde önemli 

olan öğrencinin okuduğunu 

anlaması ve problem çözme 
Stratejisini geliştirmesidir. 

Derslerimiz; araştırma yapan, bilgi Üreten, 
sorgulayan ve öğrendiklerini başka alanlara 
transfer edebilen öğrenciler yetiştirmeye 
rehberlik eden bir anlayışla işlenir. Unutmayınız 

ki tüm toplumlarda gelişmenin 
evrensel dili Matematik’tir. 
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MATHEMATICS 
IN MELTEM

The students at Private 
Meltem College learn through 

practice and 
experience. Alongside with 

this, a teaching programme is 
prepared in line with the curriculum 

in order to make the mathematics 
class more interesting by giving 

concrete examples 
which we associate with real life 

examples so that our students 
can develop an ambition towards 

mathematics. Different learning 
methods are employed in the 

classroom, considering the 

students differences in learning. Open-
ended questions are asked to make our 

students think, brain games are 

played during class and activity-based lessons are 
given within the framework of 

Multiple Intelligence Theory. Through 

performance and project studies, students 
are encouraged to share their thoughts with 

each other and use mathematical 
language. Our general objective is to 
teach our students mathematics and 
mathematical thinking. We believe that 
we can achieve this objective through a 

systematic, attentive and 
patient approach that will 
improve the responsibility-taking 
skills of our students. What matters 
in mathematics most is that the 
student understands what he reads 
and develops a problem-solving 

strategy. Our lectures are 
conducted with an understanding that 

guides students to research, produce 
information, question and transfer what 

they have learned to other areas. 

Remember that the universal 
language of development in all 
societies is Mathematics. 



25

Özel Meltem 
Okulu’nda, 

1. sınıftan 12. sınıfa kadar 
öğrencilerin zihinsel süreçlerini 

dikkate alan ve bütünlük 
gösteren bir Türkçe eğitimi 

uygulanmaktadır. Türkçe dersleri; 

dinleme, konuşma, 
okuma, yazma, 

görsel okuma 
ve görsel sunu 

Öğrenme alanlarını içeren 
çalışmalarla örülüdür. Öğrencilere düşünerek, 
sorgulayarak okuma alışkanlığı kazandırılması 

da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. 
Ayrıca eğitimlerinin sonunda öğrenciler Türkçe 

dersleri kapsamında Anlama, sıralama, sınıflama, 
ilişki kurma, yorumlama, analizsentez yapma ve 

değerlendirme becerileri edinirler.

Türkçe’yi sever ve özenle 
kullanırlar.
► Topluluk karşısında 
konuşma yapabilecek şekilde 

yetişirler.
► Türkçe’yi doğru ve etkili 
kullanarak kendini sözlü ve yazılı 
olarak ifade ederler.
► Okumayı zevk ve alışkanlık 
haline getirirler.
► Eleştirel düşünebilirler; 
okuduklarım, gördüklerini ve 
duyduklarım yorumlayabilirler.
► Çalışmalarını hazırlarken 

araştırma, inceleme,
karşılaştırma ve eleştirme 

yöntemlerini öğrenir ve kullanırlar. 
Yaptıkları çalışmalarla bireysel ya da grup 
olarak sunum becerilerini geliştirirler.
► Her yıl en az 15 kitap okuyarak, Türk 
ve dünya edebiyatındaki yazarları 
tanırlar ve incelemesini yaparlar. 

MELTEMDE
TÜRKÇE ve 
EDEBİYAT
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The Turkish education at 
Private Meltem 

College is
provided with integrity, 

taking into consideration the 
students’ mental processes 

from grade 1 through to 
grade 12. Our Turkish classes 

are meshed with studies 
that include the learning of 

skills like listening, 
speaking, reading, 

writing, reading of 

graphs and visual presentation. 
Another significant goal of Turkish 

education is to make the students’ 
gain the habit of reading, thinking 

and questioning. Furthermore, our Turkish 
classes are designed such that the students 

acquire at the end of their education the 
skills of understanding, sorting, classifying, 

associating, interpreting, analysing, 
synthesizing, and evaluating. 

Our students love the Turkish 
Language and use it diligently. 
► They grow up with all the 
skills and capabilities to talk 
before an audience. 
► They can express themselves 
both verbally and in writing by 
using the Turkish language 
correctly and effectively. 
► They enjoy and make a habit 
of reading. 
► They learn and make 

active use of research, analysis, 
comparison and criticization methods 

when working on their studies. 
► The studies they perform improve their 

individual or group presentation skills.
► They read at least 15 books a year, 
thereby getting acquainted with and 
analysing the writers of both the Turkish 
and world literature.

TURKISH 
AND LITERATURE 

IN MELTEM
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MELTEMDE
HAYAT BİLGİSİ VE

FEN BİLİMLERİ

Okula başlamadan 
önce çocukların dünyası, 

aileleriyle ve
ailelerin çocuklara sağlayabildiği 

olanaklarla sınırlıdır. Okul

çocuklara yeni fırsatlar 
sunarak daha geniş bir 

dünyaya
açılmalarını sağlar. Çocuklar 
da okulla birlikte yeni insanlar 

tanımaya ve

yeni deneyimler edinmeye 
başlar,

öğrendiklerini laboratuvar ortamlarında 

gerçekleştirilen deneylerle birebir yaşar.
Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir 

bölümünde öğrencilerin
kendi 

girişimleriyle 
gerçekleştirecekleri 
ve öğretmenlerin öğrencilere 

doğrudan bilgi aktarmak yerine 
sadece yol göstereceği etkinlikler 
aracılığıyla, öğrencilerimiz;

iletişim kurar, öz yönetim becerisine 

sahip, iş birliği yaparak takım 
çalışmalarına katılabilir, 
Öğrenmekten keyif alır.
Kendisiyle, toplumsal çevresiyle 
ve doğa ile barışık olmayı öğrenir. 

Kendini, milletini, vatanını ve doğayı 

tanır, korur ve geliştirir.
Gündelik yaşamda gereksinim duyulan 

temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın 

gerektirdiği donanıma sahip, mutlu 
bireyler olmaları sağlanır. 
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Before starting 
school, the world of 

children is limited to 
their families and the 

opportunities that families 
can provide to their children. 

The school offers new 
opportunities for the 

child to open up to a wider 

world. Children also get to 
know new people and gain 

new experiences as 

they start school. Laboratory 
experiments give them the 

chance to practice all what they 
have learned. 

Through activities performed in the 
major part of the time allocated for the 

Social Studies class, either on the students’ 

own initiative or through the 

guidance of their teachers instead of 
direct information transfer, our students 

SCIENCE 
LIFE SCIENCE 

IN MELTEM

are provided with an 
ideal environment to 
communicate, develop 
self-management skills, 
collaborate, take part in 

teamwork, and last but 
not least, enjoy the process of 
learning. Thus, they learn to 
be at peace with themselves, 
their social environment and 
nature. 

They get to know, protect 
and improve themselves, their 

nation, their country and nature. 
They are provided with everything 

they will need in their daily life to 

become happy individuals 

equipped with the basic knowledge, life 
skills and other necessities of the modern 
time. 
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MELTEMDE
SOSYAL
BİLİMLER

Bireysel düzeyde ve Ulusal 
düzeyde:
► Bireyin kendisini tanıması, 
bilmesi ve sevmesi.
► Bireyin her yönüyle kendini 
değerli hissetmesi.
► Bireyin özgür ve özgün 
olduğu bilincini kazanması.
► İnsan hak ve özgürlüklerine 

sahip çıkan; araştıran, üreten ve 
sorgulayan bir birey olması.
► Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin birer vatandaşı 
olarak dilini, tarihini ve yaşadığı 
yerin doğal güzelliklerini 

bilir ve korur. Atatürk ilke ve 
inkılâplarının Türkiye’nin siyasi, 

sosyal ve ekonomik olarak 
kalkınmasındaki etkisini kavrar.

► Türk kültür ve tarihiyle ilgili genel bir 
bakış açısına sahip olur.

► Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen Türk 
inkılabının tarihi anlamını ve önemini bilir ve 
bununla ilgili gelebilecek düşünsel sorulara yanıt 
verir.

Sosyal bilimler, 
değişmenin bilimi olarak 

öğrencilerin toplum gelişiminin 
çeşitli boyutlarına uyum 

sağlayabilmesini amaçlar. 

Öğrenciler, bilgi 
toplumuna ulaşmada ve bilgiyi 

yaşamanın bir parçası haline 
getirmede sosyal bilgiler 

dersinin önemli olduğunu 
bilirler. Bölüm, öğrencilerin 

bilgi toplumunda ancak sosyal 
bilgiler dersinin kazanımlarını 

özümsemek, onu farklı alanlarda 
kullanabilmeyi gerçekleştirmek ve yaşamakla 

hak ettiği özgün yeri alacağına inanır. Bu 
kapsamda öğrenci için hedeflerimiz... 
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SOCIAL 
SCIENCES 
IN MELTEM 

As a science of change, 

the aim of social 
sciences is to enable 

students to adapt to various 
dimensions of community 

development. Students 
know that the social studies 

class is an important 
factor in reaching 

information society and 
making information a part of 

living. The department believes 
that the students may reach the 

genuine position they deserve in 

the information society only 

if and to the extent they internalize the 
gains of the social studies class, learning how 

to use these gains and put them into practice 

in various areas of real life. In this context, 
our objectives for our students are 

as follows: 

On individual and international level:  
► Make the individual know, cognize 
and love himself/herself. 
► Make the individual feel himself/
herself worthful in every aspect. 
► Raise the individual’s awareness 

that he/she is free and authentic.
► Make the individual become 
a researching, productive and 
questioning personality who protects 
the human rights and freedoms. 
► Knows and protects his/her 
language and history as a citizen of 

the Republic of Turkey as well as the 
natural beauties of the place he/she 

lives. Comprehends and appreciates the 
impact of Atatürk’s principles and reforms 

on Turkey in political, social and economic 
terms. 

► Has a general overview of the Turkish culture and 
history. 
► Knows the meaning and importance of the Turkish 
revolution under the leadership of Atatürk, and is 
capable to respond to intellectual questions that may 
be asked about this topic. 



31

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ 
ETÜT PROGRAMI

INTENSIVE 
INDIVIDUAL STUDY 

PROGRAMME 

Etüt sınıflarımız ile uzman 
eğitmenler tarafından 

öğrenciye profesyonel yaklaşılarak 

eksikler tespit edilir. Ayrıca 
öğrencilerimizin de kendilerini 

eksik hissettiği konula-rı ve analizler 
sonucu ortaya çıkarılan konu 

eksikliklerini gidermek 

amacıyla planlı çalışmalar yapılır. 
Oluşturulan plan doğrultusunda 

eksiklere daha fazla eğilerek eğitime 
başlanır. Öğrencilerimiz hafta içi, 

hafta sonu olmak üzere 

farklı gruplardan birine katılabilir. Bire bir 
olarak da çalışma yapabilir. Konu tarama testleri 
ve iki haftada bir gerçekleştirilen tarama sınavlarımızla 

anlaşılmayan konular üzerinden 

geçilerek hafta hafta ilerlemeleri takip altında 
tutulmaktadır.

Individual study classes 

are used as an opportunity by our 
professional instructors to take a 
professional approach towards the 

students and identify their deficiencies. 

In addition, planned studies 

are carried out in order to eliminate 
the issues that our students feel short 

and remedy the deficiencies 
identified as a result of the analyses 
we perform. In line with the plan, 

education is started by focusing 

primarily on the students’ deficiencies. 

Students may participate in either the 
weekday or weekend group, or opt for 

one-to-one studies as well. We also conduct topic 

screening tests and bi-weekly screening exams 

to make our students’ repeat the topics they have not fully 

understood, while monitoring their weekly 

progress. 
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Meltem Kolejinde üniversite hazırlık 
sürecini 2 yıllık bir programa yayarak  

öğrencilerdeki sınav kaygısını yok 
ediyor ve öğrencilere eksiksiz bir 

sınav hazırlık programı uyguluyoruz. 
Öğrencileri akademik ve sosyal bir 

müfredatın yanı sıra yaş ve beklentileri 
göz önünde tutarak bir üniversiteye 

hazırlık programına dahil ediyoruz. 11. 
sınıf öğrencilerinin okul başarısını aynı 
zamanda YKS başarılarının da ölçüsü 

olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle 
11. sınıf konularını ayrıntılı olarak 

anlatıyor, düzenli konu tekrarlarıyla 
öğrenilenleri pekiştiriyoruz. 11. sınıf 

öğrencilerine, hafta içi ders bitiminde 
ve yıllık çalışma takviminde belirlenen 
cumartesi günleri üniversite sınavlarına 

hazırlık çalışması yapıyoruz. TYT-YKS deneme 
sınavları ve bölüm sınavları uyguluyoruz. 12. sınıf 

programımız bir nevi TYT-YKS hazırlık programıdır. Sınıflar, 
öğrencilerin üniversite sınavındaki tercihlerine göre Sayısal 

ve Türkçe-Matematik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 
Hafta içi programına ek olarak hafta sonu da YGS-LYS hazırlık 
çalışmaları yapılır. 12. sınıf öğrencilerine, üniversite sınavlarına 

hazırlık amacıyla tüm YGS ve LYS konuları anlatılır. Öğrenci, 
üniversite sınavında kullanmayacağı alan dışı bilgilerle 

yorulmaz.

At Meltem College, we extend the university 
preparation process over a 2-year program to 
alleviate the anxiety of our students and provide 
them a complete exam preparation program. 
We include our students into a university 

preparatory program along with an academic 
and social curriculum, taking into consideration 
their age and expectations. We regard the 
school achievements of 11th grade students as 
a benchmark for their future success in YKS. For 
this reason, we teach the 11th grade topics in full 
detail and repeat the topics at regular intervals 
to reinforce what our students have learned. We 

make university exam preparation studies for 11th 
grade students at the end of school on weekdays 

and on Saturdays that are scheduled in advance 
in our annual studies schedule. We also make TYT-

YKS pilot tests and department exams. Our 12th grade 
programme is a sort of TYT-YKS preparatory programme. 

The classes are divided into two groups, namely the Numerical 
Sciences and Turkish-Mathematics groups, according to the 
preferences of the students in the university exam. In addition to the 
programme on weekdays, YGS-LYS preparatory studies are carried 
out at weekends. 12th grade students are taught all YGS and LYS 
topics in order to prepare them for the university exams. The students 
are not tired with irrelevant information which they will not need in 
the university exam. 

11. VE 12. 
SINIFLARA ÖZEL
YKS PROGRAMI

SPECIAL 
HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 
EXAMINATION (YKS) 
PROGRAMME FOR   

GRADES 
11&12 



ANKARA 3.sü
ZEYNEP PAK

2018 GÖKYÜZÜNDE YAŞAM 
TEMALI RESİM YARIŞMASI

TÜRKİYE 1.si
UMUT EFE TÜZAN

2017 ORMAN BAKANLIĞI 
RESİM YARIŞMASI
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MELTEMDE
İNGİLİZCE

Dinlediğini Anlama: Güncel bir 
konu olması koşuluyla uzun konuşmaları, 

konferansları ve açık oturumları ana 

hatlarıyla takip edebilir, televizyon 

haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların 
çoğunu anlayabilir, standart dildeki filmlerin 

çoğunu anlayabilir. Okuduğunu Anlama 
Yazarların belirli tutum ya da görüşü 

benimsedikleri güncel sorunlar ile ilgili makaleleri 
ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düz yazıyı 

anlayabilir. Karşılıklı Konuşmcı ana dilini konuşan 
kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık 

ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik bağlamdaki 
tartışmalarda kendi görüşlerini açıklayıp 

destekleyerek etkin bir rol oynayabilir. Sözlü Anlatım: Çök 
çeşitli konularla ilgili açık ve ayrıntılı betimlemeler sunabilir,çeşitli 

seçeneklerin olumlu olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu 

hakkında görüş bildirebilir. Yazılı Anlatım: ilgi alanına giren çok 

çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir 
bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunabilir 

ve nedenler ileri sürebilir. Olayların ve deneyimlerin kişi için taşıdıkları 
önemi ön plana çıkaran metinler yazabilir.

Ingilizce derslerinde 

öğrencilerimizin; 

► Kendini İngilizce ifade 

edebilen, 

► İngilizce okumaktan ve 

araştırmaktan zevk alan,

► İngilizce bilgisini başka dersler 

ve alanlarda da kullanabilen,

► Ulusal ve uluslararası 

sınavlarda yüksek başarı 

gösteren,

► Birçok yazarı ve onların 

kültürlerini tanıyan ve bununla 

birlikte farklı bakış açılarını anlayan ve 

hoşgörü geliştiren

► Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine 

sahip,

► Dinlediğim Anlayan, Okuduğunu Anlayan, 

Karşılıklı Konuşabilen, Sözlü ve Yazılı Anlatım 

yapabilen bireyler olarak yetişmesi hedeflenir.
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ENGLISH
İN MELTEM

Listening: Capable to follow and 

get a general insight 

to long speeches, conferences 
and open sessions provided 

that a current topic is 
involved, understand to a 

large extent the news on TV and 

other programs broadcasted 
about current topics, understand 

most of the dialogs in movies that 
use a standard language. 

Reading: Capable to read 
articles and reports on current 

issues in which the authors adopt a 
particular attitude or opinion, and 

understand contemporary 
literary prose. 

Dialog: Capable to communicate with native 
speakers with fluency and naturalness on a 

level sufficient to make himself/herself 

understood, play an active role in debates 

in a familiar context by explaining and 

supporting his/her own views. 

The aim of our English classes is 
to make our students grow into 
individuals who:  
► Can express themselves in 
English,  
► Enjoy reading and doing 

research in English, 
► Can use their knowledge of the 
English language also in other 
courses and fields,
► Achieve high success in 
national and international exams,
► Have knowledge of many 

writers and their cultures, 
► Have the capability to understand 

and be tolerant towards different points 
of view, 

► Are skilled in critical and creative thinking, 
understand what they hear, understand what 
they read, can engage in dialogs, and express 
themselves both verbally and in writing. 
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PRIVATE 
MELTEM COLLEGE
SECOND FOREIGN 

LANGUAGE 

MELTEM 
KOLEJİ

İKİNCİ YABANCI DİL

Günümüz dünyasında birden 

fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. 

Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade 
ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir 

düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci 
bir dili öğren meye başlamaları 

dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok 
büyük bir rol oynamaktadır.

Yabancı dil eğitim programında 
Fransızca ikinci dil olarak 

sunulmaktadır.

ikinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili 

referans gösterilerek ve aynı ilkeler 

doğrultusunda öğretilmektedir.

Hedefimiz öğrencilerimize öğrendikleri ikinci 
yabancı dilde “temel kullanıcı” düzeyine getirerek 

yaşamsal dil becerilerini kazandırmak, kendilerini bu 

bağlamda rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır.

To have command of more than 

one foreign language is obviously of utmost 

importance in today’s world. In 

addition, as expressed by several linguists, 

students who have command of a 
foreign language at a certain level and 

start to learn a second language will attain 

considerable advantage regarding 

the development of their linguistic intelligence. 

The second foreign language within 
the scope of our foreign language 
education programme is French. 

The second foreign language is taught by giving 

reference to the English language which 

the students have already learned, and the same 
principles are applied. 

Our goal is to provide our students with vital language skills by 
bringing them to the “basic user” level in the second foreign 
language they learn, and in this context, to enable them to express 
themselves with ease.
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MELTEMDE 
MAKERS

MAKERS
IN MELTEM

Eğitimde Maker yaklaşımının önemi 
büyük. Çocukların ezber bilgi 

yerine deneme yanılma yöntemini 
benimsemesi, sabit bakış açısı yerine 

gelişimci bakış açısına geçişleri 
açısından önemli. Sabit bakış açısına 

sahip çocuklar, sadece kendilerine 
verilene inanıyorlar ve daha fazla gelişim 

gösterebileceklerini düşünmüyorlar 
Ezberliyorlar, sınavı geçiyorlar ve 

unutuyorlar. Bu yöntem hem öğrenci için, 
hem öğretmen için faydasız bir zaman 

kaybı anlamına geliyor.

Ama eğitim sistemi artık değişiyor. 
Gelişimci bakış açısına sahip çocuklar, 
daha fazlasını yapabilecekleri bilinci ile 

hayata bakıyorlar. Çok basit sileri yapmaya 
başlayıp, gelecekte dünyayı değiştirecek 

İnovasyonun temellerini atma şansına sahipler. 
Beraber yaparak, kendi kendine öğrenerek, istediği 

konuya kanalize olarak, öğretmen artık bir dönüşüyor ve 
çocuğun gideceği yolda ona rehberlik ediyor.

Meltem Okulları öğrencileri, 3 boyutlu yazıcılar, Arduino, 
LittleBits, MakeyMakey gibi basit elektronik devreler 

kullanarak, çok hizll ve kolay bir şekilde hayallerini 
gerçekleştirme ve geliştirme fırsatı buluyorlar. 

The Maker approach holds an important 
place in education. Children’s adoption 
of a trial and error method in lieu of 
memorized information is important 
in terms of their transition from a 

fixed perspective to a developmental 
perspective. Children with a fixed 
perspective believe only what is given to 
them and do not think that they could 
develop any further. They memorize, pass 
the exam, and then just forget it. This 
is nothing but a waste of time for both 
the student and the teacher. But the 
education system is changing. Children 

with a developmental perspective are 
looking at life with the awareness that they 

can do more.  They have the chance to start 
doing very simple things and lay the foundations 

of innovation that will change the world in the 
future. By doing it together, letting the students learn on 

their own, and channelling them to any desired topic, the 
teacher is now becoming a mentor who guides the child 
on his / her journey. The Students at Meltem College get 
the opportunity to make their dreams come true and take 
them one step further very quickly and easily by using simple 
electronic circuits such as 3D printers, Arduino, LittleBits and 
MakeyMakey. 
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MELTEMDE 
STEM EĞİTİMİ

STEM disiplinler arası bir 

öğrenim yaklaşımıdır. Science 
(bilim), Technology (teknoloji), 

Engineering (mühendislik) 

ve Mathematics 
(matematik) alanlarının 

baş harflerinden oluşan ve 
bu alanların birbirine entegre 
edilmesinden ortaya çıkan bir 

kavramdır. Farklı bir bakış 
açısıyla STEM; teorik 

bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, yani 
yeni bir ürün ortaya koyulmasıdır.

STEM eğitimi üretim odaklı olmasının 
yanı sıra; eleştirel düşünme, yaratıcılık, 

yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve 

sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini de 

barındırmaktadır. 

STEM;

► Eğitim programının içeriğini 
canlandırıcı bir öğrenme ortamı 
sağlar.

► Öğrencilerin yeni buluşlar 
keşfetmesini, olaylar arasındaki 
ilişkiyi daha iyi anlamaları 
olanağını sağlar. Yeni ürün ortaya 

koyarak, ekosisteme katkı sağlar. 
İşbirliği ve bağımsız çalışma 
yoluyla öğrencilerin özgüven ve 
özyeterliliğini geliştirir.

► Öğrencileri esneklik ve güven 
içinde düşünmeye teşvik eder.

► Çağın becerilerini kazandırmaya 
olanak sağlar. 

► Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve 
farklı çözümler üretmeyi sağlar.

► Öğrenme motivasyonunu artırır.

► Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi 
olmayı sağlar.
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STEM 
TRAINING 

IN MELTEM

STEM: 

► Provides a refreshing learning 
environment for curricula contents. 

► Enables students to make new 
discoveries and better understand 

the relationship between events, 
while at the same time contributing 
to the ecosystem by introducing 
new products. It also improves the 
students’ self-confidence and self-
efficacy through collaboration and 
independent study. 

► Encourages the students to think 
with flexibility and confidence.

► Gives the chance to gain the skills of 
the age. It helps students to create shorter 

and different solutions to the problems they 
face.  

► İncreases the motivation to learn.

► Allows for design-oriented thinking and 
innovativeness. 

STEM is an 

interdisciplinary 
approach to education. 

The term STEM is compiled 
from the first letters of 

Science, Technology, 

Engineering and 
Mathematics which 

are integrated with each 
other for the purpose of this 

approach. From a different 
perspective, STEM is the 

transformation of theoretical 
knowledge into practical 

knowledge, that is, the creation 
of a new product.  

In addition to its 
production-oriented focus, 

STEM incorporates also 21st century skills 
such as critical thinking, creativity, 

regeneration, problem-solving and 
responsibility. 
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Neden 
Kodlama?

Why 
Coding?

Uzmanlara göre, küçük yaşta kodlama 
eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve 

algoritmik düşünme becerilerini geliştirir. 
Kodlama, çocuklarımıza etraflarını saran 

bilgisayarlı makinelerle ve büyük veri yığınları 
ile iletişime geçebilmelerini, onlara ne 

yapmaları gerektiğini emredebilmelerini ve 
onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini 

sağlayacak yeni bir ‘dil’ becerisidir.

► Kodlama öğrenmek yabancı dil 
öğrenmek gibidir. Bu yüzden erken yaşta 
öğrenilmesi kalıcılığı arttırır.
► Her meslek alanı teknolojiye hakim bireylere 
ihtiyaç duyar.
► Dijital vatandaşlık kavramının dünya çapında 
yayılması ile birlikte kodlama ve robotik temel bir 
gereksinim haline gelmiştir.
► Erken yaşta sıralama, döngü, koşullar gibi kavramları öğrenen çocukların 
özümseme becerilerinin daha gelişmiş olduğu görülmektedir.
► Kodlama eğitimi ile, milyonlarca kişiye ulaşan sanal oyunları oynayan ve 
tüketen bireyler yerine hayal ettikleri uygulama, yazılım ve oyunları üreten 
bireyler yetişmektedir.
► Kodlama çocukların içerisindeki hayal güçlerini harekete geçirerek 
teknolojide fikir ve akımlara öncülük etmelerini sağlamaktadır.
► Kodlama eğitimi alan bireyler, geliştirdikleri uygulama ve yazılımları 
etrafındaki insanlara tanıtma fırsatı bularak üretme becerilerini ortaya 
koyabilmektedir. 

According to experts, coding education 
received at a young age improves the child’s 
cognitive and algorithmic thinking skills. Coding 
is a new ‘language’ skill that will enable our 

children to communicate with computerized 
machines and large data chunks that surround 
them, instruct them what to do, and understand 
the signals transmitted by them. 

► Learning coding is like learning a foreign 
language. Therefore, early learning will increase 
permanence. 
► Every occupational field requires individuals 

who have command of technology. 
► The worldwide expansion of the concept of 

digital citizenship have turned coding and robotics 
into a fundamental requirement. 

► It has been seen that children who have learned the 
concepts such as sequencing, cycle and conditions at an early 

age have more advanced assimilation skills. 
► Coding education helps to raise individuals who produce the 
applications, software and games of their imagination, instead of 
individuals who just play and consume the virtual games that reach 
millions of people. 
► Coding stimulates children’s imagination and enables them to pioneer 
new ideas and trends in technology. 
► Individuals who have received coding education can manifest 
their production skills by introducing to the people around them the 
applications and software they have developed. 
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Yoğun ders programının haricinde 
öğrencilerin ilgi alanlarını
gerçekleştirip geliştirmelerini 
sağlıyoruz. Toplum için daha sağlıklı
daha aktif bireyler yetiştiriyoruz. 
Ayrıca katıldığımız yurt içi proje ve 
etkinliklerle öğrencilerimizin başarısını 
tüm Türkiye’ye duyuruyor, çocuklarımızı 
geleceğe güvenle hazırlıyoruz. 
Meltemli Bilimciler ile Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün: “Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir”, sözünden ilham alarak 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip 
eden, yenilikçi, ülkesini daima üst 
seviyelere çıkaran öğrencileri geleceğe 
kazandırıyoruz. Okulumuzun genel eğitim 
yapısı içerisinde öğrencilerimizin spor, kültür ve 
sosyal etkinliklerinden en az birinde yer almasını 
sağlıyoruz.

Okulumuzdaki sosyal kulüpler : 
Kültür ve Edebiyat Kulübü, Fen ve Teknoloji Kulübü, Tiyatro 
Kulübü, Satranç Kulübü, Spor Kulübü,
Kütüphanecilik Kulübü, Gezi ve İnceleme Kulübü, Minik Şefler 
Kulübü, Gastronomi Kulübü, Sivil Savunma Kulübü, Yeşilay 
Kulübü ve Fotoğrafçılık Kulübü. 

Along with a highly-intensive syllabus, 
we also enable students to pursue and 
improve their interests. We raise healthier 
and more active individuals for the 
society. In addition, we make the success 

of our students heard all across Turkey 
through the domestic projects and events 
we attend, and prepare our children for 
the future with confidence. The scientific 
professionals at Meltem College help our 
students become the innovative individuals 
of the future, who are a close follower of 
scientific and technologic developments, 

taking their inspiration from Atatürk’s famous 
quote “Science is the most reliable guide in 

life”, and endeavour to uplift their country. We 
ensure that our students take part in at least one 

of the sports, cultural and social activities within the 
general education structure of our school. 

The social clubs available at our school are: 
Culture and Literature Club, Science and Technology Club, 
Theatre Club, Chess Club, Sports Club, Library Club, Travel and 
Study Club, Little Chefs Club, Gastronomy Club, Civil Defence 
Club, Green Crescent Club, and Photography Club. 

SOSYAL 
KULÜP

SOCIAL 
CLUB



ANKARA 2.si
HASAN ALPTEKİN

2018 YÜZME SPOR DALINDA
SERBEST STİLDE

ANKARA 3.sü
EMRE ÖZTÜRK

2018 SERBEST
KURBAĞALAMA STİLİNDE

Parlak bir
geleceğin temelleri
Meltem’le atılıyor. EMRE ÖZTÜRK

TÜRKİYE 2.si
2017 PENTATLON YARIŞMASI
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Okulumuzda her öğrenci, herhangi bir 
engeli bulunmuyorsa sporla yakından ilgilidir 

Profesyonel spor alanlarımız, 
beden eğitimi öğretmenlerimiz ve 

antrenörlerimiz sayesinde öğrencilerimiz 
diledikleri spor alanında uzmanlaşabilmekte 

ve okulumuzu ferdi veya takım olarak 

müsabakalarda temsil edebilmektedir. 

Ayrıca kapalı spor alanlarımız
sayesinde öğrencilerimiz yağışlı ve 

soğuk havalarda iç mekânlarda spor 
yapabilmektedir.

Atletizm
Tırmanma

Futbol
Tenis

Badminton
Kick Box

Basketbol
Voleybol

Masa Tenisi
Yüzme

Binicilik

If every student in our 
school does not have any disability is 
closely related to sports. Our professional 

sports fields, body training thanks to our 
teachers and coaches our students can 

specialize in any field of sports and our 
school in individual or team 

competitions can represent. In addition, our 

indoor sports fields Thanks to our 

students in the rainy and cold weather sports.

Athletics
Climbing

football
Tennis
Badminton
Kick Box
Basketball
Volleyball
Ping pong
Swimming
Riding

MELTEMDE 
SPOR

SPORT
IN MELTEM
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Botanik Bahçe ile doğa ile 
iç içe bir okul ve yaşayarak 

öğrenme felsefesinden yola çıkarak 
öğrencilerimizin görsel, dokunsak 

işitsel ve kokusal algı filtrelerini 
bütünlük içinde kullanarak doğal 

bitki örtüsünü ve bölgemiz florasında 
bulunan değişik bitki türlerini 

tanıyabilmelerini sağlıyoruz. Doğal 
kaynaklarımızdan olan bitkileri koruyor, 

yaşatıyor ve doğal zenginliği arttırmayı 
amaçlıyoruz. Öğrencilerimize doğayla 

baş başa bir eğitim fırsatı sunuyor, çevreye 
ve doğaya saygılı bireyler yetiştiriyoruz. Ayrıca 

özellikle fen bilimleri derslerinde işlenen konuları 
doğal ortamında hayata geçirerek çocuklarımızın 

öğrendiklerini pekiştiriyoruz. Sıkça tükettiğimiz sebze 
ve meyvelerin ekimini ve bakımını çocuklarla birlikte 
gerçekleştiriyor; eli toprağa değen ve tarımın önemini 

bilen bir nesli ülkemize kazandırıyoruz.

Based on the philosophy of a school 
intertwined with nature providing a unique 

environment for learning through experience, 
the Botanical Garden at Meltem College 

makes use of the students’ visual, 

tactile, auditory and odour perception filters in 
an integrated way to enable them to recognize 
the natural vegetation and the different plant 

species found in the flora of our 
region. We protect the plants that are part of 

our natural resources, keep them alive and aim to 
increase the country’s natural wealth. We provide 

our students with an opportunity to study in 

touch with nature, and raise individuals who respect the 
environment and nature. In addition, we reinforce what our 
children have learned by putting into practice the theoretical 

topics taught in science classes. We encourage children 
to participate in the cultivation and care of vegetables and 
fruits that are frequently consumed, and make our country 

attain a generation that does not shy away from 

touching the soil and knows the importance of agriculture. 

BOTANİK 
BAHÇE

BOTANICAL 
GARDEN 
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Özel Meltem Kolejinde 
Öğrencilerimizin yaş ve gelişim 

düzeylerine göre diyetisyenler 
tarafından hazırlanan ve 

okul idaresi tarafından 
da onaylandıktan sonra veb 

sayfamızda velilerimizle paylaşılan 
menülerimizde bulunan yemekler, 

okulumuzun teknik donanımlı 
mutfağında hijyen eğitimi almış 

mutfak personelimiz ve aşçılarımız 
tarafından temizlik kurallarına dikkat 

edilerek hazırlanmaktadır. Bu lezzetli 
yemekler tıpkı anne elinden çıkmış gibi 

sıcacık bir biçimde, güler yüzlü personelimizin 

servisiyle günlük 600 kişiye hizmet veren 

yemekhanemizde öğrencilerimize sunulmaktadır.

The meals, which are designed 
at Private Meltem College by 

professional dieticians according to the 
age and development level of our students 

and are promulgated to the 
students’ parents on our website 

subsequent to their approval by the 

school management, are all prepared 
in a full-fledged kitchen at our 

school with strict adherence to the rules of 

cleanness by kitchen staff and chefs who 
have attended hygiene training. These meals 

as delicious as those cooked by our students’ own 
mother are served to our students hot and fresh by 

good-humoured staff in our dining hall that serves 
600 persons a day. 

BESLENME NUTRITION
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Öğrencilerimizin, Bir birey ve toplumun bir 
parçası olarak çocukların ruh ve beden 
sağlığını koruyarak yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için, içinde yaşadıkları toplumun sevgi, 
saygı, sorumluluk, onurlu olma, özgür olma, 
elinden gelenin en iyisini yapma, hoşgörü gibi 
insani değerleri öncelikle bilmeleri gerekir. Bu 
değerleri bilmenin ardından bunları davranışa 
dönüştürmeleri hem kendilerine hem de topluma 
yarar sağlayacaktır. İnsanların yaşamlarını 
etkileyen ve şekillendiren bu değerler, gözlem ve 
etkileşimlerle yaşayarak ve hissedilerek öğrenilir. 
Kısaca ‘Değerler Eğitimi’ dediğimiz bu süreç ilk 
önce aile içinde başlar ve okul çağlarında hem 
evde hem okulda devam eder. Okuldaki eğitim 
süreçlerinde değerler; ilgili ders konularıyla, 
Rehberlik Biriminin çalışmalarıyla ve öğretmenlerin 
çocuklara yaklaşım ve davranış biçimleriyle 
pekiştirilir.   
Akademik başarının artmasına olumlu katkıda bulunur. 
Eğitim çalışmalarında ‘Değerler Eğitimi’ önem verdiğimiz 
konulardan bir tanesidir. Değerler eğitimini, öğrencilerimize 
liseden mezun oluncaya kadar kesintisiz olarak eğitimin her 
kademesinde sunmaktayız. Bunu dikkate alarak, bir dersin konusunun 
içinde ya da bir Rehberlik Birimi etkinliği olarak, değişik eğitim 
yöntem ve teknikleri ile bir öğretim yılı içinde planlı bir değerler eğitimi 
vermekteyiz.  Değerler eğitiminde, değerlerin öğretim yılları arasındaki 
geçişlerinin ve sürekliliğinin sağlanmasına dikkat ediyoruz.
Küreselleşen dünyada  “MELTEMLİ OLMAK,” kendisine, ailesine ve 
dünya toplumuna karşı sorumluluklarının bilinciyle; üretken, kültürel 
değerlerini koruyan, bilim ve teknolojiye önem veren, başkalarının 
düşünce ve inançlarına saygılı olan, temel insani değerlere ve milli 
değerlerimize uygun davranışlar sergileyen  bir birey olmaktır.

In order for our students to live their lives by protecting 
their mental and physical health as an individual 

and a member of society, they need to know first and 
foremost the common values of humanity such as love, 
respect, responsibility, honour, freedom, do one’s best, 
and tolerance. After knowing these values, turning them 
into behaviour will benefit both themselves and the 

society. These values that affect and shape people’s lives 
are learned through experience and feeling, i.e. through 
observations and interactions. In short, this process which 
we refer to as ‘Values Education’ starts first in the family 
and continues both at home and at school during school 
years. In the educational processes at school, values are 
reinforced with relevant course subjects, studies by the 
Guidance & Counselling Unit, and the teachers’ approach 
and attitude towards children. 

This contributes to improved academic success. ‘Values 
Education’ is one of the subjects we attach importance 

to in our education activities. Our students receive values 
education continuously at all levels of their education until 

they graduate from high school. With this mindset, we provide a 
planned values education with different educational methods and 
techniques within a school year, either as part of lectures or in form of 
an activity by the Guidance & Counselling Unit. In values education, 
we pay attention to ensure continuity and transition of values 
between different school years. 
In today’s globalizing world, “TO BE A GRADUATE OF MELTEM 
COLLEGE” means to be an individual who acts with the awareness 
of his responsibilities towards himself, his family and the world society, 
is productive, protects his cultural values, attaches importance to 
science and technology, respects the thoughts and beliefs of others, 
and acts in accordance with fundamental human values as well as 
the Turkish national values. 

DEĞERLER 
EĞİTİMİ 

PROGRAMI

VALUES 
EDUCATION 

PROGRAMME 
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ÖZEL MELTEM KOLEJİ 
OLARAK BELİRLİ

GÜN VE HAFTALAR 
HARİCİNDE

KONFERANSLAR
SUNUMLAR

UZMAN KONUK 
PROGRAMLARI

REHBERLİK 
SEMİNERLERİ

EĞİTİM PAYLAŞIMLARI 
İLE AKTİF OTURUMLAR 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

AS PRIVATE MELTEM 
COLLEGE, WE ORGANIZE 

CONFERENCES 
PRESENTATIONS
EXPERT GUEST 
PROGRAMMES 

GUIDANCE & 
COUNSELLING SEMINARS

EDUCATIONAL SHARING 
ORGANIZATIONS AND
ACTIVE SESSIONS, EXCEPT FOR 
CERTAIN DAYS AND WEEKS. 

MELTEMDE 
SUNUM

PRESENTATION
IN MELTEM



55

ANLAŞMALI
KURUMLARIMIZ




