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2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9. ve 10. SINIF ANADOLU ve FEN LİSESİ ÇALIŞMA PROGRAMI

ANADOLU VE FEN LİSEMİZİN 2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI “EĞİTİMDE BAŞARI PROGRAMI”

Sınıflarımız 20 - 22 kişiliktir. 

Lisemizde MEB tarafından belirlenen öğretim programı dışında “Üniversiteye Hazırlık Yoğun Programı” uygulanır. Program 

her öğrencinin üç tercihinden birisine yerleşmesi hedefi ile oluşturulmuştur.

Programımız haziran ayında “Yaz Tatili Ödevi” ile başlar.

15 Eylül 2018 Cumartesi günü bilgi ölçme sınavı uygulanır. Bu sınavın sonucuna göre gruplar oluşturulur ve öğrencilerim-

izin bilgi eksiklikleri hemen tamamlanır. 

Okulumuzda MEB tarafından belirlenmiş programlara ek olarak “Üniversite Sınavına Hazırlık Programı”da uygulanır.

Normal programımız 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. 

Zorunlu derslerden sonra, okulumuzda kalarak çalışmak isteyen öğrenciler velilerinin izin dilekçeleriyle ya da 

ders bitiminde velilleri tarafından okuldan alınmak koşuluyla okulda kalabilir  gözetmen öğretmeleri eşliğinde ders 

çalışabilir. 

Okulumuzda kariyer günleri düzenlenmekte olup öğrencilerimize meslekler ile ilgili bilgi verilerek üniversite ve bölüm 

tanıtımları da yapılmaktadır.

Okulumuzda haftada 5 gün ders verilir. 

KURUMLARIMIZ

Jale Tezer Eğitim Kurumları; eğitim alanında marka olmayı başarmış, idealist bir eğitimci ve kitap yazarının sadece 

eğitime adadığı 50 yıllık emeğinin ürünüdür. 

Eğitimin her alanına katkı sağlamak amacıyla 1997 - 1998 Eğitim Öğretim Yılında şehrin merkezinde, Ankara’nın en 

iyi semtlerinden biri olan Gazi Osman Paşa’da açılan Jale Tezer Koleji; tam 20 yıldır kurslara ve özel derse ihtiyaç bırak-

mayan eğitim sistemi, sınav başarıları, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle özel okul sektöründe birinci sınıf eğitim veren bir 

dünya okuludur. 

Jale Tezer Eğitim Kurumları, bünyesinde;

• Montessori Anaokulu 

• Yabancı Dil Ağırlıklı Anaokulu

• Montessori Entegre İlkokulu

• Ortaokul 

• Fen ve Anadolu Lisesi 

• Selanik Temel Lisesi (Şampiyonlar Lisesi)

bulunan Ankara’nın en köklü ve en büyük kurumlarından biri olarak başarılarla büyümeye devam etmektedir. 

       Üniversitelere ve liselere hazırlık sınavlarında on binlerce öğrenciye başarının kapısını açan Jale Tezer Eğitim Ku-

rumları, kitap yazarlarından oluşan seçkin ve profesyonel kadrosu eşliğinde Anadolu ve Fen Lisesinde eğitim ve öğre-

time devam etmektedir. 

Haziran ayının 2. haftasının sonunda Sayın Jale Tezer’in başkanlığında yöneticilerimiz, rehber öğretmenlerimiz, 
kayıtlı öğrencilerimizin velileri ve tüm öğretmenlerimizle SINAVI TANIYALIM semineri, Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesinin 
Eğitim Programı hakkında bir tanışma toplantısı düzenlenir. Toplantıda YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI, YAZIN OKUNMASI 
GEREKEN KİTAPLAR listesi ve yaz tatilinin akademik olarak nasıl değerlendirileceğine dair DERS ÇALIŞMA PROGRAMI 
öğrencilerimize teslim edilmek üzere velilerimize verilir ve bütün bir yıl yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aktarımı 
yapılır. Okulumuzda 12. sınıfa geçen öğrencilerimiz okul bittikten sonra 2  hafta yaz programına katılır. 

ORYANTASYON VE YAZ PROGRAMI



ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

SINAVLAR

 MEB programına ek olarak, Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  
 derslerinde üniversiteye hazırlık çalışmaları yapılır.

 Liselerimizde öğrenciler üniversite sınavına hazırlıkta kesinlikle herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan   
 hedeflerine ulaşır.

 Üniversiteye hazırlık programında öğrencilerimiz, test ve sınav tekniği, zaman yönetimi, meslek ve üniversite tanıtımı,   
 tercihler gibi konularda, ders öğretmenleri ve RPD servisi uzmanları tarafından 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bir    
 bütünlük içinde yapılır.

 Öğrenciler Üniversite Sınavı Hazırlık Programında Güçlü Ölçme Değerlendirme yöntemleriyle eksikleri tespit edilerek; özel dersler 
                ya da grup derslerine yönledirilerek eksikler tamamlanır.

 Öğrenciler Üniversite Sınavına Hazırlık Programında anlamadığı konulardan, özel ders kalitesinde, profesyonel öğretmen   
 kadromuz tarafından destek alır.

 Sınıf Soru Çözümü, Genel Soru Çözümü, ETÜTLER, BİREBİR ÖZEL DERSLER profesyonel öğretmen kadromuz tarafından  
 yapılır.

 Sınıf soru çözüm saatinde öğrencinin mevcuduna uygun sayıda öğretmen bulunmakta olup öğrencilerin yapamadıkları   
 bütün soruları gerektiğinde tüm branş öğretmenlerine sorma imkanı sağlanır. 

 Lisemizde öğrenciler rahatlıkla etüt alabilir.
 12. sınıf öğrencilerimize YKS Kamp Programı uygulanır. Programlar sınav tarihlerinden 1 ay önce başlar ve son güne kadar devam  

 eder.
 12. sınıf öğrencilerine girmiş olduğu Deneme Sınavları sonucunda Dershane çalışmalarında MF–TM grupları olarak Mart ayında  

 şampiyonlar grupları oluşturulur. Bu gruplarımıza normal programların dışında haftada 5 saat ek çalışma yapılarak  ekstra ödevler  
 verilir. Şampiyonlar grubu her ay yeniden değerlendirilir ve yeniden oluşturulur.

  LİSEMİZE ÖĞRENcİ KABUL SINAVI ile öğrenci alınmaktadır. Sınav sonucunda barajı geçen öğrenciler okulumuza kayıt hakkı 
      kazanacaklardır. Okulumuz öğrencileri de aynı sınava katılmak zorundadır.
      Lise öğrencilerimiz için bir sonraki yıl için kayıt yenileme şartı olan tüm yazılı ve deneme sınavı sonuçları ile Lise giriş sınavı       
      sonuçları değerlendirilerek işlem yapılacaktır.

  YAZILI SINAVLAR; her ders için MEB’in belirlediği sayıda ortak sınav olarak yapılır. Dönem başında öğrenci ve velilerimize   
     duyurulur ve e-okul sistemine işlenir. Karne notu olarak verilir.

  YKS DENEMELERİ; her ders işlenilen konular doğrultusunda üç haftada bir  sınav uygulanır. TYT ve AYT olarak uygulanan sınav  
       larla konular pekiştirilir. 
       –   Birinci oturum TYT Deneme Sınavı;  Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler
       –   İkinci oturum AYT Deneme Sınavı;    MF öğrencileri için Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji
                                                                      TM öğrencileri için Edebiyat, Tarih-1, Coğrafya-1

  JTK ÖZEL SINAVLAR VE TARAMA SINAVLARI;
      2 haftada bir yapılmaktadır. İlerleyen konuların konu bazında ölçme değerlendirmeleri yapılarak öğrencilerin sınav potansiyellerini    
      arttırmak amaçlı yapılmaktadır.

  ŞAMPİYONLAR GRUBU; Sınav sonuçlarına göre belirli bir puanın üzerine çıkan öğrenciler için TM–MF olarak son bir ay, günde 
       2 kez ekstra sınav uygulanır. (12. sınıflar için)

  Lisemizde Üniversiteye Hazırlık Gruplarında son bir ay her gün deneme sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonrasında Anlık Soru     
      Çözümleri ile öğrencilere anlık pekiştirme yapılmaktadır.

  Tüm sınavlarımız Jale Tezer Okulları birinci sınıf öğretim kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

Haziran ayının 3. haftası cumartesi günü sabah yapılacak birinci oturum Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya,
Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup
sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığının ortak müfredatına dayalı olacaktır.  Bütün adayların birinci   

       oturuma girmesi zorunludur.  

Birinci Oturum (TYT)
YKS HAKKINDA

Bu test, ön lisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Adayların bir

ön lisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanının (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik

Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.

Temel Yeterlilik Testi puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır. Temel Yeterlilik Testi

Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

 İkinci Oturum

Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak,

sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam Milli Eğitim Bakanlığının müfreda-     

        tıdır. 

İkinci Oturumun Uygulanması

Haziran ayının 3. haftası pazar günü sabah yapılacak ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 adet 

Sosyal Bilimler-2 ,40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır. 24 Haziran 2018

Pazar günü öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi’nde 80 soru yer alacaktır.

İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları

İkinci oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır. Tercih edilecek puan türüne göre:

Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır. Alan Yeterlilik Sınavı %60

etkili olacaktır.

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.

Temel Yeterlilik Testi  (TYT) Puanının Değerlendirilmesi

TYT Soru Sayıları: Türkçe:       40 Soru   Sosyal Bilgiler: 20 Soru     (Tarih: 5, Coğrafya: 5, Felsefe: 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5)
             Matematik: 40 Soru   Fen Bilimleri:    20 Soru     (Fizik: 7, Kimya 7, Biyoloji: 6 Soru)



Kurumumuzda kullanılmakta olan K12.net sistemiyle öğrencilerimizin ders, ödev, sınav, etüt, özel ders ve devamsızlık takipleri 

yapılmaktadır. Bu sistem internet tabanlı olup velilerimize verilecek olan şifrelerin kullanılmasıyla aşağıda belirttiğimiz bilgilere ulaşmayı 

sağlamaktadır:

ÖĞRENcİ OTOMASYON - TAKİP SİSTEMİ (K12.Net)

Velilerimiz, öğrencinin tüm derslerdeki devam - devamsızlığını gün, saat ve ders bazında görebilir. 
Ödevlerin yapılıp yapılmadığını takip edebilir.
Deneme sınavı sonuçları, ödev kitapçığı incelemeleri ve uygulanan tüm testlerdeki başarı ortalamalarını grafikler ve ayrıntılı 
bilgiler eşliğinde sonuçlarını görebilir. 
Öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre oluşturulan zorunlu ve bireysel etütler tarih - saat - öğretmen bazında takip edebilir. 
K12.net sisteminde tüm yılın ders pragramları görülebilir. 
Ek ders programları izlenebilir. 
Veli - Öğretmen - Öğrenci bilgi paylaşımı online olarak yapılabilir. 
Rehberlik birimi ile İnternet üzerinden görüşme sağlanabilir. 

2018 - 2019 EĞITIM ÖĞRETİM YILI RESMI TATİL GÜNLERİ

★   21–25 Ağustos – Kurban Bayramı                        ★    28 - 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı  
★   1 Ocak  – Yılbaşı                                         ★    23 Nisan            –    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
★   1 Mayıs                 – İşçi Bayramı                              ★    19 Mayıs           –     Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  
★   15 Temmuz            – Demokrasi ve Milli Birlik Günü    ★    30 Ağustos        –     Zafer Bayramı

ÖDEVLER

Ders öğretmenleri tarafından öğrencilerimize işlenen konuları pekişmesine yönelik günlük ödevler verilir. 

Konu tekrarlarının yapılması ve tekrar testlerinin çözülmesi için hafta sonu ödevleri verilir. 

Aylık ünitelerin tekrarı ve özel seçilmiş soruları barındıran aylık ödevler verilir. Ay sonunda kontrol için branş öğretmenleri, 

rehber öğretmenler ve yönetim sınıfa girerek ödev kontrolü yapar. Ödevini yapmayan öğrencilere ceza ödevi verilir.

Sömestr Ödev Kitabı, yarı dönemde işlenmiş tüm ünitelerin sorularından oluşur. 

“Yaz Tatili Ödev Kitapları”  müfredatta bulunan tüm ünitelerden oluşur.

  Müstakil lise binamızda öğrencilerin bire bir veya grup çalışması yapabilecekleri kütüphane, çok sayıda çalışma odası ve günün her
      saatinde gelip düzenli olarak rehber öğretmen gözetiminde sessizce ders çalışabilecekleri bir ortam bulunmaktadır. 

  Bu bölümde, öğretmenlerimiz öğrencilerimize bire bir çalışma veya grup çalışması yapmak ve anlayamadıkları soruları sorabilme-    
      leri için, günün her saatinde yardımcı olur. 

  Derslerine hazırlıklı gelmeyen, hastalık ve benzeri mazeretleri ile derslere katılamayan öğrencilerin eksiklikleri ve ödevleri hafta için
      belli günlerde saat 18.30’a kadar tamamlanır.

  Öğrenciler, yemeklerini okul binası içerisinde 300 kişi kapasiteli alanda yemektedirler.

  Yemekler beslenme uzmanlarının denetiminde öğrencilerin günlük besin ve enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

KÜTÜPHANE VE ÇALIŞMA SALONLARI

YEMEK

 Bünyemizde öğrenci ve velilerimizi sınav sürecinde aydınlatmak ve onlara en iyi şekilde rehberlik etmek amacıyla düzenli   
            eğitim ve seminerlerin verildiği bir konferans salonu bulunmaktadır. 

 Eğitmenlerimiz ergenlik, doğru anne - baba tutumu ve sınav nedir gibi konularda velilerimize periyodik olarak seminerler   
            düzenler. 

  Okulumuzda öğrencilerimize sınıf bazında salı ve perşembe günleri SINAV KAYGISI, VERİMLİ DERS ÇALIŞMA, STRESLE BAŞA  

             ÇIKMA konularında yardımcı olmak için rehber ve mentor öğretmenlerimizle birlikte toplantılar yapılır. 

EĞİTİM SEMİNERLERİ

ULAŞIM

  Okulumuzda ulaşım okul servisleri ile sağlanmaktadır.. (Ancak, servis kullanımı için bulunduğunuz güzergâhta yeterli   

              talebin olması gerekmektedir.)

   Okulumuz GÖRÜNTÜLÜ KAMERA sistemi ile 24 saat izlenmekte olup, giriş ve çıkış kapılarında bulunan güvenlik görevlilerimiz   

        ile tüm giriş çıkışlar kontrol edilmektedir.

GÜVENLİK

AYT Soru Sayıları: Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1:  40 soru  (Türk Dili ve Edebiyatı 24 Soru,  Tarih 10 Soru, Coğrafya 6 Soru)

                  Sosyal Bilgiler-2:    40 Soru (Tarih 11, Coğrafya 11, Felsefe Grubu 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Soru)

            Matematik:      40 Soru
            Fen Bilimleri:     40 Soru  (Fizik 14, Kimya 14, Biyoloji 13 Soru)

  Öğrenci - veli - okul üçgeninde bilgi akışını koordineli bir şekilde sağlamak, öğrencilerine her anlamda destek olmak, sorunlar

      karşısında sağlıklı çözümler üretmek birimin en önemli hedefidir. 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ (RPD)



DİSİPLİN POLİTİKASI

Okulumuzda tüm öğrenciler okulumuzun formasını giymek ve öğrenciye yakışır şekilde olmak zorundadır. cumartesi serbest 

kıyafettir.

Öğrencilerimizin cep telefonları okula girerken görevli kişilere bırakılır ve son ders zili çalana kadar verilmez. 

Öğrenciler ders saatleri içinde binayı terk edemez. Binadan çıkışları ancak bir veliyle kurum yöneticisinin görüşmesi ile mümkün 

olacaktır. 

Öğrencilerimiz, okul kurallarına uymak zorundadır. 

Öğrencimiz dersin düzenini bozacak hiçbir davranışta bulunamaz. Bulunudğu takdirde gerekli yaptırımlar uygulanır. 

Uyarılara rağmen mazeretsiz olarak toplam 10 gün devamsızlık yapan veya okul kurallarına uymayan öğrencinin kaydı 

silinir.

1. Tatil Ödev Kitapçıkları (Bayram - Sömestr - Yaz Kitapçığı)

2. Aylık Ödev Kitapçıkları 

3. Konu Tarama Testleri

4. Konu Anlatımlı Akıllı Defter (Alan içi - Alan dışı)

5. TYT ve AYT Soru Bankaları 

6. Yaprak Testler 

7. 12’li Deneme Sınavı Seti 

8. TYT - AYT Deneme Sınavı

  Yıllardır kurumsallaşarak sınavlarda, sanat ve sporda Türkiye dereceleri çıkaran kurumumuz; uzman öğretmen kadrosu ile 
      öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermektedir. 

  Öğrencilerimizin tüm takibi ve eğitim öğretim süreçleri marka bir kurumda 1. sınıf profesyonel öğretmenler tarafından     
       yürütülmektedir.

ÖĞRETMEN KADROMUZ

  Öğrencilerimize dağıtılan tüm yayınlar Jale Tezer Şampiyonlar Lisesi ve Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi öğretmenleri tarafından

       özenle hazırlanmaktadır.

YAYINLARIMIZ

Dersler sabah 08.15’de başlar 16.20’de biter. (Cumartesi günü de servis imkanı mevcuttur.)
Haftada 5 gün, günde 9 saat ders uygulanır. (Bire bir dersler, ofis çalşımaları ve etütler hariç.)
Öğle tatili 12.20 - 13.00 saatleri arasındadır. 
Ünitelere göre cumartesi günleri sınav uygulanır.
Öğrencilerimiz okulumuzun yemekhanesinde yemeklerini yer. Okul yemeklerimiz diyetisyen kontrolünde öğrencilerimizin günlük al-
ması gereken protein, karbonhidrat ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kampüsümüzün mutfağında özenle hazırlanmaktadır. 
Öğrencilerimize; gidiş gelişlerinde okul servisi hizmet etmektedir.

JALE TEZER ANADOLU VE FEN LİSESİNDE;

VELİ TOPLANTILARI

BU BIR ÖRNEKTIR.

  Yılda 2 kez her iki dönemin ortasında velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır. 

  Velilerimiz bu toplantılara katılmak zorundadır. Çok özel durumda katılamıyorsa ihtiyaç duydukları zaman randevu alarak rehberlik    

      servisi ve ders öğretmenleriyle görüşme yapabilirler.

  Üniversiteye girişte öğrencilere üç tercihten birini kazandıran; Tıp Fakülteleri, Koç, ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, Başkent, Hacettepe,         
      Ankara  ve Siyasal Hukuk gibi birçok üniversitenin kontenjanını, JTK’lı öğrencilerin oluşturmasının haklı gururunu sizlerle paylaşmak- 
      tan mutluluk duyuyoruz. 

  Anadolu ve Fen Liseleri, Temel lisemize ve kolejimize (İlkokul, Ortaokul) sınavla öğrenci alınmaktadır. Kendi öğrencilerimize 
      öncelik verilmektedir. 

  Siz sayın velilerimize, liselerimize belli sayıda öğrenci alabileceğimiz için bir an önce ön kayıtlarınızı yaptırmanızı tavsiye ederiz. 
  Anadolu ve Fen Liseleri, Temel lisemize kayıt hakkı için sınav başvurularınızı online olarak www.jaletezer.k12.tr adresi üzerinden ya da   

      bizzat liselerimize gelerek ön kayıt yapabilirsiniz.

  Fen, Anadolu ve Şampiyonlar Temel Liselerimizde Üniversiteye Giriş Sınavında Türkiye’nin ilk 20’de, ilk 500’de ilk 2000’de ilk  5000’de      
      derecelerini oluşturmaktadır.

  Lisemizde tüm öğrencilerimiz ilk üç tercihinden birine yerleşmektedir.
  Liselerimize; BİLGİ ÖLÇME SINAVI ile öğrenci alınır.
  2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 5. sınıflar ve 9. 10. 11. 12. sınıflara başlayacak olan öğrencilerimize OKULA GİRİŞ SINAVI sonuç- 

      larına göre SINAV BURSLARI verilecektir.
  Sınav şartlarını jaletezer.k12.tr adresinden öğrenebilirsiniz. 

GÜVENMEKTE HAKLISINIZ!

NOTLAR

JALE TEZER ŞAMPİYONLAR LİSESİ

Selanik–2 cad. 
No: 45

Kızılay /ANKARA
Tel. No: 425 86 86 – 425 86 06

JALE TEZER ANADOLU ve FEN LİSESİ

OR–AN KAMPÜS
Turan Güneş Bulv. No: 146

OR–AN/ÇANKAYA
Tel. No: 490 91 24 – 490  91 25

JALE TEZER KOLEJİ

GOP KAMPÜS (Anaokulu–İlkokul–Ortaokul)
Açın Cad. No:7
G.O.P/ANKARA

Tel No: 446 44 46 –  447 49 49

Bizi takip edebilirsiniz! jaletezereğitimkurumlari jale_tezer_eğitim_kurumlari jaletezer_

   


