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Öðrencilerimizin; 
• kendi yeteneklerini keþfederek sürekli yeni beceriler kazandýklarý,
• hýzlý geliþen ve deðiþen dünyanýn iþ ve meslek gruplarýndan haberdar 
olduklarý, 
• kariyer planlarýný yaparken geçirdikleri  karar süreçleri için gerekli bilgi ve 
donanýma sahip olduklarý, 
• farklý kültürlerden ve fýrsatlardan haberdar olduklarý
bir bütün olarak deðerlendirmekteyiz. 

Yaþam boyu devam edecek olan bu süreçte, okulumuzda verilen  eðitim 
ve misyonumuz, öðrencilerimizin yukarýda belirttiðimiz donanýmlarý 
saðlamasýna yöneliktir. Ders programýnýn yaný sýra akademik bölümlerimiz, 
Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Servisi (PDR), yurt dýþý ve yurt içi 
üniversite danýþmanlýk birimlerimiz aþaðýda belirttiðimiz çalýþmalar ile bu 
sürece katkýda bulunmaktadýrlar. 

Eric Trujillo    
Genel Müdür    

Funda Cüceloðlu
Okul Müdürü

ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ 
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Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Servisi (PDR)
• Hazýrlýk sýnýfý düzeyinde; öðrenme biçimleri, ders çalýþma alýþkanlýklarý/
becerileri, ergenlik dönemi, arkadaþlýk iliþkileri ve toplumsal cinsiyet rolleri 
baþlýklarý altýnda öðrencinin kendisini tanýmasýna yönelik çalýþmalar 
yapýlýr. Bu süreç öðrencinin 5 yýl sürecek kariyer planlamasýna bir baþlangýç 
oluþturmaktadýr.

Yurt Dýþý Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Veliler ve öðrenciler için üniversite ve yaz okullarý sunumlarý yapýlýr.  Bu 
sunumlarda yurt dýþýnda üniversiteye giriþ þartlarý ve yaz okullarý ile ilgili 
genel bilgiler yer almaktadýr.   

• Veliler ve öðrencilerle bire bir görüþülerek, öðrencilerin ihtiyaçlarýný 
karþýlayacak en uygun yaz çalýþmalarý planlanýr. 

• Öðrencilere ve velilere, yaz okullarý temsilcilerinin okul içinde ve okul
dýþýndaki ziyaretleri hakkýnda bilgi verilir.

Yurt Ýçi Üniversiteler Danýþmanlýðý

• Yurt içi üniversite danýþmaný, hazýrlýk sýnýflarý oryantasyon toplantýsýna 
katýlarak öðrencilere 9.sýnýftan itibaren kendilerine verilecek rehberlik 
hizmetleri hakkýnda bilgilendirmede bulunur. 

HAZIRLIK  SINIFI  ÇALISMALARI
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Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Servisi (PDR)
• Grup içinde var olabilme ve grup dinamikleri üzerine düþünme 
çalýþmalarý yapýlýr. 

• Öðrencilerin güçlü ve zayýf  olduðu öðrenme becerilerini belirlemek 
amacýyla “Çoklu Zekâ Envanteri” uygulanýr. Çalýþmanýn sonuçlarý öðretmen 
ve öðrencilerle paylaþýlýr.

• Öðrencilerle hem gruplar halinde hem de bireysel olarak ders çalýþma 
alýþkanlýklarý/becerileri geliþtirme çalýþmalarý, ajanda kullanýmý, öncelikli 
hedef  belirleme ve motivasyon çalýþmalarý yapýlýr.

• Veli toplantýlarýnda, seviye bazýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda 
bilgilendirmede bulunulur. 

Yurt Dýþý Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Sýnýflar ziyaret edilerek yaz okullarý ve üniversite baþvurularý ile ilgili 
bilgilendirme yapýlýr ve yaz okulu anketi uygulanýr. Yaz okulu anketinde 
öðrencilerin hangi yaz okuluna katýldýðý ve tecrübesi ile ilgili bilgiler alýnýr. 
Bu bilgiler, hem öðrencinin 12. sýnýfta yapacaðý baþvuruda, hem de bu yaz 
okullarýna  gelecek senelerde baþvuracak diðer öðrencilere geri bildirim 
vermek amacý ile kullanýlýr. 

• Veliler ve öðrenciler için üniversite ve yaz okullarý sunumu yapýlýr.  Bu 
sunumda genel olarak yurt dýþýnda üniversiteye giriþ þartlarý ve yaz okullarý 
ile ilgili bilgiler yer alýr.   

• Görsel Sanatlar bölümümüz ile beraber yurt dýþýnda endüstriyel tasarým, 
mimarlýk ve sanat konularýnda eðitim almak isteyen öðrencilerimiz için 
mezunlarýn katýlýmýyla baþvuru sýrasýnda hazýrlanmasý gereken portfolyo vb. 
hazýrlýklarý içeren panel organize edilir.  

Yurt Ýçi Üniversiteler Danýþmanlýðý; 
• Rehberlik saatlerinde sýnýf  ziyaretleri yapýlýr ve öðrencilere Türk 
üniversitelerine giriþ sistemi anlatýlýr. Üniversiteler, fakülteler ve bu 
üniversite ve fakültelere giriþ puanlarý ile ilgili bilgilendirme yapýlýr. Sistemin 
bir parçasý olan okul puaný ve bu puanýn genel yerleþtirmedeki önemi 
vurgulanýr. 

• Her yýl ocak ayýnda, öðrencilerimize üniversite ve fakülte tanýtýmlarý 
yapýlýr. Bu tanýtýmlarda fakültelerin hangi özellikte öðrenciler aradýklarý, 
mezunlarýnýn hangi meslek dallarýna yöneldiklerini içeren bilgiler verilir.  

9. SINIF  ÇALISMALARI
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Üsküdar Amerikan Lisesi, öðrencilere 11. ve 12.sýnýflar düzeyinde, ileride 
okumak istedikleri üniversitelere ve edinmek istedikleri mesleklere paralel 
çok sayýda seçmeli ders sunar. Öðrenciler, bu seçmeli dersler arasýndan 
kendileri için en uygun olanlarýna yönelerek ders programlarýný hazýrlar. 10. 
sýnýf  öðrencilerinin ders seçimleri sürecinde, akademik müdür yardýmcýsý, 
PDR, yurt içi ve yurt dýþý üniversite danýþmanlarý birlikte çalýþýrlar. Bu ortak 
çalýþmalar þu þekilde özetlenebilir: 

• Akademik müdür yardýmcýsý, PDR,  yurt içi ve yurt dýþý üniversite 
danýþmanlarýnýn katýlýmý ile seçmeli dersler, öðrencilerin tercih ettikleri  
dersler ve bu derslerin yurt içi ve yurt dýþý üniversitelerine giriþlerindeki 
etkileri konulu veli toplantýlarý düzenlenir.  

• Ders seçim dönemlerinde PDR, yurt içi ve yurt dýþý üniversite 
danýþmanlarýnýn katýlýmýyla öðrencilerle bireysel olarak görüþmeler yapýlýp, 
ders seçim formlarýnýn üzerinden geçilir

• Akademik müdür yardýmcýsý, bölüm baþkanlarý, öðretmenler, üniversite 
danýþmanlarý ve PDR katýlýmý ile öðrencilere seçmeli dersler tanýtýmýnýn 
yapýldýðý  bir fuar düzenlenir. Öðrencilerin seçimleri ayný ekip tarafýndan 
analiz edilir ve gerek görüldüðü durumlarda veli ve öðrencilerle görüþmeler 
yapýlýr.

10. SINIF  ÇALISMALARI
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Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Servisi (PDR)
• Öðrencilere “16 PF KÝM-Kiþilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri” 
uygulanýr. Sonuçlar öðrencilerle ve velilerle paylaþýlýr. 

• Meslek-kariyer seçimi alanýnda öðrencilerle kapsamlý çalýþmalar yapýlýr. 
Karar verme becerileri, kiþisel ve toplumsal deðerler, meslek seçimleri 
konusunda bilgilendirici çalýþmalar, kariyer hedefleri, hedef  belirleme, 
meslek seçimine iliþkin önyargýlar çalýþma yapýlan konular arasýnda yer alýr. 

• Öðrencilerin bilgi edinmek istedikleri veya seçtikleri meslek gruplarý ile 
buluþabildikleri yirmiyi aþkýn farklý mesleðin tanýtýldýðý “Kariyer Günü” 
çalýþmasý düzenlenir.

• Ders seçimlerine yönelik bire bir öðrenci görüþmeleri yapýlýr.

Yurt Dýþý Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Sýnýflar ziyaret edilerek yaz okullarý ve üniversite baþvurularý ile ilgili 
bilgilendirme yapýlýr ve yaz okulu anketi uygulanýr. Yaz okulu anketinde 
öðrencilerin hangi yaz okuluna katýldýðý ve tecrübesi ile ilgili bilgiler alýnýr. 

o Anket bilgileri hem öðrencinin 12. Sýnýfta yapacaðý baþvuruda, hem 
de bu yaz okullarýna gelecek senelerde baþvuruda bulunacak diðer 
öðrencilere geri bildirim vermek amacý ile kullanýlýr. 

o PSAT (Pre - Scholastic Apptitute Test) sýnavý okulumuzda her yýlýn 
Ekim ayýnda yapýlýr. Bu sýnav, Ýngilizce ve Matematik becerilerini 
ölçmeye yönelik SAT (Scholastic Apptitute Test)’e hazýrlýk sýnavýdýr.   
PSAT ‘ye girmek zorunlu olmamasýna raðmen tüm öðrencilerimizin 
bu sýnava katýlmalarý önerilir.  PSAT sonuçlarý yaz okulu 
baþvurularýnda kullanýlabilir ancak üniversite baþvurusunda okullara 
yollanan bir veri kesinlikle deðildir.  Sadece öðrencinin SAT sýnavý için 
pratik yapmasýna ve hangi konuda kendini geliþtirmesi gerektiði ile 
ilgili bilgi sahibi olmasýna yardýmcý olur.  

• Veli ve öðrenciler için üniversite ve yaz okullarý sunumlarý  yapýlýr.  Bu 
sunumda genel olarak yurtdýþýnda üniversiteye giriþ þartlarý ve yaz okullarý 
ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu toplantý sonrasýnda tüm öðrenciler için 
yurt dýþý baþvurularýnda kullanýlan Naviance sistemi kullanýma açýlýr.

• Ocak ayý içinde öðrencilere PSAT sonuçlarý ile ilgili geri bildirimde 
bulunulur.

• Görsel Sanatlar bölümümüz ile beraber yurt  dýþýnda endüstriyel tasarým, 
mimarlýk ve sanat konularýnda eðitim almak isteyen öðrencilerimiz için 
mezunlarýn katýlýmýyla baþvuru sýrasýnda hazýrlanmasý gereken portfolyo vb. 
hazýrlýklarý içeren panel düzenlenir. 

Yurt Ýçi Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Rehberlik saatlerinde sýnýf  ziyaretleri yapýlýr ve öðrencilere Türk 
üniversitelerine giriþ sistemi yeniden anlatýlýr.  Üniversiteler, fakülteler ve 
puanlarýyla ilgili bilgiler verilir. Öðrencilerin okulda alacaklarý seçmeli 
derslerle üniversitelerin bölümleri ve üniversite sýnavlarý arasýndaki iliþki 
ayrýntýlý bir þekilde açýklanýr. Sistemin bir parçasý olan okul puaný ve okul 
puanýnýn genel yerleþtirme puanýnýn içindeki önemi vurgulanýr. 

• Anket uygulanýr, anket sonuçlarýna göre öðrencilerle bire bir toplantýlar 
yapýlýr. Bu anketle öðrencilerin üniversite planý, bilgi edinmek istedikleri 
üniversite ve fakülteler ve üniversite hazýrlýk çalýþmalarýnýn detaylarý 
öðrenilir.

• Her yýl ocak ayýnda, öðrencilerimize üniversite ve fakülte tanýtýmlarý 
yapýlýr. Bu tanýtýmlarda fakültelerin hangi özellikte öðrenciler aradýklarýný, 
mezunlarýnýn hangi meslek dallarýna yöneldiklerini içeren bilgiler verilir.  

• Her yýl nisan ayýnda yurt dýþý üniversite danýþmanlarýnýn da katýlýmýyla 
hem yurt dýþýndaki hem de yurt içindeki üniversitelere baþvuracak 
öðrencilerle lise 11 ve lise 12 yýllarýný planlama toplantýsý yapýlýr. 
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• Öðrencilere ve velilere, yaz okullarý temsilcilerinin okul içinde ve okul
dýþýndaki ziyaretleri hakkýnda bilgi verilir.



Tüm 11.sýnýf  öðrencileri için  IELTS sýnavýna girmek zorunludur. IELTS 
uluslararasý Ýngilizce yeterlilik sýnavýdýr. Öðrenciler her yýl nisan ayýnda 
deneme sýnavýný, mayýs ayýnda da asýl sýnavý alýrlar. Yurt dýþý ve yurt içi 
üniversite danýþmanlarý okulumuzda verilen IELTS sýnavlarýnýn sonuçlarýný 
takip eder ve gerekli görüldüðü takdirde öðrenci ve velilerle konuyla ilgili 
birebir görüþmeler yaparlar, alýnacak önlemleri paylaþýrlar. 

Üsküdar Amerikan Lisesi, öðrencilere 11. ve 12.sýnýflar düzeyinde, ileride 
okumak istedikleri üniversiteler ve edinmek istedikleri mesleklere paralel çok 
sayýda seçmeli ders sunar. Öðrenciler, bu seçmeli dersler arasýndan kendileri 
için en uygun olanlarý tercih ederek ders programlarýný hazýrlar. 11. sýnýf  
öðrencileri ders seçim sürecinde  akademik müdür yardýmcýsý, PDR, yurt
içi ve yurt dýþý üniversite danýþmanlarý ile birlikte çalýþýr. Her bir öðrenci ile 
PDR, yurt içi ve yurt dýþý üniversite danýþmanlarý bire bir görüþmeler yapýp 
ders seçim formunu onaylar. 

Her eðitim ve öðretim  yýlýnýn baþýnda PDR, yurt içi ve yurt dýþý üniversite 
danýþmanlarýnýn katýlýmý ile veli bilgilendirme toplantýlarý düzenlenir. Bu 
toplantýlarda üniversite baþvurularý, PDR programý, seçmeli dersler ve  bu 
derslerin üniversite baðlantýlarý ele alýnýr. 

Akademik müdür yardýmcýsý, bölüm baþkanlarý, öðretmenler, üniversite 
danýþmanlarý ve PDR’nin katýlýmý ile öðrencilere seçmeli derslerin 
tanýtýmýnýn yapýldýðý bir fuar düzenlenir. Ayný grup tarafýndan öðrenci 
seçimlerinin analizi yapýlýr ve gerekli görüldüðü takdirde veli ve öðrencilerle 
iletiþime geçilir. 

Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Servisi (PDR)
• Yurt içi üniversite danýþmaný ve daha önceki yýllarýn 12. sýnýf  Psikolojik 
Danýþmanlarýnýn katýlýmý ile sýnýflarda 3 aþamalý “Motivasyon Projesi” 
uygulanýr. Bu proje 2 senelik sýnav hazýrlýðý ve planlanmasýna yöneliktir.  
Daha önceki yýllara ait deneyimler ve öneriler paylaþýlýr. 

• Bu sýnýf  düzeyinde de öðrencilerimize, kiþilik ve mesleki yönelimleri 
konusunda bilgi veren “Belbin Getset Kiþisel Deðerlendirme Anketi” 
uygulanýr.

• Öðrencilerin seçtikleri ve bilgi edinmek istedikleri meslek gruplarý ile 
buluþabildikleri, yirmiyi aþkýn farklý mesleðin tanýtýldýðý “Kariyer Günü” 
çalýþmasý düzenlenir.

11. SINIF  ÇALISMALARI
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Yurt Dýþý Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Yurt dýþý üniversite danýþmanlarý Rehberlik saatinde sýnýf  ziyaretleri 
yaparlar:  

o Baþvuru dönemine kadar alýnmasý gereken sýnavlar ve izlenmesi 
gereken prosedür hakkýnda öðrencilere bilgi verilir. 

o Yaz okulu anketi uygulanýr. Anket bilgileri hem öðrencinin 12. 
sýnýfta yapacaðý baþvuruda, hem de bu yaz okullarýna gelecek senelerde 
baþvuruda bulunacak diðer öðrencilere geri bildirim vermek amacý ile 
kullanýlýr. 

o Öðrencilere okul içi ve okul dýþý aktivitelerin, sosyal yardým 
çalýþmalarýnýn ve staj olanaklarýný deðerlendirmenin önemi 
vurgulanýr. 

o PSAT sýnavý okulumuzda Ekim ayýnda yapýlýr. Bu sýnavýn önemi 
sýnýf  ziyaretlerinde vurgulanýr.  PSAT ’ye girmek zorunlu olmamasýna 
raðmen tüm öðrencilerimizin bu sýnava katýlmalarý önerilir.  PSAT 
sonuçlarý yaz okulu baþvurularýnda kullanýlabilir ancak üniversite 
baþvurusunda okullara yollanan bir veri kesinlikle deðildir.  Sadece 
öðrencinin SAT sýnavý için pratik yapmasýna ve hangi konuda kendini 
geliþtirmesi gerektiði ile ilgili bilgi sahibi olmasýna yardýmcý olur.  

• Öðrenciler, ekim ayýnda düzenlenen CIS fuarý ve diðer tüm fuarlar, 
okul içi ve okul dýþý yurtdýþý üniversite sunumlarý ile ilgili bilgilendirilir. 
Öðrencilere Naviance aracýlýðý ile gönderilen e-postalarý sürekli takip 
etmeleri ve yine Naviance aracýlýðýyla,  üniversite ziyaretlerinden ilgili 
olduklarýna 48 saat öncesinden kayýt yaptýrmalarý hatýrlatýlýr. 

• II.dönemde yurt dýþý üniversitelerle ilgilenen tüm öðrenciler için okul saati 
içerisinde baþvuru süreci ile ilgili detaylý bir sunum yapýlýr. 

• Veliler ve öðrenciler ile bireysel görüþmeler yapýlýr. Öðrencilerle sene 
sonuna kadar bire bir görüþmeler devam eder.  Öðrencilerin yaz tatili 
baþlamadan önce baþvurularý ile ilgili tüm konularda bilinçli olmasý 
saðlanýr ve öðrenciye üzerinde araþtýrma yapmasý gereken geçici ve uzun bir 
üniversite listesi verilir.   

• 11. Sýnýf  öðrenci ve velilerinin aþaðýda belirtilen anketleri doldurmasý 
önemlidir.  Bu anketler öðrenciyi daha yakýndan tanýmamýza, yazýlacak 
tavsiye mektubunu detaylandýrýp kiþiselleþtirmemize fayda saðlar. Ayrýca 
öðrenci için en uygun olan üniversiteyi bulmamýza yardýmcý olur.  

o 41 soruluk öðrenci tanýma anketi

o Öðrencinin okul tarafýndan daha iyi tanýnabilmesi  için aileler 
tarafýndan doldurulan anket

o Öðrencinin yakýn bir arkadaþýndan alýnan tanýtýcý bir yazý 

• 11. Sýnýf  öðrencileri tekrar ziyaret edilerek 12. Sýnýfta yapýlacak olan 
baþvurular sýrasýnda kullanýlacak olan özgeçmiþ hazýrlanmasý, Amerika 
baþvuru kompozisyonlarý, Ýngiltere kompozisyonu vb üzerinde durulur. 

• Öðrencilere baþvuru kompozisyonlarý, özgeçmiþ yazma gibi konularda 
çalýþmalar bölümümüz tarafýndan yaptýrýlýr. Ayrýca, dünyanýn önde gelen 
okullarý ile birlikte bu konular ile ilgili ek çalýþtaylar da düzenlenir.  

• Burs baþvurusu yapacak olan öðrencilere doldurulmasý gereken 
dökümanlar ile ilgili bilgiler verilir.

• 12. sýnýf  öðrencilerimiz 11. sýnýf  öðrencileri ile yurt dýþý üniversite baþvuru 
süreciyle ilgili tecrübelerini paylaþýrlar.

• Yaz okullarýna baþvuracak olan öðrencilere baþvurularýnda yardýmcý 
olunur, gerektiði takdirde tavsiye mektubu yazýlýr.

• Her yýl mayýs ayýnda okulumuzda öðrencilere AP sýnavlarý verilmektedir.  
Okulumuzda AP Physics C: Electricity and Magnetism, AP Calculus AB ve AP 
French dersleri öðrencilere sunulmaktadýr. Ayrýca AP Chemistry ve AP Physics 
C: Mechanics içinde hazýrlýk dersi vardýr. 

• Öðrencilerimiz ve velilerimiz yurt dýþý ofisimizde yer alan 
kütüphanemizden her türlü güncel bilgiye ulaþabilirler.

• Görsel Sanatlar bölümümüz ile beraber yurt dýþýnda endüstriyel tasarým, 
mimarlýk ve sanat konularýnda eðitim almak isteyen öðrencilerimiz için 
mezunlarýn katýlýmýyla baþvuru sýrasýnda hazýrlanmasý gereken portfolyo vb. 
hazýrlýklarý içeren  panel düzenlenir.  
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Yurt Ýçi Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Anket uygulanýr, anket sonuçlarýna göre öðrencilerle bire bir toplantýlar 
yapýlýr. Bu anketle öðrencilerin üniversite planý, bilgi edinmek istedikleri 
üniversite ve fakülteler ve üniversite hazýrlýk çalýþmalarýnýn detaylarý 
öðrenilir. 

• Ýki senede bir ekim ayýnda çok sayýda üniversitenin katýlýmýyla öðrenciler 
ve veliler için Türk üniversiteleri fuarý düzenlenir. Bu fuarda üniversiteler 
hem sunumlarýný yapar hem de öðrencilerin ve velilerin sorularýna cevap 
vermektedirler.

• Türk üniversiteleri sýnavýnda baþarýlý olan ve farklý üniversitelerde öðrenim 
gören  mezunlarýmýz okulumuza davet edilir.  Mezunlarýmýz, sýnav ve 
üniversite tecrübeleri, kariyer seçimleri ile ilgili söyleþiler yaparlar.  

• 11. sýnýfýn hemen baþýnda öðrencilere Türk üniversiteleri giriþ sistemiyle 
ilgili bilgi vermek üzere sýnýf  ziyaretleri yapýlýr. Bir önceki senenin sýnav 
sonuçlarýnýn detaylarý paylaþýlýr. 

• Kasým ayýnda PDR ile birlikte motivasyon çalýþmalarý yapýlýr. Bu proje 2 
senelik sýnav hazýrlýðý ve planlanmasýna yöneliktir.  Bu çalýþmaya bir sene 
öncesinin 12. sýnýf  psikolojik danýþmaný da katýlarak tecrübelerini paylaþýr. 
Bu çalýþma 2. dönem iki kez daha uygulanýr.

•  Mezunlarýmýz okulumuza davet edilerek týp, hukuk, mimarlýk baþta 
olmak üzere eðitim - öðretim yýlý baþýnda uygulanan ankette belirtilen 
konularda söyleþiler yapýlýr.

• Öðrencilerimizin farklý meslekleri yakýndan tanýmalarýný ve 
deneyimlemelerini saðlamak amacýyla farklý meslek gruplarýyla çalýþmalar 
yapýlýr. Örneðin doktorluk mesleðine ilgi duyan öðrencilerimiz için Doktor 
“shadowing” – hastanede bir bütün gün doktoru izleme - çalýþmasý yapýlýr. 

• Nisan ayýnda yapýlan Türk üniversiteleri birinci aþama sýnavýnýn 
ardýndan (YGS)  12.sýnýf   öðrencilerimiz tecrübelerini 11.sýnýf  öðrencileri ile 
paylaþýrlar. 

• Her yýl mayýs ayýnda öðrencilerin yaz dönemini verimli ve planlý geçirmesi 
için motivasyon çalýþmasýnýn üçüncüsü yapýlýr.

• Her yýl mayýs ayýnda okulda deneme sýnavý yapýlýr.
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PDR, yurt içi ve yurt dýþý üniversite danýþmanlarýnýn katýlýmý ile üniversite 
baþvurularý ve PDR programý, seçilen dersler ve üniversite baðlantýlarý 
konulu veli bilgilendirme toplantýlarý düzenlenir.  

PDR, yurt dýþý ve yurt içi üniversite danýþmanlarý belirli aralýklarla bir araya 
gelerek öðrencilerin üniversite baþvuru süreçleri ve üniversite hazýrlýklarýnýn 
genel bir deðerlendirmesini yaparlar. Gerekli görüldüðü takdirde öðrenci ve/
veya veli ile görüþmeler yapýlýr.

Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Servisi (PDR)
• 12. sýnýf  düzeyinde meslek seçimi konusunda zorlanan öðrencilerle 
bireysel görüþmeler yapýlýr. Görüþmelerde 16PF, Belbin ve Çoklu Zekâ 
Envanteri gibi mesleki yönelim testlerinin sonuçlarý yeniden gözden geçirilir. 

• “Sýnav Kaygýsý Envanteri” uygulanarak bu konuda sýkýntý yaþadýðý tespit 
edilen öðrencilerle çeþitli çalýþmalar yürütülür.

• Sýnýf  rehberlik saatlerinde, meslek ve üniversite tercihleri, bu tercihlerin 
kiþisel özellikler, beceriler ve deðerler açýsýndan uygunluðu konularý çalýþýlýr.

• Kariyer planlama, mesleki hedef  belirleme, öz geçmiþ hazýrlama ve bunun 
kariyerdeki önemi konularý detaylý þekilde iþlenir.

12. SINIF  ÇALISMALARI
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• Gerekli durumlarda üniversite danýþmanlarý ile birlikte öðrencilerle bire 
bir toplantýlar yapýlýr.

• Öðrencilerin seçtikleri ve bilgi edinmek istedikleri meslek gruplarý ile 
buluþabildikleri, yirmiyi aþkýn farklý mesleðin tanýtýldýðý “Kariyer Günü” 
çalýþmasý düzenlenir.



Yurt Dýþý Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Yurt dýþý üniversite danýþmanlarý Rehberlik saatinde sýnýf  ziyaretleri 
yaparlar.  

o Baþvuru dönemine kadar girilmesi gereken sýnavlar ve izlenmesi 
gereken prosedür hakkýnda öðrencilere bilgi verilir. 

o Baþvurular sýrasýnda kullanýlacak olan özgeçmiþ hazýrlanmasý, Amerika 
baþvuru kompozisyonlarý, Ýngiltere kompozisyonu vb üzerinde durulur. 

o Burs baþvurusu yapacak olan öðrencilere doldurulmasý gereken 
dökümanlar ile ilgili bilgiler tekrar verilir.

o Yaz okulu anketi uygulanýr. Anket bilgileri hem öðrencinin o sene 
yapacaðý baþvuruda, hem de bu yaz okullarýna gelecek senelerde 
baþvuruda bulunacak diðer öðrencilere geri bildirim vermek amacý ile 
kullanýlýr. 

• Öðrencilere baþvuru kompozisyonlarý, özgeçmiþ yazma gibi konularda 
çalýþmalar bölümümüz tarafýndan yaptýrýlmaya devam edilir. Ayrýca, 
dünyanýn önde gelen okullarý ile birlikte bu konular ile ilgili ek çalýþtaylar 
da tekrar düzenlenir.  

• Öðrenciler, Ekim ayýndaki CIS fuarý ve diðer tüm fuarlar, okul içi ve okul 
dýþý yurt dýþý üniversite sunumlarý ile ilgili bilgilendirilir, katýlýmlarý teþvik 
edilir.

• Veliler ve öðrencilerle bireysel görüþmeler yapýlýr. Öðrenciler ile baþvuru 
sürecinin sonuna kadar bire bir görüþmeler devam eder ve aþaðýda belirtilen 
konular üzerinde durulur:  

o Tüm öðrencilerin geçici üniversite listesinin kesin üniversite baþvuru 
listesine çevrilmesi

o Tüm öðrencilerin tavsiye mektubu istemeye baþlamasý 

o Tüm öðrencilerin yaz ödevi olarak hazýrladýklarý öz geçmiþlerin ve 
yazdýklarý ilk kompozisyon konularýnýn gözden geçirilmesi

o Tüm öðrencilere baþvurduklarý ülkeler ve üniversiteler bazýnda baþvuru 
süreci ve gerekirse almalarý gereken sýnavlar ile ilgili bilgi verilmesi

• Öðrencilere baþvuru yazýsý, özgeçmiþ yazma gibi konularda destek verilir. 
Baþvuru sýrasýnda okullara gönderilecek her türlü belge danýþmanlar 
tarafýndan kontrol edilir.  Yazýlarýn  gerekli düzeltmeler yapýlarak en son 
halini almasýna yardýmcý olunur. 

• Öðrenciler Naviance kullanarak okulumuzu sene boyunca ziyaret eden 
200’ü aþkýn üniversitenin sunumuna katýlmak üzere kayýt olmaya devam 
ederler.

• Öðrencilerimiz ve velilerimiz yurt dýþý üniversiteler ofisinde yer alan 
kütüphanemizden her türlü güncel bilgiye ulaþabilirler.

• Yurt dýþýna baþvuran öðrencilerin sonuçlar açýklandýktan sonra son 
kararýný vermelerine destek olunur.

• Her yýl mayýs ayýnda okulumuzda öðrencilere AP sýnavlarý verilmektedir.  
Okulumuzda AP Physics C: Electricity and Magnetism, AP Calculus AB ve AP 
French dersleri öðrencilere sunulmaktadýr. Ayrýca AP Chemistry ve AP Physics 
C: Mechanics içinde hazýrlýk dersi vardýr.

• Görsel Sanatlar bölümümüz ile beraber yurt dýþýnda  endüstriyel tasarým, 
mimarlýk ve sanat konularýnda eðitim almak isteyen öðrencilerimiz için 
mezunlarýn katýlýmýyla baþvuru sýrasýnda hazýrlanmasý gereken portfolyo vb 
hazýrlýklarý içeren panel organize edilir.  

Yurt Ýçi Üniversiteler Danýþmanlýðý
• Anket uygulanýr, anket sonuçlarýna göre öðrencilerle bire bir toplantýlar 
yapýlýr. Bu anketle öðrencilerin üniversite planý, bilgi edinmek istedikleri 
üniversite ve fakülteler ve üniversite hazýrlýk çalýþmalarýnýn detaylarý 
öðrenilir. 

• Ýki senede bir ekim ayýnda çok sayýda üniversitenin katýlýmýyla öðrenci ve 
veliler için Türk üniversiteleri fuarý yapýlýr. Üniversiteler hem sunumlarýný 
yapmakta hem de fuar alanýnda öðrencilerin ve velilerin sorularýna cevap 
vermektedirler.
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Okulumuzun diðer bölümleri de ders programý dýþýnda kariyer planlamasýný 
destekleyecek etkinlikler düzenler. 
Bunlarýn bazýlarý aþaðýda paylaþýlmýþtýr: 

Sosyal Bilimler; 11.sýnýf  seçmeli coðrafya dersinde; Nasa sergisi ve Santral 
Ýstanbul  Müzesine geziler, felsefe ve psikoloji çalýþtaylarý, ekonomi 
söyleþileri,

Ýngilizce;  öðrencilerin yazarlarla yaptýklarý çalýþtaylar, tiyatro etkinlikleri, 
Model Birleþmiþ Milletler - MUN, Ulusal  Ýngilizce Onur Topluluðu – 
NEHS, Ulusal Onur Topluluðu - NHS ve Ýngilizce Konuþma Birliði – ESU 
gibi oragnizasyonlara katýlýmlarý, öðrencilerin okul dergisi – Serçe’nin 
yayýnlanmasý,

Türkçe; Edebiyat söyleþileri, Türkçe-Edebiyat yarýþmalarý, “Edebiyat 
Akýmlarý ve Felsefe” ve  “Edebiyat Akýmlarýnýn Sanata Yansýmasý” konulu 
seminerler, öðrencilerin okul dergisi  Serçe’nin yayýnlanmasý, 

Müzik;  operadan caz’a müzik söyleþileri, sesin yapýlandýrýlmasý ve saðlýðý 
söyleþisi, yurt içi ve dýþýnda deðiþik konserlere katýlým,

Sanat; Endüstriyel tasarým ve mimarlýk çalýþtaylarý, sergi ve fotoðraf  gezileri,

Fen;  mühendislik ve buluþ yarýþmalarý, nanoteknoloji laboratuvar gezileri, 
astronomi gezileri ve Ýsviçre’de CERN gezisi.

• Sýnavda baþarýlý olan ve farklý üniversitelerde öðrenim gören mezunlarýmýz 
okulumuza davet edilerek sýnav ve üniversite tecrübeleri, kariyer seçimleri 
gibi konularda söyleþiler yaparlar. 

• Her yýl ekim – kasým – aralýk aylarýnda üniversite gezileri yapýlýr. Burada 
amaç hem üniversiteyi ve bölümleri tanýtmak hem de bölüm mezunlarýn 
yöneldikleri meslek gruplarý hakkýnda bilgi vermektir. 

• IELTS sýnavýnýn sonuçlarý deðerlendirilir, Türk üniversitelerinin Ýngilizce 
yeterlilik puanlarýnýn altýnda puaný olan öðrencilere ve velilerine bilgi 
mektubu gönderilir.

• Öðrencilere, okulda deneme sýnavlarý yapýlýr.

• Öðrencilere Türkiye çapýnda yapýlan deneme sýnavlarýyla ilgili  bilgi verilir 
ve öðrencilerin  bu sýnavlara kayýt olmalarýna yardýmcý olunur.

• Yýl boyunca dershane ve okul deneme sýnavlarý sonunda alýnan puanlarýn 
analizi yapýlýr ve öðrencilerle bire bir görüþülür.

• Mezunlarýmýz okulumuza davet edilerek týp, hukuk, mimarlýk baþta olmak 
üzere eðitim-öðretim yýlý baþýnda uygulanan ankette belirtilen konularda 
söyleþiler yapýlýr.

• Öðrencilerimizin farklý meslekleri yakýndan tanýmalarýný ve 
deneyimlemelerini saðlamak amacýyla farklý meslek gruplarýyla çalýþmalar 
yapýlýr. Örneðin doktorluk mesleðine ilgi duyan öðrencilerimiz için Doktor 
“shadowing” – hastanede bir bütün gün doktoru izleme - çalýþmasý yapýlýr. 

• YGS ve LYS sýnav baþvurularý yapýlýr.

• Üniversite tercih döneminde danýþmanlýk yapýlýr, tercih formlarý 
doldurulur ve ÖSYM’ye yollanýr. Gerekli durumlarda öðrenciler, tercihlerine 
yardýmcý olmak üzere üniversitelere ya da ilgili meslek gruplarýnda çalýþan 
kiþilere yönlendirilir.
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