Sayın Velimiz;
Nesibe Aydın Antalya Okulları, kurumumuzun 30 yıllık geçmişindeki birikim ve deneyimlerini üst seviyede
aktaracağı; Ankara’da şu anda ilk sırada seyreden okullarındaki standartlarımızı yakalamak ve hatta ileri taşımak
için var gücümüzle çalışacağımız bir proje olarak 2016-17 yılından itibariyle eğitim öğretime başlamıştır.
Antalya Okullarımızın, ilk veli etkinliğini 19 Ağustos tarihinde, Akra Barut Hotel’de, saat 18:00’da
gerçekleştireceğiz. Etkinlikte, Bilim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erten Gökçe’nin düzenleyeği, Etkili Öğrenci-Etkili
Aile seminerinden, velilerimizin üst düzeyde yararlanacağından eminiz. Ayrıca, veli etkinliğimizde, Nesibe Aydın
Eğitim Kurumları’nın merkez yöneticileri ile Antalya Okulları’mızın yönetici ve öğretmenleri eksiksiz bulunacaklar;
sizlerin soru, öneri ve tespitlerine yanıt vereceklerdir.
Bu etkinliği takiben, sizlere duyurusunu yapacağımı birçok veli semineri ve etkinliği düzenleyerek sizlerle daha
çok görüşme imkanı oluşturacağız.
Şu ana kadar, çeşitli kanallardan bizlere ulaşan ve görüşmelerde en çok sorulan soruları sizlere bu vesile ile
açıklamak istiyoruz.
Başarılarımız:
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın eğitim anlayışında akademik başarıları öne çıkmasına karşın; spor, sanat ve
bilimde elde ettiği sonuçlar ile Türkiye çapında ses getiren başarılara imza atmıştır. 1997 yılından beri,
üniversiteye hazırlık sınavlarında toplu ve yüksek başarıda, Türkiye’nin en başarılı kurumu olma özelliğine sahip
olan okullarımızın; 2015 yılında LYS Türkiye 2.’si, içinde bulunduğumuz 2016 yılında ise YGS Türkiye 1.’si ve 6.’sı ile
LYS Türkiye 6.’sının Nesibe Aydın Okulları öğrencileri olması bu başarının en somut ve en yakın tarihli örnekleridir.
2015-16 yılı LYS sonuçlarına göre, kurumumuz toplu başarıda, öğrencilerini hedefledikleri tepe üniversitelerin en
iyi bölümlerine yerleştirerek (liste web sitemizde yayınlanmaktadır) bir Türkiye rekoru kırmıştır.Öğrencilerinin,
hiçbir şekilde kursa ya da özel derse gitmeden, sadece okulda hazırlanarak elde ettikleri bu başarılar, 2016 yılından
itibaren Antalya Okullarımızda da yaşanacaktır.
Ayrıca Okullarımızda uygulanan IB (International Baccalaureate) programından mezun olan öğrencilerimiz ise,
Avrupa ve Amerika’da bir çok üst düzey üniversiteden burslu kabuller almışlardır.
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Ortaokul kademesinde problem çözme saatleri, etüt çalışmaları ve Cumartesi programları ile desteklenen;
hazırlık programımız sayesinde öğrencilerimiz liseye geçiş sınavlarında (TEOG) yüksek başarılar elde etmektedirler.
Sınavlarda öğrencilerimizin önemli bir kısmı soruların tamamını doğru yanıtlamakta ve ortaokul öğrencilerimiz
ortalama olarak Türkiye’de ilk %5’lik başarı diliminde yer almaktadırlar.
Anaokulundan başlayarak matematik ve fen derslerinin önemli bir kısmı labortuvarlarda gerçekleşmektedir.
Öğrencilerimiz teori ile pratiği bir arada yaparak ve yaşayarak öğrenmekte ve kazandıkları bilgi ve beceriler ile
uluslar arası bilim müsabakalarında mücadele etmektedirler. Örneğin, bu yıl Amerika’daki Dünya şampiyonasına
gitmeye hak kazanan Future Problem Solving takımımız, Dünya İkinciliği kazanarak ülkemizi başarıyla temsil
etmiştir. Anaokulu ve ilkokulda Türkçe’yi doğru, etkin ve anlaşılır kullanmayı, öğrendiklerini hayatla
ilişkilendirmeyi, en az iki yabancı dilde kendini ifade etmeyi, sorumluluk almayı ve zamanı etkin kullanmayı
öğrenen küçük Nesibe Aydın öğrencileri, bu bilgi ve becerilerini artırarak üst sınıflara taşımaktadırlar. Haftalık
programınıza ilave olarak, anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz haftasonları ücretsiz spor ve bilim etkinlikleri
sunulmaktadır.
Tüm okullarımızda, uyguladığımız spor ve sanat programlarımız sayesinde bu alanlarda ulusal ve uluslararası
başarılara imza atmaktayız. Öğrencilerimiz bir spor dalına başlamadan evvel, fiziksel uygunluk ve yetenek
testinden geçerler. Antrenman Bilimlerinde uzmanlaşmış Bilim Kurulu ekibimizin yaptığı değerlendirmelere göre
öğrenci en doğru spor branşına yönlendirilir. Okullarımızda öğrencilerimizin yarıya yakını lisanslı spor yapmakta ve
okul takımlarımız ile müsabakalara katılmaktadırlar. Birçok branşta il çapında ve ulusal başarılara imza atan
sporcularımızın başarılarından en önde geleni ise yüzmede elde ettiğimiz Dünya 2.’liğidir.
Ayrıca öğrencilerimizin tamamı, anaokulu ve ilkokulda aldıkları temel müzik eğitiminin ardından, ortaokuldan
itibaren bir müzik enstrümanında branşlaşmakta ve mezuniyetlerine kadar bu enstrümanlar üzerinden ustalaşarak
müziği hayatlarının bir parçası haline getirmektedirler. Buna ilave olarak tiyatro, dans ve görsel sanatlarda zengin
imkanlar sunulan öğrencilerimiz hem derslerinde hem de kulüp aktivitelerinde sanatla iç içe bir eğitim
almaktadırlar.
Kampüsümüz:
2016-17 yılında, okulumuz Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan mevcut binası üzerinde eğitim, öğretim
faaliyetlerine devam edecektir. 2016 Kasım ayından itibaren, bir kampüs okuluna geçiş yapmak üzere mimari
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faaliyetlerimiz başlayacak olup, çok kısa bir zaman içerisinde de inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Yeni kampüs
inşaatımız tamamlanana kadar geçen süre zarfında, mevcut okulumuzun standartlarında gerekli revizyonlar
yapılarak, kurumumuz müfredat ve uygulamaları eksiksiz uygulanacaktır.
Kayıtlar:
Nesibe Aydın Antalya Okulları’na öğrenciler; küçük yaş gruplarında ön görüşme yöntemi ile büyük yaş
gruplarında ise Okula Giriş Sınavı sonuçlarına göre kabul edilir. Sınavla okula kabul edilen tüm öğrencilerimiz,
Nesibe Aydın Okulları Baraj Puanının üstünde sınav derecesi elde etmiş öğrencilerden oluşmakta ve baraj puanın
altında öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde alınmamaktadır. Ön görüşme ile küçük yaş gruplarına (Anaokulu,
İlkokul 1-2-3) kaydı alınan öğrencilerimiz ise, okulun programına uyum sağlayabilecek profilde öğrencilerden
oluşmaktadır.
Kayıt olacak öğrencilerin tamamı, Nesibe Aydın Sınav Baraj Puanın üzerinde derece elde eden başarılı ve
iddialı öğrencilerden oluşacak olup; hiçbir öğrencimiz ya da velimize, ne indirim konusunda, ne de bursluluk
konusunda farklı bir uygulama yapılmayacaktır.
Öğretmen Kadromuz:
2017-18 yılından itibaren, kadromuzun üçte biri, Ankara okullarımızın en deneyimli ve birikimli isimlerinden
oluşacak olup, kalan kısmı ise Türkiye’nin çeşitli illeri ile Antalya’nın yıldız öğretmenlerinden oluşacaktır. İçinde
bulunduğumuz yıl ise Antalya’nın en kaliteli öğretmen kadrolarından biri oluşturulmuş olup, Ankara’dan
kadromuza katılan yönetici ve uzmanların katılımı ile kadromuz daha da güçlü bir hale gelmiştir.
8 Ağustos’tan itibaren, öğretmen kadromuz, görevlerine başlamış olup tamamı mesleklerinde son derece
deneyimli öğretmenlerden oluşan kadromuz, Antalya’da eğitimin çıtasını yükseltmek üzere heyecanla yeni eğitimöğretim yılı için yoğun bir şekilde hazırlanmaktadır.
Yönetim ve Anlayış:
Değerli velilerimiz, 2004 yılında, dershanecilikte zirvedeyken ve sürekli olarak Türkiye’nin her yerinden bize
dershane açmak için teklifler gelirken, biz kurum olarak Ankara’nın en büyük özel okul kampüslerinden birini
yapmaya karar verdik. O zaman da, şu şekilde yakıştırmalar yapılmıştı: “Nesibe Aydın dershanecilikte iyi ancak
okulculukta başarılı olabilecek mi?” Gölbaşı Kampüsümüz açıldığı 2008 yılından itibaren Ankara’da çok büyük bir
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fark yarattı ve o gün bugündür Ankara’nın en başarılı ve en çok tercih edilen özel okulu olma özelliğine sahiptir.
Daha sonra kent merkezine kurulan anaokulları ve diğer birimlerimiz için de aynı yorumlar az da olsa yapıldı ama
biz her bir yeni okulumuz için koyduğumuz yüksek hedeften şaşmadan ve çok çalışarak, okullarımızı bu seviyeye
getirebildik. Antalya Okullarımız için de, önümüzde tek bir hedef var; daha önce yaptığımız gibi canla başla bu
hedef için mücadele edeceğiz: Antalya’nın en iyi okulu olmak.
Ayrıca Nesibe Aydın Antalya Okulları, hiçbir şekilde isim hakkı ya da franchise konusu olmayıp, Antalya’nın
muteber ve güvenilir iş insanlarından Ahmet Aras ve deneyimli eğitimcilerinden Ali Özenç, Bilbaşar Coşkun ve
Çağdaş Barçın ile birlikte ortaklaşa devam ettiğimiz bir okuldur. Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalarda,
Antalya’yı çok iyi analiz ederek, veli beklentilerini, öğrenci ihtiyaçlarını çok yakından tespit ettik. Bizler, bu konuda
çok heyecanlıyız ve Antalya’da bu işi en üst seviyede yapabileceğimize gönülden inanıyoruz.
Sayın velilerimiz, aslında sizlerle paylaşacak, sizlere aktaracak çok sözümüz var ancak biz kurum olarak hep şu
prensibi benimsedik ve sizlere yansıtmaya çalıştık: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Antalya’nın en başarılı
öğrencilerinin bir araya geldiği, en iddialı ve birikimli öğretmenlerinin hizmet verdiği, tam donanımlı kampüsünde;
sistemli, disiplinli ve takipçi bir müfredatın uygulanacağı, okulumuzda, sizlerin beklentilerini en üst seviyede
karşılayacağımız ve öğrencilerimizin potansiyellerini en yüksek seviyede değerlendireceğimiz konusunda inancımız
tamdır. Çünkü biz bu işi disiplinli bir şekilde ve gönülden yapıyoruz.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın siz değerli Antalyalı velilerimiz ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyor,
Veli Seminerinde bir araya gelmek dileğiyle; sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyoruz.
VELİ SEMİNERİ: ETKİLİ ÖĞRENCİ-ETKİLİ AİLE
TARİH: 19 AĞUSTOS 2016
SAAT: 18:00
YER: AKRA BARUT HOTEL
ADRES: ŞİRİNYALI, LARA CAD. NO:24 MURATPAŞA / ANTALYA
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