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"Gençler, cesaretimizi takviye ve idâme eden 
sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan 
ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, 
�kir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız."
"Ey yükselen yeni nesil! 
İstikbal sizsiniz. 
Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu ila ve idame edecek sizsiniz."

E ğ i t i m  K u r u m l a r ı
Belki size dünyayı veremeyebiliriz
ama hakkındaki her şeyi
ÖĞRETEBİLİRİZ...



KurucumuzKurucumuz

Sayın Veliler, 
Sevgili Eğitimciler;

 Sevgiyle kucaklanan her öğrenci yaşamın ayrı bir değeridir. Yüreklerde gizlenen mucizel-
er, ilgi ve içtenlikle uzatılan ellerle hayat bulur. Özel Seviye Okulları, deneyimli ve alanında 
yetkin kadrosuyla 2013 - 2014 Eğitim - Öğretim döneminde hizmetlerine başlamıştır.
 Özel Seviye Okullarında başarıyı keşfetmekle başlayan süreç, öğrencilerin tüm yaşamına 
yön verecek özellikleri de beraberinde getirecektir. Özgüveni gelişen öğrenciler, çevreyle 
uyumlu iletişim içine girecektir. Yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar, ürettikçe sorumluluk alacak-
lardır. Deneyimleri zenginleştikçe bilinçli ve sağduyulu bireyler olacaklardır. Özel Seviye Okul-
larında aldıkları eğitim ve öğretimle onlar, yaşamın nesnesi değil öznesi olmaya hazırdırlar 
artık.
 Eğitime gönül veren bizler, edindiğimiz deneyimleri, dinamik bakış açılarıyla sentezleyerek 
kendine güvenen, kültürlü bireyler yetiştirebilmek için buradayız. Velilerimizden aldığımız 
destek ve öğrencilerimizin gösterecekleri  ışıltıyla nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

Saygılarımla    
Şener ÇAKMAK  

KURUCU



“Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş...
Dünle beraber gitti cancağızım ne varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”
                                                         MEVLÂNA

 Yeni bir şeyler söylemek ve üretmek zahmet, sancı, emek ve en önemlisi 
kararlılık ister. Beşir AYVAZOĞLU: “Kitaplar yazılır ancak geceler uykusuz 
geçer.” der. Unutulmaması gereken husus ise katlanılan zahmetlerin neticesinde 
güzelliklere kavuşmanın tadının bambaşka olacağı ve başka hiçbir şeyde buluna-
mayacağıdır. 
 Seviye Okulları-Şener ÇAKMAK Eğitim Kurumları öğretmen ve öğrencil-
eri olarak bizler de zahmetli bir iş için yola çıktık. Okulumuzu tanıtmak, kurumun 
zihinlerde yer etmesini sağlamak istedik. Bunun için bu çalışmayı sizlere sunmak-
tayız. 
 Aklın ve bilimin ışığında… Millî ve manevî değerlerimize bağlı… Özen 
göstererek ve özverili davranarak… 
 “Yine”lemeden “yeni”leyerek… Daima ileri…

SEVİYE OKULLARI-ŞENER ÇAKMAK EĞİTİM KURUMLARI 
KURUCUSU
SN. ŞENER ÇAKMAK İLE RÖPORTAJ

 ● Öncelikle sizi yakından tanımak isteriz. “Şener ÇAKMAK” kimdir? 
Eğitim-Öğretim ile olan bağını/ilişkisini anlatır mısınız? 
 ÇAKMAK: Şener ÇAKMAK. 1972 yılı, Amasya doğumluyum, sekiz 
kardeşin en küçüğüyüm. Gururla söyleyebilirim ki tam bir Anadolu köy 
çocuğuyum. İlkokulu 3’üncü sınıfa kadar Sarıkız Köyü, 4’üncü ve 5’inci 
sınıfları ise Merkez Hürriyet İlkokulunda okudum. Ortaokulu ve liseyi Amasya 
Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra 1987’de Fırat Üniversitesi Tarih 
Bölümüne başladım. 1991-1995 yılları arasında Elazığ’da Tarih Öğretmeni 
olarak görev yaparken yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. 
Amasya’da 1995-2001 yılları arasında öğretmenlik ve okul müdürlüğü 
yaptım. 2001-2011 yılları arasında ise Batıkent Lisesi başta olmak üzere 
Ankara’nın farklı liselerinde öğretmenlik mesleğini icra etmeye devam ettim. 
2007-2012 yılları arasında Büyüteç Dershanesi ve Batıkent Seviye Dersha-
nesinin kuruculuğunu yaptım. 2012’den sonra dershanecilik yanında özel 
okul sürecine Yaşamkent Seviye Okulları adıyla başladım. Halen Yaşamkent 
Seviye, Çakırlar Seviye, Batıkent Seviye Temel Lisesi ve Algı Kişisel Gelişim 
Kursunun kurucu müdürlüğünü üstlenmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.           
Eğitim-Öğretim benim için et ve tırnak gibidir. Ana kaynağında “sevgi” olduğu-
na inandığım ve bu yönde hareket etmeye özen gösterdiğim, kendimi her 
anlamda tam olarak adadığım yaşam biçimim, hayatımın mihenk taşıdır. 
 ● Kurumsal bir marka olan “Seviye” ile yollarınız nasıl ve ne zaman 
kesişti? 
 ÇAKMAK: “Seviye” markası ile ilk kez 2008 yılının nisan ayında Batıkent 
Seviye Dershanesinin Franchise  olarak kurulması ile başladım. Yıl 2018… 
Halen “Seviye” markasına bağlı kurumların temel taşlarından birisi olmanın, 
başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum.
 ● Öğretmenliği meslek olarak seçmenizdeki temel faktörler nelerdi? 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında “Özel Seviye Çakırlar Okulları”nı 
açma fikri nasıl gelişti?
  ÇAKMAK: Batıkent’te 2003-2018 yılları arası uzun süre hizmet etmiş bir 
eğitimci ve öğretmen olarak oluşturduğumuz dinamiklere, öğretmenlik ve 
işletmecilik birikimimize güvenerek sosyal çevrenin de beklentileri doğrul-
tusunda Dershane, Etüt Merkezi ve Seviye Temel Lisesinin tamamlayıcısı 
olarak 2017 yılının mart ayında Çakırlar Seviye Okullarını kurma kararını 
aldık ve titiz ve yoğun bir ön çalışma neticesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
yılında okulumuzu açtık. Özellikle belirtmek isterim ki sosyal çevremizin 
beklentisi ve de etüt merkezlerinin kapatılması kararı Çakırlar Seviye 
Okullarının açılmasında temel etkendir. İyi bir ekip çalışması ile sağlam 
temeller üzerine aydınlık yarınlarımıza yön vermek, ışık tutmak için tüm azim 
ve kararlılığımızla yola çıktık. 
 ● Okulunuzun vizyonu ve misyonu nedir?
 ÇAKMAK: Geleceği doğru okuyabilen, geçmişi ile bütünleşmiş; aydın, 
ilerici, vatanını ve milletini seven, bayrağına tutkun, aklın ve bilimin ışığında 
ilerleyen, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini ilelebet yaşatacak, güçlü 
ve özgüvenli bireyler yetiştirmek temel gayemizdir. 
 Vizyonumuz; yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile 
yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin 
eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz yani 
varlık nedenimiz ise; büyük Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesinin, vatanının, 
milletinin, bayrağının ve İstiklal Marşı’nın kutsallığının farkında; insan hakları-
na ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevlerini ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş; beden, zihin, ahlak, 
ruh ve duygu bütünlüğü bakımından dengeli, gelişmiş bir karaktere sahip, 
özgür iradeli, bilimsel, analitik ve eleştirel düşünebilen, empati kurabilen, 
geniş bir dünya algısına sahip, insanlık adına nitelikli insanlar olarak 
evlatlarımızı hayata hazırlamaktır.

 

 ● Okulunuz bünyesinde olmazsa olmaz dediğiniz “değerler” var 
mı? Var ise nelerdir? 
 ÇAKMAK: Geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın mimarları olan 
sizler Türk milletini ulusal boyutta ve uluslararası anlamda doğru temsil 
etmelidir. Vatansever, eşitlikçi, modern, hak ve hukuka her zaman 
saygılı, bağımsızlık duygusu gelişmiş, hoşgörüyü önemseyen, 
farkındalık yaratabilen, her türlü ahlakî değeri anlayan, bayrağına ve Ulu 
Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke ve inkılaplarına bağlı nesillere 
emanet edebiliriz ancak.
 ● Eğitim ve öğretimde hangi yöntem ve teknikleri esas alıyor-
sunuz? 
 ÇAKMAK: Teknolojiyi anlamlı kullanan, sorumluluk sahibi, gelişmel-
ere açık, düzenli ve disiplinli, millî ve manevî değerleri önemseyen, 
sadece bilgiyi öğreten değil; yaşamın her alanında da kullanabilen 
yöntem ve teknikler önceliğimizdir. Geleneklerimize bağlı kalarak aynı 
zamanda çağdaş dünyaya da uyum sağlayabilecek tür türlü yeni fikre de 
açığız, sonuna kadar destekleriz.
 ● Kurumunuzda çocuklar/gençler ne gibi imkânlara sahip 
oluyorlar? 
 ÇAKMAK: Okullarımızda olmazsa olmazlarımız var, olmalı diye de 
düşünüyorum. Öğrencilerimiz ortalama düzeyde imkânları olan bir 
okuldalar. Sahip olduğumuz imkânların kullanılabilmesi noktasında 
azami ölçüde hassas davranıyoruz. Öğrencilerimizin zihin bütünlüğü ve 
vücut bütünlüğünü önemsiyoruz. Teknolojik donanımlara sahip, doğru ve 
amacına uygun kullanmalarını teşvik eden bir eğitim-öğretim modelimiz 
var. Birlikte güzel vakit geçirebilecekleri; bilim, sanat ve sporda ilgi ve 
yeteneklerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar mevcut. Ancak özellikle 
belirtmeliyim ki her şeyden önce bu kurumu bir ticarethane değil 
eğitim-öğretim yuvası olarak gören ve var gücüyle çalışan bilinçli, 
bulunduğu pozisyonun öneminin farkında olan ve bu hassasiyetle sizlere 
yaklaşan bir yönetim yapısı ve çok kıymetli emekçi öğretmen kadrosu 
var. Unutmayın! Kendinden ve yaptığı işten emin olan bir kaptanın 
kullandığı, rotası doğru olan bir gemi asla ne batar ne de karaya vurur; 
daima engin denizlerde tüm ihtişamıyla yol alır.
 ● Kampüste yaşam denildiğinde öğrencilerinizi neler bekliyor?
 ÇAKMAK: Öncelikle belirtmeliyim ki her şeyde olduğu gibi 
eğitim-öğretimde de düzen ve disiplin çok önemlidir. Okulumuzda da bu 
durum böyle… Kampüste yaşam denildiğinde samimiyet, paylaşım, 
karşılıklı heyecan ve sorumluklar geliyor. Biz öğretmenlerde öğretme 
aşkı,  öğrencilerde de öğrenme aşkı olmalı ve hiç bitmemeli.
 ● Seviye Okulları-Şener ÇAKMAK Eğitim Kurumlarının 
eğitim-öğretim hayatı açısından kısa ve uzun vadedeki hedefleri 
nelerdir? 
 ÇAKMAK: Bizim kısa vadeli düşüncede hedefimiz; ihtiyaç duyulan 
temel kazanımları evlatlarımıza en iyi şekilde kazandırmak, adından ve 
işleyişinden olumlu söz ettiren sağlam bir yapı oluşturmak. Uzun vadede 
ise geleceğimizi emanet edeceğimiz, sorumluluk duygusu gelişmiş, 
donanımlı, duruşu net olan, aydın ve sosyal bir yapı oluşturmaktır. Daha 
uzun vadedeki hedefimiz ise adımızı yükseköğretim seviyesine taşımak 
ve Ankara’da her anlamda çok çok iyi bir üniversite kurmak… 
 ● Dilek ve temennileriniz nelerdir? 
 ÇAKMAK: Bu memleket hepimizin, sizler bizim geleceğimizsiniz. 
Olumlu yönlerimizle donanmanızı, olumsuz gördüğünüz yönleri 
gidermenizi, güzel yarınların inşasında sizlerin de paydaş olmanızı 
diliyorum. Sizlerin güveninin eseri olan eğitimin bilinen yüzü olmaya 
aday, tecrübenin ve emeğin eseri olan kurumumuzu daha ileri taşımanızı 
temenni ediyorum.
 ● Keyifli bir sohbetti. Bize zaman ayırıp sorularımızı 
yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. 
 ÇAKMAK: Ben de teşekkür ediyorum, çok memnun oldum. Yoğun iş 
temposu içerisinde çalışırken sizlerle sohbet etmek beni motive etti, 
bana nefes aldırdı, güç verdi.



Adımlar sağlam
Hedefler Yüksek

Adımlar Sağlam...
• Öğrencilerimizi; sorgulayan, doğru bilgiye hızlı bir şekilde kendi ulaşabilen ve bilgiyi 
bağımsız olarak aklının süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek,

• Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi 
kazanmalarına katkıda bulunmak,

• Öğrencilerimizin kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu 
gelişmiş, zamanını iyi kullanan, duygularını rahatça aktarabilen, bedensel ve ruhsal 
yönden sağlıklı olmanın önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,

• Öğrencilerimizin ikinci bir dili etkin bir biçimde kullanarak, küresel gelişmeleri izleye-
bilmeleri ve uluslararası düzeyde başarılı olabilmeleri için gerekli altyapıyı sunmak,

• Öğrencilerimizin teknolojiyi özümsemelerini sağlamak, eğitim ve iş yaşamında teknolo-
jiyle iç içe olmanın artılarından yararlanabilmelerine olanak tanımak,

• Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun 
seçimler yapmalarına yardımcı olmak,

• Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneğiyle donanmış, 
toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek,

• Eğitim ve öğretime yaklaşımımızı ʻöğrenci merkezliʼ bir anlayışla, her bireyin farklı 
olduğunu kabul ederek belirlemektir.





şener çakmak eğitim kurumları

Başarı ve Gelişimin 
Sınırı Yoktur...“ “

Şener Çakmak Eğitim Kurumları

2007

2008 20

2009
Özel Seviye Okulları gücü 
ve tecrübesiyle kurulmuş 
olan kurumlarımızdan birisi-
dir. Eğitim hizmetine 1 Mart 
2007 tarihinde Kızılay'da 
kurulan Büyüteç Dershanesi 
ile başlangıç yapmıştır.

Kaliteli hizmeti ve kalite 
sürekliliği ile başarılarını 
artırarak 1 Haziran 2008'de 
Batıkent Seviye Dergisi 
Dershanesi olarak eğitim 
hizmetine devam etmiş ve 
Türkiye genelinde sayısız 
başarıya imza atmıştır.

Eğitime verdiği önemi çalış-
ma prensipleri, sistemi ve 
uzman kadrosu ile ortaya 
koymuştur.

Özel Seviye Okulları Batıkent Çakırlarʼda 6000 m2 kapalı, 2000 m2 açık kullanım alanına 
sahip geniş bir yerleşke içerisinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi bölümleri 
ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Bu alan içerisinde ayrı bir okul öncesi binası teknoloji 
ile donatılmış dinamik sınıflar, fen laboratuvarı, bilişim laboratuvarı, görsel sanatlar laboratu-
varı, müzik atölyesi, bale ve jimnastik salonu, kapalı spor kompleksi, tenis kortu, çok amaçlı 
salon, gösteri salonu, açık ve kapalı kafeteryalar, kantinler, yemekhane, doğa bahçesi, hay-
vanat bahçesi, oyun parkı, dinlenme alanları, kütüphane ve revir bulunmaktadır.



10 2015

2012 2017
Şener Çakmak Eğitim Kurum-
ları bünyesinde 2017 - 2018 
Eğitim - Öğretim sezonunda 
Batıkent'te Seviye Okulları - 
Çakırlar Şubesi olarak yeni 
bir kurum açma süreci 
başlamıştır.

 Eğitim alanında hizmet kalitesi ve olanakları en üst düzeyde sunmak, çağın 
gerektirdiği donanımı tecrübesiyle birleştirerek kaliteli eğitim hizmetlerini hayata 
geçirmek için Yaşamkent Seviye Okulları ve alternatif Şener Çakmak Eğitim 
Kurumlarının açılması yönünde çalışmaları başlamıştır. Ögretmen Kurucumuz 
Şener Çakmak öncülüğünde Yaşamkent Seviye Okulları ile birlikte, Batıkent 
Seviye Temel Lisesi ve Batıkent Seviye Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi ile de 
kurumsallığını sürdürmüştür.



Yaşam Boyu

Öğreten Eğitim
Sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, cesur, bilgili, prensip sahibi, duyarlı, açık 
�kirli, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.



Öğrenmeyi
    Öğretiyoruz.“ “

Özel Seviye Okulları “Yaşam Boyu Öğreten Eğitim” anlayışını benimsemiştir. Bu 
eğitim modeli ile okulumuz öğrencilerine hayat boyu eğitimin devamlılığını, kaliteli 
yaşam ve başarıyı öğretmektedir. Öğrenciler interaktif bir eğitime odaklanmış 
sını�arda kendi yetenek ve öğrenme potansiyellerini keşfederler. Eğitmenleri ile 
yakın iş birliği içerisinde çalışma fırsatı yakalarlar ve düşüncelerini genişleterek 
etkili iletişim kurmayı öğrenirler. Her birey kendi dünyasını keşfetmek ve erken 
öğrenme sürecine tam olarak girebilmek için gerekli olan özgüveni kazanmaya 
teşvik edilir.



Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün izinde yürümek en asli 
görevimizdir. Bu görevi gerçekleştirmek adına Atatürk ilke ve İnkılaplarının evrenseliğini 
anlayan, ulusal değerlerin bilincinde, bireysel kimliği ile kültürel mirasını birleştiren, 
doğaya saygılı, çevre bilinci kazanmış, yaratıcı, ileri görüşlü, teknolojiyi en üst seviyede 
kullanabilen, yalnızca sınavlarda değil spor, sanat ve bilimsel alanda başarı göstere-
bilen, bilgiyi öğrenmekte kalmayıp en iyi şekilde kullanabilen, disiplini ve başarıyı yaşam 
tarzı hâline getiren bireyler yetiştirmek en önemli  amacımızdır.

Our Missions
The most foundamental mission is in the way of our founder of the Republic of Turkey. On 
behalf of the reality of this mission who understands Atatürk’s principals and revolutions, 
concist of national worth, combines of cultural herigate and individual identity, respects 
nature, gains environmental awareness who is creative, open-minded and can use tech-
nology wisely, not only in the exams but also succesful in sport, art and science moreover 
who doesnt only learn the knowledge but also can use it, all in all who makes discipline and 
succes its lifestyle is our main purpose to grow up individiuals.

En büyük misyon,

“geleceğin neslini yetiştirmek.”

Aklın ve Bilimin
Işığında Eğitim...“ “



''Aklın ve Bilimin Işığında Eğitim'' felsefesi temelinde anaokulundan üniversiteye kadar 
her alanda kaliteli eğitim veren, çağın gerektirdiği her türlü fiziksel altyapı ve teknolojiyi 
sunan, öğrencinin sosyal, kültürel ve psikolojik olarak doğru gelişimini sağlayan, Atatürk 
ilke ve İnkılapları doğrultusunda ilerleyen, dinamik ve çağdaş eğitim veren bir kurum 
olmaktır.

Our Vision
On the basis of education philosophy of “in the light of mind and science” from kinder-
garden to universty who gives quality educational program in any area, required by the age 
who offers every kind of phycical and techonology, to grow up students on the right way 
social, who offers cultural and psychological things in the way of Atatürk’s principals and 
revolutions, dynamic and who implements comtemporary edication program is our target.

Vizyonumuz;



 Okulumuz  “Aklın ve Bilimin Işığında Eğitim” felsefesi ile öğren-
meyi sevdiren, başarı ve disiplini yaşam tarzı haline getiren bir eğitim 
anlayışını benimsemiştir. Öğrencilerine bilgi ile kendilerini doldurmak 
yerine bilgiyi en iyi biçimde kullanmayı öğretmeyi amaçlamıştır. Bu 
amaç doğrultusunda aile - öğrenci - okulun oluşturduğu yaşam takımı 
çerçevesinde hizmet vermektedir. 
 Bu takımın en önemli ve en güçlü faktörleri bireysel eğitim 
koçları, yaşam rehberleridir. Öğrencinin kişisel ve akademik alanda 
yaptıkları ve yapacakları ile ilgili yaşam takımı toplantısı olarak 
adlandırılan bireysel veli toplantıları düzenlenir. 

Öğrenciler sosyal toplum bilincini
kazanacakları etkinliklere
yönlendirilir ve desteklenir.

“ “
Seviye
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 Çantasız eğitim sistemi ile öğrencilerimiz okul araç ve gereçlerini kendilerine ait dolaplarda muha-
faza edebilirler. Akademik çalışma saatleri içerisinde dersleri ile ilgili görevlerini öğretmenleri ile birlikte 
tamamlamaları sonucu ailesi ile kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlanır.
 Bireysel farklılıklar dikkate alınarak gerçekleştirilen eğitim sistemimiz ile öğrencilerimize bireysel 
ders imkânı sunulur. Haftalık akademik programı tamamlandıktan sonra hafta sonları öğrencilerimize 
birebir ders imkânı sağlanarak öğrencilerimizin akademik başarısı desteklenir.
   Tüm bu olanaklar sunulurken yaşamı zaman yönünden planlamanın öneminin farkında olan Özel 
Seviye Okulları 07.00-19.00 saat aralığında açıktır. Akademik ve sosyal yaşam programlarını bu saat 
aralığında belirlemiştir. Dolayısıyla zaman kalitesi kavramını öğrencilerine benimsetir.

 Yaşam rehberi ise öğrencilerimiz Özel Seviye Okulları öğren-
cisi olduğu andan itibaren  yapacağı sosyal, kültürel, akademik ve 
toplumsal çalışmalarda onları desteklemektedir. 
 Özel Seviye Okullarının başarıya bakış açısı sosyal, kültürel, 
psikolojik ve akademik yaşam alanlarının ortak başarısından oluşmak-
tadır. Dolayısıyla yetiştireceği bireylere sadece kariyer alanında değil 
aynı zamanda bireysel ve sosyal alanda sağladığı imkânlar ile kaliteli 
eğitim sunar.

Öğrenmeyi zevkli hâle getiren,
proje tabanlı modern öğretim
yöntemleri benimsenir.

“ “



Şener Çakmak Eğitim 
Kurumlarında;
Eğitim-Öğretim,sanatsal ve fiziksel
etkinliklerle desteklenir ve geliştirilir.

“ “
Kulüpler

Kulüpler
Kulüp etkinlikleri, öğrencilerin gelişimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Şener Çakmak Eğitim Kurumlarında çok çeşitli kulüp çalışmaları uzman 
eğitimciler rehberliğinde gerçekleştirilir. Bu çalışmalar öğrencilerin sosyal 
gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda bireysel yeteneklerini ve 
ilgilerini tanımalarına,yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve özgüven
kazanmalarına olanak sağlar. 

• Drama
• Tiyatro
• Yazılım
• Stranç
• Biyoloji
• Kimya
• El Sanatları
• İngilizce Akıl Oyunları
• Seramik
• Robotik Kodlama
  3D Sistemi
• Model Uçak
• Spor Kulübü

• Basketbol
• Tekvando
• Kick Box
• Edebiyat
• Seramik ve Ahşap İşleme
• Futbol
• Akıl Oyunları
• Ekoloji ve Ekotim
• Resim
• Yaratıcı Drama
• Okçuluk
• Kısa Film
• Organizasyon Kulubü

• Tenis
• Masa Tenisi
• Dart
• Halk Oyunları
• Fotoğrafçılık
• Latin Dansları
• Sinema
• Matematik
• Müzik
• Sağlık ve Mutlu 
  Yaşam Kulübü
• Doğa ve Hayvan Sevgisi
• Değerler Eğitim Kulübü



Özel Seviye Okulları kendi bünyesinde bulunan 
Seviye yayınlarını ve öğreten serisini geleceğimizin 
teminatı olan öğrencilerimizin yeni müfredat programı 
ile sınav sistemlerine en kolay ve en sorunsuz biçimde 
uyum sağlayabilmesi için gerekli olan bütün altyapı 
çalışmalarını tamamlaması nedeniyle tercih etmiştir.

Öğrencilerin istek ve yetenekleri
doğrultusunda çok yönlü bir 
eğitim verilir.

“ “

Kullanılan
Yayınlar



Yaşken eğemediğin fidana,
ağaçken şekil veremezsin!“ “

Sanat
Spor...

 Özel Seviye Okulları olarak Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi her fırsatta vurgu-
layıp, sanatın ve sporun toplumları nasıl yönlendirdiğinin bilincinde gençler yetiştirmeyi ilke 
edinmiş bulunmaktayız. Üretkenliğin, yeteneğin ve yaratıcılığın bileşkesi olan sanatı, hoşgörüyü, 
özgüveni, sosyalleşme ve yardımlaşmayı, disiplinli çalışma alışkanlıklarını kazandıran sporu en iyi 
şekilde çocuklarımıza aşılamayı hede�emekteyiz. Jimnastikten futbola, basketboldan tenise, 
piyanodan kemana, dramadan edebiyata danstan birçok spor ve sanat dalını, Seviye Okulları 
kendi kulüplerini kurarak Atatürk’ün izinde başarılı çocuklar yetiştirir. 
 Değerli Velilerimiz  “Yaşken eğemediğin �dana, ağaçken şekil veremezsin...” sözünden 
yola çıkarak erken yaşta çocuklarınızın yeteneklerini keşfetmenin önemini vurgulamaktayız. 
Seviye Okulları öğrencisi olduğu andan itibaren öğrencilerimizin birebir sosyal yeteneklerini 
keşfeden ve velilerimizi en doğru şekilde yönlendiren kaliteli bir eğitim sunma isteğindeyiz. 
Hafta içi - hafta sonu tüm sanat ve spor faaliyetlerimizle hizmete gireceğimiz günü heyecanla 
beklemekteyiz.



Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok 
çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkin-
liklerle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüpler 
öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda 
bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştir-
melerine de olanak sağlar.
Öğrenciler sosyal toplum bilincini kazanacak-
ları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir. 



Özel Seviye Okullarında yemek yemek, açlık gider-
menin ötesinde tam ve dengeli yemek kültürü 
kazanma ve kazandırmanın ürünüdür. Öğrenciler-
imizin yemek listeleri diyetisyenler tarafından 
organik, hijyenik ve mevsim ürünleri kullanılacak 
biçimde hazırlanmaktadır. Özel Seviye Okulları 
olarak sağlıklı, temiz ve dengeli beslenme alışkan-
lığını kazanan ve kazandıran bireyler yetiştirmek 
amacımızdır.

Sağlıklı beslenmek, sağlıklı 
yaşama giden aydınlık yoldur.“ “

Dengeli

Beslenme



Öğrencilerimiz evlerinden alınır, araç takip sistemi 
bulunan servis araçlarımızla güvenli bir şekilde oku-
lumuza gelir ve eğitim - öğretim faaliyetlerini 
tamamladıklarında aynı özenle ailelerine teslim 
edilir.
Özel Seviye Okullarında öğrencilerimiz, her alanda 
24 saat izlenen güvenlik kameraları ile donatılmış, 
özel güvenlik görevlilerinin bulunduğu bir sistem 
içerisinde eğitim alacaklardır.

Ulaşım

Güvenlik ŞENER ÇAKMAK EĞİTİM KURUMLARI SEVİYE ÇAKIRLAR OKULU ve ŞEN ÇOCUKLAR ANAOKULU YOL TARİFİ
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Seviye Yaşamkent 0312 217 22 05
Yaşamkent Mah. 3262. Sokak No: 3 Çankaya / ANKARA

0312 251 06 06
Turgut Özal Mah. 2102. Cadde D Blok No: 27 Batıkent / ANKARA

Seviye Çakırlar

0312 252 02 02
Kent Koop Mah. 1862. Sokak Yenibaşkentliler Sit. Batıkent / ANKARA

Seviye Temel Lise Batıkent

Seviye YaşamkentSeviye Yaşamkent

0312 252 02 32
Kent Koop. Mah. 1862. Sk.Yeni Başkentliler Sit. C4 Blok No:20 Batıkent / ANKARA

Algı Kişisel Gelişim Kursu



Belki size dünyayı veremeyebiliriz
ama hakkındaki her şeyi
ÖĞRETEBİLİRİZ...

“ “

Rehberlik...
 Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlar-
da güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır.
 Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda 
öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.
 Bireysel Çalışmalar: Gerekli görülen öğrencilerle küçük kas gelişimi, algı, dikkat alanlarında ve davranış bozukluğu gösteren 
çocuklarla yapılan çalışmalardır.
 Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve 
anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.
 Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle 
küçük yaş grubu öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik bir çalışmadır.
 Kayıt Görüşmeleri: Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak 
amacıyla yapılan çalışmalardır.
 Okul Olgunluğu Çalışmaları: Öğrencilerimize ilkokula geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve 
desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmadır.
 Sınıf Çalışmaları: Sınıfların ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda, 15 günde bir her sınıfla yapılır. Yaşam becerileri, değerler, 
okul olgunluğu gibi konularda çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla sınıflarda yapılan çeşitli etkinlikleri içerir.
 Grup Çalışmaları: Sosyal beceri geliştirme, yaratıcılık, dikkati güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve psikomotor gelişime destek 
gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.

 Yaşam Boyu Eğitim: İnsan,  doğası gereği her 
zaman için değişime ve gelişime açık bir varlıktır. İnsanın 
gelişmesi donanım ve nitelik bakımından bugünkü 
durumundan daha iyi olmasıdır. Değişmesi ise olumlu ya da 
olumsuz yöndeki dönüşümü ifade eder. Her iki durumda da 
insan için “Eğitim” olmazsa olmaz bir gerekliliktir. 
Dolayısıyla gelişim ve değişim çocukluktan başlayıp hayatın 
sonuna kadar devam ettiği için şunu söyleyebiliriz: 
“Eğitim, yaşam boyu gereklidir.”
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Sağlık...
 Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılan etkinlikleri kapsar. Okul sağlığı 
hizmetleri halk sağlığı hizmetlerinin bir parçası, ana / çocuk sağlığının hizmetlerinin de devamıdır.
 Şener Çakmak Eğitim Kurumlarında bulunan revirde bir hemşiremiz gün boyu öğrencilerimizin sağlığı ve meydana gelebilecek 
yaralanmalarda ilk müdahaleyi yapmak üzere hazır bulunmakta ve hizmet vermektedir. Çocukların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve 
çözümünde okul hemşiresinin rolleri üzerinde en belirleyici faktör görev tanımı olmakla birlikte okul yönetimimiz tarafından hemşirenin 
görev yetki ve sorumlulukları:
 • Her öğrenciye sağlık kartı düzenleyerek takibini yapmak,
 • Öğrencilerin gelişimleri ile ilgili (boy-kilo) istatistikler tutmak, izlemek ve normal olmayan durumlarda ailelerle görüşmek,
 • Öğrencilerin aşılarını takip etmek ve veliyle iletişime geçerek gerekli aşıları yaptırmak,
 • Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak,
 • Hasta öğrencileri tespit edip okul müdürü ve aileyle iş birliği yapmak,
 • Alerjisi olan öğrencilerimizin takiplerini yapmak (besin alerjisi, ilaç alerjisi),
 • Okul saatleri içinde olabilecek kazalarda ilk yardım yapmak, okul müdürü ve aileye haber vermek, gerekli durumda 
     hastaneye götürmek,
 •Hekim istemi doğrultusunda tedavileri uygulamak , 
 • Okul içinde kazaya yol açabilecek durumları gözlemek,
 • İshal ve konstipasyon durumlarında diyet yemeği hazırlatmak, yemeklerde öğrencileri kontrol etmek,
 • Okul çevresi ve okulun temizliğiyle ilgilenmek, temizlik ve düzeni sağlamak.


