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“ H a ya t a  h a z ı r l a r.”

2Türkiye’nin Yeni Okulları
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HAYATA HAZIRLAYAN
DİJİTAL OKUL MODELİ

İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle,
TEKNOKENT KOLEJİ yenilikçi eğitim programlarıyla öğrencilerini 

hayata hazırlar. Dünya ölçeğinde eğitime yön verme vizyonuyla; 
Endüstri 4.0 temelli teknoloji, yazılım ve proje ağırlıklı, bilimsel odaklı 

eğitim anlayışıyla eğitim programları geliştirir. Öğrencilerini sadece 
sınavlara  değil, hayata hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile çağın ve 

geleceğin becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirir.

TEKNOKENT KOLEJİ olarak öğrencilerimizi; edindikleri bilgilerden 
anlam çıkarabilen, bulunduğu ortamı ve yaşadığı çevreyi doğru 

okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen; alışılmış kalıpların dışında 
düşünebilen, farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler 

geliştirebilen, veriye dayalı akıl yürütme ve verilerden çıkarımlar 
yapabilen, disiplinler arası kavramları anlayabilen ve kullanabilen, 

problem çözme yeteneklerine sahip, çok yönlü ve üretken bireyler 
olarak hayata hazırlıyoruz.

Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul edip; 
öğrenciler, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu 

donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilme sevdalı, kültüre 
meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak eğitimlerini 

tamamlarlar.

TEKNOKENT KOLEJİ
ALTINKÜRE
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LABORATUVAR 
DUVARSIZ 

DERSLİK SİSTEMİ 
VE ÜRETEN OKUL

“ H a ya t a  h a z ı r l a r.”
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Bu sistemle her derslik laboratuvar ortamı gibi düzenlenir ve 
kullanılır. Öğretmenlerimiz, branşları ile ilgili gelişen eğitim tekniklerinin 

tümünü kullanabilme, her türlü materyali her an yanlarında bulundurabilme, kullanabilme 
ve böylece istediği kaynağa ders anında bile çok çabuk ulaşabilme, kitaplık oluşturabilme, 
derslere daha iyi hazırlanabilme imkânına sahip olur. 

Amacımız; mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı 
bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve 
planlama konularında uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarımızı atölye ve 
laboratuvar ortamında gerçekleştirmektir.

Hayata hazırlayan okul modeli anlayışıyla mesleki becerilerin kazandırılması için üreten 
okul modeliyle usta-çırak, okul-teknoloji ve sanayi işbirlikleriyle teknoloji alanlarının da 
derslik olarak kullanıldığı üreten okul anlayışını hayata geçiriyoruz. Derslerin sadece 
sınıflarda, laboratuvar ve atölyelerde değil hayatın her alanında da işlenebildiği “Duvarsız 
Derslikler” in de kullanıldığı bir derslik modeli. 
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MENTOR ÖĞRETMENLİK VE TEKNOLOJİ 
EĞİTİM KOÇLUĞU

KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM VE REHBERLİK MODELİ

Teknokent Kolejinde her öğrenciye bir mentor 

öğretmen bire bir danışmanlık yapar. Mentor 

öğretmenlik sistemi ile her öğrencinin; 

akademik, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal 

ve sportif alandaki gelişiminin gözlenmesi 

ve gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, 

başarısının yükseltilmesi, kendisi ile 

ilgili kişisel planlama ve değerlendirme 

becerisinin geliştirilmesi, okula bağlılığının 

sağlanması, motivasyonunun artırılması ve 

okul-ev arasında etkileşim ve iş birliğinin 

kolaylaştırılması hedeflenir.

Profesyonel eğitim koçluğu, bilimsel verilerle 

çalışan, akademik testlerle desteklenen 

ve duygusal zekayla tamamlanan gelişim 

odaklı bir sistemdir. Teknokent Kolejinde her 

öğrenciye bir mentor öğretmeni le eğitim koçu 

bire bir danışmanlık yapmaktadır.

 

 

Bu modelde öğrencinin; yeni bir şey 
öğrenmeye hazırlanırken öğrenirken ve 
hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar 
kullanması, keşfetmesi sağlanır. Bunun için 
öğrencilere kişisel öğrenme biçimleri ile ilgili 
uygumalar. Öğrenciler için öğrenme biçimi, 
çalışma alışkanlıkları gibi birçok detayın yer 
aldığı bir öğrenme yolu belirlenir. Hem bireysel 
olarak öğrencinin hem de sınıfın öğrenme 
profili çıkarılarak dersler bu profile özgü 
planlanır ve işlenir.
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Kişiye Özgü Öğretim Modeli her öğrencinin 
öğrenme stilinin birbirinden farklı olabileceği 
ve her öğrencinin öğrenebileceği esasına 
dayanır. Bu model öğrencilerin eğitim öğretim 
sürecindeki bireysel farklılıklarını, ilgi ve 
yetenek alanlarını dikkate alarak kişiye özgü 
planlanan ve uygulanan bir eğitim modelidir. 
Böylece öğrencilerin öğrenme biçimindeki 
farklılıklarını dikkate alarak “Kişilerin öğrenme 
tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir.”  
tespitinden hareketle öğretim süreçleri 
planlanır.

ALTINKÜRE
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SÜREÇ ODAKLI AKADEMİK EĞİTİM
Teknokent Kolejinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini artırmak için alışılmış eğitim yaklaşımı 
alışkanlıklarından farklı olarak “sonuç odaklı” değil, “süreç odaklı” anlayışla hareket edilir. Böylece 
“yaparak yaşayarak öğrenme” felsefesini benimsemiş olan öğrencilerimizin; salt ezberden uzak, 
bilgiyi kullanabilen, düşünen ve araştıran,  potansiyellerinin ve yeteneklerinin farkında olan, 
zamanını planlı ve verimli kullanmayı bilen, hayattaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim 
ve donanımı almış bireyler olarak yetişmeleri akademik eğitimimizin ana hedefidir.

Teknokent Koleji öğrencilerinden beklenen bilimsel araştırma ve proje yapma çalışmaları için 
üniversitelerle iş birliği protokolleri yapılır. Danışman öğretmenlerimizin rehberliğinde her 
öğrencimizin bilimsel araştırma ve proje yarışmalarına katılması için gerekli motivasyon ve 
destek sağlanır.

Her  bir dersliği laboratuvar ve atölye olarak 
kullandığımız yeni nesil akıllı sınıflarda verdiğimiz 
eğitimlerle öğrencilerimiz dijital okuryazarlığı 
kazanır; teknolojiyi üreten ve yöneten öğrenciler 
yetişir. Farklı disiplinlerin birlikte kullanıldığı, bilimsel 

düşünme becerilerinin geliştirildiği bu atölyelerde 
öğrencilerimiz üretim tabanlı bilgisayar bilimlerinde 

hazırladıkları projeleri üretime dönüştürerek hayata 
geçirme fırsatını yakalar. Böylece öğrencilerimiz, teknoloji 

sınıf modeliyle dijital bir eğitim ortamında, yaparak yaşayarak, 
sınıfın ve okulun sınırlarını aşarak teknolojiyle tüm dünyaya 

açılarak öğrenirler.

Teknolojisi ve İnovasyon eğitimi kapsamında Etik, Güvenlik ve Toplum, Problem Çözme 
ve Algoritmalar, Programlama, Robot Programlama, Web Tabanlı Programlama, 
Mobil Programlama gibi dersler de verilir.

Mesleğe yönelik bilgisayar uygulamalarıyla öğrencilerimiz yaratıcı ve eleştirel 
düşünme becerileri edinirler. Bu atölyelerde uygulanan programlar, dijital teknolojilerin 
doğru ve sağlıklı kullanımını, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerini, basit algoritma 
geliştirmeyi, programlamayı, proje hazırlama ve makine dillerini öğrenerek mesleğe 
yönelik temel becerileri kazanırlar.
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TEKNOLOJI VE 
INOVASYON EĞITIMI
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ETKİN YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çift Dilli Eğitim Sistemi ile iki dilde ana dil becerisi edindirmeyi hedefliyoruz. Her öğrencimize 
yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak 
temel hedefimizdir. Ayrıca bu hedefin yanında öğrencilerimizin üniversiteye giriş yabancı dil 
sınavında başarılı olmaları ve yurt dışında eğitim görmeleri için gerekli imkânları da sunuyoruz. 

Öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğrenebilmeleri, dili doğal ortamlarda kullanarak 
pekiştirebilmeleri ve günlük yaşamda kullanabilmeleri için yurt dışı “Dil Okulu” programları da 
düzenliyoruz.

KÜLTÜR VE MEDENİYET EĞİTİMİ

İnsana, düşünceye, özgürlüğe, kültürel mirasa saygıyı esas alan bir anlayışla; öğrencilerimizin 
kadim kültür ve medeniyetimizden süzülerek gelen ahlaki ve insani değerlerimizle yetiştirilmesine 
özen gösterilir. Zira millî ve evrensel ahlaki ve insani değerlerden yoksun bir insanın elinde salt 
bilginin son derece tehlikeli bir silaha dönüşebileceği bilinmektedir. 

Bu nedenle her kapıyı açabilen “Bilgi ve Güzel Ahlak” gibi güçlü ve en önemli iki değerin, birbirine 
feda edilmeden aynı anda öğrencilerimize kazandırılması hedeflenir.

GİRİŞİMCİLİK VE PROJE EĞİTİMİ

Ülkemiz, sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör 
konumuna gelmektedir. Gelişmenin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenmesi 
ile; girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ise ancak bu eğitimlerin daha küçük yaşlardan 
itibaren verilebilmesi ile mümkün olacaktır.

Bu gerçeklerden hareketle Teknokent Koleji olarak tüm öğrencilerimize girişimcilik programı 
uygulanır. Bu program kapsamında öğrencilerimize oluşturulan sosyal kulüplerle teorik bilgilerini 
pekiştirme ve başta yazılım ve e-ticaret olmak üzere alanında yenilikçi fikirleriyle başarıya ulaşmış 
girişimcilerle bir araya gelme imkânı sunulur.

Öğrencilerimize dokuzuncu sınıftan itibaren profesyonel eğitim koçluğu ile belli bir alanda özel 
çalışma ve araştırma yapma ve proje hazırlama eğitimleri verilir. Bununla birlikte öğrencilerimize; 
hangi kariyeri ve mesleği seçerlerse tutku ile yapacakları bir işe sahip olacakları, sahip oldukları 
beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarına dair uygulamalar yapılır.

Böylece baskın olan kariyer eğilimlerine ve kişilik özelliklerine uygun ilgi alanları ve meslekleri tespit 
edilip bunlara ulaşmayı sağlayacak eğitim programları ve çalışma ortamları planlanarak süreçler 
yakından takip edilir; güçlü oldukları ve merak duydukları alana yönelik çalışmalar yapmaları ve 
o alanda projeler hazırlamaları sağlanır. Bu amaca yönelik öğrencilerimiz, “Kariyer Günleri” ile
birbirinden seçkin farklı meslek erbabı, iş adamı, akademisyen, uzman, yönetici ve yazarlar ile
buluşturulur, sertifika programları düzenlenir.

KARİYER VE MESLEK EĞİTİMİ / SERTİFİKA PROGRAMLARI
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Eğitim programlarındaki amacımız öğrencilerimizin temel akademik 
derslerle ilgili öğrenmelerini tam olarak sağlamaktır. Öncelikle 
öğrencilerimizin matematiği matematik gibi,fiziği fizik gibi öğrenmelerini 
sağlamaktır.

Temel öğrenme becerilerini kazanan her öğrencimizin bir üst öğrenim 
kurumuna hazırlanması bir sistem dahilindedir. Bu sistemde temel 
amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını 
okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik 
başarısını artırmak, mutlu olacağı, istediği 
bölümü kazanmasını sağlamaktır.

Üniversiteye hazırlık sürecinde tüm 
öğrencilerimize ayrı ayrı, onların bu 
süreçteki tüm zihinsel ve duygusal 
ihtiyaçları dikkate alınarak, 
profesyonel eğitim koçluğu ile 
özel bir danışmanlık hizmeti 
yürütülür. Bu süreçte sınav 
sistemi tanıtılır, öğrenciye 
uygun çalışma yöntemleri 
belirlenir, hedef belirleme 
ve kaygıyı azaltmaya 
yönelik motivasyon 
çalışmaları ile sınav sonrası 
uzman tercih danışmanlığı 
yapılır.

11. sınıfın başından itibaren
başlatılan üniversiteye tam
hazırlık programı, yarıyıl
tatili, yaz tatili süresince belirli
bir plan, program ve takvim
çerçevesinde yürütülür.

HAYATA VE ÜNİVERSİTEYE TAM HAZIRLIK 
PROGRAMI
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GELECEĞİN 
TEKNOLOJİSİ BU 

OKULDA

ETKILI VE KAPSAMLI ÖLÇME 
DEĞERLENDIRME & REHBERLIK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla en temel 
hedeflerimizden biri, her öğrencimizin potansiyelini gerçeğe 

dönüştürmesine ve 21. yüzyılın donanımlı bir bireyi olarak hayata 
hazırlanmasına destek olmaktır. 

PDR hizmetlerini, tüm öğrencilerimizin ve onların yaşamında 
önemli rol oynayan paydaşların PDR hizmetlerinden etkin bir 

şekilde yararlanabileceği Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik 
Yaklaşımı ile ele alınıp yürütülür. Sistemli takip ve sarmal bir 

yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, 
veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal 
ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler. 

Bu kapsamda olmak üzere öğrencilerimizin psiko-sosyal, 
akademik ve kariyer yönünden gelişimleri öncelikli hedeflerdir. 

Etkili ve kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla da, 
öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerindeki performanslarıyla 

ilgili tüm bilgiler analiz edilir ve bu analizlere göre eğitim 
durumu düzenlenir. Ölçme değerlendirme süreçlerinde ve diğer 

tüm aşamalarda öğrencilerin neleri öğrendikleri, anladıkları, 
kavradıkları, yapabildikleri ve hissettikleri belirlenmeye çalışılır.
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Okul ve Ailenin üzerlerine düşen rolleri en ide-
al şekilde gerçekleştirmek için ailenin eğitim 
süreçlerine katılımını ve güven esasına dayalı 
güçlü bir iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu amaç-
la velilerimize yönelik onlarda farkındalık oluş-
turmak, bilgi ve farklı bakış açıları edinmelerine 
katkı sağlamak için öğrencilerimizin akademik, 
bireysel eğitim ve gelişimlerine dair aile okulu 
çalışmaları ve seminerler düzenlenir.

Öğrencilerimizin ergenlik dönemi gelişim özel-
likleri, anne-baba rolleri ve tutumları vb. 
konularda ailelerle bireysel gö-
rüşmeler gerçekleştirilir ve 
onlara bilgilendirici ma-
teryaller gönderilir. 

BİLİMSEL SOSYAL VE 
GİŞİMCİLİK PROJELERİ

OKUL & AİLE İŞ BİRLİĞİ
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Öğrencilerimizin akademik düzeyde edindikleri 
teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine 
fırsat oluşturmak, bilimsel araştırma faaliyetle-
rini desteklemek; onları araştırma yapmaya ve 
proje üretmeye teşvik etmek, onların çalışmala-
rını yönlendirmek, bilimsel çalışmalarının gelişi-
mine katkı sağlamak, girişimcilik kültürünün öğ-
rencilerimiz arasında yaygınlaşmasını sağlamak 
amacıyla öğrencilerimiz, başta Devlet Kurumları 
olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde bir-
çok bilimsel olimpiyat, yarışma ve etkinliğe ha-
zırlanır; bu konularda onlara gerekli danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti verilir. 

Öğrencilerimizde sosyal konularla ilgili farkında-
lık oluşturmak, onların sosyal konulara yönelik 
duyarlılıklarını artırmak ve geliştirmek amacına 
yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretmelerini 
ve uygulamalarını isteriz. Bu amaçla öğrencile-
rimizle ilgili olarak başarılı bir akademik kariye-
rin yanında her alanda fark oluşturacak sosyal 
sorumluluk bilincine sahip etkin bireyler olarak 
yetişmelerini, yürüttükleri projelerle yaşadıkları 
hayatın dışında başka hayatların da olduğuna 
dair farkındalık kazanmalarını ve toplumda fark 
ortaya koyarak toplumsal duyarlılıklarını geliştir-
melerini sağlamak en temel öncelik ve hedefle-
rimiz arasındadır. Böylece öğrencilerimiz haya-
tın sorunlarıyla tanışırlar ve bu sorunları yapıcı 
biçimde çözmeye çalışırlar. Dolayısıyla ileride 
meslek ve özel yaşamlarında gereksinim duya-
cakları iletişim, problem çözme ve iş dünyası 
ile ilgili becerileri öğrenir ve geliştirirler. Topluma 
karşı da sorumluluk duygusu kazanırlar. 
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İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün 
yetiştirilebilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde 
işletmelerin rekabet edebilme gücüne katkı sağ-
lanabilmesi, ülkemizin başta insan kaynağı olmak 
üzere kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmesine 
bağlıdır. Bu nedenle Teknokent Kolejinde öğrencile-
rimizin; çağı takip eden ve ona yön veren becerilere 
sahip bireyler olarak yetiştirilmesi planlanmıştır. 

Bu amaçla öğrencilerimize bilgi, beceri, tutum ve 
davranış kazandırılması için uygulanan teorik 

ve uygulamalı eğitimlerin yanında on-
ları desteklemek ve geliştirmek 

üzere üniversite ve iş dün-
yası temsilcileri ile çö-

züm ortaklığı ve iş 
birliği protokolleri 

gerçekleştirilir.

OKUL & AİLE İŞ BİRLİĞİ OKUL, İŞ DÜNYASI & ÜNİVERSİTE 
İŞ BİRLİĞİ
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OKULUN BÖLÜMLERİ

TEKNO DERSLİKLER

ÖLÇME DEĞERLENDİRME & REHBERLİK

TEKNO EĞİTİM DANIŞMANI

TEKNOLOJİ DANIŞMANI

İDARİ BİRİMLER

“hayal kuran ve geleceği kendi gözleriyle görebilen bir nesil için” 

Teknolojik Derslikler

“H
a

ya
ta

 h
a

zı
rl
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r.”
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TEKNO İNOVASYON VE PROJE 
LABORATUVARLARI

Deneysel uygulamaların, araştırmaların ve proje çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarlar 
daha kolay ve daha kalıcı öğrenme sağlar. Yüksek donanımlı laboratuvarlarda uygulamalı 
eğitim yapılır. Üretim tabanlı öğretim odaklı projelerin hayata geçirilmesi için kullanılan çok 
amaçlı laboratuvarımızdır.

SOSYO KÜLTÜREL ÇALIŞMA ALANLARI
Teknokent Kolejinde çok yönlü gelişimi destekleyen etkinlikler, atölye çalışmaları ve sosyal 
sorumluluk projeleri okul hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim ortamı öğrencilerin sosyal ve 
kültürel becerileni üst seviyede geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış ve do-
natılmıştır. İletişim, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanında eğitimlerin yapıldığı alanlardır.

Özel olarak tasarladığımız bu atölyede, 
başta satranç olmak üzere bir kısmı 
geçmişten günümüze kültürel miras olan 
zekâ ve akıl oyunları ile öğrencilerimiz, bir 
taraftan strateji geliştirmeyi öğrenirken 
diğer taraftan dinlenirler; dinlenirken de 
hoşça vakit geçirirler.

TEKNO ZEKA OYUNLARI

Öğrencilerimizin kitap okurken, ders çalı-
şırken çay ve kahvelerini yudumlayacakları 
sıcak mekanlar sunuyoruz.

TEKNO KİTAP KAFE
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TEKNO ATÖLYELER

Tekno Teknik Atölyeler:
Meslek becerilerinin uygulamalı verildiği 
teknoloji ve inovasyon atölyelerdir.

Tekno Cep Sinema ve Tiyatro Atölyesi: 
Kişisel gelişim ve öğrencilerin sanatsal yön-
lerini geliştirmeye yönelik düzenlenmiştir

Tekno Sosyal Beceri  Atölyesi: Toplum 
yararına sosyal sorumluluk projelerinin ta-
sarlanacağı atölyelerdir.

ALTINKÜRE
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» YEMEKHANE

SERGİ - KONFERANS 
SEMİNER SALONU

TEKNO KAFE

Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini destek-
lemek, sporu, spor ile elde ettikleri disiplin 
anlayışını ve takım olabilmeyi yaşamlarının 
bir parçası hâline getirmelerini, ayrıca sağ-
lıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını sağla-
mak amacıyla basketbol, voleybol, futsal, 
masa tenisi, tekvando, judo, okçuluk, dart 
vb. birçok spor aktivitesini gerçekleştirebi-
lecekleri spor ve yaşam alanları sunuyoruz.

TEKNO YAŞAM VE SPOR

Öğrencilerin kendilerini ulus ve uluslarara-
sı çalışmalarda ifade etmelerini sağlamak 
ve bu amaçla yurt dışında eğitim almayla 
erken yaşta tanışma ayrıcalığını yaşamaları 
için kurulmuş bir ofistir.

YURT DIŞI EĞİTİM OFİSİ

“H
a

ya
ta
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» YEMEKHANE

DİĞER HİZMETLER

Okula giriş çıkışlarda TeknoCard kullanılır. Bu kartla; kafeteryadan alışverişinizi yapabilir, 
fotokopi makinesinden doküman çoğaltabilir, iş ortaklığı yaptığımız firmaların sunacağı 
özel avantajlardan faydalanabilirsiniz.

TEKNOCARD

Öğrencilerimizin başta okul kıyafetleri ve kırtasiye ihtiyaçları olmak üzere okul ile ilgili ih-
tiyaçlarını karşılamaları amacıyla okul ortamında imkân oluşturuyoruz. Eğitim öğretim 
süresince kullanabilecekleri kırtasiye malzemelerini okul ortamında ve internetten temin 
edebilmelerini sağlıyoruz.

Servis araçlarını da okulun bir alanı ve eğitim ortamının bir parçası olarak değerlendiriyor, 
bu nedenle öğrencilerimizin servis araçlarında geçirdikleri süreyi önemsiyoruz. Servis hiz-
metlerimizi güvenilir firmaların tecrübeli ve öğrenci psikolojisinden anlayan hostesleri ile 
trafik kontrollerinden geçmiş araçlar ile sağlıyoruz. Ayrıca serviscell sistemi ile velilerimizi 
bilgilendiriyoruz.

Okulumuza giriş ve çıkışları elektronik Teknokart ile gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sertifikalı 
güvenlik görevlileri çalıştırıyoruz. Alarm ve gece görüş özelliğine sahip güvenlik sistemi
ile okulda 7/24 koruma ve güvenlik sağlıyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimizin sağlığını en üst seviyede koruyan önlemler alıyoruz. Tüm 
eğitim ortamları ve ortak kullanım alanları uzman personeller tarafından kaliteli temizlik 
malzemeleri ile temizleniyor. Ayrıca tuvaletlerde tuvalet kâğıdı, lavabolarda fotoselli havlu, 
anti bakteriyel sabun bulunmakta ve musluklardan sıcak su akmaktadır.

TEKNOSTORE

SERVİS HİZMETİ

GÜVENLİ DİJİTAL OKUL

TEMİZLİK VE HİJYEN
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teknokentkoleji.com.tr

“ hayata hazırlar ”
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www.altinkureteknokent.com

altinkureteknokentkoleji

altinkureteknokentkoleji

altınküre teknokent

Adres: 
Erenler Mahallesi, 1175. Sokak 
No:6, 54200 Erenler/Sakarya

Telefon: 0264 277 20 19 
GSM : 0552 277 80 19 

İletişim

ALTINKÜRE




