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BAŞARIYA GİDEN YOL

SEDA
İnsanlar bireysel farklılık taşırlar. Bu farklılıkları onların eğitiminde ve 

kariyer hazırlıklarında göz önünde bulundurmak gerekir. Sultangazi 
Belediyesi Eğitime Destek Akademi (SEDA); veli, öğrenci ve güçlü 

eğitim kadrosu işbirliği ile gençlerimizin geleceğine yön veriyor. 

SEDA ile merkezi sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere; bireysel anlama 
ve algılama ile yetenek farklılıkları dikkate alınarak öğretim programı 
hazırlanmıştır. 

SEDA’nın çatısı altında 8. Sınıf öğrencileri için TEOG, 12. Sınıf öğrencileri 
ve lise mezunlarına ise YGS-LYS sınavlarına ücretsiz hazırlık kursları 
veriliyor.

Öte yandan SEDA’nın çatısı altında merkezi sınavlara hazırlanan tüm 
öğrencilerimize yönelik çeşitli sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetler 
düzenleniyor. 

SULTANÇİFTLİĞİ

İSMETPAŞAESENTEPE



UZMAN ÖĞRETİM
KADROSU
Sultangazi Eğitime Destek Akademi’sinde branşında uzman, kendini 

öğretmenlik mesleğine adamış, çalışkan, azimli ve özverili öğretim 
görevlileri yer almaktadır. 

Eğitim kadromuz, TEOG, YGS-LYS’ye hazırlanan öğrencilerimizin en yüksek 
başarıyı yakalamaları ve hayallerindeki kariyere ulaşmaları için gayret 
etmektedir. 

Projede yer alan tüm öğretmenlerin istihdamı; Sultangazi Belediyesi 
tarafından hizmet alımla gerçekleştirilmiştir. 



ÖĞRENİM MEKANLARI
MODERN

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi faaliyetlerini Sultançiftliği, 
İsmetpaşa ve Esentepe şubelerinde sürdürüyor. Önümüzdeki dönem 
2 şube daha hizmete girecektir. Böylece öğrenci sayısında yüzde 100 

artış sağlanacaktır. 2016-2017 eğitim döneminde öğrencilerimizin takviye 
kurs taleplerinin büyük kısmı karşılanmış olacaktır.

SEDA projesi kapsamındaki eğitimler modern binalarda, temiz ve nezih 
mekanlarda yapılmaktadır. Bu mekanlar, öğrencilerimizin ders çalışma 
istek ve motivelerini arttıracak şekilde dizayn edilmiştir. Sınıflarımızda 
akıllı tahta/sinevizyon ile desteklenmiş çağdaş öğretim imkanları, 
öğrencilerimizin dersi anlamalarını kolaylaştıran birer unsur olarak 
planlanmıştır.

SEDA şubeleri ilçenin merkezi noktalarında, öğrencilerimizin yürüme 
mesafelerinde yer almaktadır. İlçenin uzak noktalarındaki öğrencilerimiz için 
servis hizmeti verilmektedir. 



ETÜT SINIFLARI
SEDA projesinde eğitim alan öğrencilerimiz, haftanın belirli günlerinde 

anlamadıkları veya geliştirmek istedikleri konularda ek dersler 
alabilmektedir. 

Öğrencilerimizden gelen sorulara, dersin öğretmenleri tarafından yardımcı 
olunmaktadır. Öğrenciler, SEDA’nın çatısı altında yer alan etüt sınıfları ve 
Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde yer alan kütüphanede istedikleri 
zaman ders çalışabilmektedir.



SEDA, çalışma dökümanları ve kaynak kitap konusunda da iddialı. 
Kendi alanlarında uzman yayın kurulumuz tarafından hazırlanan 
çalışma kitapları ve testler, başarıyı yakalamak isteyen öğrencilere iyi 

bir kaynak sunuyor. 

Öğrencilerimize konu anlatım kitap setleri, soru bankaları ve yaprak 
testlerimiz ücretsiz olarak verilerek hedefe ulaşmalarında artı avantaj 
sağlanmaktadır. 

Dersler, konu anlatım testleri, kavrama ve/ uygulama testleri ile 
desteklenmektedir. 

ÇALIŞMA KİTAPLARI

TESTLER



SEDA İle başarıyı yakalamak isteyen tüm öğrencilere, test tekniğini 
geliştirme ve kazanımlarını görme amacıyla periyodik olarak seviye 
belirleme sınavları yapılmaktadır. 

Bu sınavların istatistiksel incelemesi ve sonuçların analizinden çıkan 
tabloya göre sınıflar oluşturulmakta ve öğrencilerin seviyelerine göre 
eğitim programı hazırlanmaktadır. 

Değerlendirme sınavlarında ise öğrencilerimizin ders durumları; 
danışman öğretmenler, veliler ve öğrenciler  tarafından ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilir. Öğrencilerimiz yeterlilik durumlarına göre özel çalışma 
grupları oluşturmaktadır.

SEVİYE BELİRLEME 

DEĞERLENDİRME



ONLINE SİSTEM

Tüm sınıflarımızda kullanılan “Akıllı Tahta”ya entegre edilen 
yoklama sistemi sayesinde öğrencilerin takip edebilecekleri 
şekilde alınan yoklama sonuçları, gün sonu derse girmeyen 

öğrencilerin velilerine mesajla iletilmektedir. 

Bu entegre sistem sayesinde, öğrenciler ve veliler, deneme 
sınavlarının sonuçlarını da internet üzerinden görebilmektedirler. 



SEDA Rehber Eğitim Merkezi’nde insandaki sınırsız potansiyeli ortaya 
çıkarmayı amaçlayan ‘rehberlik servisi’ vazgeçilmez bir birimdir. Birer 
pusula işlevini gören rehberlik servisimiz, başarıya giden yolda takip 

edilecek yönü gösteriyor. 

Eğitim Merkezimizde rehberlik iki sistemlidir. Rehberlik servisinin bir 
köşesinde öğrencilerin başarı takibini yapan, yol gösteren, uygun ders 
programlarını hazırlayan rehberlik uzmanları bulunuyor. Bu uzmanlar; her 
öğrenciye ayrı ayrı olarak hazırladığı başarı yol haritası ile öğrencilerin  
başarıya ulaşması amaçlanıyor. 

Rehberliğin diğer köşesinde ise öğrencilerin sorunlarını dinleyen, 
onlara anlayışla yaklaşan, karşılaştıkları kişisel ve ailevi problemlerin 
üstesinden gelmede onlara yol gösteren ve kendilerine uygun mesleğin 
belirlenmesinde yardımcı olan psikolojik danışmanlar bulunur.

REHBERLİK VE KARİYER 
DANIŞMANLIK



Periyodik aralıklar düzenlenen, gelişim ve kariyer seminerlerinde 
akademisyenler ve konusunda uzman kişiler çeşitli konularda veliler 
ve öğrencilere eğitimler vermektedir. Bunlardan bazıları şunlar: 

• Kariyer planlaması, 

• Sosyal beceri grubu çalışmaları,

• Verimli ders çalışma yöntemleri,

• Sınav kaygısı ile baş etme,

• Paylaşım grupları,

• Etkileşim grupları vb.

GELİŞİM VE KARİYER 

SEMİNERLERİ



SOSYAL VE KÜLTÜREL

ETKİNLİKLER
Merkezi sınavlara hazırlanan ve ilçemizde eğitim gören tüm 

öğrencilerimize yönelik çeşitli sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetler 
düzenlenmektedir: 

• Yurtiçi ve yurtdışı kültürel geziler

• Sultangazi İzci Kampı

• Gençlik Kampı

• Okullararası spor turnuvaları

• Yüzme kursları ve su oyunları

• Buz paten pisti ve kursları

• Karne Şenliği

• Gençlik Şenliği




