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“Yüce ailesi”nin vazgeçilmezi: 

Sevgi  ve yenil ikçil ik
Değerli Okurlar,

Bu ayki köşemizde sizlere Ankara’nın en köklü okullarından biri olan Yüce Okulları’nı tanıtacağız. Yüce Okulları’nın 
Yönetim Kurulu üyelerinden olan Kağan Kalınyazgan ile okula dair karşılıklı kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

 Yüce Okulları, Yüce Eğitim ve Kültürel Hizmetler Anonim Şirketi’ne ait. 1980’de Ankara Konur Sokak’ta küçük 
bir üniversiteye hazırlık kursu/dershane olarak kuruldu. Bu kursa devam eden öğrencilerin üniversite giriş 

sınavlarında başarılı olmasıyla öğrenci sayısı da arttı.  Yüce Fen Lisesi’nin ardından Türkiye’nin ilk özel fen 
liselerinden biri olan Özel Yüce Fen Lisesi, Yüce İlköğretim Okulu, Yüce Koleji ve Yüce Lisesi eklenmiş bu eğitim 

ailesine. Halen okullarında 1600 öğrenciye hizmet veren eğitim kurumu 2000’de Yüce Bilgi Akademisi ve Yüce 
Bilgi Sistemleri’ni kurdu. Yüce Okulları, ömür boyu aktif öğrenen, bilgili, kültürlü, uluslararası bilince sahip, 

sorgulayan, disiplinler arası bağlantılar kurabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) uzmanlaşmış, 
akademik ve profesyonel yaşam için eksiksiz hazırlanmış örnek gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.  
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Yüce Koleji, Yüce Fen Lisesi’nden farklı bir 
müfredata sahip. UB Diploma Programı 
uygulanıyor ve eğitim dili İngilizce olarak 
yapılıyor. Kolej’de Uluslararası Bakalorya 
Diploma Programı uygulanıyor. Okulda sunulan 
eğitim dünyadaki tüm diğer UB okullarıyla  (IB 
World School) örtüşen standartlarda eğitim 
veriliyor.

Okulun eğitim-öğretim anlayışı; öğrenmeyi 
sevdiren, edinilen bilgileri bütünleştiren, bilgiyi 
geliştirip anlamlı kullanarak karar veren, 
sorun çözen, araştırma-geliştirme-sorgulama-
keşfetme ve çözümleme becerilerine sahip 
eleştirel düşünce, yaratıcılık ve özdüzenleme 
becerilerini kazanmış bireyler yetiştirmek 
olarak açıklanıyor.

En fazla Şehit Bursu veren okul
30 yılı aşkın bir süredir sürekli eğitim ve 
öğretime yenilikler katan geliştiren Yüce 
Okulları’nın en büyük özelliği, okulun çok 
yenilikçi bir eğitim politikasına sahip olması. Bu, 
hem eğitim öğretim programları, hem de altyapı 
ve teknolojilerini eğitime katma anlamında ele 
alınabilir. Genelde yeni ve uluslararası projeleri 
özellikle Yüce Okulları’nca izleniyor. Örneğin, 
Akıllı Sınıf Projesi, 2001 yılında ilk defa Yüce 
Okulları’nda uygulandı. 

Halen okulda 150’den fazla öğretmen ve 20’ye 
yakın da yönetici var. Bunların yanı sıra bir de 
yan destek hizmeti ve destek personelleri görev 
alıyor. 
Okulun Bilgi teknolojileri (BT) sınıfı 3 tane. 
Şu anda gelişen teknoloji ve yeni sistemler 
nedeniyle okulda biraz daha farklı bir 
yapılanmaya doğru gidiliyor. Teknoloji 
aracılığıyla sınıf dışı ortamlar da sınıf olmaya 
başladı. Okulda, birinci sınıflarda öğretmen 
bilgisayarı dışında bir de öğrenci bilgisayarı 
var. Bu bilgisayarı çocuklar, etkinlik yaparken 
kullanıyorlar.  
Kütüphanede on-line kütüphanecilik sistemi 
kullanılıyor. On-line kütüphanecilik sistemi 
ile öğrenciler, uluslararası kaynakları 
araştırabiliyor. Öğrenciler ve öğretmenler, aktif 
olarak İnternet’i ve bilgisayarı kullanabiliyor.
Yüce Okulları’nda şehit ve ihtiyacı olan çocuklara 
çeşitli başarı bursları veriliyor. Türkiye’de 
şehit bursunu en fazla veren okul, 2008’de bu 
nedenle Genelkurmay Başkanı’ndan ödül aldı. 
 
Doğru teknolojiyi kullanmak…
Son zamanlarda tüm toplumda bilgisayar 
okuryazarlığı artarken Yüce Okulları yönetimi 
de teknolojiyi kullanmaktan çok doğru 
kullanabilmeyi önemsiyor. Okul yönetimi, 

doğru teknolojiyi etkin kullanabilmek için çaba 
gösterirken seçilen platformların öneminin 
farkında. Bunun için daha sistematik yapılar 
kurup önemli politika ve stratejiler için üretilen 
metaryal (belge/doküman) ve etkinliklerin, 
sağlıklı platformlar üzerinde tutarak tekrar 
kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor.
 
Özel sektör, eğitimi kâr amaçlı 
görmemeli
Bilişim teknolojileri konusunda Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) ile deneyimlerini 
paylaşabileceklerini bildiren Kağan 
Kalınyazgan, özel sektörden beklentilerini ise 
şöyle açıkladı:
“Donanım ve yazılım kısmında özellikle eğitime 
ayrı bir bakış açısında bakmalarında fayda var. 
Eğitim onlar için bir kâr merkezi olmamalı. 
Eğitim, birçok projenin filizlendiği yer.” 
Liseden sadece 3 bine yakın mezunu olan 
okul, mezunlarının çocuklarını bile ilköğretime 
almaya başlamış. Mezunların yüzde 85’ten 
fazlası, dört yıllık üniversiteleri okuyup 
mezun oldu. Ayrıca Yüce Okulları mezunlarını 
da istihdam ediyor. Ancak çok katı işe alım 
süreçleri bulunuyor.
Ders dışında sanat ve spor etkinliklerine de yer 
veren okul, öğrenci ve anne -babaları bir aile 
olarak görüyor. Yüce Okulları bir aile olarak 
varlığını koruyabilmek için öğrenci ve velileri 
çeşitli etkinliklerde hep bir araya geliyorlar. 
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