
Geleceğe hazırım!

ANAOKULU • İLKOKUL • ORTAOKUL



Küçük hanımlar, küçük beyler!

Sizler, hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve  
ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan 

sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli,  
değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız.  

Sizlerden çok şey bekliyoruz.
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Butik ve 
Özgün Eğitim, 
Özgüvenli 
nesil!

En değerli 
mirasımız, 
çocuklarımız
Çocuklarımız ailemizin ve ülkemizin geleceği, 
yarınlarımızın ümididir. Onlardan daha iyi bir 
dünya ve gelecek inşa etmelerini bekliyorsak; 
onları iyi eğitimli ve karakterli bireyler olarak 
yetiştirmek hepimiz için çok temel bir ödevdir. 
Unutmayalım ki, bir ülkenin gücünü ve 
potansiyelini büyük ölçüde yetiştirdiği insanların 
eğitim kalitesi belirler. Dolayısıyla çocuklarımıza 
her bakımdan nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak, 
sadece onlara karşı değil aynı zamanda ülkemize 
karşı da bir sorumluluk. 

Yeşilköy Okulları’nda çocuklarımıza bu bilinç 
ve anlayışla yaklaşır, onları en önemli gelecek 
projemiz ve yarınlara kalacak en değerli mirasımız 
olarak görürüz. Genel eğitimde gördüğümüz 
aksaklıkların yaşanmadığı, onları her bakımdan 
geliştiren ve besleyen ideal bir eğitim ortamı 
sunar, hayallerine ulaşmaları için var gücümüzle 
çalışırız.
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Çocuğunuz için 
mutlu bir gelecek!

İyi bir okuldan daha  
fazlasını vaad ediyoruz:

Bunu en iyi veliler bilir. Mutlu olmak için iyi bir okuldan mezun 
olmak yeterli değildir. Mutlu olmak için daha fazlasına ihtiyaç 
var. Kendini tanımak, hayatın ve zamanın farkına varmak, 
hedeflerini gerçekleştirecek duygusal, bilişsel ve davranışsal 
becerilere sahip olmak gibi. Çağdaş ve evrensel değerlerden 
ilham alan, lider bireyler ancak bu şekilde yetişebilir. Bu 
nedenledir ki, bir eğitim kurumu olarak sadece iyi bir okula 
hazırlamayı yeterli görmüyoruz.  Bizim en büyük gayemiz, 
müfredata sıkışıp kalmadan çocuklarımıza hedeflerine 
varmaları ve çağı yakalamaları için gereken donanımları 
kazandırmak, mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak bilgi ve 
birikimleri kazandırmaktır. 

Misyonumuz:
Çağdaş ve evrensel 
değerlerden ilham alan, 
lider bireyler yetiştirmek
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Bire bir 
yakın ilgi 

Çünkü her 
çocuk özeldir.

Sadece sınavlara değil, 
hayata da hazır!
Sınavlar hayallerimize giden yolda sadece bir araç.  
Oysa hayat en büyük sınav olarak hepimizin önünde 
uzayıp giden bir yol. Bu yolun çocuklarımızı ideallerine 
ulaştırması ve mutlu bir yaşam sürmeleri bu yolculuğa 
ne kadar iyi hazırlandıklarına bağlı. Biz eğitimcilere 
düşen onlara iyi bir rehber olmak ve bu yolda 
karşılaşacakları sorun ve fırsatları nasıl yöneteceklerini 
onlara öğretmektir. Diğer bir deyişle, ruhsal, zihinsel 
ve entelektüel olarak hayata hazır kılmaktır. İşte özgün 
eğitim modelimizin gerçekleştirmeye çalıştığı asıl şey 
çocuklarımıza bu bilgiyi ve özgüveni aşılamak, onlara 
hayatı okulda deneyimleyerek öğrenecekleri nitelikli 
bir ortam sunmaktır. Her birini özel görüp, bire bir 
yakından ilgilenerek…
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Amaç: 
Çok boyutlu, 
donanımlı, 

her bakımdan 
dengeli ve sağlıklı 
gelişmiş, kendisi 

ve çevresiyle 
barışık,  

mutlu ve 
başarılı bireyler 

yetiştirmek.
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Eğitimde Altın Oran Modeli:  
Dil, Bilim, Sanat, Felsefe 

Matematik ve sanatta bir bütünün 
parçaları arasında uyum açısından en 
ideal boyutu ifade eden geometrik 
ve sayısal bağıntının (1.618) tarihi eski 
Mısır’a kadar dayanıyor.  DNA’mızdan 
deniz kabuklarına, elementlerden 
uzayın derinliklerine pek çok şeyde 
ideal uyumu ve dengeyi ifade eden bu 
orantıyı görmek mümkün. 

Buna “altın oran” adını veren ve 
1492 yılında “Vitrivius Adamı” adlı 
çalışmasıyla bunu insan vücudunda ilk 
resmeden Rönesans’ın dâhilerinden 
Leonardo da Vinci’dir. Eğitim 
modelimizi kurarken “Altın Oran”ın 
çağrıştırdığı mükemmellik kadar; bize 
ilham veren Leonardo da Vinci’nin 
aynı anda çok başarılı bir bilim adamı, 
ressam, müzisyen ve filozof olmasıdır.  
Leonardo’nun çok yönlülüğü ve farklı 
alanları kişiliğinde birleştirmesi insanın 
potansiyeli ve eğitim sistemimizin nasıl 
olması gerektiğine dair çok önemli 
ipuçları içeriyor.

Yeşilköy Okulları olarak bizler de 
çocuklarımızın tek boyutlu değil, 
çok yönlü, değişik disiplinlerden 
beslenen bir eğitim sürecinden 
geçmeleri gerektiğine inanıyoruz. 

Dengeli, sağlıklı, yaratıcı ve düşünsel 
yönden zengin kuşakların ancak böyle 
yetişeceğine inanıyoruz. Eğitimde Altın 
Oran adını verdiğimiz bu model de 
çocuklarımıza sadece etkili bir yabancı 
dil öğretmekle kalmıyor, bilim, sanat 
ve felsefe ile bütünleşik çok zengin 
bir eğitim ortamı sunuyoruz. Modelin 
etkili sonuçlarını ve başarısını yakından 
görmeniz için okulumuza uğramanız 
yeterli. 
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Leonardo da Vinci
Bilim adamı-Ressam-Müzisyen-Filozof

(1452-1519)
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Yabancı dil 
modelimiz:  
“Önce 
konuşturuyoruz” 

Dünyanın küçüldüğü, küresel vatandaşlığın ve 
değerlerin öne çıktığı bir dünyada Türk eğitim 
sisteminin en büyük sorunlarından biri hala yabancı 
dil öğretememesidir. Sürekli gramere odaklanan, 
yabancı dili sadece bir ders ve sınav konusu gören, 
yabancı dilde okuma ve yazmayı dahi yeterince 
geliştiremeyen bir sistemden etkili ve akıcı şekilde 
konuşturmayı beklemek zaten mümkün değil. 

Oysa yabancı dil eğitiminin en temel hedefi 
öğrenciye iletişim kurabilecek yetkinlikte 
konuşabilme bilgi ve pratiğini kazandırmaktır.  
Bunun yolu ise dilin doğasına dönmektir. Yani 

Burada İngilizce 
bir ders değil, 
iletişim dilidir.

anadilimizi öğrendiğimiz gibi, her 
şeyden önce “konuşmaya” başlamaktır. 

Yeşilköy Okulları’nda İngilizce bir 
ders değildir. Okulun bahçesinde, 
koridorlarında ve sınıflarında 
etkin şekilde kullanılan bir iletişim 
aracıdır. Öğrencinin İngilizce’ye 
yabancılaşmaması ve bağının 
kopmamasına azami dikkat gösterilir. 
Her derse Türkçe öğretmenlerinin yanı 
sıra anadili İngilizce olan öğretmenler 
de girer. 2. Sınıftan itibaren okuma 

ve yazma bilgisi de edinmeye başlar. 
Öğrenci ilkokulu bitirdiğinde günlük 
yaşam İngilizcesini orijinal aksanıyla 
konuşur, okur ve yazar. Ortaokula 
geçtiğinde ise 2. bir yabancı dili daha 
öğrenmeye başlar. 7. sınıfta diğer 
derslerde olduğu gibi İngilizce için 
de TEOG  sınavına hazır hale gelir. 
Okulumuzda çok sayıda yabancı 
öğrencinin olması ise öğrenmelerine 
ayrıca bir hız ve kolaylık katar. 

Yabancı dil eğitim ve 
yayınlarında alanında 
dünyanın en yetkin 
kurumlardan biri olan 
Pearson’la iş birliği 
yapıyoruz. 
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Yeni fikirler, yaratıcı 
zihinlerlerle hayat  
bulur! 

Farklılıkları severiz, çünkü biz de farklıyız!
“İcat çıkarma!” diyen bir sosyal gelenekten “inovasyonu” konuşan bir ortama gelmek elbette ki umut verici. Ancak 
farklılıkları sevip, farklı olanı benimsemedikçe “yeni dünya”yı anlamak ve yakalamak mümkün olmayacak. Çünkü bu 

dünyanın en önemli kavramlarından birinin “yenilikçilik” olduğunu bilmek kadar; yeni fikirlerin yaratıcı ve farklı insanların 
eseri olduğunu da bilmemiz gerekir. Bu nedenledir ki, bizim okulumuzda farklılıklar ve yaratıcı fikirler zenginlik olarak kabul 

edilir ve desteklenir. Okulumuzda eğitim, bilimsel olduğu kadar sanatsal bir ortamda verilir. Çünkü sanat hem öğrenme 
biçimlerinin keşfini kolaylaştırır hem de insanı bütünleştirici bir işlev görür.  
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Eğitimin özel bir bilgi ve hüner gerektirdiği 
açıktır. Bizim için “Eğitim Sanattır” sloganı 
bundan öte eğitimin sanatla olan kuvvetli 
ve doğuştan geldiğine inandığımız bağını 
da ifade eder. Ulu önder Atatürk’ün, 
“Sanatsız kalan bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir.”  
özdeyişindeki anlam sanatsız yetişen  
bireyler için de geçerlidir. Bu nedenle 
bizlere düşen insanla sanat arasındaki bağı 
koparmak değil, tersine güçlendirmektir.  

Üstelik sanatsal faaliyetlerin eğitim 
sürecinde öğrenmeyi son derece olumlu 

etkilediği bilimsel pek çok araştırma ile 
kanıtlanmıştır. Örneğin ABD’de yapılan ve 
Nature dergisinde 1993 yılında yayınlanan 
bir araştırma okul öncesinde düzenli piyano 
derslerinin çocukların IQ’sunu yüzde 50 ve 
üzeri arttırdığını ortaya koymuştur. 

Fizikçi G.L. Shaw ile psikolog F, H. 
Rauscher’in yaptığı bu araştırma bir 
anlamda piyano eğitimi alan çocukların 
özellikle matematik ve fen dallarında çok 
daha başarılı olacağını sonucunu doğurmuş 
ve eğitime ilişkin pek çok basmakalıp yargıyı 
yıkmıştır. Amerika’yı yeniden keşfetmeye 
gerek yok. Bugün bizlere düşen sanattan 
uzaklaştıran değil, sanattan beslenen 
bir eğitim ortamı sunmaktır. Yeşilköy 
Okulları’nda bizim yaptığımız da bu!

Eğitim sanattır
Kitap da 

okuyoruz, 
nota da!

Deney de 
yapıyoruz, 
resim de!

Soru da 
çözüyoruz, 
bilmece de!
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Olmazsa olmaz: 
Akademik ve 
bilimsel başarı!
Eğitimde Altın Oran Modeli olarak 
tanımladığımız eğitim sistemimizin olmazsa 
olmaz özelliklerinden biri öğrencilere çok 
yüksek bir akademik ve bilimsel başarı vaat 
etmesidir.  Sanatla, zengin bir sosyal ve 
kültürel atmosferle bezeli okul ortamımızda 
öğrencilerimiz kendilerini çok daha mutlu ve 
rahat hissetmekte hedeflerine daha severek 
odaklanmaktadırlar. 

Öğrenciler gelecekte ulaşmak istedikleri 
okul ve kariyer tercihlerine uygun eğitim 
programlarıyla ve bire bir desteklenerek 
ilerde girecekleri sınavlara da iddialı şekilde 
hazırlanma imkânı buluyorlar. 

Bunun için yetkin öğretmenlerin, teknoloji ve 
laboratuvarların yanı sıra kaliteli yayınlar, özel 
ders etkinlikleri ile sürekli desteklenmekte ve 
başarı seviyeleri yakından takip edilmektedir.

Sınav başarısı: 
Eğitim 

modelimizin  
en iddialı yanı!
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Çocuklarımızın içinde kaybolmayacakları, ancak iletişim 
becerilerini çeşitlendirmeye ve sosyalleşmeye imkân 
verecek sayıda öğrencinin bulunduğu ideal mekânlarda 
eğitim vermeyi tercih ediyoruz. Optimum sayı ve ebattaki 
sınıflarımız, spor, oyun ve etkinlik alanlarımızla Yeşilköy 
Okulları’nda kaliteli, keyifli ve butik bir eğitimi sunuyoruz. 
Çünkü çocuklarımızın bilişsel ve zihinsel gelişimine 
verdiğimiz önemi, sosyal ve fiziksel gelişimine de 
veriyoruz. Her şey çocuklarımızın başarısı için! 

Kaliteli ve keyifli 
eğitim için 
optimum ortam!

Bilişsel ve zihinsel gelişime 
verdiğimiz önemi, sosyal ve 
fiziksel gelişime de veriyoruz.
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Süreçleri Dersi:
En doğru çıkarımlarda bulunmak. 
İster sayısal olsun, ister sözel…

En güçlü 
yanımız 
tecrübeli 
kadromuz! 
Öğretmenlik bir sevgi mesleği. 
Öğretmeyi ve öğrenciyi sevmezseniz 
yapamazsınız. Buna bir de tecrübe 
eklendiğinde her şey kıvamına 
kavuşur. Öğretmen bildiğini daha 
bir ustaca aktarır. Öğrenci daha bir 
iştahla alır kendisine verileni. Başarı 
kaçınılmaz olur o zaman. Yeşilköy 
Okulları’nda kadromuzu kurarken 
gençliğin enerjisine tecrübe katmayı 
da ihmal etmedik. Yorgun değil yetkin, 
acemi değil olgun insanlarla yürümeyi 
tercih ettik. 
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Mantık, tüm bilimlerin kullandığı, 
doğru düşünmenin ilkelerini 
belirleyen bir düşünme sistemidir. 
Bilim ve teknolojinin her alanında 
mantık ve mantıksal akıl yürütme 
ilkelerinden yararlanılır. Bu 
ilkeler sadece sayısal değil sözel 
alanda da düşünce biçimimizi 
derinden şekillendirir. Fikir ve 
kavramlar arasında doğru bağlar 

kurma, doğru çıkarımlara ulaşma, 
tümevarım, tümdengelim, akılcı 
tartışma, eleştirel düşünce ve 
tutarlılık gibi önemli başlıklar 
bu dersin konuları arasındadır. 
Bu nedenledir ki, çocuklarımıza 
mantıksal akıl yürütme becerisi 
ve bilgisi kazandırmak öncelikli 
eğitim hedeflerimizden birini 
oluşturuyor. 
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Ne teknolojiyi ihmal ettik, 
ne de kütüphaneyi!

Çocuklarımızın teknolojiye erişmeleri ve kullanabilmeleri için tüm 
yenilikleri yakından takip ediyor, sınıflardan laboratuvarlara her 
alanda en yeni teknolojileri devreye sokuyoruz. Ancak her şeyin 
dijitalleştiği bir ortamda yine de basılı kitapların çocuklarımızın 

hayatında hep var olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kitaba 
ve kütüphanelere özel bir önem veriyor; çocuklarımıza küçük 

yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz.

Doğru bilgi için  
gösterdiğimiz titizliği,  

doğru beslenme  
için de gösteriyoruz:  

Kantinimiz yok!

Esas olan,
öğrenmeyi
öğretmek
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Rehberlik: 
Öğrencinin başarısı 
kadar duygularıyla 

da ilgilenmek!
İlk ve ortaokul yılları kişilik gelişiminin en 
önemli ve en zor dönemleridir. Çocuklar 

bir yandan ruhsal, fiziksel ve zihinsel 
olarak evrilirken öte yandan iyi bir 

eğitim almak ve geleceklerini planlamak 
gerçeğiyle yüzleşirler. Bu nedenledir ki, 

bizim rehberlik anlayışımız öğrencinin 
başarısı kadar duygularıyla ilgilenmeyi de 

içerir. Okuldaki rehber öğretmenlerimiz 
tarafından hem öğrencinin öğrenme 

süreçleri ve bilişsel gelişimi hem de ailesi, 
çevresi ve okul ve öğretmenleriyle ilişkisi 
yakından izlenir. Varsa psikolojik ve diğer 

problemlerini aşma noktasında etkin 
şekilde desteklenir.

Kendini 
aşamayan 
başarıya 

ulaşamaz!
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Ölçme ve Değerlendirme: 
Somut ölçüm, somut başarı

Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin 
önemli bir parçasıdır. Eğitimde, programların 
istenilen başarıyı gösterip göstermediği, 
öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların 
gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme 
yoluyla tespit edilir. 

Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim 
sürecinin sürekli izlenmesi, her aşamada ortaya 
çıkan sorunların tespiti ve düzenlenmesi 
mümkün olur. Bunlardan ötürü okulumuzda 
ölçme ve değerlendirmeye özel bir önem verilir. 
Hem geleneksel hem de teknolojik araçlarla 
öğrencilerimizin bilgi seviyeleri ve başarıları çok 
ciddi takip edilir.  

Mülakatlar, anketler, sınavlar, grup ve proje 
çalışmaları gibi tekniklerin yanı sıra internet 
tabanlı yazılımlar, formlar ve iletişim araçlarıyla 
başarı teminat altına alınmaya çalışılır. Yeşilköy 
Okulları’nda başarı hiçbir zaman tesadüflere  
terk edilmez.   

Online ayrıntılı analiz 
ve değerlendirmeler
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Öğrencilerimize yönelik en ileri 
rehberlik, ölçme ve değerlendirme 
araçlarımızdan biri de kısaca ÖGETAP 
olarak isimlendirdiğimiz online 
Öğrenci Gelişim Takip Programımızdır. 
Son derece gelişmiş bir yazılım 
altyapısına sahip bu program, 
sadece öğrencilerimizin akademik, 

bilişsel ve kişisel kayıtlarının tutulup 
sizlerle paylaşıldığı bir portal değil 
aynı zamanda öğrenci, veli ve 
öğretmenlerimiz için çok önemli bir 
iletişim platformu. Bu dijital alanda 
akademik analizler, haftalık etkinlikler, 
veli ve öğrenciler için ödevler, ölçme 
ve değerlendirme testleri ve anketler 
gibi pek çok bilgi ve veri sunuluyor 
olacak. Öğrenci, Veli ve öğretmenler 
için ayrı giriş ve modüller içeren bu 
program, bir anlamda çocuğunuzun 
okul dönemine dair yazılı ve görsel 
bir hafıza kaydı olacak.

ÖGETAP: Öğrenci 
ve veliler için en 
güvenilir rehber

Başarı 
göstergemiz, 
gülen 
yüzleriniz!
Yeşilköy Okulları’nda başarımızı 
ölçmek istediğimizde etrafımıza 
bakarız. Öğrencilerimiz sevinçle 
okullarına koşuyor, öğrenmenin 
hazzı yüzlerinden taşıyorsa biliriz 
ki işler yolunda. Her bir yavrumuz 
kendi hedefleri ve geleceği 
istikametinde sorunsuz ilerliyor... 

Veliler çocuklarının adını çoşku 
ve gururla telaffuz ediyor, 
onlara sarılırken gözleri daha bir 
parlıyorsa anlarız, yarın bugünden 
daha güzel olacak.



Seven çocuklar kazanır!
Başarmanın yolu mutluluktan geçiyorsa mutlu olmanın yolu da 

sevgiden geçer. İnsanlığın hikayesi seven insanın nelere muktedir 
olduğunu anlatan hikayelerle doludur. Sevgi önümüze çıkan engelleri 

aşmada ve sevdiklerimize ulaşmada bize en büyük ve en karşı 
konulmaz gücü sağlar. Dolayısıyla biz eğitimcilere düşen her şeyden 

önce çocuklarımıza sevmeyi öğretmektir. Okumayı, öğrenmeyi, 
insanları ve hayatı sevmeyi… Hedefleri için koşmayı ve  

kazanmayı sevmeyi… Gerisi nasıl olsa gelir!Çünkü biliyoruz, 
mutlu çocuklar başarır!
Yeşilköy Okulları’nda eğitim felsefemizin temelinde 
“mutluluk” yatar. Bizim için hayatımızı şekillendiren bu 
kavram,  gelecekte erişilmesi gereken değil bugünden 
erişilmesi ve yaşanması gereken bir duyguyu ifade eder. 
İnanıyoruz ki öğrencilerimiz bu duyguyu ne kadar çok ve 
sürekli yaşarlarsa yarınlarını inşa edecek güce ve bilgiye 
de o denli sahip olurlar. Bize göre eğitimin temel amacı da 
mutlu bir hayat inşa etmenin yollarını öğretmektir.  
Zira mutluluk yoksa başarı da yoktur!
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