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Bir başarı
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve 
başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir 
isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. 
Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu, İTÜ Elektrik 
Fakültesinden mezun olduktan iki sene sonra, 
1970 yılında Arı Dershanesini kurdu. Ardından 
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İngiltere Sheffield 
Üniversitesinde doktora çalışmalarını tamamladı. 
Dr. Yük. Müh. Eyüboğlu, öğretim görevlisi olarak 
çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesinden kendi 
isteğiyle ayrılarak Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının 
Genel Müdürü oldu. Dr. Yük. Müh. Rüstem 
Eyüboğlu, uzun yıllar devam eden genel müdürlük 
görevinin yanı sıra 10 yıl süren Türkiye Özel 
Okullar Birliği Başkanlığı’na da imza attı.

“Ben hayatımı sevgi ve saygı üzerine kurdum, sevgiyi bol tutun yaşamınızda.”
Şu anda yurdumuzun ve dünyamızın birçok yerinde eğitim gören veya eğitimlerini tamamlayarak çeşitli 
görevlerde öncelikle insanlığa hizmet anlayışı ile çalışan mezunlarımızın başarıları, gururumuzun ve 
umudumuzun başlıca nedenidir. En ileri bilgilerle donatılmış, doğru düşünüp doğru davranabilen, yurdunun 
ve insanlığın geleceği için çalışmayı onur bilen, kendine güvenen, yaratıcı ve Atatürkçü bu gençlerimiz; 
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarındaki tüm öğrencilerimize örnek olmuşlardır. Hammaddesi “İnsan” olan eğitim 
biliminin tüm zorluklarına rağmen Eyüboğlu Eğitim Kurumları; Atatürkçü, yenilikçi, çağdaş ve başarılı 
gençleri insanlığa hizmet için yetiştirmeye devam edecektir.

Eyüboğlu, bugün İstanbul’un her iki yakasında 12 okuluyla eğitim hayatına başarıyla devam ediyor. 
Bu uzun soluklu eğitim yolculuğunda Türkiye’de pek çok şey değişti. Değişmeyen tek şey Dr. Yüksek Mühendis 
Rüstem Eyüboğlu’nun eğitim sevdası ve Eyüboğlu’nun eğitim anlayışı oldu. 

Dr. Yüksek Mühendis Rüstem Eyüboğlu

Eğitimle geçen bir yaşam
Eğitim, hiçbir zaman bir dersliğin dört duvarı 
arasına sıkışıp kalmadı Eyüboğlu Eğitim 
Kurumlarında. Geleneksel sosyal etkinlikler, 
eğitsel kol ve kulüp çalışmaları, kazanılan ulusal 
ve uluslararası pek çok ödül... Tüm bunlar yıllar 
içinde binlerce öğrenciyi, binlerce aileyi bir 
araya getirdi. Yarım yüzyıla yaklaşan Eyüboğlu 
tarihindeki gurur dolu yıllar, bunun en büyük 
kanıtıdır. 

öyküsü...



Eyüboğlu öğrencileri, 21. yüzyılın dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanırken duygusal, sosyal ve 
akademik gelişimleri de eş zamanlı olarak sağlanır. Öğrencilere edindikleri bilgileri başarıya ulaşmak 
için kullanabilme becerisi kazandırılır. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerini ulusal ve uluslararası 
toplumlarda her zaman önde gelen ve fark yaratan bireyler olarak yetiştirirken aynı zamanda onlara bilgi, 
kavram, beceri, tutum ve eylemlerden oluşan çok net ve geniş kapsamlı bir program sunar. Öğrencilerin 
değer bilen, öz güvenli, iş birliğine önem veren, yaratıcı, meraklı, saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak 
yetişmeleri yapılan tüm akademik çalışmaların vazgeçilmez hedefleri arasında yer alır. 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları; çağdaş, yenilikçi, akademik ve sosyal 
hayatlarında başarılı olacak Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefler.  
Bu doğrultuda eğitim ve öğretim Eyüboğlu’nda bir bütün olarak ele alınır.  

Eyüboğlu 
Eğitim Anlayışı 



Okul kurucusu Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu’nun “Eğitim benim sevdamdır.” sözünü kendine rehber 
edinen okul toplumu, tüm çalışmalarında sevgi, saygı ve şefkati ilke edinmiştir. Eyüboğlu’nda eğitim-
öğretim çalışmaları; araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, duyarlı, bilgili ve hayat boyu 
öğrenen bireyler yetiştirmek anlayışı üzerine kuruludur. Bu anlayış öğrencilerini seven, saygı duyan, her 
birine değer veren, öğrenmeye ve gelişime açık, iletişimi güçlü, güler yüzlü öğretmenler tarafından etkin bir 
şekilde uygulanır.

Çift dilli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Eyüboğlu Eğitim Kurumları, İngilizcenin yanı sıra Almanca 
ve İspanyolca eğitimi ile öğrencilerini dünya insanı olmaları yolunda en iyi şekilde destekler. Eyüboğlu 
öğrencileri kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri tanıyan, anlayan, farklı bakış açılarına sahip, 
öz saygıları ve öz güvenleri güçlü bireylerdir. 

Eyüboğlu eğitim müfredatı öğrencilerin yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel, 
sosyal ve duygusal gereksinimlerini dikkate alan, teknolojiyi eğitime entegre eden, farklılaştırılmış eğitim 
anlayışını içerir. Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı sadece dersler, sınavlar ve notlardan 
ibaret değildir. Eyüboğlu’nda okuyan her öğrencinin ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu 
doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi son derece önemlidir. Eyüboğlu’nda akademik çalışmaların yanı 
sıra öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 100’den fazla sosyal kulüp çalışmasında yer alma fırsatı 
sağlanır.



Tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal 
ve uluslararası toplumların her zaman en önde gelen 
bireyleri olarak yetiştirmek ve tüm dünyada örnek 
alınacak bir eğitim kurumu olmaktır.

Eyüboğlu

Kurumumuz, ana sınıfından 12. sınıfa kadar 
bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları 

gözeten eğitimiyle yüksek etik ve akademik 
standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin 

öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arası 
bilince sahip çift dilli vatandaşlar yetiştirmeyi 

amaçlar ve bu değerler doğrultusunda Atatürk 
ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman 

ödün vermez.

Eyüboğlu
Bütünlük taşıyan eğitim
Bireysel farklılıklar
Yüksek etik ve akademik standartlar
Yenilikçilik
Sürekli etkin öğrenme
Toplumsal bilinç
Kültürler ve uluslararası bilinç

Eyüboğlu

vizyonu

misyonu

değerleri



Eyüboğlu Eğitim Kurumları için hayat 1970 yılında başladı. Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu tarafından kurulan 
Arı Dershanesini Eyüboğlu Koleji izledi. Kadıköy’de öğretime başlayan okul, 1988’de Çamlıca’daki kampüse 
taşındı. Aynı yıl Kadıköy’deki  bu binada Eyüboğlu Kadıköy İlkokulu açıldı. Kampüsteki gelişim 1993’te Eyüboğlu 
Fen Lisesi, 1998’de Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu ile devam etti. 
Sonra sırasıyla Koşuyolu, Erenköy, Ataşehir, Sabancı Üniversitesi ve Batı Ataşehir’deki okullar geldi. Eyüboğlu, 
Anadolu yakasında gurur dolu bir tarihe imza attı. Ardından sıra Avrupa yakasına geldi. Kemerburgaz Anaokulu, 
İlkokulu ve Ortaokulu Eyüboğlu’nun Avrupa yakasındaki ilk okulları oldu. Eyüboğlu, bugüne kadar binlerce 
öğrenci yetiştirdi. Ulusal ve uluslararası alanlarda önemli başarılar kazandı. Eğitime her zaman değer verdi, 
değer kazandı. Kuruluşundan bugüne Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Eyüboğlu, 
Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biri oldu.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının 

2005 Eyüboğlu Erenköy Anaokulu
2004 Eyüboğlu Koşuyolu Anaokulu
2003 CIS Uluslararası Okullar Birliği Akreditasyonu 
(Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu)
2002 Spor ve Sanat Kompleksi
2002 IB MYP Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar 
Programı Otorizasyonu
2000 CIS Uluslararası Okullar Birliği Akreditasyonu 
(Eyüboğlu Koleji)
1999 Eyüboğlu Gözlemevi II
1998 Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu
1997 Eyüboğlu Gözlemevi I
1996 IB DP Uluslararası Bakalorya Diploma 
Programı Otorizasyonu
1993 Eyüboğlu Fen Lisesi
1993 Eyüboğlu Hall
1988 Eyüboğlu Kadıköy İlkokulu ve Ortaokulu
1985 Eyüboğlu Koleji
1970 Arı Dershanesi

2013  Eyüboğlu Ataşehir İlkokulu IB PYP Otorizasyonu
2010 CIS Uluslararası Okullar Birliği Akreditasyonu
Eyüboğlu Anaokulu Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu 

Eyüboğlu Erenköy Anaokulu 

Eyüboğlu Kemerburgaz Anaokulu 

Eyüboğlu Koşuyolu Anaokulu 

Eyüboğlu Ataşehir İlkokulu

Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu

Eyüboğlu Kemerburgaz İlkokulu ve Ortaokulu

Eyüboğlu Fen Lisesi 

Eyüboğlu Koleji

tarihçesi başlı başına bir tarih dersi

2009 Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu
2008 Eyüboğlu Kemerburgaz Anaokulu-İlkokulu-Ortaokulu
2007 Eyüboğlu Anaokulu Sabancı Üniversitesi Kampüsü
2007 CIS Uluslararası Okullar Birliği Akreditasyonu 
(Eyüboğlu Koşuyolu Anaokulu,  Eyüboğlu Erenköy Anaokulu)
2006 Eyüboğlu Ataşehir İlkokulu
2005 IB PYP Uluslararası Bakalorya 
İlk Yıllar Programı Otorizasyonu

Eyüboğlu tarihinin dönüm noktaları



IBO - International Baccalaureate 
Organization  

IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu)  1968 yılında dünyanın globalleşmeye başlaması ile 
ortaya çıkan uluslararası eğitim ihtiyacı doğrultusunda yapılandırılmıştır. IB programları günümüzde 
144 ülkede sayılı okul tarafından 3-19 yaş arasındaki 1 milyondan fazla öğrenciye uygulanmaktadır. 
Eğitim dünyasında yüksek düzeyde saygınlığa ve tanınırlığa sahip IB programlarının hedefi kültürler 
arası anlayış ve saygı çerçevesinde daha güzel ve daha barış dolu bir dünya yaratmak amacıyla 
sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmektir.
•  Yaşam boyu öğrenme
•  Problem çözme becerisi
•  Özgüven, bireysel olarak ve başkalarıyla çalışabilme yeteneği
•  Ruh ve beden sağlığı bilinci ve bu bilinci yaşama geçirebilme yeteneği 
•  İnsanlar arasındaki farklılıkları anlama ve saygı gösterme
•  Sosyal bilinç, çevre bilinci ve bu konularda eyleme geçme yetisi
•  Farklı dersler ile gerçek yaşam arasındaki bağlantıları görebilme becerisi IB programının en 
önemli özellikleridir. 
Dünya standartlarında eğitim veren Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun Primary Years 
Programme - İlk Yıllar Programı (PYP) anaokulu ve ilkokul hazırlık ve 4. sınıflar arasında; Middle 
Years Programme - Orta Yıllar Programı (MYP) 5 ve 10. sınıflar arasında ve Diploma Programme - 
Diploma Programı (DP) lisenin son iki yılında uygulanır.  

IB PYP – Primary Years Programme 

IB MYP – Middle Years Programme 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu

İlk Yıllar Programı 

Orta Yıllar Programı

1990’lı yıllardan bu yana sürdürülen çalışmalarla anaokulu ve hazırlık sınıfından başlayarak 
4. sınıfın sonuna kadar uygulanan IB PYP – İlk Yıllar Programı öğrenciye; sorgulamayı, düşünmeyi, 
iletişim kurmayı, risk almayı, bilgili olmayı, ilkeli olmayı, duyarlılığı, açık fikirliliği, dengeli olmayı ve 
öğrenmelerini tekrar gözden geçirerek değerlendirebilmeyi kazandırır.

5 ve 10. sınıflar arasında uygulanan IB MYP – Orta Yıllar Programı; bütüncül öğrenim, kültürler 
arası bilinç ve etkileşim ile etkin iletişim kavramlarını temel alan bir programdır. IB MYP öğrencilere; 
yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme alışkanlığı ve kapasitesi, hızla değişen gerçeklere uyum sağlayabilme 
yeteneği, problem çözme ve uygulama becerileri kazandırır. Ayrıca zihinsel alanda özen ve seçicilik, 
tek başına ve birlikte hareket etme yeteneği, küresel sorunlara karşı bilinçlenme ve sorumlu hissetme 
isteği, ülke sınırlarını aşan etkili iletişim yeteneği, başkalarına karşı saygı ve benzerliklerle farklılıkları 
anlama alanlarında önemli katkılar sağlar. Öğretim ve öğrenmeyi sistemin merkezine alan bu 
programda kalıcı bilginin sağlanması amacıyla derslerin içeriklerinin hayatla olan bağlantısını 
gösteren anahtar kavramlar ve derslere özgü olan ilintili kavramların birleşmesi sonucunda oluşan 
büyük fikirler ön plana çıkar. 



IB DP – Diploma Programme 

Eyüboğlu Kolejinde 1996 yılından itibaren uygulanmaya başlayan IB DP – Uluslararası Bakalorya 
Diploma Programı lisenin son 2 yılında uygulanan, öğrencileri üniversiteye ve yaşama en iyi şekilde 
hazırlayan akademik olarak zorlayıcı bir uluslararası eğitim programıdır. 
Bu programda öğrenciler anadilde edebiyat, 2. yabancı dil, sosyal bilimler, fen, matematik, seçmeli 
dersler olmak üzere 6 gruptan seçtikleri derslerle kapsamlı ve derinlemesine bilgi sahibi olarak yetişir; 
öğrenmeye olumlu bir yaklaşım geliştirir ve üniversiteye en iyi şekilde hazırlanırlar. En az 2 dilde 
öğrenim görerek kendi kültürlerini olduğu kadar farklı kültürleri de yakından tanırlar ve bu kültürlere 
saygı ile yaklaşmayı öğrenir, farklı kültürlerden insanlarla kolaylıkla iletişim kurarlar.
Temel derslerin yanı sıra öğrencilerin bilginin doğasını keşfettikleri, akademik disiplinler arasında 
bağlantı kurdukları Bilgi Kuramı dersi, 4000 kelimelik bitirme tezi, öğrencileri yaratıcılık, spor ve 
toplum hizmeti alanında geliştiren CAS (Creativity-Action-Service) çalışmaları; Diploma Programı’nın 
başlıca özelliklerindendir. 2 yıllık IB Diploma Programı’nda değerlendirme, öğrencilerin gireceği 
uluslararası sınavlar ile gerçekleşir. Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında, IB Diploma Programı’nı 
bitiren öğrenciler Eyüboğlu Koleji diploması yanında ikinci bir diploma olarak uluslararası lise 
diploması alırlar. Dünyanın en tanınmış üniversiteleri, IB Diploma Programı’nda öğrenim görmüş 
olan öğrencilerin üstün kazanımlarını takdir etmekte, bu öğrencilere burs ve kredi vermektedir. 
Okulumuzda IB Diploma Programı’nda eğitim gören öğrencilerimizin IB sınavlarından aldıkları 
puanlar, her yıl tüm dünyadaki IB okullarında öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarının çok 
üzerindedir. 

Diploma Programı

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında Türk Milli Eğitim Programları, 5. sınıftan itibaren bakanlığın özel 
izniyle iki dilli olarak uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 - 2006 öğretim yılından itibaren 
uygulamaya başladığı ilköğretim programı, Uluslararası Bakalorya Programları’yla desteklenerek 
zenginleştirilmiştir. Programın oluşma aşamasında Eyüboğlu öğretmen ve yöneticileri de çalıştaylara 
katılarak bakanlığa destek vermiştir.

Türkiye’de IB Programlarını tüm seviyelerde 
uygulamak için Uluslararası Bakalorya 
Organizasyonu tarafından resmi olarak 
yetkilendirilen ilk ve tek eğitim kurumu 
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarıdır.  



CIS – Council of International Schools

Uluslararası Okullar Birliği, tüm dünyada uluslararası okullarla ilgili çalışmalar yapan ve okulların 
yüksek kalite standartlarına uygunluğunu denetleyen en büyük kuruluştur. Birlik, bu denetleme 
sonucunda kalitesini onayladığı okullara akreditasyon verir. Akreditasyon sürecini başarıyla 
tamamlayan bir okul, dünya standartlarında eğitim verdiğini ispat etmiş olur. Bu süreçte müfredat 
geliştirme ve akademik çalışmalar, öğretim programları, eğitim kadrosu ve akademik nitelikleri, 
yönetim uygulamaları, fiziksel mekânlar, sağlık ve güvenliğe verilen önem, finans, öğrencinin 
akademik, sosyal ve psikolojik gelişimi, sosyal etkinlikler ve hizmet içi eğitim konuları en ince 
ayrıntılarına kadar denetlenir.

CIS – Uluslararası Okullar Birliği’nin akreditasyon 
sürecini uzun süren bir çalışma sonunda başarıyla 
tamamlayan Eyüboğlu Eğitim Kurumları bir ilke imza attı. 
Eyüboğlu, CIS tarafından en çok okulla akredite edilen 
dünyadaki ilk ve tek eğitim kurumu unvanını kazandı. 
Bir başka deyişle istisnasız tüm okullarımızın dünya 
standartlarında eğitim verdiği onaylandı.

• Misyonuna bağlıdır. Sunduğu eğitim - öğretimi, tanınmış bir akreditasyon merciinin onayını almak           
  için üstün bir çaba harcayacak kadar önemseyen bir kurumdur. 
• Akredite olmuş bir okul kendisini tanır. Öğrencilerine, ailelere ve topluma verdiği hizmetleri   
  akreditasyon süreci içerisinde ayrıntısıyla ve derinlemesine düşünüp değerlendirmiştir.
• Öğrenci merkezlidir. Eğitim felsefesi bireyi her yönden geliştirmeyi kapsar.
• Sadece yerine getirebileceği vaatler verir.
• Nesnel bir değerlendirmeyi kabul eder. Kapılarını düzenli olarak okul dışından gelecek deneyimli                    
  denetçilere açmaya hazırdır.
• Öğretim programıyla ve diğer alanlarla ilgili başarısını sürekli olarak geliştirmeyi amaçlar.
• Geleceğini planlar. Değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, akredite olmuş okullar sürekli olarak  
  gelecekteki gelişmelerini tasarlarlar. 

CIS – Uluslararası Okullar Birliği tarafından 
tüm seviyelerde akredite olan ilk ve tek 
Türk eğitim kurumu; Eyüboğlu. 

 

Uluslararası Okullar Birliği

Akredite olmuş bir okulun özellikleri  



Ulusal ve Uluslararası Üyelikler
CIS

IBO

NESA

NMSA

ASP

Harvard University

ISTA

SOCRATES

EURO PASS

AAVSO

Council of International School  - Uluslararası 
Okullar Birliği 1965 yılında kurulmuş olan, kâr 
amacı gütmeyen ve üyelik bazında faaliyet gösteren, 
uluslararası okullarla ilgili en büyük birliktir.

International Baccalaureate Organization - Uluslararası 
Bakalorya Organizasyonu 1968 yılında kurulmuş olan 
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (International 
Baccalaureate - IBO) uluslararası eğitim alanında lider bir 
kuruluştur. IBO; PYP, MYP ve Diploma Programlarıyla 
yüzlerce ülkedeki yüzbinlerce öğrenciye ulaşmaktadır.

Near East South Asia Council of Overseas Schools - 
Yakındoğu Güney Asya Okullar Konseyi
Öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını ve 
gelişmelerini amaçlayan NESA, bu amacını 
gerçekleştirmek için işbirliği, dostluk ve güven 
kavramlarını ön plana çıkaran ve böylece üye 
okullardaki eğitimin gelişmesini sağlayan bir 
kuruluştur.

National Middle School Association - Ulusal Ortaokul 
Birliği 10-15 yaş grubu gençlerin daha iyi eğitilmeleri
konusunda eğitimcileri ve öğrenci ailelerini 
aydınlatmak amacıyla 1973 yılında kurulmuştur. 
NMSA bu alandaki tek organizasyondur.

Astronomical Society of Pasific - Pasifik Astronomi 
Topluluğu Kuzey California’daki bir grup 
profesyonel ve amatör astronomun, az rastlanan 
tam güneş tutulması olayını izlemek için bir araya 
gelmelerinin ardından 1889 yılında kurdukları bir 
kuruluştur.

Harvard Üniversitesi Eğitim Yüksek Lisans Bölümü 
ile işbirliği içinde her yıl en yeni eğitim yaklaşımları 
çalışmalarını kapsayan sertifika programlarına kurum 
bursuyla öğretmen katılımı sağlanır.

International School Theater Association -
Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği Tüm dünyada 100’ü 
aşkın üyesi bulunan ve dünyanın değişik yerlerinde 
düzenledikleri festivallerle çeşitli ülkelerden öğrencileri 
ve öğretmenleri bir araya getirerek tiyatro becerisi 
kazandırmayı hedefleyen bir kuruluştur.

Avrupa Birliği kapsamında ve birliğin sponsorluğunda, 
gelecekte bir okullar Avrupa’sı yaratabilmek fikriyle 
başlatılan Socrates Eğitim Projesi, dünyada okullar 
arasında işbirliğini desteklemek ve Avrupa dillerini 
ve kültürlerini yaymak amacıyla çalışmaktadır. 
Değişik bağlamlarda yürüyen projenin bir bölümü de 
Comenius’tur. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın 
(Ulusal Ajans), Comenius Okul Ortaklığı projesini 
uygulayan okullardan biridir.

Avrupa Dil Pasaportu Avrupa Dil Pasaportu, Avrupa 
Konseyi projelerinden olup serbest dolaşım kapsamında 
dil yeterlik seviyelerini belirleyen kişisel bir portfolyodur. 
Standart dil yeterlik kriteriyle gelecekte farklı ülkeler 
arasında iş olanaklarını genişletmek projenin önemli bir 
amacıdır.

American Association of Variable Star Observers -
Değişken Yıldızlar Gözlemciler Birliği 
Eyüboğlu Koleji astronomi alanındaki çalışmalarını 
uluslararası bağlar kurarak devam ettirmektedir. 
Merkezi Boston’da bulunan AAVSO, değişken yıldızlar 
üzerine 1911 yılında kurulmuş bir kuruluştur. Eyüboğlu 
Koleji bu kuruluşa 1998 yılında üye olmuştur.

Comenius

Okullar Birliği
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 
Türkiye Özel Okullar Birliği üyesidir.



Sınıfta çeşitlilik ve farklılıklara hitap edebilmek, öğrenimin 
başarıya ulaşmasında kilit rol oynar. Öğrencilerin farklı 
ilgi alanları olduğu kadar, öğretime farklı cevap verme 
tarzları olduğu anlayışını benimseyen Eyüboğlu Eğitim 
Kurumlarında, her öğrencinin öğrenim ve gelişimini 
en üst seviyeye çıkarmak büyük önem taşır. Eyüboğlu 
Eğitim Kurumları uyguladığı “Farklılaştırılmış Eğitim” 
programıyla her öğrenciye ulaşır. “Farklılaştırılmış Eğitim” 
programında öğretmenler, öğrencilerin kendi yakınsal 
gelişim alanlarında çalışmalarını sağlayacak stratejiler 
kullanarak, farklılaştırma planları geliştirir. 

Farklılaştırılmış Eğitim



Eyüboğlu’nda eğitimin en önemli öğelerinden 
biri teknolojik olanaklardır. İlkokul seviyesinden 
Lise sona kadar tüm sınıflar, diz üstü bilgisayar, 
projeksiyon sistemi ve interaktif tahtalar ile 
donatılmıştır. Eğitime destek olacak, derslerin 
daha görsel ve somut hale getirilerek işlenmesini 
sağlayacak en iyi donanımlar ile en yeni yazılımlar 
her seviyedeki öğrencinin kullanımına sunulur.

Kampüste ortaokul ve lise sınıflarında tablet 
destekli eğitim verilmektedir. Bu amaçla çok güçlü 
kablolu ve kablosuz network alt yapısı hazırlanmış, 
kablosuz ağ üzerinden internet erişimi, öğretmen 
ve öğrencilerin yanı sıra velilerin de hizmetine 
sunulmuştur. Ayrıca bilgisayar laboratuvarları ve 
yüzlerce bilgisayar okul saatleri içerisinde ve okul 
sonrasında öğrencilerin kullanımına açıktır.

Dünyadaki çok sayıda saygın üniversitenin, eğitim 
içeriklerini yayınladığı iTunes U platformu'nun 
Türkiye’deki ilk üyesi olan Eyüboğlu, 2010 yılında 
eğitim içeriklerini ECIS üzerinden dijital ortama 
aktararak yayın yapan “ilk” Türk okuludur. Zaman 
ve mekândan bağımsız eğitimin devamlılığının 
sağlanması amacıyla yürütülen yoğun çalışmalar, 
öğrencilerin eğitimde kitapların yanı sıra 
mobil cihazlarını da devreye sokmalarıyla hız 
kazanmıştır.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında sahip 
olunan tüm fiziksel, teknolojik donanım ve 
alt yapı kuşkusuz kurumda görev yapan 
değerli öğretmenlerin sayesinde kusursuz bir 
eğitim hizmetine dönüşür. Türk ve yabancı 
öğretmenlerden oluşan eğitim kadrosu, büyük 
bir titizlikle ilgili fakültelerde öğrenim görmüş, 
öğretmenlik formasyonuna sahip nitelikli, 
deneyimli sınıf ve branş öğretmenleri arasından 
seçilir. Eğitim kadrosunun büyük bir oranı 
yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 
Hatta bunlardan bazıları gururla kadrosuna 
kattığı kendi mezunlarıdır. Kurumda öğrenci-
öğretmen oranı 1’e 7’dir.  Tüm seviyelerde 
görsel sanatlar, müzik, bilgisayar, beden 
eğitimi, kütüphane ve laboratuvar derslerine 
branş öğretmenleri girer. Ayrıca spor ve sanat 
dallarında kendilerini ispat etmiş profesyonel 
isimler arasından seçilen uzman çalıştırıcı 
ve antrenörler Eyüboğlu’nda eğitmen olarak 
öğrencilerine sosyal çalışmalarda destek olur.

Sürekli öğrenen bir eğitim kurumu olarak 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, yöneticilerinin 
öğretmenlerinin ve çalışanlarının gelişimine 
büyük önem verir ve kendilerine mesleki ve 
kişisel gelişim konusunda üstün olanaklar 
sağlar. Bu, Eyüboğlu’nu diğer öğretim 
kurumlarından ayıran en önemli özelliklerden 
biridir. Öğretmenler, yurt içindeki çeşitli 
konferans, çalıştay ve seminerlerin yanı 
sıra Uluslararası Okullar Konseyi’nin ve 
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun 
tüm yıllık konferanslarına katılır ve yıl boyunca 
düzenli olarak yoğun eğitimler alırlar.

Teknolojik donanım Akademik kadro

iTunes U’nun 
Türkiyede’ki ilk üyesi
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Küçük yaştan itibaren hem zihinsel, hem psikolojik olarak çok yönlü 
gelişen, sevgi ve saygıyı öğrenerek büyüyen çocuklar için Eyüboğlu… 

Anaokulu



Anaokulu
Eyüboğlu Anaokullarında çift dilli öğrenim 
Eyüboğlu Anaokulları 3 yaş tam gün ve 4 yaş programı, yarım gün İngilizce olarak gerçekleştirilir. 
Sınıf öğretmenleri ve yabancı İngilizce öğretmenleri ortak planlama yaparak eğitim programının 
felsefesi doğrultusunda sınıf etkinlikleri oluşturur. Öğrencilerin ana dillerinde yaptıkları 
çalışmaların İngilizce dersinde doğal bir şekilde devam etmesi, öğrencilerin programı bir bütün 
olarak algılamalarına olanak tanırken yabancı dillerinin de tıpkı anadilde olduğu gibi doğal bir 
şekilde gelişmesine fırsat yaratır.



Eyüboğlu Anaokullarında öğrenciler; fiziksel, bilişsel, sosyal ve dil becerileri gelişmiş, sorgulayan, 
araştıran, kendine güvenen, bilinçli bireyler olarak yetiştirilir. Bu hedef doğrultusunda Eyüboğlu 
Anaokullarında IB PYP - International Baccalaureate Primary Years Programme (Uluslararası 
Bakalorya İlk Yıllar Programı), Milli Eğitim müfredatı ile entegre edilerek uygulanmaktadır. Eyüboğlu 
öğrencileri sorgulamaya dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimi güçlü ve duyarlı 
bireyler olarak yetişir. Bununla birlikte öğrenciler, sosyal etkinliklere katılarak bedensel ve sanatsal 
yönlerini geliştirir. Öğretmenler; öğrencilerin ilgi alanlarını belirlemek suretiyle yaparak ve yaşayarak 
öğrenmelerine fırsat sağlayan, benlik, kendine güven ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen 
bir program hazırlar. Hazırlanan program her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz 
önünde bulundurarak uygun fiziksel koşullarda oyun yöntemi ile uygulanır ve öğrencinin var olan 
yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar. 

Birlikte oynuyoruz, 
Birlikte öğreniyoruz, 
Birlikte gelişiyoruz…
Eyüboğlu Anaokulları eğitim programı; 
öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine 
öğrencinin ve öğretmenin etkin bir şekilde 
sorgulamasını, bilginin yanı sıra uygun 
kavramların, becerilerin ve tutumların 
gelişmesini hedefler. Bu amaçlar doğrultusunda
oluşturulan 6-8 hafta süren sorgulama üniteleri 
kapsamındaki etkinlikler; Türkçe dil etkinliği, 
oyun, hareket, müzik, fen, matematik, okuma 
yazmaya hazırlık çalışmaları, drama ve 
sanat içerikli Türkçe ve İngilizce etkinlikleri 
olarak planlanır. Eyüboğlu Anaokullarında 
3 yaş grupları için tam gün ve yarım gün, 
4 yaş grupları için tam gün seçenekleri 
bulunmaktadır.  

Eyüboğlu Anaokullarındaki bütünlük taşıyan eğitim 
programı çocuğunuzu hayata hazırlar. 



Keşfedilen yetenekler…
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında 
öğrencinin akademik gelişiminin yanı 
sıra sosyal ve fiziksel gelişimi de son 
derece önemlidir. Temellerinin anaokulu 
yıllarında atıldığı, ilgi ve yeteneklerin 
keşfedildiği bale-dans-cimnastik, halk 
oyunları, satranç, görsel sanatlar, 
müzik, beden eğitimi, drama, yüzme 
etkinlikleri her yaş grubuna uygun 
olarak Eyüboğlu Anaokulları eğitim 
programında yer alır. Uygulamalı 
derslerin eğitimi, Eyüboğlu Eğitim 
Kurumlarında görev alan alanında 
uzman öğretmenler tarafından 
gerçekleştirilir.

Yüksek etik, akademik 
standartlar ve güçlü 
eğitim kadrosu 
Eyüboğlu Anaokullarında görev alan 
tüm öğretmenler üniversitelerin Okul 
Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 
mezunu ve konusunda uzman kişilerdir. 



Her çocuk özeldir...
Eyüboğlu Anaokullarında psikolojik 
danışmanlar, öğrencilerin yetenek ve 
becerilerini geliştirerek büyümelerini ve sosyal 
duygusal açıdan olgunluk kazanmalarını 
amaçlayan çalışmalar gerçekleştirir. Ayrıca 
velilere çocuklarının duygusal, sosyal ve 
bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi 
gereken yönleriyle ilgili detaylı bilgiler verilir. 
Velilerin çocukları ile daha sağlıklı iletişim 
kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını 
anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle 
baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini 
paylaşabilmeleri amacıyla grup çalışmaları 
düzenlenir.

Eyüboğlu Anaokullarında yemek menüleri 
okul yöneticileri, veli, öğrenci ve Eurest Sofra 
grubunun diyetisyenleri ile yetkililerinin yer 
aldığı bir komisyon tarafından belirlenir. 
Beslenme programında sebze ve meyvelerin 
mevsiminde olmasına önem verilir. 

Eyüboğlu Anaokullarındaki revirlerde tüm 
gün görevli hemşireler bulunur. Ayrıca okul 
doktoru okullara rutin ziyaretler yaparak 
öğrencilerin sağlık durumlarını kontrol eder. 

Eyüboğlu Anaokullarının etrafı 24saat izlenen 
güvenlik kameraları ile çevrilidir. Okula giriş 
ve çıkışlar, güvenlik görevlilerinin denetiminde 
okul özel kimlikleri ile yapılır. 

Sağlık ve beslenme

Güvenlik
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Dünya standartlarında eğitim sistemleriyle öğrenen, 
çalışmaktan zevk alan, sürekli gelişerek büyüyen 
öğrenciler için Eyüboğlu…

İlkokul



Hazırlık
Eyüboğlu Hazırlık sınıfları, yeni ve gelişmiş 
bir eğitim sisteminin fark yaratan yapılarıdır. 
Okul öncesi eğitimle ilkokul arasındaki bu 
dönemin görevi çocukluktan öğrenciliğe geçişi 
sağlamak, sorumluluk duygusunu aşılamaktır.

İngilizce
Öğrenciler Hazırlık sınıflarında tam gün 
İngilizce dersi alır. Temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için gerekli olan günlük 
konuşma dilini en eğlenceli şekilde öğrenirlerken 
öğretmenlerinin okuduğu kitaplar, dinledikleri 
şarkı ve tekerlemelerle dinleme ve konuşma 
becerilerini geliştirirler. 

Hazırlık 
Sınıfları 
Eğitim 
Programı



Hazırlık 
Sınıfları 
Eğitim 
Programı

Okuma-Yazmaya Hazırlık
Okul öncesi dönemde okuryazarlık becerileri; okuma, yazma, 
sözel dil becerileri gibi alt alanlardan meydana gelir ve bu 
alanların birbiri ile etkileşimi sonucu gelişir. Bu nedenle 
Hazırlık sınıflarında küçük kas, doğru kalem tutma ve eğik 
el yazısı becerilerini desteklemek amacıyla dalgalı, sarmal, 
helezonik çizgilerden oluşan çalışmalar yapılır. Hazırlık 
sınıfı öğrencileri okuma-yazma çalışmaları kapsamında, 
1. sınıf öğretmenlerinin gerçekleştirdiği çalışmalara katılır. 
Ayrıca hazırlık sınıfı öğretmenleri tarafından farklı yöntem 
ve teknikler kullanılarak her gün gerçekleştirilen okumayı 
sezdirme çalışmalarıyla okuma farkındalığı kazandırılır.

Öğrenciler, Eyüboğlu Hazırlık Sınıflarındaki 
akademik programda tüm bu derslerin 
yanı sıra görsel sanatlar, müzik, beden 
eğitimi, yüzme, satranç dersleri ile kulüp 
çalışmalarına ve üniteler kapsamında gezi, 
etkinlik, söyleşi, tiyatro ve sosyal sorumluluk 
projelerine katılır.

Türkçe Dil Etkinlikleri 
Öğrencinin kendini sözel olarak ifade 
etme, söz dizimi kurallarına göre cümle 
kurma ve dinleme becerisi geliştirme, 
sözcük dağarcığını geliştirme, sesini uygun 
kullanma becerilerini desteklemek amacıyla 
çeşitli çalışmalar ve IB PYP üniteleri 
kapsamında grup sohbetleri, paylaşımlı 
okuma çalışmaları yapılır. 

Matematik 
Matematik, kavram gelişimine yöneliktir 
ve çocukların her gün yaşadıkları somut 
deneyimlerle yakından ilgilidir. Örüntü, 
sınıflama, gözlem yapma, sıralama, grafik, 
ölçme, karşılaştırma gibi konular çocukların 
gelecekte matematiği anlamlı öğrenmelerine 
yardım ederek onların kavramları algılamalarını 
sağlar. Öğrencinin bireysel farklılıklarına göre 
öğretmenler tarafından hazırlanan çalışma 
sayfaları ile çalışmalar zenginleştirilir. Bu 
kapsamda; geometrik şekiller, 
ölçüm ve sayı çalışmaları yapılır.

Fen ve Doğa Etkinlikleri
Öğrencilerin bilimsel bakış açısını geliştirmek 
amacıyla gözlem yapma, gözlem sonuçlarını 
kayıt etme vb. fen çalışmaları yapılır.
Laboratuvar öğretmenlerinin her ünitede 
öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği 
deneylerin yanı sıra sınıf içinde günlük 
program akışında eğlenceli fen
deneylerine yer verilir. 



IB Primary Years Programme (IB PYP) - Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programlarıyla  
zenginleştirilmiş müfredat kapsamında, uzman ve deneyimli öğretmenler eşliğinde sınıf içinde 
gerçekleştirilen ünite bağlantılı beyin fırtınaları, grup çalışmaları, öğrenilenlerin okul toplumu ile 
paylaşımı, söyleşiler ve geziler eğitim programının ayrılmaz bir parçasıdır.

İlkokul

Eyüboğlu öğrencileri yaparak, yaşayarak öğrenmeye dayalı eğitim felsefesi doğrultusunda yaş ve sınıf 
seviyelerine paralel olarak materyal kullanımı ile zenginleştirilen öğrenme ortamlarında, üst düzeydeki bilgi 
teknolojileri donanımıyla birlikte kalıcı ve zevkli bir öğrenme deneyimi yaşar. Tüm öğrencilerin bireysel 
farklılıklarının dikkate alınarak uygulandığı “Farklılaştırılmış Eğitim” programı öğrencilere sınıf içinde 
zengin bir öğrenme ortamı sunar. 

Okullarımızda araştıran, sorgulayan, risk alabilen, 
başkalarının görüşlerine saygı gösteren, farklı 
kültürlerin değerlerini fark edebilen, bilgiyi hayata 
geçirebilen, açık fikirli, çift dilli, uluslararası insan 
profiline uygun tutum ve becerileri gelişmiş bireyler 
yetiştirilmesi amaçlanır.



Türkçe
Geçmişte olduğu gibi bugün de etkili iletişim, 
yaşam boyu öğrenmenin ve başarının en önemli 
unsurlarından biridir. İletişimin bu özelliği bilginin 
ve bilgi kaynaklarının hızla çoğaldığı ve bilgiye 
ulaşmaktan çok bilgiyi kullanmanın daha da 
önemli olduğu bir dünyada hiçbir zaman değerini 
yitirmeyecektir. 
Etkili iletişimin en büyük aracı kuşkusuz kişinin 
anadilidir. Türkçe derslerinde öğrenciler 
anadillerini etkin kullanabilmek amacıyla; 
dinleme, konuşma, okuma-yazma ve görsel 
okuma-yazma alanlarında aktif biçimde yaşamla 
bağlantılı yaratıcı çalışmalar gerçekleştirir. Tüm 
bu çalışmalarla öğrencilerin etkin dinleme ve 
okuma becerileri; düşüncelerini, duygularını, 
bilgilerini dolaysız ve herkesin anlayabileceği 
açıklıkta ifade edebileceği konuşma ve yazma 
becerileri geliştirmeleri hedeflenir. 
Bunların yanı sıra günümüzde kullanım alanları 
oldukça genişleyen şema, tablo, grafik, tabela, 
resim, film gibi görseller kullanılarak anlama ve 
anlatma becerilerinin geliştirildiği çalışmalar, 
Türkçe derslerinin içeriğini oluşturur. 
Öğrenci merkezli olarak gerçekleştirilen Türkçe 
derslerinde öğrenciler ilkokulun ilerleyen sınıf 
seviyeleriyle birlikte; Türk ve dünya edebiyatından 
örnekler tanıyarak ulusal, evrensel ve kültürel 
değerler eşliğinde; eleştirel bakış açısıyla metin 
yorumlama, sözlü sunum, drama çalışmaları, 
projeler, yaratıcı yazı çalışmaları, araştırarak 
sorun çözme, kaynaklardan ulaştığı bilgileri 
ürünlerinde etik kullanma gibi beceriler kazanır. 
Tüm bu çalışmalar performans ve proje görevleri 
ile desteklenir.



Matematik
Matematik evrensel bir dildir ve bu dersin en önemli 
işlevi analitik ve sistematik düşünme becerisini 
geliştirmektir. Bu ilkeden yola çıkarak derslerde 
sayılar, geometri, ölçme ve verileri işleme konularında 
çalışmalar yapılır ve disiplinler arası bilgi transferi 
sağlanarak öğrencinin yaşamda karşısına çıkacak 
problemleri görme ve çözme becerileri kazanması için 
ortam oluşturulur. Öğrenciler matematik derslerinde
doğal sayıları, basamak değerlerini, sayıları 
karşılaştırmayı, örüntü oluşturmayı öğrenir. Bunun 
yanı sıra problem çözme konularını öğrenme sürecinde 
farklılaştırılmış öğrenme modeli tekniklerine ek olarak; 
istasyon çalışmaları, performans ve proje görevleri ile 
öğrenciler kazanımlarını ortaya koyma fırsatı bulur. 

Sosyal Bilgiler 
Sosyal Bilimler, değişmenin bilimi olarak öğrencilerin 
toplum gelişiminin çeşitli boyutlarına uyum 
sağlayabilmesini amaçlar, bilgi toplumuna ulaşmadaki 
en önemli öğenin Sosyal Bilimler olduğuna inanır. 
Derslerde öğrencilerin; Atatürk ilke ve inkılâplarının, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmasındaki önemini kavramaları, ulusal ve 
çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları, bireysel 
farklılıklara saygı duymaları, bir dünya vatandaşı 
olarak kişisel ve toplumsal sorunları fark ederek çözüm 
önerileri geliştirmeleri, günlük yaşamla bağ kurmaları, 
yaşadıkları çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini 
tanıyarak insanlar ve doğal çevre arasındaki etkileşimin 
önemini fark etmeleri hedeflenir.

İngilizce
Eyüboğlu’nda öğrencilerin gerçek anlamda 21. Yüzyılın 
dünya insanı olmaları, uluslararası bilince sahip ve 
farklı kültürleri tanıyan bireyler olarak yetişmeleri 
son derece önemlidir. Anaokulu 3-4 yaş gruplarında 
yarım gün gerçekleştirilen İngilizce eğitimi, Hazırlık-4. 
sınıf arasındaki İlkokul seviyesinde, öğrencinin bilgi 
ve becerilerinin gelişiminin desteklendiği, zorlayıcı 
aynı zamanda eğlenceli bir süreç olarak güçlenerek 
devam eder. Anaokulunda olduğu gibi ilkokulda da 
dersler, dili İngilizce olan yabancı öğretmenler ve 
Türk öğretmenlerden oluşan deneyimli öğretmen 
kadrosuyla öğrencilerin yaş seviyelerine uygun, bireysel 
ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, farklılaştırılmış 
çalışmalarla desteklenmiş biçimde gerçekleştirilir. Aynı 
zamanda derslerde IB PYP profil, tutum ve becerileri 
de etkinliklerle desteklenir. Farklı sınıf seviyelerine 
göre belirlenen ders kitapları aynı zamanda PYP 
üniteleriyle de bağlantılıdır. İngilizce derslerinde 
öğrencilerin dilbilgisi, okuma, konuşma, yazma, dinleme 
becerilerinin gelişimi etkin biçimde desteklenir. İlk 
yıllarda kısa diyalog, betimleme, konuşma, hikaye ve 
şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen dersler, ilerleyen 
sınıf seviyelerinde yazılı anlatımlar ve kompozisyon 
çalışmaları ile yoğun biçimde devam eder. 

Hayat Bilgisi
Pek çok açıdan yaşamı kapsayan hayat bilgisi konuları, 
bütünsellik içinde ve matematik, Türkçe, müzik, beden 
eğitimi, görsel sanatlar dersleriyle bağıntılı olarak ele 
alınır. Bilgiden çok kavramsal öğrenmenin odakta yer 
aldığı hayat bilgisi derslerinde ulusal ve uluslararası 
konular/kavramlar sorgulanır. Hayat bilgisi dersleri 
öğrencinin yaşam için gerekli beceriler kazanmasına, 
tutum geliştirmesine, öğrendiklerini gerçek yaşamda 
kullanabilmesi için eyleme geçirebilmesine yalnızca bilgi 
boyutunda değil eylemsel anlamda da rehberlik eder. 

Hayat bilgisi dersinde;  sorgulama üniteleriyle bağlantılı 
olarak öğrencinin edindiği bilgiyi günlük hayatında 
davranışa dönüştürmesi hedeflenir. Ünite çalışmalarında 
IB PYP Programı’na paralel olarak; öğrenen profili, 
beceri v tutumlar belirlenir. Öğrencinin edindiği bilgi, 
günlük hayatla bu bağlamda ilişkilendirilir. Sonuç 
aktivitelerinde öğrencilerin ana fikre ulaşmaları öğrenim 
sürecini destekler. Bunların yanı sıra ünite çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen gezi ve söyleşiler, öğrencinin 
bilgisini pekiştirmesine katkıda bulunur.



Bilgi Teknolojileri
Teknoloji, günümüzde bütün bilim dallarına 
hizmet eden, gelişimi ile diğer bilimlerin 
ilerlemesinde ve yeni keşiflerde etkin rol 
oynayan, sürekli takibi ve yenilenmesi 
gereken; çağımızın en hızlı ilerleyen bilim 
dallarından biridir. Bilgi teknolojilerindeki 
bu hızlı değişim ve gelişim, bilgisayar 
eğitiminin yaşam boyu sürmesi gerekliliğini 
de ön plana çıkardı. Eyüboğlu İlkokulları 
Hz., 1., 2. , 3. ve 4. sınıf öğrencileri, bilgi 
teknolojileri dersinde, ana derslerine 
paralel eğitici oyun programları kullanır, 
resim çizer, yazı yazar ve afişler hazırlar. 
Öğrenciler Windows işletim sistemlerini, 
Microsoft Word, Powerpoint gibi Office 
programlarını, internetin etik kullanımını, 
web tasarımını öğrenir, uygular ve 
hazırladıkları projelerle günlük yaşamlarına 
aktarır.

Öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri göz önünde 
bulundurularak hazırlanan ilkokul beden 
eğitimi programı çok sayıda fiziksel etkinliği 
kapsar. Bireysel ve grup egzersizleri ile vücudunu 
tanıma, kendine güven, iletişim ve hareket 
becerilerini geliştiren çalışmalar gerçekleştirilir. 
Oyunlar aracılığıyla, temel motor becerilerin 
gelişimine yönelik egzersizler yapılır. Ayrıca 
spor branşlarının temel becerilerini içeren 
ünite çalışmalarında yetenek taramaları 
yapılır. Öğrenciler, okul ve Eyüboğlu Koleji 
Gençlik Spor Kulübü takımlarında yer alır. 
Çeşitli spor branşlarında lisanslı olarak 
görev yapan öğrenciler, İstanbul ve Türkiye 
Şampiyonalarında başarıyla mücadele edebilmek 
için, uzman antrenörler denetiminde okul sonrası 
antrenmanlara kalır. Bunun yanı sıra öğrenciler 
akademik, sanat, spor kulüpleri arasından tercih 
ettikleri branşta kulüp çalışmalarına katılır.

Beden Eğitimi

Fen ve Teknoloji 
Ezberden uzak, araştırma/sorgulama 
bilinciyle gerçekleştirilen fen derslerinde 
öğrencilerin; gözlem, araştırma, 
inceleme, deneyler eşliğinde bilimsel 
dili ve terminolojiyi kullanabilecek 
yeterliliğe ulaşmaları, sağlıklı 
yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri 
kazanmaları, yaşadıkları çevreye duyarlı 
olmaları hedeflenir. Fen dersleri eğitim 
programında laboratuvar çalışmaları ve 
teknolojik donanımların kullanımı büyük 
önem taşır.



Görsel Sanatlar 
Görsel sanatlar dersinde öğrenciler, sanat yoluyla 
sorgulamaya, soru sormaya ve çevresini 
keşfetmeye teşvik edilir. Farklı sanat malzemeleri 
kullanarak öğrencilerin duygu ve düşüncelerini 
özgürce ifade etmeleri sağlanır. Derslerde, yaratıcılık 
ve el becerilerini geliştiren çalışmalar yapılır. 
Uygulama çalışmaları, öğrencilerin yetenekleri ve 
öğrenme biçimlerine göre farklılaştırılır. 

Müzik 
Öğrencilerin kişisel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini 
desteklemekte önemli rol oynayan müzik 
eğitimi, onların algılama ve öğrenme kapasitelerini 
arttırmalarını, bedensel ve zihinsel koordinasyon 
kurmalarını, bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, 
grupla çalışabilme becerilerini ve sorumluluk 
duygularını geliştirmeyi hedefler. Orff Metodolojisi ile 
gerçekleştirilen müzik derslerinde, Orff’un gerekliliği 
olan ritim, dans, doğaçlama ve devinim aktif bir 
biçimde kullanılır. Akıllı tahtalarla uyumlu çeşitli müzik 
yazılımlarıyla öğrencilerin derse interaktif katılımı 
sağlanır. Anaokulundan itibaren koro eğitiminin yanı 
sıra öğrencilerin görsel ve duyuşsal gelişimine katkı 
sağlamak amacı ile 2. sınıfta enstrüman eğitimine 
başlanır. Eyüboğlu’nda eğitim gören tüm öğrencileri 
yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilmek amacıyla 
her akademik yıl başında, Gösteri Sanatları Bölümü 
öğretmenleri tarafından yetenek taraması yapılır. Çok 
sayıda öğrenci sınıf çalgılarına ve branşlarına ek olarak 
bireysel anlamda ekstra bir enstrüman çalar. Bunun için 
öğrenciler okul sonrası çalışmalara katılır. 

Yaratıcılık 
Günümüzde yaratıcılık, bireylerin fark yaratmasında 
en ayrıştırıcı unsurdur. Sürekli değişen dünyada, 
çocukların yeni durumlara uyum gösterecek 
becerilerle donanmaları gerekir. Bu öngörülü vizyonu 
sayesinde Eyüboğlu Eğitim Kurumları yaratıcılık 
dersini müfredatına alan ilk Türk eğitim kurumudur. 
İlkokul 1.ve 2. sınıflardaki yaratıcılık dersleri ile 
öğrencilerin zengin hayal dünyalarının geliştirilmesi; 
akıcı, özgün ve esnek fikirler üretme becerileri 
kazanabilmeleri, standarda bağlı kalmayıp daha iyi 
gözlem yapan, çok yönlü, açık görüşlü 
yaratıcı öğrenciler yetiştirmek hedeflenir. 
Yaratıcılık derslerinde öğrenciler aynı zamanda 
eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, 
zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem 
çözme becerileri kazanır. 



Satranç
Yaratıcılık derslerine ek olarak, anaokulundan itibaren gerçekleştirilen satranç dersleri ile öğrencilerin eleştirel ve 
stratejik düşünme becerileri gelişir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları 1991 yılından bu yana gerçekleştirdiği Satranç 
Turnuvası ile bu anlamdaki öncülüğünü yıllardır korumaktadır. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

PYP Sergisi 
IB PYP’nin son yılı olan 4. sınıfta öğrenciler, 3 yaştan bu yana edindikleri bilgi, 
kavram, tutum ve becerileri içselleştirdiklerinin somut bir sonucu olarak, 
çalışmalarını PYP Sergisi’nde okul toplumu ile paylaşırlar. 

Ortaklaşa ve derinlemesine yürütülen bir sorgulamanın içinde yer alma, 
Öğrenme sürecinde bağımsızlık ve sorumluluklarını sergileme fırsatı bulabilme, 
Çoklu bakış açılarını keşfetme, 
Daha önceki yıllarda öğrendiklerini sentezleyerek kullanabilme ve PYP sürecince kat 
edilen mesafeye dair dönüşümlü düşünebilme, 
Öğrenmeye bağlı olarak harekete geçebilme ve öğrenilenleri sergileme, 
PYP’nin temel öğelerini bir araya getiren ortaklaşa bir deneyim çerçevesinde öğretmen, 
mentor, veli ve okul toplumunun diğer üyelerinin bir araya gelmesi, 
İlkokuldan ortaokula geçişin kutlanması, 
Amacını ve gerekliliklerini anlama, 
Sorgulama süreci boyunca öğrenciyi, öğretmeni ve mentorları destekleme ve teşvik etme, 
Kaynaklara (insanlar, mekânlar, medya ve bilgi) ulaşmada öğrenciye yardımcı olma, 
Uygun durumlarda uzman bilgilerini sağlama, 
Bağımsız sorgulamayı teşvik etme, 
Sürecin sahibinin öğrenci olduğu gerçeğine saygı gösterme, 
Serginin gerçekleştirilmesine katılarak öğrencilerle birlikte bu süreci kutlama.

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimini değil; bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. 
Eyüboğlu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerin bu dönemlerde ilgi ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, 
duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlayacak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
sürecinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, yargılamadan, koşulsuz kabul anlayışıyla dinlenir. 
Açık ve dürüst bir yaklaşımla, sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur. Öğrenci çalışmaları; oryantasyon, bireysel-
grup görüşmeleri, bireysel destek çalışmaları, envanter uygulamaları, eğitici sunumlar, sosyal beceri grup çalışmaları, sınıf 
içi uygulamalar çerçevesinde önleyici rehberlik yaklaşımı ile yürütülür. Veli çalışmaları; bireysel görüşmelerin yanı sıra aile 
okulu, sempozyumlar, bültenler çerçevesinde takip ve işbirliği esas alınarak sürdürülür. Öğrenci gelişimlerini izleme sürcinde 
öğretmenlerle bilgi paylaşımı ve yönlendirmeler yapılarak, öğrencinin bireysel gelişimi konusunda ortak tutum belirlenir. Bunun 
yanı sıra hizmet içi eğitim kapsamında öğretmenlere yönelik sunumlar düzenlenerek mesleki gelişim sürecine katkı sağlanır. 

PYP Sergisi Sürecinde Öğrenci ve Velilerin Rolü: 



Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu
Dr. Rüstem Eyüboğlu Sokak No: 3 Ümraniye 34762 İstanbul
Tel: 0216 522 12 12  Faks: 0216 522 12 48

Eyüboğlu Kemerburgaz Ortaokulu
Mithatpaşa Mahallesi Pirinççiköy Yolu Üzeri Kemerburgaz 34075 İstanbul
Tel: 0216 522 12 72 Faks: 0212 360 35 69



Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu
Dr. Rüstem Eyüboğlu Sokak No: 3 Ümraniye 34762 İstanbul
Tel: 0216 522 12 12  Faks: 0216 522 12 48

Eyüboğlu Kemerburgaz Ortaokulu
Mithatpaşa Mahallesi Pirinççiköy Yolu Üzeri Kemerburgaz 34075 İstanbul
Tel: 0216 522 12 72 Faks: 0212 360 35 69

Ortaokul
Bakış açıları ve aldıkları eğitimle yaşıtlarından ileride, 
erken yaşlardan geleceğe gülümseyen çocuklarımızla 
gurur duyan öncülerin okulu Eyüboğlu...



Ortaokul
Okullarımızda vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı, öğrenmeyi 
öğrenen, üstün akademik başarılar hedefleyen, kültürler ve uluslararası bilince sahip çok dilli dünya 
vatandaşı bireyler yetiştirilmesi amaçlanır. Milli Eğitim programı ile bütünleşmiş IB Middle Years 
Programme (IB MYP) - Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı öğrencilerimizin, edindikleri bilgi, 
tutum ve becerilerini geliştirerek sorgulama yoluyla derslerin birbiriyle ve hayatla olan doğal bağlantısını 
keşfetmelerini sağlar. Bu bilgi transferiyle öğrencilerimiz öğrenmeyi bir bütün olarak görür. 
Öğrencilerimiz ayrıca çeşitli eğitsel kulüpler, takım çalışmaları, toplum hizmeti projeleri, sanatsal 
faaliyetler, ulusal ve uluslararası yarışma ve etkinliklerle sosyal beceri ve yeteneklerini keşfederken 
özgüveni yüksek, hoşgörülü, mutlu bireyler olarak yetişirler. 

Türkçe 
Günümüzde etkili ve doğru iletişim büyük önem taşıyor. Buna bağlı olarak öğrenme, düşünme ve 
iletişimin temel aracı olan dili etkin bir şekilde kullanmak, insanın ayırt edici niteliklerden biri. Türkçe 
eğitimi, dile dayalı seçkin ürünler aracılığıyla öğrencilerin anadillerinin tüm inceliklerini anlama; dille 
yaratılan ürünleri derinlemesine kavrama ve farklı bağlamlarda dili etkin bir şekilde kullanma becerisini 
geliştirmeye dayanır. Türkçe derslerinde amaç, ulusal ve evrensel edebiyatın seçkin eserleri aracılığıyla 
öğrencilerin okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma, izleme ve sunma gibi alt becerilerini geliştirerek 
iletişim becerilerini en üst düzeye çıkarmak; ayrıca kendi kültürel değerlerine olduğu kadar farklı 
kültürlere karşı saygı ve hoşgörü ile yaklaşan, evrensel insani değerlere ve okuma alışkanlığına sahip 
bireyler yetiştirmektir. 
Türkçe derslerinde; edebi eserlerde, bilimsel yazılarda, medyada ve günlük yaşamda dil kullanımının 
hedef kitleye, türe ve amaca uygun olarak nasıl farklılık gösterdiği bu alanlara bağlı eserlerle işlenir. Bu 
eserler eleştirel bir bakış açısıyla sorgulanarak, öğrencilerin anlama ve dili farklı bağlamlarda bilinçli 
şekilde kullanma becerileri geliştirilir. Böylece öğrencilerin sözel, yazılı ve görsel iletişim sürecinde 
kendinden emin bir şekilde kişisel yargılarda bulunmaları ve yargılarını dayanaklar göstererek ifade 
etmeleri sağlanır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için Türkçe derslerinde her yıl farklı türde birçok eser 
okutulur. Bu eserlere bağlı performanslar, canlandırmalar, sunumlar, araştırmalar, yaratıcı yazma 
çalışmaları ve görsel okumalar öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesinde etkili olan öğrenme 
etkinlikleridir. 
Türkçe programı, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımıyla hazırlanır ve bireysel farklılıkları gözeten eğitim 
uygulamalarıyla öğrencilerin öğrenmenin sorumluluklarını üstlenmelerini, “öğrenme”yi öğrenmelerini 
destekler. Türkçe dersleri kapsamında yapılan yaratıcı yazma ve drama çalışmaları ile programın 
öngördüğü hedefler pekiştirilir. Bunun yanında “Yaratıcı Yazı” kulübü çalışmaları, “Edebiyat ve Kitap 
Günleri”, “Pencere” dergisi, “Ayın Yıldızları” yarışmaları, “kitap, kırtasiye ve oyuncak kampanyaları” 
ile öğrencilerin benliklerini geliştirecekleri güçlü akademik ve sosyal ortam yaratılır. 



Türkçe 

İngilizce 
Eyüboğlu Ortaokulu İngilizce Programı’nda; dinleme, okuma, yazma, konuşma ve dilbilgisi becerileri 
büyük önem taşır. IB Middle Years Programme (IB MYP) - Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programının; 
“Öğrenme Yaklaşımları”, “Toplum ve Hizmet”, “Sağlık ve Sosyal Eğitim”, “Çevreler ve İnsan Yaratıcılığı” 
gibi etkileşim alanları ile öğrenciler İngilizce derslerinde  disiplinler arası bağlantılar kurar. Bu alanlar aynı 
zamanda farklı bakış açıları aracılığıyla kavramsal anlayışı da geliştirir. Okulun öğrenci merkezli öğretim 
yaklaşımı çerçevesinde öğrencilerin, bağımsız öğrenenler ve örnek vatandaşlar olmaları için eleştirel düşünme 
becerilerini, özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Aynı zamanda öğrenimi 
daha ileri bir seviyeye taşımak, fikirlerin açıkça tartışılmasını teşvik etmek ve öğrencilerin öğrenimle ilgili 
sorunlarını rahatça tartışabilmeleri için onların gelişimine katkı sunan öğrenme ortamları yaratılır. 
Öğrenciler internet üzerinden ölçüm, internet üzerinden yönetim ve tablet eğitimiyle benzersiz bir İngilizce 
çalışma deneyimi yaşar. 

İnternet içeriği, öğrenci dostu podcast’ler ve güvenilir ölçüm araçları öğrencilerimizin gelişimlerini takip 
etmelerini ve okul toplumunun bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlar. 
Eyüboğlu İngilizce programının, uluslararası geçerliliği olan KET, PET, FLYERS ve FCE gibi sınavlardaki 
başarısı hem Türkiye’de hem de dünyada örnek düzeydedir. Kurgusal metinlerden kurgu olmayan metinlere 
dek çok geniş bir tür dağılımına değinen içerik, öğrencilerin bu metinlerle bağlantı kurmasını ve bilgilerini 
günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamaktadır.



2. Yabancı Dil 
Bir kültürün kapısını aralayabilmek için o dili bilmek gerekir. Her dil; yeni bir kültür, yeni bir 
dünya demektir. Bu nedenle Eyüboğlu Eğitim Kurumları çok dilliliğe önem verir ve destekler; 
dünya üzerinde geniş kitlelere hitap eden ve etkin olarak kullanılan Almanca ve İspanyolca 
dillerini 2. yabancı dil olarak öğrencilerine sunar. Eyüboğlu öğrencilerinin kendi ilgi ve 
hedefleri doğrultusunda seçtikleri 2. yabancı dil eğitimi, lise öğreniminin sonuna dek devam 
eder. Amaç, öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırırken kültürler arası bilince sahip 
olmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalar yapılırken teknolojinin yeniliklerinden yararlanılır (akıllı 
tahta, tablet, podcast, iTunes), IB Middle Years Programme (IB MYP) - Uluslararası Bakalorya 
Orta Yıllar Programı’nın kavramları ile diğer dersler arasında bağlantı kurulur. 
Eyüboğlu öğrencileri ayrıca Avrupa Ortak Kriteri doğrultusunda hazırlanan sertifika 
sınavlarına katılır. 8. sınıf seviyesinde A2 sertifika sınavı hedeflenir.

Matematik 
Matematikte yeni eğitim yaklaşımları takip edilerek, öğrencilerin bireysel farklılıkları doğrultusunda 
matematiğe ilgi ve tutumlarının güçlü ve etkin olması sağlanır. Tüm seviyelerde dünyadaki matematik 
eğitiminin en önemli parçası olan görsel ve 3 boyutlu materyaller kullanılır. Derslerde güncel matematik 
yazılımları ile matematiksel kavramlar daha görsel ve somut hale getirilir. Matematik derslerinde, 
“Farklılaştırılmış Eğitim” stratejilerinin ve IB Middle Years Programme (IB MYP) - Uluslararası 
Bakalorya Orta Yıllar Programı’nın en önemli gerekliliklerinden biri olan öğrencilerin birlikte çalışma 
becerileri kazanması, hayatın içindeki farklı projelerde problem çözme becerisinin ve matematiğin 
ne denli önemli yer tuttuğunu anlamaları sağlanır. Ayrıca kavramsal öğrenme ilkeleri doğrultusunda 
diğer derslerle bağlantılar kurmaları için öğrencilere fırsatlar sunulur. Öğrencilerin ihtiyaç ve 
ilgileri doğrultusunda, matematik müfredatının sarmal yapısı gereği konular ve kavramlar birbirini 
tamamlayacak şekilde anlatılır. Eyüboğlu öğrencileri, Antalya Zekâ Oyunları, TÜBİTAK Matematik 
Yarışması, ISMTF (Avrupa Matematikçileri Matematik Ligi) gibi matematik yarışmalarına katılarak 
ulusal ve uluslararası platformlarda farklı başarılara imza atar. Ayrıca matematik ve strateji oyunları 
kapsamında okulda sınıflar arası yarışmalar düzenlenir. 

Dünyanın en önemli ve en büyük yaratıcılık organizasyonu Destination Imagination’ın (DI) 
Türkiye temsilcisi olan Eyüboğlu öğretmenleri, her yıl öğrencileri DI turnuva ve yarışmalarına 
hazırlar. Yarışmalarda kendi kategorilerinde çok sayıda Türkiye Birinciliği kazanan Eyüboğlu 
öğrencileri her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde düzenlenen DI Dünya 
Finallerinde ülkemizi başarıyla temsil eder.



Her hafta düzenli olarak uygulanan sınavlarda 
öğrenciler, öğretmenlerinden aldıkları geri 
bildirimler doğrultusunda kendilerini geliştirme 
fırsatı bulur. Eğitim yılı içerisinde derslerin 
bir bölümü öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 
gruplandırılarak yapılır. Çalışmalarda sınavlara 
yönelik test uygulamalarına yer verilir, 
öğrencilerin yeni müfredatın gereği olan farklı 
soru örnekleri üzerinde çalışmaları sağlanır. 
Bilimsel projelerini geliştirmek için de okuldaki 
tüm donanımlardan yararlanan Eyüboğlu 
öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
okulu ve ülkemizi başarıyla temsil eder. Fen ve 
Teknoloji eğitim programı kapsamında öğrenciler 
ayrıca “Eğlenceli Deneyler”, “İnteraktif Fizik”, 
“Film içinde Bilim”, “Bu Benim Eserim” ve 
“Eko-Okullar” gibi fen kulüplerinde bilimin 
eğlenceli yönlerini keşfetme olanağı bulur. 
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının geleneksel 
etkinlikleri arasında yer alan Bilim Şenliği de 
Fen Bölümü tarafından gerçekleştirilir. Şenliğe, 
İstanbul’un birçok okulundan yüzlerce öğrenci 
katılır. Şenlikte öğrencilerin proje paylaşımlarına 
olanak sağlanır. Ayrıca eğitim yılı sonunda 
Eyüboğlu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 
Science Fest’de kampüsteki onlarca stantta 
öğrenciler bilimsel projelerini paylaşır ve 
eğlenceli deneyler gerçekleştirirler. 

Fen ve Teknoloji
Fen derslerinde; bilimin önemini kavramış, toplumsal ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve katkıda 
bulunan, görev ve sorumluluk bilinci taşıyan, yetenekli, bilgili, deneyimli, nitelikli, fen okur-yazarı 
bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Öğrencilere, günlük hayatlarında karşılaştıkları olayları, bilimsel yöntem 
basamaklarını kullanarak çözümleyebilecekleri aktif ders ortamları sunulur. Öğrenciler okulun donanımlı 
laboratuvarlarında bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma 
becerilerini kazanır. Laboratuvarların tümünde, sınıflarda olduğu gibi eğitim sürecini interaktif ve eğlenceli 
kılan akıllı tahtalar bulunur. Öğrenciler, teknolojik donanıma sahip sınıflarda, kablosuz internet 
erişimi ve tablet kullanımı ile derslere interaktif ve etkin biçimde katılır. Fen Bölümü öğretmenleri tarafından 
hazırlanan İngilizce ünite kitapçıkları bir yandan MEB müfredatını desteklerken diğer yandan evrensel 
dilde fen eğitimi olanağı sunar. Kitapçıklar hazırlanırken “her öğrenci faklıdır” düşüncesi esas alınır, 
öğrencilerin kişisel öğrenme becerilerine hitap eden aktivitelere yer verilir ve “Farklılaştırılmış Eğitim” 
çalışmaları desteklenir.



Sosyal Bilgiler 
Geleceğin insanı, geleceği görüp, anlayan ve planlayabilendir. 21. yüzyılda Sosyal Bilimlerin temel 
paradigması “yaşamı anlama ve kendi perspektifini oluşturmak” üzerinedir. Sosyal Bilimler bu anlayışla, 
yaşamın insani ve toplumsal tüm yönlerini, geçmişten günümüze değişim ve gelişim süreçleriyle inceler. 
Buna paralel olarak Sosyal Bilimler Bölümü; 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını 
benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, bilgiyi bilimsel yöntemlerle ihtiyaç ve deneyimlerine göre 
sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, düzenleyen, kullanan ve yorumlayan, eleştirel düşünen, yaratıcı 
ve doğru karar veren, demokrasinin temel değerlerini içselleştirmiş, insan haklarına saygılı, yaşadığı 
çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen, etkin ve üretken, 
aydın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmeyi hedefler. Derslerde; bireyleri, toplumları, çevreyi 
etkileyen ve onlar üzerinde güçlü bir etki bırakan tarih; çağdaş, coğrafi, politik, sosyal, ekonomik, dini, 
teknolojik ve kültürel bağlamlarda sorgulanarak ele alınır. Bilgi ve kavramsal anlayışın yanı sıra eleştirel 
düşünce ve iletişim metotlarıyla, öğrencinin bütünsel gelişimine katkı sağlanır. Eyüboğlu öğrencileri IB 
Primary Years Programme (IB PYP) - Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programında, sosyal bilgileri de 
içeren disiplinler üstü sorgulama üniteleri aracılığıyla bilgi, kavramsal anlayış ve becerilerini geliştirir. 
PYP’nin disiplinler üstü sorgulama üniteleri anahtar kavramları; şekil, işlev, sebep-sonuç, değişim, bağlantı, 
bakış açısı, sorumluluk ve dönüşümlü düşünmeden oluşur. Eyüboğlu öğrencilerinin PYP’deki bu anahtar 
kavramları keşfetme deneyimleri, IB Middle Years Programme (IB MYP) - Uluslararası Bakalorya Orta 
Yıllar Programının Sosyal Bilimlerde tanımlanan anahtar kavramlarına -değişim, zaman/yer/alan, küresel 
etkileşimler ve sistemler- ait anlayışlarını geliştirmeye yardımcı olur. Eyüboğlu öğrencileri MYP sosyal 
bilgiler dersinde bir yandan kavramsal anlayışlarını geliştirirken, diğer yandan yaşlarına uygun seviyelerde 
bilişsel ve gelişimsel becerilerine de odaklanır. 

Beden Eğitimi
Beden Eğitimi derslerinde, öğrencilerin gelişim özellikleri göz önüne alınarak etkinlikler aracılığı ile fiziksel 
gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak hedeflenir. Öğrencilerin “Yaşam Boyu Spor” il-
kesinden hareketle, sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmeleri ve benimseme-
leri sağlanır. Beden eğitimi derslerinde öğrenciler farklı spor branşlarına ait oyun kurallarını teorik olarak 
öğrenirken aynı zamanda her branşı uygulamalı olarak gerçekleştirme fırsatı bulur. Derslerde öğrencilerin 
sorgulama, düşünme, iletişim kurma ve risk alma becerileri geliştirilir. Diğer yandan 5. sınıftan itibaren 
müfredat konusu olarak işlenen yüzme, öğrencilerin gelişiminde önemli rolü alan bir spor dalıdır. Ayrıca 
Eyüboğlu öğrencileri farklı yaş kategorilerinde, yetenekleri doğrultusunda Okul ve Eyüboğlu Koleji Gençlik 
ve Spor Kulübü bünyesinde oluşan takımlarda yer alır. Çeşitli spor branşlarında lisanslı olarak görev yapan 
öğrenciler, İstanbul ve Türkiye Şampiyonalarında başarıyla mücadele edebilmek için, uzman antrenörler 
denetiminde okul sonrası antrenmanlara kalır. Öğrenciler akademik, sanat, spor kulüpleri arasından tercih 
ettikleri branşta kulüp çalışmalarına katılır. 

Görsel Sanatlar 
Sanat aracılığıyla öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları hedeflenir. Öğrenciler tıpkı 
diğer derslerde olduğu gibi sanat derslerinde de gözlem yapmayı, iletişim kurmayı, araştırmayı, kendine ve 
çevresine dair pek çok şeyi keşfetmeyi öğrenir. Öğrencinin, kendi sanatsal çalışmaları üzerinde dönüşümlü 
düşünüp, değerlendirerek farklı bir bakış açısı kazanması sağlanır. Türk ve yabancı sanatçıların eserlerinden 
oluşan sergiler yıl içinde ziyaret edilerek, öğrencilerin sanatsal gelişimleri desteklenir. 



Bilgi Teknolojileri
IB Middle Years Programme (IB MYP) - Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı 
kapsamındaki bilgi teknolojileri dersi bilgiyi, araştırmayı, beceriyi ve tasarım ilkelerini 
problem çözme bağlamıyla birleştiren bir öğrenme modelini esas alır. Öğrenciler derste 
çeşitli yazılımlar ve online uygulamalarla ilgili kişisel deneyimler kazanırken; diğer yandan 
ilerideki eğitimlerinde ve çalışma hayatlarında faydalanabilecekleri bilgi teknolojileri ve 
bilgisayar uygulamalarına ilişkin bilgiyle donatılırlar. Dersler; becerilerin öğrenilmesi, teknik 
ve bilgi kazanımı, kazanımların hayatla entegrasyonu şeklinde tasarlanmıştır. 
Bilgi teknolojileri dersi ile; 
Teknolojinin toplum ve çevre üzerindeki etkileri üzerine farkındalık yaratmak, 
Öğrencilerin teknolojinin uluslararası ve kültürler arası yönlerini anlamalarını sağlamak, 
Merakı, yaratıcılığı, farklı bakış açılarını görebilme yeteneğini geliştirmek, 
Özgüven gelişimi, 
Ürünler/çözümler yaratarak uygulanabilir beceriler geliştirmek, 
Etkili, bilgiye dayalı, uygun iletişimi desteklemek, 
Tasarımlar, kararlar, davranışlar ve değerlendirme ile ilgili sorumluluğu geliştirmek, 
Teknoloji ile üretirken etkili bir işbirliği içerisine girmek ve bireysel farklılıklara saygı göstermeyi teşvik etmek, 
Mantıklı düşünme becerilerini geliştirmek amaçlanır. 



Müzik 
Öğrencilerin kişisel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemekte önemli rol oynayan müzik eğitimi, 
onların algılama ve öğrenme kapasitelerini arttırmalarını, bedensel ve zihinsel koordinasyon kurmalarını, 
bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, birlikte iş yapabilme becerilerini ve sorumluluk duygularını 
geliştirmeyi hedefler. Ortaokul seviyesinde öğrenciler yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda melodika, 
mandolin ya da koro sınıflarından birinde müzik eğitimi alır. MEB müfredatının yanı sıra IB Middle Years 
Programme (IB MYP) - Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı’nın hedefleri ve “Farklılaştırılmış 
Eğitim” stratejileri gereği derslerde farklı metotlar, ölçme değerlendirme araç ve kriterleri kullanılır. 
Öğrenciler müzik yazılımları kullanarak akıllı tahta üzerinde nota yazma ve nota okuma çalışmaları 
yaparak teorik bilgilerini geliştirir. Eyüboğlu’nda eğitim gören tüm öğrencileri yetenekleri doğrultusunda 
yönlendirebilmek için her akademik yılın başlangıcında, Gösteri Sanatları Bölümü öğretmenleri tarafından 
yetenek taraması yapılır. Çok sayıda Eyüboğlu öğrencisi, sınıf çalgıları ve branşlarının yanı sıra bireysel 
olarak da ayrıca bir enstrüman çalar. Öğrencilerin yetenek gelişimi için okul sonrası çalışmalar yapılır. Bu 
çalışmalara katılan öğrencilerin sayısının çok yüksek olması, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanı sıra 
müzik kültürlerinin geliştirilmesi sürecinde ne derece desteklendiğinin bir göstergesidir. 



Ortaöğretime Geçiş Sınavı
Ülkemizdeki öğrencilerin tümü gibi Eyüboğlu 
öğrencileri de kaçınılmaz şekilde kendilerini 
iki büyük sınavın içinde bulmaktadır. Bunlar, 
ortaöğretime geçiş ve üniversiteye giriş sınavlarıdır. 
Öğrencilerimiz öğretim yılının ilk haftalarında 
uygulanan Seviye Tespit Sınavları (STS) ve 
akademik yıl boyunca devam eden deneme sınavları 
ile bu sınavlara en iyi şekilde hazırlanır. Bu sınavlar 
ayrıntılı olarak analiz edilir. Sonuçlar sınıflarda 
öğrencilerle paylaşılarak gerekli geri bildirimlerde 
bulunulur. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçları 
doğrultusunda, ders içinde yapılacak çalışmalar 
planlanır ve gerekli konu tekrarları yapılır. 

Eyüboğlu Çamlıca ve Kemerburgaz Ortaokulu 
5 – 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretime geçiş 
sınavına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için 
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen sınıflarda 
yoğun test çalışmaları yapılır, belirli aralıklarla 
deneme sınavları gerçekleştirilir.

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık 
Eyüboğlu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Birimi ortaokul öğrencilerinin gelişim 
dönemlerine uygun rehberlik programı geliştirir 
ve uygular. Anaokulundan lise son sınıfa kadar 
kesintisiz uygulanan eğitim programlarında 
öğrencilerin gelişimleri her yıl elde edilen 
bilgiler ışığında şekillenir ve zenginleştirilir. 
Rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini 
tanımalarına yardımcı olmak, sosyal, zihinsel ve 
duygusal gelişimlerini desteklemek, akademik 
başarılarını artırmak, sorun çözme becerilerini 
geliştirmek, kendi kararlarını verebilme 
becerilerini kazandırabilmek hedeflenir. Alanında 
uzman olan Eyüboğlu psikolojik danışmanları bu 
çalışmaları gerçekleştirirken rehberliğin gizlilik, 
güven ve kişilik haklarına saygı esaslarını 
gözetir. Psikolojik danışmanlar, yalnızca desteğe 
ihtiyacı olan öğrencilerle değil tüm öğrencilerle 
ilgilenir. Rehberlik Birimi yaptığı çalışmaları 
öğretmen-idareci ve aileleri ile işbirliği içinde 
yürütür. Ortaokul rehberlik çalışmalarının 
ana çalışma alanlarını; okula uyum sürecini 
kolaylaştıran oryantasyon çalışmaları, 
sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip 
etme ve destekleme etkinlikleri, akademik 
performanslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar 
(öğrenme şekillerine göre ders çalışma 
yöntemleri, zaman yönetimi, sınav kaygısı, 
motivasyon, problem çözme stratejileri gelişimi), 
bireysel ve grup rehberliği, e-bültenler, test ve 
envanter uygulamaları, ortaöğretime geçiş sınavı  
gelişim izleme ve tercih danışmanlığı (deneme 
sınavı analizleri, sınav stratejileri, test çözme 
teknikleri, motivasyon, zaman yönetimi, sınav 
kaygısı), sempozyumlar ve tüm yıla yayılan Aile 
Okulu etkinlikleri ile öğrenen okul toplumunu 
destekleyen eğitim ve sunumlar oluşturur. 
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Kolej 
Fen Lisesi
Kendine güvenen ve liderlik becerileriyle hayata 
adım atan gençler için Eyüboğlu…



Fen Lisesi
Kolej

Eyüboğlu Kolejinde başarı ile entegre edilen ulusal ve uluslararası programlar 
doğrultusunda öğrenciler yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretimin gerekliliklerini yerine 
getirmeye hazır bireyler olarak yetiştirilir. Rekabetin her geçen gün hızla arttığı 
dünyamızda öğrencilerimiz kendilerine güvenli, liderlik nitelikleri gelişmiş, sorunlara farklı 
perspektiflerden yaklaşıp çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal bireyler olarak 
mezun olur. 
Eyüboğlu Kolejinde okumaya hak kazanan öğrenciler İngilizce seviye sınavı sonucuna 
göre kolej sınıflarına veya Kolej Hazırlık sınıfına devam eder. Yoğun bir ders programının 
uygulandığı Eyüboğlu Kolejinde dileyen öğrenciler lisenin son iki yılında IB DP’ye 
(International Baccalaureate Diploma Programme – Uluslararası Diploma Programı) 
devam eder. Öğrencilerin IB DP’ye devam edebilmeleri için okulun başarı kriterlerini 
karşılıyor olmaları gerekir. 

Her yıl IB DP’den mezun olan Eyüboğlu öğrencilerinin diploma not ortalamaları dünya 
ortalamalarının üzerindedir ve bu başarı onlara yüksek burs imkanlarıyla dünyanın ve 
ülkemizin en seçkin üniversitelerinin kapılarını açar. 
Eyüboğlu Kolejinden mezun olan öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında en iyi üniversitelere 
devam eder. Üniversite seçme sınavı çalışmaları kolejin her seviyesinde yoğun olarak 
sürdürülür. Yurt İçi Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Birimi tüm sınav sürecinde ve tercih 
aşamasında velilere ve öğrencilere büyük destek verir. Eğitimine yurt dışında devam 
etmek isteyen öğrenciler, Yurt Dışı Eğitim Danışmanının desteği ve rehberliğinde en doğru 
tercihleri yapar. Eyüboğlu Koleji mezunlarının yurt içinde tercih ettikleri üniversitelere 
yerleşme oranı % 98’dir. Yurt dışındaki üniversiteleri tercih eden öğrenciler ise dünyanın 
saygın yüksek öğrenim kurumlarından yüksek oranda kabul ve burs alır. 

Eyüboğlu Koleji



Eyüboğlu Fen Lisesi 
1993 yılında kurulan Eyüboğlu Fen Lisesi 
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının diğer okulları 
gibi tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden 
ulusal ve uluslararası toplumların değerli 
bireyleri olarak yetiştirmeyi ve tüm dünyada örnek 
alınacak bir eğitim kurumu olmayı vizyon olarak 
benimsemiştir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için 
yüksek etik ve akademik standartlara sahip, sürekli 
ve etkin öğrenen, Atatürk ilke ve devrimlerinden 
ödün vermeyen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. 
Bu hedef doğrultusunda üstün nitelikli bilim 
insanı kimliğine adım atmış ve bununla birlikte 
sosyal becerilerini de geliştirmiş öğrenciler 
mezun etmeyi amaçlar. Eyüboğlu Fen Lisesinde 
fen bilimlerinin deneysel özelliğinin göz önünde 
tutulduğu yoğun proje çalışmaları gerçekleştirilir. 
Bu çalışmalar için gerektiğinde üniversitelerle iş 
birliği yapılır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
ve yeni buluşlara ilgi duyan öğrenciler için her 
türlü ortam ve koşulun sağlandığı Eyüboğlu 
Fen Lisesinde öğrenciler, TÜBİTAK Liselerarası 
Proje Yarışmalarına, TÜBİTAK Olimpiyatlarına 
ve fizik, kimya, biyoloji ve matematik dallarında 
yarışmalara katılır. Eyüboğlu Fen Lisesi öğrencileri 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül alarak 
çalışmalarını ve başarılarını pekiştirir. 
Diğer yandan Eyüboğlu Fen Lisesinde üniversite 
sınavına hazırlık amacıyla yoğun çalışmalar yapılır 
ve bu çalışmalar periyodik olarak gerçekleştirilen 
deneme sınavlarıyla değerlendirilir. Kuruluşundan 
bu yana Eyüboğlu Fen Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavı başarı oranı % 100’dür ve 
öğrenciler, sınavda adaylar tarafından en çok tercih 
edilen yüksek öğrenim kurumlarını kazanır. Fen ve 
matematik alanında yetenekli öğrencilerin en iyi 
şekilde üniversiteye hazırlanmaları ve yerleşmeleri 
Eyüboğlu Fen Lisesinde aldıkları eğitimin bir 
sonucudur.

Eyüboğlu Fen Lisesinde eğitim dili Türkçedir. 
Bununla birlikte bilime gönül vermiş herkesin 
yalnızca ulusal kaynaklardan değil, uluslararası 
kaynaklardan ve araştırmalardan da 
faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla İngilizce 
eğitimi de tüm seviyelerde büyük önem taşır.  
Eyüboğlu Fen Lisesi İngilizce programı 
doğrultusunda öğrenciler; yazılı ve sözlü olarak 
kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade eder,  
uluslararası sınavlarda (TOEFL, IELTS, FCE vb.) ve 
LYS Yabancı Dil Sınavında başarılı olur. 



Türk Dili ve Edebiyatı
İletişim, dünyadaki tüm toplumları birleştiren bir köprü olduğu gibi insanın kendini ve başkalarını 
keşfetmesini, kişisel gelişimini sürekli kılmasını sağlayan temel güçtür. Derslerin temel amacı, Türk ve 
dünya edebiyatının seçkin eserleri aracılığıyla öğrencilere dilin gücünü ve inceliklerini  kavratmak, 
sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanma becerilerini en üst düzeye 
çıkarmaktır. Bununla birlikte ulusal edebiyat mirasına olduğu kadar dünya edebiyatı mirasına sahip, 
kültürlü, evrensel insani değerlerle donanmış, farklı anlayışlara ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşan, 
bilgiye ulaşma ve sunum becerilerinde yetkinleşmiş bireyler yetiştirmektir. 
Ana dilini farklı ortamlarda en iyi şekilde kullanma becerisini geliştirmeyi temel alan Türk Dili ve 
Edebiyatı derslerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kazanımlar doğrultusunda uuslararası 
programların yaklaşımlarından yararlanılarak farklı dönem ve türlere bağlı eserler, ayrıntılı olarak 
çözümlenir.  



Etkileşimli bir ortamda öğrencinin sorgulayarak 
bilgiye ulaşma becerisi geliştirilir. Güçlü bir 
akademik bilgiye sahip Eyüboğlu öğrencileri 
hem yurt içinde hem de uluslararası sınavlarda 
yüksek başarıya ulaşır. Topluma sosyal ve kültürel 
yönden gelişmiş bireyler kazandırmak için yapılan 
“Edebiyat ve Kitap Günleri” etkinlikleri, Yaratıcı 
Yazı ve Sinema Eleştirisi Kulübü, sınıflar arası 
münazara yarışmaları ve Eyüboğlu öğrencilerinin 
yazılarından oluşan “Yakamoz” edebiyat dergisi, 
eğitimi destekleyen önemli 
çalışmalardır. 

Matematik
Tüm seviyelerde, dünyadaki matematik eğitiminin en 
önemli parçası olan görsel ve 3 boyutlu materyaller 
kullanılır. Matematiksel kavramlar derslerde, yeni 
matematik yazılımları ve grafik çizebilen, son teknoloji 
ürünü hesap makineleri ile daha görsel ve somut hale 
getirilir. “Farklılaştırılmış Eğitim” stratejilerinin 
ve Uluslararası  Bakalorya Programları’nın en 
önemli gerekliliklerinden olan, öğrencilerin birlikte 
çalışma becerisi geliştirilirken, araştırma soruları 
ve günlük hayat projeleri ile matematiğin ne denli 
önemli bir iletişim aracı olduğu, hayatı anlamada 
ve problem çözmede matematiğin önemli bir yer 
tuttuğu belirtilir. Öğrencilerin; Antalya Zeka 
Oyunları, TÜBİTAK ve saygın pek çok üniversitenin 
liselerarası Akıl Oyunları ve proje yarışmaları ile 
ASMA (Amerikan Matematikçileri Derneği Sınavı), 
Kanada Waterloo Üniversitesi Matematik Ligi, 
ISMTF (Avrupa Matematikçileri Matematik Ligi) 
gibi uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına 
düzenli katılımı sağlanır, ulusal ve uluslararası 
platformlarda farklı başarılara imza atmalarına fırsat 
tanınır. Dünyanın en önemli ve en büyük yaratıcılık 
organizasyonu Destination Imagination’ın (DI) 
Türkiye temsilcisi olan Eyüboğlu öğretmenleri, her 
yıl öğrencileri DI turnuva ve yarışmalarına hazırlar. 
Yarışmalarda kendi kategorilerinde çok sayıda 
Türkiye Birinciliği kazanan Eyüboğlu öğrencileri 
her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee 
eyaletinde düzenlenen DI Dünya Finallerinde 
ülkemizi başarıyla temsil eder. Eyüboğlu Eğitim 
Kurumları, Türkiye’de lise müfredatına Astronomi 
dersini alan ilk eğitim kurumudur. Ders çerçevesinde 
ve kulüp çalışmalarıyla, Eyüboğlu İkiz Gözlemevinde 
Astronomi dersleri ve bilimsel gözlemler yapılır. 
AAVSO (Değişken Yıldızlar Gözlemcileri Birliği) 
ve ASP (Pasifik Astronomi Topluluğu) gibi 
dünyaca önemli Astronomi kuruluşları ile işbirliği 
gerçekleştiren Eyüboğlu ayrıca her yıl, NASA’nın tüm 
dünyadaki öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirdiği 
“Cassini: Bir Günlük Bilim Adamı Makale 
Yarışması”nın Türkiye temsilcilerinin seçildiği 
yarışmaya da ev sahipliği yapar. 



Fen Bilimleri
Eyüboğlu’ndaki tüm akademik programlarda olduğu gibi anaokulundan 12. sınıfa kadar geniş 
bir yelpazeyi kapsayan ve bütünlük içerisinde oluşturulan fen bilimleri programı; ezberden uzak, 
araştırma ve sorgulamaya dayalı deney ve proje çalışmalarını kapsar. Çağın bilimsel gerekliliklerini 
içeren program, Eyüboğlu öğrencilerine bilimsel araştırma teknikleri ve becerilerini kazandırmayı, 
bu becerileri günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanabilmeyi, bilgilerini 
başkalarıyla paylaşabilecek sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. 

Çağdaş, bilgisayar bağlantılı ölçüm cihazları ile donatılmış donanımlı laboratuvarlar, öğrencilerin 
deney çalışmalarını gerçekleştirdikleri bir mekan olmanın ötesinde ulusal ve uluslararası 
yarışmalara katıldıkları projeleri hazırladıkları birer bilim merkezi  konumundadır. Öğrencilerin 
ders dışında bireysel olarak da kullanabildikleri laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
alınan başarıların merkezidir. TÜBİTAK proje yarışmalarında alınan ödüllerin, Bu Benim 
Eserim proje yarışmalarında her yıl kazanılan başarılı sonuçların tohumlarının atıldığı Eyüboğlu 
laboratuvarları, öğrencilere rehberlik eden ve destek veren laboratuvar öğretmenlerinin denetimi 
ve kontrolü altındadır. Her yıl 40’a yakın okuldan 250‘ye yakın projenin  sergilendiği Bilim Şenliği, 
eğlenceli deneyler ve aktiviteler ile dolu Bilim Festivali, öğrencilerin her yıl çok sayıda proje ile 
katıldığı TÜBİTAK Proje Yarışması ve Bu Benim Eserim Proje Yarışması;  okuldaki fen bilimleri 
çalışmalarının başarısının en belirgin örneğidir. 



İngilizce
Lise İngilizce programı okuma, dinleme, konuşma 
ve yazma becerileri yoluyla öğrencilerin çeşitli 
ortamlarda yazılı ve sözlü olarak kendilerini akıcı 
ve doğru biçimde ifade edebilmelerini, uluslararası 
sınavlarda (TOEFL, IELTS, FCE vb.) ve LYS Yabancı 
Dil Sınavı’nda başarılı olmalarını, öğrencilerin 
bağımsız okuma alışkanlığı edinmelerini ve bu 
alışkanlığı hayat boyu sürdürebilmelerini, farklı 
türlerde metinler kullanarak öğrencilerin bu metinlere 
eleştirel bakış açısıyla yaklaşmalarını, analiz 
etmelerini hedefler. Programın en önemli hedeflerinden 
biri de farklı kültürlere karşı öğrencilerin olumlu bir 
tutum sergilemelerini, değer vermelerini ve saygı 
göstermelerini sağlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda 
öğrenciler ders içinde teknolojik araçları (akıllı tahta, 
tablet, podcast, iTunes) ve araştırma becerilerini 
etkin biçimde kullanır.  Eyüboğlu öğrencileri okulda 
aldıkları mükemmel İngilizce eğitiminin doğal bir 
sonucu olarak yurt içinde ve yut dışında çok sayıda 
konferans, panel ve münazaraya (ESU, GOI Peace 
Contest, MUN vb.) katılır.

2. Yabancı Dil
Her dil yeni bir kültür, yeni bir dünya demektir. 
Bu bağlamda Eyuboğlu Eğitim Kurumları çok 
dilliliğe önem verir, destekler ve dünya  üzerinde  
geniş kitlelere hitap eden ve etkin olarak kullanılan 
Almanca - İspanyolca dillerini 2. yabancı dil 
olarak öğrencilerine sunar. Öğrenciler kendi ilgi 
ve hedefleri doğrultusunda seçtikleri 2 .yabancı dil 
eğitimine kolej sonuna kadar devam eder. Amaç 
öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırmak ve 
kültürler arası bilince sahip olmalarını sağlamaktır.  
Bu çalışmalar  yapılırken teknolojik yenilikleri 
(akıllı tahta, tablet, podcast, iTunes) kullanılır. 
Kavramsal öğrenme yaklaşımı kullanılarak diğer 
derslerle bağlantı kurulur. Öğrenciler Web Quest 
çalışmaları ile öğrendiği dilin kültürünü araştırır, 
diğer dildeki arkadaşları ile paylaşır. Öğrenilen 
dildeki edebi eserleri inceler, yorumlar ve güncel 
yayınlar aracılığı ile kültürün  aktüel olaylarını 
takip eder. Eyüboğlu öğrencileri ayrıca Avrupa 
Ortak Kriteri doğrultusunda hazırlanan sertifika 
sınavlarına katılır. 10. sınıf seviyesinde B1 sertifika 
sınavı hedeflenir.



Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilere son teknolojik imkanlar ve her yıl yenilenen eğitim amaçlı 
yazılım paketleri ile kusursuz bir eğitim olanağı sunulur. Öğrenciler; bilgi sistemlerini tam ve yetkin 
olarak kullanan, bu sistemler doğrultusunda vizyonunu geliştirip doğru yerde doğru teknolojik çözümler 
üretebilen bireyler olarak yetişir. Dersler, günümüz teknolojilerine göre yenilenen 5 bilişim teknolojileri 
laboratuvarında gerçekleştirilir.
Bilişim Teknolojileri dersinde;
• Teknoloji ile tüketen değil üreten,
• Teknoloji karşısında kendisine güvenen, teknolojiyi yaşamına kolaylık ve kalite katacak şekilde   
  kullanabilecek vizyona sahip,
• Bilinçli internet kullanıcısı,
• Bilgiye ulaşmanın en kısa ve en efektif yöntemlerini bilen ve kullanan, 
• Günümüzün gelişmiş işletim sistemlerini kapsamlı şekilde kullanabilen, 
• Sorunlara çözüm getirecek doğru programı tespit edebilen,
• Tasarımın aşamalarını benimsemiş, yaratma vizyonunu üstlenen ve bir proje içerisinde organize olarak  
  kısa zamanda sonuca ulaşabilen,
• Uluslararası kabul görmüş yazılımları terminoloji ile beraber kullanabilen bireyler yetiştirilir.



Görsel Sanatlar
Görsel sanatlar dersinde öğrenciler sanat dallarını 
ve sanatın gelişimini inceleyerek farklı bakış açıları 
geliştirir. Öğrenciler çalışmalarını gerçekleştirirken 
farklı malzemeler arasından çalışmalarına uygun 
olanları tecrübelerine ve becerilerine dayanarak seçme 
yetkinliğine ulaşır. Ayrıca toplumda ve bulunduğu 
sosyal çevrede sanat yoluyla iletişim kurma becerisi 
kazanan öğrenciler, sanat ve tasarım öğeleri konusunda 
bilinçlenerek kendilerini birer sanatçı olarak görme 
konusunda özgüven geliştirir.

Gösteri Sanatları
Gösteri Sanatları Bölümü öğrencilerin; kişisel, bilişsel 
ve sosyal gelişimlerini desteklemekte önemli rol 
oynayan müzik eğitimi ile, onların algılama ve öğrenme 
kapasitelerini artırmalarını, bedensel ve zihinsel 
koordinasyon kurmalarını, bireysel yeteneklerini 
keşfetmelerini, birlikte iş yapabilme becerilerini ve 
sorumluluk duygularını geliştirmeyi hedefler. 
Bu doğrultuda Eyüboğlu Eğitim Kurumları Gösteri 
Sanatları Bölümü’nün felsefesi, ulusal ve evrensel 
müzik kültürüne sahip, en az bir enstrüman çalabilen, 
müzik zevki gelişmiş, kaliteli müziğin ayrımını 
yapabilen ve her türlü müzik etkinliğini takip eden, 
kendi içindeki potansiyelin farkında olan öğrenciler 
yetiştirmeyi gerektirmektedir. Lise seviyelerinde 
öğrenciler bir taraftan seçmeli olarak aldıkları müzik 
derslerinde müzik tarihi ve teori eğitimi alırlarken 
bir yandan da Gösteri Sanatları Bölümü öğretmenleri 
tarafından yetenek taramasından geçirilirler. Çok sesli 
koro çalışmaları yanısıra müzikal kulübüne girerek 
dünyaca ünlü pek çok müzikali (Evita, The Fiddler 
On The Roof, Les Miserables, Fame, Joseph, West 
Side Story, Cats, Mamma Mia, Grease vb.) sahnelerler. 
Bu çalışmalara katılan öğrencilerin sayısının çok 
yüksek olması, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanı 
sıra müzik kültürlerinin geliştirilmesi sürecinde ne 
derece desteklendiğinin bir göstergesidir.  



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eyüboğlu Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ergenlikten genç yetişkinliğe giden yolda 
öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek bu dönemde gözlemlenebilecek 
durumlarla ilgili destek çalışmalarını gerçekleştirir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi meslek 
seçimi ve yüksek öğrenim gibi öğrencilerin geleceklerine yönelik kararlar aldıkları  bu dönemde onlara  
rehberlik ederek sürece önemli bir katkıda bulunur. Süreç tüm okul toplumu ve aile işbirliği içinde  
yapılandırılır. Yapılan çalışmaların amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak, sosyal, 
zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, akademik başarılarını artırmak, sorun çözme becerilerini 
geliştirmek ve kendi kararlarını verebilme becerilerini kazandırmayı hedeflemektir. Psikolojik danışmanlar 
bu çalışmaları gerçekleştirirken rehberliğin gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı esaslarını gözetir. 
Seviye psikolojik danışmanları sadece desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle değil tüm öğrencilerle ilgilenir. 
Rehberlik Birimi çalışmalarını, öğretmen-idareci ve aileler ile işbirliği içinde yürütür. 

Beden Eğitimi
Lise beden eğitimi programı, spor branşlarına ait becerileri ve teknikleri uygulamaya yönelik çalışmaları 
kapsar. Program öğrencilerin günlük yaşamlarına sporu entegre etmelerini ve “Yaşam Boyu Spor” 
ilkesinden hareket ederek sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve 
benimsemelerini hedefler. Beden eğitimi programı aynı zamanda spor aracılığıyla öğrencilerin kendine 
güven duygusunu ve ani kararlara karşı pratik çıkış yolu bulmalarını kapsar. Ayrıca Eyüboğlu öğrencileri 
farklı yaş kategorilerinde, yetenekleri doğrultusunda Okul ve Eyüboğlu Koleji Gençlik ve Spor Kulübü 
bünyesinde oluşan takımlarda yer alır. Çeşitli spor branşlarında lisanslı olarak görev yapan öğrenciler, 
İstanbul ve Türkiye Şampiyonalarında başarıyla mücadele edebilmek için uzman antrenörler denetiminde 
okul sonrası antrenmanlara kalır. Öğrenciler akademik, sanat, spor kulüpleri arasından tercih ettikleri 
branşta haftada 2 ders saati kulüp çalışmalarına katılır.



Üniversiteye Giriş Sınavı 
Üniversiteye giriş sınavı çalışmaları Yurt İçi 
Yüksek Öğrenim Danışmanlığı Birimi tarafından 
gerçekleştirilir. Öğrenciler, okula başladıkları ilk 
haftalarda konu tarama testlerine tabi tutulur. Bu 
çalışmayla, öğrencilerin hangi bilgileri bir üst 
sınıfa taşıdıklarının eğitimciler tarafından bilinmesi 
ve bilgilerin tüm ders öğretmenlerince paylaşılarak 
ihtiyaçlarının tamamlanması amaçlanır.
Lisenin her seviyesinde deneme sınavları aslına 
uygun olarak yapılır. Öğrenciler 9. sınıftan itibaren 
deneme sınavlarına girer. Öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için yıl boyunca, okul saatleri 
sonrasında bireysel ve grup etüt çalışmaları yapılır. 
11. sınıftan başlamak üzere her öğrenci üniversiteye 
giriş sınavı çalışmalarını bir danışman öğretmen 
eşliğinde gerçekleştirir. Danışman öğretmen, 
öğrencinin akademik gelişimini yakından takip 
ederek sık sık öğrenciyle ve veli ile bir araya 
gelerek bilgi paylaşımında bulunur. Her dönem 
velileri bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bu 
toplantılara danışman öğretmenler de katılarak veli 
bilgilendirmesine katkı sağlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları
• Üniversite Sınav Danışmanlığı (Deneme sınavı analizleri, meslek seçimi, sınav stratejileri, test çözme       
  teknikleri, motivasyon, zaman yönetimi, sınav kaygısı)
• Üniversite ve meslek seçimine yönelik çalışmalar (Kariyer görüşmeleri, tercih danışmanlığı, Kariyer   
  Günleri, Üniversite Fuarı, üniversite gezileri, meslek seçimine yönelik uygulanan test ve envanterler)
• Akademik performansı geliştirmeye yönelik çalışmalar (Öğrenme şekillerine göre ders çalışma yöntemleri,                             
  zaman yönetimi, sınav kaygısı, motivasyon)
• Öğrencilere yönelik bireysel ve grup rehberliği
• Yıl boyu devam eden veli ve öğrenci görüşmeleri
• Öğrenciyi tanımaya yönelik test ve envanter uygulamaları 
• Bültenler
• Öğrencinin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin takibi ve desteklenmesi





Eyüboğlu’nda 
Hayat



Uluslararası Etkinlikler
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında yabancı dil, öğrencilerin sosyal ve akademik anlamda uluslararası 
platformlara açılmalarını sağlayan önemli bir araçtır. Öğrenciler her yıl çok sayıda uluslararası 
organizasyona katılır ve ev sahipliği yaparlar. 

Etkinlikler

ISTA - International Schools Theater Association 
Uluslararası Okullar Birliği Tiyatro Festivali
Her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği Festivali’ne (International 
Schools Theater Association–ISTA), Eyüboğlu Eğitim Kurumları belirli aralıklarla ev sahipliği 
yapar. Katılımcıların drama becerilerini geliştirip farklı kültürleri tanıma fırsatı buldukları festivale 
dünyanın dört bir yanından öğrenciler katılır. Festivalde, çeşitli ülkelerden gelen profesyonel 
eğitmenler tarafından grup çalışmaları ve workshoplar gerçekleştirilir.

MUN - Model United Nation Conference
Model Birleşmiş Milletler Konferansı
Okuyan, düşünen, araştıran, barışçı, farklı kültürlere ve doğaya saygılı, daha iyi bir dünya için fark 
yaratan, çağdaş ve duyarlı dünya insanları yetiştirmeyi hedefleyen Eyüboğlu Eğitim Kurumları’ndaki 
onlarca kulüpten biri de MUN-Model United Nation (Model Birleşmiş Milletler) Kulübüdür. Kulüp 
öğrencileri her yıl  gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansına 
katılarak Eyüboğlu’nu ve Türkiye’yi başarıyla temsil ederler. Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun 
simülasyonu niteliğinde olan konferansta Eyüboğlu öğrencileri ulusal ve küresel sorunlara yönelik 
hazırladıkları önergelerle fark yaratır, dikkat çekerler.



TOK - Theory of Knowledge 
Conference 
Uluslararası Bilgi Kuramı 
Konferansı
Uluslararası Bilgi Kuramı Konferansı “Bilgi 
ve Kültür” temalı TOK - Theory of Knowledge 
Konferansı’nın amacı; farklı kültürlerden gelen 
IB DP (IB Diploma Programı) öğrencilerini 
bir araya getirmek, öğrencilerin “Bilgi ve 
Kültür” teması altında fikirlerini tartışmalarını, 
kültürleri görerek ve tanıyarak anlamalarını, 
İstanbul gibi zengin kültür mozaiğine sahip bir 
kentte teori ve pratiği bir araya getirmelerini, 
gençlerin birbirlerini anlayarak dünya kültürüne 
ve barışına hizmet etmelerini sağlamaktır. 
Uluslararası Bakalorya programlarını 
uygulayan okullarda TOK (Theory of 
Knowledge) olarak adlandırılan “Bilgi Kuramı” 
dersi programın önemli bir parçasıdır. Bu 
derste öğrencilerin bilgi ve değer yargıları 
söylemlerine ve iddialarına eleştirel bir bakış 
açısıyla yaklaşmalarını, başkalarının inanç ve 
yargılarına hoşgörü ve anlayış göstermelerini 
sağlamak amaçlanır. ya
Dünyada ilk kez ve halen sadece Eyüboğlu 
Eğitim Kurumları tarafından gerçekleştirilen 
TOK Konferansı, uluslararası platformlarda 
temsilimiz açısından son derece önemli bir 
organizasyondur. Çeşitli ülkelerden gelen 
katılımcılar, konferans süresince Eyüboğlu 
öğrencileri ve öğretmenlerinin evlerinde 
konaklarlar. Konferansın içeriği, öğrenci ve 
öğretmenler tarafından yapılacak “kültür” 
temasının farklı bakış açılarıyla ele alındığı
sunumlardan ve kültürümüzü tanıtmaya 
yönelik farklı aktivitelerden oluşur. rgıları 
söylemlerine ve iddialarına eleştirel bir bakış 
açısıyla yaklaşmalarını, başkalarının inanç ve 
yargılarına hoşgörü ve anlayış göstermelerini 
sağlamak amaçlanır.

DI ICC - Destination 
ImagiNation 
Anlık Görev Yarışması
Dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu 
Destination ImagiNation’ın Türkiye temsilciliği 
tarafından her yıl organize edilen Anlık Görev 
Yarışması’na Eyüboğlu her yıl ev sahipliği yapar. 
Yarışmaya İstanbul’daki farklı okullardan çok 
sayıda öğrenci katılır. Destination ImagiNation, okul 
eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında 
karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her 
türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını 
kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı 
olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası bir 
organizasyondur.

EYP - European Youth 
Parliament
Avrupa Gençlik Parlamentosu
Dünya sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı, bilgiye 
dayalı fikir üreten, tartışma bilincine sahip, hem 
İngilizce hem de Türkçe olarak kendini ve fikirlerini 
ifade eden gençlerden oluşan Eyüboğlu Avrupa 
Gençlik Kulübü öğrencileri, ülkemizde senede 
2 kez düzenlenen Ulusal Seçim Konferansı’na 
katılır. Bu konferanslara delege olarak katılan 
öğrenciler; İngilizce dil yeterliliği, sosyal, 
ekonomik, kültürel sorunlara duyarlılık, çözüm 
odaklılık, tartışma üslubu, liderlik vasıfları, ikna 
etme becerisi, sosyal beceriler ve hazırladıkları 
çözüm önergeleri kapsamında değerlendirilir. 
EYP-European Youth Parliament (Avrupa Gençlik 
Parlamentosu) aktivitelerinde öğrenciler çeşitli 
görevler alarak (komite başkanı, konferans başkanı, 
konferans başkan yardımcısı, gazeteci, editör vb.), 
organizasyon ve yönetim becerilerini geliştirir. 
EYP faaliyetlerine katılım öğrencilerin yurt dışı 
kabullerinde, referans mektuplarında çok önemli 
işlev üstlenmektedir.



Dostluk Satranç Turnuvası
Eyüboğlu Dostluk Satranç Turnuvası, 
Türkiye’deki eğitim kurumları arasında 
düzenlenen en eski ve en büyük turnuvalardan 
biridir. 1991 yılından bu yana gerçekleştirilen 
turnuvaya İstanbul’daki ilkokul, ortaokul ve 
liselerden yüzlerce öğrenci katılır. 
Dostluk Satranç Turnuvası’nda öğrenciler, 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları eğitim felsefesinin 
bir parçası olarak; problem çözme, zihni 
disipline etme, bilgi üretme gibi zihinsel 
özellikler kazanmanın yanı sıra paylaşma, 
rekabet, farklı bakış açılarını kabullenme ve 
saygı gibi kişisel ve toplumsal değerlerini 
güçlendirir.
Eyüboğlu Çamlıca Kampüsü’nde; “Minikler”, 
“Küçükler”, “Yıldızlar” ve “Gençler” 
olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen 
turnuvaya bu güne dek binlerce öğrenci 
katıldı.

Geleneksel 
Etkinlikler



Edebiyat ve Kitap Günleri
Eyüboğlu Edebiyat ve Kitap Günleri, birikim 
sağlamada, iletişim kurmada ve dünyayı algılamada 
kitap okumanın gerekliliği yaklaşımından yola 
çıkarak düzenlenir. Her yıl bir tema ve sloganla yola 
çıkan Edebiyat ve Kitap Günleri, öğrencilere kitap 
okuma zevki ve alışkanlığını kazandırmayı hedefler. 
Üç gün süren etkinlik süresince öğrenciler Eyüboğlu 
Eğitim Kurumlarına konuk olan yazarlarla tanışma, 
söyleşi yapma, kitaplarını imzalatma fırsatı bulurlar. 
Öğrenciler ve veliler etkinlik süresince okulda kurulan 
yayınevi standlarında binlerce kitapla buluşur.
Eyüboğlu Edebiyat ve Kitap Günleri kapsamında 
ayrıca; Kütüphane ve Medya Merkezi’nin kitap 
raflarını birbirinden ayıran sembolik sokaklarına her 
yıl, ünlü edebiyatçılardan birinin adı verilir. Attila 
İlhan, Sabahattin Eyüboğlu, Sabahattin Ali, Nazım 
Hikmet, Can Yücel, Rıfat Ilgaz, Lev Nikolayeviç 
Tolstoy, William Shakespeare ve Haldun Taner; 
bu isimler arasındadır.

Bilim Şenliği ve Proje Yarışması
Fen Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen 
Bilim Şenliği ve Proje Yarışması, farklı okullardan 
öğrencilerin projelerini sergiledikleri, gün boyunca 
bilimsel gösterilerin, yarışmaların, eğlenceli 
deneylerin, ödüllü bilgi yarışmalarının ve sunumların 
yapıldığı bir etkinliktir. Öğrencilerin sergiledikleri 
projeler, jüri tarafından çeşitli kategorilerde 
değerlendirilir ve dereceye giren öğrencilere, günün 
sonunda törenle ödülleri verilir.

Gökyüzü ve Astronomi Şenliği
Eyüboğlu, 1997 yılında İkiz Gözlemevini hizmete 
açarak, öğrencilerinin bilime olan ilgi ve sevgisine 
katkı sağlayan Türkiye’deki ilk eğitim kurumlarından 
biridir. 1997 yılından bu yana düzenlenen Gökyüzü 
ve Astronomi Şenliği, geleneksel Eyüboğlu 
etkinlikleri arasında önemli bir yere sahiptir.
Öğrenciler, Çamlıca ve Kemerburgaz 
Kampüslerindeki Gökyüzü ve Astronomi 
Şenliği’nde, dünyadaki birçok bilim müzesinde 
bulunan planetaryumlarla aynı özellikteki 
“Planetaryum”larda gökyüzünün olağanüstü 
özelliklerini yakından inceleme fırsatı bulur. 
Gökyüzündeki hareketlerin yapay olarak 
canlandırıldığı ve görsel efektlerle desteklenen 
etkinlikte, 7-13 yaş grubu öğrencileri yer alır. Ayrıca 
aynı gün, tüm öğrenci ve veliler, gündüz ve gece 
gözlemlerine katılır.
Geleceğin uzay bilimcilerini böylesine geniş 
olanaklarla buluşturan Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 
AAVSO (American Association of Variable Star 
Observers) ve ASP (Astronomical Society of the 
Pacific) kuruluşlarının da etkin üyesidir.

Bilim Festivali
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında, Fen Bilimleri 
Bölümü tarafından ilk kez 2010 yılında düzenlenen 
Bilim Festivali’ne 4-7. sınıf öğrencileri katılır. 
Festivalde öğrenciler birbirinden ilginç, renkli ve 
eğlenceli bilimsel deneyler gerçekleştirerek bilimin 
keyifli yönlerini keşfeder.



İlkbahar - Sonbahar 
Veli Sempozyumu
Eğitimin okul, veli, öğrenci iletişim ve etkileşimi 
ile gerçekleşen bir süreç olduğu anlayışından 
yola çıkılarak düzenlenen “Rehberlik Birimi 
İlkbahar-Sonbahar Veli Sempozyumları”nda 
veliler, alanında uzman, saygın ve değerli birçok 
akademisyen ile buluşur. 

Rehberlik Veli Sempozyumu
Eğitim kurumları arasında bir ilk olan ve 
düzenlendiği ilk yıldan bu yana artan bir katılım ve 
ilgiyle karşılanan Rehberlik Veli Sempozyumu’nda 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğretmenleri ve 
uzmanlar tarafından yapılan sunumlar birbirinden 
ilgi çekici konuları içerir. Katılımcı veliler, 
ilköğretimden liseye kadar tüm seviyeler için 
hazırlanan bu sunumlardan tercih ettiklerine 
katılır.

Aile Okulu
Eyüboğlu Aile Okulu; velileri çocuk gelişimi ve 
psikolojisi konularında bilinçlendirmek amacıyla 
her yıl Eyüboğlu Rehberlik Birimi tarafından 
düzenlenir. Veliler, yıl boyunca konusunda uzman 
kişilerin konuşmacı olarak katıldığı panellerde; 
aile ilişkileri, aile ve toplumda anne babaya 
düşen yükümlülükler, çocukların gelişimi ve 
yetkinliklerinin fark edilmesi, öğrenme problemleri 
konularında merak ettikleri sorulara yanıt bulur.

Üniversite Fuarı
Üniversite Fuarı, Eyüboğlu Rehberlik ve 
Yükseköğretim Danışmanlığı Birimleri tarafından 
öğrencilerin kariyer planlamalarına rehberlik etmek 
amacıyla düzenlenir. Üniversite Fuarı’na, İstanbul 
içinden ve dışından çeşitli üniversiteler ile dershaneler 
katılır. Üniversiteler bu etkinlik kapsamında gün 
boyunca kampüslerini, bölümlerini ve öğrencilere 
sundukları imkânları tanıtır.

Kariyer Günleri
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında Kariyer Günleri, 
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine en uygun mesleği 
seçmelerine yardımcı olmak, ilgi duydukları 
mesleklerle ilgili sorularına yanıt bulmalarını 
sağlamak amacıyla düzenlenir. Kariyer Günleri 
öncesinde öğrencilere anket uygulanarak hakkında 
bilgi almak istedikleri meslekler belirlenir. Belirlenen 
meslek gruplarını temsil eden çok sayıda konuk; 
öğrencilerle deneyimlerini, başarı öykülerini paylaşır 
ve mesleklerine ilişkin soruları yanıtlar.

Kolej Günü
Kolej Günü, yurtdışındaki üniversitelerde okuyan 
Eyüboğlu mezunları ile yurtdışında okumak isteyen 
Eyüboğlu öğrencilerini buluşturmak amacıyla 
gerçekleştirilen bir etkinliktir. İlk kez 2004-2005 
eğitim-öğretim yılında düzenlenen etkinliğe yurt 
dışında okuyan Eyüboğlu mezunları katılır. Etkinlikte 
öğrenciler sadece eğitim konusunda değil, yurt dışında 
sosyal yaşam, yurt olanakları gibi konularda da bilgi 
edinir.

Ses Yarışması
Ses Yarışması, öğrencilerin seslendirdikleri Türkçe 
ve yabancı parçalarla, görsel show’larla, özel 
koreograflarla yarışma formatında yapılır. Jüride 
müzik alanında seçkin isimlerin de yer aldığı 
yarışmanın sonunda, dereceye giren öğrencilere ödül/
plaket verilir.



Aktif Resim Yarışması
Okullar arası Aktif Resim Yarışması’nda 
öğrenciler, kendilerine verilen konu çerçevesinde 
aynı anda resme başlayarak belirli bir zaman 
dilimi içerisinde resimlerini tamamlar. 
Resimler jüri tarafından değerlendirilerek 
dereceye giren öğrencilere festivalin sonunda 
düzenlenen törenle ödülleri verilir.

Müzik ve Dans Gecesi
Müzik ve Dans Gecesi, öğrencilerin yıl boyunca 
hazırladıkları gösterileri; öğrenci, öğretmen, 
çalışan ve velilerle buluşturabilmek amacıyla 
düzenlenir. Etkinlikte; klasik eserler, müzikaller, 
Türkçe ve yabancı sözlü şarkıların yanı sıra ilkokul 
korosunun, okul orkestrasının ve perküsyon grubunun 
seslendirdiği şarkılar yer alır. Müzik ve  Dans  
Gecesi’nde; modern dans, halk dansları, flamenco, 
step gibi dans grupları da performanslarını sergiler.



Mezunfest
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının geleneksel 
etkinliklerinden biri olan Mezunfest, her yıl 
Eyüboğlu Koleji ve Eyüboğlu Fen Lisesi 
mezunları ve öğretmenlerin katılımıyla 
gerçekleştirilir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları 
Çamlıca Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte 
Eyüboğlu mezunları yıllar önce aynı sıraları 
paylaştıkları arkadaşları ile buluşma fırsatını 
yakalar. Etkinlikte; çeşitli yarışmalar, serbest 
spor aktiviteleri ve benzeri pek çok eğlenceli 
oyunlar yer alır. 

Summerfest
Öğrencilerin yoğun geçen bir eğitim yılının 
ardından yorgunluk atması ve yaz tatiline 
keyifli bir başlangıç yapması amacıyla 
düzenlenen Summerfest, okulun son haftasında 
gerçekleştirilir. Eyüboğlu hazırlık, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı 
Summerfest’te, öğrenciler çeşitli aktivitelere 
katılarak son derece eğlenceli bir gün geçirir.



Müzikal 
Müzikal Tiyatro Kulübü’nü seçen 8. sınıf ve lise öğrencileri, yıl sonunda hazırladıkları müzikali 
arkadaşları, öğretmenleri ve velilerine sahneler. Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü belli 
başlı müzikaller sergilenir. Eyüboğlu öğrencilerinin bugüne dek başarıyla sergilediği eserler 
arasında; “Evita”, “Fame”, “Fiddler on the Roof”, “Joseph”, “West Side Story”, 
“Les Miserables”, “Cats”, “Mamma Mia” ve “Grease” gibi dünyaca ünlü müzikaller yer alır. 



Öğrenci 
Kulüpleri

Eğitimde süreklilik ilkesi, 
bütüncül eğitimi ve sürekli 
gelişimi sağlar. Eyüboğlu Eğitim 
Kurumlarında her öğrencinin, 
kendi ilgi alanı ve yeteneği 
doğrultusunda sosyal açıdan 
potansiyelini gerçekleştirmesine 
en az akademik başarı kadar 
önem verilir. Bu doğrultuda 
ulusal müfredata başarıyla 
entegre edilen uluslararası 
akademik programların yanı sıra 
Eyüboğlu öğrencileri, İlkokul 
Hazırlık sınıfından itibaren tüm 
öğrenimleri boyunca, her hafta 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
kulüp çalışması yaparlar.
 

Okçuluk, eskrim, fotoğrafçılık, modern dans ve binicilik gibi çok çeşitli spor ve sanat dallarında sunulan 100’den 
fazla öğrenci kulübü arasından seçim yapan öğrenciler, Eyüboğlu’ndaki yaşamları boyunca seçtikleri alanda 
kendilerini geliştirmek için mükemmel olanaklar ve tam destek bulurlar. Öğrenciler okul sonrası saatlerde, sanat 
ve spor dallarında gerçekleştirilen çalışmalara katılır, yeteneği doğrultusunda kulüp çalışmasında seçtiği alanda 
uzmanlaşır, yarışmalarda okulu temsil ederler. Yıl boyunca devam eden kulüp çalışmalarını yıl sonunda okul 
toplumuyla paylaşırlar.

Eyüboğlu’nda öğrenciler, kendi yaş grubu ve ilgi alanlarına göre her yıl seçim yaparak katıldıkları akademik, 
sanat ve spor alanları içeren kulüplerde çalışmalarını sürdürürler. 



BEDEN EĞİTİMİ 
 BASKETBOL 
BEYZBOL & SOFTBOL 
BİNİCİLİK 
CİMNASTİK DANS 
SCUBA 
DÜNYA DANSLARI 
ESKRİM 
FITNESS 
HALK OYUNLARI 
HENTBOL 
MODERN DANS 
OKÇULUK 
OYUN - MÜZİK - DANS 
PİLATES 
SALON DANSLARI 
SATRANÇ  
SU TOPU
TENİS 
VOLEYBOL 
YÜZME

TÜRKÇE EDEBİYAT 
    YARATICI YAZMA
TÜRKÇE TİYATRO 
MÜNAZARA KULÜBÜ 
TÜRKÇE MÜZİKAL TİYATRO 
SİNEMA ELEŞTİRİ KULÜBÜ
YARATICI YAZARLIK 

FEN BİLİMLERİ 
EĞLENCELİ DENEYLER
FEN ve TEKNOLOJİ
ECO-SCHOOLS
FİLM İÇİNDE BİLİM 
BU BENİM ESERİM 
INTERACTIVE PHYSICS
FİZİK OLİMPİYAT 
HAYATIMIZDAKİ FİZİK
PROJE KULÜBÜ 
BİLİMSEL GEZİLER
YAVRU TEMA 

MODERN DİLLER 
DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ TANIMA
OYUN 
ALMANCA A2 SERTİFİKA 
İSPANYOLCA A2 SERTİFİKA 
CONVERSATION 
JOURNALISM
 

RESİM 
RESİM & EL SANATLARI 
SERAMİK 
KARİKATÜR ÇİZGİ ROMAN  
RESİM 
TAKI TASARIMI
BATİK TASARIMI 
FOTOĞRAFÇILIK 
MODA TASARIMI - STİLİSTLİK 
ÖZGÜN BASKI 
VİTRAY 
YAĞLI BOYA  

İNGİLİZCE 
ARTS&CRAFTS
ENGLISH FOR FUN
DRAMA 
READER’S THEATRE
COMMUNITY CLUB
INTERCULTURAL AWARENESS
PUBLICATION 
BIG SISTER-BROTHER 
INT. COOKING 
EU PROJECT 
ENGLISH FILM 
MODEL UNITED NATIONS
SPIRIT  
TOEFL

TEKNOLOJİ 
 BİLGİSAYAR 
ELEKTRONİK ROBOTİK 
GRAFİK TASARIM 
SCRATCH 
PODCAST 
WEB TEKNOLOJİLERİ VE TASARIM 
CISCO

HAZIRLIK VE 1. SINIFLAR 
AKTİVİTELERİ 
  DÜNYA DANSLARI 
HALK OYUNLARI 
İNGİLİZCE DRAMA 
CİMNASTİK - DANS 
OYUN - MÜZİK - DANS

MÜZİK  
KEMAN 
OKUL ORKESTRASI 
TROMPET 
VİYOLONSEL 
TEKNOLOJİ İLE MÜZİK 
YARATMA
RİTİM PERKÜSYON 
LİSE ORKESTRA 
MÜZİKAL TİYATRO 
YAN FLÜT

MATEMATİK  
ASTRONOMİ VE UZAY 
LEGO ROBOTLAR
MENTAL ARİTMETİK
YARATICILIK (DI) 
BİLİM KAHRAMANLARI (FLL)  
MATEMATİK AKIL VE 
STRATEJİ OYUNLARI 
AKIL OYUNLARI VE 
MATEMATİK TÜBİTAK 
GÖKYÜZÜ FOTOĞRAFÇILIĞI 
MATEMATİK TÜBİTAK

SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLGİLER 
ATÖLYE  
GEZİ İNCELEME 
KÜÇÜK FİLOZOFLAR
KÜÇÜK TARİHÇİLER 
FİLMLERLE FELSEFE 
AVRUPA GENÇLİK 
BİZ KİTAP YAZIYORUZ 
FELSEFE 
GENÇ GİRİŞİMCİLER 
PSİKOLOJİ



Toplumsal bilince sahip gençler yetiştirmek Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının en önemli hedefleri arasındadır. 
Eyüboğlu öğrencileri anaokulundan itibaren IB programları ve öğrenci kulübü çalışmaları çerçevesinde, 
eğitim yılı boyunca sosyal yardım ve çevre konularında 50’ye yakın toplum hizmeti projesinde yer alır ve 
içinde yaşadıkları topluma aktif olarak katkıda bulunur.

Eyüboğlu öğrencileri, sosyal sorumluluk anlayışıyla bugüne dek çok sayıda kardeş okula binlerce 
kitap yardımı gerçekleştirdi, ihtiyacı olan devlet okullarına laboratuvar, derslik ve kütüphane yaptırdı. 
Bunların yanı sıra işitme engelliler için kitap okuma, Bolluca Çocuk Köyü yardım kampanyası, Görme 
Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerine yardım, Van depremi yardım kampanyası, oyuncak kampanyası, 
zihinsel ve bedensel engelli bireylere yönelik uluslararası sivil toplum girişimi Best Buddies’le ortaklaşa 
gerçekleştirilen çalışmalar, TEMA “Dünyayı Kurtaran Adım” projesi, Kemerburgaz Ağaçlı Rehabilitasyon 
Merkezindeki kimsesiz çocuklar için kışlık giyecek kampanyası gibi yüzlerce proje; Eyüboğlu Eğitim 
Kurumu öğrencilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yer aldı. 

Eyüboğlu’nda tüm sınıf seviyelerinde farklı konu ve sorunlara yönelik olarak yürütülen sosyal sorumluluk 
çalışmaları, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda ödüller de kazandırdı. Tıpkı, Eyüboğlu IB DP 
öğrencilerinin gerçekleştirdiği projeler, ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından beş kez 
ödüle lâyık görüldü. Eyüboğlu öğrencileri aldıkları ECIS Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü ve ECIS 
Outreach Award (Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi Toplum Hizmeti Ödülü) ile tüm okul toplumu ve 
ülkemiz adına haklı bir gurur kaynağı oldu.

Sosyal Sorumluluk 
Projeleri



Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında öğrenciler her yıl; matematikte, fizikte, felsefede, yaratıcılıkta, sporda, 
sanatta ve edebiyatta  çok sayıda ödül alır, tarihe gururla kaydedilecek pek çok başarı öyküsü yazar. 
Eyüboğlu Yaratıcılık Kulübü öğrencilerinin Destination Imagination Anlık Görev Yarışması’nda her yıl 
kazandığı Türkiye Şampiyonlukları ve Amerika’da gerçekleştirilen DI Destination Imagination Dünya 
Birinciliği, Yakın Doğu Güney Asya Okullar Birliği NESA Matematik Ligi Dünya Birinciliği, TÜBİTAK 
Proje Yarışması Fizik kategorisi Türkiye Birinciliği ve Biyoloji kategorisi Türkiye Üçüncülüğü, Fen 
Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji kategorisi İkinciliği,  14.Türkiye Felsefe Olimpiyatları 
Türkiye Birinciliği, Ulusal Zekâ Oyunları Türkiye Birinciliği; yüzlerce başarı öyküsünden sadece 
bazılarıdır. 

Farklı alanlarda büyük başarılar kazanan Eyüboğlu öğrencileri, her yıl Türkiye’de ve dünyada adlarını 
en üst sıralara yazdırırlar.

Tüm “Başarılarımız” için:
www.eyuboglu.k12.tr

Başarılar



Aktif Öğrenme
Alanları
Eyüboğlu’nda her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve 
beceri elde etmesi son derece önemlidir. Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında akademik eğitimin yanı sıra 
öğrencilerin sporda ve sanatta yeteneklerini ortaya koyabileceği aktif öğrenme ortamları yer alır.

Eyüboğlu Çamlıca Kampüsünde 2002 yılında açılan Spor ve Sanat Kompleksi’nde öğrencilerin spor 
ve sanat çalışmalarını gerçekleştirdikleri dans odaları, resim ve seramik atölyeleri, müzik, drama, 
orkestra odaları voleybol ve basketbol salonları, kapalı okçuluk atış alanı, fitness center ve yarı olimpik 
yüzme havuzu bulunur. Sağlık, hijyen ve güvenliğin en üst düzeyde sağlandığı eğitim binaları, yüzme 
havuzları, yeşil alanlar, açık spor sahaları, İkiz Gözlemevi, kütüphaneler, sanat galerileri ile 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerine kusursuz bir eğitim ortamı sunar.



Gözlemevi
Tüm bilimlerin temeli niteliğindeki astronomi bilimi, gelişen teknolojiyle genç kuşağın büyük bir bölümünün 
ilgisini çekiyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumlarındaki astronomi çalışmalarında temel amaç, öğrencileri bu 
bilim dalıyla tanıştırmak ve tüm bilim dalları arasındaki ilişkileri kavramalarını sağlamak. Eyüboğlu Eğitim 
Kurumları 17 yıldır Astronomi dersine müfredatında yer veren Türkiye’deki ilk okuldur. İkiz gözlemevlerinden 
ilki, Apollo 16 ile aya seyahat eden ünlü Amerikalı Astronot Charles Duke tarafından 1997-1998   
eğitim-öğretim yılında açıldı. Teknik bakımdan ilkiyle aynı donanıma sahip ikinci gözlemevinin açılışı,  
1999-2000 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirildi.

AAVSO - American Association of Variable Star Observers (Değişken Yıldızlar Gözlemcileri Birliği) 
Parlaklığı değişen yıldızlarla, başka bir deyişle “değişken yıldızlarla” ilgilenen amatör ve profesyonel 
astronomlardan oluşan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir bilim ve eğitim kuruluşudur.

Üyesi olunan topluluklar;
ASP-Astronomical Society of the Pasific (Pasifik Astronomi Topluluğu)
Kuzey Kaliforniya’daki bir grup profesyonel ve amatör astronomun, az rastlanan tam güneş tutulması 
olayını izlemek için bir araya gelmelerinin ardından 1889 yılında kurdukları bir kuruluştur. ASP, 70’ten fazla 
ülkedeki üyeleriyle dünyanın en büyük genel astronomi topluluğu haline gelmiştir. ASP Yönetim Kurulu; 
astronomlardan, eğitimcilerden ve amatörlerden oluşmaktadır.



Kütüphane
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerinin 
okuyan bireyler olmalarına büyük önem verir.  
Müfredatında yer alan kütüphane dersleri, 
ilk ve ortaokul programında yer alan okuma 
saati uygulamaları bu önemin göstergesidir. 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları için kütüphane ve 
medya merkezleri bir gurur kaynağıdır. İlkokul 
kütüphanelerinin yanı sıra, altı dilde 85.000 
kaynağa sahip, 103 süreli yayın aboneliği ve 
2 bin CD/DVD’den oluşan zengin içeriğiyle 
birçok üniversite kütüphanesinden üstün 
donanıma sahip Merkez Kütüphanesi, her zaman 
öğrencilerin, çalışanların ve velilerin araştırma ve 
çalışmalarına kaynak sağlar.  
Ayrıca, Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu binasında 
Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı  
ünitelerine göre düzenlenmiş olan bir de 
araştırma merkezi hizmet verir. Araştırma merkezi, 
öğrencilerin ders işlerken ve araştırma yaparken 
basılı ve elektronik kaynaklarla birlikte görsel 
ve işitsel birçok eğitim materyalini aktif olarak 
kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Kütüphaneler ders saatlerinde öğretmenler 
eşliğinde kullanılabildiği gibi ders saatleri 
dışında hafta içi ve cumartesi günleri 17.00’a 
kadar kullanıma açıktır. Merkez Kütüphane’de 
öğretmenlerin kütüphanede ders yapabilmeleri 
için biri bilgisayarlı olmak üzere iki sınıf, 
bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için 
üç çalışma odası ve bir video konferans odası 
bulunur. Kütüphanede, internet ya da online 
kütüphane kataloğundan tarama yapılabilmesi için 
15 bilgisayar kullanıma açıktır.



Kütüphanelerin teknik donanımı günün koşullarına göre sürekli yenilenir. Tüm işlemler kütüphane 
otomasyon programı ile yürütülür. Bu program ile kütüphanedeki tüm kaynakların (kitap, dergi ve pek çok 
kitap dışı materyal) bibliyografik bilgilerine ulaşılabilir, kütüphane içinden ya da dışarıdan internet
sayfası aracılığıyla tarama yapılabilir.

İsmet Zeki Eyüboğlu koleksiyonu
Merkez Kütüphane’nin önemli bir özelliği, değerli yazar İsmet Zeki Eyüboğlu koleksiyonunu bünyesinde 
bulundurmasıdır. Koleksiyon, değerli yazarın vefatından sonra ailesi tarafından Merkez Kütüphanesi’ne 
bağışlanmış, 10 Aralık 2004’te raflardaki yerini almıştır. Koleksiyonda 2992 Türkçe kitap ve süreli yayın, 
54 Osmanlıca, 141 Almanca, 4 İngilizce, 9 Fransızca ve 53 Latince kitap bulunur.



Destek 
Hizmetler
Beslenme
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak amacıyla 
anaokulu, hazırlık, 1. ve 5. sınıf seviyelerinde öğrencilere öğle yemeği zorunludur. Yemek hizmeti 
Eurest-Sofra Catering firması tarafından sağlanır. Profesyonel bir ekibin titizlikle çalıştığı firmada 
yemekler uzman diyetisyenler tarafından denetlenerek besin değerleri ve kalori hesaplamaları yapılır.



Güvenlik
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında tüm kampüslerin 
gündüz ve gece güvenliğini “Özel Güvenlik 
Birimi” sağlar. Kampüslerde güvenlik için güçlü 
bir teknik donanım kullanılır. Tüm giriş - çıkışlar 
bilgisayar ortamında kaydedilir. Kampüsler ve 
çevreleri güvenlik kameraları ile izlenir, 24 saat 
görüntü kontrolü ve kaydı yapılır.

Sağlık
Öğrencinin sağlıklı olması başarılı bir eğitim için 
en önemli koşuldur. Eyüboğlu Eğitim Kurumları 
sağlık hizmetlerini bu anlayış doğrultusunda sunar. 
Okullarda öğrencilerin fiziksel gelişim ve sağlık 
durumlarıyla ilgili her türlü bilgi izlenir ve kayıt 
altına alınır. Sağlık biriminde Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı doktor ve okul hemşireleri 
görev yapar. Öğrenciler okul faaliyetlerini 
sürdürdükleri her türlü mekân ve zamanda kaza ve 
acil durum tanımlamasına giren tüm hallere karşı 
acil durum sigortası ile güvence altına alınır.  

Servis
Öğrencilerin ulaşımı Eyüboğlu Eğitim 
Kurumları servis organizasyonu ile sağlanır. 
Servis araçlarında öğrencilerin emniyet 
kemerlerini takmaları zorunludur. Servis 
araçlarının, üç yıldan yaşlı olmamasına 
dikkat edilir. Araçların güvenliği ve kontrolü 
kurumun garantisi altındadır.



Eyüboğlu 
Mezunları
Eyüboğlu, geleceğin liderlerini yetiştirme hedefine; yenilikçilik, yüksek etik ve akademik standartlar, bütünlük 
taşıyan eğitim ve sürekli etkin öğrenme anlayışı sayesinde ulaşır. Bu anlayışla yetişen Eyüboğlu öğrencileri, 
insani değerlerle donatılmış özgüvenli genç yetişkinler olarak Eyüboğlu’ndan mezun olur. Eyüboğlu Eğitim 
Kurumları Kurucusu Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu’nun söylediği gibi, “Eğitimlerini tamamlayarak çeşitli 
görevlerde öncelikle insanlığa hizmet anlayışı ile çalışan mezunlarımızın başarıları, gurur kaynağımızdır.” 
Bu anlayışın doğal sonucu olarak Eyüboğlu Eğitim Kurumları; öğrencileri, çalışanları, velileri, mezunları ve 
yarım yüzyıla yaklaşan geçmişiyle büyük bir ailedir ve ödünsüz kalitesi, eğitimde öncü konumuyla daha nice  
yıllar çocuklarımızı ve gençlerimizi Atatürk ilkeleri ışığında özenle yetiştirmeye devam edecektir.



Eyüboğlu 
Mezunları

Eğitim: Eyüboğlu
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