




Boğazhisar Eğitim Kurumları, 

2008 yılında eğitime dair yeni şeyler söylemek için kuruldu. 
16 Bin metrekare alanda boğaza nazır bir arazide kurulan 
okulumuz, adını Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde anlattığı 
“Boğaz Hisarı”ndan almaktadır.

Boğazhisar Eğitim Kurumları, özel olarak geliştirilen ve patent 
tescili yapılan “5Q Eğitim Modeli”  farkıyla kuruluşundan bu 
yana yükselen bir başarı grafiğine imza atmaktadır. Bu model 
ile öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve bedensel 
alanlardaki potansiyelini keşfedip, bütüncül bir şekilde 
geliştirerek eğitimi yeniden tanımlar. 

Boğazhisar öğrencileri her biri farklı gelişim alanlarına hitap 
eden uygulamalı gelişim atölyelerinde sadece bilgi değil, 
beceri kazanarak gerçek hayata hazırlanır. İngilizce, Çince ve 
Arapça eğitimi ile dünya vizyonu kazanır.

Öğrencilerimiz koru içindeki eğitim ortamlarında, derslerde 
öğrendikleri bilgileri doğa ile iç içe deneyimleme fırsatı 
bulurlar. 



Vizyonumuz
Aidiyet ve mensubiyeti ile iftihar edilen 
dünyanın en iyi eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz
Öğrencilerimizi zihinsel, duygusal, sosyal, 
bedensel ve ruhsal alanların tamamında 
en mükemmel şekilde yetiştirmektir.



Farklılıklarımız
• 5Q Eğitim Modeli

• Değerler eğitimi 

• Rol model eğitimciler  

• Sağlıklı yaşam, doğal ve helâl beslenme 

• Gelişim ve uygulama atölyeleri  

• Kitlesel değil kişiye özgü eğitim 

• Boğazhisar rehberlik modeli

• İngilizce, Çince ve Arapça dil eğitimi

• Yetenekleri keşfetme ve geliştirme programı 

• Zenginleştirilmiş eğitim programları

• Boğaza nazır, tabiatla iç içe kampüs
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IQ (Intelligence Quotient) Zihinsel Gelişim: 
Öğrencilerin analiz ve sentez yapma, problem çözme, 
sıradışı düşünme ve mucitlik becerileri geliştirilmektedir.

EQ (Emotion Quotient) Duygusal Gelişim: 
Öğrencilere kendini tanıma, başkalarını anlama, 
duygularını yönetme ve otokontrol becerileri ile sanat 
ve estetik duygusu kazandırılmaktadır.

SQ (Spiritual Quotient) Ruhsal Gelişim: 
Yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde verilen 
değerler eğitimi ile öğrencilerin ilmî, ahlakî ve manevî 
yönden gelişimleri sağlanmaktadır. 

CQ (Communication Quotient) Sosyal Gelişim: 
İletişim becerileri, pratik hayat becerileri ve adab-ı muaşaret 
eğitimleri ile öğrencilerin birer İstanbul beyefendisi ve 
hanımefendisi olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

KQ (Kinesthetic Quotient) Bedensel Gelişim: 
Öğrencilere helal, doğal ve dengeli beslenme, spor yapma, 
düzenli ve sağlıklı yaşama kültürü kazandırılmaktadır.

5Q Eğitim Modeli

IQ (Intell igence Quotient)

KQ
 (

K
in

es
th

et
ic

 Q
u

o
ti

e
n

t)

SQ (Spiritual Quotient)

EQ (E
motio

n Quotient)

C
Q

 (C
o

m
m

unication Q
uotient)

ru
hsal

Geliş i m

du

ygusal

Ge liş i m

be
densel

Ge liş i m

so
syal

Geliş i m

Zih
insel

Geliş i m

• KENDİNİ TANIMA VE KABUL
• DUYGULARI ANLAMA
• DUYGU YÖNETİMİ
• PROBLEM ÇÖZME
• SANAT VE ESTETİK

• KUR’AN-I KERİM
• İLMİHAL
• SİYER-İ NEBİ
• ŞAHSİYET EĞİTİMİ

• İLETİŞİM
• TEMEL YAŞAM BECERİLERİ 
• İCTİMAİ KABİLİYETLER
• SOSYAL DUYARLILIK 
• ADAB-I MUAŞERET

• DÜŞÜNME BECERİLERİ
• SIRADIŞI DÜŞÜNME
• GENEL YETENEK BECERİLERİ

• BESLENME
• SPOR 
• SAĞLIK

Boğazhisar Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen ve patent tescili yapılan 5Q Eğitim 
Modeli, bireyi tüm yönleri ile geliştirilen bir eğitim modelidir. 

Her birey zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve bedensel olarak doğuştan gelen büyük bir 
potansiyele sahiptir.  5Q Eğitim Modelinin amacı bu potansiyeli bütün yönleriyle ortaya 
çıkararak öğrencilerin aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi bireyler olarak 
yetişmelerine katkı sağlamaktır.

5Q Eğitim Modeli
“Dünya yeni bir eğitim modeli ile tanışıyor.”
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Doğa İle İç İçe Bir Kampüs
“Boğazhisar’da öğrenciler okula severek geliyorlar ve 
okulda daha fazla vakit geçirmek istiyorlar.”

Verimli bir eğitimin önemli bir parçası da eğitimin gerçekleştiği ortamlardır. 
Boğazhisar Eğitim Kurumları öğrencilerine, Sarıyer’de şehrin tüm karmaşasından 
uzak, doğa ile içi içe 16.000 metrekarelik kampüs alanında sıradışı eğitim 
ortamları sunuyor. 

Öğrenciler, günün belirli vakitlerini koru içindeki eğitim ortamlarında 
geçiriyorlar. Derste öğrendikleri bilgileri doğa ile iç içe deneyimleme fırsatı 
buluyorlar. Böylece öğrenciler doğal ve gerçek yaşamla güçlü bir bağ kuruyorlar.



Bo

ğazhisar öğrencileri doğa ile iç içe eğitim görür.



Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
“Her çocuk özeldir.”

Her çocuk özeldir ve her biri diğerlerinden farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik 
özelliklerine sahiptir. Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu özellikler ya körelir 
ya da gelişir. 

Bu anlayışın bir gereği olarak geliştirilen “Boğazhisar Rehberlik Modeli” her 
öğrencimizi zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ve ruhsal yönlerden bütünsel 
olarak değerlendiren, öğrencinin performansını dikkate alan ve kişiye özel 
çözümler üreten özgün bir projedir. 

Bu proje ile her öğrencimizin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen 
özellikleri keşfedilerek onlara bireysel rehberlik sunulur. Böylece 
öğrencilerimizi bütün yönleriyle tanıyarak, onların küçük yaşlardan itibaren 
geleceklerine bilinçli bir şekilde yön verebilmelerine yardımcı olmak 
hedeflenmektedir.



Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bo

ğazhisar öğrencileri kendini tanır ve geliştirir.



Akademik Çalışmalar
“Boğazhisar’da kitlesel değil kişisel eğitim.”

Boğazhisar Eğitim Kurumlarında akademik çalışmalarla, derslerin temel 
becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi hedeflenmektedir. 
Dersler, yenilenen müfredat programları ve değişen sınav sistemleri doğrultusunda, 
öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları da gözetilerek işlenmektedir. 

Akademik öğretim süreçleri ve ölçme değerlendirme yaklaşımları tam öğrenmeyi 
sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İşlenen ders kazanımlarını ölçmek maksadıyla 
her hafta “Tam Öğrenme Ölçeği” uygulanır. Kazanım eksiği olan öğrencilere Haftalık 
Gelişim Tamamlama Görevleri ile ek çalışmalar planlanır ve tam öğrenme sağlanır. 
Öğrencilerin akademik hedeflere ulaşabilmesi için bireysel takipleri “Akademik 
Gelişim Portfolyosu” ile yapılır.



Bo

ğazhisar öğrencileri hem
 sınava hem hayata hazırlanır.



Bo

ğazhisar öğrencileri dünya vizyonu ile yetişir.



Yabancı Dil Eğitimi
“İngilizce konuşturan okul”

Boğazhisar’da İngilizce öğretimi; İletişimsel Dil Eğitimi (Communicative Language 
Teaching- CLT) felsefesiyle yürütülmektedir. Öğretim yöntemi ve teknikleri, 
materyaller, yayınlar ve öğretim kadrosu bu metodolojiye göre şekillenmektedir. 
Dil eğitiminde temel ilkeler; anadil öğrenim yöntemi, öğretim yerine edinim 
yaklaşımı, maruz bırakma, okul ve evin dil öğrenme iklimini destekleyecek şekilde 
düzenlenmesi, aile katılımı ve yaz kampları olarak belirlenmiştir.

Öğretim hedefleri, “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Bu portfolyoya göre okulöncesinden 8. sınıfa kadar eğitim görmüş 
her öğrencinin B1 seviyesinde İngilizce yeterliliğine sahip olması hedeflenmiştir.

Boğazhisar eğitim Kurumlarında İngilizce’nin yanı sıra Çince ve Arapça eğitimi de 
verilmektedir. 



Bo

ğazhisar öğrencileri değerlerini bilir ve yaşar.



Değerler Eğitimi
Boğazhisar öğrencileri aklı selim, kalbi selim ve 
zevki selim sahibi kişiler olarak yetişir.

Yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde verilen değerler 
eğitimi ile öğrencilerin ilmî, ahlakî ve manevî yönden 
gelişimleri sağlanmaktadır. 

Değerler eğitiminde Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgilerin 
verildiği İlmihal dersleri, İslam ahlakının öğretildiği Şahsiyet 
Eğitimi ve Siyer-i Nebi dersleri yapılmaktadır.
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ğazhisar öğrencileri gezerek yerinde öğrenirler.



Boğazhisar’da Geziler
“Boğazhisar öğrencileri mezun oluncaya kadar 
44 farklı mekanı gezerek yerinde öğrenirler.” 

Boğazhisar Eğitim Kurumları’nda geziler, birer eğitim faaliyetidir. Anasınıfından 
8. Sınıf sonuna kadar hangi sınıfta hangi gezilerin yapılacağı planlanmıştır. 
Bu planlama yapılırken gezilerin; öğrenci yaş ve gelişim düzeyine uygunluğu, 
derslerin kazanımlarını destekleyici olması dikkate alınır. 

Gezi mekânlarının seçiminde çevremizdeki doğal güzelliklere, kültürel 
zenginliklere, tarihi mekânlara,  bilim ve tarih müzelerine, botanik parklara ve 
eğitsel mekânlara dengeli şekilde yer verilir. 



Gelişim ve Uygulama Atölyeleri 

Gelişim ve Uygulama Atölyeleri, 5Q Eğitim Modelinin uygulama 
ortamlarıdır. 5Q Eğitim Modeli ile öğrencilerin yalnızca bilgi edinmeleri 
değil, hayatta ihtiyaç duyacakları temel becerileri ve karakter özelliklerini 
de kazanmaları amaçlanmaktadır. Sadece bilgi aktarımına yönelik olarak 
tasarlanmış klasik sınıf ortamlarında bu becerilerin kazanılması mümkün 
değildir. Beceri ve karakter gelişimi için öğrencilerin anlatılan teorik 
bilgiyi yaparak ve yaşayarak uygulamaya dökmeye ihtiyaçları vardır. 

Boğazhisar Gelişim ve Uygulama Atölyeleri öğrencilerin bütün yönleriyle 
gelişimini amaçlayan aşağıdaki dersler için özel olarak tasarlanmıştır. 

“Boğazhisar öğrencileri atölyelerde sıradışı eğitim 
mekanlarının farkını yaşar.”

İlkokul Gelişim Atölyeleri 
Zekâ Atölyesi • Robotik ve Kodlama Atölyesi • Gastronomi Atölyesi 
Astronomi Atölyesi  • Görsel Sanatlar Atölyesi • Eğlenceli Bilim Atölyesi  
Organik Tarım Atölyesi

Ortaokul Uygulama Atölyeleri 
Zekâ ve Akıl Oyunları Atölyesi • Robotik ve Kodlama Atölyesi • Organik 
Tarım Atölyesi • Karate/Tekvando Kulübü • Okçuluk Kulübü • Güreş Kulübü 
El Sanatları Atölyesi • Fotoğrafçılık/Kısa Film • Gastronomi Atölyesi







Zekâ gelişimine katkı sağlamak için özel olarak tasarlanan Zekâ Atölyesi’nde 
öğrenciler sahip oldukları zihinsel potansiyelin farkına varıyorlar. Zeka oyunları, 
düşünme becerileri ve sıradışı düşünme eğitimleriyle bu potansiyellerini 
geliştiriyorlar. 

Zekâ ve Akıl Oyunları Atölyesi



Bu atölyede öğrenciler temel düzeyden başlayarak ileri düzey 
robot tasarımı, programlama, akış diyagramları, yapay zeka 
teknolojileri hakkında eğitim alıyorlar.

Robotik ve Kodlama Atölyesi 







Bu atölyede öğrenciler Türk mutfak kültürünü ve dünya mutfağını 
tanıyorlar.  Öğrenciler yaş seviyelerine uygun olarak pasta ve yemek 
yapımı, salata hazırlama, fırın kullanımı, turşu ve reçel yapımı gibi çok 
çeşitli alanlarda uygulamalı eğitimler alıyorlar.

Gastronomi Atölyesi 



Öğrenciler evreni Astronomi Atölyesi’nde keşfediyor, uzay ve 
gökyüzü ile ilgili tüm sırları öğreniyor, planetaryumda güneş 
sistemine eşsiz bir yolculuk yapıyorlar.

Astronomi ve Uzay Atölyesi 







Bu atölyede öğrencilerin merak ve keşfetme duyguları 
desteklenerek; küçük yaşlardan itibaren fen bilimlerine olan 
ilgileri geliştirilmeye çalışılıyor. Temel bilimsel kavramları 
eğlenceli deneyler yaparak öğrenmeleri sağlanıyor.

Eğlenceli Bilim Atölyesi 



Fiziksel gelişim için ideal bir spor dalı olan okçuluk ile öğrencilerimizin 
odaklanma ve dikkat becerilerini de arttırmaları amaçlanmaktadır. 
Öğrenciler okçuluk atölyesinde bu becerilerini geliştirme hedefiyle 
çalışmalar yapıyorlar.

Okçuluk Kulübü







Karate, yarışmacılık ve rekabet yerine insanın egosunu kontrol 
edebilme becerilerinin öne çıktığı bir spor branşıdır. Öğrenciler bu 
atölyede karatenin kuşaklarında uzmanlaşma hedefiyle çalışmalar 
yapıyorlar.

Karate/ Tekvando Kulübü



Ata sporumuz olan güreş, tarihteki en köklü spor türlerinden 
biridir. Bu atölyede öğrenciler, mücadele azmi ve sabır eğitiminin 
yanında, güreşin temeli olan jimnastik ve esneklik becerileri 
kazanıyorlar.

Güreş Kulübü







Öğrenciler bu atölyede, hat, ebru, çini-seramik başta olmak üzere 
geleneksel el sanatlarımızın farklı branşlarında ustalardan eğitim alıyor, 
sanatsal düşünme becerilerini ve estetik duygularını geliştiriyorlar.

El Sanatları Atölyesi



Öğrenciler, film yapımının ilk aşaması olan fotoğrafçılıkla bu 
atölyeye adım atıyor, belgesel yapımının tüm süreçlerinde 
uzmanlaşma hedefiyle çalışmalar yapıyorlar.

Fotoğrafçılık/Kısa Film 







Öğrenciler bu atölyede organik tarım hakkında bilgi ve beceri sahibi 
oluyorlar.  Sebze yetiştiriciliğinin temel prensiplerini öğreniyorlar. 
Ata tohumlarından elde edilen domates, salatalık, biber, kabak, 
mısır, fasulye gibi sebze fidelerinin ekimini ve bakımını yapıyorlar.  

Organik Tarım Atölyesi 
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