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HAKKIMIZDA

2015 yılında kurulan “Özel Başakşehir Okulları” 
çağımızın ihtiyaç duyduğu insan modelini 
yetiştirebilmenin gayreti içinde bir eğitim 
anlayışı ile hizmetine devam etmektedir. 
Kurumumuz kısa süre içerisinde kalitesini ortaya 
koymuş ve kendisine gösterilen ilgi ve güvene 
başarılarıyla karşılık vermiştir. 
             Okullarımız,  gelecek yılların ihtiyacına 
cevap verecek fiziki yapısı ve teknolojik 
imkânları ile ülkemizin gelecek nesillerini 
yetiştirmekte öncü bir kurum olarak eğitim 
öğretim hayatında yer almaya devam 
edecektir.
 Amacımız; eğitime olan bakış açımızı 
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insan yaşamının her evresine yansıtabilmektir. 
Kurumumuz öğrencilerin bilgi deposu olması 
yerine, bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi işleyerek 
hayata geçirebilen, bilgi teknolojilerini 
kullanabilen, yabancı dil ile iletişim becerilerini 
kazanmış, karakterli bireyler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

 Özel Başakşehir Okulları, modern ve 
yenilikçi yaklaşımı ile herkes için sürdürülebilir 
gelecek hedefleyen KOZUVA ŞİRKETLER 
GRUBU'nun eğitim alanında ürettiği ayrıcalıklı 
bir değerdir.



VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Evrensel değerleri kendi kültürüyle yoğuran, farklılıkları 
birer güzellik olarak kabul eden, özgüven sahibi, mutlu 
ve inovatif gençler yetiştirerek eğitimde örnek alınan bir 
kurum olmaktır.

Kurumlarımız; ulusal ve uluslararası standartlarda,  
bireysel farklılıkları dikkate alarak, öğrencilerin kişilik, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik gelişimlerini bir 
bütün halinde takip ederek,  kendi donanımlarını 
keşfetmiş ve onları nasıl geliştirebileceğini bilen bireyler 
olarak hayata hazırlar. 
Donanımlarının farkında olarak yetiştirilmiş bireyler, 
ülkemizi ve dünyayı daha yaşanılabilir kılar.
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Yatırımın
en değ�lisi
eğitim için
yapılandır.
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HEDEFLERİMİZ

 
 Başakşehir  Eğit im Kurumlar ı ;  
“Öğrenci ler imiz in i lg i  alanlar ın ı ,  
yetenekler in i  keşfetmeler ine ve 
kendi ler in i  gerçekleşt i rmeler ine 
rehber l ik  eder .”

“Eğit imde değişen ve gel işen 
yaklaşımlar ı  uygulamada öncü,  
güvenen ve güveni len bir  eğit im 
kurumu olarak l ider şahsiyet l i  
b i reyler i  hayata hazır lamayı”  
hedefler .
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YAŞAM ALANIMIZ

Başakşehir  Eğit im Kurumlar ında;
Öğrenci ler in her zaman mutlu 
olmalar ın ı  sağlamak iç in onlara 
oyun alanlar ından tutun zekâ 
gel işt i rme alanlar ına,  din lenme 
alanlar ından tutun tar ım 
alanlar ına,  gözlem ve deney 
alanlar ına,  sport i f  alanlara,  
teknoloj ik  mekânlara kadar her 
tür lü iht iyacı  karş ı layacak 
“YAŞAM ALANLARI”  
oluşturulmuştur .  
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Modern ve Tam Donanımlı Bir Eğitim Ortamı…Modern ve Tam Donanımlı Bir Eğitim Ortamı…
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Spor ve Kültür Kompleksimiz 
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Kültür Kompleksi
Konferans Salonu

Eğitim anlayışımızın olmazsa 
olmaz komplekslerinden  bir 

tanesi olan konferans salonumuz; 
öğrencilerimizin gelecekte 

çalışmalarını değişik ortamlarda, 
topluluk karşısında 

sunabilmelerinin temellerinin 
atıldığı ve özgüvenlerinin 

pekiştirildiği en önemli eğitim 
ortamlarımızdan birisidir. 
Konferans salonumuz, yıl 

içerisinde yapılacak olan tüm 
tören, etkinlik, bilgilendirme 

seminerleri,ve konferanslar için 
kullanılmaktadır. 300+ kişilik 

salonumuz, kaliteli teknik 
donanım, ses ve ışık düzeni ile 

personelimiz ve öğrencilerimize 
hizmet vermektedir.
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Kültür komplekslerimizin önemli bir 
alanı olan amfi tiyatromuz  

öğrencilerimizin sanat etkinliklerini 
rahatlıkla gerçekleştirebileceği  

ideal bir ortamdır.

Kültür Kompleksi
Amfi Tiyatro
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Spor Salonu

Okulumuz spor salonu; basketbol 
voleybol, hentbol, futbol,  gibi takım 

sporlarının yanında bireysel 
sporların da yapılabileceği, 

standartlara uygun modern bir 
eğitim ortamıdır.

 Başakşehir Okullarındaki her 
öğrenci ilgi ve yeteneklerine göre 

bir spor dalına yönlendirilerek 
lisanslı bir sporcu olması için 

desteklenmektedir.
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Yüzme Havuzu

Kapalı yüzme havuzumuzda 
öğrencilerimize deneyimli 

eğitmenler tarafından eğitim 
verilmektedir. Öğrencilerimiz hem 

beden eğitimi derslerinde hem de 
haftasonu kurslarımızda havuzu 

kullanmaktadırlar.
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Okulumuzda, konferans salonu, maker atölyesi, drama odası, kütüphane, fen 
laboratuvarları (fizik, kimya, biyoloji), robotik kodlama atölyesi, teknoloji tasarım 
atölyesi,  görsel sanatlar atölyesi, müzik odası, spor alanları, kapalı spor salonumuz 
ve yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Son teknoloji ile donatılan sınıflarda akıllı 
tahta (Smart Board) sistemi uygulanmaktadır.
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Fiziki Donanımımız
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Başakşehir Okulları ana sınıfında 5 
ve 6 yaş grubu çocuklarına eğitim 
verilmektedir.  ilgi ve ihtiyaçlarının 

dikkate alındığı okul öncesi 
eğitimimizde, farklı eğitim modelleri 

ile zenginleştirilmiş program 
uygulanmaktadır. Programımız 

Öğrencilerimizin gelişimsel 
becerilerini desteklemek için, 

yaratıcı drama, müzik, beden 
eğitimi  ve görsel sanatlar gibi 

branş dersleri ile zenginleştirilmiştir. 
Yabancı dil öğretimi, deneyimli 

öğretmenler tarafından 
yürütülmektedir.

Okul Öncesi
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eğitim çocuğu sevmekle başl�
 Başakşehir Eğitim Kurumlarında 
Öğretmen, öğrenmeye rehberlik eden 
kişidir. Her bakımdan öğrenciye örnek 
oluşturması sebebiyle sahip olması 
gereken değerler vardır. Bir 
öğretmenin başarılı olabilmesi için;
• Dinamik
• Güvenilir
• Duyarlı
• Öz güven sahibi
• Takım çalışmasına önem veren
• İletişim becerileri yüksek
• Teknolojiden faydalanan
• Gelişime ve öğrenmeye açık   
 olması gerekmektedir. 

Başakşehir Okulları alanında uzman, 
tecrübeli, seçkin, yönetim ve öğretim  
kadrosu ile çalışmaktadır.
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Laboratuvar

Laboratuvar, öğrencilerin fen 
konularını daha etkili ve anlamlı 
olarak öğrenmeleri bakımından 

önemli bir işleve sahiptir.   
Laboratuvar ortamında öğrenciler, 
ilk elden somut yaşantılar geçirirler 
ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye 

dayalı etkinliklerde bulunurlar. 
Laboratuvar fen bilimlerindeki 
karmaşık ve soyut kavramların 

öğretilmesinde etkili olarak 
kullanılarak dersi eğlenceli hale 

getirir. Okulumuzda; fizik, kimya ve 
biyoloji, robotik ve yabancı dil 

laboratuvarları bulunmaktadır.
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Kütüphanemiz, öğrencilerimize 
yaşam boyu bilgi okuryazarlığı 

kazandırmak üzere tasarlanmıştır.

Kütüphanemiz zengin donanıma 
sahip olup her daim kaliteli 

yayınlarla güncellenmektedir.

Okuyan, KENDİNİ GELİŞTİREN ve 
yaşam boyu öğrenen bireyler 

yetiştirmek asıl amacımızdır.  

Kütüphane
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Sağlıklı ve Güvenli Bir Eğitim Ortamı…

Sağlıklı, Eğitimli ve Güvenli Yarınlar İçin
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Başakşehir Okulları’nda öğrencilerin 
okula ulaşımı 18-20 öğrenci kapasiteli, 

periyodik bakımları yapılmış servis
araçlarıyla sağlanır. Öğrencilerin okula 
problemsiz ve güvenli bir şekilde gidip 

gelebilmesi için tüm araçlarda
servis hostesleri görev yapar.  

Başakşehir Okullarında giriş ve çıkışlar 
güvenlik görevlileri tarafından kayıt 

altında tutulur. Görevliler, başta 
öğrenciler olmak üzere tüm öğretmen 

ve personelin güvenliğinden 
sorumludur. Okulda güvenlik için güçlü 
bir teknik donanım bulunur. Kampüs ve 

çevresi güvenlik kameralarıyla izlenir 
ve 24 saat güvenlik kontrolü sağlanır.   

Güvenlik

Ulaşım

34|BAŞAKŞEHİR OKULLARI



35 |BAŞAKŞEHİR OKULLARI



Başakşehir Okulları, yemek hizmetleri 
konusunda uzman yemek firmasıyla 

çalışmaktadır. Sağlıklı, dengeli, 
hijyenik beslenmenin kontrolünü 

sağlamak için yemek menülerimiz 
okulumuz sağlık birimi tarafından 

hazırlanmakta, okul yönetiminin 
onayına sunulmakta ve aylık olarak 
web sayfamızda paylaşılmaktadır. 

Yemekler ve ara öğünler günlük enerji 
ve besin ihtiyaçları dikkate alınarak 
lezzetli ve doyurucu olacak şekilde 
konusunda uzman aşçı ve mutfak 

personeli tarafından okul 
yemekhanesinde hazırlanmaktadır.

Yemek & Beslenme
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Her türlü sağlıklı yiyecek ve içeceğin 
bulunduğu okul kantin ve kafeteryamız 

ders dışı zamanlarda öğrencilerimiz 
için vakit geçirebilecekleri bir ortamdır.

Kantin & Kafeterya
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www.basaksehirokullari.k12.tr

444 03 05


