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Ömür boyu eğitim anlayıșının yerleștiği, bilim ve teknolojide gelișmelerin hayatın her 

alanına damgasını vurduğu günümüzde çocuklarımızı en doğru șekilde hayata 

hazırlamak için hem aileler hem de eğitimciler olarak büyük bir gayret içindeyiz. 

Eğitim artık formülü yüzyıllar önce yazılmıș bir anlayıșla devam edemez; devam ederse 

çocuklarımızın yarınından eksiltmiș oluruz. Bu anlayıșla geleceğin eğitimini bugünden 

uygulayan Bahçeșehir Okulları, öğrencilerini 5 yașından itibaren geleceğe hazırlamaya 

bașlıyor, STEM+A, Bilișimsel Düșünme, Kodlama, Dijital Eğitim, Çift Dilli Eğitim gibi çağdaș 

eğitim modelleri ile günümüzün önünde koșan eğitim anlayıșının Türkiye’de öncülüğünü 

yapıyor. Bahçeșehir Okulları Kurumsal İletișim birimi düzenlediği Konferans, Bienal, 

Seminer gibi önemli etkinliklerle bu benzersiz eğitim anlayıșının daha iyi algılanmasına ve 

kamuoyunun eğitimdeki yeni paradigmaları özümsemesine destek oluyor.

Eğitim iletișiminde “biz ne yaptık” anlayıșı yerine, “ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için 

bizler neler yapmalıyız” anlayıșını benimseyen Bahçeșehir Okulları Kurumsal İletișim Birimi 

olarak dergimizin 4. sayısında eğitim adına doğru olduğuna inandığımız önemli gelișmeleri 

okuyucularımızla paylașıyoruz.

Bahçeșehir Okulları

Kurumsal İletișim ve Pazarlama Birimi

sunuș
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Bahçeșehir Okulları bu yıl tüm kampüslerinde eğitime entegre ettiği STEM eğitimi ile eğitim 
alanında reform niteliğinde adımlar atmaya devam ediyor ve öncü rolünü sürdürüyor.
Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurumları Bașkanı Enver Yücel ile dünyada giderek önem kazanan 
STEM eğitimini, özel okullara devlet teșviğinin eğitim sektörünü nasıl etkileyeceğini ve 
Bahçeșehir Okullarının geleceğe bakıșını konuștuk.

Eğitimle 
Türkiye’nin 
kaderini 
değiştirebiliriz
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BAHÇEŞEHİR OKULLARI TÜRKİYE’DE STEM 
EĞİTİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR. 
OKULLARINIZDA STEM’İ EĞİTİME ENTEGRE 
ETMEK İÇİN ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜYORSUNUZ. STEM EĞİTİMİ 
NEDEN ÖNEMLİ?
Bizi geleceğe tașıyacak eğitim sisteminin for-

mülünü arıyorsak bu formül kesinlikle STEM’dir. 
STEM, algoritmik düșünme becerilerini erken 
yașta kazandıran, disiplinlerarası çalıșma orta-
mı sunan ve en önemlisi eğitime üretim odaklı 
yaklașan eğitim sistemi olarak bugün dünyanın 
önde gelen ülkelerinde uygulanıyor. Obama, 
STEM eğitiminin yaygınlaștırılması için destek 
veriyor. Neden? Çünkü ABD verileri gelecekte 
yazılımcılar, mühendisler, ekonomistler, yaratıcı 
beyinler bulmakta zorlanacağını gösteriyor.  Bir 
eğitim ortamı düșünün, sınıf yok, oturan öğrenci 
yok, 40 dakika boyunca bir konu anlatan öğ-

retmen yok. Onun yerine birbirinin içine geçmiș 
laboratuvarlar ve atölyeler var. Bir laboratuvar-
da incelediğini, yandaki atölyede tasarıma dö-
nüștüren, onun yanındaki atölyede de tasarı-
mını üretime dönüștüren öğrenciler düșünün 
ve onlara her așamada yol gösteren, sorularını 
yanıtlayan öğretmenler. STEM eğitiminin teme-
linde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje 
hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüșe-
rek hayata geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel 
düșünme becerileri gelișen öğrenciler fen alan-
larında da çalıșma kapasitelerini artırıyor. İlk ve 
orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel 
düșünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını 
güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim 
süreçlerinin de eklenmesi ile STEM eğitiminin 
öğrenciye hayatı boyunca düșüncelerini üretime 
dönüștürme becerisi kazandırıyor.

BU KONUDA MESAFE ALMAK İÇİN 
DEVLETİN NE YAPMASI GEREKİYOR?
Artık herkes değișimin gerekliliğini görüyor. Dev-

let de eğitimi çağdașlaștırmak için çalıșıyor. Ama bu 
kadar büyük bir yapıda manevra yapmak kolay de-
ğil. Devletin öncelikle yapması gereken STEM eğitimi 
verecek eğitimciler yetiștirmek. BAU Eğitim Bilimleri 
Fakültesi’nde STEM Merkezi kurduk ve hem sertifi-
ka programı hem de doktora programı sunuluyor. Bu 
anlayıșın yaygınlaștırılması ve eğitime entegre edilme-
si gerekiyor. Eğitim öncelikle zihinlerde bașlıyor. Neyi, 
ne amaçla ve hangi hedef için yaptığımızı iyi bilmeliyiz. 
Yoksa aynı kısır döngü içinde yıllardır döndüğümüz 
gibi dönmeye devam eder, ileriye gidemeyiz.

STEM Center’larda, 

STEM sert!f!kalı 

eğ!t!mc!ler eşl!ğ!nde, 

anaokulundan !t!baren 

tüm kampüsler!m!zde 

uyguluyoruz. El!m!zde 

11 yıllık ver! ve tecrübe 

var. Bu b!r!k!m! 

ün!vers!tem!z!n desteğ!yle 

35 b!n öğrenc!m!ze 

aktardığımızda 

Türk!ye’n!n geleceğ!n!, 

ülkem!z!n kader!n! 

değ!şt!receğ!m!ze 

!nanıyorum. 



STEM KONUSUNDA OKULLARINIZDA
NELER YAPTINIZ VE NELER YAPMAYI 
PLANLIYORSUNUZ?
STEM eğitimi gelip geçici ya da kısa süreli bir yak-

lașım değil. Hem insana yani eğitimcilere, hem fiziki 
șartlara hem de müfredata çok ciddi yatırım yapılmalı. 
Biz 11 yıldır Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji Lise-
mizde bu eğitimi uyguluyoruz. Sonuçlar ortada; MIT, 
Stanford’a burslu giden öğrenciler, uluslararası ödül-
leri, Türkiye birincilikleri ve en önemlisi hayata geçmiș 
yüzlerce proje, alınmıș patent. Bahsettiğimiz bir lise, 
üniversite değil. Türkiye’nin en çok patent alan eğitim 
kurumunda uyguladığımız STEM artık tüm Bahçeșe-
hir Okullarında, STEM+A olarak uygulanıyor ve ‘biz 
bir STEM okuluyuz’ diyebiliyoruz. STEM+A ile sanat 
ve tasarım boyutunu da STEM eğitimine dahil ediyo-
ruz. Özel olarak olușturduğumuz STEM Center’larda, 
STEM sertifikalı eğitimciler eșliğinde, anaokulundan 
itibaren tüm kampüslerimizde uyguluyoruz. Elimizde 
11 yıllık veri ve tecrübe var. Bu birikimi üniversitemizin 
desteğiyle 35 bin öğrencimize aktardığımızda Türki-
ye’nin geleceğini, ülkemizin kaderini değiștireceğimi-
ze inanıyorum. 

STEM EĞİTİMİ ALMAK ÇOCUKLARIMIZA 
NE KAZANDIRACAK?
Çocuklarımızın STEM anlayıșına göre eğitim alıyor 

olması onların daha girișimci, yenilikçi, kendine gü-
venli bireyler olarak yetișmesini sağlayacak. Matame-
tik, fen, mühendislik derslerini daha iyi kavrayacaklar, 
bu dersleri daha çok sevecekler, öğrendiklerini haya-

tın içinde nasıl kullanacaklarını bildikçe, düșündükleri 
șeyi ürüne dönüștürebildiklerini gördükçe öğrenmeyi 
daha çok arzu edecekler. Yaparak, deneyerek, uygu-
layarak, üreterek öğrenmek en önemli kazançlarından 
biri olacak. Bu eğitim öğretimi alan öğrenci uluslara-
rası arenaya çıkma, daha iyi üniversitelere girebilme 
șansı bulacak ve sınavlarda daha bașarılı olacak. So-
nuç olarak STEM eğitimi ile bugünün çağdaș dünya-
sında, en ileri ülkelerinde uygulanan modeli, anlayıșı, 
eğitim kültürünü okullarımıza getirmiș oluyoruz, bun-
dan çocuklarımız da ülkemiz de kazançlı çıkacak. 

BUGÜN DÜNYANIN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNE 
BAKTIĞINIZDA EĞİTİM ALANINDA SİZİ 
ETKİLEYEN VE TÜRKİYE’DE UYGULAMAK 
İSTEDİĞİNİZ STEM DIŞINDA NELER VAR?
Dünyadaki değișimleri hem üniversitemizde 

hem okullarımızda yakından takip ediyoruz. Artık 
eğitime teknoloji tam anlamı ile girmiș durumda, 
eğitimde teknolojiyi kullanmak zorundayız. Bu-
nun da önderliğini yapıyor olmaktan mutluyuz. 
Teknolojiden geri kalmayacağız, çocuklarımız 
da kalmayacak.  Bunun dıșında eğitim anlayıșı, 
eğitim içeriği, öğretimin ne olduğu ile ilgili önemli 
paradigmalar, önemli değișimler var, bu değișim-
lere ayak uyduracağız. Bu yeni eğitim anlayıșının 
temelinde çocuklarımızın daha çok sorgulama-
sını, daha fazla merak duymasını sağlamak var; 
uygulamaya dayalı bir eğitim öğretim anlayıșı var. 
Bu yeni anlayıșa uygun modeller geliștiriyoruz ve 
uyguluyoruz. Biz șu anda Bahçeșehir Okulların-
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da dünyanın en iyi uygulamalarını getirmiș du-
rumdayız. 20 yıldan beri dünyayı takip ediyoruz. 
Avrupa’da, Amerika’da, Japonya’da, Uzak Do-
ğu’da eğitim öğretim adına iyi yapılan ne varsa 
inceliyoruz ve ülkemiz șartlarına en uygun hale 
getirerek Bahçeșehir Okullarında uyguluyoruz. 

BAHÇEŞEHİR OKULLARI OLARAK EĞİTİMDE 
REFORM NİTELİĞİNDE UYGULAMALARA 
İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ. 
BU REFORMLARLA İLGİLİ VELİLERE 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Biz velilerimiz ile iki farklı tarafta yer almıyoruz, 

aynı taraftayız, birlikteyiz. Çocuklarımızın geleceğini 
birlikte inșa ediyoruz. Velilerimiz ile dayanıșma içeri-
sinde olmak bizim için çok önemli.  Velilerimize tav-
siyem șudur; sizinle birlikte hareket edersek çocuk-
larınızı çok daha iyi yetiștirebiliyoruz. Çocuğunuzu 
nasıl desteklemeniz gerektiğini bilirseniz ona hep 
birlikte daha faydalı olabiliriz. O nedenle okullarımız-
da düzenlediğimiz veli eğitimlerine mutlaka katılın. 
Günümüzün eğitim anlayıșı, dünyada etkili olan eği-
tim yaklașımları ve okullarımızda uygulanan eğitim-
ler hakkında ne kadar çok șey bilirseniz çocuklarını-
za o kadar faydalı olursunuz. Veli seminerlerimizde 
bu konularda bilgi sahibi olabilir ve çocuğunuzun 

gelișimi ile ilgili kafanızı kurcalayan her konuda eği-
tim uzmanlarına danıșabilirsiniz.  Veli eğitimlerini bu 
amaçla yapıyoruz, daha da fazla yapmalıyız. 

ÖZEL OKULLARA YÖNELİK 
DEVLET TEŞVİĞİNİ  NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Devletin özel öğretime yaklașımında son yıllar-

da olumlu gelișme var. Daha fazla teșvik edilebilir 
elbette ama dar gelirli aile çocuklarının özel okul-
lardan istifade etmesi ile ilgili almıș oldukları karar 
Türk Milli Eğitimi açısından son derece önemlidir.  
Öte yandan Türkiye’de özel eğitim büyüyor gibi gö-
zükse de gelișmiș ülkelere baktığımızda oranların 
çok așağıda olduğunu görüyoruz. AB ülkelerinde, 
ABD’de hatta Rusya’da bile oran %15 civarınday-
ken Türkiye’de bu oran %4 bile değil. Her fırsatta, 
her yerde dile getirdiğim bir cümle var; “eğitime 
yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.” Eğer 
ülkemizin güçlü ekonomisiyle, demokrasi ve insan 
haklarıyla, çok kültürlü yașam geleneğiyle dünyaya 

örnek bir ülke olmasını istiyorsak yapmamız gere-
ken en önemli șey eğitim anlayıșımızı değiștirmek, 
sistemimizi kuvvetlendirmek ve çeșitlendirmektir. 
Çocuklarının %97’si tek tornadan çıkmıș gibi aynı 
sistem içinde yetișen bir ülkede kimse çok yaratıcı 
ve çarpıcı ișler bekleyemez. Eğitim devletin üstün-
de büyük bir yüktür. Bu yükün büyük bir kısmının 
özele devredilmesi vergilerin daha iyi kullanılması-
nı sağlayacaktır. Denetim ve rekabet artacağı için 
de özel eğitim daha kaliteli olacaktır. Bu durumda 
kazanan ülke olacaktır. Kaynaklarımız daha verimli 
kullanılmakla kalmayacak, daha çok öğrenci daha 
iyi eğitim alacaktır. Önemli olan eğitimin kalitesidir. 
Dolayısıyla eğitimde özel kurumlar daha fazla rol al-
malıdır ama bu kurumlarda verilen eğitim mutlaka 
devlet tarafından denetlenmelidir. 

TÜRKİYE’DE DAHA FAZLA
 KAMPÜS HEDEFİNİZ VAR MI? 
Var tabii, biz Bahçeșehir Okulları olarak ‘Kaliteli 

eğitim her çocuğun hakkıdır’ diyoruz. Doğusu ba-
tısı, güneyi kuzeyi hiç ayırt etmeksizin yurdun her 
köșesine ulașmak için çalıșıyoruz. Șu anda geldi-
ğimiz kampüs sayısı 69, hedefimiz 100 kampüse 
ulașmak, bütün illerde olmak ve  büyük ilçelerde ol-
mak. Türkiye’nin her noktasına dokunmak istiyoruz. 

TORUNLARINIZ ARTIK BÜYÜDÜ 
ONLAR DA BAHÇEŞEHİRLİ Mİ OLACAK?
Kızımın okul çağı benim okul açtığım zamanlara 

denk geldi, onunla birlikte bașladık. Okul açtım, kı-
zım o okulda eğitim gördü,  üniversite açtım orada 
devam etti. Torunlarım için de öncelik bizim okulla-
rımız olacak. Benim ilkem șudur; “Benim okulum, 
benim çocuğumun gidebileceği en iyi okuldur.’’

BAHÇEŞEHİR GRUBU OLARAK GELECEK İÇİN 
HEDEFLERİNİZ NEDİR?
Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurumları bugün Avru-

pa’nın en büyük eğitim kurumu. BAU Global marka-
mız ile üniversitemizi yurt dıșına tașıdık.  Washington, 
Berlin ve Batum’da üniversitemiz var. Bahçeșehir 
Okulları bugün Türkiye’nin alanında lider kurumu ve 
bu bașarımızı yurt dıșına tașımayı hedefliyoruz. New 
York ve Londra’da okul açacağız. Bizim hedefimiz 
dünyanın en büyük ilk 3 eğitim kurumu arasına gir-
mek ve mezunlarımızın dünya çapında elde edeceği 
bașarılarını alkıșlamak. n

Eğer ülkemizin güçlü ekonomisiyle, demokrasi ve insan haklarıyla, çok 
kültürlü yaşam geleneğiyle dünyaya örnek bir ülke olmasını istiyorsak 

yapmamız gereken en önemli şey eğitim anlayışımızı değiştirmek, 
sistemimizi kuvvetlendirmek ve çeşitlendirmektir.
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ENVER YÜCEL 
KÜRESEL EĞİTİME 
KATKI ÖDÜLÜ’NE 
LAYIK GÖRÜLDÜ 

haber



Birleșmiș Milletler himayesinde gerçekleșen ve yıl boyunca süren BM etkinliklerinin 
ödüllendirildiği “UNCA Ödülleri”, New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu 
yıl ilk kez bir Türk eğitimci; Enver Yücel “Küresel Eğitime Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

11

Birleșmiș Milletler Genel Sekreteri Ban 
Ki-moon’un ev sahipliğinde gerçekleșen 
törende, Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurum-

ları Kurucusu ve Bahçeșehir Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Bașkanı Enver Yücel, “Küresel Eği-
time Katkı Ödülü”ne layık görüldü. Dünyada bu 
dalda ödül alan ilk Türk olan Enver Yücel, ödülü-
nü Ban Ki-moon’un elinden aldı.

New York’ta düzenlenen ödül törenine BM 
yetkililerinin yanı sıra, çok sayıda siyasetçi, diplo-
mat, sanatçı ve gazeteci katıldı. Ödül töreninde 
bir konușma yapan Enver Yücel, eğitimin öne-
mine değinerek eğitimin insanlığın geleceğini 
biçimlendirdiğini belirtti. Eğitimde aksaklık ya-
șanması durumunda dünyanın ve insanlığın da 
kaybedeceğini vurgulayan Yücel, sonunu Türkçe 
sözlerle bitirdiği İngilizce konușmasında, “Dünya-
da eğitimin çözemeyeceği sorun olmadığına ina-
nıyorum. Tüm yașamım boyunca da bu uğurda 
hizmet ettim. Her șey ülkem Türkiye için, dünya 
için, insanlık için. Bu ödülü almakta bana büyük 
desteği olan eșime de çok teșekkür ediyorum’’ 
dedi. Ödül töreni sonrasında BM Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon ile özel bir görüșme yapan Enver 
Yücel, bu görüșmede dünyada yașanan eğitim 
sorunlarına, özellikle de mülteci çocukların eğiti-
mine ve çözüm yollarına değindi.

Gecede BM’de görev yapan gazetecilere, 
haber dalları ve konularına göre ödüller verildi. 
İtalyan asıllı ünlü tenor Andrea Bocelli ‘‘Küresel 
İnsaniyet’’ ödülünü aldıktan sonra konuklar için 
bir konser verdi. Önceki yıllarda farklı dallarda 
ödül kazanan isimler arasında Bill Clinton, Sir 
Richard Branson, Angelina Jolie, Ted Turner, 
Nicholas Cage, Mira Sorvino, John Prendergast, 
Arnold Schwarzenegger gibi isimler yer alıyor. n

Bahçeşeh"r Uğur Eğ"t"m 

Kurumları Kurucusu ve 

Bahçeşeh"r Ün"vers"tes" 

Mütevell" Heyet" Başkanı 

Enver Yücel, ödülünü

B"rleşm"ş M"lletler Genel 

Sekreter" Ban K"-moon’un 

el"nden aldı.

UNCA HAKKINDA
The Un!ted Nat!ons Correspondents 
Assoc!at!on / B!rleşm!ş M!lletler 
Gazetec!ler Derneğ!

1948 yılında New York City’de kurulan Birleșmiș 
Milletler Gazeteciler Derneği, dünyanın en prestijli 
meslek örgütlerinden biridir. Bugün dünyanın farklı ül-
kelerinin basın ve yayın kurulușları adına Birleșmiș Mil-
letler’de görev yapan gazetecilerden olușan 250’den 
fazla üyesi bulunmaktadır. Birleșmiș Milletler’in kuruluș 
ilkelerini korumak ve yașatmak üzere dünya ülkeleri 
ile bir köprü olușturmayı amaçlayan dernek her sene 
düzenlediği ödül töreninde bașta gazetecilik olmak 
üzere farklı alanlarda bașarılı kurum, kuruluș ve kișileri 
ödüllendirmektedir.



Bahçeșehir Okulları CEO’su olarak görev aldığı sürede kurumun hem sayısal olarak hem 
de akademik bașarılarıyla  büyümesi için çalıșan Devrim Karaaslanlı ile Bahçeșehir 
Okullarının son yıllarda gerçekleștirdiği büyümeyi ve eğitime kattığı değerleri konuștuk.  

‘‘Bahçeşehir Okulları ülkemizin en 
iyi, dünyanın da en saygın eğitim 
kurumlarından biri olmuştur.’’

12

röportaj
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BAHÇEŞEHİR OKULLARININ BUGÜN GELDİĞİ
KONUMU NASIL GÖRÜYORSUNUZ?
HEDEFLERİNİZE ULAŞTINIZ MI?
Bahçeșehir Okulları olarak bizim çok net bir 

hedefimiz var; Türkiye genelinde en yaygın ve en 
bașarılı okul olmak. Bu hedefimizin çıkıș noktası 
da “kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır” inancı-
mız. Arkamızda yarım asırlık bir eğitim kurumu-
nun güveni, yanımızda dünyanın en iyi üniver-
siteleri arasına girmek için çalıșan Bahçeșehir 
Üniversitesinden aldığımız destekle bu hedefe 

doğru emin adımlarla yürüyoruz.  Akademik 
bașarımızla Türkiye’nin 2015-2016 yılında en 
bașarılı okulu olduk. TEOG’da 310 öğrencimiz 
tüm sorulara doğru yanıt verdi. Türkiye’de daha 
büyük bir bașarı yok. Bir ilke imza atarak, tüm 
okullarımızda 5 yaștan itibaren kodlama eğitimi 
vermeye bașladık. Türkiye’nin ilk STEM okuluyuz. 
Bu yıl da STEM+A sistemimizi tüm okullarımız-
da uygulamaya aldık. Araștıran ve üreten bireyler 
yetiștirerek ülkemizin geleceğini yetiștirme hede-
fimiz doğrultusunda bir büyük adım daha attık.  
Bahçeșehir Okulları ülkemizin en iyi, dünyanın da 
en saygın eğitim kurumlarından biri olmuștur ve 
bu bașarısını artırarak yoluna devam etmektedir. 

SAYISAL OLARAK SON DÖNEMDE ÖNEMLİ 
BİR BÜYÜME GÖSTERDİNİZ. BU BÜYÜME
DEVAM EDECEK Mİ? 
Bahçeșehir Okulları emin adımlarla büyü-

yen bir eğitim kurumu. Sürdürülebilirlik bizim en 
önemli değerlerimizden biri. 2015-2016 döne-
minde 98 milyon Dolar yatırım yaparak Dragos, 
Kurtköy, Ordu, İzmir Güzelbahçe, Burdur, Bod-
rum, Torbalı, Manisa, Akhisar, Bismil, Çorlu, Ke-
șan, Afyon, Ayvalık kampüslerimizi açtık. Hepsi 
fiziki șartları, eğitim kadroları, teknolojik altyapı-
ları ile dünya standartlarının üzerinde kampüsler. 
Önümüzdeki yıl da yatırımlarımız devam ediyor. 
68 milyon Dolar yatırım yaparak 9 kampüs aça-
cağız. Hem İstanbul’da hem de Türkiye genelin-
de yeni kampüslerimizle ülkemizin eğitimin stan-
dartlarını yükseltmeye devam edeceğiz.

SAYISAL OLARAK BÜYÜME HEDEFLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİRKEN EĞİTİMLE İLGİLİ
NELER YAPIYORSUNUZ?
Özellikle son senelerde yaptığımız yatırım-

larla sayısal olarak büyüyoruz ve fiziksel an-
lamda mükemmel kampüsler yapıyoruz. Ancak 

önemli olan ve bir eğitim kurumunu sürdürüle-
bilir bașarıya tașıyan sunduğu eğitim ve öğre-
timin kalitesidir. Bizim de en güvendiğimiz ve 
kendimizi en güçlü gördüğümüz alan eğitimimi-
zin ve eğitmenlerimizin kalitesi. Bundan da asla 
taviz vermeyiz. Eğitim içeriğine yapılan yatırım 
kalıcıdır ve öğrenci mezun olduğunda kalitesini 
belirleyecektir. Teknolojiyi çok iyi kullanıyor ve 
eğitim sistemimize ve ortamımıza çok bașarılı 
bir șekilde entegre ediyoruz. Çağın gerekleri-
ne uygun olarak eğitim sistemimizi hep ileriye 

tașıyoruz. Yabancı dili anadil gibi edindiriyoruz. 
Bașta BAU olmak üzere dünyanın önde gelen 
üniversiteleriyle ișbirliği içinde çalıșıyoruz. Uy-
guladığımız her sistemin arkasında akademik 
bilgi ve birikim var. 

TÜRKİYE GENELİNDE 69 KAMPÜS,
141 OKULUNUZ VAR. HER YERDE AYNI
SİSTEMİ UYGULAYABİLİYOR MUSUNUZ?
Bizim için en önemli konu,  Türkiye gene-

lindeki tüm kampüslerimizde eğitim kalitesinin 
tamamen aynı olması. Ülkemizin her köșesin-
deki çocuklara aynı kalitede eğitimi ulaștırma-
nın gururunu yașıyoruz. Bunu da çok güçlü bir 
genel müdürlük kadrosuyla gerçekleștiriyoruz. 

Hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde yeni kampüslerimizle 
ülkemizin eğitimin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz.

Tüm s!stem!m!z! 
oluşturan, eğ!t!m!n 
!çer!ğ!n! bel!rleyen, 
kullanılacak tüm 
eğ!t!m materyaller!n!, 
sınavları hazırlayan 
merkez! ek!b!m!zd!r. 
Okullarımızda !se güçlü 
ve deney!ml! kadrolar 
bu s!stem! en !y! 
şek!lde uygular.



Tüm sistemimizi olușturan, eğitimin içeriğini be-
lirleyen, kullanılacak tüm eğitim materyallerini, 
sınavları hazırlayan merkezi ekibimizdir. Okul-
larımızda ise güçlü ve deneyimli kadrolar bu 
sistemi en iyi șekilde uygular. Kurum içi eğitim-
lerle eğitimcilerimizi güncel bilgi ve tekniklerle 
donatıyoruz, onlara kendilerini geliștirme fırsatı 
sunarken sistemimizi doğru șekilde uygulama-
larını sağlıyoruz. 

BİR VELİ OLARAK 
BAHÇEŞEHİR OKULLARININ 
EN MEMNUN OLDUĞUNUZ
ÖZELLİKLERİ NEDİR? 
Ben ve eșim için kızımızın akademik bașa-

rısı çok önemli.  Herkes için farklı bir özellik 

öne çıkar ama bizim için çocuğumuzun güçlü 
bir akademik altyapıyla hayata hazırlanması 
çok önemli. Bugün Bahçeșehir Okullarında 
aldığı eğitimin gelecekteki bașarısının da te-
minatı olacağına inanıyoruz. Aldığı eğitimin 
meyvelerini șimdiden görmeye bașladık.  
Mentor öğretmenimiz sistematik bir șekilde 
kızımızın akademik ve sosyal gelișimini takip 
ederek bizimle hem verileri hem de gözlem-

lerini paylașıyor. Kızımızın bașarı grafiğindeki 
yükselmeyi takip ediyoruz ve sonuçtan çok 
memnunuz.  Bunların yanında çok sosyal ve 
mutlu bir çocuk olarak büyüdüğünü görmek 
yoğun bir çalıșma hayatı olan bizler için çok 
değerli. n

14

Bizim en güvendiğimiz ve kendimizi en güçlü gördüğümüz alan eğitimimizin ve 
eğitimcilerimizin kalitesi. Bundan da asla taviz vermeyiz. Eğitim içeriğine yapılan 

yatırım kalıcıdır ve öğrenci mezun olduğunda kalitesini belirleyecektir.

‘‘Tüm s!stem!m!z! 

oluşturan, eğ!t!m!n 

!çer!ğ!n! bel!rleyen, 

kullanılacak tüm eğ!t!m 

materyaller!n!, sınavları 

hazırlayan merkez! 

ek!b!m!zd!r. Okullarımızda 

!se güçlü ve deney!ml! 

kadrolar bu s!stem! en !y! 

şek!lde uygular.’’

röportaj





GELECEĞİN EĞİTİMİ
ORDU - GİRESUN’DA
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“Dünya Okulu” vizyonuyla kaliteli eğitimi Türkiye’nin her köșesine ulaștırmaya devam eden 
Bahçeșehir Okullarının Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü görkemli bir törenle açıldı. 

yeni kampüs
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Karadeniz kıyısındaki benzersiz coğrafi ko-
numuyla olduğu kadar, mimarisi ve tekno-
lojik altyapısı ile de Türkiye’nin en iyi eğitim 

ortamlarından birisi olarak ön plana çıkan Bah-
çeșehir Okulları Ordu-Giresun Enver Yücel Kam-
püsü, 23 Mayıs 2015 tarihinde, BUEK Bașkanı 
Enver Yücel, Bașbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuș, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Bü-
yükșehir Belediye Bașkanı Enver Yılmaz, eski Milli 
Eğitim Bakanı Nimet Baș ve çok sayıda davetlinin 
onurlandırdığı geniș katılımlı bir törenle açıldı. 

Bahçeșehir Okulları kurucusu Enver Yücel, tö-
rende yaptığı konușmada, eğitime yatırım yaparak 
gençlerin ufkunu açmanın kendisi için büyük bir 
onur olduğunu dile getirdi: “Bu topraklar üzerindeki 
insanlara hizmet etmek, yardımcı olabilmek, özel-
likle de gençlerinin ufkunu açabilmek benim için 
çok büyük bir onur, adeta bir ibadet. Bu anlayıșla 
çalıșıyoruz ve çalıșmalarımıza devam edeceğiz. En 
önemli okullarımızdan bir tanesini bugün açıyoruz. 
Bu eserin yapılmasında emeği geçen herkese çok 
çok teșekkür ediyorum. Dünyanın birçok yerinde 
kampüsler kurup okullar açıyoruz ve yaptığımız bu 
eserler kabul görmeye bașladı. Dünya ile yarıșmak 
için kampüslerimizin sayısını çoğaltıyoruz. Ben 
buranın bir çocuğuyum; burada eğitim, öğretim 
verilirken diyebilmeliyim ki, dünyanın en iyi Okulla-
rından birisi iște buradadır. Ordu’da bugün açtığı-
mız okulun adını ‘Enver Yücel Kampüsü’ koyduk. 
Dünyanın neresinde eğitim adına iyi yapılan ne var-
sa bu okula getirilmesini sağlayacağım. Okulumuz 
Ordu - Giresunumuz’a ve memleketimize hayırlı 
uğurlu olsun.’’

Bașbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuș, Bah-
çeșehir Okulları Enver Yücel Kampüsü açılıș töre-
ninde yaptığı konușmada eğitimin önemi üzerinde 
durdu, “Eğitim yalnızca eğitim demek değildir,’ diye-
rek söze bașlayan Kurtulmuș sözlerine șöyle devam 
etti: ‘’Eğitim sadece teknoloji üretmekten de ibaret 
değildir. Bu eğitim kurumlarında dünyayı bilen, tek-
noloji üretebilen, refah üretebilen bireyler yetișmesi 
için büyük gayret sarf edeceğiz. En güzel teknolojiyi, 
en güzel bilimi üreteceğiz. Her millet kendi kökleri 
üzerinde yükselir. Bizler de kendi köklerimiz üzerin-
de yükselebilmeyi bașaracağız. Burada yetișen ço-
cuklarımız inșallah hem ülkemize hem Karadeniz’e 
hem de insanlığa faydalı olacaklar.’’

Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurumlarının kuru-
cusu ve bașkanı Enver Yücel’in kendi doğduğu 
topraklara yaptığı büyük bir yatırım olan Ordu-Gi-
resun Enver Yücel Kampüsü, Karadenizli öğrenci-
leri Bahçeșehir Okullarınin Türkiye’de öncülüğünü 
yaptığı kaliteli eğitim ile geleceğe hazırlayacak. n

ORDU-GİRESUNENVER YÜCEL KAMPÜSÜ

‘‘Dünyanın neres!nde eğ!t!m adına 
!y! yapılan ne varsa bu okula get!r!lmes!n! 

sağlayacağım.’’ 



İSTANBUL’DAKİ
10. KAMPÜS
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KURTKÖY KAMPÜSÜ

yeni kampüs



2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde hizmete bașlayan Kurtköy Kampüsü, kaliteli 
eğitimi yaygınlaștırma misyonu doğrultusunda yatırımlarına devam eden Bahçeșehir 
Okullarının İstanbul’da açtığı 10. kampüs.

19

Bahçeșehir Okulları Kurtköy kampüsünün 
açılıșı Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurumları 
Bașkanı Enver Yücel, Bahçeșehir Okulları 

İcra Kurulu Bașkanı Hüseyin Yücel, Bahçeșehir 
Okulları CEO’su Devrim Karaaslanlı, Bahçeșehir 
Okulları Genel Müdür Yardımcıları Özlem Dağ ve 
Ali Rıza Lüle, BAU Rektörü Șenay Yalçın, çok sayı-
da veli ve öğrencinin katılımıyla gerçekleștirdi.

Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurumları Bașkanı 
Enver Yücel açılıș töreninde șöyle konuștu: “Her 
yeni kampüs açılıșında çok mutlu oluyorum 
çünkü Türkiye’nin geleceğine bir değer katıyo-
ruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve bizler 
heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin beșeri serma-
yesine önemli katkı sağlıyoruz. Kaliteli eğitimi 
Türkiye’nin her noktasına götüreceğiz inancıyla 
yola çıktık. 30 Ağustos’ta Burdur’da güzel bir 
kampüs açtık. Bugün Kurtköy Kampüsünü açı-
yoruz. Önümüzdeki günlerde Dragos’da açaca-
ğız. Bu yıl çeșitli yerlerde 15 yeni kampüs açıyo-
ruz. Kampüs sayımız 69’a ulaștı.’’

Açılacak 15 yeni kampüste 2 bine yakın istih-
dam sağlanacağını belirten Enver Yücel, önümüz-
deki 2 yıl içerisinde 100 kampüse ve 100 binlere 
yakın öğrenciye ulașacaklarını söyledi. Eğitimin 
kalitesine verdikleri önemi dile getiren Yücel, açık-

lamalarına șöyle devam etti: “Bu sayısal verilerin 
çokluğu önemli ama daha da önemlisi eğitimin ni-
teliği. Her geçen gün yaptığımız inșaatlarla fiziksel 
yapılarla öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini ka-
zandıran bir anlayıșla eğitim - öğretim sunuyoruz. 
Bunun için her yeni kampüste öncekilere göre bi-
raz daha farklılık var. Bahçeșehir Okullarının Tür-
kiye çapında bu denli kaliteli eğitimi her çocuğa 
götürme azmi ve hırsı bir taraftan devletimize de 
yardımcı oluyor. Çünkü artık her șeyi devletten 
bekleme zamanı bitti. Devlet - özel sektör ayrı-
mı yapmaksızın ‘kaliteli eğitim’ diyorum. Çünkü 
Türkiye’nin kalkınmasının en önemli mihenk taș-
larından birisi lokomotif eğitim. Eğitim ne kadar 
düzgün ve iyi olursa o ülkenin kalkınması o kadar 
süratli ve sürdürülebilir oluyor.”

Kurtköy Kampüsünün Anadolu Yakası’nda 
5’inci, İstanbul’da 10’uncu kampüsleri olduğu-
nu ifade eden Bahçeșehir Okulları CEO’su Dev-
rim Karaaslanlı ise “İstanbul’da önümüzdeki yıl 
4 kampüs daha açmayı planlıyoruz. Atașehir’de, 
Tașdelen’de, Çekmeköy’de ve Kemerburgaz’da 
açacağımız kampüslerle İstanbul’da toplam 14 
kampüsle önümüzdeki seneye girmeyi düșünü-
yoruz açıklamasında bulundu. ‘‘Bu sene toplam 
yatırım bütçemiz 98 milyon dolardı. Önümüzdeki 
yıl da benzer bir bütçeyle yatırımlar yapacağız.’’ n

Okul müdürü Burcu Özp!r!nçc! Enver Yücel’e 
kampüs !le !lg!l! b!lg! verd!.
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DRAGOS KAMPÜSÜ

GELECEĞE YAPILAN
BİR YATIRIM DAHA

Bahçeșehir Okullarının 2015-2016’da İstanbul’da eğitime bașlayan iki yeni 
kampüsünden biri olan Dragos kampüsü, çağdaș dünyanın yeni öğrenme 
trendlerine göre inșa edildi.

yeni kampüs
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Dragos Kampüsü açılıș törenine Bahçeșehir 
Uğur Eğitim Kurumları Bașkanı Enver Yü-
cel, Bahçeșehir Okulları İcra Kurulu Baș-

kanı Hüseyin Yücel, Bahçeșehir Okulları CEO’su 
Devrim Karaaslanlı, Bahçeșehir Okulları Genel 
Müdür Yardımcıları Özlem Dağ, Arda Cingöz ve 
Ali Rıza Lüle, Kartal Belediye Bașkan Yardımcısı 
Gülcemal Fidan, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Enver Yücel açılıș konușmasında Dragos 
Kampüsü’nün konumu ve donanımı ile mükem-
mel bir okul olduğunu söyledi. “Bugün Dragos’ta-
ki yeni kampüsümüzün açılıșını velilerle birlikte 
yapmak üzere toplandık. Bu kampüsümüz ile 
geleceğimize olan yatırımlara bir yenisi daha ilave 
edildi. Dragos’taki bu kampüs diğer okullar gibi 
fiziki koșullarından tutun sistemine kadar mükem-
mel donanımlara sahip bir kampüs oldu.’’

Dragos kampüsünün geleceğin Türkiye’sini 
inșa etmekte önemli farklılıklar olușturan, iyi ve 
memlekete faydalı gençler yetiștiren bir kurum 
olmasını dileyen Yücel konușmasına șöyle de-
vam etti: “Bu kampüsün fiziki yapısını özellikle 
çağdaș dünyadaki yeni öğrenme trendlerine uy-
gun inșa ettik. Biz Bahçeșehir Okulları konsep-
tinde her kampüsü mümkün olduğu kadar aynı 
tarzda yapmaya çalıșıyoruz. Ama her geçen gün 
eğitim dinamiklerindeki yenilikleri de yeni inșa et-
tiğimiz okullara uyarlıyoruz. Mükemmel bir okul 
oldu. Dilerim bundan sonra eğitim öğretimi de 
bu denli iyi olur.”

Bahçeșehir Okulları Dragos Kampüsü Okul 
Müdürü Ayșenur Semerci ise yaptığı konușma-
da “Günümüzde ulusal ve evrensel düzeyde 
bașarılı olabilmek için dünyadaki hızlı dönüșüme 
ayak uydurmak zorundayız’’ dedi ve șöyle de-
vam etti: ‘’Okullarımızı Türkiye’de bir ilke imza 
atarak STEM ve çift dilli eğitim programı ile kur-

mamızın altında yatan en önemli sebeplerden 
biri de budur. Misyonumuz, geleceğin Türki-
ye’sine daha güçlü, daha bilgili ve daha mutlu 
bireyler yetiștirmektir. Vizyonumuzda ise deği-
șen dünya düzenine ayak uydurmayı bilen dün-
ya vatandașlarının yetiștirilmesi için gerek fiziki 
șartlar gerekse eğitim metotları açısından dünya 
standartlarının üzerinde okulları Türk eğitim sis-
temine kazandırmak vardır.’’ n

Dragos Kampüsü Müdürü Ayşenur Semerc" açılış konuşmasında 
‘‘Dünyadak" hızlı dönüşüme ayak uydurmak zorundayız’’ ded".
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BAŞARILARIYLA EFSANELEŞEN 
BAHÇEŞEHİR OKULLARI 
İZMİR’DEKİ İKİNCİ KAMPÜSÜ’NÜ 
GÜZELBAHÇE’DE AÇTI.

yeni kampüs



Bahçeșehir Okullarının İzmir’deki ikinci kampüsü Güzelbahçe’de açıldı. 2015-2016 
eğitim öğretim döneminde eğitime bașlayan Güzelbahçe kampüsü aynı zamanda 
bașarılarıyla Türkiye’nin zirvesinde yer alan Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji 
Lisesi’nin ikinci kampüsüne ev sahipliği yapıyor.
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Bahçeșehir Okulları, bu sene Türkiye’deki 
en donanımlı kampüslerinden birisini İzmir 
Güzelbahçe’de hizmete açtı. Kișiye Özgü 

Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, Yabancı Dil Eğitimi, 
Bilișimsel Düșünme Becerilerine yönelik uygulama-
ları, sosyal etkinlikleri ile geleceğin eğitimini bugün 
uygulayan Bahçeșehir Okulları, öğrencilerini 21. 
yüzyıl becerileri ile donatarak yetiștiriyor. Bahçeșehir 
Okulları Güzelbahçe Kampüsü  fen laboratuvarla-
rı, STEM alanları, açık ve kapalı spor alanları, sanat 
atölyeleri, son teknolojiyle donatılmıș sınıfları ve eği-
tim alanlarıyla öğrencilerine dünya standartlarında 
eğitimin kapılarını açıyor ve onları birer dünya vatan-
dașı olarak yetiștirmeyi hedefliyor.

Güzelbahçe kampüsü aynı zamanda bașarı-
larıyla Türkiye’nin zirvesinde yer alan Bahçeșehir 
Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi’nin ikinci kampüsü-
ne ev sahipliği yapıyor.

Fen ve teknoloji alanında ülkemizi dünyanın zir-
vesine tașıyacak ve Türkiye’yi teknoloji üreten bir 
topluma dönüștürecek bireyler yetiștirmek hedefi 
ile 2006 yılında kurulan Bahçeșehir Okulları Fen ve 
Teknoloji Lisesi, Türkiye’nin ve dünyanın saygın eği-
tim kurumları arasında yer alıyor. Akademik ve tek-
nolojik altyapısı güçlü, araștırmacı, yenilikçi, üretken 
bireyler olarak yetișen Bahçeșehir Okulları Fen ve 
Teknoloji Lisesi öğrencileri ulusal ve uluslarara-
sı planda üstün bașarılara imza atıyor, Türkiye’nin 
seçkin üniversitelerine yerleșiyor, yurt dıșındaki 
dünyaca ünlü üniversitelere burslu kabul ediliyorlar.

Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi İz-
mir, aynı idealler ve hedefler doğrultusunda,  dün-
yadaki hızlı değișime öncülük edebilecek beceri-
lere sahip gençler yetiștirmek üzere 2015-2016 
eğitim öğretim yılında Güzelbahçe kampüsünde 
eğitime bașladı. n



BAHÇEŞEHİR OKULLARI ÖZELLİKLE SON ÜÇ 
YILDA BÜYÜK BİR HIZLA BÜYÜDÜ, ÖĞRENCİ 
SAYISI 35 BİNE, KAMPÜS SAYISI 69’A ULAŞTI. 
BU BÜYÜMEDE KURUMSAL İLETİŞİM VE
PAZARLAMA BİRİMİNİN 
NASIL BİR GÖREVİ VAR?
Yaptığımız etkili iletișim ve tanıtımın önem-

li bir katkısı olduğuna inanıyorum. Özellikle bu 
kadar hızlı büyüme yașayan kurumlarda marka 
değerini de aynı șekilde büyütmek kritik önem 
tașıyor. Kurumsal İletișim ve Pazarlama birimi 
olarak, Türkiye’nin eğitim alanında en değerli 
markalarından birinin iletișim ve tanıtımını yap-
tığımızı biliyoruz ve bu sorumlulukla marka de-
ğerimizi ülke çapında hatta uluslararası alanda 
yaygın bir șekilde bilinmesini sağlıyoruz.  Bah-
çeșehir aslında İstanbul’da bir semt adı ama 
bu isim artık o kadar kıymetli ki tüm Türkiye’de 
Bahçeșehir dendiğinde akla “kaliteli eğitim” 
geliyor. Birim olarak marka değerimizi yukarı 
tașıyan etkinlikler düzenler ve genel iletișim ya-
parken, kampüslerimizde de bu genel durușu 
temsil eden ekiplerimiz velilerle birebir sıcak ile-
tișim kuruyor. Biz birim olarak bu sıcak iletișimin 
değerine inanıyoruz. Kampüslerimizin ve eğitim 
sistemimizin bu sıcak iletișimle veliye aktarılma-
sını sağlıyoruz. Zaten akademik bașarılarımız ve 
eğitim sistemimizin gücü ortada, bunu doğru ve 
samimi bir șekilde aktarmamız sayısal büyüme-
mize önemli katkı sağlıyor. 

Türkiye’de kaliteli eğitim deyince ilk akla 
gelen eğitim kurumu olan Bahçeșehir 
Okulları eğitim alanındaki öncü konumunu 
iletișim alanındaki öncü yaklașımıyla 
destekliyor. Eğitim iletișiminde birçok ilke 
imza atan Bahçeșehir Okulları Kurumsal 
İletișim ekibinin yöneticisi, Bahçeșehir 
Okulları Genel Müdür Yardımcısı Özlem 
Dağ ile bu yenilikçi iletișim anlayıșını ve 
gerçekleștirilecek yeni projeleri konuștuk.
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‘‘İlk STEM+A bienalini 
gerçekleştiriyoruz’’

röportaj
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BAHÇEŞEHİR OKULLARI EĞİTİMİN 
YANI SIRA EĞİTİM İLETİŞİMİ ALANINDAKİ 
ÇALIŞMALARIYLA DA İLKLERE İMZA ATAN, 
ÖNCÜ BİR KURUM. BAHÇEŞEHİR OKULLARININ 
EĞİTİM İLETİŞİMİNE YAKLAŞIMINDAKİ 
FARKLILIK NASIL BİR ANLAYIŞTAN 
KAYNAKLANIYOR?
Bahçeșehir Okulları Türkiye’nin dört bir yanında 

çok sayıda okulda eğitim hizmeti veren ilk zincir eği-
tim kurumlarından biri. Kaliteli eğitimi Türkiye’de yay-
gınlaștırmayı misyon edinmiș bir eğitim kurumu ve bu 
amaçla özellikle son birkaç yıldır büyük bir büyüme 
eğilimi içinde ülkenin her köșesinde okullar açıyor. Șu 

anda 69 kampüste 141 okulda eğitim hizmeti veriyor. 
Ayrıca bir üniversitesi ve yurtdıșında hizmet veren eği-
tim birimleri var. Bu denli geniș bir coğrafyada ve okul 
öncesinden üniversiteye hizmet veren bir kurum ola-
rak eğitim sektöründe öncü bir rolü var. Ancak öncü 
rolü sadece niceliksel büyümeden kaynaklanmıyor, 
her biriminde aynı kalitede eğitim hizmeti vermeyi ba-
șaran bir kurum olarak eğitim yaklașımındaki yenilikçi 
tavrıyla da bir öncü. Eğitimdeki bu öncü yaklașımın 
hedefine ulașması için aynı derecede yenilikçi ve 
öncü bir eğitim iletișimine ihtiyaç vardı. İletișim birimi 

olarak bunu gerçekleștirdik. Bugün Bahçeșehir Okul-
ları eğitim iletișimi ile de farklı ve öncü bir kurum.

EĞİTİM İLETİŞİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ
FARLILIKLARINIZ NELERDİR?
Bahçeșehir Okulları öncü ve yenilikçi bir eğitim 

kurumu, iletișim birimi olarak bizim bu yeni yakla-
șıma uygun yeni bir iletișim yaklașımı geliștirmemiz 
ve iletișimi bu yeni anlayıșla örgütlememiz gere-
kiyordu. Bunu yaptık. Merkezden planlanan tüm 
proje ve etkinliklerin sahada yani kampüslerde yü-
rütülen çalıșmaları destekleyecek șekilde planlan-
ması bunun bir yönü.

Bahçeșehir Okulları olarak yürüttüğümüz eği-
tim iletișiminin bir bașka özelliği iletișime iki yönlü 
bir nitelik kazandırması. Geleneksel okul anlayıșında 
eğitim iletișimi içe dönük, tek yönlü bir iletișim. Ço-
ğunlukla okulu mevcut veliye anlatmaya yönelik, tek 
yönlü, didaktik bir iletișim yürütülüyor. Oysa biz veliyi 
eğitimin bir parçası olarak görüyoruz ve velilerimizle 
sadece okulumuzun vizyonunu, eğitim uygulamala-
rını onlara tanıtmak için değil eğitim sürecini onlarla 
birlikte yürütmek amacıyla iletișim kuruyoruz. Öğ-
rencilerimizin gelișimini birlikte takip ediyoruz. 

Biz veliyi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz ve velilerimizle sadece 
okulumuzun vizyonunu, eğitim uygulamalarını onlara tanıtmak için değil 

eğitim sürecini onlarla birlikte yürütmek amacıyla iletişim kuruyoruz.



BAHÇEŞEHİR OKULLARI DEYİNCE YÜZÜ 
GELECEĞE DÖNÜK BİR EĞİTİM KURUMU 
VE KALİTELİ EĞİTİM AKLA GELİYOR HEMEN. 
BU GÜÇLÜ ALGIYI YERLEŞTİREBİLMEK 
İÇİN NASIL BİR ÇALIŞMA YAPTINIZ?
Bahçeșehir Okulları eğitim alanında gerçekten 

iddialıdır ve bu iddiasının altını doldurabilen bir eğitim 
kurumudur. Örneğin Bahçeșehir Okulları Türkiye’de 
Çift Dilli Eğitimi en iyi uygulayan okullardandır. Fakat 
kaliteli eğitim veriyoruz deyince sırf siz böyle söylü-
yorsunuz diye insanların size inanmalarını bekleye-
mezsiniz. Vaadinizin altını doldurmanız gerekir. Biz 
bunu yaptık. Bahçeșehir Okullarının eğitim anlayıșını 
en doğru ve en etkin biçimde anlatmayı hedefledik. 
Bahçeșehir Okullarının verdiği eğitimin arkasındaki 
nedenleri nasılları açıkladık. Eğitimimiz hakkında en 
doğru algıyı olușturmak üzere özel olarak seçtiğimiz 
konuların ağırlıklı olarak üzerinde durduk. Örneğin 
geçen sene yoğun biçimde Çift Dilli Eğitim Siste-
mi ve Ulusal Sınavlara Hazırlık üzerinde durduk. Bu 
sene ise bunların yanı sıra Bahçeșehir Okullarının 
öncülük ettiği STEM eğitimine odaklandık. Bu sa-
yede mesajlar netlești, okulumuzun yenilikçi eğitim 
modeli eğitim sektöründe öncü niteliğiyle tanındı ve 
bașka okullar için bir örnek olușturmaya bașladı. 
Böylece bir anlamda hem eğitimde hem de eğitim 
iletișiminde diğer okulların önünü açmıș olduk. 

GEÇEN YIL TÜRKİYE’NİN İLK ÇOCUK 
BİENALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ.
NASIL TEPKİLER ALDINIZ? 
BU TÜR YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?
Bahçeșehir Okulları 1. Çocuk Bienali ülke-

mizin ilk çocuk bienali olarak büyük bir bașarı 
elde etti. Bienal düzenlemek hiç kolay bir iș değil 
ama çocukların yarattığı harika eserleri görün-

ce bütün emeğinize değdiğini hissediyorsunuz.  
Çocuk Bienali ile elde ettiğimiz bașarıyı 2016’da 
Bahçeșehir Okulları STEM Bienaliyle devam et-
tirmeyi hedefliyoruz. Bahçeșehir Okullarının ön-
cülük ettiği STEM+A eğitimi ile bağlantılı olarak 
gerçekleștireceğimiz bir Gençlik Tasarım Bienali 
olacak bu. Lise öğrencilerimiz okulumuzda uy-
gulanan STEM+A eğitimi ile hayata geçirecekleri 
tasarımlarını çevreye ve insana duyarlı bir dün-
ya teması etrafında olușturulacaklar. Bahçeșehir 
Okulları 1. STEM Bienalinin danıșmanlığını İstan-
bul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Tasarım Bienali 
ekibi üstlendi. Türkiye’nin en köklü sanat kurum-
larından biri olan İKSV’nin desteği bize büyük 
bir güç kattı. Bu ișbirliği ile geleceği inșa edecek 
gençlerin çağdaș sanatla bulușmasını sağlama-
yı hedefliyoruz. Temel amacımız çocuklarımızın 
sanatın özgün düșünme ve yaratım sürecindeki 
gücünden faydalanarak yeni üretim biçimleri ge-
liștirmelerini desteklemek. Bizi çok heyecanlan-
dıran bir proje bu. 

KIZINIZ DA BAHÇEŞEHİR OKULLARI’NDA 
EĞİTİM GÖRÜYOR. HEM BU KURUMUN
BİR YÖNETİCİSİ HEM DE BİR VELİ OLARAK 
BAHÇEŞEHİR OKULLARINDA VELİ OLMAYI 
NASIL TARİF EDERSİNİZ?
Bahçeșehir’de veli olmak öncelikle çocuğunuzun 

eğitim hayatında aktif bir rol almak demek. Sosyal 
medya çalıșmalarımızdan, iç yayınlarımıza, web site-
mizden velilerimize özel eğitim ve rehberlik çalıșma-
larımıza bütün iletișim çalıșmalarımızda velimizi eği-
tim sürecinde daha etkin kılmayı hedefliyoruz. Çünkü 
veliler ișin içine katıldığında hem eğitimden çok daha 
iyi sonuçlar alıyoruz hem de çocuklarının eğitimi ko-
nusunda velilerimizin gönlü daha rahat oluyor. n
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sanatla buluşmasını 
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Bahçeșehir Okullarında yıl boyunca velilere özel çeșitli eğitim çalıșmaları yapılıyor. 
Bahçeșehir Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen veli seminerleri bu çalıșmaların 
en önemli ayağını olușturuyor.

Yapılan araștırmalar gösteriyor ki okulda 
uygulanan eğitim faaliyetleri evde gerek-
tiği șekilde desteklendiğinde çok daha 

etkili sonuçlar doğuruyor. Okul ile aile el ele 
verdiğinde akademik ve sosyal bașarının önün-
de hiçbir engel kalmıyor. Bu gerçeğin farkında 
olan Bahçeșehir Okulları okul aile ișbirliğinden 
en iyi sonuçları almak amacıyla yıl boyunca dü-
zenlediği veli seminerleri ile aileleri okuldaki eği-
tim faaliyetleri hakkında sürekli bilgilendiriyor. 

Hızla değișen dünyamızda eğitim de zama-
nın ihtiyaçlarını karșılamak üzere değișiyor. Bu 
değișime ayak uydurabilen okullar öğrencile-
ri geleceğe hazırlamakta daha bașarılı oluyor.  
Bahçeșehir Okullarında eğitim bu vizyonla sü-
rekli güncelleniyor, eğitim modelleri ve eğitim 
araçları akademik çalıșmalar ve yeni teknoloji-
ler ıșığında sürekli geliștiriliyor. Söz konusu de-
ğișimin bașarıyla eğitime entegre edilmesinde 
eğitim sürecinde yer alan bütün aktörlerin, yani 

öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin değiși-
me iyi hazırlanması, uygulanmakta olan eğitim 
konusunda yeterince bilgi ve birikime sahip 
olması çok önemli. Bu amaçla eğitim kadro-
sunu kurum içi eğitimlerle sürekli destekleyen 
Bahçeșehir Okulları velilere özel eğitim çalıș-
malarıyla onları dünyada etkili olan yeni eği-
tim yaklașımları ve bu doğrultuda Bahçeșehir 
Okullarında yürütülen eğitim çalıșmaları hakkın-
da veli bilgilendiriyor. Bahçeșehir Okulları Genel 
Müdür Yardımcısı Özlem Dağ, veli seminerlerine 
verilen önemi șöyle açıklıyor: ‘Okulda yürütülen 
tüm eğitim çalıșmalarında ailenin tam desteğini 
almak çok önemlidir çünkü aile eğitim süreci-
nin temel tașlarından biridir. Bahçeșehir Okul-
ları olarak buna yürekten inanıyoruz. Eğitimden 
verimli sonuçlar alabilmek ve çocuklarımızı ge-
leceğe tam donanımlı hazırlayabilmek ancak 
okul ile ailenin ișbirliği içinde hareket etmesiyle 
mümkündür. Bu nedenle velilerimizle etkin bir 
iletișim içinde olmak bizim için çok önemli.’

Bu vizyon doğrultusunda Bahçeșehir Okul-
larında yıl boyunca velilere özel çeșitli eğitim 

Yıl boyunca düzenlenen seminerlerde eğitimciler ve veliler biraraya 
geliyor. Veliler eğitimin farklı açılımlarıyla ilgili olarak güncel bilgiler alıyor.
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çalıșmaları yapılıyor. Bahçeșehir Üniversitesi’nin 
desteğiyle düzenlenen veli seminerleri bu ça-
lıșmaların en önemli ayağını olușturuyor. Eğitim 
dünyasındaki yeni gelișmelerin yanı sıra Bahçe-
șehir Okullarının eğitim anlayıșı, eğitim uygula-
maları konusunda velileri bilgilendirmek ve onlara 
eğitimde anne babanın rolü konusunda rehberlik 
etmek amacıyla düzenlenen veli seminerleri tüm 
velilerin ve tüm eğitimcilerin katılımına açık. 

Geçtiğimiz yıl Çift Dilli Eğitim, Kișiye Özgü 
Öğretim Modeli ve Dijital Eğitim gibi Bahçeșehir 
Okullarının geliștirdiği ve bașarıyla uygulamakta 
olduğu eğitim modellerine odaklanan veli se-
minerlerinin bu yılki programını incelediğimizde 
Bahçeșehir Okullarının Fen ve Teknooji Lisesi’n-
de 10 yıldır uygulamakta olduğu ve bu yıldan 
itibaren tüm Okullarında eğitimin ayrılmaz bir 
parçası haline getirdiği STEM eğitimi ve yine bu 

yıl Bahçeșehir Okullarında yaygın olarak uygu-
lanmaya bașlayan Üstün Potensiyelliler Eğitimi 
konusunda bilgi vermeyi ve üstün yetenek kav-
ramı konusunda farkındalık yaratmayı amaçla-
yan ‘‘Potansiyeli Doğru Kullanmak’’ seminerleri 
öne çıkıyor. Okul öncesi eğitimden, eğitimde 
doğru bilinen yanlıșlara, bilișimsel düșünme 
eğitiminden bașarı motivasyonunu pek çok ko-
nuda bilgilenme imkanı sunan veli seminerlerine 
tüm veliler ve tüm eğitimciler ücretsiz olarak ka-
tılabiliyor. İnteraktif bir ortamda gerçekleștirilen 
seminerlerde veliler ayrıca konuyla ilgili tüm soru 
ve sorunlarını öğretim görevlileri ile yüz yüze ko-
nușma ve tartıșma fırsatına sahip. n

Bahçeşeh"r Okulları 

vel"ler" akadem"syenlerle 

b"raraya geld"kler" 

sem"nerlerde eğ"t"mle 

"lg"l" sorularına 

cevap alıyor.
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2015 - 2016 Vel! Sem!nerler!
7 KASIM SANCAKTEPE

BİLİȘİMSEL DÜȘÜNME

7 KASIM ÇAMLICA

STEM + A  

14 KASIM DRAGOS

EĞİTİMDE DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIȘLAR 

14 KASIM SAMSUN

BİLİȘİMSEL DÜȘÜNME  

14 KASIM KURTKÖY

STEM + A  

21 KASIM GÜZELBAHÇE

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE ANNE BABA ETKİSİ ve NELER YAPABİLECEĞİ 

21 KASIM BAHÇEȘEHİR

OYUNLA EĞİTİM 

28 KASIM MARDİN

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK 

28 KASIM BEYLİKDÜZÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

5 ARALIK ANKARA

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

5 ARALIK ADANA

EĞİTİMDE DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIȘLAR

12 ARALIK KAYSERİ

OYUNLA EĞİTİM 

12 ARALIK GÜZELBAHÇE

STEM + A  

19 ARALIK BURSA MODERN

BİLİȘİMSEL DÜȘÜNME   

26 ARALIK DENİZLİ 

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

26 ARALIK ETİLER

GELECEĞE YETİȘMEK 

9 OCAK İZMİR BORNOVA

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

9 OCAK BAHÇEȘEHİR

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE ANNE BABA ETKİSİ ve NELER YAPABİLECEĞİ

9 OCAK DİYARBAKIR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

16 OCAK ORDU

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE ANNE BABA ETKİSİ ve NELER YAPABİLECEĞİ

27 ȘUBAT DRAGOS

PDR

27 ȘUBAT GAZİANTEP 

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

5 MART HALKALI

OYUNLA EĞİTİM

5 MART BURSA BADEMLİ

BAȘARI MOTİVASYONU

12 MART FLORYA

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

12 MART ÜMRANİYE

STEM + A

12 MART EDİRNE

GELECEĞE YETİȘMEK 

19 MART İZMİR BORNOVA

BİLİȘİMSEL DÜȘÜNME 

19 MART SAMSUN

OYUNLA EĞİTİM 

19 MART ÇAMLICA

GELECEĞE YETİȘMEK 

26 MART MERSİN

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE ANNE BABA ETKİSİ ve NELER YAPABİLECEĞİ 

26 MART DRAGOS

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

2 NİSAN SANCAKTEPE

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

2 NİSAN İSKENDERUN

BİLİȘİMSEL DÜȘÜNME

16 NİSAN HALKALI

ROBOTİK VE YARATICI DÜȘÜNME

30 NİSAN ÜMRANİYE

POTANSİYELİ DOĞRU KULLANMAK

30 NİSAN BALIKESİR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

7 MAYIS KURTKÖY

GELECEĞE YETİȘMEK 

7 MAYIS ANKARA 2

EĞİTİMDE DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIȘLAR

14 MAYIS DİYARBAKIR

STEM + A

14 MAYIS ORDU

BAȘARI MOTİVASYONU
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Çağdaș sanat etkinliklerinin doruk noktası olarak kabul edilen bienal bu kez sadece 
çocukların eserlerini bir araya getirdi. Bahçeșehir Okulları 1. Çocuk Bienali Nisan 
ayında Beșiktaș Deniz Müzesi’nde gerçeklești. Türkiye genelinde 30 kampüsün 
eserleri ile katıldığı bienalde yurtdıșından öğrenciler de eserlerini sergiledi. Bienalin 
teması ise Dostoyevski’nin pek çok sanatçıya ilham veren «Dünyayı güzellik 
kurtaracak» sözünden yola çıkıyordu: “Dünyayı sevgi ve hoșgörü kurtaracak.”

TÜRKİYE’NİN İLK 
ÇOCUK BİENALİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

etkinlik
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Çocukları çağdaș sanat disipliniyle erken 
yașta tanıștırmayı hedefleyen Bahçeșe-
hir Okulları 1. Çocuk Bienali, bu sayede 

onların kendilerini ifade ederken farklı düșün-
me yolları keșfetmelerini, sınırlandırılmalardan 
kurtularak özgür ve özgün düșünme pratikle-
ri geliștirmelerini amaçlıyor. Bienale katılan 30 
eser öğrencilerin farklı materyaller ve teknikleri 
kullanarak temanın onlarda bıraktığı izden yola 
çıkarak olușturuldu. Eserlerin bir diğer özelliği 
ise öğrencilerin birlikte çalıșarak üretmeleriydi. 
Sonuç birbirinden farklı 30 çarpıcı eser ve onla-
rın düșündürdükleri oldu. 

BİR GÜN GELECEK ÇOCUKLARIN 
HAYALLERİ DÜNYAYI KURTARACAK
Daha güzel bir dünyanın ancak sanata ve 

insanlığa duyarlı nesillerle gerçekleșebileceği 
inancıyla yola çıkan Bahçeșehir Okulları Çocuk 
Bienali’nin elde ettiği bașarı bienalin geleneksel-
leșerek bir Bahçeșehir klasiği olacağını gösteri-
yor. Böylece sanat yoluyla insanlığın gelișimine 
olumlu katkılarda bulunabilen nesiller yetișecek.

ÇOCUK BİENALİNE BÜYÜK İLGİ
10-14 yaș grubu çocukların birbirinden farklı 

materyalleri, teknikleri ve sanatsal kavramları har-
manlayarak ürettikleri ‘sevgi ve hoșgörü’ temalı 
çağdaș sanat ürünlerinin sergilendiği 1. Çocuk 
Bienali’nin danıșmanlığını Bahçeșehir Üniversitesi 
İletișim Fakültesi, Fotoğraf ve Video Bölümü öğre-
tim görevlisi Jochen Proehl gerçekleștirdi. 

Bahçeșehir Okulları 1. Çocuk Bienali sanat 
çevresinin ve basının da büyük ilgilisiyle karșılaș-
tı. Ana haberlerde, kültür sanat programlarında 
bienal haberleri yayınlanırken basılı medyada bie-
nal haberleri geniș yer aldı. Türkiye’nin ilk çocuk 
bienali olma özelliği tașıyan Bahçeșehir Okulları 
Çocuk Bienali önümüzdeki yıllarda büyüyerek 
devam edecek, daha çok katılımcıyla daha çok 
çocuğumuzu çağdaș sanat yoluyla dünyada iz 
bırakmaya davet edecek. n34

Florya Kampüsü’nün dev dünyası ve etrafındak! dünya çocukları büyük beğen! kazandı. Eser Den!z Müzes!’ne bağışlandı.

etkinlik
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w B!enal !ç!n Türk!ye’n!n farklı 
!ller!ndek! kampüsler!m!zden 
500 öğretmen, öğrenc!, vel!, 
yönet!c! açılışa katıldı. Açılış 
coşkusu tüm haftaya yayıldı.
w B!enal!n en ağır eser! 
Bahçeşeh!r kampüsünün 
kırmızı kalb!yd! ama o kadar 
ağırdı k! serg! salonuna 
taşınamadı.
w B!enal!n en büyük eser! 
Florya kampüsünün özel b!r 
tekn!kle üret!len ve boyanan 
Dünya’sıydı. Florya’nın 
Dünya’sı b!enal anısına Den!z 
Müzes!’ne bağışlandı.
w B!anel !ç!n özel olarak 
hazırlanan katalog büyük 
!lg! gördü. Her b!r eser b!r 
kartpostal !le tanıtıldı. 
w 1 hafta boyunca serg!y! gezen 
z!yaretç!ler!n sayısı 3 b!n oldu.
w Z!yaretç!ler Den!z Müzes! 
önündek! BK totem!nde bol 
bol fotoğraf çekt!rd!.
w B!enal v!deosu sosyal 
medyada 100 b!n kere !zlend!.
w Samsun kampüsünün 
Çanakkale Savaşı’nın 100. 
Yılı anısına gerçekleşt!rd!ğ! 
enstalasyonu büyük !lg! gördü. 
Avustralya Den!z Komutanı 
tarafından da z!yaret ed!ld!.

Bienal 
notları...

İKSV Tasarım
B!enal! D!rektörü
Den!z Ova Bahçeşeh!r 
Okulları Öğrenc!ler!yle 
B!enal ve Çağdaş Sanat 
Üzer!ne B!r Sohbet 
Gerçekleşt!rd!

1. Çocuk Bienali kapsamında İKSV Tasarım 
Bienali Direktörü Deniz Ova sergi alanında çocuk-
larla sanat dolu bir söyleși gerçekleștirdi. 28 Ni-
san 2015 tarihinde gerçekleșen söyleșide çocuk-
lar bienal, sanat, tasarım üçgeninde bir yolculuk 
gerçekleștirdi.

VEDENİK BİENALİNDEN 
1. ÇOCUK BİENALİNE
Deniz Ova sunumuna “Bienal” tanımı ve tarih-

çesini yaparak bașladı. Dünyanın ilk bienali olarak 
kabul edilen Venedik Bienalinden bașlayarak gü-
nümüze uzanan bienal tarihçesi ile ilgili notlarını 
öğrencilerle paylaștıktan sonra kendisini merakla 
dinleyen öğrencileri sanat tarihinde kısa bir yolcu-
luğa çıkardı. Söyleșinin sonunda tasarım anlayı-
șına ve günümüzde tasarımla neler yapılabilece-
ğini anlatan Deniz Ova, İKSV Tasarım Bienalinin 
olușum sürecini öğrencilerle paylaștı. Deniz Ova 
söyleși sırasında kendisini ilgiyle dinleyen Bahçe-
șehir Okulları öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.

Sergi alanını da gezen Deniz Ova, öğrencilerin 
eserlerinden çok etkilendiğini ve gerçek bir bienal 
ortamını bu yaș çocuklarından görmüș olmaktan 
dolayı yașadığı mutluluğu dile getirdi.
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ÖĞRENCİLERDEN 
MUHTEŞEM BİR 
MÜZİK VE 
DANS ŞOVU 

etkinlik
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16 Mayıs 2015 akșamı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleșen Bahçeșehir Okulları 
Geleneksel Müzik Gecesinde 900 öğrenci yıl boyunca özenle hazırlandıkları görkemli 
bir müzik ve dans șovuyla izleyenlerin karșısına çıktı. Tüm Bahçeșehir Okulları 
ailesini sevgi ve hoșgörü teması etrafında birleștiren bu özel geceye konuk olan     
Nil Karaibrahimgil dillerden düșmeyen șarkılarını öğrencilerle birlikte seslendirdi.
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Sevgiyi, hoşgörüyü ve birlikte yaşama kültürünü benimsemiş,
barışa inanan kuşaklar yetiştirmek için Bahçeşehir Okulları 

üzerine düşeni yapmaya devam edecek.
ENVER YÜCEL

etkinlik
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Gecen!n yıldızları m!n!klerd!. F!nal dansında ab!ler! ve ablalarıyla b!rl!kte 
sahneye çıkan anaokulu öğrenc!ler! büyük alkış aldı.

Öğrenc!ler N!l Kara!brah!mg!l !le b!rl!kte sahneye çıkmaktan büyük 
mutluluk duydular. ‘Hayatımın en eğlencel! konser!ndey!m’ sözler!yle bu 
kadar çok gençle aynı sahnede olmaktan duyduğu mutluluğu d!le get!ren 
N!l Kara!brah!mg!l ‘Böyle çocuklara sah!p olduğunuz !ç!n çok şanslısınız’ 
d!yerek vel!lere seslend!. 

Bahçeșehir Okulları Geleneksel Müzik Gecesi bu 
sene 16 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kongre 
Merkezi’nde Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurumları 

Bașkanı Enver Yücel’in katılımıyla gerçeklești. Müzik 
Gecesinin bu yılki teması “sevgi ve hoșgörü” idi. 

BUEK Bașkanı Enver Yücel yaptığı konușmada 
‘Sevgiyi, hoșgörüyü ve birlikte yașama kültürünü 
benimsemiș, barıșa inanan kușaklar yetiștirmek 
için Bahçeșehir Okulları üzerine düșeni yapmaya 
devam edecek,’ dedi.

450 KİŞİLİK DEV KORO
Tüm Bahçeșehir ailesini sevgi ve hoșgörü tema-

sı etrafında birleștiren bu özel gecede 900 öğren-
ci yıl boyunca özenle hazırlandıkları muhteșem bir 
müzik ve dans șovuyla izleyenlerin karșısına çıktı. 
450 öğrenciden olușan koroya, 100 öğrenciden 
olușan orkestra eșlik etti.

Her yıl sabırsızlıkla bekledikleri bu büyük gecede 
öğrenciler sahne heyecanlarını çok sevdikleri bir mü-
zisyenle, Nil Karaibrahimgil ile paylaștılar.

Birbirinden güzel șarkılarıyla geceye renk katan 
ünlü sanatçı, öğrencilerle birlikte sahneye çıktı ve Peri 
șarkısını rap yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken 12 
yașındaki öğrenciyle birlikte söyledi.  

MODERN DANSA SEVGİ VE 
HOŞGÖRÜ YORUMU
“Dünyayı sevgi ve hoșgörü kurtaracak” sözünden 

yola çıkarak hazırlanan modern dans gösterileriyle 
sona eren gecenin bir diğer sürprizi ise farklı yaș grup-
larının birlikte sahneye çıktığı görkemli final dansı oldu.

Bahçeșehir Okulları öğrencileri, Geleneksel 
Müzik Gecesi’nde hem geride bıraktıkları eğitim 
yılı boyunca harcadıkları emekleri ve gösterdikleri 
bașarıları kutladılar hem de sevgi ve hoșgörü me-
sajlarını tüm Türkiye ile paylaștılar. n
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Bahçeşehir Okulları TEOG’da 
Yine Rekor Başarıya İmza Attı
2014-2015 Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiș sürecini belirleyen Merkezi 
Sınavlarda Bahçeșehir Okullarının 310 öğrencisi soruların tamamına doğru yanıt 
vererek yine rekor bir bașarı elde etti. 

Bahçeșehir Okullarının bu büyük bașarısında öğrencilerin 
hafta sonları dahil ücretsiz olarak faydalandığı TEOG Hazırlık 

Sistemi; Bahçeșehir Okulları uzmanları tarafından hazırlanan 
soru bankaları; her hafta yapılan deneme sınavları; dijital 
etüt imkanları ve her öğrencinin potansiyelini en üst seviyeye 
tașıyan Kișiye Özgü Öğretim Modelinin büyük etkisi var. Sınava 
hazırlık sürecinde bütün öğrencilerin gelișiminin özel olarak 
takip edildiği bir program uygulanıyor ve yıl sonunda sistemli 
çalıșmanın meyveleri toplanıyor. Türkiye genelindeki tüm 
Bahçeșehir Okulları öğrencilerinin TEOG sınavında gösterdiği 
üstün bașarı, yalnız öğrenciler için değil okul yönetimi ve eğitim 
kadrosu için de ders yılı boyunca verilen emeklerin karșılığında 
alınan en güzel ödül.

İZMİR TEOG’DA ZİRVEDE
Kaliteli eğitimi Türkiye’nin her yerine tașımayı hedefleyen 

Bahçeșehir Okulları bu hedefine TEOG sonuçlarıyla ulaștı. 
Türkiye’nin kendi illerinde en bașarılı kampüsleri arasında 
Bahçeșehir kampüsleri bașı çekiyor. Bunlara en iyi örnek 
ise TEOG 1 ve TEOG 2’de 45 öğrencisi tüm soruları doğru 
cevaplayan ve %99 bașarı ortalamasıyla tarihi bir bașarıya imza 
atan Bahçeșehir Okulları İzmir Bornova Kampüsü oldu. n

BAHÇEŞEHİR OKULLARININ GURUR TABLOSU
w TEOG 1 ve TEOG 2’de toplam 310 öğrenci
tüm sorulara doğru yanıt verdi.
w Türkçe’de tüm soruları
doğru yanıtlayan
öğrenci sayısı: 1323
w Matematik ’te tüm soruları 
doğru yanıtlayan 
öğrenci sayısı: 968
w Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi’nde tüm soruları 
doğru yanıtlayan öğrenci 
sayısı: 2434
w Fen ve Teknoloji’de tüm 
soruları doğru yanıtlayan 
öğrenci sayısı: 1576
w İnkılap Tarihi’nde tüm soruları 
doğru yanıtlayan 
öğrenci sayısı: 1362
w Yabancı Dil’de tüm soruları 
doğru yanıtlayan 
öğrenci sayısı: 1462

Bahçeşehir Okulları 
The World Scholar’s 
Cup 2015’e 
Ev Sahipliği Yaptı
Daniel Berdichevsky tarafından ABD’de 
kurulan ve ilki 2007 yılında Kore’de 
düzenlenen The World Scholar’s Cup 2015 
bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerinde Bahçeșehir 
Okulları Çamlıca Kampüsünde gerçeklești.

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerinin 
de katıldığı organizasyonda konușma yapan, Bahçe-

șehir Okulları Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley; 
turnuvanın İstanbul ayağında bașarılı olan öğrencilerin önce 

Kuala Lumpur’daki turnuvaya orada da bașarılı oldukla-
rı takdirde Yale Üniversitesi’ndeki finale gidebileceklerini 
müjdeledi. Takım çalıșmasının öne çıktığı, küresel konula-
rın tartıșıldığı, hem farklı alanlarda yeni bilgilerin öğrenildiği 
hem de öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdikleri akademik 
turnuvanın amacı; öğrencilerin İngilizceyi kullanarak yeni 
ve güçlü yanlarını keșfederken aynı zamanda eğlenmele-
rini sağlamak. Türkiye’de yalnızca Bahçeșehir Okullarında 
düzenlenen turnuvaya bașka illerden, Türkiye’deki farklı 
özel okullardan ve farklı ülkelerdeki okullardan da öğrenciler 
katıldı. The World Scholar’s Cup’ın İstanbul ayağında üs-
tün bașarı gösteren Bahçeșehir Okulları öğrencileri, Kuala 
Lumpur’daki turnuvaya katılmaya hak kazandı. n

haberler
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Çanakkale Zaferinin 
100. Yılı Kutlandı
Bahçeșehir Okulları Ümraniye 
Kampüsünde düzenlenen 
Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü Yılı 
Anma etkinliğine katılan Sunay Akın 
Çanakkale’ye dair anlattığı özel 
hikâyeleriyle herkesi büyüledi.

Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsa-
mında Bahçeșehir Okulları Ümraniye Kampü-

sünde düzenlenen etkinlik lise öğrencilerinin Barıș 
Dansı gösterisiyle bașladı. Öğrencilerin Çanakkale 
anısına yazdıkları mektuplarla devam eden etkinlikte 
yazar Sunay Akın’ın Çanakkale Zaferi özel hikâyele-
riyle konuklar duygu dolu anlar yașadı. 

Etkinliğin sonunda Bahçeșehir Okullarının tüm 
kampüslerinde eș zamanlı olarak ‘‘100 Gelibolu 
Barış Ağacı’’ fidan dikim töreni gerçeklești. Tüm 
öğrenciler Çanakkale șehitleri için yazdıkları mek-
tupları, beyaz balonlarla, barıș ve dostluk dileye-
rek gökyüzüne uçurdu. n

Yılın En Sorumluluk
Sahibi Eğitim Kurumu: 
Bahçeşehir Okulları

Bugüne kadar pek çok bașarılı sosyal sorumlu-
luk çalıșmasına imza atan ve “Eğitim Her Engeli 

Așar” düșüncesinden hareketle engellere karșı baș-
lattığı farkındalık yaratma çalıșmalarına Engelsiz Ya-
șam Vakfı’na verdiği desteklerle devam eden Bah-
çeșehir Okulları, vakfın düzenlediği ödül töreninde 
En İyi Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldü.

Yılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Birleșmiș Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye İyi Niyet 
Elçisi Muazzez Ersoy tarafından Bahçeșehir Okulları 
CEO’su Devrim Karaaslanlı’ya takdim edildi.

Bahçeșehir Okulları öğrencilerinin Engelsiz Ya-
șam Vakfı gecesi için özel olarak hazırladıkları Eğitim 
Her Engeli Așar temalı fotoğraflardan olușan sergi 
ise katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. n
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Çocuklar
Bahçeşehir KIDS’i
Çok Sevdi
Çocuk olmanın belki de en güzel yanlarından biri 

eğlenerek öğrenmektir. Eğlenerek, keyifle ve 
çocuklara has merakla öğrenilen hiçbir șey unutulmaz. 
Bahçeșehir Kids iște bu fikirden hareketle Bahçeșehir 
Okulları Kurumsal İletișim Birimi ve Eğitim Birimi’nin 
birlikte hazırladığı bir dergi.

İlk sayısı geçtiğimiz Nisan’da okurla bulușan derginin 
temel amacı, çocuklarımızın yașadığımız dünyaya, farklı 
kültürlere, sanata, tarihe, bilime dair merakını ve öğrenme 
arzusunu harekete geçirmek. Bu amaçla çocuklara 
keyifle okuyacakları, hem eğlenip hem öğrenecekleri ve 
hayat boyu hatırlayacakları rengarenk bir içerik sunuyor. 
Pek yakında yayına hazır olacak ikinci sayı merakla 
bekleniyor. n

Geleceğin Yazarlarının Öyküleri
Elif Şafak’ın İzinden Gidiyor
Bahçeșehir Okulları öğrencilerinin Yaratıcı Yazarlık Seminerleri kapsamında 
Elif Șafak ile gerçekleștirdikleri yazarlık atölyesinde kaleme aldıkları öyküler 
ELİF ȘAFAK İLE 6 SİHİRLİ KELİME adlı kitapta toplandı.

ELİF ȘAFAK İLE 6 SİHİRLİ KELİ-
ME, Bahçeșehir Okulları öğren-

cilerinin Yaratıcı Yazarlık Seminerleri 
kapsamında usta yazar Elif Șafak 
rehberliğinde çıktıkları yazı yolculu-
ğunda kaleme aldıkları öykülerden 
olușuyor. Bahçeșehir Okulları ortao-
kul öğrencilerine verdiği seminerde 
yaratıcı yazarlıkla ilgili birçok ipu-
cunu öğrencilerle paylașan Șafak, 
seminerin sonunda öğrencilerle bir-
likte 6 anahtar kelime belirledi: em-

pati, așk, nefret, yașamak, nefret, 
mutluluk ve tesadüf.  Öğrenciler 
bu anahtar kelimelerden yola 
çıkarak öyküler yazdılar. Elif Șa-
fak’ın ‘Bahçeșehir Okullarından 
çıktığımda ülkemizin geleceğine 
dair daha çok umutla doldu içim’ 
sözleriyle tarif ettiği bu verimli yazı 
çalıșması sonucunda ortaya çı-
kan 95 öykü Bahçeșehir Yayınları 
Yaratıcı Yazarlık Kitaplığı serisinin 
ilk kitabında okurla buluștu n

Atasözleriyle Yaratıcı Yazarlık Kitabım

Kültürümüzün aynası olan atasözlerimizi yaratıcı yazarlık çalıșmalarıyla birleștiren öğrencilerimiz 
benzersiz bir kitaba imza attılar: “Atasözleriyle Yaratıcı Yazarlık Kitabım”. Bu kitap, genç 

kușakların kültürümüzün bu önemli hazinesiyle bulușmasını ve atasözlerinin etkin kullanımını 
destekliyor. Gençlerin kültürünü tanıması ve yașatması, bilgelik içeren atasözlerimizi eğlenerek 
öğrenmesi ve geleceğin yazarlarının yetișmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan “Atasözleriyle 
Yaratıcı Yazarlık Kitabım” yazarlık serüvenlerinde öğrencilerimize eșsiz bir kaynak sağlayacak.

haberler
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Bahçeşehir Okulları 
Robotik Şampiyonu
FIRST Lego League turnuvasına 
katılan Bahçeșehir Okullarının 
3 takımı ödül bașarılarıyla olduğu 
kadar takım ruhuna, centilmenliğe 
ve duyarlı profesyonellik 
anlayıșına verdiği önemle de 
dikkatleri üzerine çekti.

Her yıl dünya genelinde 9-16 yaș arası yüz binlerce 
öğrencinin katılımıyla düzenlenen FLL (FIRST® 

LEGO® League) turnuvasının Türkiye ulusal ayağı 
21-22 Mart tarihlerinde İzmir’de yapıldı. Ülkenin dört 
bir yanından toplamda 206 takım arasından eleme-
lerden geçen 45 güçlü takımın katıldığı turnuva her yıl 
olduğu gibi bu yıl da büyük bir paylașım ve öğrenme 
șenliği havasında geçti. 

3 takımıyla turnuvadaki yerini alan Bahçeșehir 
Okulları Fen - Teknoloji Lisesi ve Bahçeșehir Okulları 
Bahçeșehir Anadolu Lisesi gerek projeleriyle gerekse 
robotik performanslarıyla turnuvanın öne çıkan ta-
kımları arasındaydı.

FLL’nin ödül kazanma ve sonuç elde etme odaklı 
olmayan, süreçte edinilen kazanımlara değer veren 
bir turnuva olduğunun bilincinde olan Bahçeșehir 
Okulları öğrencileri, yazılım, mühendislik, algoritmik 
düșünme, STEM kazanımları, kritik düșünme, sunum 
becerileri ve hepsinden önemlisi de centilmenlik ve 
duyarlı profesyonellik gibi pek çok 21. yüzyıl becerisi-
ni geliștirmek anlamında önemli bir deneyimden daha 
geçmiș oldu.

Birçok kupa ile ödüllendirilen Bahçeșehir Okulları 
Intersection Coniuro takımı, FLL Türkiye turnuvasın-
da “Robot Performans Birinciliği”ni ve “Șampiyonluk 
Ödülü”nü kazanarak ülkemizi FIRST® LEGO® League 
(FLL®) WORLD CLASS Dünya Festivali’nde temsil 
hakkını elde etti. n

Bahçeşehir 
Okulları Fen ve 
Teknoloji Lisesi 
Proje Kupası’nın
Sahibi Oldu
40’tan fazla ülkeden dünyanın en 
iyi takımlarının seçilerek geldiği 
Dünya Robotik turnuvasında Türk 
bayrağını sahneye çıkaran Fen 
ve Teknoloji Lisesi, uzman jüriler 
tarafından değerlendirilerek 
FIRST® LEGO® League (FLL®) 
World Festival  “Proje Kupası”nı 
kazanarak ülkemize döndü.

Bahçeșehir Okulları, FLL’nin “duyarlı profes-
yonellik” felsefesi doğrultusunda gelecek 

sene FLL ruhunu özünde benimsemiș olan ve 
turnuva dıșında da yașatan üç takımını (Inter-
section Minerva, Intersection Coniuro ve Team 
Echo)  20 adet devlet okulunda FLL takımı kur-
mak üzere harekete geçirmeyi planlıyor.

FLL turnuvalarında yetișmiș ve ABD’deki 
turnuvada “dünya beșinciliği” alarak ülkemizi 
gururlandırmıș olan Bahçeșehir Okulları FRC 
Robotik takımı Integra, bu yılki turnuvada Bah-
çeșehir Okulları takımlarının danıșmanlığını üst-
lendi ve daha fazla genci robotik alanında kari-
yer yapmaya teșvik etmek amacıyla turnuvada 
tüm takımlara FRC hakkında tanıtımlar yaptı. n
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FRC Turnuvası 
İlk Kez Türkiye’de
Türkiye’nin ilk First Robotics Competition (FRC) Off-Season Turnuvası 3-5 Aralık 
tarihlerinde Ülker Arena’da gerçekleșiyor. Fikret Yüksel Vakfı tarafından ve İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen Turnuva’nın organizasyonunda 
Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi FRC takımı Integra aktif rol aldı.

Lise öğrencilerinden olușan takımların belir-
lenen görevleri yerine getirecek yaklașık 45 

kilogramlık robotları 6 hafta içerisinde ürettiği 
First Robotics Competition’a (FRC) 2009 yılın-
dan beri ülkemiz takımları da katılıyordu.  Bu 
sene ilk kez bir FRC Off-Season turnuvası ül-
kemizde düzenleniyor. 

Takımları ulașım ve konaklama masrafların-
dan kurtararak yeni takımların kurulmasını ko-
laylaștırmak, böylece First Robotics Competi-
tion tecrübesinin Türkiye’de daha çok öğrenci 
tarafından paylașılmasını sağlamak amacıyla, 
Fikret Yüksel Vakfı bu sene İstanbul’da bir tur-
nuva düzenleme kararı aldı. İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürlüğünün de destek verdiği bu turnu-
va resmi bir turnuva olmamakla beraber resmi 
bir turnuvaya en yakın FRC etkinliği.

Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji FRC 
Takımı Integra, en tecrübeli ve en bașarılı FRC 

takımlarından biri olarak, Türkiye’de düzenle-
necek Off-Season turnuvasının organizatör-
lüğünü yürütüyor. Bahçeșehir Üniversitesi 16 
Ekim Cuma günü düzenlenen Kick-off etkinli-
ğine ev sahipliği yaparak 20’si yeni kurulmuș 
28 takımı ağırladı. Integra üyeleri, etkinliğin ev 
sahipliğinin dıșında sunuculuğunu da üstlendi 
ve etkinlik sırasında takımlara 3D animasyon 
hazırlama hakkında bir sunum yaptı. Integra ta-
kımı Turnuva’nın bașlayacağı güne kadar  her 
hafta yeni kurulmuș bir takımı ağırlayarak eksik 
robot parçalarını kendi parçalarından tamamla-
dı, hazırlık sürecine ve yarıșmaya dair her tür-
lü bilgi ve deneyimini yeni takımlarla paylaștı. 
Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi yö-
netimi, öğretmenleri, Intregra üyesi öğrencileri 
ve takım mentörleri Türkiye’de bir ilk olan bu 
turnuvanın gerçekleșmesinde aktif rol almıș ol-
maktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar. n

haberler
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Çevre İçin 
Çözüm 
Üretiyorlar
Bașakșehir Belediyesi’nin davetlisi olarak 
Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret 
eden Bahçeșehir Okulları öğrencileri daha iyi bir çevre için geliștirdikleri fikirleri 
belediye yetkilileriyle paylaștılar ve ortak çalıșmalar yapmak üzere anlaștılar. 

Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi 
hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile Bahçeșehir 

Okulları Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Ba-
șakșehir Belediyesinin davetlisi olarak Park ve 
Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret etti. First Lego 
League turnuvasının bu sezonki teması olan 
“çöpe çözüm, çöple çözüm” çerçevesinde 
yaptıkları çalıșmaları Park ve Bahçeler Müdü-
rü Kazım Gülüm ve ekibiyle paylașan öğren-
ciler, belediyenin çöp toplama, geri dönüșüm 
ve atık yönetimi ile ilgili çalıșmaları konusunda 
bilgi alarak bu uygulamaları iyileștirmek nokta-
sında kendi fikirlerini paylaștılar. Ayrıca beledi-

Nepal depremi sonrasında kampüsle-
rimizde bașlattığımız kampanya kap-

samında toplanan yardımlar SosyalBen 
aracılığıyla Nepal’e ulaștı.

Depremzede çocuklar için Sosyal-
Ben Temsilcilikleri, Bahçeșehir Okulları ve 
Bahçeșehir Üniversitesi’nde bulunan yar-
dım masalarında ihtiyaçlar doğrultusun-
da toplanan; oyuncak, kıyafet (kadın-er-
kek-çocuk), battaniye, kuru bakliyat, 
bebek maması gibi bağıșlar felaketin 41. 
Gününde Nepal’e ulaștı.

Dezavantajlı bölgelerde yașayan çocuk-
lara psiko-sosyal destek vermek ve kișisel 
gelișimlerini desteklemek amacı ile ulusal 
ve uluslararası saha çalıșmaları gerçek-
leștiren SosyalBen Derneği, Mayıs ayında 
Nepal’de yașanan büyük depremde zarar 
gören ve desteğe ihtiyaç duyan çocuklara 
yardım götürmek amacı ile Nepal’e gitti. 

Bahçeșehir Okullarının yardım kolileri de 
SosyalBen tarafından Nepal’e ulaștırıdı. n

yenin inovatif çalıșmalarını yerinde görmek ve 
yapılmakta olan projelere katkı sağlamak için 
tekrar bir araya gelmek üzere randevu aldılar. 
Öğrenciler, hazırlık sınıflarının kuș göç yolu üze-
rinde bulunan Bahçeșehir için üretmiș oldukları 
ve bu sayede alet kullanmayı öğrenerek be-
cerilerini geliștirdikleri kuș evlerini belediyeyle 
ortak bir proje gerçekleștirerek uygun bölgele-
re yerleștirmek konusunda ortak çalıșacaklar. 
Öğrenciler ayrıca, kuș evlerini ürettikleri CNC 
teknolojisiyle imal ettikleri oyuncak bebek ev-
lerini belediyenin desteklediği çocuk yurtlarına 
bağıșlayacaklar. n

Nepal’e Yardım Gönderdik



Eğitimin en sevilen markası 
Bahçeşehir Okulları
Brand Week 2015’teydi 
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Bahçeșehir Okulları Türkiye’nin en kapsamlı marka iletișim zirvesi olan Brand Week 
2015’te Kids Marketing sponsoru olarak yer aldı. 

haberler
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16 – 21  Kasım tarihleri arasında İstanbul 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda  düzenlenen etkinlikte yer alan 

deneyim alanı katılımcılar tarafından yoğun ilgi 
gördü.

Vodafone, Arçelik, Garanti Bonus, Migros, 
Erikli, Nescafe, D&R, Opet, Media Markt, TEB, 
Habertürk, hurriyet.com, İpsos, Show TV, Blo-
omberg TV, Yapı Kredi, Șekerbank gibi Türki-
ye’nin en seçkin markaları arasında yer alan 
Bahçeșehir Okulları Brand Week’e katılan tek 
eğitim kurumu oldu.

Dünyadan ve Türkiye’den yıldız konușma-
cıların bulunduğu Brand Week 2015’e 15000 
yönetici katıldı.

Etkinlik boyunca deneyim alanında yer alan 
robotik masası, kodlama köșesi ve uçak simü-
lasyonunda ziyaretçiler yeni nesil eğitimi dene-
yimleme șansına sahip oldu.

Deneyim alanında ziyaretçileri Fen ve Teknoloji 
Lisesi öğrencileri karșıladı. Öğrenciler kendi üret-
tikleri robotları ve robotik turnuvalarında kazandık-
ları kupaların hikâyelerini ziyaretçilerle paylaștı.

Bahçeșehir Okullarının 30 öğrencisi Kids 
Marketing oturumu kapsamında Super Penguen 
ekibiyle tanıșma șansını yakalayarak, sevilen çi-
zerlerle atölye çalıșması gerçekleștirdi.

Atölye çalıșmaları sonrasında öğrenciler İllüst-
ratör Gökçe Akgül’ün çizdiği poster üzerinde bo-
yama çalıșması yaptı. Boyanan dev poster Super 
Penguen Aralık sayısı ile dağıtılacak.

Ayrıca Bahçeșehir Okulları öğrencileri tarafın-
dan yapılan ‘En Sevdiğin Marka’ konulu resimler 
etkinlik alanında sergilendi ve bașta Süper Pen-
guen ekibi olmak üzere tüm ziyaretçilerden bü-
yük alkıș aldı.

Organizasyonun son gününde tüm katılımcı 
markaların ikonları etkinlik alanında birlikte yürü-
yerek katılımcılara keyifli anlar yașattı. Bahçeșehir 
Okullarının sevimli ikonu ‘Bilge Fil’ ise herkesin ilgi-
sini üzerine çekti. n

Türk!ye’n!n en seçk!n 

markaları arasında 

yer alan Bahçeşeh!r 

Okulları Brand Week’e 

katılan tek eğ!t!m 

kurumu oldu.

Z!yaretç!ler Bahçeşeh!r Okulları standında 
yen! nes!l eğ!t!m ortamını deney!mled!.

Super Penguen eşl!ğ!nde Bahçeşeh!r Okulu öğrenc!ler! süper
b!r atölye çalışması gerçekleşt!rd!.



İlki Bahçeșehir Üniversitesi’nde sadece ma-
tematik öğretmenlerine yönelik olarak ger-
çekleștirilen atölyenin ikincisinde Türkçe, 

matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve sınıf 
öğretmenleri atölyeden yararlandı. Atölyenin ilk 
gününde oyunlardan, oyun elementlerinden, 
oyun mekaniklerinden ve oyunlaștırmadan 
bahseden Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, ikinci 
günde öğretmenlerin kendi branșlarında dijital 
eğitsel oyunlar tasarlamalarını sağlayacak et-
kinlikler gerçekleștirdi. 

ÖĞRETMENLER DE 
BU İŞİN İÇİNDE OLMALI
Bu atölyenin gerçekleștirilmesinin nedenle-

rinden bahseden Bahçeșehir Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tekno-
lojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz 
Samur, “Artık eğitsel oyun sektöründe olması 
gereken paydașlardan biri olan öğretmenlerin 
bu ișe ve bu anlayıșa daha çok ortak olması ge-
rekiyor. Öğretmenlere sadece oyunu olușturan 
yapı tașlarını ve nasıl oyun tasarlanacağını anla-

Bahçeșehir Üniversitesi ve Bahçeșehir Okulları ișbirliği ile Türkiye’de ikincisi düzenlenen 
öğretmenler için “Oyun Tasarım Atölyesi” 7-8 Eylül tarihlerinde Bahçeșehir Okulları 
Ordu-Giresun ve Samsun kampüslerinde farklı branșlardan öğretmenlerin 
katılımlarıyla gerçekleștirildi. 

Bahçeşehir Okulları
Oyun“Ordu”su Kuruyor

48
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tarak onları birer dijital eğitsel oyun tasarlayıcısı ve 
düșünürü olarak yetiștirebiliyoruz. Bu atölye sa-
yesinde öğretmenler hem oyunlara bakıș açılarını 
değiștiriyorlar hem de sınıf içindeki etkinlikler veya 
ders materyallerini nasıl oyun haline getirebilecek-
leri üzerine düșünmeye bașlıyorlar” dedi.

YENİ NESİL ÖĞRETMEN İÇİN
BİR ZORUNLULUK
Öğretmenlerin iki günlük bu atölyeden çok 

șey kazandıklarını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Yavuz 
Samur “Öğretmenlerimizden çok olumlu geri dö-
nüșler alıyoruz, bu zamana kadar hiç bu kadar et-
kili ve verimli bir seminer almadıklarını söylüyorlar. 
Bugüne kadar bilgisayar oyunlarına bir öcü gibi 
baktıklarını ve çocuklara kesinlikle oynatılmaması 
gerektiğini söylediklerini ve hatta velileri bu konu-
da uyardıklarını söyleyen öğretmenler artık bazı 
oyunların gerçekten öğrencilerin bazı becerilerini 
geliștirdiğini ve hatta derslere katkısı olabileceği-
ni gördüklerini söylüyorlar. Kendilerinin de dijital 
çağa ayak uydurabilmeleri adına öğrencilere öner-
mek için oyun oynamaları gerektiğini, hatta bunun 
yeni nesil öğretmenler için bir zorunluluk olduğunu 
dile getiriyorlar,” dedi.

ÖĞRETMEN OYUN TASARLAYABİLİR
İki günlük atölye çalıșmasında 6 farklı dijital 

eğitsel oyun ürettiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ya-
vuz Samur “Öğretmenlere oyun tasarımı konusunda 
eğitim verdiğinizde ve onları doğru yönlendirdiğinizde 
konu alanı uzmanı olarak kendi branșlarında çok 
kaliteli oyunlar ortaya çıkabiliyor, bu iki günlük atöl-
ye çalıșmasında bize bunu çok rahatlıkla göstere-
biliyorlar, branș öğretmenlerimiz birlikte çalıșarak 
belirli kazanımları hedef alarak çok eğlenceli 
ve etkili oyunlar tasarladılar ve en önemlisi de 
hepsi birer dijital eğitsel oyundu” dedi. 

TASARLANILAN OYUNLAR
GERÇEĞE DÖNÜŞECEK
Tasarlanılan bu oyunları öğrenciler için ger-

çekten oynanabilecek oyunlar haline dönüștür-
meyi planlayan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, “Biz 
gerekli bașvurularımızı yapıyoruz, eğer TÜBİTAK 
bize bu konuda bașvurduğumuz proje ile des-
tek olmaya karar verirse bunların hepsini dijital 
eğitsel oyunlar olarak öğrencilerimize sunmayı 
hedefliyoruz,” dedi.

Bahçeșehir Okulları öğretmenleri aldıkları 
eğitimlerde elde ettikleri dijital becerileri 2015-

2016 eğitim ve öğretim yılında derslerinde 
kullanmaya bașlayacaklar. n
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DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN
DAHA İYİ BİR EĞİTİM

Bahçeșehir Okullarının Bahçeșehir Üniversitesi’nin desteğiyle İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de gerçekleștirdiği Eğitimle Dünyayı Değiștirmek Elinizde Konferansları’nda 
eğitimciler ve akademisyenler eğitimin dünyadaki hızlı değișime nasıl ayak 
uydurması gerektiğini tartıștılar. 

konferans
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Bahçeșehir Okulları, eğitim alanındaki farklı 
konuları ele aldığı konferans programları ile 
eğitime katkı veren herkes için faydalı ola-

cak bir tartıșma platformu yaratmayı hedefliyor. 
Bu amaç doğrultusunda konferanslar tüm velilerin 
ve eğitimcilerin katılımına açık ve ücretsiz olarak 
düzenleniyor. 2014 - 2015 döneminde gerçek-
leștirilen en büyük konferanslardan bir tanesi de 
Eğitimle Dünyayı Değiștirmek Elinizde konfe-
ranslarıydı.

Dünyadaki hızlı değișimin ortaya çıkardığı yeni 
ihtiyaçları cevaplamak üzere hızlı bir değișimden 
geçen eğitim dünyasındaki yeni modelleri ve uygu-
lamaları masaya yatırmak üzere Bahçeșehir Üniver-
sitesi’nin desteğiyle düzenlenen Eğitimle Dünyayı 
Değiștirmek Elinizde konferanslarının ilki 17 Ocak 
2015 tarihinde Bahçeșehir Okulları Çamlıca Kampü-
sünde, ikincisi 21 Șubat 2015 tarihinde İzmir kam-
püsünde, üçüncüsü ise 21 Aralık 2015 tarihinde 
Ankara kampüsünde gerçekleștirildi.

Bahçeșehir Uğur Eğitim Kurumları Bașkanı En-
ver Yücel’in açılıș konușmasıyla bașlayan Çamlıca 
kampüsündeki konferansın konușmacıları, New 
York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Și-
rin, Bahçeșehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, Bahçeșe-
hir Üniversitesi İletișim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Haluk Gürgen,  Bahçeșehir Okulları Yabancı Dil-
ler Direktörü İpek Bulduk Cooley, Bahçeșehir Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Filiz Shine Edizher, Bahçeșehir Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mel-
tem Üstündağ Budak, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Özlem Karaırmak, Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Tunç Bozbura ve Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beșkese idi. 

Kișiye Özgü Öğretim Modeli; Dijital Eğitim; İle-
tișim Becerileri; Yabancı Dil Eğitimi ve Çok Dillilik; 
Bașarı Motivasyonu gibi bașlıklar altında sunumlar 
yapan konușmacılar eğitimdeki değișimi farklı açılar-
dan ele aldılar ve çocuklarımızın geleceğin dünyası-
na nasıl hazırlanmaları gerektiği hakkındaki görüș-
lerini paylaștılar. Etkileșimli bir ortamda gerçekleșen 
konferansa katılan veliler ve öğretmenler, her oturum 
sonundaki soru cevap bölümlerinde deneyimlerini 
farklı konularda uzmanlașmıș akademisyenlerle pay-
lașma, bu konularda onlara danıșma ve onlarla fikir 
alıșverișinde bulunma fırsatı buldu. 

‘‘ÇOCUKLARIMIZ EN AZ BİR YABANCI
DİLİ  VE TEKNOLOJİYİ ÇOK İYİ
KULLANABİLİYOR OLMALI’’
Konferansın açılıș konușmasını yapan Bahçe-

șehir Uğur Eğitim Kurumları Bașkanı Enver Yücel, 
sözlerine değișimin kaçınılmaz olduğunu belirterek 
bașladı: ‘‘Değișimin öncüsü akıl olursa, değișimin 

öncüsü bilim olursa bu değișim iyiye doğru bir de-
ğișim olur. Bilimin merkezi ise üniversitelerdir. Deği-
șimde üniversiteler lokomotif ișlevi görmelidir.’’

Çağdaș eğitimin hem dünyanın sorunlarına çare 
bulması hem de toplumun refah seviyesini yükselte-
cek bireyler yetiștirmesi gerektiğini söyleyen Yücel, 
‘’Gelecek çocuklarımızın elindedir. Onlara iyi bir eği-
tim vermeli, onlara 21. yüzyılın becerilerini kazan-
dırmalıyız. Çocuklarımızın en az bir yabancı dili ve 
teknolojiyi çok iyi kullanmaları gerekiyor. Bu konuda 
eğitimcilerimize de çok iș düșüyor ve onların da iyi 
bir eğitim alması gerekiyor” dedi.

“BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK 
İÇİN EMPATİ ŞART”
Öğrencilerin gelecek dünyada barıș içinde yașa-

maları için onlara empati kurmayı ve birlikte yașa-
ma kültürünü öğretmek zorunda olduklarını belirten 
Enver Yücel, “Çocuklarımıza birlikte yașamayı öğ-
retirsek gelecekte, dünyada arkadașlarıyla birlikte 
daha güzel ișler yaparlar. Bu eğitimi çocuklarımıza 
okul öncesinden bașlayarak vermek istiyoruz. Ay-
rıca, gelecekte dünyada yoksulluğu azaltmak için, 
yoksulluk çeken yerlere de refah götürebilmek için 
girișimci ruhla liderlik özellikleriyle donanmıș bireyler 
yetiștirmek istiyoruz,’’ diye konuștu.

“EZBERCİ EĞİTİMİ YIKMALIYIZ”
Sınavların eğitimin odak noktası haline gelme-

mesi gerektiğini ancak iyi bir eğitimin sınavsız müm-
kün olamayacağını söyleyen Yücel sözlerine șöyle 
devam etti: “Verdiğiniz eğitimin öğrenciye ne kadar 
ulaștığını mutlaka ölçmelisiniz bu yüzden sınavların 
yapılması gereklidir. Ancak değișen dünyada bilgi-
ye ulașmanın yolları değișmiștir. Bilgiyi hafızamızda 
tutmamıza gerek yok artık. Onun yerine bilgiyi yo-
rumlamayı, analiz etmeyi öğretmeliyiz çocuklarımıza. 
Verdiğimiz eğitim ezbere değil yorumlamaya, analiz 
etmeye, üretime, barıșa, sevgiye ve hoșgörüye da-
yalı bir eğitim olmalıdır. Öğrencilerimizin düșünce 
üretme ve problem çözme yeteneklerini geliștirme-
miz gerekiyor. Sınavlarda bașarılı olsunlar elbette, 
ama asıl önemli olan bu becerileri kazanmalarıdır.” n

Konferans ser!s!n!n üçüncüsü Ankara Kampüsü’nde 
gerçekleşt!. Açılış konuşmasını Enver Yücel’!n yaptığı 
konferansımıza vel!ler yoğun !lg! gösterd!.



52 ORHAN PAMUK
LİSE ÖĞRENCİLERİYLE 
BULUŞTU

etkinlik



53Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Bahçeșehir Okulları Yaratıcı Yazarlık 
Seminerleri kapsamında biraraya geldiği lise öğrencileriyle meslek seçimi, 
edebiyat, yazarlık ve eğitim üzerine ilham verici bir sohbet gerçekleștirdi.  
Seminerin ilk bölümünde yazarlık serüveninin nasıl bașladığını öğrencilerle 
paylașan usta yazar, ikinci bölümde öğrencilerin sorularını yanıtladı. İște Orhan 
Pamuk’un öğrencilerle gerçekleștirdiği sohbetin satırbașları.
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HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI MİMAR 
OLMAKTAN VAZGEÇİP YAZAR ,
OLMAYA KARAR VERDİĞİM GÜNDÜR
‘‘50 yıl önce ben de sizler gibi okul sıralarında otu-

ruyor ve ne olacağımı düșünüyordum. Herkes İTÜ’de 
inșaat mühendisliği okumamı bekliyordu ama hep 
resim yaptığım ve ilerde ressam olmak istediğim için 
sanatçı tarafım da dikkatlerini çekiyordu. O nedenle 
Teknik Üniversite’ye gitmemi ama inșaat mühendisliği 
yerine mimarlık okumamı istediler. Mimarlık okurken 
öğretmenlerle ve sınıfla uyum içinde değildim. 22 ya-
șında, üçüncü sınıfta Mimarlık Bölümünü bıraktım ve 
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ne girdim. 
20 yașından beri yaptığım tek șey tek bașına kitaplar-
la dolu bir odada oturarak roman yazmak.’’

HAYALLERİMİN PEŞİNDEN
GİTMEK İSTEDİM
‘‘Ortaokul yıllarımdan bu yana bir iș yerinde baș-

kalarına buyruk vererek ya da bașkalarından buyruk 
alarak yașamak istemiyordum. Kendi hayallerimin pe-

șinden gitmek ve kendi dünyamı kurmak istedim. Bu 
zor bir șeydir. Etrafınızda bunu anlayacak insanların 
olması gerekir. Ayrıca finansal endișeleriniz olabilir. 
Bunlar da haksız değildir. Ben bu ișe bașladığımda 
bașarılı olmak, kendini okutmak ve para kazanmak 
zordu ancak ilk bașarısızlıkta yılmayacak kadar yap-
tığım iși seviyordum. Aynı nedenle ömrüm boyunca 
bana hiç de çok çalıșmıșım gibi gelmedi, zira ma-
sanın bașında durmadan zevk aldığım șeyi yaptım, 
yani yazdım. Kendi kafanızdaki acayip dünyaya sadık 
kalarak ilerlemek istiyorsanız ișler zordur ama bunu 
yaptıkça kendinize güveniniz ve saygınız artar.’’

EDEBİYAT, HAYATI VE KENDİMİZİ
ANLAMA ÇABAMIZIN BİR PARÇASI
‘‘Edebiyat, hayatı ve kendimizi anlama çabamızın 

bir parçasıdır aslında. İște bu nedenle edebiyat eser-
leri hayatın temel sorularını sorar: Ben neden benim? 
Neden bu hayatı yașıyorum? Bu tutku için bu çileyi 
çekmeye değer mi? Modern edebiyatın en kıymetli 
yanı günlük hayatlarımızdan çıkarak bizi yașadığımız 

Yazarlık, kafanızdan geçen şeylere sadık kalmaktır. Sıradan hayatın 
sıkıcılığına kafanızdaki hayallerle isyan edersiniz.

etkinlik
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çağ, yașadığımız hayat üzerine düșünmeye sevk et-
mesidir. Edebiyat bize hayatın temel unsurları üzerine 
düșünmeyi öğretir.’’

EĞİTİMİN EN ÖNEMLİ SORUNU
EZBERCİLİK
‘‘Türkiye’de her șeyin iyiye gideceğine dair bir 

umudum var. Eğitimin pek çok sorunu var ancak te-
mel mesele ezbercilik ve imtihanda gelecek bilgilerin 
kafadan așağıya boca edilmesidir. Oysaki öğrenile-
cek temel șey düșünmektir. Kafanızdan geçen ses 
kulak vermek, saygı duymaktır düșünmek. Düșünü-
lemeyecek șey yoktur. Hele șimdiki dönemde temel 
bilgilerin hepsi internette var. Onları okuyup dünyada 
olan bitenleri kendiniz düșünebilirsiniz.’’

YAŞAR KEMAL USTAMDI
‘‘Onunla arkadaștık. Siyasi konularda beraber dü-

șünür, birlikte hareket ederdik ama bunlar bahaneydi, 
ben en çok onunla uzun uzun yürümeyi severdim. O 
uzun yürüyüșlerde o durmadan konușurdu. Ne çok 
șey bilirdi! Üstelik bildikleri kitaplarda yazmayan șey-
lerdi. Uzun yürüyüșlerimizden sonra oturup anlattıkla-
rını yazmak isterdim. Ondan çok șey öğrendim.’’

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ HAKKINDA
‘‘Nobel kazanmak bana yeni okurlar ve yeni so-

rumluluklar getirdi. Daha iyi yazma isteği duydum. 
Kitaplarımın yeni dillere çevrilmesi, uzaklardaki insan-
lara ulașmak büyük bir mutluluk.’’

YAZAR OLMAK İSTEYENLERE
ÖNERİLER
‘‘İnsanın kafasında inandırıcı kahramanlar yarat-

ma sanatıdır romancılık; herkesin bildiği șeyi herkesin 
bilmediği șekilde anlatmaktır. Ansiklopedik bilgiye ih-
tiyacınız yoktur.

 Dersi dinleyemiyorum, söylenen lafları palavra 
buluyorum, diyorsanız, etrafınızla uyușmuyorsanız 
ve olağan hayatın sıkıcılığına bașkaldırıp hayallerinizin 

peșinden gidiyorsanız bu iyi bir șeydir. Yazarlık, kafa-
nızdan geçen șeylere sadık kalmaktır. Sıradan hayatın 
sıkıcılığına kafanızdaki hayallerle isyan edersiniz.

Yazarlar arasında az okuyan da vardır çok oku-
yan da vardır ama bana sorarasanız yazar olmanın 
birinci șartı okumaktır. 8-10 yıl yoğun olarak oku-
mak gerekir.’’ n

Dönüp dönüp okuduğu, ilham 

aldığı bașlıca yazarların isimlerini 

öğrencilerle paylașan Orhan Pamuk, 

yazar olmak isteyenlere bu yazarların 

eserlerini okumalarını önerdi. 

w Lev Tolstoy

w Fyodor Dostoyevski

w Thomas Mann

w Marcel Proust

w Italo Calvino

w  Jorge Lois Borges

w  Vladimir Nabokov

w  William Falkner

Hangi Yazarları Okumalı?



Geçtiğimiz Nisan ayında Bahçeșehir 
Okulları Çamlıca Kampüsü’nde ger-
çekleștirilen Uluslararası Çift Dilli Eğitim 

Konferansının amacı, Çift Dilli Eğitim sistemi-
ni çok yönlü olarak ele almak, farklı uygula-
malarını tartıșmaya açmak ve Çift Dilli Eğitim 
uygulamalarının yeni bilimsel veriler ıșığında 
geliștirilmesine ve yaygınlașmasına katkıda 
bulunmaktı.

İngilizce gerçekleștirilen konferansta Türkçe 
dinlemeyi tercih eden katılımcılara simultane çe-
viri hizmeti sunuldu.

Konușmacılar Çift Dilli Eğitimi farklı açılardan 
ele alan sunumlarında bilimsel araștırmalar ıșı-
ğında bu alanda yașanan son gelișmeleri anlat-
tılar ve dinleyicilerin sorularını yanıtladılar.

Prof. Ofelia Garcia (CNYU), Prof. Paul Le-
seman (Utrecht University), İpek Bulduk Coo-
ley (Bahçeșehir Okulları Yabancı Dil Direktörü) 
ve Yard. Doç. Dr. Filiz Shine Edizer’in (BAU)  
konușmacı olarak katıldığı konferansın açılıș 
konușmasını Bahçeșehir Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Enstitüsü Müdürü Yard. Doç. Dr. Sinem 
Vatanartıran yaptı. 

“ÇİFT DİLLİ EĞİTİME ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”
Konușmasına Bahçeșehir Okullarının Türkiye’de 

Çift Dilli Eğitime öncülük ettiğini belirterek bașlayan 
Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran sözlerine șöyle de-
vam etti: “Çift Dilli Eğitim farklı șekillerde uygulanan 
eğitim konseptlerinden biri. Amerika Birleșik Devletleri, 
Kanada, Avusturalya ve bazı Avrupa ülkeleri gibi çok 
kültürlü toplumlarda yıllardır uygulanıyor; Çin ve Türki-
ye gibi ülkelerde ise yeni yeni tercih edilmeye bașladı. 
Dünyada Çift Dilli Eğitim’e geçilmesinin farklı nedenleri 
var: İngilizce öğretmek, akademik bașarıyı teșvik et-
mek, göçmenlerin yeni ortamlara uyumunu sağlamak, 
azınlıkların dilsel ve kültürel mirasını korumak, İngilizce 
bilenlere ikinci dil olanağı sağlamak ve ulusal dil kay-
naklarını geliștirmek gibi... Șu anda genellikle yüksek 
sosyo-ekonomik statüye sahip aileler, çocuklarına dil 
öğretmek için bu sistemi kullanıyor. Çift Dilli Eğitim, 
kavramsal yetenek, sosyal, duygusal, eğitimsel ve 
sağlık alanlarının geliștirmesinin yanı sıra Alzheimer’a 
yakalanma oranını da azaltıyor.’’

“ÇİFT DİLLİ EĞİTİMİN TÜM ÜLKEYE 
YAYILMASINI İSTİYORUZ”
Çift Dilli Eğitim sisteminin çocuğun zekâ geliși-

Bahçeșehir Okullarının, Çift Dilli Eğitim sistemini yeni bilimsel veriler ıșığında çok 
boyutlu olarak ele almak üzere düzenlediği ULUSLARARASI ÇİFT DİLLİ EĞİTİM 
KONFERANSI eğitimcilerden ve velilerden yoğun ilgi gördü.

56

YABANCI DİL ÖĞRENMEKLE 
YABANCI DİL EDİNMEK 
ARASINDAKİ FARK
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mine, sağlıklı iletișim kurmasına ve farklı bakıș açı-
ları geliștirmesine sağladığı katkıları anlatan Bahçe-
șehir Okulları Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı 
Ali Rıza Lüle ise dünyanın Çift Dilli Eğitim konusu-
nun üzerinde çok durduğunu ve Çift Dilli Eğitimin 
Türkiye’deki ilk etkin uygulamasının Bahçeșehir 
Okullarınde gerçekleștirildiğini dile getirdi.

Konferansa Amerika’dan ve Hollanda’dan 
katılan akademisyenlerle uluslararası bir platform 
olușturduklarını ifaden eden Ali Rıza Lüle, Çift Dilli 
Eğitim sisteminin tüm ülkeye yayılması için çalıștık-
larını, bu sayede gençlerin bilimsel gelișmeleri iyi 
takip edebilmesini ve yeni bilgiler üreterek dünyay-
la ișbirliği halinde çalıșabilmesini sağlamayı hedef-
lediklerini belirtti. 

“YABANCI DİLİ ANADİLİ SEVİYESİNE 
GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”
Konferansta Bahçeșehir Okullarında uygula-

nan Çift Dilli Eğitim sistemi hakkında bilgi veren ve 
dil edinmek ile öğrenmek arasındaki farklara dikkat 
çeken Bahçeșehir Okulları Yabancı Diller Direktörü 
İpek Bulduk Cooley șöyle konuștu: “Yıllarca ülke-
mizde kelimeleri defalarca yazarak ezberleten bir 
dil eğitimi verildi. Ama bizim hedeflediğimiz șey çok 
daha farklı, doğal süreç içerisinde çocuklara bir dili 
edindiriyoruz ve ömür boyu uluslararası makaleler 
okuyabilecekleri, her türlü araștırmayı yapabilecek-
leri șekilde dili içselleștirmelerini sağlıyoruz.’’ 

Bu konferansta Çift Dilli Eğitim dünyasının ta-
nınan isimleri New York Üniversitesi’nden Prof. 
Ofelia Garcia, Utrecht Üniversitesi’nden Paul Le-
seman ve Bahçeșehir Üniversitesi’nden akade-
misyenlerle dil eğitimini her yönüyle ele alma fırsatı 
bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cooley, 
konușmasına șöyle devam etti: “Çift Dilli Eğitim di-
lin içselleștirilmesidir. Örneğin biz arabayı kullanır-
ken, vites değișimi yaparken bunu düșünmüyoruz 
çünkü bu doğal bir süreçtir, içselleșmiștir. Aynı 
șekilde dilin de ezbere dayanmadan, 90’lı yıllarda 
ülkemizde öğretildiği gibi yapmadan, yapıları keli-
meleri defalarca yazmadan, çocuğun kendini do-
ğal hissettiği, dili edindiği ve rahatlıkla kendini ifade 
edebildiği, fikirlerini ortaya koyabildiği aynı șekilde 
her türlü farklı dil seviyesindeki bir makaleyi veya 
konușmayı anlayabildiği bir seviyeden bahsediyo-
ruz. Kısaca, yabancı dili anadili seviyesine getirme-
yi amaçlıyoruz.”

“GÜNÜN YÜZDE 70’İ
İNGİLİZCE İLE GEÇİYOR”
Bahçeșehir Okullarında günün yüzde 70’inin İn-

gilizce ile geçtiğini dile getiren Cooley, “Bahçeșehir 
Okullarının bu konudaki farklılığı çok erken yașta 
eğitime bașlıyor olmamız. Günün yüzde 70’i gibi yo-
ğun bir zaman dilimi İngilizce ile geçiyor. Ama tabii 
ki zaman değildir etken, çok uzun zamanlar verirsi-

niz ama uygulama yanlıșsa o vakitlerin çokta fazla 
anlamı olmayacaktır. Biz farklılaștırılmıș eğitim uy-
guluyoruz. Önce çocuklarımızı tanıyoruz. Çünkü her 
öğrencinin ihtiyacı birbirinden çok farklı. Öğrencimi-
zin ihtiyacına göre farklılaștırılmıș eğitim uyguluyo-
ruz. 21. Yüzyıl yetilerinin altını çiziyoruz. Aynı șekilde 
her türlü dijitali, dijital kütüphaneleri dersimizin içine 
manalı bir șekilde yerleștiriyoruz,“ diye konuștu.

“ÇİFT DİLLİ EĞİTİMDE SABIRLI
OLMAK GEREKİR”
Konferansa katılan CNYU (New York Üniversi-

tesi) öğretim üyesi Prof. Ofelia Garcia bașta ABD 
olmak üzere Çift Dilli Eğitim’in dünyadaki uygula-
malarından örnekler verdi, yeni teknikleri anlattı ve 
çok önemli bir konunun altını çizdi: “Çift Dilli Eği-
tim’de önemli olan sabırlı olmaktır, sabırlı olursanız 
zamanla çocukların iki dili ne kadar iyi konuștukla-
rını göreceksiniz.”  

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. S"nem 
Vatanartıran, Bahçeşeh"r Okullarının Ç"ft D"ll" Eğ"t"m"n 
öncülüğünü yaptığını, b"l"msel ver"ler"n uluslararası 
paylaşımına "mkan sağlayan bu konferansın bunun
gösterges" olduğunu söyled".



Çift Dilli Eğitim ve çift dillilik üzerine yaptığı 
araștırmalar ve yazdığı kitaplarla dünya çapında 
tanınan Prof. Garcia “Herkes için Eğitimde Çift 
Dillilik: Sorunlar ve Zorluklar” bașlıklı konușma-
sında çift dilli eğitimin zorluklarına ve bu zorlukla-
rın așılması için yapılması ve yapılmaması gere-
kenlere odaklandı. Her șeyden önce erken yașta 
dile maruz kalmanın öneminin altını çizen Garcia 
çift dilli eğitim politikalarının 21. yy ortamına uy-
gun șekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Translanguaging: Language, Bilingualism 
and Education kitabının yazarlarından biri olan 
Prof. Garcia konferans sırasında eğitimcilerle eği-
time yeni bir bakıș açısı getiren “tarnslanguaging 
– diller arası geçiș” kavramının özelliklerini ve gü-
nümüz eğitim anlayıșına etkilerini anlattı. Garcia 
çift dilli eğitimin, çift dilliğin ve diller arası geçiș 
kavramlarının bilimsel araștırmalar ıșığında incele-
nerek yeni nesil eğitim sistemlerinin geliștirilmesi-
nin öneminin üzerinde durdu. n
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New York City Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ofelia Garcia katılımcıların 
büyük ilgisini çeken sunumunda çift dilli eğitimin sorunları ve zorlukları 

üzerinde durdu, bilimsel araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

konferans
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İpek Bulduk Cooley

Bahçeşeh"r Okulları Yabancı D"ller D"rektörü 

İpek Bulduk Cooley konuşmasında Bahçeşehir Okullarında 
hayata geçirilen dil edinim sürecinin fark yaratan 

özelliklerini açıkladı: “Dil edinim süreci çok ciddi bir süreç. 
Dünyada da bizde de senelerden beri dil edinme süreci, 

kelime hazinesi oluşturma, yapı öğrenme, o yapının içine de 
bildiğimiz kelimeleri yerleştirme olarak algılandı. Hâlbuki 
çocuklarımızın edinim süreci parmak izi kadar eşsiz. Hiç 

kimseninki birbirine uymuyor. Onun için çok fazla araştırma 
gerekiyor. Öğrencilerin öğrenme stillerini biliyor olmanız 

gerekiyor. Bu araştırmaların sonucunda da aldığınız 
verilerle sınıfın içerisinde dersinize uyarlamanız gerekir. Biz 

Bahçeşehir Okullarında bunu yapıyoruz.’’

Yrd. Doç. Dr. F"l"z Sh"ne Ed"zer
Bahçeşeh"r Ün"vers"tes"

Kendisi ve çocukları da çift dilli 
yetişen Filiz Shine Edizer “Çift Dilli 

Eğitimde Başarının Kriterleri” başlıklı 
konuşmasında yürütülen bilimsel 
araştırmaların çift dilli eğitimde 

gramer öğretmek gibi geleneksel 
eğitim metotları yerine içerik temelli 

eğitimin daha başarılı sonuçlar 
getirdiğini belirtti ve çift dilli bir 

ortamda dil edinimi veya öğreniminin 
başarılı olabilmesinin temek kriterleri 

üzerinde durdu.

Prof. Paul Lesseman
Utrecht Ün"vers"tes"

Utrecht Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Paul Lesseman 
erken çocukluk eğitiminde okur yazarlık, sayıdal beceri 

ve çift dilli gelişim üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. 
Prof. Lesseman “Çift Dilliliğin Bilişsel Avantajları” 

başlıklı konuşmasında çift dilli eğitimin bilişsel gelişim 
üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini bilimsel 

araştırmalardan elde edilen veriler ışığında anlattı. 
Araştırma sonuçlarının gösterdiği gibi özellikle erken 

çocukluk döneminde çift dilli eğitim alanlar dikkat odaklı 
bilişsel kontrol becerileri geliştiriyor.



Bahçeşehir Okulları 

Yaz Kamplarında 

öğrenc"ler eğlence 

dolu b"r yaz geç"rd" 
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yaz okulu
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Bahçeșehir Okullarının International Office 
birimi tarafından 07-11 Haziran 2015 tarih-
lerinde düzenlenen Summer Sports Camp, 

Antalya Belek’te, Gloria Sports Arena Resort Ho-
tel’de gerçekleștirildi. 

Öğrencilerin spor alanındaki becerilerini geliș-
tirmek ve yaza dinamik bir bașlangıç yapmalarını 
sağlamak amacıyla düzenlenen Bahçeșehir Sum-
mer Sports Camp bir kez daha tüm Türkiye’deki 
Bahçeșehir Okulları  kampüslerinden öğrencileri 
bir araya getirdi. 

5, 6, 7, ve 8. Sınıf öğrencileri için özel olarak 
hazırlanan ve görevli öğretmenler rehberliğinde uy-
gulanan 5 günlük yaz spor okulu programına 350 

öğrenci katıldı. Öğrenciler, tamamen kendi kulla-
nımlarına tahsis edilmiș olan beș yıldızlı bir tesiste 
spor ve eğlence dolu bir kamp deneyimi yașadılar. 

Basketbol, voleybol, yüzme, badminton, tenis, 
futbol, çim hokeyi, atletizm gibi spor etkinlikleri-
nin yanı sıra Survivor șov programı tarzında takım 
oyunlarının, yarıșmaların ve akșam etkinliklerinin 
yer aldığı zengin yaz spor okulu programına katı-
lan öğrenciler sportif becerilerinin yanı sıra sosyal 
becerilerini de geliștirme fırsatı buldukları kamp 
sonunda hep hatırlayacakları güzel anılarla evle-
rine döndüler. l

Bahçeşehir Okulları öğrencileri mükemmel bir tesiste 
sporun her branşının tadını çıkardı.

Antalya Summer 

Sports Camp



Uludağ Summer Camp programı, Interna-
tional Office koordinasyonuyla, okul dıșı 
eğitim alanında 26 yıllık uluslararası dene-

yime sahip Geleceğin Yıldızları tarafından, görevli 
öğretmen ve idarecilerimizin katılımıyla 21-26 
Haziran tarihleri arasında, Uludağ Grand Yazıcı 
Otel’de gerçeklești.

Tüm Bahçeșehir Okulları 3,4,5,6,7 ve 8. sınıf 
öğrencilerimizin katıldığı kampta öğrenciler, gü-
nün yarısını İngilizce eğitimiyle geçirirken kalan 
zamanlarını ise farklı aktivitelerle değerlendirdiler. 
Futbol, basketbol, beyzbol, voleybol, hokey, ok-
çuluk, langırt, masa tenisi, badminton gibi fiziksel 
aktivitelerin yanında fotoğraf çekerek, resim ya-
parak kendilerini geliștirip, doğada yașam eğitim-
lerine, takım oyunlarına, güzel sanatlar çalıșmala-
rına, gece eğlencelerine ve daha pek çok sosyal 
etkinliğe katıldılar. l
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Uludağ Summer 

Sports Camp

yaz okulu
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Bahçeşeh"r Okullarında öğrenc"ler 

Hayatının Yazını yaşıyor

Öğrencilerin yaz tatillerinde din-
lenirken eğlenmeleri, akademik 

çalıșmalarına eğlenceli bir șekilde de-
vam etmeleri, spor ve sanat dalların-
daki becerilerini geliștirmeleri amacıyla 
Bahçeșehir Okulları Yaz Okulu her yıl 
Türkiye çapındaki tüm kampüslerde 
gerçekleșiyor. 

Bahçeșehir Okulları Kampüslerinin 
fiziki koșullarına uygun olarak organi-
ze edilen yaz okulları, öğrencilerin ge-
lișimleri göz önünde bulundurularak, 
yaș gruplarına uygun programlardan 
olușuyor. Zengin içeriğe sahip Bah-
çeșehir Okulları Yaz Okullarında öğ-
renciler basketbol, voleybol, yüzme, 
badminton, atletizm, futbol, jimnastik 
satranç, müzik, robotik-bilim atölyesi, 
görsel sanatlar, orf-ritim-perküsyon 
dans gibi branșların yanında her gün 
İngilizce eğitim alıyor. 

Bahçeșehir Okullarının alanlarında 
uzman eğitim kadrosu, tecrübeli okul 
öğretmenleri ve branș öğretmenlerinin 
eğitim verdikleri Yaz Okullarında öğ-
renciler ‘‘hayatının yazını’’ yașıyor. n



Türkiye’de moda tasarımı deyince ilk akla 
gelen isimlerden biri Bahar Korçan. Kolek-
siyonlarında moda tasarımını șiir ve resim 

gibi farklı sanatlarla bulușturan modacının Gala-
ta’daki atölyesi, duvarlardaki tablolar, șiirler, as-
kıdaki giysiler, heykeller ve yerleștirme çalıșma-
larıyla farklı sanatların iç içe geçtiği bir harikalar 
diyarı adeta. 

Bir atölye çalıșması yapmak üzere Bahar 
Korçan’ın atölyesini ziyaret eden Bahçeșehir 
Okulları öğrencileri, bu harikalar diyarında ha-
yallerini özgürce ifade ettikleri unutulmaz bir gün 
geçirdiler. 

Bahar Korçan, önce çocuklara hayal kurma-
nın önemini anlattı ve onları hayal kurmaya teș-
vik eden ilham verici bir konușma yaptı. Sonra 
çocuklardan özgürce hayal kurmalarını ve ha-
yallerini atölyedeki malzemeleri kullanarak ifade 
etmelerini istedi.  Çocuklar ona kulak verdiler ve 
sonuçta ortaya harika eserler çıktı.

Bahçeșehir Okulları  öğrencilerinin moda tasarımcısı Bahar Korçan ile 
gerçekleștirdikleri atölye çalıșmasında hayaller özgürlüğe kavuștu.
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Bahar Korçan’ın atölyes!n! z!yaret eden öğrenc!ler ünlü modacıdan 
kıyafetler!n tasarım ve d!k!m süreçler!yle !lg!l! b!lg! aldılar.

etkinlik

‘‘Çocuklarınızın
hayaller!n!
özgür bırakın’’
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Çocukların hayal gücünden ve soyutlama 
yeteneğinden çok etkilenen ve ortaya çıkan 
eserlerin samimiyeti ve gücü karșısında hem 
șașıran hem de duygulanan Bahar Korçan, her 
öğrenciden kendi eserini anlatmasını istedi ve 
bütün eserleri ayrı ayrı değerlendirdi.

İçlerinden birisi babasıyla vedalașmak zo-
runda kaldığı için üzgün bir kızın hüznünü ka-
ğıda dökmüștü, bir diğeri doğanın mucizevi 
renklerini, bir bașkası Eyfel Kulesi gibi herkesin 
gözünde aynı șekilde canlanan bir simgenin 
bile farklı renklerle, farklı biçimde hayal edilebi-
leceğini gösteriyordu. Prenses kıyafetleri içinde 
resmedilmiș olan kadın, değeri bilinmeyen ve 
omuzlarında haddinden fazla yük tașımak zo-
runda kalan kadınları simgeliyordu. Bir bașkası 
sudan bir dağ resmediyor ve șu kelimelerle ifa-
de ediyordu resmini: ‘‘Sudan bir dağ gördüm; 
minik balıkları, havadaki kușları ve rüzgarın ko-
nușmasını… Ve orada fark ettim ki özgürlük ha-
yallerimiz içindeymiș.’’

Bahçeșehir Okulları öğrencileriyle gerçekleș-
tirdiği atölyenin ardından duygu ve düșüncele-
rini șöyle dile getirdi Bahar Korçan: ‘‘Çocuklar 
insanı hep șașırtıyorlar. Enerjileri o kadar güzel, 
katmansız, saf ki... Büyüdükçe o katmanları yor-
gan gibi üzerimize örtüyoruz, biz biz olmayı unu-

Kend!s! de b!r anne olan 

Bahar Korçan’ın anne 

ve babalara tavs!yes! 

çocuklarını özgür 

bırakmaları. ‘Çocukları 

açmak, onları özgür 

bırakmak gerek’ d!yor. 

‘Onlar farklı b!r kuşağı 

tems!l ed!yorlar. 

B!zden daha !ler!deler.

Atölye çalışmasına katılan öğrenc#ler hayaller#n# kağıda yansıttı. Ortaya b#rb#r#nden yaratıcı res#mler çıktı.



tuyoruz. Onlarsa aynı kendileri gibiler, inanılmaz 
saygı duyulması gereken bir șey bu. O kadar 
mutlu oldum ki bugün. İçlerinden neler çıktığını 
gördüm.  İnsanların hayal kurmaktan alıkoyul-
maya çalıșıldığı bizimki gibi bir toplumda, as-
lında hiçbir șeyin buna engel olamayacağını bir 
kez daha görmek harikaydı. Sahip olduğumuz 
tek șey hayal gücümüz aslında.’

O hayal gücünü yașatmak ve geliștirmek için 
yapılabilecek en önemli șey ise çocukları özgür 
bırakmak ve onlara kendilerini özgürce ifade 
edebilecekleri bir ortam sunmak. Kendisi de bir 
anne olan Bahar Korçan’ın anne ve babalara 
tavsiyesi çocuklarını özgür bırakmaları. ‘Çocuk-
ları açmak, onları özgür bırakmak gerek’ diyor. 

‘‘Onlar farklı bir kușağı temsil ediyorlar. Bizden 
daha ilerideler. Enerjileri öyle, kafaları öyle, ruhla-
rı öyle, daha bilgeler. Șu an farkında değiliz ama 
bizden daha çok șey biliyorlar. Çocuklar birer 
nehir, önlerine çok engel koymamak lazım. Ta-
bii ki o nehrin nereye akacağı önemli, onun için 
anne baba olarak elimiz hep üzerlerinde olacak. 
Bir anne olarak șunu söyleyebilirim ki onlar için 
yapabileceğiniz en iyi șey onları özgür bırakmak 
ve hayal kurmaya devam etmeleri için onları ce-
saretlendirmektir.’’ n
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Bahar Korçan’la atölye çalışması yapmak "ç"n b"raraya gelen öğrenc"ler hayaller"n" tasarımlarıyla paylaştılar.

Çocuklar !nsanı 
hep şaşırtıyorlar. 
Enerj!ler! o kadar 
güzel, katmansız, 
saf k!... Büyüdükçe o 
katmanları yorgan 
g!b! üzer!m!ze 
örtüyoruz.

etkinlik
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Bahçeşehir Okulları öğrencilerinin yeni 
kıyafetlerini Bahar Korçan tasarladı

Öğrencilerin okul içinde ve okul dıșındaki tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
tasarlanan yeni okul kıyafetleri șık, modern ve rahat çizgileriyle dikkat çekiyor. 
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BAHÇEŞEHİR OKULLARI KURUM İÇİ 
EĞİTİMLERİ’YLE ÖNE ÇIKAN BİR KURUM.
KURUN İÇİ EĞİTİM POLİTİKANIZ NEDİR? 
EĞİTİMLERİ HANGİ HEDEFLERE 
GÖRE KURGULUYORSUNUZ?
Bahçeșehir Okulları olarak 21. yüzyıl beceri-

lerine sahip bireyler yetiștirmeyi hedefliyoruz ve 
bu hedefe ulașmakta öğretmenlerimizin gelișimi-
ne yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu 
çok iyi biliyoruz. O nedenle yoğun bir kurum içi 
eğitim programı uyguluyoruz. Öğretim yılı boyun-
ca, yarı yıl ve yaz tatillerinde öğretmenlerimiz ile 
yaptığımız kurum içi eğitimlerin amacı öğrencilerin 
akademik olarak güçlü, iletișim, sanat, spor ve 
problem çözme becerileri yüksek bireyler olarak 
gelișmesini destekleyici çalıșmalar yapmaktır. Tür-
kiye geneli okullarımızda görev yapan öğretmen-
lerimizi hizmet içi eğitimleri için belirli aralıklarla 
bir araya getiriyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz bölge 
toplantılarıyla da zümre öğretmenlerimizin birlik-
te müfredat geliștirme çalıșmaları yapabilmelerini 
sağlıyoruz. Böylelikle öğretmenlerimizin bireysel 
gelișimine destek oluyoruz. 

KURUM İÇİ EĞİTİMLERİNİZİN İÇERİĞİ 
KONUSUNDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ? 
Okul öncesinden 8. sınıfın sonuna kadar tüm 

öğretmenlerimiz ders planlarını eğitim anlayıșımızın 
temelini olușturan Kișiye Özgü Öğretim Modeli-
miz (KÖM) doğrultusunda planlar ve uygular. Bu 
nedenle Bahçeșehir Okullarında öğretmenlerimiz 
öncelikle KÖM eğitimi alırlar. Bu yıl da 869 öğret-
menimiz 40 saat KÖM eğitimi aldı.  KÖM modeli 
ile hedefimiz her öğrencinin tam öğrenmesini sağ-
layacak ortamı hazırlamaktır. Öğrencilerin öğren-

me stillerini bilen öğretmen sınıfını daha iyi tanır, 
bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrenme ortam-
larının verimliliğinin artmasını sağlar. Öğrencisinin 
nasıl daha iyi öğreneceğini bilen öğretmenlerimiz 
daha iyi ders anlatır. İyi ders anlatan ve iyi yazan 
öğretmenler öğrencilerin akademik bașarılarının 
artmasında çok etkilidir. Kurum içerisinde kulla-
nılan bütün ders materyalleri Bahçeșehir Okulları 
öğretmenleri tarafından hazırlanıyor. 

Bugün k12 eğitiminde kalite deyince ilk akla gelen eğitim kurumu Bahçeșehir 
Okulları. Eğitimin kalitesini her geçen gün biraz daha yükseltebilmek ve sayısı 
giderek artan tüm Türkiye’ye yayılmıș kampüslerde aynı kaliteyi koruyabilmek 
dikkate değer bir bașarı. Bu bașarının arkasında bilgileri ve eğitim öğretim 
becerileri yeni bilimsel ve teknolojik gelișmeler ıșığında kurum içi eğitimler ile 
sürekli güncellenen, güçlü bir eğitim kadrosu var. Bahçeșehir Okulları Eğitimden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Lüle ile Bahçeșehir Okulları’nin kurum içi 
eğitim politikasını ve yıl boyunca yapılan kurum içi eğitim çalıșmalarını konuștuk. 
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‘‘BAŞARININ ARKASINDA
YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR’’

röportaj



Bahçeşehir Okulları olarak geçen yıl yapılan Merkezi Ortak Sınavlarda 
bulunduğumuz her ilde birinci olduk. 120 soruda 111,6 doğru ortalamasına 

ulaşarak büyük bir başarıya imza attık.
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BAHÇEŞEHİR OKULLARI AKADEMİK BAŞARISI 
YÜKSEK BİR OKUL. ULUSAL SINAVLARDA 
ALINAN SONUÇLAR BUNUN BİR GÖSTERGESİ. 
AKADEMİK BAŞARIDA KURUM İÇİ 
EĞİTİMLERİN ROLÜ NEDİR? 
Akademik bașarı bizim için çok önemli. İyi 

anlatan ve iyi yazan öğretmen akademik bașa-
rıda çok etkilidir. Ortaokulda 7. ve 8. sınıflarda, 
lisede 11. ve 12. sınıflarda ulusal sınavlara hazır-
lık çalıșmalarımızı artırıyoruz. Diğer kademelerde 
de düzenli olarak deneme sınavları uyguluyoruz. 
Kurum içinde yapılan deneme sınavları öğret-
menlerimiz tarafından hazırlanıyor. İște bu ne-
denle bu sene 3678 öğretmenimize nitelikli soru 
hazırlamalarını ve denemeler sonrasında doğru 
değerlendirmeler yapabilmelerini desteklemek 
amacıyla ölçme ve değerlendirme, soru hazır-
lama teknikleri eğitimi verildi. Bu eğitimlerden 
sonra öğretmenlerimiz öğrencilerin öğrenmede 
güçlük çektikleri konuları,  eksik oldukları kaza-
nımları daha iyi tespit ediyor ve bu tespitler doğ-
rultusunda soru hazırlama ve eksik tamamlama 
çalıșmalarında daha verimli oluyor. 

Akademik bașarıda önemli rol oynayan bir 
bașka eğitim, mentor öğretmenlik eğitimi. Bu 
yıl öğretmenlerimiz öğrencilerimizin akademik 
gelișimlerinin takip edilmesini ve bașarılarının 
yükseltilmesini hedefleyen mentor öğretmenlik 
sistemimiz üzerine de bir eğitim aldılar. Veli ve 
öğrenci boyutunda etkili iletișim, sınav süreci, sı-
nav kaygısı ve motivasyon konularında eğitimler 
verildi. Öğretmenlerimizin özellikle sınava hazırlık 
sürecinde öğrencilerimize doğru yönlendirme 
yapabilmesi için sınav kaygılarının en aza indiril-
mesi, hedef belirleme çalıșmalarının planlanması 
konularında detaylı çalıșmalar yapıldı. 

YABANCI DİL EĞİTİMİ BAHÇEŞEHİR OKULLARININ 
EN İDDİALI OLDUĞU ALANLARDAN BİRİSİ. 
KURUM İÇİ EĞİTİMLERDE YABANCI DİL 
EĞİTİMİNE YÖNELİK NE GİBİ 
ÇALIŞMALAR YAPILIYOR?
Evet, dil öğretimi Bahçeșehir Okulları olarak 

önceliklerimiz arasında. Bu yıl dünyanın önde ge-
len eğitimcileri, akademisyenleri kurum içi eğitimler 
vermek üzere okulumuza geldi. 750 öğretmenimiz 
ile birlikte 64 saat boyunca konferans ve atölye 
çalıșmaları yapıldı. Öğrencilerimizin dil edinim sü-
reçlerine daha fazla destek olmak amacıyla öğ-

retmenlerimizin bir arada fikir alıșverișinde bulun-
malarını sağlayarak gelișimlerini destekliyoruz. Bu 
çalıștayda öğrenciye özel hazırlanan farklılaștırılmıș 
eğitim, eğitim dünyasında üzerinde önemle duru-
lan yöntem ve teknikler ve STEM eğitimi ile ilgili 
çalıșmalar yapıldı. 

EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİ YOĞUN 
OLARAK KULLANIYORSUNUZ VE DÜNYADA 
ETKİLİ OLAN YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİ 
EĞİTİME ENTEGRE EDİYORSUNUZ. 
ÖĞRETMENLERİNİZİ BU KONUDA 
NASIL DESTEKLİYORSUNUZ?
Teknoloji kullanımının her geçen gün arttığı 

günümüzde teknoloji kullanımı ile öğrenmeyi ko-
laylaștırmak, pekiștirmek amacıyla iPad ile eğitim 
yapıyoruz. Bunun için öğretmenlerimiz sınıf içi ve 
sınıf dıșında iPad kullanımı, dijital içerik hazırlama, 
animasyon ve video hazırlama gibi konularda eği-

tim alıyorlar. Öğretmenlerimiz ilkokulda 1, 2, 3. sı-
nıflarda, ortaokulda 5, 6, 7. sınıflarda öğrencilerin 
iPad’lerine yüklenen dijital içerikleri kullanarak ders 
ișleyebiliyor. Tamamen kazanımlara bağlı olarak 
olușturulan dijital ders içerikleri, etkileșimli uygu-
lamalar ile öğrencilerin ilgisini çekecek yöntemler 
geliștiriyoruz ve bu sayede hem eğlenerek hem de 
daha kalıcı öğrenmelerini sağlıyoruz.

Öte yandan tüm Bahçeșehir Okulları Okulla-
rında anaokulu ve ilkokul düzeyinde Kodlama ve 
Robotik dersi zorunlu ders olarak eğitime dahil 
edilmiștir. Bu derslerde öğrencilerimizin bilgi ve 



iletișim teknolojilerini etkili kullanmalarını, bunun 
yanı sıra yeni fikirler olușturabilmelerini, teknolojiyi 
üretimde kullanabilmelerini ve özellikle algoritmik 
düșünme becerilerini geliștirmeyi hedefliyoruz.  Bu 
amaçla 957 öğretmenimiz dersin içeriği ve derste 
kullanılacak robotik materyallerinin uygulamalarını 
içeren eğitimler aldılar. Ayrıca ortaokul ve lise dü-
zeyinde kulüp dersi olarak uygulanan robotik dersi 
için de öğretmenlerimiz yoğun bir uygulama süreci 
geçirdiler. Bilișimsel düșünme becerilerini ve STEM 
çalıșmalarını içeren bu eğitimde öğretmenlerimiz 
programlama temelleri, temel mühendislik beceri-
leri, proje üretim süreç yönetimi ve robotik uygu-
lamalar hakkında bilgi ve deneyim sahibi oldular. 
Bu eğitime katılan tüm öğretmenlerimiz kazandık-
ları bu deneyimleri tüm öğrencilerimize seviyelerine 
uygun olarak etkin bir biçimde aktarıyor. 

ANAOKULUNDA FİNANS OKURYAZARLIĞI VE 
YARATICI DRAMA ETKİNLİĞİ GİBİ GELENEKSEL 
EĞİTİMDE GÖRMEYE ALIŞIK OLMADIĞIMIZ 
YENİ DERSLER YER ALIYOR. İÇERİĞİNİ KENDİ 
EĞİTİM KADRONUZUN HAZIRLADIĞI BU 
DERSLERİ VEREN ÖĞRETMENLER NASIL 
BİR EĞİTİMDEN GEÇİYOR?
21. yüzyıl becerileri içinde yer alan Finans Okur-

yazarlığı kavramını anaokulundan itibaren öğrenci-
lerimize kazandırmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda 
hazırladığımız Finans Okuryazarlığı programımızı 
müfredatımıza dahil ettik. Program içeriğinde para, 
harcama, birikim, paylașma kavramları, istek ile ih-
tiyaç arasındaki farklar ve seçim yapma becerileri-
ni geliștirmeye yönelik etkinlikler yapıyoruz. Ayrıca 
okul öncesi eğitimimizde önem verdiğimiz bir diğer 
alan ise yaratıcı drama etkinlikleri.  Yaratıcı drama 
etkinlikleri öğrencilerin sosyal, duygusal, bilișsel ve 
dil gelișimlerine sunduğu zengin yașantılarla katkı 

sağlar. Bu nedenle öğretmenlerimiz yaratıcı drama 
etkinliklerini eğitim öğretim sürecinde aktif olarak 
kullanırlar. Okul öncesi öğretmenlerimize yapılan 
hizmet içi eğitimlerde her yıl uygulamalı olarak bu 
derslere ilișkin eğitimler verilir. 

BU SENE 19 KAMPÜSÜNÜZDE YENİ BİR EĞİTİM 
UYGULAMASI BAŞLATTINIZ: ÜSTÜN 
YETENEKLİLER EĞİTİMİ. BU KONUDA 
NASIL BİR HAZIRLIK YAPTINIZ?
2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren 

19 kampüsümüzde ilkokul düzeyinde hafta sonu 
dersleri ve hafta içi proje çalıșması ile yürütülecek 
olan “Üstün Potansiyelli Öğrencilerin Eğitimi” (UP)
programı bașlamıștır. 3 yıldır sürdürülen pilot çalıș-
malar sonucunda olușturulan bu programda görev 
alacak program koordinatörü, eğitmen ve idare-
cilerimiz 4 gün boyunca yoğun ve uygulamalı bir 
eğitime katıldılar. Bu eğitim boyunca öğretmenleri-
miz üstün potansiyelli öğrencilerin özelliklerini tüm 
yönleriyle tanıdıkları gibi programda uygulanacak 
müfredat ve ders içeriklerini de uygulamalı bir șe-
kilde öğrendiler. 

SİZE GÖRE BAHÇEŞEHİR OKULLARI 2014-2015 
EĞİTİM DÖNEMİNDE AKADEMİK ALANDAKİ 
EN ÖNEMLİ BAŞARISI NEYDİ?
Bahçeșehir Okulları olarak geçen yıl yapılan 

Merkezi Ortak Sınavlarda bulunduğumuz her 
ilde birinci olduk. 120 soruda 111,6 doğru orta-
lamasına ulașarak büyük bir bașarıya imza attık. 
Bu bașarı yoğun, sistemli bir çalıșmanın sonucu 
ortaya çıkmıștır. Güçlü öğretmen kadromuz, ku-
rum öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ya-
yınlarımız, planlı eğitim sistemimiz ve velilerimizin 
desteğiyle yoğun bir öğrenme süreci sonrasında 
bașarıya ulașılmıștır. n
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3.678 öğretmen, 
469 saat

kurum içi eğitim aldı.



EĞİTİMİN KALİTESİNDE İNSAN KAYNAĞI 
NASIL BİR ROL OYNUYOR?
Eğitim sektöründeki  en önemli parametre hiz-

metin kalitesidir.  Hizmetin kaliteli verilebilmesinde 
ise hiç șüphe yok ki insan kaynağı çok önemli rol 
oynar.  Çünkü hizmeti veren insandır, yani sınıfta 
dersi veren öğretmen. Bu nedenle eğitim sektö-
ründe en fazla yatırım insan kaynağına yapılmalıdır. 
Çünkü sonuçta biz araba üreten bir fabrika değiliz. 
Bir fabrikada teknolojik alt yapıyı kurarsınız, bașı-
na birkaç tane mühendis koyarsınız, üretimi kendi 
kendine makinalar yapabilir. Ama biz burada insan 
yetiștiriyoruz. İnsanı yetiștiren de bir robot değil 
yine bir insan. İnsan yetiștiren kișilerin, yani öğret-
menlerimizin mutlaka üstün niteliklere sahip olması 
gerekir. Türkiye’nin bu kaliteyi yakalaması gerekiyor, 
burada büyük eksiğimiz var. Bu nedenle yatırımın 
en fazla buraya yapılması gerekiyor, aksi takdirde 
bu eksiği kapatamayız. 

BAHÇEŞEHİR OKULLARI OLARAK SİZ İNSAN 
KAYNAKLARINA NASIL YATIRIM 
YAPIYORSUNUZ?  
Temelde iki türlü yatırım yapıyoruz. Birincisi, 

kadromuzu daha kaliteli hale getirmek için dıșarıda-
ki kaliteli öğretmenleri kuruma çekmek. İkincisi de 
mevcut öğretmenlerimizi eğitimle daha donanımlı 
hale getirmek. Bu noktada hizmet içi eğitimlere çok 
önem veriyoruz.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNİZİN AMACI NEDİR?
Okullarımızda tecrübeli öğretmenlerimizin yanı 

sıra tecrübe kazanacak öğretmenlerimiz de var. 
Bütün öğretmen kadromuzun bir arada uyum için-
de çalıșması ve verdiğimiz eğitimin kalitesinin bir 
standardının olması gerekiyor. Türkiye’de șu anda 
60 kampüsümüz var. Bu 60 kampüs de aynı stan-
dartta eğitim veriyor. Kalitenin standardını korumak 
için dıșarıdan iyi öğretmen bulmak yeterli değil, içe-
rideki öğretmenlerin de sisteme uyum sağlaması 
gerekir. Hizmet içi eğitimler bu açıdan çok önemli.

Türkiye’de eğitimin kalitesini yükseltmeyi ve kaliteli eğitimi ülkenin her köșesine ulaștırmayı 
hedefleyen Bahçeșehir Okulları, yatırımlarını ve insan kaynakları politikasını bu hedef 
doğrultusunda șekillendiriyor.  Bahçeșehir Okulları Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
ARDA CİNGÖZ ile Bahçeșehir Okullarının sunduğu kaliteli eğitimin arkasındaki yatırım 
stratejileri ve insan kaynakları yaklașımı üzerine konuștuk. 
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ÖĞRETMENLERİNİZE NE ŞEKİLDE VE NE
SIKLIKTA KURUM İÇİ EĞİTİM VERİYORSUNUZ?
İki türlü eğitimimiz var. Biri öğretmenlerimizi bö-

lüm bașkanlarımızla bir araya getirerek eğitim ma-
teryallerini onlara sunmak ve interaktif bir ortamda 
öğretmenlerimizi eğitmek. Bir de online eğitimimiz 
var. Ağustos ve Eylül aylarında akademik program 
bașlamadan öğretmenleri bir araya getirerek online 
eğitim uyguluyoruz.  Sonra bu uygulamaların taki-
bini yapıyoruz; yani verdiğimiz eğitim uygulanıyor 
mu, bunu denetliyoruz. Bölüm bașkanları dönem 
boyunca sık sık okullara giderek performans de-
ğerlendirmesi yapıyor, gerektiğinde sınıflara girerek 
müdahale ediyor. 

BAHÇEŞEHİR OKULLARI ŞU ANDA TÜRKİYE 
GENELİNDE 141 OKULDA 35.000 
CİVARINDA ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİYOR.  
BU KADAR GENİŞ BİR OKUL AĞI İÇİNDE 
EĞİTİMİN KALİTESİNİ BELLİ BİR STANDARDIN 
ÜZERİNDE TUTMAYI NASIL 
BAŞARIYORSUNUZ?
Kurum içi eğitimlere ve performans değerlen-

dirmelerine bu amaçla çok önem veriyoruz.  Sa-
hadaki kișinin performansı ne kadar yüksek olursa 
hizmetin kalitesi o kadar artıyor. Öncelikle öğret-

menin kendisini değerli hissetmesi ve ișini sahip-
lenmesi gerekiyor ki performansını arttırabilsin. Bu 
noktada okul müdürlerine büyük görev düșüyor. 
Öğretmenin performansını artıracak kiși okul mü-
dürüdür. O nedenle sadece sınıfa giren öğretmen-
lerin değil okul müdürlerinin eğitimi de çok önemli. 
Okul müdürlerimizle yılda 2 ya da 3 defa bölgesel 
toplantılar yapıyoruz. Çok verimli geçen bu inte-
raktif eğitim toplantılarında okul müdürlerimiz ihti-
yaçlarını dile getiriyor ve bu konuda uzmanlarımız-
dan tavsiyeler alıyor. 

ÖĞRETMEN SEÇİMİNDE
EN ÖNEMLİ KRİTERİNİZ NEDİR? 
Bahçeșehir Okullarının kendine özgü bir ya-

pısı var; akademik bir okuluz, kendi yayınlarımızı 
kendimiz üretiyoruz. Burada üreten bir fabrika var 
aslında. Bu üretimi sağlayabilecek düzeyde öğret-
menlerle çalıșıyoruz. O nedenle her öğretmenimi-
zin kaliteli içerik üretebilmesi gerekiyor. En önemli 
kriterimiz bu. 

KRİTERLERİNİZE UYGUN ÖĞRETMEN
BULMAKTA VEYA İYİ ÖĞRETMENLERİ
KURUMUNUZA ÇEKMEKTE ZORLUK
ÇEKİYOR MUSUNUZ?
Kaliteli öğretmen bulmakta elbette ki zorlanıyoruz. 

Bu Türkiye’nin problemi, sadece Bahçeșehir Okulla-
rının problemi değil. Fakat bizim bir avantajımız var; 
Bahçeșehir Okullarının onu diğer eğitim kurumların-
dan farklılaștıran en önemli özelliği bir üniversitesinin 
bulunması.  Bahçeșehir Üniversitesinde bir eğitim 
fakültemiz var. Eğitim fakültesi bizim her türlü kayna-
ğımızı, eğitim materyalimizi sağlayabilecek düzeyde. 
Türkiye’nin geneline baktığımız zaman bütün eğitim 
kurumlarının en büyük sorunlarından birisi kaliteli öğ-
retmen bulabilmektir. Bahçeșehir Okulları, çok yakın 
zamanda Bahçeșehir Üniversitesinin Eğitim Fakültesi 
ile kendi öğretmenini, kendi iç kaynaklarını kendi ba-
șına sağlayabilecek. 

OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLER DIŞINDA 
EĞİTİMDE İTİCİ GÜÇ İŞLEVİ GÖREN İDARİ
KADRO DA EĞİTİMİN KALİTESİNİ ÖNEMLİ 
ORANDA ETKİLİYOR, DEĞİL Mİ? 
Her operasyonda olduğu gibi eğitimde de bir ana 

faaliyet sahası bir de destek sahası var. Bu destek 
sahasının ana faaliyet sahasını mutlaka çok iyi ta-

mamlaması gerekiyor. Temizlik, yemek, güvenlik ve 
diğer destek departmanlar ișlerini yerinde ve zama-
nında yapamazlarsa bu okulun ana faaliyet sahasını, 
yani eğitimi ve öğretimi olumsuz etkiler. O nedenle 
destek departmanlarda da çok kaliteli ekipler oluș-
turmak önemli. 

FRANCHİSE OKULLARINIZDA İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİNE MÜDAHALE 
EDİYOR MUSUNUZ?
Evet çünkü bizim için Franchise okullarımız ile 

merkez okullarımızın hiçbir farkı yok. Bahçeșehir 
Okulları kurum olarak nerede bir operasyon yapıyorsa 
oradaki eğitim kalitesinin en iyi düzeyde olması gere-
kir. Franchise okullarımızın genel müdürlüğümüzden 
ayrı yapılar olması orada bizim sorumluluğumuzun 
olmadığı anlamına gelmiyor. Franchise okullarımız-
daki öğretmenlerin aynı hizmet içi eğitimleri alması, 
müdürlerin de öğretmenlerin performansını artırması 
önemli. Bölge toplantılarına da franchise okullarımız 
mutlaka katılıyor. 

Kalitenin standardını korumak için dışarıdan iyi öğretmen bulmak 
yeterli değil, içerideki öğretmenlerin de sisteme uyum sağlaması 

gerekir. Hizmet içi eğitimler bu açıdan çok önemli.
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TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİMDEKİ BÜYÜMEYİ, 
EĞİTİMİN ÖZELLEŞMESİNİ BİR FİNANSÇI 
GÖZÜYLE NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Türkiye’nin ekonomik ya da toplumsal problemleri-

nin birçoğu eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Devlet yıllardır 
eğitimi kaliteli olarak sunamadı. Bundan kaynaklanan bir 
ihtiyaç vardı ve özel sektör bu ihtiyacı karșılamak üze-
re çok doğru șekilde yatırım yaptı. Bu sayede eğitimin 
standardı yükseldi. Bugün özel okullar Türkiye’nin ço-
cukları için büyük bir șanstır diye düșünüyorum. Bizim 

zamanımızda böyle bir olanak yoktu. Anaokulundan 
bașlayan yabancı dil eğitimi, dijital eğitim, kișiye özgü 
eğitim gibi çağdaș eğitim modelleri sayesinde șimdi ço-
cuklar daha özellikli yetișiyor. İlkokuldan itibaren İngiliz-
ce konușabiliyor, teknolojik ekipmanı anne babasından 
daha iyi kullanabiliyor. Dolayısıyla çok güçlü bir nesil ye-
tișiyor ve bu konuda en önemli katkıyı hiç șüphesiz özel 
eğitim sunuyor.

EN BÜYÜK YATIRIMI İNSAN KAYNAKLARINA 
YAPTIĞINIZI SÖYLEDİNİZ. PEKİ, ONUN 
ARKASINDAN NE GELİYOR? YANİ BAHÇEŞEHİR 
OKULLARININ EĞİTİME YATIRIMI HANGİ 
ALANLARDA YOĞUNLAŞIYOR? TEKNOLOJİ Mİ, 
YABANCI DİL EĞİTİMİ Mİ YOKSA EĞİTİM 
ORTAMLARI MI?
Bunların hepsi bir bütünün parçaları, birini diğerin-

den daha fazla önemsediğimizi söyleyemeyiz.  Dijital bir 
yapıyız, dijital bir eğitim veriyoruz. Bu nedenle altyapıya 
önemli bir yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda akademik  
bașarıya olduğu kadar sosyal aktivitelere de aynı șekilde 
önem veriyoruz. Bu amaçla kurduğumuz spor salonla-

rı, havuzlar her kampüsümüzde bulunuyor. Çocukların 
sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Bir diyetisyen eșliğinde 
menümüzü belirliyoruz. Temizlik ve güvenlik çok önemli. 
Her okulda mutlaka güvenli okul sertifikası alıyoruz ve 
her okulumuz mutlaka dönemsel olarak okul güvenliği 
ile ilgili bir teftișten geçiyor.  Eğitim öğretim yatırımımız 
yabancı dil üzerinde yoğunlașıyor gibi görünüyor olabilir 
ama böyle değerlendirmek doğru olmaz çünkü genel 
olarak kurduğumuz sisteme ve bahsettiğimiz içerik üre-
ten yapıya büyük bir yatırım yapıyoruz. 

PEKİ SİZCE BİR ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE YATIRIM 
YAPMAK İYİ BİR YATIRIM MI?
Eğitime yatırım yapmamak doğru bir seçenek mi 

acaba? Bu daha doğru bir soru. Hangisinin maliyeti 
yüksek? Eğitime yatırım yapmak mı yoksa yapmamak 
mı daha büyük maliyet? Bir insan için yapılabilecek en 
iyi yatırım eğitimdir.

AYNI ZAMANDA SPORCUSUNUZ. 
BİR SPORCU OLARAK NASIL BAKIYORSUNUZ 
SPORA VE EĞİTİME? SPOR EĞİTİMİN İÇİNDE 
NE KADAR OLMALI?
10 yașından beri düzenli spor yapıyorum. Milli takım 

seviyesine çıkmaya kadar bașarı gösterdim. Hiçbir za-
man sporu hayatımda geri plana koymadım. Akademik 
çalıșmalarımın en yoğun olduğu dönemlerde bile hiçbir 
zaman sporu aksatmadım. Spor bir hayat șeklidir ve ha-
yatınızın içinde spora her zaman vakit bulabilirsiniz. Spor 
sizi disipline eder, kișisel gelișiminizi destekler.  Sabah 
erken kalkıyorum mesela. Ben halen düzenli olarak her 
sabah spor yapıyorum. Bu beni motive ediyor ve haya-
tıma anlam katıyor. 

VELİLERİMİZE SPOR KONUSUNDA 
ÇOCUKLARINI NASIL YÖNLENDİRMELERİNİ 
TAVSİYE EDERSİNİZ?  
Türkiye’nin bir sınav gerçeği var. Kariyer sahibi ol-

mak çok önemli elbette ama bunların dıșında çocukla-
rın vizyonlarının gelișmesi de çok önemli. Her çocuğun 
mutlaka kendine ait özellikleri ve yetenekleri vardır. Veliler 
çocuklarını yeteneklerine uygun alanlara yönlendirmeli.  
Müzik olabilir, dans olabilir, tiyatro olabilir… Spora gelin-
ce, spor Türkiye’de maalesef yașam kültürünün bir par-
çası değil. Oysa Batı ülkelerine bakıldığı zaman sporun 
insanların hayatının bir parçası haline gelmiș olduğunu 
görüyoruz.  Türkiye’de spor hala özel bir aktivite ola-
rak görülüyor. Aslında tıpkı yemek yemek gibi, uyumak 
gibi bir ihtiyaç, yașamın bir parçası olmalı. Bahçeșehir 
Okullarında sporu bir ihtiyaç olarak gördüğümüz için her 
okulumuzda havuz ve spor salonu var. n

İnsan yetiştiren kişilerin, yani öğretmenlerimizin mutlaka
üstün niteliklere sahip olması gerekir.
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Daha Üretken Nesiller İçin:
STEM+A

eğitim dosyası
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STEM, Science (Fen), Technology (Tek-
noloji), Engineering (Mühendislik) ve 
Mathematics (Matematik) kelimelerinin 

baș harflerinden olușan bir kısaltma. Fen öğ-
retimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretim-
de bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı 
olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf 
etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek 
daha fazla önem kazanıyor. ABD’de 2012 yı-
lından beri Bașkan Obama STEM eğitiminin 
önemine dikkat çekiyor; eyaletlere STEM ko-
nusunda öğretmen yetiștirmek için ödenek 
ayırılıyor.

Bahçeșehir Okulları Fen ve Teknoloji Lise-
si’nde STEM eğitimi 11 yıldır uygulanıyor ve 
öğrencilerin aldığı akademik bașarılar, ger-
çekleștirdikleri projeler, ulusal ve uluslararası 
yarıșmalarda elde ettikleri STEM eğitiminin 
doğru uygulandığında ne kadar bașarılı so-
nuçlar alındığını gösteriyor. 

2015-2016 eğitim döneminden itibaren 
STEM eğitimi bütün Bahçeșehir Okullarında 
uygulanarak ilk ve orta öğretime değer kata-
cak bir eğitim sistemi hayata geçiriliyor. 

STEM eğitiminin temelinde farklı disiplin-
lerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması 
ve bu projelerin üretime dönüșerek hayata 
geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel düșünme 
becerileri gelișen öğrenciler fen alanlarında 
da çalıșma kapasitelerini artırıyor. İlk ve orta 
eğitim döneminde kazanılan matematiksel 
düșünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını 
güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim 
süreçlerinin de eklenmesi ile STEM eğitimi 
öğrencinin hayatı boyunca düșüncelerini üre-
time dönüștürme becerisi kazandırıyor. 

Bahçeșehir Okullarında sanat ve tasarımla 
zenginleștirilerek STEM+A adını alan sistemin 
amacını, hedeflerini, eğitime nasıl entegre 
edileceğini ve öğrencilerin gelișimine ne gibi 
katkıları olacağını BAU STEM Center Direk-
törü, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tufan Adıgüzel ve Bahçeșehir 
Okullarındai Robotik ve Proje Koordinatörü 
Emine Bozkan’dan dinledik.

Dünyada giderek daha fazla önem kazanan STEM eğitimine Türkiye’de öncülük eden 
Bahçeșehir Okulları, 11 yıldır Fen ve Teknoloji Lisesi’nde uygulamakta olduğu STEM 
eğitimini 2015-2016 eğitim döneminden itibaren tüm kampüslerinde eğitime entegre 
ederek ilk ve orta öğretime değer katacak bir eğitim sistemini hayata geçiriyor. 

Doç. Dr.  Tufan Adıgüzel
Bahçeşeh"r Ün"vers"tes" Öğret"m Üyes"

Bahçeşehir Okullarında uygulanmakta 
olan STEM eğitimini kısaca 
nasıl tanımlarsınız? 

STEM kelimesi; Fen (Science), Teknoloji (Te-
chnology), Mühendislik (Engineering) ve Ma-
tematik (Mathematics) kelimelerinin kısaltılmıș 
halidir. STEM, dünya ve Türkiye’de farklı șekil-
lerde tanımlanmaktadır. Bahçeșehir Üniversi-
tesi STEM (BAUSTEM) merkezinin benimse-
diği anlayıș ise matematik ya da fen bilimleri 
derslerinin hem birbirleri ile hem de mühen-
dislik ve bilișim disiplinleri ile bütünleștirilerek 
öğretilmesi olarak özetlenebilir. Bu noktada 
özellikle öğrenci ve öğretmenin ilgi alanları 
çerçevesinde bir bütünleșmenin önemini vur-
gulamak gerekir.

STEM Eğitimi alanında 

uzmanlaşmış ve yurt 

dışındaki örnekleri 

deneyimleyip 

Türkiye’ye uyarlama 

çalışmaları yapan çok 

güçlü bir akademik 

kadro ile çalıştığımızı 

söyleyebilirim. 



Eğitime yaklaşımı, amacı, içeriği ve 
kullandığı yöntemler bakımından STEM 
eğitiminin geleneksel eğitimden en önemli 
farkları nedir? Eğitimde nasıl bir 
değişim öngörmektedir?
STEM eğitiminin en önemli farkı öğrencilerimizin 

“Neden kuvvet konusunu öğreniyorum?”, “Üçgenin iç 
açılarının toplamda kaç olduğunu bilmek benim ne iși-
me yarayacak?” veya “H2O hayatta ne ișe yarar?” gibi 
soruları cesaretle sorabilmelerini sağlamasıdır: STEM 
eğitimi ile buna benzer faydalı soruları öğretmenleri 
rehberliğinde birlikte araștırıp yeni bilgi üreterek sınıf 
içinde cevaplar arayabilecek donanımda yetiștirilme-
leri amaçlanır. STEM eğitimi bütünleșik bir yaklașım 
ile bilim insanlarının disiplinlerarası ortak çalıșmalarını 
örnek alır. Bu șekilde pozitif bilimlerin çocuklarımızın 
analitik düșünme becerilerinin gelișmesine, farklı öğ-
renme grupları ile etkileșimler kurmalarına, okul ma-
tematiği ve fen bilgisinin profesyonel hayatta ne ișe 

yarayabileceğini fark edebilmelerine, bir mühendisin 
ya da bilim adamının ya da teknoloji uzmanının nasıl 
çalıștığını görebilmelerine, öğrendiklerini deneyimleri 
ile anlamlandırmalarına ve yenilikçi genç bireyler olarak 
yetișmelerine katkıda bulunur.

STEM eğitimi dünyada giderek daha çok 
önem kazanıyor. Size göre bunun sebebi nedir? 
Fen bilimleri ve teknoloji alanlarında bașarılı 

ve lider ülke olmanın sırrı; eleștiren, sorgulayan, 

problemlere çözüm üreten, sadece bilgiye ula-
șıp kullanan değil aynı zamanda yeni bilgi üre-
ten ve yerel düzeyde düșünüp küresel düzeyde 
hareket eden bireylerin yetiștirilmesinde yat-
maktadır. Türkiye’nin 2023 vizyonunun ortaya 
koyduğu amaçlara benzer A.B.D. bașta olmak 
üzere birçok ülke, seferberlik ilan ederek nitelik-
li insan gücü ihtiyaçlarını karșılamak için eğitim 
sistemlerinin tüm kademelerinde bu yaklașıma 
uygun çalıșmalar bașlatmıșlardır. Giderek artan 
ölçekte teknolojik değișime maruz kalan 21. 
yüzyıl hayatı bu değișime ayak uydurabilecek 
ve öne geçebilecek, bilimsel düșünen ve öğ-
rendiklerini hayata geçirebilen bir nesil yetiștir-
memizi gerekli kılıyor. STEM eğitimi, disiplinler 
arası öğrenmeyi sağlayan yeni bir paradigma 
olup inovasyon kabiliyetine sahip bir nesil ye-
tiștirmek amacı güden reformların merkezinde 
yer almaktadır.

Hangi yaş gruplarında uygulanmalıdır?
STEM; kendi alanının öğretmenliğinde uz-

man olan öğretmenlerin rehberliğinde tüm yaș 
gruplarına uygulanabilir. İlkokul seviyesinde sınıf 
öğretmenlerinin matematik ve fen alan bilgileri-
nin üst düzeye çıkarılması önemlidir. Ortaokul ve 
lise seviyesinde ise branș öğretmenlerinin diğer 
branșlara ait bilgiyi öğrenme ve derslerinde en 
uygun șekilde kullanma konusunda yetiștirilme-
leri beklenebilir. 80

 Sanatın dahil olduğu bir model ile STEM eğitimine başlanması 
Bahçeşehir Okullarının, inovasyonu, girişimciliği ve yaratıcılığı ne 

kadar ön planda tuttuğunun bir göstergesidir.
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STEM eğitimini uygulamak eğitim 
sisteminin tümden değişimi anlamına mı 
gelir? STEM eğitimini varolan eğitim 
sistemine entegre etmek için nasıl bir 
yol izlenmelidir?
Tamamen sistemi değiștirmek diye bir șey söz 

konusu olmamalı. STEM bir yaklașımdır. Bu ne-
denle STEM derslerini ișleyebilecek en iyi ortamın 
yaratılması STEM eğitimi yapabilmek için yeterli 
olacaktır. Normalde ișlenen konular dahilindeki ka-
zanımlara göre ders planları STEM çerçevesinde 
hazırlanıyor ve uygulanıyor. Tabii ki öğretmenlerin 
STEM öğretmeni eğitim programı gibi bir program 
dahilinde mesleki eğitim almaları gerekmektedir. 

Öğretmen eğitimlerinden söz etmişken 
soralım, STEM eğitimi nasıl bir hazırlık 
ve altyapı gerektirir? Sistemin 
uygulamaya koyulabilmesi için öğretmen 
kadrosu, okul altyapısı, öğrenciler ve 
veliler nasıl hazırlanmalıdır?
Öğretmenlerin donanımlı olması en önemli un-

sur. Bunun dıșında öncelikle velilerde STEM farkın-
dalığı yaratmak gerektiğine inanıyorum. STEM’in 
ne olduğunu, öğrencilerin okulda neler yaptıklarını 
ve bunun öneminin farkında olmaları gerekir. Böy-
lece çocuklarına nasıl yardımcı olmaları gerektiği-
nin de bilincinde olurlar. Öğrenciler o kadar istekli 
ki ve kolay adapte oluyorlar ki, güzel hazırlanmıș 
bir STEM dersinde etkili ve kalıcı bir öğrenme or-
tamı olușuyor. Öğrencilerin STEM derslerinde kul- lanabilecekleri bazı beceriler (Kodlama ve Robotik 

okuryazarlığı) Bahçeșehir Okullarında sağlanıyor. 
Öğretmen kadrosu olarak da hocalarımızın gere-
ken özveriyi göstermeleri yani kendi dersi ile bü-
tünleștireceği diğer disiplini de çok iyi çalıșmaları 
ve derslerini STEM için gerekli yapıyı olușturarak 
ișlemeleri yeterli olacaktır. Aslında okul alt yapısı 
diğer 3 faktöre göre en kolayı. Bu altyapı en kü-
çükten bașlayabilir, okul ortamının STEM ile birlikte 
dönüșmesiyle en üst düzeye ulașabilir.

Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji 
Lisesi’nde STEM eğitimi 10 yılı aşkındır 
uygulanıyor. Bu anlamda Bahçeşehir 
Okulları Türkiye’de bu eğitime öncülük 
ediyor. Bu yıl da BAUSTEM Merkezinde
 sizin de içinde yer aldığınız akademik 
kadronun gerçekleştirdiği kapsamlı bir 
içerik ve altyapı çalışması ile STEM tüm
Bahçeşehir Okullarınıda eğitime 
entegre ediliyor. STEM’i Türkiye’ye 
uyarlarken nasıl bir çalışma yaptınız?
Evet Bahçeșehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

STEM eğitimine yönelik çok güzel uygulamalar 
yapmakta. Biz bu deneyimi de ișin içine katarak 
ölçme ve değerlendirmenin ön planda olduğu 
bu yapıyı tüm okullarda uygulanabilecek bir for-

STEM Okulu 
Olmak 
Neden Bu Kadar 
Öneml!?

Günümüzde 21. yüzyıl becerilerine sahip 
bireyler yetiștirmenin yolu STEM 
eğitiminden geçiyor.
w STEM eğitimi, dünyadaki eğitim 
reformunun merkezinde yer alıyor ve 
giderek daha çok önem kazanıyor. 
w Bașta ABD olmak üzere gelișmiș 
ülkelerde STEM eğitimi bir devlet 
politikası olarak uygulanıyor.
w A.B.D. Eğitim Dairesi’nin 2015 
raporuna göre Türkiye’de STEM iș 
alanlarında 2010-2020 arasında 
beklenen büyüme yüzdeleri:

Matematikçiler   % 16
Bilgisayar Sistemleri Analistleri % 22
Sistem Yazılımı Geliștiricileri % 32
Medikal Bilimciler  % 36
Biyomedikal Mühendisler  % 62
Tüm Meslekler   % 14



mata çevirdik. Merkez olarak, öncelikle STEM 
Eğitimi alanında uzmanlașmıș ve yurt dıșındaki 
örnekleri deneyimleyip Türkiye’ye uyarlama ça-
lıșmaları yapan çok güçlü bir akademik kadro ile 
çalıștığımızı söyleyebilirim. Bu kadro ile Fen Bi-
limleri ve Matematik öğretmenleri için Türkiye’de 
ilk olarak yaklașık 1 sene sürecek bir mesleki 
gelișim (professional development) programı 
planladık (Yıl boyu süren öğretmen eğitimleri, 
ders gözlemleri, zümreler arası toplantılar, ders 
planları, ders değerlendirmeleri vb.). Șunu da 
ekleyelim, Bahçeșehir ailesinde, yakında velilerin 
de ekleneceği, çevrimiçi öğrenme topluluğu kur-
duk. Bununla, öğretmenlerimiz mevcut merkezi 
müfredat içerisinde disiplinlerarası uygulamalar 
gerçekleștiriyorlar.

Bahçeşehir Okullarında uygulanan STEM 
eğitiminin en önemli özellikleri nelerdir? 
Dünyadaki STEM eğitiminden 
nasıl bir farkı vardır? 
Dünyadan farklı bir STEM yapmıyoruz. Sadece 

STEM derslerini okulun iklimine göre planlayıp uy-
gulamak istenilen bașarıyı ve olması gereken eği-
timi yakalamamız gerekiyor. Ama günün sonunda 
ülkemizdeki merkezi müfredat içerisinde harman-
lanmıș bir modeli Türkiye’ye sunacağız.

Bahçeşehir Okullarında uygulanan STEM 
eğitimini biraz açıklar mısınız? Eğitimde 
nasıl bir değişim öngördünüz? 
Hangi yaş gruplarında nasıl uygulanıyor?
Derslerde öğrenciler, bu dersin kazanımları 

ile diğer dersler ile nasıl bağlantı kuracaklarını ve 
çok boyutlu düșünmeyi öğrenirler. Farklı dersler-
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STEM+A

STEM eğitimi projeye dayalı, uygulama-
ya dönük, disiplinlerarası bir eğitim yaklașımı 
öneriyor. Böylece düșündüğünü hayata geçi-
rebilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken bireyler ye-
tiștirmek hedefleniyor. Bahçeșehir Okulları bu 
hedefi bir adım ileri tașıyarak Fen, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik bilimlerinin yanına 
sanatı da ekliyor. STEM eğitiminin bütünsel 
yaklașımını bir adım ileri tașıyor.  Bu nedenle 
Bahçeșehir Okullarında bu yeni eğitim yakla-
șımına STEM+A adı verildi. A harfi ‘art’ yani 
‘sanat’ı temsil ediyor.

Bahçeşeh"r Okullarının uyguladığı 
STEM eğ"t"m"n"n en öneml" farkı, d"l 
eğ"t"m"n"n yanı sıra sanatı ve tasarımı 
da eğ"t"m model"n"n ayrılmaz b"r 
parçası hal"ne get"rmes".

eğitim dosyası
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de edindikleri bilgi ve becerilerini kullanarak, ve 
bireysel veya grup arkadașları ile sınıf veya STEM 
laboratuvarında çalıșarak hayat ile ilișkilendirilmiș 
problemlere teknoloji veya mühendislik temelle-
rini kullanarak pratik çözüm ararlar. Bu süreçte; 
STEM’i içeren her alanda temel bilgi sahibi olması 
gereken öğretmenlerinin rehberliğinde denemeler 
ve deneyler yaparlar, sonuçları analiz ederler. Tüm 
bu süreç değerlendirilerek öğrenciler için her așa-
mada rehberlik ve geri bildirim sağlanır. Aslında 
STEM ile ilgili çalıșmalar parça parça neredeyse 
her yaș grubunda șu an mevcut, ancak bizim nor-
mal müfredat içerisinde olușturduğumuz model șu 
an 5., 6., 9. ve 10. sınıflarda uygulanmaya bașladı.

STEM+A nedir? Bahçeşehir Okullarında 
STEM eğitimine neden STEM+A adı verildi?
STEM disiplinlerin içerisine sanatın da (Art) da-

hil edilmesiyle olușan yeni bir kısaltmadır. Aslında 
STEM kendi içinde tasarımı ve yaratıcılığı barın-
dırmaktadır. STEM ile sözel bölümlere olan ilginin 
azaldığı yönünde eleștiriler olsa da STEM, aslın-

da sadece meslek olarak mühendislik veya temel 
bilimleri tercih edenler için değil aksine tüm ço-
cuklarımız için gerekli bir yeterliktir. Sanatın dahil 
olduğu bir model ile STEM eğitimine bașlanması 
Bahçeșehir Okullarının, inovasyonu, girișimciliği 
ve yaratıcılığı ne kadar ön planda tuttuğunun bir 
göstergesidir.

Her okulda STEM Merkezleri kuruluyor. 
Bu merkezlerin nasıl bir işlevi var? 
Öğrenciler bu merkezlerden nasıl 
faydalanıyorlar?
Laboratuvar olarak da isimlendirebileceğimiz 

STEM merkezlerinin kurulma amacı öğrencilerin 
bu eğitim modelinde ders ișlerken ihtiyacı olan 
tüm materyalleri öğrenciye sunabilmektir. Öğren-
ciler, STEM dersleri gereği geliștirmeleri beklenen 
uygulama veya ders etkinlikleri kapsamında bu 
merkezleri kullanmaktadır. 

STEM+A eğitimi K12 eğitiminde 
nasıl bir fark yaratacak?
Çocuklarımızın yenilikçi geleceğin bir parçası 

olabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje taban-
lı, analitik ve eleștirel düșünebilme ve yaratıcılık 
becerilerini geliștirmelerini destekler. Öğrencileri-
miz açısından gelecek için bir yatırım olarak dü-
șünebiliriz. He ne kadar bu eğitim modeli STEM 
ile ilgili meslekler için gereklidir desek de STEM 
ile ilgisi olmayan meslek grupları için de çok fay-
dalı olacaktır. Ekonomik büyüme, kendi evreni-
mizin iyiliği, teknolojik ilerleme için, ayrıca açlık, 
hastalık, yoksulluk gibi olguların azalması adına 
STEM önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca STEM, 
meslek grupları içerisinde kadın-erkek oranını 
daha eșit bir seviyeye tașımakta da önemli bir 
rol oynayacaktır.

STEM+A 
Merkezler!

Tüm Bahçeșehir Okulları kampüslerinde 
olușturulan STEM CENTER (STEM Merkez-
leri) fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, 
inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat 
atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda top-
luyor. Disiplinlerarası çalıșma ve üretim için 
STEM Center uygun eğitim ortamını sunuyor.

Sert!f!kalı 
Eğ!tmenler

STEM eğitiminin bașarıya ulașmasında 
fiziki ortam ve eğitim içeriğinin yanı sıra öğ-
retmenlerin STEM donanımına sahip olma-
sı da çok önemli rol oynuyor.  Bu nedenle 
Bahçeșehir Okulları STEM eğitimi sertifikası 
olan eğitimcilerle çalıșıyor. Bahçeșehir Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi STEM Eği-
tim Merkezi tarafından verilen eğitime katılan 
öğretmenler STEM Eğitimcisi Sertifikası ala-
rak Bahçeșehir Okullarında eğitim vermeye 
bașlıyor. STEM bilincinin yaygınlaștırılması 
ve daha iyi anlașılması için velilere yönelik 
STEM eğitimleri de veriliyor.



Uygulamada ne tür zorluklarla 
karşılaşılıyor. Bu zorluklar nasıl aşılabilir?
STEM uygulamalarının zorlukları arasında ilk 

sırada sanırım maddi imkanlar yer alacaktır. Fa-
kat Bahçeșehir Okullarında bu zorlukla çok faz-
la karșılașmıyoruz. En büyük zorluk sıkıștırılmıș 
müfredatı STEM çerçevesinde yetiștirmeye çalıș-
mak olabilir. Öğrencilerin bașarılı olmak zorunda 
olduğu bir eğitim sisteminde hem sınava yönelik 
ders ișlemek hem de STEM yapmak öğrenciler 
ve öğretmenler için zor oluyor. Biz pilot çalıșma-
larda farklı öğrenci grupları ile çalıșarak birlikte bu 
durumu götürebilecek en iyi çözümleri üretiyoruz. 
Diğer yandan, bu ișin ana aktörü olan Bahçeșehir 
Okulları öğretmenlerinin özverili yaklașımı STEM 
derslerinin olması gerektiği gibi ișlemesinde 
önemli rol oynuyor. 

STEM+A eğitimi konusunda velilerin
bilgi sahibi olması ne derece önemli? 
STEM eğitiminin başarısında veliler nasıl 
bir rol oynar? Anne babalar STEM 
eğitiminden faydalanan çocuklarını 
nasıl destekleyebilir?
Velilerin bilgi sahibi olması, öğrencilerin “ger-

çek hayat” ile akademik içeriğin arasındaki bağlan-
tıları daha iyi görebilmesini, fark edebilmesini sağlar. 
Aileler de bu öğrenme sürecine dahil olurlarsa, öğren-
cilerin ilgisi artabilir. Örneğin, gerçek hayat problemleri 
ile olan etkinliklerin hazırlanmasında öğretmenlerin 
bulunduğu öğrenme topluluğuna velilerin de dahil ol-
ması okulun STEM dönüșümüne müthiș katkı sağla-
yabilir. Ailenin, kaliteli ve gerçek hayatla bağlantılı zorlu 
görevlere değer vermesi, öğrencinin STEM’e verdiği 
değeri zirveye tașır.

STEM eğitiminin Türkiye’de 
yaygınlaşmasının eğitim dünyasına en 
önemli katkısı nedir? Çocuklarımızın 
geleceğini nasıl etkiler?
Öncelikle STEM; öğrencilerin bunu ben neden 

öğreniyorum sorusunun ortadan kalkmasına yardım-
cı olacak ve öğrencilerin daha gerçekçi, etkileșimli, 
çok boyutlu, teknoloji ve mühendislik temellerini öğ-
renen, bilimsel düșünme becerilerini kazanmıș yani 
STEM okuryazarı bir nesil olmalarını sağlayacaktır. 
Bu noktada STEM eğitiminin Türkiye’de yaygınlaș-
ması ülkemizin dünya eğitim reformları içinde yer 
almasını sağlayacaktır. Fransız devrimini ve deva-
mındaki reformlara ayak uyduran ülkelerin durumla-
rını göz önünde bulundurduğumuzda bunun önemi 
daha iyi anlașılabilir. Dünya eğitim reformunun içinde 
yer almak hızla gelișen ve değișen yeni dünya düze-
ninde ülkemizin varlık göstermesini sağlayacaktır. Bu 
da çocuklarımızın geleceğin dünyasında söz sahibi 
olabilecek konumlarda ve mesleklerde yer alması 
anlamına gelir. n
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Bahçeşeh"r Okullarında STEM+A

Anaokulundan bașlayarak ilkokul 1-2-3-4. 
Sınıflarda uygulanmaya bașlayan Kodlama ve 
Robotik okuryazarlığı dersi Bahçeșehir Okul-
larında STEM eğitiminin temelini olușturuyor.

STEM EĞİTİMİ BAHÇEŞEHİR 
OKULLARINDA NASIL UYGULANIYOR?
STEM eğitiminde temel hedef disiplin-

ler arası öğrenmeyi sağlamaktır. Bunun için 
de öğrencinin proje üretmesi gerekmektedir. 
Çünkü öğrenci ancak proje üretimi așama-
sında tüm derslerde öğrendiği bilgileri aktif bir 
șekilde kullanma ihtiyacı hisseder. Bahçeșe-
hir Okullarında ortaokul ve liseler seviyesin-
de katıldığımız STEM eğitimini destekleyen 
Uluslararası FIRST LEGO League Robotik 
turnuvalarında bunu defalarca deneyimlemiș 
bulunuyoruz. 

STEM EĞİTİMİNİ DAHA İYİ 
ANLAYABİLMEMİZ AÇISINDAN STEM 
ALANINDAKİ HERHANGİ BİR 
ÇALIŞMAYI NASIL YÜRÜTTÜĞÜNÜZE 
DAİR SOMUT BİR ÖRNEK 
VEREBİLİR MİSİNİZ?
Tabii, biraz somutlaștırmak gerekirse șöy-

le bir örnekle açıklayabiliriz:  Örneğin robotik 
turnuvalarında öğrencilerimizin öncelikle kü-
resel bir sorun hakkında bilimsel araștırma 
yapmaları gerekir. Sonra bu küresel temaya 
ait bir çözüm projesi geliștirmeleri beklenir. 
Geliștirilen projeler konunun uzmanların-
dan olușan jürilere belirtilen sürede etkili bir 
biçimde sunulmalıdır. Tüm bunlara paralel 
olarak öğrenciler temaya uygun otonom bir 
robot geliștirirler.  Bu proje ve robot tasarımı 
sırasında derslerde öğrendikleri birçok bilgi-
yi kullanırlar: Örneğin fen bilimleri dersindeki 
kuvvet ve denge konusu ya da kimyasal bir 
tepkime, matematikte açı ya da çevre hesap-
lama,  teknolojide 3D tasarım ve kodlama. 

Böylece öğrenciler birçok ders konusunu 
neden öğrendiklerini daha iyi kavrar. Çünkü  
STEM çatısı altında tüm öğrendikleri hayata 
geçmektedir. Ayrıca turnuvada yaptığı su-
numlar sırasında Türkçe dersinde öğrendiği 
anlatım becerilerine, takımını ve projelerini ta-
nıtmak için hazırladığı broșür ve posterlerde 
sanat ve tasarım içerikli derslerde öğrendik-
lerine ihtiyaç duymakta, STEM eğitimine dahil 
ettiğimiz Art (A), yani sanat burada devreye 
girmektedir. Robotik turnuvalarında takım ha-
linde çalıșması, sunum için hazırladığı renkli 
ve eğlenceli skeçlerde rol alması ise öğrenci-
nin gelecekte iș dünyasında sosyal,  yenilik-
çi,  girișimci bir birey olarak tercih edilmesini 
sağlamaktadır. 

KODLAMA VE ROBOTİK DERSİNDE 
ÖĞRENCİLER NELER ÖĞRENİYOR?
Kodlama ve Robotik dersimiz beș mo-

dülden olușuyor: Bilișim Teknolojileri Okur 
Yazarlığı, Kodlama, Robotik, Dijital Tasarım ve 
Animasyon, Oyun Programlama.  Öğrenciler 
bu modüllerden elde ettikleri kazanımlarla di-
ğer derslerde (Fen, Matematik, Hayat Bilgisi, 
vs….) öğrendiklerini kullanarak özgün projeler 
üretirler.  Öğrencilerimizin hayal ettikleri pro-
jeyi kolayca üç boyutlu modelleyebilmelerini 
sağlamak için derslerimizde yaș gruplarına 
paralel Lego Education Robotik setleri ve MIT 
Medya Laboratuvarında geliștirilmiș görsel 
programlama dili kullanıyoruz. Derslerde öğ-
rendikleri bilgileri kullanmayı öğrenmelerini ve 
çevrelerinde her gün rastladıkları teknolojileri 
kolaylıkla anlamalarını sağlamayı hedefleyen 
bu çalıșmalarda öğrencilerimiz ikili gruplar 
halinde çalıșarak takım çalıșması yapıyorlar. 
Ders programında yer alan problem çözme 
aktiviteleri ile özgün projeler geliștiriyorlar ve 
bunların anlatımlarını da yaparak sunum be-
cerilerini geliștiriyorlar. 

KODLAMA VE ROBOTİK DERSİ 
TÜRKİYE’DE İLK DEFA BAHÇEŞEHİR 
OKULLARINDA UYGULANAN BİR DERS. 
ÖĞRETMENLER BU DERSE NASIL 
HAZIRLANIYOR?
Türkiye’de ilk defa uygulanan bu dersin 

amacına uygun bir șekilde yürütülebilmesi 
için Haziran ve Ağustos aylarında ilkokul se-
viyesinde Bilgisayar ve Sınıf öğretmenlerine 
uygulamalı eğitimler verilmiștir. Okullar açıldık-
tan sonra da online eğitimlerle sürece devam 
edilmektedir. 

ÖĞRENCİLERİNİZİN KODLAMA VE 
ROBOTİK DERSİ KAPSAMINDA 
KATILDIĞI ETKİNLİKLER DE VAR 
BİLDİĞİMİZ KADARIYLA.
Evet, bu sene Kodlama ve Robotik ders 

uygulamasında öğrendikleri becerilerle 6-9 
yaș grubuna yönelik uluslararası bir STEM 
uygulaması olan Junior FIRST LEGO League 
fuarına katılacaklar örneğin. Bu fuarda Bah-
çeșehir Okulları ilkokul öğrencileri, 14 ülkeden 
4500 takımla birlikte, küresel bir temaya yö-
nelik bilimsel, süreç ve takım çalıșması odaklı 
projelerini sunacaklar. 

Bahçeşeh"r Okulları Robot"k ve Proje Koord"natörü Em"ne Bozkan’dan, hem kodlama ve robot"k 
ders"n"n "çer"ğ" hem de bu sene tüm Bahçeşeh"r Okulları kampüsler"nde eğ"t"me entegre ed"len 
STEM uygulamaları hakkında b"lg" aldık. 

Öğrenc"ler b"rçok 
ders konusunu 
neden öğrend"kler"n" 
daha "y" kavrar. 
Çünkü  STEM 
çatısı altında tüm 
öğrend"kler" hayata 
geçmekted"r.



Bahçeşehir Okulları İngilizce eğitiminde 
hangi noktada?
Yabancı Dil Dersi müfredatımızı ve ders ma-

teryallerimizi öğrencilerimizin dili edinim ve kul-
lanım așamasında 21. yy becerilerine sahip 
sorgulayan, yorum yapabilen ve çözüm üreten 
birer birey haline gelmesine olanak verecek șe-
kilde hazırlıyoruz. Sürekli değișen ve gelișen tek-
nolojiyi anlamlı ve etkili bir șekilde kullanmak ile 
yetinmiyor, șu anda Türkiye’de henüz yazılmıș 
bir dijital içerik müfredatı yok iken kendi müf-
redatımızı olușturup öğrencilerimizin teknolojiyi 
amaca yönelik bir șekilde kullanmasını sağlıyor 
ve dijital okuryazarlıklarına katkıda bulunuyoruz. 
Derslerimizi sadece bir dil dersi olmaktan çıkarıp 
gerçek hayatın içine katmak için STEM konula-
rını müfredatımıza yerleștirerek öğrencilerimizin 
dili kullanmaya ihtiyaç hissedecekleri ortamları 
yaratıyoruz. 

Zevkle öğrendiğimizi, hiçbir zaman unuta-
mayız gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizin 
yașayarak, eğlenerek ve ihtiyaç hissederek kulla-
nacakları dil dersleri ortamlarını yaratıyoruz.

Uluslararası sınavlar geçtiğimiz yıl başladı, 
bu uygulamayı değerlendirir misiniz?
Nasıl sonuçlar alıyorsunuz?
Bahçeșehir Okulları olarak yabancı dil eğiti-

minde tüm öğrencilerimizi uluslararası sınavlara 
hazırlıyor ve her bir öğrencimizin bu sınavları alma-
sını zorunlu tutuyoruz. Ancak hedeflerimizi sadece 

Yabancı Dil Eğitimiyle öğrencilerine yabancı dil öğretmeyi değil edindirmeyi 
hedefleyen Bahçeșehir Okulları bu hedefi doğrultusunda yoğun İngilizce ders 
eğitimi uyguluyor, eğitimde ana dili İngilizce olan öğretmenler görev alıyor, 
uluslararası sınavlarla ölçme değerlendirme yapıyor. Benzersiz bir eğitim ortamında 
öğrenciler hem İngilizce ediniyor hem de ikinci yabancı dil öğreniyor. Bahçeșehir 
Okulları Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley sistemin özelliklerini anlattı.

DÜNYANIN KAPILARINI AÇAN
YABANCI DİL EĞİTİMİ
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Bahçeşehir Okulları olarak yabancı dil eğitiminde tüm 
öğrencilerimizi uluslararası sınavlara hazırlıyor ve her bir 

öğrencimizin bu sınavları almasını zorunlu tutuyoruz. Ancak 
hedeflerimizi sadece uluslararası geçerliliği olan sınavlar ile 

sınırlı tutmuyor öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olması için 
gereken yetileri kazanmaları için hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. 
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uluslararası geçerliliği olan sınavlar ile sınırlı tutmu-
yor öğrencilerimizin birer dünya vatandașı olması 
için gereken yetileri kazanmaları için hedeflerimizi 
yüksek tutuyoruz. Hayat boyu öğrenme felsefesin-
den yola çıkarak dil ediniminin oldukça uzun so-
luklu ama bir o kadar da heyecan verici bir süreç 
olduğunun farkındalığını öğrencilerimizle birlikte 
yașıyoruz. Sınav sonuçlarından aldığımız veri ıșığın-
da okul, sınıf ve öğrenci bazlı veri takibi ile gerekli 
tedbir ve iyileștirmeleri geç olmadan yapabiliyoruz.

Çift dilli eğitim sisteminin uygulanmasında 
hangi noktaya geldiniz?
Çift dilli sistemde okuyan öğrencilerimiz sa-

dece İngilizce değil diğer dilleri de anaokulun-
dan itibaren görmeye bașlıyorlar. Șu anda 3. sı-
nıf düzeyine gelmiș olan çift dilli öğrencilerimizin 
gerek dili kullanırken gerekse karșılarındakilerini 
dinlerken sergiledikleri algı ve tepkiler bizi olduk-
ça heyecanlandırıyor.

Dil dersleri sırasında farklı kültür ve değerler 
ile tanıștıkları için çok dilli olarak hayata hazır-
ladığımız çocuklarımızın birebir bakıș açılarının 
nasıl değiștiğini soru ve sorunlara nasıl yaklașıp 
çözüm sürecini yarattıklarını görmek bize mut-
luluk veriyor.

Çok dilliğin bireyler için kazanımları 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Rumen düșünür Emile M. Cioran’ın söylediği 

gibi “İnsan bir ülkede yașamaz, bir dilde yașar.” 
Avrupa Eğitim Komisyonu’nun 1995 yılında ya-
yımladığı bir bildiride Avrupa Birliği vatandașlarının 
ana dillerinin dıșında en az iki Avrupa dilini yeter-
li düzeyde bilmelerinin ilke olarak kabul edildiği 
duyurulur. Amaç, farklı dil ve kültürlerden olușan 
Avrupa’da bilimsel, kültürel, politik ve ekonomik 
birliği sağlayabilmektir. Bizler de Bahçeșehir K-12 
Yabancı Diller Departmanı olarak “dil bilmek özgür-
lüktür” diyor ve öğrencilerimizi etken bireyler olarak 
yetiștiriyoruz. n

D!l dersler! sırasında 
farklı kültür ve 
değerler !le tanıştıkları 
!ç!n çok d!ll! olarak 
hayata hazırladığımız 
çocuklarımızın b!reb!r 
bakış açılarının nasıl 
değ!şt!ğ!n! soru ve 
sorunlara nasıl yaklaşıp 
çözüm sürec!n! 
yarattıklarını görmek 
b!ze mutluluk ver!yor.
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OKUL ÖNCESİNDE
DİJİTAL EĞİTİM
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D!j!tal Yerl!ler Olan Çocuklarımızı
Geleceğe Nasıl Hazırlamalıyız?



Bahçeșehir Okulları algoritmik düșünme becerisini geliștirmeyi hedefleyen Bilișimsel 
Düșünme eğitimini 4 yaștan itibaren uygulayarak Türkiye’de bir ilki gerçekleștirirken 
dünyaya da örnek oluyor. Günümüzün dijital yerlileri olan çocuklarımız geleceğe dijital 
tüketiciler olarak değil dijital yaratıcılar ve üreticiler olarak hazırlanıyor. Kodlama Saati 
uygulamasıyla 5 yaștan itibaren kodlama öğrenen çocuklar için dijital okur yazarlık 
okuma yazma bilmek kadar doğal. Bahçeșehir Okulları Erken Çocukluk Eğitiminde 
dijital eğitimde nasıl fark yaratıyor? Oyunla eğitim neden önemli? Bilișimsel düșünme 
becerisi öğrencilere neler kazandırıyor? Programın hazırlanmasını ve uygulanmasını 
yöneten eğitimcilerle sistemin hedeflerini ve etkilerini değerlendirdik.
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Doç. Dr. Ş"r"n Karaden"z
Bahçeşeh"r Ün"vers"tes" B"lg"sayar ve Öğret"m Teknloloj"ler" Eğ"t"m" 

Bölüm Başkanı ve Eğ"t"m B"l"mler" Enst"tüsü Müdür Yardımcısı 

Çocuklarımızı teknolojiyi sadece oyun oynamak 
için değil oyun üretmek için kullanabilen, ani-
masyon film izlemek yerine animasyon filmi 

tasarlayan, bilișim ürünlerini geliștirip bunun patentini 
alan ve bilișim ve bilișimin kullanıldığı tüm alanlarda 
girișim yapabilen bireyler olarak yetiștirmeyi amaçlı-
yoruz. Kısaca, dijital dünyada aktif rol almaları ve pa-
sif tüketici olmamaları için erken yaștan itibaren bu 
düșünme mantığını ve gerekli becerileri edinmelerini 
istiyoruz. Ancak bu șekilde çocuklarımız problemleri 
tanımlayan ve çözen bireyler olabilir ve bilișim dilini 
akıcı bir biçimde konușan dünyada, dijital vatandaș-
lar olarak yer alabilirler. Çocuklarımızın bugünün ve 
geleceğin dijital dünyasını anlaması ve olușturması 
için erken yaștan itibaren gereken bilgi ve becerileri 
edinmeleri gerekiyor.

Çocuklarımız bilișim dilini akıcı bir biçimde kullan-
mak için öncelikle bilișim okuryazarı olmalıdır. Yani bu 
teknolojileri kullanabilmeleri ve bunlarla üretim yapa-
bilmeleri gerekiyor. Buna ek olarak kendi kendine ba-
ğımsız öğrenebilme becerisini geliștirerek yeni dijital 
teknolojileri kullanma, bunlarla üretme ve aslında bu 
yeni teknolojileri tasarlama ve üretme becerisini de 
edinmeleri oldukça önemlidir. Dijital teknolojiler sürek-
li gelișmektedir. Bu durumda çocuğumuzun sadece 
belirli bir dijital teknolojiyi öğrenmesi değil onun nasıl 
üretildiğini, nasıl çalıștığını da bilmesi gerekmektedir. 
Bu anlamda erken yașta bașlayan bu tür bir eğitim, 
çocuğun hem teknolojiyi anlaması hem de üreterek 

yaratıcılığını ve problem çözme becerisini geliștirmesi 
açısından önemlidir. 

Aynı zamanda teknolojiyi sağlıklı nasıl kullanabili-
riz, güvenliğimizi nasıl sağlarız gibi soruları sormalarını 
istiyoruz. Bu soruların cevaplarını Bilișim Teknolojisi 
öğretmenleri rehberliğinde bulmalı ve bunları davranıș 
olarak geliștirmeliler ki teknolojiye bağlı ancak bağımlı 
olmasınlar. Geleceğin dijital dünyasında henüz icat 
edilmemiș meslekleri edinecek olan çocuklarımızın, 
dijital teknolojilere nasıl erișirim, sağlığımı nasıl ko-
rurum, güvenliğimi nasıl sağlarım, dijital teknolojileri 
kullanarak diğer kișiler ile nasıl iletișim sağlamalıyım, 
nelere dikkat etmeliyim, bu dijital dünyada haklarım 
ve sorumluluklarım nelerdir gibi soruları sormayı öğ-
renmeleri gerek. Dijital teknolojileri bir amaç değil ya-
rarlı bir araç olarak kullanabilmeleri için erken yaștan 
itibaren onlara rehber olmalıyız. l

Çocuklarımız 
Bilişim Okuryazarı 
Olmalı



Hale Güneş
Bahçeşeh"r Okulları Okul Önces" Eğ"t"m Öğret"m D"rektörü

BAHÇEŞEHİR OKULLARI OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİMİNİN TEMEL FELSEFESİ VE 
İÇERİKLERİ NELERDİR?
Okul öncesi eğitim, çocuğun tüm gelișim ve de-

neyim alanlarını desteklemekle birlikte çocuğa, bi-
reysel gelișimine ve gereksinimlerine uygun bilgi ve 
beceri kazandırmayı amaçlar. Bahçeșehir Okulları 
Anaokulu Eğitiminde temel felsefemiz; çocukların 
öncelikle sağlıklı, mutlu ve sosyal çevresi ile uyumlu, 
kendini ifade etme yeteneğine sahip, yaratıcı, meraklı, 
sorgulayıcı, bilgiye ulașma yollarını deneyebilen, ken-
dine ve çevresine saygılı olan, okul ve oyun ortamına 
uyumlu, evrensel değerlere sahip ve en önemlisi de 
kendisini tanıyan bireyler yetiștirmektir. Bu amaçlar 
doğrultusunda; 3-4-5 yaș grubu çocukların gelișim 
özelliklerine uygun, ihtiyaçlarına cevap veren, birey-
sel farklılıklarını ve gelișimsel hedeflerini dikkate alan 

bir eğitim programı yürütülmektedir. Anaokulu eğitim 
programımızda, scamper (yaratıcı düșünme etkin-
likleri), dünya vatandașlığı programı, finans okur-ya-
zarlığı programı, STEM+A (Fen-Teknoloji-Mühendis-
lik-Matematik ve Sanat) etkinlikleri, robotik-kodlama 
müfredatı yer almaktadır.

ANAOKULUNDA DİJİTAL EĞİTİM 
UYGULAMALARINIZ NELERDİR?
Günümüzde çocuklar dijital yerliler bizler dijital 

göçmenleriz. Dolayısıyla çocukları teknolojiden uzak 
tutmak mümkün değil. Çocuklarımızın bilgi ve iletișim 
teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarının yanı 
sıra yaratıcı fikir olușturarak bunu teknoloji ile üretebi-
len bireyler olarak yetișmeleri için özellikle algoritmik 
düșünme becerilerinin gelișimini de sağlamayı he-
defliyoruz. Öğretim programımız; dijital teknolojilerin 
doğru ve sağlıklı kullanımı, teknolojik aletlerin çalıșma 
prensipleri, basit algoritma geliștirme, programlama, 
dijital hikayeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun 
tasarımı ve robotik modüllerini içermektedir. İçerikleri-
miz, 21.yy becerileri, programlama öğretimi, tasarım 
ve düșünme eğitimine ilișkin uluslararası literatür ve 
uygulamalar incelenerek Bahçeșehir Üniversitesi ho-
calarımızın danıșmanlığında okul öncesi ve bilgisayar 
öğretmenleri ile birlikte geliștirilmiș ve çocuklarımızın 
yaș özelliklerine uygun olarak tasarlanmıștır.

DİJİTAL EĞİTİMLE HEDEF VE 
KAZANIMLARINIZI ANLATIR MISINIZ?
Dijital eğitim programımızla,  dijital bir toplumda 

yașayacak ve çalıșacak olan çocuklarımızın, bilișim 
teknolojileri ile problem çözebilen, üretken, yaratıcı ve 
eleștirel düșünebilen bireyler olmalarına katkı sağla-
mayı hedefliyoruz. Amacımız, çocuklarımızın yaratıcı 
ve eleștirel düșünme becerilerini, bilișimsel düșünme 
(computational thinking) ile harmanlayarak 21.yy be-
cerilerini edinmelerine destek olmaktır. l90

Amacımız, 
çocuklarımızın 
yaratıcı ve eleştirel 
düşünme becerilerini 
bilişimsel düşünme 
ile harmanlayarak 
21. yy becerilerini 
edinmelerine destek 
olmaktır.
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haber

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur
Bahçeşeh"r Ün"vers"tes" Eğ"t"m B"l"mler" Fakültes" Öğret"m Üyes"

Çocuklarınız teknolojik aletlerle çok sıkı fıkı de-
ğil mi? Onlarla oynamayı, onları kurcalamayı, 
onlarla uğrașmayı çok seviyorlar. Sürekli tüke-

tiyorlar. Yeni uygulamalar, oyunlar çıkıyor ve hep daha 
fazlasını istiyorlar. Bu çok kötü bir șey değil mi? Bah-
çeșehir öğrencileri için değil! Çünkü bizim amacımız 
öncelikle tüketimi üretime çevirmek!

Bahçeșehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü ve Bahçe-
șehir Okulları dünyada belki de bir ilki gerçekleștirdi. 
Teoriyi çok iyi bilen üniversite, pratikte harika ișler ya-
pan Bahçeșehir Okullarıyla ve gelecek nesli yetiștiren 
öğretmenleriyle çalıștı. Teori, uygulama ile buluștu ve 
yepyeni, güncel, kapsamlı, beceri odaklı bir müfredat 
geliștirildi. Anaokulu öğrencilerine özel olarak hazırla-
nan bu müfredat sayesinde öğrenciler dijital sağlık-
tan, dijital okuryazarlığa, kodlamadan robotiğe, ani-
masyon tasarımından oyun tasarımına kadar bir çok 
beceri ile donatılarak geleceğe hazırlanacaklar. Gele-
cekte karșılașacakları ve ihtiyaç duyacakları becerileri 
anaokulunda seviyelerine uygun etkinliklerle kazan-
maya bașlayacaklar. Bu müfredat çalıșması iki sene-
lik bir sürecin ürünü olup geçtiğimiz senelerde pilot 
olarak bazı okullarımızda uygulanmıș ve elde edilen 
deneyimler sonrasında geliștirilerek hazırlanmıștır. 
Bu müfredat sayesinde öğrencilerin edinebile-
ceği beceriler arasında: Algoritmik düșünebilme, 
problem çözebilme, analitik düșünebilme, basit 
makineler yapabilme, animasyon ve oyun tasarla-
yabilme gibi beceriler yer almakta olup bunlar 21. 
yy becerileri arasındadır. Bu zamana kadar olan 
süreçte bazı bilimsel çalıșmalar da yaptık ve örne-
ğin oyun tasarlayan öğrencilerin yaratıcılıklarında 
çok önemli derece artıș olduğu sonucuna ulaștık, 
ek olarak anaokulu öğrencilerinin kodlama beceri-
lerinden seviyelerine uygun olanları rahatlıkla öğre-
nebildikleri sonucuna ulaștık. Yapılan çalıșmalarda 
aynı zamanda öğrencilerin etkinlikler esnasında 
eğlendikleri, motive oldukları ve gerçekleștirilen 
aktiviteleri sevdikleri gözlendi. En önemlisi de en 
bașta bahsettiğimiz tüketim odaklı süreci üretim 
odaklı bir hale getirmekti. Bu sayede öğrenciler ar-
tık kendi kodlarını, robotlarını, animasyonlarını ve 
oyunlarını tasarlıyorlar!

ÖĞRETMENLER DE ÖĞRENİYOR
Bunlara ek olarak öğretmenlerimize geçtiğimiz dö-

nemlerde çeșitli eğitimler ve atölyeler de düzenledik.  
Bunlardan biri de benim çok önemsediğim ve bu iși 
en iyi yapabileceğine inandığım öğretmenlere yönelik 
eğitsel oyun tasarım atölyeleriydi. Öğretmenlerimiz ön-
celikle eğitsel oyun tasarlama așamalarını öğrendiler, 
daha sonra farklı derslere ve becerilere yönelik eğit-
sel oyunlar tasarladılar. Bu atölye ve seminerlerin en 
önemli katkılarından biri de öğretmenlerin derslerinde 
oyun temelli öğrenme yaklașımlarını ve oyunlaștırmayı 
daha fazla kullanmak istemeleri oldu. Dijital yerli ola-
rak adlandırılan çağımız öğrencilerine eski yöntem 
ve tekniklerle öğretime devam etmek onlara ișkence 
çektirmek olacaktır. John Dewey’in de belirttiği gibi 
“Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, 
yarınlarından çalarız.” Bu felsefe doğrultusunda yap-
mak istediklerimizi gerçekleștirebilmek için anahtar 
kișiler olan öğretmenlerimize farklı bakıș açılarını, yeni 
yöntem ve teknikleri kazandırmaya devam edeceğiz. 

VELİLER DE EĞİTİMİN PARÇASI
Velilerimize yönelik olarak düzenlediğimiz semi-

nerlerle neyi, neden ve nasıl yaptığımızı anlatıyoruz. 
Bu süreç tek taraflı bir süreç olmadı hiçbir zaman. Bu 
öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden olușan bir 
takım çalıșmasıdır. Dolayısıyla bu noktada velilerimiz-
le de görüșmeler yaptık, onların da fikirlerini aldık ve 
çocuklarını geleceğe hazırlamak adına yapılan çalıș-
maların öneminden bahsettik. Hızlı düșünme, planla-
ma, strateji geliștirme, karar verme, problem çözme, 
öngörme, sonuçları tahmin etme, harita okuma, takım 
çalıșması yapabilme, ișbirliği, kaynakları yönetebilme, 
sistem temelli düșünme, tasarım odaklı düșünme, 
empati kurabilme, neden sonuç ilișkisi kurabilme, hi-
kaye olușturabilme gibi daha bir çok beceriye sahip 
çocuklarımızın olabilmesi adına bu süreçte velilerimizle 
birlikte çalıșıyoruz. Sakın ola ki okul öncesi dönemde 
olan öğrencilerimizi daha fazla teknolojiye boğduğu-
muzu düșünmeyin, onların daha çok somut nesnelerle 
uğrașmaları gerektiğinin bilincinde hareket ediyoruz. O 
nedenle bu becerilere sahip olabilecekleri sınıf içi etkin-
likler tasarladık. Șunu da mutlaka söylemeliyiz ki bizler 
de Bahçeșehir Okulları velileriyiz, bu nedenle gerçek-
leștirilen etkinliklerin her birine çok önem veriyoruz.

Unutulmamalıdır ki, çocuklarımızın birçoğu 20 
yıl sonra henüz daha isimleri bile belli olmayan mes-
leklerde çalıșacaklar! Veri madenciliği, mobil yazılım 
mühendisliği, algoritma tasarımı, sanallaștırma, oyun 
ve animasyon tasarımı ve geliștirme gibi meslekleri 
20 yıl öncesinde söylemiș olsaydım belki de birçoğu 
hakkında hiçbir fikriniz olmayacaktı. Onlar bu beceri-
leri edinirlerken eğlensinler ve aynı zamanda öğren-
sinler istiyoruz, öğretmen öğrencisine en sevdiği yolla 
öğretsin istiyoruz, velilerimiz de çocuklarıyla birlikte 
öğrensinler istiyoruz ve bu sayede ortak bir dil oluș-
tursunlar istiyoruz. n

 “Öğrenciler artık kendi 
kodlarını, robotlarını, 
animasyonlarını 
ve oyunlarını 
tasarlıyorlar!”



Bahçeșehir Okulları liselerinde yeni bir program uygulanıyor: MASTER 6. Tamamen lise 
öğrencilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda uzun süren akademik bir altyapı 
çalıșmasının ardından hazırlanan program Türkiye genelinde tüm Bahçeșehir Okulları 
liselerinde bașarıyla uygulanmaya bașladı. Öğrencileri lise eğitiminin içinde hayata 
daha donanımlı ve farkındalığı yüksek bir șekilde hazırlamayı hedefleyen programın 
detaylarını Bahçeșehir Okulları Lise Eğitim Koordinatörü Salih Akbay anlattı.
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Tüm liselerimizin ortak hedefi:
Girişimci ve üretken, Yaratıcı ve yenilikçi, Teknoloji, sanat, spor ve,

  iletişim becerilerine sahip, Akademik altyapısı kuvvetli, Dünya ile aynı 
dili konuşan, Ulusal ve uluslararası en prestijli üniversitelere 

  yerleşen bireyler yetiştirmektir.

Dünya Standartlarında Lise Eğitimi
Türkiye’nin Her Yerinde!

Program 6 modülden 
oluşuyor; 6 alanda 

öğrencilere kendilerini 
geliştirme imkanı sunuyor; 

öğrenciler kendileri için 
en uygun alanı seçebiliyor 

ve kendilerini sürekli 
geliştirebiliyor; sertifika 
alabiliyor ve hayatları 

boyunca kullanabilecekleri 
beceriler ve deneyimler 

elde ediyor.

LİSE EĞİTİMİNDE FARK 
YARATAN PROGRAM 6MASTER
eğitim dosyası
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MASTER 6 PROGRAMININ 
TEMEL AMACI NEDİR?
Master 6 programının temel amacı öğrenciyi ya-

șama her yönüyle tam donanımlı olarak hazırlamaktır. 
Master 6, her alanda yeteneklerini geliștirmesini ve 
kendisini tanımasını sağlayarak öğrencinin değișen 
teknolojik ve toplumsal koșullar içerisinde gerek iyi bir 
üniversite öğrencisi olmasını gerekse de sahip olduğu 
yașamsal becerilerle hayata özgüvenli bir șekilde atıl-
masını sağlar.  Program tamamen öğrenci merkezli 
ve öğrenciyi her alanda aktif hale getirmeyi hedefler. 
Öğrencinin, yeteneklerini keșfetme, proje geliștirme,  
analitik düșünme, problem çözme, ekip olarak ça-
lıșma, toplumsal sorumluluklarını artırma alanlarında 
gelișmesine yöneliktir.

BU PROGRAMIN DETAYLARINI
ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?
Master 6 programı adını içerisinde yer alan 6 mo-

dülden alır. Beceri, Fiziksel ve Kișisel Gelișim modül-
lerinde öğrencinin bu alanlarda gelișimini sağlayacak 
dersler yer alır.  Haftada iki ders saati öğrenci ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda seçtiği bu derslerden eği-
tim alır. 

Beceri Geliștirme Modülünde, yaratıcı düșün-
me, enstrüman çalma, bilișim, görsel sanatlar, mutfak 
sanatları, iletișim gibi ana bașlıklardan bir ders seçer.

Fiziksel Gelișim Modülünde, basketbol, voley-
bol, masa tenisi, dans sanatları, yoga vb. fiziksel geli-
șimi destekleyecek derslerden birini seçer.

Kișisel Gelișim Modülünde, zaman yönetimi, 
kendini tanıma ve özgüven, liderlik, etkili konușma 
gibi duygusal zekasının gelișimine katkıda bulunan 
ve sosyal hayatında çok ișine yarayacak derslerden 
birini seçer.

Yıl boyunca 11 haftalık periyodlarla dönüșümlü 
olarak seçtiği dersleri görür.

Öğrencinin farklı alanlardaki yeteneklerini keș-
fetmesi hedeflendiği için öğrenci her sene farklı bir 
seçmeli ders alır. Böylece ilgi ve yeteneklerini fark 
eden genç hangi alanlara daha çok eğilmek ve uz-
manlașmak istediğine karar verir. 

Diğer 3 modül ise ders programı dıșında öğren-
cinin boș zamanlarını aktif ve doğru yönlendirmelerle 
geçirmesini sağlar.

Toplumsal Hizmet Modülü’nde, öğrenci du-
yarlı ve farkındalığı yüksek bir yetișkin olma yolunda 
bir sosyal hizmet projesi gerçekleștirir. Projenin ge-
liștirilmesinden uygulanmasına kadar her sürecinde 
aktif ve sorumlu olduğu için öğrencinin farkındalık 
düzeyi artar.  Öğrenci merkezli “Toplumsal Hizmet 
Komisyonu” kurulur ve bu komisyonun onay ve yön-
lendirmeleri ile öğrenciler projelerini gerçekleștirirler. 

Her öğrencinin düșüncesini projelendirme fırsatı 
vardır. Bu projeyi gerçekleștirmek için tüm bütçe ve 
süreç planlamalarını yapar ve uygular. 

Uygulamalı Mesleki Gözlem Modülü ise öğ-
rencinin bașarılı bir kariyer planlaması yapması yo-
lunda önemli bir adımdır. Mesleki tanıtım seminerleri, 
meslek uzmanları ile söyleșiler,  kendilerini tanımaları 
ve mesleki ilgilerini fark etmelerine yönelik anket-
ler sonucunda gözlemlemek istediği meslek grubu 
belirlenir. Her yıl öğrenci bir meslek grubunu birebir 
gözlemleme ve böylece sahip olduğu becerilerin o 
meslekle ne kadar örtüștüğünü ya da o mesleği ya-
pabilmek için hangi becerilerini geliștirmesi gerekti-
ğini fark eder.

Sertifika Modülünde ise öğrenciler okul yöne-
timi tarafından belirlenen ve yașamları boyunca iș-
lerine yarayacak; iș görüșmelerinde özgeçmișlerine 
yazabilecekleri kurumsal sertifikalı bir eğitime katılır. 
Öğrencilerin her yıl en az 1 sertifika alması hedeftir.  

LİSE EĞİTİMİNDE BÖYLE FARKLI BİR 
UYGULAMAYA NEDEN İHTİYAÇ DUYDUNUZ?
Uzun yıllardır ülkemizde lise eğitiminin tek ișlevi-

nin akademik olarak üniversiteye hazırlamak olduğu 
yönünde eksik ve yanlıș denilebilecek bir algı var. 
Bu yaș döneminde öğrencinin kișilik ve kimliğinin 
olușması, ergenlik dönemi sürecini kapsaması, öğ-
renmeye ve yeteneklerini geliștirmeye açık olması 
gerçeği göz ardı ediliyor. 

Bir diğer gerçek de toplumsal ve teknolojik ko-
șulların değișmesiyle bireysel ihtiyaçların ve öğren-
me koșullarının çok hızlı değișmesidir.

Çağdaș yașama uyum sağlayabilen, donanımlı 
bireyler yetiștirmek salt bir akademik program yeterli 
değildir. Master6 bu zorunluluktan doğdu.

ÖĞRENCİLERDEN ALDIĞINIZ
TEPKİLERİ DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ?
2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 9. sınıflar-

dan bașlamak üzere Master 6 programını uygula-
maya bașladık. Tüm okullarımızda koordineli bir 
șekilde programımız yürütülüyor. Her bir modülde 
gerçekleștirilen uygulamalarla ilgili öğretmen ve öğ-
rencilerimizden dönüt alıyoruz. Öğrencilerimiz bu 
programda kendilerini ifade ediyor olabilmekten ve 
öğrendikleri yeni becerilerden dolayı mutlular. Beceri 
geliștirme modülünde bu ay öğrencilerimiz Kuș Ev-
leri yapıyorlar. Planlama ve ekip uyumu gerektiren 
bu çalıșmada hem eğleniyor hem de el becerileri-
ni geliștiriyorlar. Türkiye’nin 23 ilindeki belediyelerle 
görüșüyorlar. Șehrin elektrik direklerini Bahçeșehir 
Okullarının Kuș evleri süsleyecek. Master 6 sayesin-
de liselerimiz șu anda akademik eğitimin yanı sıra ta-
sarım ve robotik laboratuvarları ile üretim atölyesine 
dönüșmüș durumdalar. n



ÜSTÜN 
POTANSİYELİ 
GERÇEKLEŞTİRME 
FIRSATI
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Bahçeșehir Okulları, Bahçeșehir Üniversitesinin ișbirliğiyle uzun yıllardır üzerinde 
çalıștığı Üstün Potansiyelliler Eğitimini bu yıl 19 kampüsünde uygulamaya bașladı. 
Üstün Potensiyelliler Eğitiminin ayrıntılarını programın yöneticisi, Bahçeșehir 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir 
Bahar ile konuștuk.

eğitim dosyası
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Eğitimin kalitesini belirleyen birçok faktör 
var. Eğitim içeriğinin, eğitim kadrosunun, 
eğitim araçlarının ve eğitim ortamının de-

ğișen dünyanın gereksinimlerine uygun șekilde 
ve yeni bilimsel gelișmeler ıșığında sürekli gün-
cellenmesi bunların bașında geliyor. Ama daha 
da önemlisi her çocuğun farklı yeteneklere, 
farklı ilgi alanlarına, farklı bir potansiyele sahip 
olduğu gerçeğinin farkında olmak ve eğitimi bu 
farklılıkları göz önüne alan bir yaklașımla farklı 
ihtiyaçlara cevap verebilecek șekilde örgütle-
yebilmek. Bahçeșehir Okullarında eğitim iște 
bu vizyonla ele alınıyor.

Her çocuğun farklı bir öğrenme șekli olduğu 
gerçeğinden hareketle eğitimde Kișiye Özgü 
Öğretim Modelini temel alan Bahçeșehir Okul-
ları, aynı vizyon doğrultusunda yeni bir eğitim 
uygulamasını daha hayata geçiriyor. Bu yıl 19 
kampüste uygulamaya koyulan Üstün Potan-
siyelliler Eğitimi, Bahçeșehir Okullarının Bahçe-
șehir Üniversitesi ile ișbirliği içinde uzun yıllardır 
üzerinde çalıștığı ve bir süredir pilot okullarında 
test ettiği bir eğitim programı. 

Bahçeșehir Okullarında uygulanmaya baș-
layan Üstün Potansiyelliler Eğitimini geliștiren 
ve uygulayan ekibin yöneticisi, Bahçeșehir 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Bahar ile ‘üstün 

yetenek’ kavramını ve Bahçeșehir Okullarında 
uygulamaya koyulan Üstün Potansiyelliler Eği-
timi’nin ayrıntılarını konuștuk.

ÜSTÜN POTANSİYELLİLERİN EĞİTİMİ 
ALANINDA  ÇALIŞMAYA NASIL 
BAŞLADINIZ? BU KONU 
NEDEN İLGİNİZİ ÇEKTİ?
Aslında eğitim alanından geldiğimi söyleye-

mem. 2003 yılında Bilkent Endüstri Mühendis-
liğinden mezun oldum. Eğitim sistemimizdeki 
sınavlarda genellikle bașarı gösteren bir öğren-
ciydim, iyi okullarda eğitim aldım ve belki bun-
dan dolayı ilkokul yıllarımdan beri etrafımda hep 
diğerlerinden daha iyi problem çözebilen, daha 
hızlı düșünen, daha farklı ürünler ortaya koyan 
farklı arkadașlarım oldu ve böyle öğrenciler hep 
dikkatimi çekti. Üstün yetenekliler eğitimine 

Bahçeşehir 

Okulları 

üstün potansiyelli 

öğrencilerinin 

potansiyellerini 

gerçekleştirebilmelerini 

destekliyor.



ilgim çok öncesinden beri vardı, bu nedenle 
mühendislik diplomam olmasına rağmen dok-
toramı Arizona Üniversitesinde üstün yetenekli-
ler eğitimi alanında yaptım.  Bu zaman zarfında 
Johns Hopkins üniversitesi gibi bu alanda en 
tanınan araștırma merkezlerinde çalıșma yap-
ma fırsatım oldu. Yaklașık 10 sene Amerika’da 
araștırmalar yaptım, alanla ilgili programlar 
geliștirdim ve geçen sene Türkiye’ye dönerek 
Bahçeșehir Üniversitesine katıldım. 

ÜSTÜN YETENEKLİ KAVRAMINI BİRAZ 
AÇIKLAR MISINIZ? ÜSTÜN YETENEKLİ 
OLARAK TANIMLANAN ÇOCUKLARIN 
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? BİR ÇOCUĞUN 
ÜSTÜN YETENEKLİ OLDUĞU 
NASIL TESPİT EDİLİR?
Üstün yetenek kavramı tanımlanması zor 

bir kavram, dünyada bile ortak bir tanımı yok. 
Örneğin Amerika Birleșik Devletlerinde 50 kü-
sur eyaletin her birinde farklı bir tanım var. Ama 

șunu söyleyebiliriz; özel alanlarda (akademik 
alanlar, sanat, fiziksel yetenek, liderlik vs.) ken-
di yașıtlarına göre daha üstün performans gös-
teren öğrencilere genel olarak üstün yetenekli 

öğrenciler diyoruz. Erken çocukluk döne-
minden itibaren çocuklar 

güçlü oldukları yönleriyle ilgili belirtiler gösterir-
ler ve bunu büyük oranda davranıșlarına yan-
sıtırlar. Mesela bazıları erken okumaya bașlar, 
bazılarının algıları çok güçlüdür farklılıkları veya 
benzerlikleri çok iyi farkeder vs. Bu farklılıklar 
uzmanlar tarafından hazırlanmıș testlerle, göz-
lemlerle veya performansa dayalı ölçeklerle 
tespit edilebilir.

ÜSTÜN YETENEK İLE ÜSTÜN ZEKA
ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VARDIR? 
BİR ÇOCUĞUN ÜSTÜN YETENEKLİ 
OLMASI AYNI ZAMANDA ÜSTÜN ZEKALI 
OLDUĞU ANLAMINA GELİR Mİ? 
Üstün zeka genellikle akranlarından daha 

ileri düzeyde beyin fonksiyonlarına sahip olma 
diye tanımlayabileceğimiz zihinsel bir farklılıktır. 
Bu farklılığı tespit etmek için zeka testleri (IQ 
testleri) çok kullanılır. Yüksek zekaya sahip bi-
reyler bu özelliklerinden dolayı matematik man-
tık gibi alanlarda daha bașarılı olur diyebiliriz. 

Ama yüksek zekalı bir birey her alanda yük-
sek yetenekli olmadığı gibi herhangi bir alanda 
çok yetenekli olmak da bireyin yüksek zeka 
sahibi olduğunu göstermez. Dolayısıyla zeka 
ve yetenek kavramlarını iyi tanımlamak gerekir. 
Yetenek veya zekayı tanılamak için çok farklı 
ölçekler kullanılır aslında ancak üstün yetene-
ğin zeka testleri vasıtasıyla tespit edilebilece-
ği yönünde yanlıș bir kanı var. Ülkemizde de 
bu böyle. Her ne kadar sağlıklı olmasa da bu 
testlerde yașıtlarının %98’inden daha iyi per-
formans gösterenler genellikle üstün zekalı 
diye tanımlanıyor. Oysa daha sağlıklı tanılama 
yapabilmek için alana özgü tanılama yöntem-
leri kullanılmalı. 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE
GELİŞTİRİLEN VE BAHÇEŞEHİR 
OKULLARINDA UYGULANMAYA BAŞLAYAN 
ÜSTÜN POTANSİYELLİLER EĞİTİMİNİN
AMAÇLARI VE HEDEFLERİ NELERDİR? 
Programımızın misyonu Bahçeșehir Okulla-

rında öğrenim gören üstün yetenekli öğrencileri 
bilimsel tanılama yöntemleriyle keșfetmek ve 
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Bizim programımız öğrencilerin sadece özel akademik ihtiyaçlarını 
karşılamayı değil aynı zamanda sosyal, duygusal, üst düzey düşünebilme, 

yaratıcılık ve düşünme stratejileri gibi akademik olmayan alanlardaki 
gelişimini de hedefleyen nadir programlardandır.
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bu öğrencileri ilgi, yetenek, bilișsel ve sosyal 
gelișim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak, 
yaratıcılık, eleștirel düșünme, problem çözme, 
etkili iletișim yeteneklerine sahip, 21. yy bece-
rileriyle donanmıș bireyler olarak yetiștirmektir.

Amaçlarımızdan biri de, üstün yetenekli ço-
cukları kendisi gibi düșünen, farklılık gösteren 
diğer üstün yetenekli çocuklarla, onlara ait bir 
ortamda bulușturmak. 

Bir diğer gayemiz, program çerçe-
vesinde verdiğimiz eğitimlerle hem 
eğitimcilerde hem ailelerde bir far-
kındalık olușturmak.

BAHÇEŞEHİR OKULLARINDA
UYGULANMAKTA OLAN UP 
(ÜSTÜNPOTANSİYELLİLER 
EĞİTİMİ) PROGRAMINA 
KATILACAK ÖĞRENCİLER 
NASIL BELİRLENİYOR?
Okullar açıldıktan sonra-

ki ilk 7 haftayı kapsayan ta-
nıma sürecine tüm öğren-
ciler dahil oluyor. Gözlem 
ve değerlendirme amaçlı 
birden fazla aracın kulla-
nıldığı bu süreç sonunda  
öğrencilerin farklılıklarını 
tespit etmeye çalıșıyoruz. 

BU PROGRAMIN İÇERİĞİ 
KONUSUNDA KISACA 
BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 
DİĞER KURUMLARDA 
UYGULANAN ÜSTÜN 
POTANSİYELLİLER 
EĞİTİMİ  
PROGRAMLARINDAN 
FARKLARI NELERDİR? 
Bizim programımız öğren-

cilerin sadece özel akademik 
ihtiyaçlarını karșılamayı değil aynı 
zamanda sosyal, duygusal, üst 
düzey düșünebilme, yaratıcılık ve 
düșünme stratejileri gibi akademik 
olmayan alanlardaki gelișimini de he-
defleyen nadir programlardandır. Bu sene 
için programımız sadece  1.,2.,3. ve 4. sınıf 
öğrencilerine hitap ediyor ama önümüzdeki 
seneden itibaren alt ve üst sınıflara doğru ge-
nișleyecek.   

Program ilk dönem 10, ikinci dönem 10 
hafta olmak üzere toplam 20 haftayı kapsıyor. 
Her grupta en fazla 10 öğrenci oluyor. Cu-
martesi günü 3 ders ve hafta içi 1 ders (proje 
danıșmanlığı - mentorluk) olmak üzere haf-
tada 4 saatlik bir ders programımız var ama 

bu programı sadece ders olarak düșünme-
yin, programa katılan her okulda öğrencilere 
rehberlik desteği sağlayan, özel eğitim vermiș 
olduğumuz bir program koordinatörümüz var. 
Bu rehber öğretmenler öğrencilere akademik 
olan ya da olmayan birçok konuda yardımcı 
oluyorlar. Önümüzdeki yıldan itibaren progra-

ma yaz ve kıș okulları da eklenecek. 
Program dahilinde dört dersimiz 

var: Etkin İletișim, İleri Düșün-
me Teknikleri, Yaratıcı Fikirler, 

Projemi Gerçekleștiriyorum 
dersleri. Projemi Gerçekleș-
tiriyorum dersi proje danıș-
man öğretmenleri tarafından 
birebir mentorluk olarak 
gerçekleștirilen bir ders ve 
hafta içi oluyor ama diğer 
dersler hafta sonu normal 
sınıf ortamında veriliyor.

EĞİTİM İÇERİĞİNİ 
OLUŞTURURKEN
NASIL BİR ÇALIŞMA
YAPIYORSUNUZ?
Ekibimizde çok de-

ğerli hocalar ve uzman-
lar var, hepsi alanında 
çok tecrübeli, modern 
eğitim dünyasını bilen 
kișiler. Program Flor-
ya kampüsünde uzman 
öğretmen olarak çalıșan 
Bahar Berber hocamızın 
sayesinde uzun bir za-

mandır devam ediyordu. 
Ben programa katıldıktan 

sonra yapılanları daha uy-
gulanabilir hale getirmek 

üzere çalıșmalar yaptık. Özel 
eğitim alanından Filiz Polat ho-

camızın da katkılarıyla en son 
halini aldı. Bahar Eriș hocamız 

öğretmen eğitimlerimize katıldı. 
Geçen sene İstanbul’daki 3 okulda 

pilot uygulamasını yaptık. Ardından 
programda görev alacak koordinatör ve 

öğretmenlere eğitim ve müfredat seminerleri 
düzenledik.

Eğitim içeriğini oluștururken önce kendi içi-
mizde tartıșıyoruz, konușuyoruz, araștırıyoruz. 
Ortaya çıkardığımız içeriği okullardaki öğret-
menlerle konușup uygulanabiliriliğine bakıyo-
ruz. Öğretmenlerden, velilerden ve idareciler-
den görüș alıyoruz. Yaptıklarımızın okullardan 
ve velilerden destek görmesi programın bașa-
rısı bakımından çok önemli.



PROGRAMIN BAŞARIYLA UYGULANMASINDA 
ÖĞRETMEN KADROSU KİLİT ROL OYNUYOR. 
ÜSTÜN POTANSİYELLİLER EĞİTİMİ VEREN 
ÖĞRETMENLER NASIL SEÇİLİYOR, 
EĞİTİM İÇİN NASIL HAZIRLANIYOR? 
Ben öğretmenlerin eğitim sisteminin en önem-

li unsuru olduğunu düșünüyorum. Bir öğretmen 
istekli ve bilgili (pedagojik ve alan bilgisi) olursa 
yetiștirdiği öğrencilerde de bunun olumlu etkile-
rini gözlemleyebiliyorsunuz. Biz öncelikle üstün 
yetenekli öğrencilere ve eğitimlerine ilgi duyan, 
bu alanı merak eden, öğrencilerine daha faydalı 
olmak isteyen, motivasyonu yüksek öğretmen-
lerle programa bașladık. Seçtiğimiz öğretmenleri, 
bilgi ve farkındalıklarını artırmak için yaz ayında 4 
günlük eğitime aldık. Seminerlere katılan ve müf-
redat içeriğiyle ilgili yoğun bir eğitimden geçen 
öğretmenlerle programa bașlıyoruz.    

PEKİ, PROGRAMIN BAŞARIYLA 
UYGULANMASINDA VELİLER NASIL
BİR ROL OYNUYOR? VELİLER 
ÇOCUKLARINI NASIL DESTEKLEMELİ?
Velinin öğrencinin eğitimindeki rolü yadsına-

maz. Ama önemli olan velinin hangi rolü nasıl 
oynayacağını bilmesi. Bu konuda öğretmen eği-
timi ne kadar önemliyse veli eğitimi de o kadar 
önemli. Bizim programımız velilere yönelik hazır-
ladığımız bir programla (seminer) bașlıyor ve on-
lara yönelik eğitim seminerleriyle devam ediyor. 
Ayrıca, çocuğu programa katılan velilerin öğret-
menlerle ve program koordinatörüyle iletișimi de 
çok önemli. Bizim programımız üstün yeteneği ve 
zekayı bir ayrıcalık değil bir farklılık olarak gören 
bir program. Bundan dolayı da program ne veliye 
ne de öğrenciye bir ayrıcalık gibi düșünülmemeli. 
Bu konuda daha doğru bilgiye sahip veliler ço-
cuklarına daha çok faydalı olabilirler. 

Genel olarak eğitim sisteminde velilerin en 
kritik rollerinden birisi iyi eğitim fırsatlarıyla ve or-
tamlarıyla çocuklarını bulușturabilmek; mesela iyi 
bir öğretmen seçmek. Bizim program için de ve-
lilerimizin çocukların farklılıklarını gözlemleyip öğ-
retmen ve uzmanlarla iletișim halinde olması ve 
çocuklarını ilgili ve yetenekli oldukları alanla ilgili 
kaynaklarla bulușturmaları çok önemli. 

PROGRAMIN BAŞARISINI NASIL 
ÖLÇECEKSİNİZ? NASIL SONUÇLAR
BEKLİYORSUNUZ?
Hazırladığımız program kazanımlar üzerine 

kurulu yani her öğrencinin her ders sonunda ve 
sene sonunda kazanmasını istediğimiz davranıșlar 
ve yetenekler var. Mesela Yaratıcı Fikirler dersinde 
öğrencinin sıradıșı düșünebilme yeteneğini geliștir-
mesi ya da varolan yeteneğini koruması üzerinde 
duruyoruz. Programa bașlarken ve sene sonunda 
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HER ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİDİR

Üstün Potans!yell!ler Eğ!t!m! programı 

kapsamında vel!lere yönel!k çeş!tl! 

eğ!t!m çalışmaları ve etk!nl!kler 

düzenleyen Bahçeşeh!r Okulları, vel!ler 

!ç!n faydalı olacağına !nandığı Dr. Bahar 

Er!ş’!n  “Her Çocuk Üstün Yetenekl!d!r”  

k!tabının sponsorluğunu üstlend!. 

Bahçeşeh!r Okullarının desteğ!yle 

basılan k!tap, Üstün Potans!yell!ler 

programına destek veren 

Bahçeşeh!r Ün!vers!tes! öğret!m üyes! 

Dr. Bahar Er!ş’!n bu alandak! 

çalışmalarına dayanarak yazdığı 

makalelerden oluşuyor. Eğ!t!m 

konusunda kafanızı kurcalayan 

pek çok öneml! soruya cevap 

bulab!leceğ!n!z k!tap, başarılı ve mutlu 

b!reyler yet!şt!rmek !steyen her anne 

baba ve eğ!t!mc! !ç!n 

!lham ver!c! b!r 

kaynak.
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yaptığımız ön-test, son-test veya her ders içinde 
öğretmen değerlendirmeleriyle öğrenci gelișimini 
değerlendiriyoruz. Bu klasik ölçme ve değerlen-
dirme sürecinin yanısıra öğrencinin mutluluğu ve 
kendini ait hissettiği bir ortamda eğitim görmesi 
benim için çok önemli. Öğrenci derste yaptıklarını 
heyecanla annesine anlatıyorsa, bir sonraki dersi 
iple çekiyorsa ve böyle bir ortamda yetenekleri-
ni geliștiriyorsa program büyük oranda amacına 
ulașmıș demektir.

SİZE GÖRE TÜRKİYE’DE ÜSTÜN 
POTANSİYELLİLER EĞİTİMİNİN 
YAYGINLAŞMASI NE GİBİ 
FAYDALAR SAĞLAR? 
Nasıl yaygınlaștığına göre değișir elbette. Biz 

her ne kadar destek programları geliștirsek bile 
asıl önemli olan normal ders içeriklerinin MEB ta-
rafından bu öğrenciler için farklılaștırılması ve öğ-
retmenlerin bu konuda eğitilmesi. Öğretmenler 
bu noktada çok kritik bir rol oynuyor. Sonuçta bu 
uzun bir süreç. Müfredatların hızlandırılmasına 
izin verilmesi lazım. Amerika gibi gelișmiș ülke-
lerde hızlandırılmıș ve ileri seviye derslerin oldu-
ğu müfredatlar ve programlar üstün yetenekliler 
eğitiminin kalbini olușturuyor. Ama bizde hala bu 
kapı çok açık değil. Bu konuda MEB’in alması 
gereken çok yol ve rol var. Eğer bu saydıklarım 
olmazsa birçok programın olması ve yaygınlaș-
ması birșey ifade etmez. n

Yard. Doç Dr. Abdülkad!r Bahar Üstün Potans!yell!ler programı 
öğretmen eğ!t!m!nde.

ÇOCUĞUNUZUN POTANSİYELİNİ
NASIL KEŞFEDERSİNİZ? 

Bu yıl Bahçeșehir Okulları Okullarında 
uygulamaya koyulan UP Üstün Potansiyelliler 
Eğitimi programı kapsamında velilere yönelik 
eğitici etkinlikler de düzenleniyor. Üstün 
yetenek, üstün zeka gibi kavramlar hakkında 
farkındalık yaratmak; farklı yeteneklere, farklı 
akademik ve sosyal ihtiyaçlara sahip çocukların 
nasıl keșfedileceği ve nasıl bir yaklașımla 

yönlendirileceği konusunda ebeveynleri 
bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitim 
seminerlerine tüm veliler ücretsiz olarak 
katılabilir. Bahçeșehir Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Bahar Eriș’in ‘Potansiyeli Doğru Kullanmak’ 
adlı seminerlerini așağıdaki tarihlerde 
izleyebilirsiniz.

28.11.2015 MARDİN, 5.12.2015 ANKARA, 26.12.2015 DENİZLİ, 9.1.2016 
İZMİR BORNOVA, 27.2.2016 GAZİANTEP, 12.3.2016 FLORYA, 26.3.2016 

DRAGOS, 2.4.2016 SANCAKTEPE, 30.4.2016 ÜMRANİYE







Bahçeșehir Okulları Antalya Anadolu Lisesi, Avrupa 2020 Stratejisi’nin 
eğitim,  gençlik ve spor alanlarındaki yeni ihtiyaçlara yönelik olarak 

belirlediği hedefler doğrultusunda, farklı sektörler arasında ișbirliğini teș-
vik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamayan Erasmus + Progra-
mı’na kabul edildi.

20-26 Ekim 2015 tarihleri arasında Danimarka’nın Nr. Aaby kentin-
de Almanya, Danimarka, Letonya, Polonya ve Portekizli öğrenciler ile bir 
araya gelip çalıșmalara bașlayan Bahçeșehir Okulları Antalya öğrencileri 
iki yıl boyunca bu uluslararası platformda farklı ülkelerden öğrencilerle 
birlikte “Öğrencilerin mesleki yașamlarını belirleme konusunda yanlıș 
yönlendirilmemesi, doğru rehberlik çalıșmalarının yapılması, farklı meslek 
alanlarının seçilmesi” konularında proje yürütecekler. n

Çift Dilli Eğitim ile İngilizce’de uluslararası başarılar
Çift Dilli Eğitim’in bașarıyla uygulandığı Bahçeșehir Okulları Alan-

ya Kampüsünün 1. sınıf öğrencileri, Trinity College London GESE  
Konușma sınavında üstün bașarı gösterdiler. 

2. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrenciler ise dünya genelinde ge-
çerliliği olan Starters, Movers, Flyers, KET, PET ve FCE Cambridge 
sınavlarındaki bașarılarını dilin “Speaking, Listening, Reading ve Wri-
ting” olarak adlandırılan dört temel becerisinde kanıtlıyorlar.

Alanya Kampüsünde Ekolojik Bahçe açıldı
Organik tarıma yönelik, özenle seçilen yerli tohum ve fidanlar 

öğrenciler tarafından toprakla bulușturuldu. Bahçeșehir Okulları öğ-
rencilerinin teorik bilgileri pratiğe dönüștürmeleri, yaparak, yașayarak 
öğrenmeleri için açılan Ekolojik Bahçe’de birçok ürün yetiștirilecek. n

KAMPÜSLERDEN HABERLER
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Kardeş Okul Etkinliği
Bahçeșehir Okulları Șanlıurfa kam-

püsünün tüm öğretmenlerinin, öğrenci-
lerinin ve hizmet personelinin katılımıyla 
gerçekleștirdiği Kardeș Okul Etkinliği’n-
de özenle hazırlanmıș kitap ve oyun-
caklar Suruç İlçesi Geçit İlkokuluna he-
diye edildi. Geçit ilkokulunu ziyaret edip 
orada eğitim gören çocuklarla biraraya 
gelen Bahçeșehir Okulları öğrencileri 

Görsel Sanatlar öğretmenleri-
nin rehberliğinde ilkokulun du-
varına bir resim yaptılar. 

Geleceğin gazetecileri
Bahçeșehir Okulları Șanlıurfa kam-

püsü 4. Sınıf öğrencileri 21 Ekim Dünya 
Gazeteciler Gününde bir sınıf gazetesi 
çıkardılar ve Çalıșan Gazeteciler Derne-
ğini ziyaret ettiler. n

Bahçeşehir Okulları Antalya 

Bahçeşehir Okulları Alanya 

Bahçeşehir Okulları Şanlıurfa 

haberler



5. Uluslararası Sevela Müzik Yarışması‘nda 3.lük ödülü
Bahçeșehir Okulları Beylikdüzü 4. Sınıf öğrensizi Havva Șev-

val Ergel, Saraybosna’da 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen 5. 
Uluslararası Sevela Müzik yarıșmasında kendi kategorisinde en 
yüksek teknik puanı alarak 3.lük bașarısı elde etti.

Milli takımımızın gelecek vadeden satranç oyuncusu
18-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum ken-

tinde düzenlenen Avrupa Yaș Grupları Satranç Șampiyonası’n-
da Türk sporcular önemli bașarılar elde etti. 45 ülkeden 989 
sporcunun mücadele ettiği Avrupa Yaș Grupları Satranç Șam-
piyonası’nda Türkiye’yi 34 sporcu temsil etti. 08, 10, 12, 14, 16 
ve 18 yaș kategorilerinde genel ve kızlar ayrı olmak üzere toplam 
12 kategorinin yer aldığı șampiyonada Türkiye’yi temsil eden 
milli sporcularımızdan Bahçeșehir Okulları Beylikdüzü Kampü-
sü öğrencimiz Ahmet Utku Üzümcü 10 yaș genel kategorisinde 

birinci oldu ve eș puanda șampiyonayı 2. olarak tamamlayarak 
gümüș madalyayı kazanan isim oldu.

CM (büyük usta adayı) ünvanına sahip Ahmet Utku Üzümcü 
8 yașında 2012 Türkiye Șampiyonluğu, yine 8 yaș 2012 Dünya 
İkinciliği, 10 yașında 2014 Avrupa Yaș Grupları İkinciliği gibi de-
recelere sahip olup, milli takımımızın gelecek vadeden sporcu-
larından birisidir. n

Yüzmede ödüllü başarılar
13 yaș üstü Bursa İl Yüzme Birinciliği müsabakala-

rında Bahçeșehir Okulları Bademli Kampüsü öğrencileri 
Öykü SARAÇ, Delfin Deniz ERİNÇ, Ece Cemre TORUN, 
Zeynep PİDECİ, Sezin KALAY ve Baha ÇOKÇETİN 
önemli bașarılara imza attı.

Öykü Saraç, 50m sırtüstü yüzmede Bursa birinciliği, 
50m kelebek yüzmede Bursa birinciliği, 200m karıșık 
yüzmede Bursa üçüncülüğü kazandı. Delfin Deniz Erinç, 
100m sırtüstü yüzmede Bursa birinciliği, 50m sırtüstü 
yüzmede Bursa ikinciliği,100m serbest yüzmede  Bursa 
ikinciliği aldı. Ece Cemre Torun, 50m serbest yüzmede 
Bursa üçüncülüğünü kazandı. Zeynep Pideci, 4 x 100m 
Bayrak yarıșında Bursa ikincisi oldu. Sezin Kalay, 50m 
kurbağalama yüzmede Bursa üçüncülüğü,100m kurba-
ğalamada Bursa ikinciliği kazandı. Baha Çokçetin, 50m 
kelebek yüzme yarıșında Bursa birinciliği, 50m sırtüstü 
yüzme yarıșında ise Bursa ikinciliği kazandı. 

Cam üfleme sanatını ustasından öğrendiler
Türkiye’nin ünlü cam üfleme ustaları arasında yer alan 

Harun Veysel Gümüș’ü ağırlayan Bahçeșehir Okulları 
Bursa Bademli kampüsü yok olmaya yüz tutmuș el sa-
natlarının yeniden canlanması ve hayat bulması yönün-
deki çalıșmalarına bir yenisini ekledi.

Cam ustası Gümüș, atölye çalıșmasını görsel bir șova 
dönüștürerek öğrencileri büyüledi. Birçok uygulamaya 
öğrenciler de katılırken bir cam çubuğunun inanılmaz öl-
çülerde farklı objeler haline dönüșümü karșısında öğren-
ciler șașkınlıklarını gizleyemedi. n
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Bahçeşehir Okulları Bursa Bademli 

Bahçeşehir Okulları Beylikdüzü 



104

Bodrum Tennis Cup 2015 ve 
Talent Camp 2015 Basketbol 
Turnuvası’ndan ödüller
Bahçeșehir Okulları Bodrum Kampü-

sü öğrencilerinden Beren Atay, Bodrum 
Tennis Cup 2015 turnuvasında, Yeni 
Bașlayan Bayanlar birinciliği ve aynı tur-
nuvada Teșvik Ödülü ikinciliği kazandı. 

3.sınıf öğrencilerinden Efe Uskuç 
ise Antalya’da düzenlenen Talent Camp 
2015 Basketbol Turnuvası’nda En İyi 
Oyun Kurucu ödülüne layık görüldü.

Ambulansı Tanıyalım Etkinliği
Bahçeșehir Okulları Bodrum Kampüsü 

ile Özel Bodrum Hastanesi ișbirliği ile Ana-

okulu 3, 4 ve 5 yaș öğrencilerine 
yönelik, “Ambulansı Tanıyalım” 
konulu bir etkinlik gerçekleștirdi. 
Tam donanımlı bir ambulans-
la Bahçeșehir Okulları Bodrum 
Anaokulu’na gelen Özel Bodrum 
Hastanesi Acil Servis ekibi, öğ-
rencilere acil bir durumda yapma-
ları gerekenleri ve nasıl ambulans 
çağıracaklarını anlattı. İlkyardım 
ve kazalardan korunmak için alın-
ması gereken basit önlemler hak-
kında gösterilen çizgi filmi izleyen 
minik öğrenciler daha sonra am-
bulansı inceleme ve içindeki ekip-
manları tanıma fırsatı buldular. n

 Cumhuriyet konulu resim ve şiir 
yarışmasında dereceye girdiler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğünün Çorlu genelinde dü-
zenlediği Cumhuriyet konulu resim yarıșmasında 
Bahçeșehir Okulları Çorlu 3-A sınıfı öğrencisi Yağ-
mur Gürpınar ilçe birincisi oldu.  Aynı temalı șiir 
yarıșmasında 6-A sınıfı öğrencisi Ali Asrın Güler de 
ilçe ikincilik bașarısı kazandı. n

Öğrencilerinden Örnek Çalışma
Dünya genelinde UNICEF öncülüğünde yürütülen “El 

Yıkama Günü” etkinlikleri kapsamında, Bahçeșehir Okul-
ları Bursa Modern SosyalBenJR öğrencileri okullarında bir 
eğitim verdiler.

Okul öncesi ve erken çocukluk grubu öğrencilerine el 
yıkama eğitimi veren öğrenciler, mikropların nasıl hastalık-
lara sebep olduğunu, bu hastalıkları önlemenin en kolay 
ve ucuz yolunun el yıkamak olduğunu anlatan SosyalBen-
Jr öğrencileri, tüm çocuklara doğru el yıkamayı uygulama 
yaparak gösterdiler. Okul öncesi öğrencilerinin hem eğlen-
diği hem öğrendiği bu çalıșmaya katılan tüm öğrencilere 
“Hijyen Sertifikası” verildi. n

Bahçeşehir Okulları Bodrum 

Bahçeşehir Okulları Bursa Modern 

Bahçeşehir Okulları Çorlu 

haberler
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Yazar Gülten Dayığolu öğrencilerle buluştu
Çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli isimleri arasında 

yer alan yazar Gülten Dayıoğlu Bahçeșehir Okulları Dragos 
kampüsüne konuk oldu. Ünlü yazar öğrencilerle kitapların ha-
yatımızdaki yeri ve kitap okumanın önemi hakkında konuștu. n

Cumhuriyet’in 92. Yılında Atatürk ve Bilim
Bahçeșehir Okulları Etiler Kampüsü 6. sınıf öğrencileri Tür-

kiye Cumhuriyeti’in 92. yılı için düzenlenen kutlamalarda iPad 
üzerinde hazırladıkları, Atatürk’ün bilime verdiği önemi konu 
alan sunumlar yaptılar. n

STEM Eğitimi meyvelerini veriyor
Bahçeșehir Okulları İzmir öğrencileri mühendislik dersinde ya-

pay kas ve hareketli eklem tasarlayıp 3D printer ile yazdırdıkları 
parçaları kullanarak tasarladıkları modelleri inșa ediyorlar. Ayrıca 
tasarladıkları arabalarda dișli çarklar kullanarak aracın hızını 3 kat 
arttırıyorlar. Bu ders kapsamında fabrikalara gidip otomasyonda 
kullanılan robotların kullanım șekillerini görüp EV3 setleri kullanarak 
robotik kollar geliștiriyorlar.

Karşıyaka Bilim Şenliği’ne Bahçeşehir
Okulları Bilim Müzesi ev sahipliği yaptı
Bahçeșehir Okulları İzmir ve Karșıyaka Belediyesi  tarafından 

ortaklașa düzenlenen ve Tübitak tarafından desteklenen Karșıyaka 
Bilim Șenliği 9-10 Ekim 2015’te Bahçeșehir Okulları Bilim Müze-
si’nde gerçeklești. Karșıyaka Bilim Șenliği etkinlik programında fen, 
matematik, uzay bilimiyle ilgili eğlenceli atölyeler, oyunlar ve semi-
nerler yer aldı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen öğretim gö-
revlilerinin sunumlar yaptığı șenlik 3 binin üzerinde öğrenci ve veli 

tarafından ziyaret edildi. 
Bahçeșehir Okulları Mavișehir Bilim Müzesi Ege Bölgesi’nin ilk 

bilim müzesi. 2009 yılının Mart ayında açılan ve 60 istasyona sahip 
olan Bilim Müzesi bugüne kadar 90 binden fazla kiși tarafından zi-
yaret edildi. n

Bahçeşehir Okulları Dragos 

Bahçeşehir Okulları Etiler 

Bahçeşehir Okulları İzmir 
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TEMA Gönüllüsü oldular
Bahçeșehir Okulları Kastamonu Kampüsü, Kastamonu Üni-

versitesi Orman Fakültesi ve Tema Vakfı ile ișbirliği içinde  “Yavru 
TEMA” programını hayata geçirdi. HAVA-SU-TOPRAK üçgeninin 
korunması ile ilgili sunumlar, deneyler, çevre gezileri içeren projede 
Bahçeșehir Okulları Kastamonu Kampüsü öğrencileri “TEMA Gö-
nüllüsü” oldular.

              
Öğrencilerden LÖSEV’e destek 
Lösemi İçin El Ele projesi kapsamında LÖSEV Kastamonu 

Temsilciliği ile ișbirliği yaparak bir etkinlik düzenleyen Bahçeșehir 
Okulları Kastamonu Kampüsü’nde öğrenciler LÖSEMİ ve LÖSEV 
konularında bilgilendirildi ve velilerin de desteği ile LÖSEV’e 273 
tuğla bağıșladılar. n

Voleybol Turnuvasında Şampiyonluk
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı Amatör Spor Haftası 

dolayısıyla düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Turnuvası Șam-
piyonluğunu Bahçeșehir Okulları Manavgat Spor Kulübünün 
voleybol takımı kazandı. n

Mardin Kampüsü kütüphanesinin ismi 
Prof. Dr. Azizi Sancar Kütüphanesi oldu
Geleceğin bilim adamlarını yetiștirmek hedefiyle 

kaliteli eğitimi tüm çocuklara ulaștırmak için çalıș-
malarına devam eden Bahçeșehir Okulları, Mardin 
kampüsü kütüphanesine “DNA onarımı” alanındaki 
bilimsel çalıșmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü ka-
zanan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismini verdi. n

Bahçeşehir Okulları Kastamonu 

Bahçeşehir Okulları Mardin 

Bahçeşehir Okulları Manavgat 

haberler






