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Merhaba,

Dünyada üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yeni 

paradigmaların yerleşmeye başladığını görüyoruz. Eğitim de dönüşüyor, 

değişiyor. Bahçeşehir Koleji dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya 

başlayan yeni nesil eğitim anlayışının Türkiye’de öncülüğünü yaparken dünya 

eğitim sektörüne de örnek olan eğitim modelleri uyguluyor. Bunların başında 

gelen KÖM (Kişiye Özgü Eğitim Modeli), dijital eğitim ve Çift Dilli Eğitim Sis-

temini dergimizde dosya konusu olarak ele alarak siz değerli okuyucularımıza 

bu modelleri daha yakından tanıtmak istedik. Bahçeşehir Koleji eğitim birim-

leri var güçleriyle yeni nesil eğitim anlayışının doğru uygulanması ve 22500 

öğrencimizin bundan en iyi şekilde yararlanması için çalışıyor. 

Bahçeşehir Kolejinde yeni nesil eğitim anlayışı ile yetişen çocuklarımızın

yeni dünyanın liderleri olacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla

Bahçeşehir Koleji
Kurumsal İletişim Birimi
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‘Bahçeşehir Koleji
dünyanın önde 
gelen eğitim
markalarından olacak’

Dünya Eğitim Girişimcileri Derneği 
Başkanısınız. Hem eğitimci hem 
de girişimcisiniz ve dünya çapında 
önemli bir unvana sahipsiniz. 
Buraya nasıl geldiniz?
Eğitim dünyasında girişimcilik 
faaliyetlerinde bulunup, çok erken 
yaşlarda kendi alanımı kendim 
belirleyip eğitimle dolu bir hayat 
oluşturdum. Ben 7 yaşında ilkokula 
başladım. O gün bugündür 
eğitim sektörünün içerisindeyim. 
Eğitimden başka herhangi bir 
konuyla da ilgilenmedim. Bugün 
gerek Türkiyemiz’de gerekse 
dünyanın çeşitli yerlerinde 
eğitimle ilgili kurduğumuz 
kurumlarımız var. Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumları olarak anaokulu, 
ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, 
master, doktora programları 
olmak üzere bir bireyin hayatında 
eğitimle ilgili ne kadar kademe 
varsa o kademelerin hepsiyle ilgili 

açmış olduğumuz kurumlarımız 
var. Hem bu kurumların başarıya 
ulaşması ve yaygınlığının artması, 
hem de uluslararası boyutlarda 
işbirliği yapabiliyor olmamız bizi 
kamuoyunda bir eğitim girişimcisi 
ve eğitim tasarımcısı olarak 
adlandırdı. Bununla ilgili de 3 yıldır 
Harvard Üniversitesi’nde master 
öğrencilerine eğitimde girişimcilik 
dersleri veriyorum. Şu anda 
dünyanın geldiği nokta ve bundan 
sonra gideceği noktada en temel 
değerin eğitim olduğu; eğitimsiz 
bir toplumun, bireyin, ülkenin, 
dünyanın kalkınamayacağı; 
ancak eğitimle insanlar arasında 
firsat eşitliğinin sağlanabileceği, 
dolayısıyla da eğitimde 
hem erişim hem de eşitlikçi 
anlayışın olmazsa olmaz olduğu 
günümüzde artık ortada. Bunun 
için bu alanda tüm gücümüzle 
çalışıyoruz.

“ANCAK EĞİTİMLE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANIR”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Dünya 
Eğitim Girişimcileri Başkanı olarak dünya eğitim sektöründe 
etkin rol oynuyor, eğitime yapılan yatırımın gelecekteki başarıyı 
belirleyeceğini savunuyor.  Enver Yücel’le dünyada eğitimde 
yaşanan değişimleri, Türkiye’de özel eğitimdeki gelişmenin 
önemini,  Bahçeşehir Kolejinin öne çıkan özelliklerini konuştuk.

ENVER YÜCEL

 
Şu anda dünyanın 

geldiği nokta ve bundan 
sonra gideceği noktada en 

temel değerin eğitim  
olduğu; eğitimsiz bir  
toplumun, bireyin,  
ülkenin, dünyanın 
kalkınamayacağı 

ortada.
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Türkiye eğitim endekslerinde dünyada üst sı-
ralarda değil. Özel eğitim anlayışı da Türkiye’de 
yeni gelişmeye başladı. Bu gelişmeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Uluslararası değerlendirmelerde, gerek insani 
yaşam endeksinde gerekse eğitim kriterleri açı-
sından Türkiye hak ettiği yerde değil. Bunun en 
somut örneği PİSA sınavlarında Türkiye’nin iyi 
yerlerde olmadığını hep birlikte gördük, görü-
yoruz da. Türkiye çok genç bir nüfus, 17 milyon 
sadece üniversite öncesindeki öğrenci sayısı 
ve bu öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına henüz 
çok iyi bir şekilde cevap vermiş durumda değil. 
Göçün ve nüfus artışının baskısıyla şehirlerdeki 
eğitim olanağı maalesef çok arzu edilen yerde 
değil ve eğitim problemleri çığ gibi arttı ve 
büyümeye devam ediyor. Türkiye bunu sadece 
devlet eliyle çözmeye çalışıyor. Türkiye’de özel 
eğitim daha düne kadar %2’lerdeydi. Şimdi 
%3’lere çıktı. 

Özel öğretimde Türkiye dünyanın en gerisinde 
yer alan ülkelerden biri.  Bugün 100 çocuktan 
97’si devlet eliyle eğitim hizmeti alıyor. Dünyada 
böyle bir sistem yok. Rusya’da bile özel eğitimin 
payı bugün %15’lere geldi. Avrupa ülkelerinde, 
Amerika’da, Japonya’da, Güney Kore’de özel 
eğitim çok yaygın. Günümüzde eğitimin kimin 
tarafindan yapıldığına değil, eğitimin kalitesine 
bakılıyor. Onun için Türkiye’nin özel eğitime 
daha çok yatırım yapması , özel öğretimin daha 
fazla desteklenmesi lazım. Bu ‘parası olanlar 
paralı okula gidecek’ anlamına gelmiyor. Bu 
bir politikadır. Devlet olarak eğitimin bütünü-
nü özel sektöre yaptırırsınız, özel sektörden 
hizmet satın alırsınız. Bugün sağlığın %30’unu 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti özel hastanelerden 
satın alıyor. Dar gelirli aileler de kendi sağlıkları 
için özel hastanelere gidebiliyor. Ama bunun 
parasını devlet veriyor. Eğitim sektöründe de bu 
sistem uygulanabilir. İşte ilk defa bu sene çocu-
ğunu özel okula yeni veren veliye devlet

desteği geldi ki bana göre Türkiye için bu bir devrim-
dir ve çok önemlidir. Türkiye bunu iyi incelemelidir. 
Ve bu da Türkiye açısından önemli bir başlangıçtır. 
Mesela Amerika’da buna benzer “charter school”lar 
var. Bu okulların bütçesinin tamamını devlet karşılar. 
İngiltere’ye bakıyoruz, liselerinin %75’i artık özel 
sektör tarafindan işletiliyor ama öğrencilerden her-
hangi bir para alınmıyor.  Eğitimin kimin tarafindan 
yapıldığı değil eğitimin kalitesi önemlidir. Bu açıdan 
da devlet, millet, özel sektör hep beraber Türkiye’de 
eğitimi kalkındırmamız lazım. 
Eğitim sektöründe dünyada yaşanan gelişmeleri na-
sıl değerlendiriyorsunuz? Bu değişimleri Bahçeşehir 
Koleji nasıl uyguluyor?  
Bahçeşehir Koleji vasıtasıyla eğitimdeki yenilikleri, 
eğitimde yaşanan değişimleri Türkiye’ye getirmeye 
çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi teknolojinin de 
varlığıyla artık bireysel öğrenim, kişiselleştirilmiş öğ-
retim, eğitimin terziliği gibi kavramlarla da anlatılan 
“Kişiye Özgü Öğretim Modeli” uygulayan okul olma-
mızdır. Artık fabrikasyon eğitim dönemi bitecektir. 

   Bahçeşehir Kolejinde  
Kişiye Özgü Öğretim  
Modeli uyguluyoruz. 

Öğrenci nasıl  
öğreniyorsa öyle  

öğretmeye çalışıyoruz.



Her birey bir dünyadır, her öğrencinin, her 
gencin dünyası farklıdır. Dolayısıyla bun-
ları öğrenme şekilleri de farklıdır. Hangi 
tür öğreniyorsa o gençlere o türden öğ-
retim vermemiz lazım. Bunun detayları, 
testleri, uygulanış biçimleri var. Biz 6 yıldır 
Bahçeşehir Kolejinde Kişiye Özgü Öğre-
tim Modeli uyguluyoruz. Öğrenci nasıl 
öğreniyorsa öyle öğretmeye çalışıyoruz. 
Hedef tam başarıya doğru ilerlemek. 
Bu nasıl yapılıyor? Tabii biraz kavram kar-
gaşaları da doğuyor.  “Siz her çocuğu ayrı 
ayrı sınıfa mı koyuyorsunuz?” diyorlar. 
Hayır, her çocuğu ayrı ayrı sınıfa koymu-
yoruz. Her çocuk ayrı bir birey olsa bile 
öğrenme modellerinde yüzlerce farklılık 
yok. Öncelikle öğrencilerin öğrenme 
tarzlarını belirliyoruz.  Teknolojiden de 
istifade ederek, bireyin yapamadığı, 
anlayamadığı yerleri teşhis ederek ona 
göre tedavi sunuyoruz.  Eskiden şöyle 
yapılırdı: Sen iyi not alamadın, sen zayıf-
sın, öbürü iyi. Artık bu kavramlar ortadan 
kalkıyor. Ancak bunu uygulamak elbette 
kolay değil. Bu nedenle öğretmenlerimizi 
eğitiyoruz, çocuklarımızı bilinçlendiri-
yoruz, velilere anlatıyoruz. Bu anlayışın 
kavranması için çalışıyoruz. 
Bahçeşehir Kolejinin belki de  
en önemli artılarından biri BAU Eğitim 
Fakültesi’nin verdiği destek. Bu  
desteğin özellikle öğretmen kalitesine ve 
eğitim sistemine etkileriyle ilgili  
neler söylemek istersiniz?
Biz üniversitemiz kurulduğundan bugü-
ne kadar uluslararası boyuta çok önem 
verdik. Dünya üniversiteleri ile çok sıkı 
ilişkilerimiz ve bağlantılarımız var. Biri 
Berlin’de biri Amerika Birleşik Devletleri 
başkenti Washington DC’de olmak üzere 
kurduğumuz iki üniversitemiz var. Eğitim 
sistemlerinin dünyada nereye gittiğini, 
ne olduğunu, ne bittiğini, hangi yöntem 
ve hangi modellerin geliştiğini çok iyi 
kavrıyoruz. Eğitim Fakültesini kurma-
mızın en önemli amaçlarından birisi 
eğitim politikalarının nasıl olabileceğini 
belirlemek, öğretmenlerimizin eğitimin-
de neler yapılması gerektiğini araştırmak.  
Türkiye’nin özellikle eksik kaldığı alanlar 
var; Kişiye Özgü Öğretim alanı yabancı 
dil öğretimi, ölçme değerlendirme, PDR 
bunların başında geliyor. Bu alanlar önce-

liğimiz olmak üzere eğitim fakültemizi 
yapılandırdık. BAU Eğitim Fakültemiz 
Harvard , Yale, Stanford Üniversite-
leriyle yakın ilişki içinde. Kişiye Özgü 
Öğretim Modeli’ni Harvard Üniversitesi 
profesörlerinden Howard Gardner’ın 
ortaya attığı çoklu zeka teorisinin 
uygulama biçimi şeklinde yansıtıyoruz. 
Uyguladığımız her modelin uluslararası 
alanda kabul edilmiş akademik bir alt-
yapısı var. Biz üniversitemiz sayesinde 
bu alanlara giriyoruz. Üniversitemiz ve 
Eğitim Fakültemiz çok güçlü. Dolayı-
sıyla öğretmenlerimizin eğitimi başta 
olmak üzere eğitim politikalarımızı 
yenilenebilir anlayışıyla devam ettiri-
yoruz. Fakültemiz, öğretim üyelerimiz, 
uluslararası bağlantılarımız sayesinde 
Bahçeşehir Koleji yöneticilerinin, öğ-
retmenlerinin dünyada ulaşamayacağı 
bir bilgi veya metot yok. Tabii hangi 
modeller, hangi sistemler uygulanırsa 
uygulansın asıl olan öğretmendir.  Siz 
öğretmeninize yatırım yapmazsanız, iyi 
öğretmen yetiştiremezseniz o ülkede 
hangi modeli uygularsanız uygulayın 
başarılı olamazsınız. Onun için biz öğ-
retmenimizi sürekli hizmet içi eğitimle-
re tabi tutuyoruz. 

Malum teknoloji eğitimin artık ayrıl-
maz bir parçası haline geldi. Biz tabletli 
eğitim uyguluyoruz. Apple’ın Türkiye’de 
çözüm ortağıyız. Apple şu anda dünya-
da en iyi uygulamacı olarak Bahçeşehir 
Kolejini görüyor ve farklı ülkelerde 
örnek olarak gösteriyor. Yani öğretmen, 
öğretmen, öğretmen diyoruz.  Öğret-
menlerin geliştirilmesi çok önemli, 
bu alana çok önem veriyoruz, dikkat 
ediyoruz. 

Türkiye çok genç bir nüfus,  
17 milyon sadece üniversite 

öncesindeki öğrenci sayısı ve bu 
öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına 

henüz çok iyi bir şekilde cevap 
verilmiş durumda değil. 

17 milyon

%75
6

Biz 6 yıldır 
Bahçeşehir Ko-

lejinde Kişiye 
Özgü Öğretim 
Modeli uygu-

luyoruz. 
İngiltere’de liselerin 

%75’i artık özel 
sektör tarafindan 

işletiliyor.

Biz tabletli  
eğitim uyguluyoruz.  
Apple’ın Türkiye’de 

çözüm ortağıyız. 
Apple dünyada 

en iyi uygulamacı 
olarak Bahçeşehir 
Kolejini görüyor. 



Bugün  
59 kampüs,  

109 okulumuz var. 

Bahçeşehir 
Koleji 20 yılı 
aşkın süre-
dir Türkiye 

gündeminde 
ve her gün 

büyüyen bir 
kurum. 

109
200 bin
Biz Bahçeşehir 

Uğur Eğitim 
Kurumları bü-
yük bir aileyiz. 
200 bine yakın 
öğrenciye hiz-
met veriyoruz. 
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Çamlıca kampüsünün açılışında 
yaptığınız konuşmada gibi “başa-
rılı okulların iklimi vardır, önemli 
olan o iklimi yaratabilmektir. 
Bu iklimi yaratırken velilere de 
düşen çok önemli görevler var” 
dediniz.  Velilere mesajlarınız 
nelerdir?
Veli desteği olmadan başarılı 
olamazsınız. Türkiye’deki okul 
ve eğitim anlayışı biraz farklı. 
Veli bazen özel okula çocuğunu 
‘burası özel okuldur, ben paramı 
veriyorum. Dolayısıyla çocuğu-
mun eğitiminden okul sorumlu-
dur’ anlayışıyla geliyor. Böyle bir 
kavram yok.  

Ne özel okulda var, ne devlet 
okulunda var. Eğitimin en önemli 
basamağı ailedir. Eğer aile çocu-
ğuna iyi eğitim veremiyorsa hangi 
okula gönderirseniz gönderin o 
çocuğun eğitiminde çok başarılı 
olamıyorsunuz. Öğretiminde 
belki olabilirsiniz, ona akademik 
bilgiler yükleyebilirsiniz. Ama 
ondan daha önemli olan bir eği-
tim boyutu var. Eğitim boyutunu 
yükleyemezsiniz. Biz bunu veli ile 
başarabiliriz diyoruz, hatta zaman 
zaman velileri de eğitime alıyo-
ruz. Biz hep beraber, okul, öğrenci, 
veli arasındaki ilişki yumağıyla 
eğitimi daha mükemmel yapabi-
liriz. Okul ikliminin oluşmasında 
velinin tarzı çok önemli.
Eğitimde fırsat eşitliğinin altını 
her zaman çiziyorsunuz. “Kaliteli 
eğitimi Türkiye’nin her yerine 

taşıyoruz” diyorsunuz. Bunun 
sizin için çok önemli bir söylem 
olduğunu biliyoruz. Buradan 
hareketle, Bahçeşehir Kolejinin 
yatırımları ve büyüme hedefleri 
nelerdir?
Biz Bahçeşehir Uğur Eğitim 
Kurumları büyük bir aileyiz. 200 
bine yakın öğrenciye hizmet 
veriyoruz. Bahçeşehir Koleji 20 
yılı aşkın süredir Türkiye gün-
deminde ve her gün büyüyen 
bir kurum.  Biz kendimize bir 
misyon belirledik. Ülkemizin 
kalkınmasında, muasır medeniyet 
düzeyine çıkmasında Cumhu-
riyetimiz’in kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
yolda yürüyebilmenin ve ilerleye-
bilmenin yolu kaliteli eğitimden 
geçer. Kaliteli eğitimi her çocuğa 
ulaştırmak lazım. Kaliteli eğitim 
her çocuğun hakkıdır. Biz kaliteli 
eğitimi herkese ulaştırabilirsek, 
erişimini kolaylaştırabilirsek firsat 
eşitliğini sağlamış oluruz. Eğer 
çocuklar arasında eğitimde firsat 
eşitliğini yapamazsak o zaman 
demokrasimizde hukukun üstün-
lüğü prensibimizden taviz vermiş 
oluruz. O zaman adaletli bir gelir 
dağılımından bahsedemeyiz. 
Adil ve adaletli bir gelir dağılımı 
ekonomide adaletli bir bölü-
şüm olacaksa bu ancak eğitimle 
mümkün olabilir. Eğitimde firsat 
eşitliğiyle mümkün olabilir.  
Gerek devlet eliyle, gerekse özel 
sektör eliyle kaliteli eğitimi her-
kese götürmek lazım. Biz Bah-
çeşehir Koleji olarak İstanbul’da 
kurulduk ama sonra baktık ki 
Anadolu’nun her tarafina bu eğiti-
mi götürmek lazım. Yatırımları-
mız o doğrultuda devam ediyor. 
Hem İstanbul’da, hem de Türkiye 
genelinde büyüyoruz. Bugün 
59 kampüs, 109 okulumuz var.  
Büyük bir aile, büyük bir camia 
olduk. Bunu daha da büyütmek 
istiyoruz, daha da yaygınlaştırmak 
istiyoruz. Yatırımlarımız bu yönde 
devam edecektir. 
Sizin için köklü bir eğitim kuru-

20

Bahçeşehir Koleji 
mezunlarının artık 

birbiriyle olan 
ilişkilerini devam 

ettirdiğini, mezunların 
kariyerlerinde önemli 

yerlere geldiğini 
görebiliyoruz.



mu nedir? Önemli olan zaman mıdır, tarih 
midir yoksa prensipler midir? 
Köklü olmak geleneği olmaktır, bir kültürü 
olmaktır, bir düzeyi olmaktır. Mezunlarının 
okuluyla ilgili aidiyet duygularının oluşumu 
demektir. Öğrencilerinin, velilerinin birbir-
leriyle dayanışması demektir. Bunun için 
100 yıl, 200 yıl geçmesi lazım mı? Geçmesi 
geçmişte lazım olabilir ama bugün artık o 
kadar yıl bekleyemeyiz. Çünkü artık çağımız 
iletişim çağı. Geçmişte 10 yılda yapılan işleri 
şimdi 1 yıla sığdırmak mümkün. Bazen 1 aya 
da sığdırmak mümkün. Bahçeşehir Üniver-
sitesinin kuruluşunda, yani 17 yıl önce açılı-
şında şunu söyledim: Biz Harvard olmak için 
250 yıl beklemeyeceğiz. Dolayısıyla biz ayları 

günlere, yılları aylara sıkıştıracağız.  Biz daha 
hızlı, hareket ediyoruz çünkü gençliğimizin 
avantajını kullanıyoruz. Bahçeşehir Koleji 
mezunlarının artık birbiriyle olan ilişkilerini 
devam ettirdiğini, mezunların kariyerlerin-
de önemli yerlere geldiğini görebiliyoruz.  
Büyük bir aileyiz, bu ailenin birbiriyle olan 
ilişkilerini sağlamak adına önemli işler yapı-
yoruz. Bahçeşehir dünyada önemli bir camia, 
önemli bir aile olacaktır. Bunun için 100 yıl 
beklemeyeceğiz. Bahçeşehir Koleji gelecekte 
dünyanın önemli eğitim markalarından biri 
olacaktır. Türkiye’nin maalesef markası yok 
denecek kadar az. Biz hedefimizi koyduk, 
Türkiye’nin dünya çapında eğitim markası 
olacağız. 

Ülkemizin kalkınmasında, muasır 
medeniyet düzeyine çıkmasında 

Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
yolda yürüyebilmenin yolu kaliteli 
eğitimden geçer. Kaliteli eğitimi her 

çocuğa ulaştırmak lazım.
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‘Yurtdışındaki  
okullarımız öğrenciye 
tecrübe imkanı sunuyor’

Bahçeşehir Koleji büyük bir eği-
tim ailesinin parçası. Bize biraz 
bu aileden bahseder misiniz?
Biz sadece eğitimle uğraşan bir 
aileyiz. Kökümüz 1968 yılında 
kurulan Uğur Dershanelerine 
dayanıyor. 45 yılı aşkın süredir 
sadece eğitim yatırımları yapan 
ve eğitimden kazandığını yine 
eğitime yatıran köklü bir eğitim 
kurumuyuz. Uğur Dershaneleriy-
le başlayan serüven daha sonra 
1994 yılında Bahçeşehir Koleji 
Bahçeşehir’deki ilk kampüsüyle 
hayata geçti. Bugün geldiğimiz 
noktada 59 kampüste yaklaşık 
25.000 öğrenciye eğitim veriyo-
ruz. Bahçeşehir Koleji’den sonra 
1998 yılında BUEK’in tacı olan 
üniversitemiz faaliyete geçti. 
BAU, şu an 16.000 öğrencisiyle 
eğitime devam ediyor. Bunun 

yanı sıra yurtdışı atılımlarımız 
gerçekleşti. Bu sene Washington 
DC’de bir Amerikan üniversitesi, 
Berlin’de bir Alman üniversitesi 
açtık. Bu da Türkiye açısından bir 
ilk oldu. Sadece Türkiye’nin değil, 
Türkiye’nin dünyadaki eğitim 
markası olma yolunda adımla-
rımız ve yatırımlarımız var ve 
bunlar devam edecek.

‘YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK’

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel 
Bahçeşehir Kolejinin yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını, 
büyüme stratejilerini ve Türkiye’de özel eğitim 
sektörünün gelişimi ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı. 

HÜSEYİN YÜCEL

45 
yılı aşkın süredir sadece 

eğitim yatırımları yapan ve 
eğitimden kazandığını yine 

eğitime yatıran köklü bir 
eğitim kurumuyuz. 
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YURT DIŞI 
AÇILIMLARI
Bahçeşehir Koleji’nin  
büyüme ve Türkiye’ye yayılma 
stratejisi nasıl oluştu?
Bize yol gösteren kurucumuz Enver 
Yücel’in iki sözü olmuştur: Birincisi, 
eğitim rant değil gönül işidir; ikincisi 
kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. 
Bu felsefe ve misyonla yola çıkmış 
bir kurumuz. Sadece büyük illerde 
değil aynı zamanda Diyarbakır’da, 
Van’da, Mardin’de, Batman’da kam-
püslerimiz var. Ve bu kampüslerdeki 
eğitim kalitemiz İstanbul’daki okul-
larımızın eğitim kalitesi ile A’dan 
Z’ye aynı. Ülkemizin her köşesindeki 
çocuklara kaliteli eğitimi ulaştırmak 
için çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz 
bu. 2014 yılı itibarıyla 59 kampüs ve 
109 okula ulaştık. Kampüs sayımı-
zı özellikle Doğu illerinde sosyal 
sorumluluk projesi kapsamı altında, 
diğer büyük şehirlerde de yatırım-
larla artırmaya devam edeceğiz. 
Bahçeşehir Koleji eğitimde çok 
değerli bir “know- how”a sahip. Bu 
birikimi yurt dışına taşımayı düşü-
nüyor musunuz?
Bizi diğer eğitim kurumlarından 
ayıran en büyük özellik eğitimden 
kazandığımızı eğitime yatırıyor 
olmamız. Farklı alanlarda, farklı 
sektörlerde bir yatırıma gitmiyoruz. 
Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’de-
ki hedeflerimize ulaşıyoruz. Bunun 
yanında artık yurt dışı açılımları 
önem arz etmeye başladı. Bununla 
alakalı olarak da yaklaşık 2 senedir 
çalıştığımız İngiltere’deki devlet 
okullarının özelleştirilmesinden 
faydalanarak orada 2 kampüs 
açma girişimimiz var. Bu da yakla-
şık 1 sene içerisinde sonuçlanacak, 
önümüzdeki sene hem velilerimize 
hem de Türkiye’ye, Türkiye’nin 
gururu olacak bu durumun müjde-
sini vereceğiz. Diğer taraftan da yine 
yeni bir gelişme, Amerika’da New 
York’ta charter school’lar ile ilgili 
bir başvurumuz var. Ümit ediyorum 
1-2 yıl içinde böyle bir yapılanmaya 
devam edeceğiz.

 Günümüzde dünya vatandaşları 
yetiştirmek çok önemli. 

Yurtdışındaki okullarımız 
öğrencilerimize önemli tecrübe 

imkanı sunuyor.

2014 
59
109

yılı itibarıyla 

kampus

okula ulaştık

Öğrencilerimiz 
anaokulundan 

başlayarak üniversite 
mezunu, daha sonra master, 
doktora, hatta belki profesör 
unvanı edinebilme imkanına 

dahi sahip oldukları bir 
eğitim atmosferinde 

yetişiyorlar.



Özel eğitimin gelişmesinin ülke için avantajları nelerdir?
Devletin işi okulculuk ya da eğitim değildir. Devlet birçok sektörlerde faaliyet göstermiyor; eğitim de onlardan 
biri olmalı. Devletin eğitimi özelleştirmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun kontrol mekanizmasını sağlama-
sı lazım. Ama bir şekilde eğitimi özel sektöre devretmesi lazım. Parasız eğitim deniyor ama aslında parasız 
eğitim diye bir şey yok. Toplanan vergilerle yapılan bir eğitim sistemi var. Bu da bir şekilde paralı. Önemli olan 
ortaya çıkan ürünü irdelemek ve karşılaştırma yapmak. Bunları karşılaştırdığımız zaman zaten çok ciddi fark-
lar ortaya çıkıyor. Devletin işletmecilikten çıkıp denetçi pozisyonuna geçmesi gerektiğine inanıyorum.

Bahçeşehir Koleji yeni kam-
püslerle büyümeye devam 
ederken eğitimde neleri 
hedefliyor? 
Her zaman altını çizdiği-
miz gibi; eğitimin kalitesini 
içeriği belirler. Özellikle 
son senelerde yaptığımız 
yatırımlarla fiziksel anlam-
da mükemmel kampüsler 
yapıyoruz. Bunu yapan 
başka kampüsler de olabilir. 
Yurtdışında da bunun çok 
fazla örneği var. Gözle gö-
rülemeyen ama asıl önemli 
olan yatırım içeriğe yapılan-
dır. Eğitim içeriğine yapılan 
yatırım kalıcıdır. Bu yüzden 2 
ana başlıkta topladığımız ve 
sürekli yatırım yaparak ge-
liştirdiğimiz vizyonumuz var: 
Kişiye Özgü Öğretim ve Çift 
Dilli Eğitim. Bahçeşehir Koleji 
olarak şunu savunuyoruz.  
Matematik, Türkçe, Fizik, 
Kimya gibi temel dersler 
hemen her okulda verili-

yor. Tüm okulların izlediği 
müfredat belli. Ancak Kişiye 
Özgü Öğretim modelimiz 
ve çift dilli eğitim sistemi-
miz bizim ayrıcalıklı eğitim 
anlayışımızın ürünleri.  Ana 
dil tek olur deniyordu ama 
artık çift dilli araştırmaları 
gösteriyor ki ikinci ana dil 
edinimi mümkün. Uzman-
larımızın hazırladığı çift dilli 
eğitim sistemimizle öğren-
cilere ikinci dil öğretmiyor 
edindiriyoruz. En önemli 
içerik yatırımlarımızdan biri 
çift dilli eğitim sisteminin 
uygulanmasıdır.  
Öğrencimiz Türkçeyi nasıl 
konuşuyorsa, mezun oldu-
ğunda aynı şekilde İngiliz-
ceyi de konuşabilmesini 
amaçlıyoruz. Tabii öğrenci-
lerimizin kendini ifade ede-
bilen, özgürce düşünebilen, 
kendine güvenen bireyler 
olarak mezun olması da çok 
önemli.

‘DEVLET DENETÇİ POZİSYONUNA GEÇMELİ’

EĞİTİMDEKİ HEDEFLER

ÖZEL 
OKULLARIN 
EĞİTİME 
KATKISI

Özel okulların Türkiye’de eğitim 
sektörüne katkısı nedir?
Türkiye’yi eğitim sektörü olarak 
dünyayla kıyasladığımız zaman eği-
tim hala bir sektör haline gelebilmiş 
değil. Hala eğitimin devlet tarafindan 
yapılması gerektiği gibi bir düşünce 
var. Bu görüş hem kamuoyunda hem 
devlette var. 10 sene önce bizden 
geride olan ülkelerde özel eğitim 
sektörün şu an kat kat önümüze 
geçti.  Ancak ülkemizde de önemli 
adımlar atılıyor. Milli Eğitim’e ayrılan 
bütçenin artarak ve en önemli 
kalemlerden biri haline gelmesinin 
yanı sıra bu sene özel eğitime teşvik 
getirilmesi de son derece ciddi fayda 
sağlayacaktır. Biz de bunlardan ya-
rarlanacağız ve güç alarak yolumuza 
devam edeceğiz.

10 sene önce 
bizden  

geride olan ülkelerde 
özel eğitim sektörün 

şu an kat kat 
önümüze geçti.  

Ancak ülkemizde de  
önemli adımlar 

atılıyor.

ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE
Bir öğrenci 3 yaşında 
Bahçeşehir Kolejinde 
eğitime başlayıp 
doktorasını Bahçeşehir 
Üniversitesinde  
tamamlayabiliyor. Bu 
imkanın bir öğrencinin 
hayatındaki etkisini nasıl 
görüyorsunuz?
Bunu büyük bir eğitim 
ekosistemi olarak görebi-
liriz. Bu ortamda yetişen 
öğrenci hayata en iyi şekil-
de hazırlanıyor. Dünya ile 
yarışan, dünya ile konuşan 
bireyler yetiştiriyoruz. Gü-

nümüz dünyasında dünya 
vatandaşları yetiştirmek 
çok önemli. Yurtdışındaki 
okullarımız öğrencilerimi-
ze çok önemli bir tecrübe 
imkanı sunuyor. Yurtdışın-
daki okullarımız sadece 
kendi ülkelerinde eğitim 
öğretim almanın ötesinde, 
yurtdışına gidip hem hayat 
tecrübesi edinebilme, hem 
de farklı kapılar açabilme 
imkanı sunmaları açısından 
çok önemli. Bundan dolayı 
da yurtdışı yatırımlarımız 
çok önemli.
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21 yaşında ama 
45 yıldır

Bahçeşehir Koleji 

eğitime yatırım 
yapan bir 

kurumun parçası



‘Velilerden 
gelen talep 
doğrultusunda
yatırım yapıyoruz’

Bahçeşehir Koleji 20 yılı geride bıraktı. 
Bu sene kuruluşunun 21. yılı. 20 yılın bir 
değerlendirmesini yaparsanız, Bahçeşe-
hir Koleji nasıl bir gelişim gösterdi?
Bahçeşehir Koleji aslında 21 yaşında ama 
kurum olarak baktığımızda 45 yıldır eği-
time yatırım yapan bir kurumun parçası 
olduğu için köklü bir geçmişe sahip. 
1994’ten 2011’e kadar sayısal olarak 
yavaş ama sağlıklı ve emin adımlarla bü-
yüdük. Eş zamanlı olarak yayıncılık aya-
ğımızı geliştirdik. 2011 yılından itibaren 
daha hızlı büyümeye karar verdik. Bugün 
geldiğimiz noktada Türkiye’nin birçok 
ilinde 59 kampüs, toplam 109 okulumuz 
var. Ve bulunduğumuz bu illerde hem 
o bölgenin akademik olarak en başarılı 
okuluyuz, hem de en iyi İngilizce öğreten 
kurumuyuz. 
Yatırım ortaklığından sonra süratli bir 
büyüme görüyoruz. Yatırım ortaklığı 
Bahçeşehir Kolejine ne gibi avantajlar 
kazandırdı?
2011 yılında yatırımcı ortak aldık. Bunu 
almamızın sebebi de çok basitti. Çünkü 

biz kaliteli eğitimi Türkiye’nin her 
köşesine yaymaya çalışıyorduk. Biz her 
çocuğun kaliteli eğitimi hak ettiğine 
inanıyoruz. Mardin’e, Denizli’ye, İsken-
derun’a, Samsun’a, Tokat’a, Kayseri’ye, 
Edirne’ye ve yurdumuzun her köşesine 
kaliteli eğitimi ulaştırabilmemiz için 
okullar yapmamız gerekir. Bu okulları 
yapmak için de sermaye olması lazım. 
Finansal ortaklık yaparak, biz bu büyü-
meyi gerçekleştirdik ve hem kampüs 
sayımızı hem de öğrenci sayımızı son 
3 yılda 3 katına çıkardık. Büyümeye ve 
yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aslında 
biz iş planı olarak büyümenin büyük bir 
kısmını tamamladık ama hala bize ciddi 
talepler geliyor. “Niçin İzmir’de ikinci 
kampüsünüz yok, ilk kampüsünüz bize 
çok uzak. Ankara’da ikinci kampüs neden 
yok” diyen veliler var.  Velileri mağdur et-
memek adına biz Ankara ve İzmir’e ikinci 
kampüsleri açıyoruz. İstanbul’un değişik 
bölgelerine de kampüslerimizi yapmaya 
devam ediyoruz. 

‘BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Bahçeşehir Koleji CEO’su

Bahçeşehir Koleji CEO’su Devrim Karaaslanlı 
Bahçeşehir Kolejinin eğitim anlayışını, başarılarını 
ve büyüme hedeflerini dergimiz için değerlendirdi.

DEVRİM KARAASLANLI

“Türkiye 
genelinde 

bulunduğumuz illerde 
hem akademik olarak 
o bölgenin en başarılı 
okuluyuz hem de en 
iyi İngilizce öğreten 

kurumuyuz.’’
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Velilerden gelen bir talep-
ten bahsediyorsunuz bu 
çok önemli, altı çizilmesi 
gereken bir konu. Bahçeşe-
hir Koleji için bir talep var 
diyorsunuz.
Evet, velilerden bize gelen 
talepler doğrultusunda biz 
yatırım yapıyoruz. Gidip 
bölgesel araştırma yapıp 
buraya da okul yapalım, 
ticari anlamda iyi olur diye 
düşünmüyoruz. Veliler 
bizden talep ediyor, “biz ka-
liteli eğitim almak istiyoruz, 
neden Bahçeşehir Koleji 
Kurtköy’de yok” diyor, 

biz Kurtköy’e onun için 
kampüs yapıyoruz. Neden 
Narlıdere’de, Güzelbahçe’de 
yok diyorlar. Onun için biz 
Güzelbahçeye de okul ya-
pıyoruz. Yani biz velilerden 
gelen talepler doğrultusun-
da okullar açıyoruz. Onun 
için de çok sağlıklı bir bü-
yümemiz var. Okul yapmak 
çok kolaydır. Varsa paranız, 
sermayeyi koyarsınız inşaat 
birkaç ayda bitiyor. Her yer-
de okul açabilirsiniz, ama 
bizim amacımız o değil. 
Nerede bize ihtiyaç varsa 
biz oraya okul yapıyoruz. 

DEĞER KATIYOR
Bahçeşehir Koleji eğitim 
sistemine nasıl yatırım 
yapıyor?
Hizmet sektöründesiniz 
ve hammaddeniz insan, 
öyleyse insana yatırım 
yapmanız gerekir. İnsana 
yapılan yatırımın geri dö-
nüşünün makinaya ya da 
kapitale yatırımdan daha 
iyi olacağını çok iyi biliyo-
ruz. Onun için öğretmenle-
rimizin eğitimine çok ciddi 

yatırım yapıyoruz. Çünkü 
asıl olan sınıfta eğitimi 
veren öğretmendir. Bütün 
okullarımızı koordine 
edecek, aynı sistemin her 
yerde aynı şekilde işledi-
ğini takip edecek bir de 
Genel Müdürlük yapımız 
var. Merkezi yapımız çok 
kuvvetli olduğu için tüm 
illerde ve tüm kampüsler-
de aynı derecede başarılı 
oluyoruz. 

11
2015’te açılacak 
kampüs sayısı

İstanbul 
Kurtköy

İstanbul 
Dragos

İzmir  
Güzelbahçe

Burdur

Akhisar

Çorlu Sivas

İzmir  
Torbalı

Ankara  
Yaşamkent

Manisa

Ordu

Yatırımlarımızla
büyümeye

devam ediyoruz.



Siz aynı zamanda bir velisiniz. CEO şapkanızı 
çıkarırsanız ve veli şapkanızı takarsanız Bahçe-
şehir Kolejini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bahçeşehir Kolejine kayıt olan her çocuk çok 
ciddi anlamda takip ediliyor. Her çocuğun bir 
mentor öğretmeni var. Mentor öğretmen çocu-
ğun bütün akademik ve sosyal gelişimini ilk gü-
nünden son gününe kadar takip ediyor ve kayıt 
altına alıyor. Rehberlik sistemi de çok güçlü. 
En ufak konuda veli olarak bilgilendiriliyoruz. 
Mentorlük sistemi, rehberlik sistemi, müdür 
yardımcısı, idari kadro ve yan hizmetler olarak 
mükemmel bir sistemimiz olduğu için ben veli 
olarak çok memnunum okulumdan.

Bahçeşehir Kolejinde dünya 
standartlarında eğitim alma-
ya başlayan bir öğrenciyi nasıl 
bir gelecek bekliyor? 
İlk önce burada yabancı dil ön 
plana çıkıyor. Eskiden beri “bir 
lisan bir insan” diyoruz. Biz 
birden çok lisan öğretiyoruz. 
Bilimin dili Türkçe değil maa-
lesef, iletişimin dili de Türkçe 
değil. Günümüz dünyasının 
ortak dili İngilizce. Bizim her 
öğrencimiz çok iyi İngilizce 
konuşuyor. İlkokul 1. sınıftan 
itibaren uluslararası sınav-
lara katılıyor öğrencilerimiz. 
Düşünün, 7. sınıftaki öğrenci-
miz TOEFLE sınavına giriyor. 
Üniversite seviyesindeki bir 
sınava henüz ortaokulda gire-
biliyorlar. Biz, bilimde, tekno-
lojide ve her alanda dünyayı 
yakından takip ediyoruz. 
Onun için Bahçeşehir Kolejine 
gelen herkes dünyayı takip 
edebiliyor. Çok iyi İngilizce 
konuşabiliyor, çok iyi iletişim 
kurabiliyor. Bahçeşehir Koleji 
International Office eğitim ve 
kültür gezilerine katılan öğ-
rencilerimizin dünya görgüsü 
artıyor, uluslararası vizyon 
geliştiriyor. Öğrencilerimiz 
dünya vatandaşı olarak yeti-
şiyor, dünya ile konuşabiliyor, 
akademik olarak dünya ile 
yarışabiliyor. Böylece “Dünya 
ile çalışan, konuşan, yarışan 
öğrenciler yetiştiriyoruz” 
diyebiliyoruz. Bunu sağla-
mak için çalışıyoruz.  Bunun 
olmazsa olmazı öncelikle 
yabancı dildir.  İkincisi de 
akademik başarı.
Akademik başarıya gelin-
ce tabii ki burada bir sınav 
gerçeği var. Ulusal sınavlarda 
TEOG’da büyük bir başarı 
gösterdi Bahçeşehir Koleji. Bu 
başarıyı neye bağlıyorsunuz?
Bu başarıyı öğretmen, veli, 
öğrenci üçgeninde sistemin 
çok iyi çalışmasına bağlı-

yorum. Öğrenci sorumluluk 
sahibidir. Derslerine, sınavları-
na, ödevlerine hazırlanır. Veli 
bunu takip eder ve destek 
olur. Öğretmen de işini çok 
iyi yaptığı zaman bu döngü 
kendi içinde başarıya götü-
rüyor. Geçen sene Türkiye’nin 
lideriyiz, bu sene de öyle 
olacak, önümüzdeki sene de 
lider olacağız. Tabii akademik 
başarı sadece sınavda başarılı 
olmak değil, sınav bizim en 
kolay yaptığımız iş. Çünkü bir 
tarafta 45 yıllık bir dershane-
miz var. Sınav başarımızda bu 
tecrübe ve birikimin büyük 
faydasını görüyoruz. 
 

iPad üzerinden uyguladığımız 
online sınavlarımız var, bu 
sınavlarda açık uçlu sorularla 
öğrencilerimizi çok yönlü 
değerlendirebiliyoruz. Fen ve 
Teknoloji Lisemiz Türkiye’nin 
en başarılı öğrencilerini ye-
tiştiriyor. Milli Eğitim müf-
redatının dışında derslerle 
öğrencilerimizi çok yönlü ye-
tiştiriyoruz. Robotik dersimiz 
var ve bu alanda uluslararası 
başarılarımız var. MIT, Harvard, 
Columbia gibi dünyanın 
önde gelen üniversitelerine 
öğrencilerimiz kabul ediliyor. 
Tüm bu örnekler her alanda 
başarılı olduğumuzu gösteri-
yor. Buna devam edeceğiz. 

‘HER ÇOCUĞUN BIR 
MENTOR ÖĞRETMENI VAR’

 Türkiye’nin birçok ilinde 
59 kampüs, toplam  
109 okulumuz var.

Bizim her 
öğrencimiz 

çok iyi İngilizce 
konuşuyor. 
7. sınıftaki 

öğrencimiz  
TOEFLE sınavına 

giriyor.







ÇAMLICA’DA 
Yeni nesil eğitim

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü yeni nesil eği-
tim üssü olarak tasarlandı. Öğrencilerine teknolojik 
altyapısı, özel olarak tasarlanmış eğitim alanları, 
spor salonları, laboratuvar ve atölyeleriyle yeni nesil 
eğitim ortamı sunan Bahçeşehir Koleji, Çamlıca 
Kampüsü ile eğitimin standartlarını yukarıya taşı-
maya devam ediyor.

2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci-
lerine eğitim vermeye başlayan Bahçeşehir Çamlıca 
kampüsü İstanbul Anadolu yakasında merkezi 
konumu; bilim, sanat, spor, teknoloji çalışmaları 
için oluşturulmuş özel eğitim alanları; akıllı tekno-
lojilerle donatılmış derslikleri ile İstanbul’un en iyi 
kampüsleri arasında yerini aldı. Bahçeşehir Çamlıca 
Kampüsü kuvvetli eğitim kadrosu ve Bahçeşehir 
Kolejinin 21. yy becerilerine odaklanan eğitim anla-
yışıyla öğrencilerine dünya standartlarında eğitim 
sunuyor, onları geleceğe tam donanımlı hazırlıyor. 

1500 öğrencisine teknolojik altyapısı, özel olarak tasarlanmış eğitim alanları, spor 
salonları, laboratuvar ve atölyeleriyle yeni nesil eğitim ortamı sunan Bahçeşehir 
Koleji, Çamlıca Kampüsü ile eğitimin standartlarını yukarıya taşımaya devam ediyor.
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Velilerin büyük ilgi gösterdiği açılış töreni Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 
Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Üst Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Türker Kılıç, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Enver Yücel törende 
yaptığı konuşmada Bahçeşehir Koleji’nin vizyonunu, eğitim sistemini ve Çamlıca 
Kampüsü’nde hayata geçecek yeni uygulamaları anlattı.

21. yy becerilerine 
odaklanan

Bahçeşehir  
Çamlıca Kampüsü 

anlayışla eğitim 
veriyor



Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü açılış töreni veli ve öğren-
cilerin yoğun ilgisiyle yapıldı. Açılışa Bahçeşehir Koleji üst yöne-
timinin yanı sıra BAU Rektörü Şenay  Yalçın, BAU Tıp Fakültesi  
Dekanı ve aynı zamanda Çamlıca Kampüsü velisi Prof. Dr. Türker 
Kılıç katıldı.  Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Çamlıca 
Kampüsü Okul Müdürü Berrak Çebi “Ülkemizin geleceğine yön 
verecek olan çocuklarımızın yetiştirildiği Bahçeşehir Koleji aile-
sine, Çamlıca kampüsü olarak dâhil olmaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz. Eğitimin kalitesini içeriği belirler anlayışıyla 21.yy 
becerileriyle donatılmış, problem çözme yeteneği kuvvetli, 
araştırmacı, sorgulayıcı ve teknolojiyi doğru kullanabilen birey-
ler yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı dünya ile konuşan, dünya ile 
çalışan ve dünya ile yarışan bireyler olarak hayata hazırlamak 
temel hedefimizdir. Bahçeşehir Koleji yöneticileri, öğretmenleri 
ve tüm çalışanları ile bu hedefi gerçekleştirme heyecanı içinde-
yiz.’’ sözleriyle kadrosu adına duyduğu heyecanı dile getirdi.
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AÇILIŞA VELİLERİN İLGİSİ YOĞUNDU



BUEK Başkanı Enver Yücel konuşması-
na ilgileri için velilere teşekkür ederek 
başladı.  Yücel konuşmasında “Çamlıca 
Kampüsümüz, anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulu ile çocuklarımızı yaşama en 
donanımlı şekilde hazırlayacaktır. Bize 
güvendiğiniz için, çocuklarınızı bize 
emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. 40 yılı aşkın süredir eğitim ile 
uğraşıyorum. Benim hedefim bir dünya 
kurumu yaratmak. K12 okullarımızın 
dünyada tanınır olmasını hedefliyoruz. 
Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır 
diyoruz ve Türkiye’nin her noktasına ka-
liteli eğitimi götürüyoruz’ diyerek eğitim 
için yapılan yatırımları ve eğitime verilen 
önemi bir kez daha vurguladı.

Enver Yücel konuşmasına Bahçeşe-
hir Kolejinin eğitimdeki önceliklerini 
anlatarak devam etti. TEOG başarılarına 
vurgu yaparken, yabancı dil eğitimine 
verilen önemin ve benzeri olmayan 
çift dilli eğitim sisteminin altını çizdi. 
Yücel konuşmasında  mükemmel bir 
okul yapmanın, en iyi öğretmenlerle  
çalışmanın, en iyi eğitim sisteminin 
oluşturulmasının yeterli olmadığını, 
önemli olanın bir “atmosfer” yaratmak 
olduğunu söyleyerek bu atmosferin de 
ancak velilerin de katılımıyla oluşabile-
ceğini söyledi.

Benim hedefim bir dünya kurumu 
yaratmak. K12 okullarımızın 

dünyada tanınır olmasını 
hedefliyoruz. Kaliteli eğitim  

her çocuğun hakkıdır

‘BİZE GÜVENDİĞİNİZ

‘ÖNEMLİ OLAN

İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ’

ATMOSFER YARATMAK’

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü İnovasyon Laboratuvarı



Bahçeşehir Kolejinin Anadolu 
Yakası’ndaki üçüncü kampüsü 
olan Bahçeşehir Koleji Sancaktepe, 
Bilgisayar, Robotik, Fen ve İnovasyon 
laboratuvarları, kapalı spor salonu, 
sanat atölyeleriyle, 21. yüzyıl beceri-
leriyle donatılmış bireyler yetiştirme 
hedefini İstanbul’un gelişen bölgesi 
Sancaktepe’ye taşıdı.
Bahçeşehir Koleji olarak bölgede bu-
lunma nedenlerinin gelişim sürecin-
deki bölgenin kaliteli eğitim ihtiya-
cını karşılamak olduğunu belirten 
Bahçeşehir Koleji Sancaktepe Okul 
Müdürü Nihan Uslu; bölgenin gelişim 
süreci ve popülasyonuna paralel 
olarak ihtiyacı karşılamak amacıyla 
yola çıktıklarını, Bahçeşehir Koleji-
nin marka bilinirliği olan bir kurum 
olarak Sancaktepe’ye değer kataca-
ğını belirterek, hedeflerinin 21. yüzyıl 
becerileriyle donatılmış öğrenciler 
yetiştirmek olduğunu ifade etti.

‘21. YÜZYIL 
BECERİLERİYLE 

DONATILMIŞ 
BİREYLER 

YETİŞTİRECEK’

SANCAKTEPE’DE
eğitimin kalitesi yükseliyor

Bahçeşehir Koleji Sancaktepe’deki yeni kampüsüyle 
gelişen ve gelişim süreci gün geçtikçe hızlanan  
bölgede yeni bir soluk olmayı hedefliyor. 
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‘HAFTA İÇİ 
VE HAFTA SONU ETÜT 

PROGRAMLARIMIZ  
İLE  ÖĞRENCİLERİMİZE 

DESTEK OLUYORUZ’

BEYLİKDÜZÜ
kampüsü açıldı
Bahçeşehir Koleji’nin İstanbul Avrupa 
yakasındaki beşinci kampüsü olan Bahçeşehir 
Koleji Beylikdüzü eğitime başladı.

2014-2015 eğitim döneminde eğitim ve 
öğretime merhaba diyen Bahçeşehir Koleji 
Beylikdüzü, öğrencilerine Bilgisayar, Robotik, 
Fen ve İnovasyon laboratuvarları, kapalı spor 
salonu ve yüzme havuzu gibi birbirinden 
farklı eğitim ortamları sunuyor.
Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Okul Müdürü Ali 
Özdeğirmenci okulun açılış günü yaptığı ko-
nuşmada şunları söyledi; “Anaokulu, ilkokul, 
ortaokul olmak üzere birinci sınıftan 8. sınıfa 
kadar eğitim verecek olan kampüsümüzde, 
nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. 
2014-2015 eğitim öğretim yılı yoğun çalış-
malarla geçecek bir yıl. Özellikle 8. Sınıfların 
katılacağı TEOG Sınavı’ndan dolayı yoğun 
çalışmalarımıza başladık. Hafta içi ve hafta 
sonu etüt programlarımız ile öğrencilerimizi 
destekleyeceğiz. Bunun yanında sanat ve 
spor dallarındaki başarılarımızla da Beylikdü-
zü bölgesine değer katacağımıza inanıyoruz.’’
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Bahçeşehir Kolejinde yapıldı
WORLD SCHOLAR’S CUP 

10 – 11 Mayıs 2014 tarihlerin-
de Bahçeşehir Koleji Halkalı 
Kampüsü’nde gerçekleşen 
yarışmaya Bulgaristan ve Tür-
kiye’nin farklı illerinden birçok 
öğrenci katıldı.
Sadece bir yarışma değil, 
öğrenmenin keyfe dönüştü-
ğü uluslararası bir öğrenme 
festivali olarak bilinen World 
Scholar’s Cup,  her yıl farklı 
ülke ve şehirlerde düzenlenen 
turnuvalarla ilköğretim ve 
lise öğrencilerinin katılımıyla 
bu yıl Türkiye’de Bahçeşehir 
Koleji Halkalı Kampüsü’nde 
gerçekleşti. Takım çalışmasının 
öne çıktığı, küresel konuların 
tartışıldığı, hem farklı alanlar-
da yeni bilgilerin öğrenildiği 

hem de öğrencilerin eğlenceli 
zaman geçirdikleri akademik 
turnuvada, öğrenciler bilgi ve 
yeteneklerini tamamen İngi-
lizce olarak, bilgilerin ezber-
lenmesi değil etkin biçimde 
kullanılması ve dünyayla 
ilişkilendirilmesi prensibiyle 
sergiledi. 
Bulgaristan ve Türkiye’nin 
çeşitli illerinden toplam 15 
okulun yer aldığı turnuvaya 
yaklaşık 250 ilköğretim ve lise 
öğrencisi katıldı. Bahçeşehir 
Koleji turnuvaya Ortaokul ve 
Anadolu Lisesi olarak iki ayrı 
grupla katıldı. Bahçeşehir Koleji 
Fen ve Teknoloji Lisesinden 
15 öğrenci ise 2 gün boyunca 
turnuvadaki öğrencilere koçluk 
yaptılar. 

Her yıl tüm dünyadan ilköğretim ve lise seviyesindeki 
okulların katıldığı World Scholar’s Cup Bilgi ve Yetenek 
Yarışması, Türkiye’de bu yıl Bahçeşehir Koleji Halkalı 
Kampüsünün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Her yıl farklı bir tema üzerinde çalışılarak bilgilerini 
İngilizce olarak takımlar halinde paylaşan öğrenciler 
“bilim, edebiyat, resim, müzik, tarih, güncel konular 
ve özel alan” başlıkları hakkında araştırma yaparak 
bilgilerini geliştirme olanağı buldular. Bilgi ve birikim-
lerin yanı sıra İngilizce yeterliliğini de sınama ve pratik 
yapma firsatı sunan turnuvada Bahçeşehir Koleji, 8 
okuldan 39 öğrencisiyle 24-27 Haziran tarihlerinde 
Singapur’da düzenlenen “Global Round” ta okullarını 
ve ülkelerini temsil etme başarısını elde etti. 

Her yıl farklı bir tema





Bilim Tüneli geleceğin
bilim insanlarına ilham veriyor

Merkezi Almanya’da bulunan ve 
bilimsel araştırmalara sağladığı 
katkıyla tanınan Max Planck Top-
luluğu’nun bilim ve teknolojinin 
geleceği nasıl değiştireceğini gös-
teren dünyaca ünlü Bilim Tüneli 
Sergisi, ‘Türk-Alman Araştırma, 
Eğitim ve İnovasyon Yılı’ kapsa-
mında İstanbul’a geldi. 
Güneş sisteminin en küçük de-
taylarından nano teknolojilere, 
beynin sırlarla dolu dünyasından 
geleceğin ilaç tasarımlarına pek 
çok alanda geleceğin dünyası 
hakkında ipuçları veren serginin 
açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Davut Kavra-
noğlu, Bahçeşehir Uğur Eğitim 
Kurumu Başkanı Enver Yücel, 
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Şenay Yalçın, Milli Eğitim 
Müdürü Muammer Yıldız, Alman-
ya Büyükelçisi Eberhard Pohl ve 
Max Planck Bilim Tüneli Proje 
Direktörü Dr. Peter M. Steiner’in 

katılımıyla gerçekleşti.
“EKONOMİNİN  
KALDIRACI BİLİMDİR”
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kuru-
mu Başkanı Enver Yücel açılışta 
yaptığı konuşma “Dünyanın en 
önemli bilim sergilerinden birini 
Türkiye’ye getirmiş olmaktan 
mutluyuz. Türk-Alman Araştırma, 
Eğitim ve İnovasyon Yılı’nda bili-
me desteğimizi sürdüreceğiz. Tür-
kiye 2023 vizyonu kapsamında 
insanımızın daha mutlu olmasını 
ve refaha kavuşmasını hedefliyor. 
Bunun için ekonomi açısından 
önemli bir yol almamız gerekir. 
Hedef 2023’te dünyanın en iyi 
10 ekonomisi içinde bulunmak. 
Başarmamız gereken en önem-
li konu ekonomi ve eğitimi bir 
arada konuşmaktır. Ekonominin 
kaldıracı bilimdir. Artık Türkiye, 
bilim ve teknoloji üretmeli. Bunun 
için de kaliteli eğitimi gençlerimi-
ze sunmalıyız” dedi.

Max Planck Bilim Tüneli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Davut Kavranoğlu, Enver Yücel ve diğer önemli 
isimlerin katılımıyla 18 Ekim’de Mall of İstanbul’da açıldı.

 SERGİ 15 OCAK’A 
KADAR İZLENEBİLİR

15 Ocak tarihine kadar Mall 
Of İstanbul’da ziyaretçilerini 

ağırlayacak olan Bilim Tüneli 
Sergisi, son araştırma ve 

buluşları yakından görme 
firsatı veriyor. Sergi boyunca  

Bahçeşehir bilim istasyonlarında 
ziyaretçiler bilimi  

deneyimleme firsatı  buluyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı  Davut Kavranoğlu 

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
öğrencilerinin bilim istasyonlarını 

gezerek öğrenciler tarafindan üretilen 
robot ve uçaklarla ilgili bilgi aldı.
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‘Tüm yıl
kesintisiz eğitim’

Bahçeşehir Koleji’nin geçen yılki 
TEOG sınavında gösterdiği başa-
rıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
120 soruda Türkiye genelinde 113 
doğru yanıt ortalamasına ulaştık 
ki bu çok önemli bir başarıdır. 
İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin 
açıklamasına göre TEOG sınavı 
sonuçlarında bulunduğumuz her 
ilde il birincisiyiz. Samsun’da, An-
kara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da, 
Van’da, yani Türkiye’nin her ye-
rinde birinci sıradayız. Bu başarı, 
planlı çalışmanın, doğru yayınları 
seçmenin, doğru öğretmenler-
le çalışmanın ve aileyi eğitim 
öğretim sürecinin içine katabil-
miş olmanın bir sonucudur. Tabii 
ki eğitim ve öğretim alanındaki 
45 yıllık birikimin de bunda payı 
büyüktür. Esasında TEOG başarısı 
bir sonuçtur, önemli olan süreçte 
yapılan çalışmalardır. 

İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin yaptığı açıklamaya göre TEOG sınavlarında Bahçeşehir Kolejleri, 
okulunun bulunduğu her ilde Türkiye birincisi. Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Öğretimden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Lüle’ye okulun akademik alandaki başarısının sırrını sorduk.
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‘TEOG 
SONUÇLARINDA 

BULUNDUĞUMUZ 
HER İLDE  

İL BİRİNCİSİYİZ’

ALİ RIZA LÜLE
Bahçeşehir Koleji  

 Eğitim ve Öğretimden Sorumlu  
Genel Müdür Yardımcısı



Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde nasıl 
bir yol izlediğinizi ana hatlarıyla bizimle 
paylaşabilir misiniz?  
Çocukları hem yazın hem sömestr tati-
linde hem de öğretim yılı içinde düzenli 
olarak desteklemek, motive etmek, bu 
arada eğlencelerine ve dinlencelerine de 
yeterince zaman ayırmalarını sağlamak 
gerekir.  Eğitim öğretim dönemi içinde 
merkezden yapılan planlamalar doğ-
rultusunda dersler, etkinlikler, sınavlar 
gerçekleştirilir, sınav sonuçları değerlen-
dirilir, eğer tekrar yapılmasını 
gerektiren durumlar varsa o 
çalışmalar da planlanır.  Dö-
nem ortasında, yani sömestr 
tatilinde ise öğrencilerimizi 
tamamen boş bırakmayız. On-
ları eğitimden ve öğretimden 
hiç koparmadan, kaliteli ça-
lışmalarla, potansiyellerini iyi 
kullanmalarını sağlayacak et-
kinliklerle sınavlara hazırlarız. 
Bahçeşehir Kolejinde eğitim 
planlaması yalnızca okulların 
açık olduğu dönem için değil 
12 ay için yapılır; yıl bir bütün 
olarak değerlendirilir.
Çocukların eğitim ve öğretim 
sürecini eğlenceye ve dinlen-
ceye de mutlaka zaman ayırabilecekleri 
şekilde planladığınızı söylediniz? Bu 
neden önemlidir?
Akademik başarı, evet, çok önemlidir 
ama akademik başarıyı sağlayacak olan 
çocuğun yaşamın diğer alanlarında da 
başarılı olması, kaliteli etkinliklerin içinde 
bulunmasıdır. Bizim okullarımızda çocuk-
ların akademik çalışmalarının yanı sıra 
diğer aktiviteleri de planlanır; yaz okulları, 
kış okulları, kayak kampları, yurt dışı ulus-
lararası dil okulları vs. Bunların hepsini 
bir bütün olarak planlarız ve çocuğun 
hepsine katılması sağlayarak onu bir 
dünya insanı olarak yetiştiririz. Bu plan-
lama daha öğrenci okula kayıt olurken 
veli tarafindan bilinir ve anne babalar da 
bizzat sürecin içinde yer alır.
Başarıda rol oynayan etkenlerden 
birisi de anne babaları eğitim öğretim 
sürecine dahil edebilmek. Bunu nasıl 
yapıyorsunuz?
Evet, mutlaka velilerle işbirliği içinde 
olmak gerekir. Biz bu konuda gerçekten 

çok iyiyiz. Eğitim öğretim etkinlikleri ko-
nusunda öneri ve taleplerini dinlemekle 
beraber velilerimizi doğrudan sürecin içi-
ne katmayız. O süreçte, alınması gereken 
önlemler, yapılması gereken hazırlıklar 
konusunda onlarla bilgi paylaşırız sadece.  

Ancak, yeri geldiğinde, eğitim ve öğretim 
stratejimiz doğrultusunda yönlendire-
rek onları da mutlaka işin içine katarız. 
Velilerimiz çocuklarının genel gelişimi 
konusunda sürekli bilgilendirilir, sürekli 
mentorlardan yardım alır. Branş öğret-
menlerimiz de sürekli onlara bilgi aktarır.
Ulusal sınavlar öğrenciler arasında her 
geçen yıl daha büyük bir rekabete sahne 
oluyor ve çocukların yaşıtlarının arasın-
dan sıyrılarak başarıya ulaşması giderek 
zorlaşıyor. Bu rekabetteki başarısıyla 

dikkat çeken Bahçeşehir 
Koleji’nin en önemli farkı 
nedir? 
Bahçeşehir Kolejleri’nde 
eğitim ve öğretim okul 
öncesinden sekizinci sınıfin 
sonuna kadar Kişiye Özgü 
Öğretim Modeli kapsamında 
planlanır ve uygulanır. Doğru 
planlama yapmak, planla-
nanları doğru uygulamak 
ve uygulama sonuçlarını 
değerlendirerek öğrenciye 
bireysel ihtiyaçlarına göre 
destek sağlamak önemlidir. 
Ayrıca planlanan çalışmaları 
doğru materyallerle destek-
lemek, doğru öğretmenlerle, 

yani çocukları seven, çocukları anlayan, 
çocuk gelişimini bilen, akademik olarak 
güçlü ve iletişim gücü yüksek öğretmen-
lerle çalışmak da ciddi bir fark yaratır.  İyi 
anlatan öğretmenle iyi yazan öğretmeni 
birleştirebilmek akademik başarıda çok 
etkilidir. Bu sayede iyi sonuçlar alınır. Bi-
zim öğretmenlerimiz hem iyi ders anlatır 
hem de öğrencinin seviyesini ölçecek, 
nerede zorlandığını, hangi kazanımlarda 
daha zor ilerlediğini ve bu sürecin nasıl 
kolaylaştırılabileceğini tespit edebil-
mesini sağlayan sorular hazırlayabilir. 
Öğretmenlerimiz için yıl boyunca sürekli 
hizmet içi eğitimler düzenleriz. Türkiye 
genelindeki öğretmenlerimizi bir araya 
getirerek yaptığımız eğitimlerimizin yanı 
sıra bölge bölge düzenlenen ve öğret-
menlerimizin bireysel gelişimlerine bü-
yük katkılarda bulunan eğitimlerimiz de 
vardır. Özetlemek gerekirse başarımızın 
sırrı, doğru planlama, doğru materyaller, 
güçlü öğretmenler ve tabii bir de uygula-
maları zamanında ve yerinde yapmaktır.

SINAVLARA HAZIRLIK 
KURSLARI
TEOG hazırlıkları kapsamında 7. 
ve  8. sınıf öğrencilerimiz hafta 
sonları düzenlenen “TEOG Hazırlık 
Kurslarına” katılıyor. Bu kurslarımız 
tüm öğrencilerimiz için mecburi ve 
ücretsizdir. Ayrıca her hafta, Bahçe-
şehir Koleji uzman öğretmenleri ta-
rafindan hazırlanan TEOG deneme 
sınavı uyguluyoruz. Türkiye çapında 
3 bini aşan öğrencimiz bu sınavlara 
girdiği için öğrencilerimiz her sınav-
da kendilerini Türkiye modeli içinde 
değerlendirme firsatı buluyor.

Çocukları seven,  
anlayan, çocuk  

gelişimini bilen, akademik  
olarak güçlü ve  

iletişim gücü yüksek 
öğretmenlerle  

çalışmak ciddi bir  
fark yaratıyor

ULUSAL 



Kullandığınız araçlar hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz? 
Her eğitim öğretim yılının başında ‘Neler 
Hatırlıyorum’ sınavı yapıyoruz. Bu sınavda 
amacımız öğrencilerimizin bir önceki 
yıla ait kazanımlara hangi düzeyde sahip 
olduklarını belirlemek, eksik oldukları ka-
zanımları tespit edip iyileştirici çalışmalar 
planlamak. Dönem içerisinde ve dönem 
sonlarında da öğrenme düzeyleri ve 
öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla 
sınavlar yapıyoruz. Ayrıca her pazartesi 5, 
6 ve 7. Sınıflarda TEOG denemeleri yapı-
yoruz.  8. Sınıflarımızda ise Cuma günleri 
TMD denemesi, Cumartesi günleri ise FİS 
denemelerimiz yapılıyor. 
Bir de ölçme ve değerlendirme çalışma-
larının en etkin şekilde uygulanmasını 
sağlayan STOYS yani Servis Tabanlı Okul 

Sisteminiz var. Nasıl işliyor bu sistem?
Tüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları-
mız STOYS üzerinde gerçekleşir. STOYS’da 
öğrencilerimiz, ödevlerine,  ders içerikle-
rine, sınav sonuçlarına ve sınav sonrasında 
soru çözüm videolarına ulaşabilirler. Sınav 
sonuçları anında değerlendirilir, öğrenci-
miz ve velimiz sonuçlara sınavdan sadece 
birkaç saat sonra ulaşılabilir. STOYS’da yer 
alan sınav sonuç raporunda, öğrencimi-
zin kaç puan aldığı,  hangi dersten hangi 
sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, 
hangi kazanımlarda eksik olduğu, sınıfta, 
okulda ve Türkiye genelinde kaçıncı oldu-
ğu görülebilir. Yapılan her sınav sonrasın-
da öğrencilerimizin sınavlardaki gelişim 
raporlarını inceleriz ve öğretim yılının 
başından itibaren gelişim ve değişimlerini 
gözlemleriz. 

‘Velilerimizin

‘NELER HATIRLIYORUM’ SINAVI

içi rahat’

Ölçme ve Değerlendirme Siste-
minin amacı nedir?
Bahçeşehir Koleji olarak eleştirel 
ve yaratıcı düşünen, problem 
çözebilen bireyler yetiştirme-
yi hedefliyoruz. Günümüzde 
öğrencinin derste ne öğrendiği 
kadar öğrendiklerini günlük 
hayatta nasıl kullandığı da önem 
kazanmış durumda. Bu doğ-
rultuda öğretmenlerimizin de 
bilgiyi aktarmak yerine, bilginin 
öğrenilmesini sağlayan yollara 
rehberlik etmesi gerekiyor. O 
nedenle Kişiye Özgü Öğretim 
Modeli’ni uyguluyoruz, yani her 
öğrencinin farklı öğrenebildiğini 
dikkate alarak farklı yöntem 
ve tekniklerle ders işliyoruz. 
Buna paralel olarak da ölçme 
ve değerlendirme boyutunda 
yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli 
testler, akran değerlendirme, 
öz değerlendirme, portfolyo 
değerlendirme gibi çok çeşitli 
araçlar kullanıyoruz. Sistem, 
öğrencinin bireysel takibini en 
kısa sürede en ayrıntılı biçimde 
yapabilmemizi ve elde ettiğimiz 
veriler doğrultusunda onun için 
en etkili eğitim planlamasını 
geliştirebilmemizi sağlıyor.

Bahçeşehir Koleji, uyguladığı ölçme ve 
değerlendirme sistemi sayesinde  
hedeflediği eğitim düzeyine ulaşmayı  
şansa bırakmıyor. Dr. Özge Işık ile  
bu sistemin ayrıntılarını konuştuk.

BAHÇEŞEHİR DÜNYASI

38

ÖĞRETİM YILI BAŞINDA

Bahçeşehir Koleji  
Program Geliştirme ve Ölçme  
Değerlendirme Koordinatörü

DR. ÖZGE IŞIK



Öğrencinin eksiklerinin telafisinde nasıl 
bir yol izliyorsunuz?
Deneme sınavlarımızın sonuçları 
açıklandıktan sonra öğrencilerimi-
zin eksik oldukları kazanımlara göre 
etüt çalışmaları planlıyoruz. Bireysel 
veya küçük gruplar halinde yaptığımız 
etüt çalışmalarında aynı kazanımda 
yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders 
anlatımları ve soru çözümleri yapılıyor. 
Böylelikle sınavdan hemen sonra öğ-
rencilerimizin konu eksiklerini tamam-
layarak öğretime devam edebiliyoruz. 
Öğretmenlerimiz öğrencileri STOYS 
üzerinden sürekli takip ederek kazanım 
eksiğine göre ödev, test veya ek çalışma 
hazırlıyor. Ayrıca öğrencilerimiz sınav 
sonrasında STOYS’da yer alan sınav soru 
çözüm videolarını izleyerek de konuları 
tekrar etme imkanı bulabiliyor. 
Bahçeşehir Koleji’nde uygulanan ölçme 

ve değerlendirme sisteminin en önemli 
farkı nedir?
Kazanım dediğimiz, bir dersin sonun-
da öğrencinin öğrenmesi hedeflenen 
bilgidir. TEOG sınavı artık tamamen 
kazanım odaklı bir sınav. Sınav tama-
men kazanım odaklı olduğunda biz 
de sistemimizi ona göre güncelledik. 
Her türlü sınav sonuç raporundan etüt 
çalışmalarımıza dek kazanımlara odak-
lanıyoruz. Öğrencimiz hangi kazanımda 
eksik yaptı, hangi kazanıma yüzde kaç 
oranında ulaştı ve nerede eksiğimiz 
var, buna bakıyoruz ve dersleri hiçbir 
konuda en ufak bir eksiğimiz kalmadan 
bitirmeye çalışıyoruz. Öğrencimizi bir 
sonraki yıla eksiksiz olarak hazırlamış 
oluyoruz.
Bu sistemi ulusal sınavlara hazırlıkta ne 
kadar etkili kullandığınızı görüyoruz. 
Peki, bu sistemden başka alanlarda da 

faydalanıyor musunuz?
Uluslararası TIMMS, PIRLS, PISA gibi 
sınavlarda öğrenciye gazete haberi gibi 
günlük olaylarla ilgili bir metin verilir 
ve öğrencinin bunun üzerinden analiz 
yapması, yorum yapması, üst düzey 
düşünmesi beklenir. Bu konuda Türki-
ye’nin durumu içler acısı tabii. Ama biz 
şimdi Bahçeşehir Performans İzleme ve 
Süreç Analizi sınavı yaparak öğrencileri 
açık uçlu denilen bu tür sınavlarda da 
başarılı olabilecek şekilde yetiştiriyoruz. 
Bu sadece sınav başarısı anlamında 
değil öğrencinin hedeflediğimiz 21. 
yy insanı olarak yetişmesi ve hayata 
hazırlanması anlamında da çok önemli. 
Ayrıca yarın öbür gün ulusal sınav 
sisteminde açık uçlu sınava yönelmek 
gibi bir değişiklik olursa öğrencilerimiz 
buna da hazır. Bahçeşehir Koleji olarak 
en önemli farklarımızdan biri bu.

‘YENİ
UYGULAMALAR

BAŞLAYACAK’

Ölçme ve değerlendirme sisteminizi sü-
rekli güncellediğinizi ve yeni teknolojilerle 
desteklediğinizi biliyoruz. Bu yıl başlaya-
cak yeni bir uygulamanız var mı?
Evet, Bahçeşehir Performans İzleme ve Sü-
reç Analizi sınavlarına öğrencilerimiz bu yıl 
iPad ile ya da bilgisayarlarından internete 
bağlanarak, evlerinden de katılabilecekler. 
Bu uygulamada hem teknoloji kullanımı-
nın gelişimini hem de hedeflenen becerile-
rin gelişimini takip edebiliyoruz.  

Öğrencilerinizden
nasıl tepkiler alıyorsunuz?
İlk başlarda kendilerini sürekli sınavda 
hissedenler, fazla kaygı duyanlar oluyor. 
Ama onlara bu sistemin onların iyiliği için 
uygulandığını anlatıyoruz ve bunu anladık-
larında düzenli olarak sınava giriyor olmak 
sınav kaygılarını gideriyor. Velilerimizin ise 
çok memnun olduklarını biliyorum. Bah-
çeşehir Koleji’nde çocuklarının gelişiminin 
çok iyi takip edildiğini bildikleri için içleri 
çok rahat.



temel taşlarından biri’
Bahçeşehir Kolejleri Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı  
Özlem Dağ, okul ile veliler arasındaki iletişimin önemini ve Bahçeşehir  
Kolejleri’nde bu iletişimi etkili kılmak için nasıl bir yol izlediklerini anlattı.

ÖZLEM DAĞ
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‘Aile, eğitim sürecinin 

Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı



Bahçeşehir Kolejleri’nin velilerle 
iletişimi ne kadar çok önemsediğinizi 
biliyoruz. Bunun sebebi nedir?
Çünkü biz eğitimin okulda başlayıp 
okulda bittiğini düşünmüyoruz. Okul, 
aile ve öğrenci eğitim sürecinin temel 
taşlarıdır. Okulda yapacağınız eğitime, 
öğretime dair her şey, her türlü uy-
gulama, öğrenciyle ve aileyle birlikte 
yapıldığında değer kazanıyor. Bu sadece 
öğrencinin akademik olarak takibi 
anlamına gelmiyor; zaman zaman 
çocuğun fiziksel, bilişsel ya da yaş dö-
nemine bağlı olarak psikolojik gelişimi 
de ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla 
biz velilerimizle sadece okulumuzun 
vizyonunu ve misyonunu paylaşmak, 
eğitim öğretim hizmetimizi anlatmak 
adına değil öğrencimizi ailelerle işbirliği 
içinde takip edebilmek adına da iletişim 
kuruyoruz. Eğitim öğretim ve rehberlik 
adına kurduğumuz bu iletişim, bizim 
tüm hücrelerimize işlemiş durumda. 
Tüm birimlerimiz veliye ve öğrenciye 
bu anlayışla yaklaşıyor.  İletişim birimi 
olarak bizim görevimiz, velimizin bil-
mek istediği her şeyi ona en doğru, en 
hızlı şekilde iletmek. 
Bu iletişimi etkili kılmak için nasıl bir 
yol izliyorsunuz?
Velilerimizle neredeyse yedi gün 24 
saat denebilecek bir iletişime sahibiz. 
Okullar yılın ve günün belli saatlerin-
de eğitim veriyor ama bizim velilerle 
iletişimimiz eğitim saatleri dışında da, 
okulların tatil olduğu dönemlerde de 
devam ediyor.  Bu hem bize hem velile-
re farklı bir sorumluluk getiriyor elbette 
ve çok olumlu sonuçlar doğuruyor.
Çocukların gelişiminde ailelerle birlikte 
hareket etmenin öneminden bahsetti-
niz. Velilerin bu konudaki yaklaşımları 
nasıl? Onları çocuklarının eğitiminde 
okulla işbirliği içinde davranmaya ikna 
etmekte zorlandığınız oluyor mu?
Farklı şehirlerden, farklı okullardan, 
farklı iş gruplarından, farklı yaş grup-
larından velilerimiz var. Bütün velile-
rimize neden onlarla işbirliği içinde 
olmamız gerektiğini anlatmamız gere-
kiyor.  Bunu başardığımızı düşünüyo-
rum. Okulumuzun yapısını, vizyonunu, 
misyonunu ve öğrencilerimize katacağı 

değeri onlara doğru anlatabildiğimizde, 
bizimle işbirliği yapmalarını sağlamakta 
güçlük çekmiyoruz. İletişim biriminin 
eğitim öğretim birimine en büyük des-
teği de bu yönde oluyor diye düşünü-
yorum.   Sadece iç yayınlarımızda değil, 
web sitelerimiz, sosyal medya kanalla-
rımız, okullarda gerçekleştirdiğimiz veli 
seminerlerimiz, öğrencilerimize yönelik 
farkındalık veya rehberlik nitelikli çalış-
malarımız, seminerlerimiz, konferans-
larımız sözkonusu iletişimin altyapısını 
oluşturuyor. Sonuç olarak velilerimiz 
katkılarının ne kadar önemli olduğu-
nu biliyor ve çocuklarının gelişimi için 
bizimle işbirliğine hazır oluyor. 
Veliler herhangi bir soruları, talepleri 
ya da kaygıları olduğunda size nasıl 
ulaşıyorlar? 
Bizim okullarımız eğitim öğretimin 
yanı sıra yönetim faaliyetinde de çok 
güçlü yapılanmış, tecrübeli kurumlardır. 
Sadece Bahçeşehir Kolejinin 20 yıllık 
tecrübesini değil,  Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumları’nın 45 yıllık tecrübe-
sini taşıyorlar. Aramıza bugün katılan 
öğretmenlerimiz dahi bu tecrübeyi 
yaşıyor. Onlar da sadece eğitim öğre-
tim faaliyetini yürütmekle kalmıyor, 
yönetim faaliyetine de dahil oluyor-
lar. Bu da velilerimizin taleplerinin en 
kısa sürede okul içinde karşılanmasını 
sağlıyor. Daha genel sorunlar, talepler, 
öneriler genel müdürlüğümüze, okullar 
kanalıyla tüm yönetim birimlerimize 
ulaşıyor. Hem okullarımızın hem velile-
rimizin talep ve önerilerinin bize hızla 
ulaşmasını sağlayan iletişim kanalları 
kullanıyoruz. Velilerimizin ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek amacıyla kurduğu-

muz bir çağrı merkezimiz var. Yine 
sosyal medya kanallarımız, tüm talep 
ve önerilere açık. Tüm iletişim birimle-
rimize ve iletişim birimlerimiz kanalıyla 
da tüm yönetim birimlerimize hızla 
ulaşan talepleri özenle takip eden ve 
velilerimize geri bildirimlerde bulunan 
bir yapıya sahibiz. Hem elektronik ka-
nalları kullanıyoruz hem de telefon ve 
yüz yüze görüşme gibi klasik kanalları 
kullanıyoruz.
Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak 
teknolojiyi her alanda çok etkili kulla-
nıyorsunuz. Velilerle iletişiminize nasıl 
yansıyor bu?
Kurum olarak hem akademik talepleri-
mizde hem sosyal takiplerimizde hem 
de iletişimimizde kullandığımız bizim 
geliştirdiğimiz bir sistem var; STOYS 
adını verdiğimiz web tabanlı bir öğrenci 
takip sistemi. Bu sistem öğrencileri-
mize, velilerimize, okul yönetimimize 
ve genel müdürlük yönetimimize açık. 
Böylece öğrencimizin hem dersler, 
sınavlar, etütler, ödevler ve benzeri 
konularla ilgili akademik takibini, hem 
de projeler, etkinlikler, organizasyonlar 
ve katıldığı tüm çalışmalarla ilgili sosyal 
takibini en hızlı ve en etkin biçimde 
yapabiliyoruz.  STOYS bizim için çok 
önemli bir haberleşme kanalı, velile-
rimizle en önemli iletişim kanalımız 
bu sistem. Fakat bu sistem dışında da 
görüşmek, talepte bulunmak isteyen 
velilerimiz olursa okullarımızda kurum-
sal iletişim birimlerimiz var. Velilerimiz 
ne zaman arzu ederlerse okul müdürle-
rimiz ve kurumsal iletişim birimlerimiz-
le görüşebilirler. Biz şeffaf bir yönetime 
sahibiz; kapılarımız her zaman hem 
velilerimize hem öğrencilerimize hem 
öğretmenlerimize açıktır. Okulları-
mızla, yöneticilerimizle görüşmek için 
herhangi bir dönemi, herhangi bir saati 
beklemeye gerek yok. 

‘EĞİTİM OKULDA BAŞLAYIP OKULDA BİTMEZ’
Eğitim öğretim 

ve rehberlik adına 
kurduğumuz bu 
iletişim, bizim 

tüm hücrelerimize 
işlemiş durumda. 

Okullar yılın ve günün belli
saatlerinde eğitim veriyor ama bizim 
velilerle iletişimimiz eğitim saatleri 

dışında da, okulların tatil olduğu 
dönemlerde de devam ediyor.

7/24 
İLETİŞİM



‘Önceliğimiz
öğrencilerimiz’

Bahçeşehir Koleji’nde Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik hizmetleri nasıl planlanır?
Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’deki en büyük 
PDR kadrolarından birine sahibiz. Farklı konularda 
uzman olan rehber öğretmenlerimizin katkıları ile 
çok zengin bir planlama oluşturabiliyoruz. Önceliği-
miz öğrencilerimiz. Onların gelişim sürecinde duygu, 
düşünce ve davranış etkileşimi dikkate alınarak tüm 
psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri birbiri 
ile uyumlu ve sarmal bir şekilde yürütülür. Öğrenci-
nin gelişiminde rol oynayan herkes bu sürece dahil 
edilir. Gelişimsel ve önleyici yaklaşımla oluşturulan 
planlamada öğrencilerimizle bireysel ve grup etkin-
likleri yürütürken bu süreçte onlara destek olacak 
velilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu 
bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olmak da 
bölüm olarak bizim önceliklerimiz arasındadır. PDR 
işleyişimiz ile ilgili planlamalar okul öncesinden 
başlar ve lise sona kadar devam eder; öğrencimizin 
bir yıllık planlaması değil tüm eğitim hayatı boyunca 
bir 21. yy vatandaşı olarak edinmesi gereken bilgi ve 
becerileri gelişim özellikleri dikkate alınarak keyifli 
ve etkin faaliyetlerle desteklenir. Tüm okullarımızda 
çalışmalarımız eş zamanlı olarak yürütülür. 

Öğrencinin sahip olduğu potansiyeli en iyi 
şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak 
hedefiyle yoluna devam eden Bahçeşehir 
Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü’nün başkanı Özen Yazğan ‘Türkiye’de 
PDR hizmetlerinin evrimleşme sürecine katkıda 
bulunduğumuza inanıyorum’ diyor. 
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Bahçeşehir Koleji  
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Bölüm Başkanı

ÖZEN YAZĞAN

‘TÜM OKULLARIMIZDA 
ÇALIŞMALARIMIZ EŞ ZAMANLI 

OLARAK YÜRÜTÜLÜR’

Yapılan PDR çalışmalarından kısaca  
bahseder misiniz?
Eğitim, öğrencinin sahip olduğu potansiyeli ger-
çekleştirmesidir. Sahip olduğunu ortaya koya-
bilmesi için de öğrenciyi tanımak ve gelişimini 
izlemek çok önemlidir. Okulumuza kayıtta tanıma 
çalışması ile başlayan bu süreç her sınıfa özel be-
lirlenmiş test ve envanter uygulamaları ile devam 
eder. Bu uygulamalarla amaç teşhis koymak ya da 
kategorize etmek değil; çocuğun yetişkinliğe doğ-
ru ilerlediği bu yolda sağlam ve kendinden emin 
adımlar atmasıdır. Tüm öğrenciler bu sürece dahil 
edilir; bizim işleyişimizde bir öğrencinin PDR işleyi-
şinin dışında kalması ya da ihmal edilmesi müm-
kün değildir. Bireysel görüşme, PDR hizmetlerinin 
sadece bir ayağıdır. Bu görüşmelerin profesyonel 
bir şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin okuldaki 
tüm süreçlerini takip etmek gerekir. 

‘ÖĞRENCİYİ TANIMAK
ÇOK ÖNEMLİDİR’



Yıllardır sistemli olarak sürdürdüğünüz 
PDR çalışmalarına yeni eklenen çalış-
malarınız var mı?
Aslında hiçbir yılımız bir öncekinin 
aynısı değil. Hep daha iyinin arayışı 
içindeyiz. Her sene aldığımız dönüş-
lerle sistemimizi şekillendirirken tüm 
dünyadaki yenilikleri de takip ediyoruz. 
Türkiye’deki PDR modelinin çıkış nok-
tası büyük ölçüde Amerika kaynaklıdır. 
Ben şu anda Bahçeşehir Koleji olarak 
yaptığımız çalışmaları ve sistemimizi 
değerlendirdiğimde onların ilerisinde 
olduğumuzu görüyorum. Bu sene PDR 
sistemimize katmaktan özellikle gurur 
duyduğumuz belli başlı çalışmalardan 
bahsedecek olursak bunlardan bir 
tanesi “Yaşam ve Kariyer Yolculuğum” 
dosyalarımız olacak. Bahçeşehir Koleji 
olarak kariyer gelişimi anlamında KET 
(Kariyer Eğilim Testi) gibi öncü çalış-

malarımız daha önce de ortaokul ve 
lise kademelerimizde mevcuttu. Yaşam 
ve Kariyer yolculuğum dosyaları ise 
ilkokuldaki öğrencilerimizin kariyer 
gelişimlerine destek olmak amacıyla 
hazırlandı.  Bu yaş grubundaki temel 
amaç öğrencilerimizin bir kariyere 
yönlendirmek değil; kendini ve sahip 
olduğu seçenekleri en iyi şekilde tanı-
masını sağlamaktır. Çocukluk dönemini 
tesadüflere bırakmak yerine uzman 
kişiler tarafindan hazırlanmış, gelişme-
ye katkıda bulunacak etkinliklerle zen-
ginleştirmek temel çıkış noktamızdı. 
Donald Super’ın Kariyer ve Yaşam Boyu 
Gelişim teorisi bize yol gösterici oldu. 
Bu sene özellikle üzerinde durduğu-
muz diğer bir konu ise sınava hazırlık 
süreçlerinin en ince detayına kadar 
şekillendirilmesi oldu. Çünkü bu süreç-
te öğrencilerimiz ve velilerimiz farklı 

boyutta bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. 
Tüm ihtiyaçlarını sınava hazırlık konu-
sunda deneyimli öğretmenlerimizle 
öngörüp programımıza dahil ettik. 
21. yy becerileri PDR programımızda ise 
21. yy becerilerine yönelik kazanımlar 
temel alındı. Bunlar: Eleştirel düşünme 
ve problem çözme; iletişim; işbirliği; 
yaşam ve kariyer becerileri; yaratıcılık. 
Bu kazanımlarla bizim okullarımızdan 
mezun olan her öğrencimizin akade-
mik donanımın yanı sıra geleceğin dün-
yasının ihtiyaçlarını da karşılayabilecek 
donanıma sahip olmasını hedefliyoruz. 
Araştırmalar insanların bir işe seçilme 
nedeninin bilgi donanımı olduğunu 
ancak işten çıkarılma nedenlerinin ise 
daha çok iletişim becerilerinden kay-
naklanan sorunlar olduğunu gösteriyor. 
Bu nedenle her alanda öğrenciyi des-
teklemenin önemine inanıyoruz. 

‘E-BÜLTEN İLE
VELİLERİMİZE DAHA 
KOLAY ULAŞIYORUZ’

Teknolojiden nasıl faydalanıyorsunuz?
Teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya çok 
önem veriyoruz. Son bir senedir tüm veli bül-
tenlerimiz velilerimizin daha kolay ulaşımı ve 
paylaşımını sağlamak amacıyla e-bülten hali-
ne getirildi. Ayrıca velilerimize ulaştırmak is-
tediğimiz PDR yayınlarımızın da dijital olarak 
paylaşımını sağladık. 



‘Bilgiye giden yol
meraktan geçer’

Bahçeşehir Koleji’nin anaokulu 
eğitimine getirdiği yeniliklerden biri 
de finans okur yazarlığı dersi. Finans 
Okur-Yazarlığı programı nedir ve 
neden böyle bir programa ihtiyaç 
duydunuz? 
Günümüzde başarılı olmak ve 
hedeflere ulaşmak için gerekli olan 
becerilerin değiştiğini görüyoruz. 
Sadece bilgi sahibi olmak yetmiyor, 
bilgi her yerde ancak o bilgileri nasıl 
beceriye dönüştürdüğümüz önemli. 
Biz de öğrencilerimizi erken çocukluk 
yıllarından itibaren bu becerilerle 
donatmayı hedefliyoruz. İşte Finans 
Okur-Yazarlığı da 21. yy becerilerin-
den biri. Küçük yaşlardan itibaren 
para kavramı ile ilgili becerilerin 
geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu 
tespit ettik. Bununla ilgili dünyadaki 

uygulamaları incelediğimizde “Finans 
Okur-Yazarlığı” programının çok farklı 
uygulamalarını gördük ve Bahçe-
şehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi hocalarımızla birlikte kendi 
ihtiyaç ve kültürümüze uygun bir 
program oluşturduk. Temel hedefle-
rimiz; Harcama, Biriktirme (Tasarruf) 
ve Paylaşma başlıkları altında, para 
nedir ve nasıl kullanılmalıdır, istek ve 
ihtiyaç arasındaki fark nedir, seçim 
yapmak, sabırlı olmak gibi kavramları 
pekiştirmektir. Her ay düzenlediğimiz 
etkinliklerle programımızı zenginleş-
tiriyoruz. Bu müfredatın 3 kitaptan 
oluşan bir eğitim setini de hazırladık. 
Bu çalışmaları yaparken hem Mate-
matik hem Okuma-Yazma hem de 
Değerler Eğitimi programlarımızla da 
örtüştürmeye dikkat ediyoruz.

‘BAHÇEŞEHİR 
KOLEJİ ANAOKULU 

EĞİTİMİNE YENİLİKLER 
GETİRMEYİ SEVİYOR’

Bahçeşehir Koleji Erken Çocukluk Eğitimi, öğrencilerini 21. yy becerileri  
ile donatırken sağlıklı, mutlu ve öğrenmekten keyif alan bireyler olarak 
yetişmelerini  hedefliyor. Anaokullarındaki yenilikler ve dijital eğitimi Okul 
Öncesi Eğitim-Öğrenim Direktörü Hale Güneş ile konuştuk.

Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi   
Eğitim-Öğrenim Direktörü

HALE GÜNEŞ
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Anaokulu eğitiminde öne çıkan özel-
likleriniz neler?
Erken çocukluk dönemi yılları dediği-
miz 0-6 yaş dönemi bir hocamızın da 
dediği gibi “Yaşamın Altın Yılları”dır. Bu 
yaş grubundaki çocukların en önem-
li özelliği de merak duygularıdır. Biz 
Erken Çocukluk Eğitimimizi planlarken 
önceliğimiz, çocukların merak duygula-
rını desteklemek, keşfetme ve öğrenme 
konusunda motivasyonlarını artırmak 
ve heyecan duymalarını sağlamaktır. 
Çünkü bilgiye ve öğrenmeye giden yol 
meraktan geçiyor. Okul öncesi eğitimin 
en önemli üç öğesi, öğretmen, program 
ve ortam. Çocukların bireysel farklı-
lıklarını ön plana çıkarmak önceliğiniz 
olmak zorunda. Elbette Okul Öncesi 
Eğitimin temelini oluşturan 5 gelişim 
alanına yönelik etkinlikler programımı-
zın vazgeçilmezidir. Sosyal-Duygusal, 
Bilişsel, Psiko-motor, Dil ve Özbakım 
becerilerini geliştirmenin yanı sıra 
Bahçeşehir Koleji Anaokullarımızda 
akademik gelişimlerini destekleyici ve 
çocuklarımızı ilkokula hazır hale getire-
cek çalışmaları da önemsiyoruz. 
Dijital eğitim anaokulundan itibaren 
başlıyor ve oldukça iddialı programınız 
var. Bu yıl başlayan Kod Saati uygula-
masından bahseder misiniz?
Bu yıl pilot olarak başlattığımız “Kod 
Saati” uygulaması da okullarımızda-
ki yeni uygulamalardan. Amacımız, 
çocuklarımızın yaratıcı ve eleştirel 
düşünme becerilerini bilgisayımsal 
düşünme (computational thinking) 
ile harmanlayarak 21. yy becerilerini 
edinmelerine destek olmaktır. Dersimiz 
üniversite öğretim üyeleri, okul öncesi 
ve bilgisayar öğretmenleri ile birlikte 
geliştirilmiştir. Bu programla çocukla-
rımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
aktif birer kullanıcısı olmalarının yanı 
sıra yaratıcı fikir oluşturarak bunu 
teknoloji ile üretebilen bireyler olarak 
yetişmelerini istiyoruz. Algoritmik 
düşünme becerilerinin gelişimini sağ-
lamak temel hedefimiz. Bu program; 
dijital teknolojilerin doğru ve sağlıklı 
kullanımı, teknolojik aletlerin çalışma 
prensipleri, iPad uygulamaları, basit 
algoritma geliştirme, programlama, 
dijital hikayeleme, animasyon tasarımı 
ve dijital oyun tasarımı modüllerini 
içermektedir.

Anaokullarınızda fiziki ortamlarda 
nelere önem veriyorsunuz?
Anaokullarımızda fiziki ortamları 
oluştururken, çocukların ihtiyaçlarına 
göre düzenlemeye, tamamen doğal ve 
ahşap malzemeler kullanmaya özen 
gösteriyoruz. Sınıflarımızda ve anao-
kullarımızın ortak kullanım alanlarında 
hazırladığımız öğrenme merkezlerinde 
çocukların yaşamsal etkinlikleri dene-
yimlemelerine firsatlar sunuyoruz. 

Bu alanları oluştururken İtalya’da 
geliştirilmiş olan Reggio Emilia eğitim 
modeline uygun eğitici materyal ve 
alanlar oluşturuyoruz. Eğitim ortamının 
özelliklerinin çocukların davranış-
larını da öğrenmelerini de etkilediği 
yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle de 
ortamlardaki ses yalıtımından, ışık kul-
lanımından, ısıdan, renk tonlarına kadar 

birçok farklı kritere dikkat ediyoruz.
Okul Öncesi Eğitimde öğretmen kali-
tesinin önemini biliyoruz. Eğitmenleri-
nizin kalitesini ve sisteme entegrasyo-
nunu nasıl sağlıyorsunuz?
Öncelikle tüm öğretmenlerin yaşam 
boyu öğrenme ilkesine inanması şart. 
Aynı öğrencilerimize kazandırmak iste-
diğimiz öğrenmekten heyecan duyma 
becerisini öğretmenlerimizin de duy-
masını bekliyoruz. Bahçeşehir Koleji’n-
de göreve başlayan her öğretmenimiz 
sisteme entegre olması için gerekli 
bilgi ve donanımı edinmek amacıyla 
hizmet içi eğitimlerimize katılır. Biz 
okullarımızda öğretmenlerimizi sadece 
yaz döneminde değil tüm yıl boyunca 
hizmet içi eğitimlerle destekliyoruz. Bu 
konuda Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi hocalarımızın da 
desteği çok büyük. Tüm Türkiye’de ki 
anaokullarımızda ortak program uygu-
luyoruz. Uygulamalardaki farklılıklarsa 
zenginliğimiz. 
Velilere yönelik uygulamalarınızdan 
bahseder misiniz?
Aile, çocuğun hayatındaki en önemli 
üç sac ayağından biri. Okul, öğretmen 
ve aile işbirliği tam olarak uyumlu bir 
şekilde sağlanamazsa hedeflere ulaşıl-
ması zor. Çocukla ilişkide olan ve onun 
hayatında yakın olarak yer alan herke-
sin bu süreçte katkısı var. Bu katkı çoğu 
zaman olumlu olsa da bazen de doğru 
yönlendirilmediğinde okulun amaçları 
ile çakışabiliyor. Örneğin biz eğitimciler 
olarak, kuralların çocuğun hayatında 
çok önemli bir yeri olması gerektiğini, 
kuralsız bir yaşam olamayacağını ifade 
ederken, evdeki yetişkinler çocuğa 
kural koymuyorlarsa çocukta bu davra-
nışı içselleştirme şansınız olamıyor. Bu 
açıdan da aile eğitimlerini çok önemsi-
yoruz. Böylece çocuklarımızda hedef-
lediğimiz gelişime hep birlikte doğru 
adımlarla ilerlemiş oluyoruz. Bunlarla 
birlikte, rehberlik hizmetlerimizle de 
ailelerimize bireysel destekler veriyor 
ve çocuklarındaki gelişim ve değişimle-
ri yakından takip edebiliyoruz. Öğ-
rencilerimiz için her dönemde iki kez 
hazırladığımız ayrıntılı “Bireysel Gelişim 
Raporları” da bu yolculukta ailelerimize 
ışık tutuyor. 

Amacımız, 
çocuklarımızın 

yaratıcı ve eleştirel 
düşünme becerilerini 

bilgisayımsal düşünme 
ile harmanlayarak 21. yy 

becerilerini edinmelerine 
destek olmaktır. 



Fen ve Teknoloji 
Lisesi öğrencileri
başarıya 
doymuyor

Bahçeşehir Koleji öğrencileri sadece sınav 
başarılarıyla değil ulusal ve uluslararası proje 
yarışmalarında aldıkları derecelerle de öne 
çıkıyor. YGS ve LYS’de aldıkları derecelerle 
zirvede yer alan öğrenciler Türkiye’nin seçkin 
üniversitelerine yerleşirken yurtdışındaki 
dünyaca ünlü üniversitelere de burslu kabul 
ediliyorlar. Her alanda zirvede olma hedefiy-
le yoluna devam eden okul, son dönemde 
bakın hangi başarılara imza attı. 

Dünyanın örnek aldığı bir eğitim 
sistemi içerisinde çok yönlü 
ve üretken bireyler yetiştiren 
Bahçeşehir Koleji Fen ve  
Teknoloji Lisesi öğrencileri 
ulusal ve uluslararası başarılar 
kazanmaya devam ediyor
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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, 
bu yıl bir kez daha 45. TÜBİTAK Ortaöğre-
tim Öğrencileri Arası Proje Yarışması’nda 
kendi bölgesi içinde en fazla projesi 
kabul edilen okul olmayı başardı ve 1500 
proje arasından seçilen, Kimya, Biyoloji, 
Uygulamalı ve Temel Fizik, Matematik 
dallarındaki 9 projesiyle İstanbul Avrupa 
Bölge Yarı Finali’ne katılmaya hak kazandı. 
Yarı Final’de okulun 4 projesi ödül aldı. 
Biyoloji, Temel Fizik ve Uygulamalı Fizik 
alanlarındaki 3 proje birincilik ödülünü, 
Biyoloji dalındaki bir proje üçüncülük 
ödülünü aldı. 

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji 
Lisesi öğrencilerinden Zafer Çavdar 
ve Kağan Kapıcıoğlu, Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK 
işbirliği ile düzenlenen Enerji Ve-
rimliliği Proje Yarışması’nda “Model 
Devriye Uçağı ile Yakıt Tasarrufu-
nun Sağlanması” adlı projeleriyle 
birincilik ödülünün sahibi oldular. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı tarafindan düzenlenen ödül 
töreninde BK Fen ve Teknoloji Lisesi 
Okul Müdürü Tolga Yıldız, Bahçe-
şehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
öğrencileri Zafer Çavdar ve Kağan 
Kapıcıoğlu ödüllerini Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı’dan aldılar.

22 Ekim 2014 tarihinde Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde gerçekleşen TÜSİAD 
STEM (Science, Technology, Engine-
ering, Mathematics / Fen, Teknoloji, 
Mühendislik, Matematik) Konferan-
sı’nda Bahçeşehir Koleji Fen ve Tekno-
loji Lisesi öğrencilerinin bu kapsamda 
ürettikleri uygulamalar sergilendi. Ça-
lışmaları yakından inceleyen TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, 
öğrencileri başarılarından dolayı 
tebrik etti ve en yakın zamanda Fen 
ve Teknoloji Lisesi’ni ziyaret etmek 
için söz verdi.

TÜBİTAK’ta birincilik 

TÜSİAD’dan Tebrik

EN FAZLA 
PROJESİ KABUL 
EDİLEN OKUL



Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 
işlevsel bir ürün ortaya çıkarmak üzere hep birlikte 
çalıştıkları RC (Radio Control) havacılık projesi kapsa-
mında, geri dönüştürülmüş strafor, ahşap, inşaatlarda 
kullanılmış artık metal parçaları gibi kolayca temin 
edilebilecek, çöp niteliğindeki malzemeleri işleyerek 
kilometrelerce uzağa uçabilen uçaklar inşa ettiler. Bu 
uçaklar, 3-8 Kasım tarihleri arasında, İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen Brandweek İstanbul kapsa-
mında, moda tasarımcısı Bahar Korçan’ın küratörlüğün-
de düzenlenen Upcycling (ileri dönüşüm) sergisinde 
katılımcılarla buluştu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri ülke 
sınırlarını aşan başarılarıyla da dikkat çekiyor. Her yıl 
Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yerleşen ve benzer 
bir başarıyı yurt dışı üniversitelerinde de gösteren Bah-
çeşehir Koleji öğrencilerinin yurt dışında burslu olarak 
kabul edildikleri okullardan bazıları şöyle; MIT, Stanford 
University, Yale University, Rice University, Bucknell 
University, UBC University of British Columbia, University 
of Toronto, Washington University, Drexel University, 
Florida Institute of Technology Rochester Institute of Te-
chnology, Oglethorpe University, Worcester Polytechnic 
Institute, Fairleigh Dickinson University, Brown Univer-
sity, NYU Polytechnic School of Engineering, Lafayette 
College, University of Chicago...

Geçtiğimiz yıl Bahçeşehir Koleji Gezici Bilim Müzesi Sos-
yal Sorumluluk Projesi’nde aktif olarak yer alan Bahçeşe-
hir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 20 farklı ilde 
30 binden fazla çocuğun bilimle tanışmasına vesile oldu. 
Bu büyük proje, egitimtercihi.com sitesinin düzenlediği 
Yılın Eğitim Ödülleri anketinde En İyi Okul Projesi seçildi.

Türkiye’nin en fazla kupaya 
sahip okulu unvanını devam 
ettiren Bahçeşehir Koleji Fen 
ve Teknoloji Lisesi, bu yıl da 
10. FIRST LEGO League (FLL) 
Robotik Yarışması’na katıl-
dı. İstanbul’da yapılan Bölge 
Turnuvası’ndan Spectrum 
takımının aldığı Araştırma 
Ödülü ve Wonderwall takımı-
nın aldığı Proje Jürisi Ödülü ile 
dönen Lise, Türkiye Şampi-
yonası’nda ise Wonderwall 
takımı Mekanik Tasarım 
Ödülü’nü alarak büyük sevinç 
yaşattı. Ayrıca, “Inte- gra” adlı 
takımıyla FLL’nin daha ileri 
seviyesinde bir yarışma olan 
First Robotics Competition’a 
(FRC) katılan Fen ve Teknoloji 

Lisesi, Chicago’da düzenlenen 
yarışmada Türkiye’yi temsil 
eden üç takımdan biri olarak 
takımının adını dünya sırala-
masında üst sıralara taşıdı. Ro-
botikçiler ve olimpiyatçılardan 
oluşan FenTek AllStarZ takımı 
ise Lise’nin robotik alanındaki 
başarılarına bir yenisini ekledi. 
NASA tarafindan düzenlenen 
Space Apps Challenge 2014 
İstanbul’a katılan FenTek 
AllStarZ takımı kesintisiz 36 
saat süren yarışmada Mission 
Martian projeleriyle Best Use 
of Hardware (En İyi Dona-
nım Kullanımı) kategorisinde 
Best Mission Concept global 
değerlendirmeye girmeye hak 
kazandı.

Robotik Kupası

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin 
her sene TÜBİTAK tarafindan düzenlenen bilim olimpi-
yatlarında üstün başarılar göstermesi ve tüm dünyadan 
gelen öğrenciler arasında birincilikler alması Türkiye 
için gurur verici bir geleneğe dönüşmüş durumda. Özel-
likle Fizik Bilim Olimpiyatları’nda dikkat çekici bir ba-
şarı gösteren Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
öğrencilerinden her yıl ortalama 2 tanesi Türk Fizik Milli 
Takımı’nın 5 üyesi arasında yer alıyor.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ  
ONLARI TERCİH EDİYOR

EN İYİ OKUL PROJESİ

UÇAKLARI BRANDWEEK 
SERGİSİ’NDE 

BİLİM OLİMPİYATLARI’NDA 
ÜSTÜN BAŞARILAR



STEM: Bütün
çocuklar için

Peki, Bahçeşehir Koleji Liseleri’nde STEM faaliyet-
leri kapsamında neler yapılıyor? FLL/FRC robotik 
çalışmaları, Bilim Projeleri çalışmaları, patent ve 
faydalı model çalışmaları bunlardan yalnızca bazı-
ları. Son dönemlerde uygulanan RC aktivitesi de 
(Radyo kontrollü model araçlar) öncülüğünü Bah-
çeşehir Koleji Liseleri’nin yaptığı bir başka değerli 
STEM çalışması. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji 
Lisesi’nde hazırlık sınıfindan itibaren zorunlu; 
Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’ndeyse seçmeli 
olarak verilen RC Model Araçlar derslerinde öğren-
ciler 3 boyutlu çizim ve modelleme programlarını 
kullanmayı, CNC ekipmanı ile parçalar kesmeyi, 
birçok elektrikli ve manuel el aletini kullanmayı 
öğreniyor Ürettikleri araçların (uçakların) elekt-
ronik parçalarını yurtdışından ithal etmeyi de 
tecrübe eden öğrenciler, sponsorluklar bularak, 
benzer imkânlara sahip olmayan okullara bağışta 
bulundukları uçaklar da yapıyorlar.
Kendi yakıtlarını üretirken kimya, uçaklarını ta-
sarlarken geometri ve matematik, uçururken ise  
fizik gibi derslerin temel konularını uygulamalı 
olarak öğrenen ve kullanan öğrenciler, yurt dışın-
dan getirdikleri motor parçalarını monte ederken 
de bolca elektronik çalışmış oluyor, lehim ve basit 
devre tasarımları yapıyorlar. Öğrencilerin gele-
neksel olarak 9 ve 10’uncu sınıflarda katıldıkları 
TÜBİTAK Bilim Projeleri Yarışmaları’na hazırlıkları 
açısından da büyük önem taşıyan STEM aktivite-
lerinin daha fazla öğrenciye ulaşması en büyük 
amaç.  Bahçeşehir Koleji Lisesi öğretmenleri ve 
öğrencileri bunu gerçekleştirmek için var güçle-
riyle çalışıyorlar.

STEM, yani Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 
alanlarında yetenek sahibi bir toplum oluşturmak ve bu 
birikimi devam ettirmek Bahçeşehir Koleji liselerinde 
eğitim stratejisinin önemli bir parçası.
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STEM FAALİYETLERİ

STEM (FeTeMM), Science 
(Fen), Technology (Teknoloji), 
Engineering (Mühendislik) 
ve Mathematics (Matematik) 
kelimelerinin baş harflerinden 
oluşan bir kısaltma. Fen öğre-
timini kapsayan ilgili alanların 
orta öğretimde birbirinden ayrı 
öğretilmesinin sakıncalarını 
bertaraf etme fikrine dayanı-
yor ve dünyada giderek daha 
fazla önem kazanıyor. 2012’de 
Başkan Obama, “Matematik ve 
Fen Bilimleri Ortaklığı” projesini 
genişleterek, eyaletlere STEM 
konusunda öğretmen yetiştir-
mek için ödenek ayırdı örneğin.
Bahçeşehir Koleji Liseleri de bu 
anlayış doğrultusunda STEM 
alanlarında yetenek sahibi bir 
toplum oluşturmayı eğitim 
stratejilerinin önemli bir par-

çası haline getirmiş durumda. 
Hedef STEM eğitimini sadece 
üstün yetenekli çocuklara değil, 
bütün çocuklara yönelik olarak 
uygulayabilmek. Önümüzdeki 
yıllarda değişmesi sözkonusu 
olan üniversite giriş sınavların-
da, üniversitelerin öğrencilerini 
mülakatlar yaparak almalarının 
gündemde olduğu düşünüldü-
ğünde bunun öğrenciler için ne 
kadar önemli bir avantaj yarata-
cağı ortada. Zira, iİleride ABD’de-
ki üniversite giriş prosedürüne 
benzemesi muhtemel olan 
yeni sınav sisteminde, sözgeli-
mi Elektrik/Elektronik eğitimi 
almak isteyecek bir öğrenciye, 
yapmış olduğu projelerin ve 
hedeflediği bölümle ilgili ön 
hazırlıklarının sorulması gayet 
mümkün.



Bir başarı 
destanı

Bu yıl 22. kez düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda Bahçeşehir Koleji 
Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri yıllardır süren 
geleneği bozmayarak büyük bir başarıya imza attılar.

On yıldır TÜBİTAK tarafindan düzenle-
nen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda her 
yıl bir başarı destanı yazıyor Bahçe-
şehir Koleji öğrencileri. Bilim alanında 
kaydedilen her yeni başarı o destana 
yeni dizeler ekliyor.
TÜBİTAK’ın Ulusal Bilim Olimpiyatla-
rı’nı düzenlemekteki amacı, öğren-
cileri Temel Bilimlerde çalışmalar 
yapmaya özendirmek, gelişmelerini 
desteklemek. Bu amaçla her yıl 
matematik, bilgisayar, fizik, kimya 
ve biyoloji dallarında düzenlenen 
Bilim Olimpiyatları’nda öğrencilere 
iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanı-
yor. İkinci aşama sınavları sonucunda 
madalya alan öğrenciler, aldıkları 
madalya ve para ödülünün berabe-
rinde sınavdaki dereceleri oranında 
girecekleri ilk Lisans Yerleştirme 

Sınavı’nda ek katsayı uygulamasından 
yararlanıyor. Ayrıca, LYS sonucunda 
Türkiye’deki üniversitelerin temel 
bilim bölümlerinden birini kazanarak 
kayıt yaptıran öğrenciler, Bilim İnsanı 
Destekleme Daire Başkanlığı tarafin-
dan 2205-Yurt içi Lisans Burs Progra-
mı ile destekleniyorlar.
Bu yıl 22. kez düzenlenen Ulusal Bilim 
Olimpiyatları’nda Bahçeşehir Anadolu 
Lisesi ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji 
Lisesi öğrencileri bir kez daha büyük 
bir başarıya imza attılar.
Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğren-
cisi Tolga Gürcan fizik dalında altın 
madalya; Bahçeşehir Fen ve Tekno-
loji Lisesi öğrencileri Ender Şahin ve 
Muhammet Yusuf Efe fizik dalında 
gümüş madalya, Yusuf Mert Demir-
lenk ise kimya dalında altın madalya 

almaya hak kazandılar.
Süreç devam ediyor. Bundan sonraki 
süreçte başarılı olan öğrenciler, 2014-
2015 öğretim yılı yarıyıl tatilinde 
TÜBİTAK tarafindan düzenlenecek 
Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış 
Okuluna davet edilecekler. Kış Okulu 
sonunda başarılı olan öğrenciler ise 
Uluslararası Bilim Olimpiyatları ekip-
lerine seçilecekler.
Bilindiği gibi bundan önceki yıllarda 
oluşturulan Fizik Uluslararası Bilim 
Olimpiyatları ekiplerinin en az iki 
üyesi Bahçeşehir Koleji öğrencileri ol-
muş, öğrenciler ülkelerini uluslararası 
platformda başarıyla temsil etmişti. 
Bahçeşehir Koleji eğitim ve öğretim 
kadrosu bu başarının büyüyerek de-
vam etmesi için tüm gücüyle öğrenci-
lerini desteklemeye devam ediyor.

Ulusal Bilim 
Olimpiyatları’nda 
Bahçeşehir Anadolu 
Lisesi öğrencisi Tolga 
Gürcan fizik dalında 
altın madalya; 
Bahçeşehir Fen 
ve Teknoloji Lisesi 
öğrencileri Ender 
Şahin ve Muhammet 
Yusuf Efe fizik 
dalında gümüş 
madalya, Yusuf 
Mert Demirlenk ise 
kimya dalında altın 
madalya kazandı.



 İzmir Bahçeşehir Koleji
Avrupa Birliği Projesinde

İzmir Bahçeşehir Koleji, Avrupa Birliği’nin Sor-
gulama Sandığı Projesine katılarak büyük bir 
başarıya imza attı. 4 yıl sürecek olan projede 
İzmir Bahçeşehir Koleji Avrupa’nın değişik 
ülkelerindeki üniversiteler, bilim merkezleri 
ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak 
Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimi’nin gelişti-
rilmesine ve hem öğrenme hem de öğretme 
ortamlarında etkili bir şekilde kullanılmasına 
yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinde 
bulunacak.
Projede  7 farklı çalışma paketi kapsamında 4 
yıllık planlamalar yapıldı ve önümüzdeki yıldan 
itibaren Türkiye çapında öğretmen eğitimle-
rine başlanacak. 4 yıllık süreç sonunda toplam 
1100 öğretmen ve 23.000 öğrencinin bu proje 
etkinliklerinde yer alması planlanıyor.
Tüm Avrupa’ya açık hale getirilecek olan 
Sorgulama Sandığı Platformu, örgün eğitim yo-
luyla öğrenme ortamını ve programını bilim ve 
araştırma merkezleriyle ilişkili hale getirecek 
ve böylece bilim adamları birbiriyle karşılaşmış 
olacak. Bu yaklaşımın amacı, gelecekte daha 
güvenli bir şekilde araştırma ve buluş yapılabil-
mesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip bireyler  
ve bilimsel açıdan kültürlü bir toplum yetiş-
mesine katkıda bulunmak.

İzmir Bahçeşehir Koleji, Avrupa Birliği’nin en prestijli programı olan ve 7. Çerçeve Programı 
kapsamında kabul edilen Sorgulama Sandığı (Ark of Inquiry) projesi içinde yer alıyor.
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Sorgulamaya dayalı etkinliği tamamlayan öğrencilerin oluşturduğu 
takımlar, sorgulama ödülü için yarışacaklar ve başarılı olanlar per-
formanslarına göre  Sorgulama Yıldızı, Diploma, Bronz, Gümüş ve 
Altın Madalya gibi Responsible Research and Innovation- RRI (So-
rumlu Araştırma ve Yenilik) sorgulama ödülleriyle onurlandırılacak.

SORGULAMAYA DAYALI
ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİ



Bahçeşehir Koleji Liseleri
yeni mezunlarını verdi

Bahçeşehir Koleji Liseleri yeni mezunlarını törenlerle uğurladı. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu 
Lisesi Kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Devrim Karaaslanlı, 
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız, Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi 

Müdürü Nilüfer Özsoy, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. 

Düzenlenen törende konuşan BK 
Genel Müdürü Devrim Karaaslanlı, 
Bahçeşehir Kolejinin 20. yılın-
da öğrencilerin mezuniyetlerini 
kutlarken “Bahçeşehir Koleji Fen 
ve Teknoloji Lisesi Türkiye’nin en 
büyük sosyal sorumluluk projesidir 
. Bugün okulumuzdan 24 öğren-
cimiz mezun oluyor. Bu öğrenciler 
Fen ve Teknoloji Lisesi’ne 500 tam 
puanla, yani Türkiye’nin en yüksek 
puanıyla yerleştiler ve dünyanın 
sayılı üniversitelerinden kabullerini 
aldılar. Anadolu Lisesi’nden 70 öğ-
rencimizle toplamda 100 öğrenci-
mizi mezun ediyoruz. Geçen sene 
üniversiteye yerleşme başarıları 
yüzde 100’dü, bu yıl da yüzde 100 
olacak’’ dedi.

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nden 
birincilikle mezun olan Sümeyye Nur 
Erek ileride doktor olup, tıp alanında 
çeşitli araştırmalar yapmak istediğini 
söyledi. Erek, ‘’Okulum bu doğrultuda 
beni yurt dışına yönlendirme konusun-
da çok yardımcı oldu. Kariyerimdeki 
yükselişime yurt dışında devam etmek 
istiyorum. Bu yüzden okuluma teşek-
kür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Kolejleri Fen ve Teknoloji 
Lisesi’nden birincilikle mezun olan 
Zeynep Bayram ise ‘’Okulum bana nasıl 
bir yönetici, nasıl bir lider olunacağının 
yanı sıra nasıl iyi bir insan olunacağını 
öğretti. Aldığım eğitimle inanıyorum ki 
şu anda Türkiye’de herhangi bir lisede 
okuyan yaşıtlarımdan birkaç adım daha 
öndeyim’’ dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Mü-
dürü Tolga Yıldız törende yaptığı konuşmada 
“Bu yıl dördüncü kez mezun veriyoruz ve 
gururluyuz. Farklı bir okuluz çünkü son 8 yıl-
dır bu ülkede çok farklı işler yaptık. Her şeyin 
ötesinde öğrencilerimizi çok yönlü olarak 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz ileride 
teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir 
ülke olmak istiyoruz,” dedi.

Bahçeşehir Kolejinin 20. Yılında Anadolu 
Lisesi olarak 17. mezunlarını verdiklerini 
ifade eden Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi 
Müdürü Nilüfer Özsoy, “Oldukça mutlu ve 
gururluyuz. Mezun olan öğrencilerimizle 
hazırlık sınıfi süreci ile beraber 5 yıldır birlik-
teyiz. Bu süreçte onların Robotik ve TÜBİTAK 
gibi çok alanda başarılarına şahit olduk ve 
şimdi de üniversite sınavındaki başarılarına 
şahit olacağız’’ diye konuştu.

DEVRİM 
KARAASLANLI

NUR EREK

ZEYNEP BAYRAM

TOLGA YILDIZ

NİLÜFER ÖZSOY



Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
Lisans ve Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi yüksek lisans mezunu olan İpek Bulduk 
Cooley, 17 yıldır eğitimci olarak görev yapmakta. 
2004 yılında Amerikan Hükümetinin açmış oldu-
ğu Fullbright Bursluluk  sınavında Türkiye birincisi 
olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington 
eyaletine tam zamanlı lise öğretmeni olarak gitti. 
İkinci Fullbright bursuyla Farklılaştırılmış Dil Edinimi 
üzerine araştırmalar yaptı ve sonuçlarını  üniver-
sitelerde düzenlenen seminerlerde paylaştı. 5 yıl 
boyunca Washington Eyaleti’ne bağlı okullarda 
Yabancı Diller Programından sorumlu yönetici ola-
rak görev aldı. ABD’de bulunduğu sürede müfredat 
geliştirme ve Amerikalı öğretmenlerin hizmet içi 
eğitim programı uygulamalarını gerçekleştirdi. İpek 
Bulduk Cooley yabancı dil eğitimindeki birikim ve 
tecrübesini  ulusal ve uluslararası konferanslarda 
verdiği seminerlerde meslektaşlarıyla paylaşıyor.

17 YILLIK
BİRİKİM

‘Dil bilmek 
özgürlüktür’

Günümüzde yabancı dil eğitimi neden önemli?
Küreselleşen dünyamızda internet ve teknolojinin 
hayatımızın merkezine oturduğu bir dönemdeyiz. Sa-
dece ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek değil dünya 
haberlerini, konferansları, konuşmacıların sunumlarını, 
makaleleri sanal dünyada takip edebilme imkânımız 
mevcut. Bazı karşıt görüşlere rağmen bu imkandan 
yararlanabilmek ortak bir dil ile iletişim sağlamakla 
mümkün olabiliyor. Her ne kadar teknoloji tercüme 
imkanı sunsa da anlamlı bir iletişim adına yeterli 
olmuyor. İngilizce ve ikinci bir yabancı dile hakimseniz 
ortalama yedi milyar kişinin yaşadığı dünyamızın pro-
aktif bir vatandaşı olabiliyorsunuz. Biz öğrencilerimize 
eleştirel düşünmeyi öğretiyoruz. Sorgulayabilmek için 
öncelikle algılayabilmek gerekir. Algılayabilmek için de 
dil yeterliliğine ihtiyaç vardır. 
Bahçeşehir Kolejinin dil eğitimine verdiği önem
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
80’li yıllardan itibaren yabancı dil eğitimi yaygınlaş-
masına rağmen çok sınırlı sayıda özel okul mezunu 
yabancı dili sözlü ve yazılı boyutta etkin şekilde kulla-
nabiliyor. Yabancı bir dili edinmek meşakkatli ama ki-
şisel ve profesyonel anlamda çok değerli bir yatırımdır. 
Kimseye ihtiyaç duymadan yabancı bir dili anlamak ve 
bu dilde kendini ifade edebilmek özgürlüktür.  Yabancı 
dil edinmenin doğru yönetilmesi gereken bir süreç ol-
duğuna vakıf olan Bahçeşehir Koleji, hedefini yüzeysel 
ezberler ve günlük konuşma akıcılığı ile sınırlandır-
mayıp, akademik dil gelişimi üzerine yapılandırıyor. 
Süregelen öğretmen eğitimine önem veriyor, kadro-
sunu ana dili İngilizce olan tecrübeli öğretmenlerle 
güçlendiriyor. Bu sürecin her bir aşaması titiz, yenilikçi, 
istikrarlı ve birbiri ile çelişmeyen yöntem ve teknik-
lerle yürütülüyor, en güncel ölçme ve değerlendirme 
araçları ile takip ediliyor. Öğrenci, Kişiye Özgü Öğretim 
Modeli ile dili içselleştirerek ediniyor ve hayata akran-
larından çok daha yetkin ve hazırlıklı başlıyor.

‘ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ 
ÖĞRETİYORUZ’

Bahçeşehir Koleji yabancı dil eğitimine verdiği önemle öne çıkıyor. Çift Dilli 
Eğitim Sistemiyle öğrencilerine İngilizce anadil becerisi edindirmeyi hedefleyen 
Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley ile yabancı dil 
eğitiminin önemini ve Bahçeşehir Kolejindeki eğitimin hedeflerini konuştuk.

Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü

İPEK BULDUK COOLEY
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Bahçeşehir Kolejinde yabancı dil 
eğitimi anaokulundan başlıyor. 
Bunun önemini ve farkını 
nasıl anlatırsınız? Yabancı 
dil eğitimine anaokulun-
dan başlamak öğrencide 
nasıl bir fark yaratıyor?
 “Ağaç yaşken eğilir” 
atasözünün  sorunuza 
geleneksel ama doğru bir 
cevap niteliği taşıdığını düşü-
nüyorum.  Bilim insanları beynin 
en esnek olduğu, algılamanın, kodlamanın 
ve dil edinmenin en etkin ve hızlı bir şe-
kilde gerçekleştiği yaşların erken çocukluk 
olduğu konusunda hemfikir. Anadilin ya-
nında eş zamanlı olarak edinilen dil, anadil 
kadar kusursuz ve aksansız olabiliyor. 
Öğrenci her iki dilde de dilin özelliklerini 
kavrıyor, bu becerileri sözel ve yazılı ileti-
şimde kullanırken, diğer dil ve kültürlere 
de hoş görü ile yaklaşmayı, öz saygılarını 
ve problem çözme yetilerini pekiştiriyor. 
Bu nedenle küçük yaşlarda başladığımızda 
dil gelişiminde çok ciddi bir yol kat etmiş 
oluyoruz. 
Bahçeşehir Kolejinin çok iddialı bir yaban-
cı dil eğitim programı var, “dil edindiriyo-
ruz” derken bu iddianızı eğitim sistemin-
de hayata  nasıl geçiriyorsunuz?
Ben seksenli ve doksanlı  yıllarda kolejde 
okudum. Biz 11 yaşında başlardık yabancı 
dil eğitimine. Öğrenmesine öğrendik tabii 
ama biz sadece öğrendik, edinmediğimiz  

için taşlar ancak uzun yıllar yurt 
dışı deneyimden sonra yerine 

oturdu . Bizim Bahçeşehir 
Kolejinde amacımız bir dili 

edindirmek. Öncelikle 
edindirmek ve öğretmek 
arasındaki farkı çok iyi 
anlamak gerekiyor. Belirli 
bir yaştan sonra ancak 

öğrenebilirsiniz. Sadece 
yabancı dil derslerinde, belirli 

saatlerle kısıtlı olan bir eğitimle, 
bolca ezberleyerek katedebilcek yol 

tatminkar değildir. Hangi durumda ne 
şekilde cevap vereceğimizi  bilmekle sınır-
lıydı bizim öğrenme şeklimiz. Bahçeşehir 
Koleji yabancı diller bölümü olarak, öğren-
cilerimizi hazırlıklı olmadıkları ortamlarda 
da, düşünebilen, üretebilen ve kendini net 
ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Okul öncesinden başlayarak 
yabancı  dile doğal ortamında eğlenir-
ken, bahçede oynarken, yemek yedikleri 
zamanlarda  ve  mümkün olan her firsatta 
sürekli maruz kalarak edinebiliryorlar. 
Uzun vadede senaryosu belirlenmiş kısa 
filmler yerine, doğaçlama kendi gerçekle-
rini yaratabilme gücünü elde ediyorlar.
“Öngörmek, hükmetmektir!” sözünden 
yola çıkarak tüm planlarımızı, geleceğin 
liderlerinin edinmesi gereken bilgi ve be-
cerileri şimdiden tespit ediyor, işbirlikçilik, 
eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iletişim 
gibi 21.yy becerilerini geliştirecekleri 
firsatları derslerimizin ayrılmaz bir parçası 
haline getiriyoruz.

 
Kimseye ihtiyaç 

duymadan yabancı bir dili 
anlamak ve bu dilde kendini 
ifade edebilmek özgürlüktür.  

Bahçeşehir Koleji, hedefini 
günlük konuşma akıcılığı ile 
sınırlandırmayıp, akademik 

dil gelişimi üzerine 
yapılandırıyor. 

Öğrenci ilkokula geldi-
ğinde sistem nasıl devam 
ediyor?
Biz buna İngilizcede scaf-
folding diyoruz, sanki bir 
bina inşa eder gibi. Taktir 
edersiniz ki temeli sağlam 
olmayan bir binanın uzun 
vadede sağlıklı olması 
beklenemez. Biz anaoku-
lunda, 1 ve 2. sınıflarda çok 
sağlam temeller attığımız 
ve öğrenciler İngilizceye 
yoğun bir şekilde maruz 
kaldıkları için ilerleyen 
yıllarda gelişimlerini hızla 
devam ettiriyorlar. 

‘TEMELİ SAĞLAM
OLMAYAN BİNA
SAĞLIKLI OLMAZ’



Ölçme ve değerlendirmede 
neden uluslararası bir kurumu 
tercih ettiniz?
Eğitimimize o kadar çok 
güveniyoruz ki,  uluslararası 
bir ölçme değerlendirme ku-
ruluşu öğrencilerimizi ölçsün 
ve değerlendirsin istedik. 
Akademik yılın başında, orta-
sında ve sonunda olmak üze-
re üç kez Kanada’nın prestijli 
eğitim kurumlarına yirmi beş 
yıllık tecrübesi ile ölçme ve 
değerlendirme hizmeti veren 
Precise Solutions firması ile 
işbirliği içinde, Avrupa dil 
pasaportu kriterlerine uygun 
olarak, tamamen objektif on-
line sınavlar yapıyoruz. Bu sı-
navlar sonucunda çok detaylı 
verler alıyoruz. Öğrencimizin 
destek ihtiyacı duydukları ka-
zanımları, becerileri belirliyor, 
öğrenci, öğretmen, veli ve 
okul idaresine veriye dayalı 
dil gelişimini takip edebilme 
imkânı veriyoruz. Dünyada 
“self assessment”  olarak 
adlandırılan, öğrencinin kendi 
kendini değerlendirebilme-
sine de çok önem veriyoruz. 
Öğrencide farkındalık yarat-
mak dil gelişiminde kritik bir 
rol oynuyor. Çocuğun sadece 
ebeveyni veya öğretmeni 
tarafından takip edilmesi 
değil, kendisinin de ne gibi bir 
desteğe ihtiyacı olduğunun 
farkında olması gelişime hız 
ve anlam katıyor. 
Bahçeşehir Kolejinde

ortaokula gelmiş bir öğren-
cinin yabancı dil seviyesi 
nasıldır?
Ortaokul döneminde bizim 
iki önemli hedefimiz var; 
bir tanesi sınav. Ülkemizin  
sınav gerçeğini görmezden 
gelemeyiz. Bahçeşehir Koleji 
Yabancı Diller Bölümü olarak 
öğrencimizi her yönden hazır 
hale getirmeye çalışıyoruz. 
Bir yandan MEB’in verdiği 
sınavlarda azami başarılı 
olmalarını bekliyoruz.  Diğer 
yandan uzun yıllar inşa 
ettiğimiz 4 yaştan 12. sınıfin 
sonuna kadar devam eden  
dil edinim sürecini başarıyla 
sürdürmelerini sağlıyoruz. 
Ortaokul öğrencilerimizin 
yabancı dilde kendilerini çok 
rahat ifade edebilen, hazırlıklı 
olmadıkları durumlarda dahi 
doğru ve akıcı iletişim kura-
bilen,  genel kültürü ve hayat 
görüşü ile beslenen fikirle-
riyle bir anda konuşmanın 
seyrini değiştirebilen bireyler 
olarak yetişmelerini hedefli-
yoruz. Hemfikir olmadıkları 
durumlarda savlarını net ola-
rak ortaya koyabilmelerine 
önem veriyoruz. 

Bu sene yeni bir sınav ve takip sistemi 
getirdiniz. Bu sistemin İngilizce eğitimine 
katkıları ne olacak? 
Biz detaylı bir  araştırma ve öğrencinin 
ihtiyaç analizini yaparak işe başlıyoruz. Ya-
bancı dil takip sistemimizi de bu temelden 
hareketle ortaya çıkardık. Öçmediğiniz bir 
şeyi değerlendiremezsiniz. Değerlendirseniz 
dahi  öznel yargıdan öteye gitmez. Dünyada 
ve ülkemizde çocukların yabancı dil gelişim 
takiplerinin ne şekilde yapıldığını araştır-
dık. Takip sisteminin öğretmenlerin kendi 
sınıflarında yaptığı sınavlar veya yılda bir 
kez yapılan yeterlilik  sınavlarından öteye 
gitmediğini gördük. Uygulanan sınavlar çok 
değerli dönütlerdir. Amacımız öğretmenlerin 
yapmış oldukları sınav ve gözlemlere sırtı-
mızı dönmek, yok saymak değil. Ama bizim 
isteğimiz bu öğrenciler dünyada yaşıtları 
arasında neredeler, dil edinim sürecinde 
hangi aşamaya gelmişler sorusuna cevap 
bulmaktır. Öğrencilerimizi “İngilizce seviyen 
yetersiz” ya da “İngilizce seviyen üst düzey-
de” gibi keskin ama belirsiz sınırlarla ayırmak 
istemiyoruz. Biz tespit ve telafi yöntemine 
gidiyoruz. Aynen ultrason gibi düşünün, 
vücudun neresinde bir sıkıntı olduğunu 
belirleyemezsiniz lazerle tedavi mümkün 
olmayacak, tamamen rastgele atışlar yapıla-
caktır. Biz rasgele atışlar yapmıyoruz. 

Geleceğin  
liderlerinin bilgi ve 

becerilerini şimdiden 
tespit ediyor,  

21. yy becerilerini 
geliştirecekleri 

firsatları derslerimizin 
parçası haline 

getiriyoruz.

YENİ SINAV TAKİP SİSTEMİNİN
 İNGİLİZCE EĞİTİMİNE KATKISI
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Çift dilli öğrenciler
nasıl yetişiyor?



Dil insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en 
önemli beceridir. Çift dilli bireyler ise iki farklı 
dili anadili olarak edinmiş kişilerdir. Ancak 
sadece ebeveynleri farklı dilde konuşan bi-
reyler ya da çok küçük yaşından itibaren farklı 
bir ülkede farklı bir dile maruz kalan bireyler 
çift dilli olabilir algısı artık değişiyor. Yeni nesil 
eğitim kuramları erken yaş eğitimde çift dile 
maruz kalan çocukların da çift dilli olabileceği 
görüşünü hayata geçiriyor. Türkiye’de çift dilli 
eğitimin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji 
anaokulundan başlayarak uyguladığı Çift Dilli 
Eğitim Sistemi ile İngilizcede anadil becerisi 
edindirmeyi hedefliyor. “Öğretmiyoruz, edin-
diriyoruz” olarak özetlenen sistemin amacı 
öğrencilerin hayatın her alanında İngilizceye 
maruz kalmalarını sağlamak. Böylece yeni bir 
dil öğrenmiyor, ediniyorlar. 

Yoğun akademik çalışmalar ve araştırmalar 
sonunda hayata geçirilen sistem titiz bir 
çalışma ve planlamayla uygulanıyor. Öğren-
ciler anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk 
yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışıyor. 
Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Çift Dilli Eği-
tim Sistemi güçlü teorik altyapıya sahip. Teo-
rik altyapının okullarda eksiksiz uygulanması 
için kurum içi eğitimler veriliyor ve sistemin 
doğru şekilde uygulanması merkez tarafin-
dan denetleniyor. Ölçme ve değerlendirme 
için uluslararası kurumlarla birlikte çalışılıyor. 
Yabancı dil eğitim kitapları titizlikle seçiliyor. 
Eğitimin her aşaması uzmanlar tarafindan 
planlanıyor ve hayata geçiriliyor. Türkiye’de 
çift dilli eğitimin öncülüğünü yapan Bahçe-
şehir Koleji başarıyla uyguladığı sistemiyle 
İngilizceye anadil seviyesinde hakim olacak 
bireyler yetiştiriyor. Çift Dilli Eğitim Sisteminin 
hedeflerini ve uygulanmasını Bahçeşehir Ko-
leji Çift Dilli Eğitim Koordinatörü Gamze Unay 
ve öğretmenlerden dinledik.

Türkiye’de çift dilli eğitimin 
öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji 
anaokulundan başlayarak uyguladığı  
Çift Dilli Eğitim Sistemi ile İngilizcede 
anadil becerisi edindirmeyi hedefliyor.

ÇİFT DİLLİ 
EĞİTİM
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Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller  
ve Çift Dilli Eğitim Koordinatörü 

GAMZE UNAY

Gamze Unay, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı dalda-
ki yüksek lisans eğitimini Hacettepe  Üniversitesi 
ve Londra Üniversitesi’nde tamamladı. Birming-
ham, University of Wolverhampton’da ‘Eğitim’de 
Toplam Kalite Yönetimi’ konusunda yüksek lisans 
derslerine katıldı. Fulbright değişim programı 
kapsamında 1 yıl, ABD’de, Rampart High School’da 
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Drama öğretmenliği 
yaptı. Türkiye’nin prestijli eğitim kurumlarından 
birinde İleri Düzey İngilizce ve Bilgi Kuramı ders-
leri verdi; uzun yıllar İngilizce Bölüm Başkanlığı, 
Uluslararası Bakalorya Program Koordinatörlüğü 
görevlerinde bulundu. Ağustos 2010 tarihinden 
beri Bahçeşehir Kolejleri Çift Dilli Program Koor-
dinatörü olarak görev yapıyor. 

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM
2.  anadil 
oluşturmak

‘Çocuklar
dili yaşıyor’

Çift Dilli Eğitim nedir?
‘Çift Dillilik’ denilince toplumda ve diğer eğitim kurum-
larında  pek çok farklı algı oluştu. Hatta bize İngiliz-
ce’nin yanında hangi ikinci dili öğretiyorsunuz diye 
soranlar oldu. Biz ikinci yabancı dil veriyoruz elbette 
ama asıl amacımız öğrencilerin İngilizce’yi kendi ana-
dillerinin yanı sıra ikinci bir anadil olarak kullanabilme-
lerini sağlamak. Çift Dilli Eğitim ile kastettiğimiz budur. 
Bahçeşehir Koleji’nin çift dilli eğitimdeki başarısının 
sırrı nedir?
Burada önemli olan sistemdir. Sistemin nasıl kullanıl-
dığı da ciddi bir fark yaratır. Ayrıca öğretmen eğitimi 
bizim için önemli. Çünkü çift dilli bireyler yetiştirebil-
mek için çok küçük yaşlarda eğitime başlıyoruz. 4 yaş, 5 
yaş ve birinci sınıf, başlangıç yaşıdır. Çocuklarımıza, okul 
öncesinden başlayarak sabah okula geldikleri andan 
akşam okuldan çıktıkları ana dek mümkün olduğu 
kadar İngilizce dinletiyoruz. Anaokullarında bir yabancı 
bir de Türk öğretmenimiz tüm gün boyunca çocukları-
mızla birlikte oluyor. Böylece çocuklar dili yaşıyorlar. Bu 
tıpkı bir bebeğin anadilini kazanma evresinde yaşadığı 
deneyime benziyor. Öğrencilerimiz hedeflediğimiz dili, 
ilk başlarda dinleyerek, yani pasif olarak, sonra daha 
aktif bir şekilde kullanıyorlar. Sözkonusu deneyimin 
yaşatılabilmesi tümüyle gereken sistemin kurulmasıyla 
ve uygun ortamın yaratılmasıyla mümkün. Derslere gi-
recek hem Türk hem yabancı öğretmenlerimizi sistemi 
uygulamak üzere çok iyi eğitiyoruz. 
Bu sistemin ana taşları nelerdir?
Öncelikle konuşmak. Konuşma evresinde biz fonetik 
dediğimiz ses bilgisine dayanarak İngilizce öğretiyoruz. 
Ardından okuma ve dinleme geliyor. Aynı yaştaki her-
hangi bir çocuğun yurtdışında gördüğü okur yazarlık 

‘DİL KAZANIMI  
4 EVREDEN OLUŞUYOR’

Şu anda 12 okulda uyguladığı Çift Dilli Eğitim sistemiyle ikinci bir dili 
anadili gibi kullanabilen bireyler yaratmayı hedefleyen Bahçeşehir 
Koleji, bu alandaki başarısıyla eğitimde fark yaratıyor. Çift Dilli 
Eğitim Koordinatörü Gamze Unay bu sistemin inceliklerini ve 
uygulamadaki başarının sırrını anlattı.

ÇİFT DİLLİ 
EĞİTİM



(literacy) programının aynısını bizim 
çocuklarımız da görüyor.
Sistemin uygulanmasında yabancı öğret-
menler nasıl bir rol oynuyor?
Dünyanın İngilizce konuşulan çeşitli 
bölgelerinden öğretmenlerle çalışmak-
tayız. Bu da, Bahçeşehir Eğitim kurumları 
olarak bizim ‘dünya vatandaşlığı’nı öne 
alan duruşumuzla çok iyi örtüşüyor. 
Öğretmenlerimizin sadece dil konu-
sunda değil farklı boyutlarda da eğitime 
katkıları oluyor; derse girdiği sınıfta geldiği 
kültürü yansıtıyor, deneyimleri paylaşıyor. 
Böylece, özellikle anaokulundan başla-
yan çocuklarımız çok renkli ve çok yönlü 
yetişiyor.
Okuma yazmaya geçiş hangi aşamada 
oluyor?
Birinci sınıfin sonunda. Türkçe okuma 
yazmaya başlandığı anda İngilizce de eş 
zamanlı olarak gelişiyor. Burada şöyle bir 
parantez açayım, acaba bu çocukların 
zihninde bir kargaşa yaratır mı gibi bir 
kaygı olabiliyor zihinlerde. Bilimsel bir 
temele dayanan bu eğitimi Bahçeşehir 
Üniversitesi ve Carly Churchill University 
ile birlikte çalışarak veriyoruz. Ayrıca 
uluslararası birçok okula baktığımızda 
da bir değil birden çok dilin kullanıldığını 
görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir kargaşa 
söz konusu değil.
Bahçeşehir Kolejinde Çift Dilli Eğitim alan 
çocuklar birinci sınıftan itibaren İngilizce 
okuma yazmaya başlıyor denebilir mi?
Evet ama bunu çok iyi açıklamak lazım. 
Çift dilli sistemle çocuklarımıza İngilizce 
konuşturacağız dediğimizde bazen veli-
lerde farklı bir algı oluşabiliyor. Çocuklar 
bir senenin sonunda şakır şakır İngilizce 
konuşacak, şiirler yazacak, konuşmalar, 
sunumlar yapacak sanılıyor. Böyle bir şey 
mümkün değil. Çocuk İngilizce’yi öğre-
necek ama yaşına özgü beyin gelişimi ne 
kadarına izin verecekse o kadar İngilizce 
kullanacak. Yani Türkçesi ne kadar ise İn-
gilizcesi de o kadar olacak. Bunu bir buz-
dağı gibi düşünebiliriz; yüzeyde görünen 
kısıtlı ama öğrenilen belli şeyler olduğu 
gibi yüzeyin altına gidiyor, orada depola-
nıyor ve yeri geldiğinde ortaya çıkıyor.
Bu sistemle ilgili olarak bize sahadan 
neler söyleyebilirsiniz? Çift Dilli Eğitim 
uygulamasında bir eğitimci olarak neler 
dikkatinizi çekiyor?
Masa başında oturarak bir programı 
kurmanız mümkün değil. Dolayısıyla ben 
sürekli okullarda, sahada öğrencilerle 

ve öğretmen arkadaşlarla birlikteyim. 
Öğretmen eğitimi çok önemli. Her hafta, 
her okulu mutlaka bir kez ziyaret etmeye 
çalışıyorum. Öğretmen arkadaşlarımızla, 
21. yüzyıl becerilerini, eleştirel düşünceyi  
sınıflarımıza nasıl yansıtabileceğimizi 
tartışıyoruz. Çocuklarımıza soru sor-
durmamız, onlarda merak ve heyecan 
uyandırmamız gerekiyor. Aynı heyecanı 
öğretmenin kendisinin de duyması lazım. 
Yani bir anlamda devamlı öğretmenlere 
dokunmak gerekiyor ki onlar da çocukla-
ra dokunsunlar. 
Ezberden uzak durmaya çalışıyoruz. 
Disiplinler üstü temalarla çalışıyoruz. 
Disiplinden kastımız, ders konuları, yani 
örneğin Türkçe ya da Matematik. Disiplin 

üstü demek, dersi sokağa çıkarıp, yaşamla 
bağlantılandırabilmek demek. 
Aynı zamanda yaratıcı ve eleştirel düşü-
nen çocuklar yetiştirmek için nasıl bir yol 
izliyorsunuz? 
Bunu sağlamak için çok sistemli olmak 
gerekiyor. Bu noktada öğretmen eğitim-
lerinin yine altını çizeceğim. Öğretmen 
arkadaşlarımıza ‘Artık 4C’miz var: Creati-
vity, critical thinking, communication and 
collaboration. Bunları derste kullanın,’ 
dediğimiz zaman bunlar havada kalan 
sözler oluyor. Bu formülü nasıl pratiğe dö-
keriz, bunu göstermek, yani teorik bilgiyi 
pratiğe dökmek gerekiyor. Evet, eleştirel 
düşünmeyi yerleştirmek lazım ama 
nasıl? İşte biz bu eğitimi aldık uzunca bir 
dönem. Arkasından Çift Dilli öğretmenler 
farklı bir eğitim aldı. Bahçeşehir Üniversi-
tesi’nden bu konuda destek alıyoruz, ben 
sürekli kendimi yenilemeye çalışıyorum. 
Eleştirel düşünceyi oluşturmanın yön-
temleri var; düşünceyi görselleştirmek 
bunlardan bir tanesi örneğin. Harvard 
Üniversitesi’nin Project Zero: Visible 
Thinking adındaki çalışmasında ortaya 
koyulan bu yöntem çocukların daha 
iyi düşünmesini sağlamak için düşünce 
patentini görselleştirmeye dayanıyor. So-
nuçta eleştirel düşünceyi sınıfa benimse-
tebilmek için öğretmene destek vermek 
gerekiyor. 
Öyleyse Çift Dilli Eğitim sisteminin en 
önemli unsurlarından birisi öğretmen-
lerin sürekli eğitimi. Buna başka ne 
ekleyebiliriz?
‘Literacy’ (okur yazarlık) programı ve 
‘assessment’ (değerlendirme) yöntemi. 
Burada değerlendirme derken testten ve 
sınavdan değil, Howard Gardner’ın ortaya 
çıkardığı ve savunduğu çoklu değerlen-
dirme sistemlerinden bahsediyoruz.  
Uluslararası eğitim danışmanı ve yazar Sir 
Ken Robinson bir yazısında Picasso’nun 
şu sözünü alıntılar: Tüm çocuklar yaratıcı 
doğarlar ama asıl önemli olan onların 
okuldan çıktıktan sonra da yaratıcılıklarını 
koruyabilmelerini sağlamaktır. Ve buna 
çok güzel bir örnek verir: Çocuğun biri 
derste resim yapmaktadır. Ne çiziyorsun 
derler. Tanrı’nın resmini yapıyorum der. 
“Ama sen Tanrı’nın neye benzediğini 
bilmiyorsun ki, nasıl yapacaksın?” derler. 5 
dakika içerisinde göreceksiniz, diye cevap 
verir çocuk. İşte bu kadar yaratıcı olabilir 
çocuklarımız. Dolayısıyla o çocuklara 
dokunan ellerin, yani bizlerin hata yapma 
şansımız yok.  

Çift Dilli Eğitimin zeka gelişiminde  
nasıl bir etkisi var?
Zeka gelişimi ile ilgili çok ciddi araş-
tırma yaptık. Çift dilli bireyler, sürekli 
bir dilden diğerine geçiş yaptıkları için 
dikkatlerini toplamakta ve zor koşul-
larda dikkatlerini odaklayabilmekte 
daha başarılılar. Aynı şekilde, kavramları 
her iki dilde farklı algılayıp birbiriyle 
bağdaşdırdıkları için beyin ve nöron 
hareketleri çok hızlı. Dolayısıyla çift dilli 
olmanın zeka üzerinde çok olumlu bir 
etkisi olduğunu biliyoruz.

ÇİT DİLLİ EĞİTİMİN 
ZEKA ÜZERİNDE  
ETKİSİ VAR MI?



Çift Dilli Eğitim 
zekayı olumlu etkiliyor

Bahçeşehir Koleji, Çamlıca 
Kampüsü, Anaokulu Koordina-
törü Derya Şirin, Çift Dilli Eğitimi 
nasıl uyguladıklarını ve nasıl geri 
dönüşler aldıklarını anlattı. New 
York Üniversitesi’ndeki lisans 
eğitiminden sonra Montclair 
State University’de Erken Çocuk-
luk Dönemi Eğitimi’nde Sanat 
üzerine yüksek lisans yapan 
Derya Şirin, öğretmenlik tutku-
sunu, eğitim ve sanat alanındaki 
birikimini Bahçeşehir Koleji’nde 
büyük bir mutlulukla öğrencile-
riyle paylaşıyor. 
Çamlıca kampüsünde Çift Dilli 
Eğitimi nasıl hayata geçiriyor-
sunuz?
Ana sınıflarımızda anadili İngi-
lizce olan öğretmenlerimizle 
ve Türkçe konuşan öğretmen-
lerimizle eş zamanlı eğitimler 
uyguluyoruz. Derslerimizin %60’i 
İngilizce, %40’ı Türkçe işleniyor. 
Öğrencilerimiz ünite ve konu-
ları hem İngilizce hem Türkçe 
görüyorlar. Ama asıl önemlisi 
İngilizceyi masa başında değil, 
yaşamın içerisinde koridorda, 
sınıfta, yemekte birebir İngilizce 
konuşarak öğretiyoruz.  Doğdu-
ğumuzda anadilimizi nasıl öğre-
niyorsak buradaki çocuklarımız 
da İngilizceyi öyle öğreniyorlar. 

DERSLERİMİZİN  
%60’I İNGİLİZCE, %40’I 
TÜRKÇE İŞLENİYOR

Derya Şirin, Çift Dilli Eğitimi 
nasıl uyguladıklarını ve nasıl geri 
dönüşler aldıklarını anlattı.

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü, 
Anaokulu Koordinatörü

DERYA ŞİRİN

Öğrencilerle ilgili gözlem-
leriniz nasıl? Uyguladığı-
nız sisteme nasıl karşılık 
veriyorlar?
Çocuk önce bir sünger 
gibi gördüğü duyduğu her 
şeyi emiyor, içine alıyor 
ve bir süre sonra da suya 
doymuş bir sünger gibi 
emdiklerini dışarı ver-
meye başlıyor. Çamlıca 
Kampüsü’nün anaokulu 
yeni bir okul, iki ay önce 
eğitime başladık ve bir 
ayın sonunda ailelerden 
harika geri dönüşler aldık. 
Öğrencilerin evde küçük 
küçük İngilizce kalıpları 
kullandıklarını, anadili 
İngilizce olan öğretmen-
lerimizi taklit ettiklerini 

söylüyorlar. 
Çift Dilli Eğitim’e başlamak 
için en iyi yaş nedir?
Bizim okulumuzda çift 
dilli eğitim 4 yaşla başlıyor, 
5 yaşla devam ediyor. 
Öğrenci için ne kadar 
erken başlarsa o kadar iyi 
olacağını düşünüyorum. 
Son zamanlarda da bu 
düşünceyi doğrulayan ve 
ayrıca çift dilli eğitimin 
zekayı ne kadar olumlu et-
kilediğini gösteren bir çok 
araştırma yapıldı. Çift Dilli 
Eğitim sayesinde iki farklı 
şekilde algılamaya alışan 
beynimizin daha önce kul-
lanmadığımız alanlarını da 
kullanabildiğimiz bilinen 
bir gerçek artık. 

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM’E 4 BAŞLAMAK İÇİN EN İYİ YAŞ 
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ÇİFT DİLLİ 
EĞİTİM



İNGİLİZCE İLETİŞİM KURABİLİYOR’

FARKI YOKTUR’

Nasıl bir eğitim aldınız?
En son Amerika’da Dil Bilimi Yüksek 
Lisansı yaptım. Özel araştırma alanla-
rım ikinci dil edinimi, edimbilim ve dil 
gelişimi. 
Sınıfta nasıl bir yöntem uyguluyorsu-
nuz?
Bahçeşehir’de büyük oranda iletişim-
sel yöntemi tercih ediyoruz. Buradaki 
görevim hem İngilizce konuşan bireyler 
olarak, hem de genç insanlar olarak 
öğrencilerimin yazma yeteneklerini 
geliştirmelerine yardımcı olmak. Ba-
zılarının doğal bir yeteneği vardır ama 
çoğu kişinin yazmayı öğrenmesi gerekir. 
Benim görevim İngilizce kullanarak 
yazmayı öğretmek. 

Öğrencilerle ilişkiniz nasıl? Onlardan 
nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Bana göre Bahçeşehir’deki öğrencileri-
mizin en dikkat çekici yanı çoğunun çok 
meraklı olması. Bu çok önemli. Birlikte 
çalıştığım öğretmen arkadaşımla birlikte 
onlardaki merak duygusunu artırmak, 
derse karşı ilgilerini canlı tutmak için 
değişik şeyler yapıyoruz. Sınıfta müzik 
çalıyoruz, resim yapıyoruz, şiir yazı-
yoruz, hikayeler anlatıyoruz, videolar 
gösteriyoruz. Her öğrenci aynı seviyede 
değil. Hepsiyle seviyesine göre farklı bir 
şeyler yapıyoruz. Sonuçta hepsi ilerleme 
kaydediyor. 

İngilizce öğretmenliği için nasıl bir 
eğitim aldınız?
Üniversite’de İngiliz Dili ve aynı za-
manda öğretmenlik eğitimi gördüm. 
Sonra çeviri üzerine yüksek lisans 
yaptım. Birkaç yıl önce dünyanın 
farklı yerlerinde öğretmenlik yapma-
ya karar verdim ve Cambridge Üni-
versitesi’nden CELTA belgesi aldım.
Bahçeşehir Üniversite’ndeki çift dilli 
eğitim sistemi hakkında ne düşünü-
yorsunuz?
Çift dilli okullar öğrenciler için çok 
iyi bir seçenek bence. Bana göre çift 
dilli olmak yalnızca iki dili konuşmak 
demek değil, aynı zamanda başka bir 
kültürü tanımak ve kendi kültürün 
ile bu kültür arasında bağlar kurarak 
dünyaya bakışını geliştirip zengin-
leştirmek demek. Dolayısıyla çift dilli 
eğitim hiç şüphe yok ki öğrenciye çok 
şey katar. 
Sınıfta nasıl bir yöntem uyguluyor-
sunuz?
İletişimsel yöntem kullanıyorum. 
Yaşları küçük olduğu için de Total 
Physical Response (TPR) denilen 

tekniği uyguluyorum. Çocuklar 
yaşlarından dolayı çok hareketli ve 
dikkatlerini toplama süreleri sınır-
lı, o yüzden onları sürekli meşgul 
etmemiz gerekiyor. Bu yöntem de 
bunu sağlıyor. Örneğin ‘oturmak’ 
kelimesini öğretirken, önce ben 
oturma eylemini gerçekleştiriyorum, 
sonra bunu hep birlikte tekrarlıyoruz. 
İmajlara çok güzel tepki veriyorlar. O 
yüzden bol bol resim gösteriyorum 
ve kitap okuyorum onlara. Bir de el 
işleri yapıyoruz. Yani birkaç tekniği 
birleştiriyorum.
Öğrencilerinizin gösterdiği gelişim-
den memnun musunuz? 
Öğrencilerim bir hayli iyi durumda. 
İki ay önce başladık. Bazıları daha 
önce İngilizce çalışmıştı, bazıları ilk 
kez burada başladı ama şu anda hepsi 
İngilizce iletişim kurabiliyor ve hepsi 
gelişme kaydetti. Bunu görmek çok 
güzel! Tam cümleler kurabildiklerini 
söylemiyorum ama beni anlıyorlar. 
Türkçe konuşmadan beni anlamaları-
nın bir yolunu mutlaka buluyoruz.

‘ÖĞRENCİLERİMİN HEPSİ

 ‘DİL İLE KÜLTÜRÜN 

Bahçeşehir Koleji  
Ortaokul İngilizce öğretmeni

Bahçeşehir Koleji Anaokulu  
Çift Dilli Eğitim Sistemi, sınıf öğretmeni 

MORRIS GEVIRTZ

MARIA JASIOROWSKA

ÇİFT DİLLİ 
EĞİTİM
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Dünyaca ünlü eğitimciler

‘ÖĞRENCİLERİNİZLE BİRLİKTE 
ULAŞMAK İSTEDİĞİNİZ HEDEFE DAİR 
ÇOK NET BİR VİZYONUNUZ VAR’

Bahçeşehir Koleji öğretmenleriyle  
tecrübelerini paylaştı

Çift Dilli Eğitim Sistemi ile öğrencilere 
İngilizce anadil becerisi kazandırmayı 
hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda 
öğretmen eğitimine önem veren Bahçeşehir 
Koleji , 18-23 Ağustos tarihleri arasında 
düzenlenen Gelişim Konferansında, yabancı 

dil öğretmenlerini dünyaca ünlü eğitimci 
ve yazarlarla bir araya getirdi. Aralarında Bill 
Bowler, Hardy Grift, Herbert Puchta, Megan 
Cherry ve Kayhan Karlı gibi isimlerin yer aldığı 
akademisyen ve yazarlar Bahçeşehir Koleji 
yabancı dil eğitmenlerine özel eğitimler verdi. 

Yabancı dil öğretmenlerinin kurum içi 
eğitimine 250 öğretmen katıldı.

Dünyaca ünlü eğitimci Herbert Puchta ile çift 
dilli eğitim sistemini konuştuk. Puchta bize 
“mutlu hikayeler dinleyen çocukların beyinle-
rinin nasıl geliştiğini” anlattı.
Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine  
verdiğiniz eğitim nasıl geçti, öğretmenleri  
nasıl buldunuz?
Benim için çok keyifli bir eğitimdi. Öğret-
menler çok katılımcıydılar, birçok şey tartış-
tık, birçok ilginç soru geldi. Özellikle küçük 
yaştaki öğrencilere dil öğretenlerin, dile çok 
hakim olmaları, çok akıcı İngilizce konuşmaları 
gerekir. Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin ilk 
planda dikkat çeken özelliği bu bence, yani 
İngilizceye hakimiyetleri. Ayrıca çok sıcak, çok 
duyarlı, hevesli ve birçok açıdan çok düşünceli 
olduklarını gördüm. İyi bir iletişim kurduk.
Bahçeşehir Koleji’nde uygulanan çift dilli eği-
tim sistemi hakkındaki düşüncelerinizi  

alabilir miyiz?
Bence Bahçeşehir Koleji bu alandaki lider 
kurumlardan biri. Burada uyguladığınız eğitim, 
diğer ülkelerin bu alandaki liderleriyle aynı 
seviyede. İngilizce eğitiminin bu kadar ciddiye 
alındığını görmek harika. Ayrıca öğretmenleri 
bir araya getirerek onlara uyguladıkları öğre-
tim teknikleriyle ilgili düşüncelerini paylaşma, 
yeni bilgiler edinme ve aynı zamanda kendi-
lerini daha iyi tanıma firsatı vermeniz de çok 
güzel. 
Ben Cambridge University Press gibi sürekli 
kendini geliştirmeye çalışan bir yayınevi için 
yazı yazıyorum; kendim de bir araştırmacı ola-
rak sürekli kendimi geliştirmenin peşindeyim, 
aynı şekilde sizin de bir okul olarak öğrencile-
rinizle birlikte ulaşmak istediğiniz hedefe dair 
çok net bir vizyonunuz var ve bunu başarıyla 
uyguluyorsunuz.

HERBERT PUCHTA

ÇİFT DİLLİ 
EĞİTİM



Peki çocuklarının daha iyi İngilizce 
öğrenmesine katkıda bulunmak 
için veliler neler yapabilir? Onlara 
ne tavsiye edersiniz? 
İnsan beyni hayatta kalmaya 
programlıdır, dolayısıyla hayatta 
kalmaya ilişkin şeylerle ilgilenir. 
O yüzden öğretmenler ve veliler 
İngilizce öğrenmenin hayati önem 
taşıyan bir şey olduğunu  anlatmalı 
çocuklarına. Öğretmenler ve veliler 
çocukların en yakınlarıdır, çocuklar 

onları ne kadar hevesli ve tutkulu 
görürse onlar da o kadar hevesli 
olur. Ayrıca veliler çocuklarının 
gelişimine duyarlı olmalı, onları 
desteklemeli. Örneğin okumak çok 
önemli ve bugün hem internette 
hem de basılı olarak dil öğrenimin-
de kullanılabilecek bir sürü destek 
materyali var. Çocukların bunlara 
ulaşmasını sağlayarak boş zaman-
larında da İngilizceyle haşır neşir 
olmasını sağlayabilirler.

Yazdığınız kitaplara ve yaptığınız araştır-
malara dayanarak konuşacak olursanız bir 
yabancı dil nasıl öğrenilir gerçekten?
Amacımız çocukların gelişimine, sadece 
dilsel anlamdaki gelişimlerine değil, bu 
gezegenin geleceği olan genç insanlar 
olarak da gelişimlerine katkıda buluna-
bilmek. Bu amaçla öğretim sürecini daha 
verimli kılmanın ve öğrencilerin ilgisini canlı 
tutmanın yollarını arayan bir araştırmacı-
yım. Dolayısıyla  insan beynini inceleyerek 
öğrenebileceklerimiz her zaman çok ilgimi 
çekiyor. Şu anda bir araştırma projesinde 
dünyanın önde gelen beyin uzmanlarından 
James Zull ile beraber çalışıyorum. Kendisi, 

Case Western University’de nörobiyoloji 
profesörü. Beyin ve öğrenme üzerine harika 
kitaplar yazdı. James Zull’ın bugün semi-
nerde de alıntıladığım bir sözü var: “Beyin 
bir duygu organıdır” diyor. Beyindeki ağlar 
öğrenmenin bir sonucu olarak gelişir. Bu 
hem fiziksel hem de kimyasal bir süreçtir. Üç 
temel hormon vardır; dopamin, seratonin 
ve adrenalin.  Beynin gelişmesi bu hor-
monlar yoluyla olur ve bu hormonlara aynı 
zamanda duygu hormonları denir. Duygular, 
bu hormonların salgılanmasına yol açar ve 
sinir ağları böyle gelişir.  İşte iyi hikayelerin 
küçük yaştaki öğrencilerde çok iyi sonuç 
vermesinin sebebi de budur. 

‘BEYİNDEKİ 
AĞLAR 

ÖĞRENMENİN 
BİR SONUCU 

OLARAK 
GELİŞİR’

‘ÇOCUKLARIN BOŞ 
ZAMANLARINDA DA 
İNGİLİZCEYLE HAŞIR 

NEŞİR OLMASINI 
SAĞLAYIN’

Bizler eğitmenler 
olarak sadece dil 

öğretmiyoruz 
yaşam becerilerini 

de beraberinde 
kazandırmak 
zorundayız. 



“Teknolojinin hayatımızı değiştirdiği gibi, 
okulu ve okulun doğasını yani öğrenmeyi 
değiştirdiğini ifade eden eğitimci ve eğitim 
yöneticisi Kayhan Karlı “Günümüzde öğret-
menlerimizin dijital çağın çocuklarını, nasıl 
yetiştirecekler sorusunun etrafinda keyifli bir 
öğrenme ortamı oluşturduk” dedi  

DİJİTAL ARAÇLARI KULLANIYORUZ 
“Bugün ile geleceği birbirine bağlamaya 
çalışıyoruz. Günümüzde İngilizce, İngiltere 
ve Amerika’nın dili olmaktan çıkıp özellikle 
teknoloji ve internetin dili haline geldi. Dola-
yısıyla, bugün artık sürekli öğrenmek, dünya 
ile entegre olarak yaşamak, ticaret yapmak, 
kendi hayatını kurmak isteyen birinin yani 

ortalama bir dünya vatandaşı olmak iste-
yen birinin zaten İngilizceyi doğal olarak, 
zorunluluk olarak bilmesi gerekiyor. Şimdi 
artık öncelikle İngilizceyi öğrenip sonra diğer 
dileri konuşmak gerekiyor. Çünkü İngilizce 
dünyanın ortak dili haline gelmiş durumda” 
diye konuştu. İngilizcenin yaşamının içinde 
kullanıldığı en etkin iletişim aracı haline gel-
mesi gerektiğinin önemi üzerinde duran Karlı, 
“Yaşadığımız çağda çocuklarımızı yaşadığımız 
yetiştiğimiz yere değil, dünyaya hazırlıyoruz. 
İngilizceyi bu sebeple sadece okuldaki bir 
ders olarak görmemek gerekiyor. İngilizceyi 
iletişim aracı olmaktan geçirip, yaşamının 
içinde kullanılan en etkin iletişim aracı haline 
getirmek gerekiyor” dedi.

‘BUGÜN İLE 
GELECEĞİ 
BİRBİRİNE 

BAĞLIYORUZ’

KAYHAN KARLI

BILL BOWLER
‘YABANCI DİL ERKEN  
YAŞLARDA ÖĞRENİLMELİ’

Oxford University Press yazar ve 
editörlerinden ünlü eğitimci, yazar ve 
akademisyen Bill Bowler ile başarılı bir 
yabancı dil eğitiminin satır başlarını  
konuştuk. 
Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine 
verdiğiniz seminer nasıl geçti? Öğ-
retmenler hakkındaki izlenimlerinizi 
alabilir miyiz?
Farklı alanlarda eğitim veren geniş bir 
grupla bir araya geldik;  anaokulu, or-
taöğretim ve çift dilli sistemde çalışan 
geniş bir öğretmen grubuyla 21. yüzyıl 
eğitimi üzerine konuştuk ki bence bu, 
öğrencilerin önümüzdeki 10 yılın dün-
yasına hazırlanabilmelerine yardımcı 
olmak anlamında çok önemli. Dünya 
hızla değişiyor, teknoloji gelişiyor. 
Amacımız öğretmenlerin ve öğrencile-
rin var olan sınırlarının dışında düşüne-
bilmelerini sağlamak.
Dil öğretimi üzerine kitaplarınız var. 
Bu kitaplarda mizahı öne çıkardığınızı 
görüyoruz. Mizah neden önemli sizin 
için ve dil öğretiminde nasıl bir rol 
oynuyor?
Ezber üzerine yaptığım araştırmalarda 
komik şeylerin daha kolay hatırlandığı-
nı gördüm, bir sebebi bu. Derste sürekli 
ciddi olmak yerine mizaha yer vermeyi 
bu sebeple faydalı buluyorum.  Başka 

bir etken de şu; özellikle küçük  
yaştaki öğrencilerle çalışırken dille 
ve düşüncelerle oyun oynayabilmek 
çok önemli çünkü ancak bu şekilde 
doğal yoldan öğreniyorlar. Üç çocu-
ğum var; bunu kendi çocuklarımda da 
gözlemledim; özellikle bilgisayarda ve 
dijitalde en iyi oynayarak öğreniyorlar. 
Ayrıca sonuçta mizah ve oyun hem 
öğretmende hem öğrencilerde çok 

olumlu hisler uyandırıyor. 
Yabancı dil öğrenmeye başlamak için 
en ideal yaş hangisidir?
Bence her insanın en az bir yaban-
cı dili mümkün olduğu kadar erken 
yaşta öğrenmesi çok önemli. İlerleyen 
yaşlara bırakırsanız zor olur. En iyisi 
ilkokulda, hatta ilkokul öncesinde 
çocukların olabildiğince yoğun bir 
biçimde hedeflenen dile maruz 
kalmasıdır; anaokulunda oyunlar 
oynayarak, çeşitli aktiviteler yoluyla, 
şarkılar söyleyerek, hikayeler dinle-
yerek İngilizceye alışırlar. Bir yabancı 
dil öğrendiklerinde ikinci, üçüncü ya 
da dördüncü dili öğrenmek çok daha 
kolay olur. İnsanların tek dilli ya da çift 
dilli değil çok dilli olacağı ve istediği 
anda gereken dili konuşabileceği bir 
geleceğe gidiyoruz diye düşünüyo-
rum. O nedenle mümkün olduğu 
kadar erken başlamak gerek. 

Bahçeşehir Koleji’nde uygulanan çift 
dilli eğitim sistemi hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?
Bence mükemmel bir sistem ve sanırım 
Bahçeşehir Koleji bu konuda öncü. Bu 
sistem mutlaka yaygınlaşacaktır çünkü 
dediğim gibi geleceğin bireyleri çok 
dilli olacak. Bunun için de öncelikle, çok 
erken yaşta çift dilli olmak gerekiyor.
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DİJİTAL 
EĞİTİM

Bunu yaparken en büyük sıkıntının 
dijital içerik ayağında yaşandığını bili-
yoruz. Bu sorunu nasıl aşıyorsunuz?
Dünyada çoğu eğitim kurumunun App-
le ile çalışmasının nedeni bir ekosistem 
bütünlüğü sunması. Bu ekosistem 
bütününde her cihaz birbiriyle uyuşa-
biliyor ve içerik birbiriyle konuşabilir 
durumda. Ama bununla yetinmedik, 
kendi içeriğimizi oluşturmaya başladık. 
Öncelikle mevcut  yayınlarımızdan 
faydalandık. Genel Müdürlük bünye-
sinde 7 kişilik ekibimizi kurduk. Bu 
ekip sahada aktif olarak sınıflara girdi, 
öğretmenle beraber çalıştı ve teknoloji-
nin nasıl kullanılacağını anlattı. Böylece 
sahadaki eksiği tespit etti. İşte bu nok-
tada kullandığımız içeriğin öğretmenin 
kullanabileceği iPad versiyonlarını yap-
maya başladık. Bütün süreç esasında 
bu kararla başladı. Kitapları interaktif 

dokunmatik kitaplara çevirdik. Yani 
çocuğun defterle kitapla yapabileceği 
her şeyi dokunarak yapabileceği bir 
sisteme çevirdik. Biliyorsunuz yeni nesil 
aynı şeyi yapmaktan hemen sıkılıyor. 
Biz de işte tam burada dijitali ortaya 
koyduk ve onlara interaktif ortam 
sunduk.  İçeriklerimizi zenginleştirmek 
adına üniversitemizden destek alıyo-
ruz. Ayrıca başta ABD’den kurumlar ol-
mak üzere birçok uluslararası kurumla 
işbirliği yaparak içeriklerimizi çeşitlen-
diriyoruz. Örneğin BBC ile yaptığımız 
anlaşma sonucunda belgesellerini 
kullanabiliyoruz. 3D alanında tecrü-
beli bir firma ile anlaşmamız var. Tüm 
bu çalışmalarla amacımız çocukların 
ilgisini ve merakını canlı tutacak öğeleri 
eğitime entegre etmek. Teknolojinin bu 
kadar geliştiği günümüzde yeni nesil 
eğitim de bunu gerektiriyor.

Dijital eğitim ile 

İNTERAKTİF ORTAM

akademik başarıya destek 

Bahçeşehir Kolejinin teknolojiyi 
eğitime entegrasyon anlayışı 
nedir? 
Dünyada eğitimde teknolojinin 
kullanımı Kişiye Özgü Öğretim 
Modeli’nin teknoloji destek-
li hayata geçirilmesi felsefesi 
üzerine ilerliyor. Sadece iPad 
üzerinden konuşacak olursak 
dünya genelinde 117 ülkeden 
fazla ve 10 milyonu aşan olarak 
geçen bir cihaz kullanımı var. Biz 
Bahçeşehir Eğitim Kurumları ola-
rak mobil teknolojinin öğrenme 
üzerine etkisini artırmak için nasıl 
bir çalışma yürütelim anlayışı ile 
yola çıktık. Öğrenmenin kalıcılı-
ğını sağlamak adına dersin yüzde 
30’unu aşmayacak  bir planlama-
ya gittik. Amacımız teknolojiyi 
kullanarak öğrenmeyi tamamla-
yacak ve pekiştirecek ortam sun-
mak öğrencilere. Mobil teknoloji 
sayesinde eğitimi sınıf sınırlarının 
dışına çıkarıyoruz. Amacımız içi 
dolu, çalışılabilir ve uygulanabilir 
bir içeriği üreterek öğrencilerimi-
ze sunmaktı. İlk olarak da Bahçe-
şehir Yayınları içeriklerini dijital 
içeriğe çevirdik ve böylece süreci 
başlatmış olduk. Bahçeşehir Kole-
jinde okuyan bir öğrenciye dijital 
kimlik kazandırmak istiyoruz. 

Yeni nesil eğitimin sacayaklarından belki de en kuvvetlisi olan dijital eğitim Bahçeşehir 
Kolejinde başarıyla uygulanıyor. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme 
sistemiyle dijital eğitim öğrencilerin öğrenmelerine ve akademik başarılarına destek 
olurken onlara dijital okur yazarlık kimliği de kazandırıyor. Dijital eğitimin detaylarını 
Bahçeşehir Koleji Dijital Eğitim ve IT Direktörü Burak Gençay ile konuştuk.
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DİJİTAL İLE ÇOCUKLARA

Bahçeşehir Koleji  
Dijital Eğitim ve IT Direktörü

BURAK GENÇAY

Dijital Eğitim ve IT Direktörü  Burak Gençay (ortada) ekibiyle birlikte.



Dijital eğitim döngüsü nasıl 
işliyor? Bir öğrenci derse girdi ve 
elinde iPad’i var, bundan sonra 
neler oluyor? 
Bu ekosistemi kullanan 1, 2, 5 ve 
6. sınıflarımızda 9 bin öğrencimiz 
var. 2 bin öğretmen ile 11 bin 
kişilik bir ekosistem bu sistemi 
kullanıyor. Dönem başında her 
öğretmenimize ve öğrencimize 
de göndermemizin amacı veli ile 
beraber aynı ekosistemi devam 
ettirebilmek. Diyelim ki birinci 
sınıflarımız simetri ve geomet-
rik şekiller konusunu işliyor. 
Biz bunu bir iPad dersi olarak 
yazıyoruz. Dijital kitabınızdan 
açın diyoruz, öğrenci tıklıyor ve 
simetri konusunu açarak öğret-
meniyle beraber işliyor. Şimdi 
simetriyi bir de uygulamayla 
görelim diyerek bir uygulama-
ya tıklattırıyoruz. Orada üçgen, 
kare, daire var sizce bunu takip 
eden seride ne olabilir diyoruz. 
Öğrencilerimiz sürükle bırak 
ile bir ölçme değerlendirmeye 
giriyor. Sonra öğrencilerimizle 
ders devam ediyor. Her dersin 
sonunda da öğrencilerde öğren-

me kalıcılığını sağlamak adına 
onlara animasyon yaptırıyoruz.  
1, 2, 5, 6. sınıflarda tüm kazanım-
larda bu hedefler uygulanıyor. Bir 
örnek verecek olursam; derste” 
vücudumuzu tanıyalım” konusu 
işlendi. Öğretmen “dijital kitaplı-
ğımızda vücudumuzu tanıyalım 
ünitesini açın” diyor. Sonra vücu-
dumuzu tanıyalım uygulamasına 
tıklatarak  “şimdi benim size 
öğrettiğim organların ekran fo-
toğraflarını çekin, size 5’er dakika 
veriyorum bununla ilgili bana bir 
sunum hazırlayın” diyor. Sunumu 
hazırladıktan sonra öğretmen 
dersin ne kadar verimli geçtiğini 
anlayabiliyor. Akabinde konuyla 
ilgili bir proje filmi hazırlatıyor 
öğrencilere ve ders döngüsünü 
bu şekilde tamamlıyor. Bu size 
anlattığım döngü 1,2,5,6 Türkçe, 
Matematik, Sosyal, Fen,  İngi-
lizce derslerinin tamamında 
öğretmenimizin iPad’ine tüm yılı 
kapsayacak şekilde hazır olarak 
yükleniyor.  Öğrencimize de bu 
platformu açıyoruz, böylece oku-
la gelemese bile dersleri takip 
etmesini sağlıyoruz.  

“11 BİN KİŞİLİK 
EKOSİSTEM 
BU SİSTEMİ 

KULLANIYOR”



Bir eğitimci olarak dijital eğitimin 
çocukların üstündeki etkisini nasıl 
görüyorsunuz? 
Bu konuda çok araştırma ve gözlem 
yaptım ve şunu gördüm öğrenciler buna 
çoktan hazırlarmış. Öğretmenlerimiz 
de kendilerini değiştirecek ve 
geliştirecek işaret bekliyormuş. Sınıf 
öğretmenlerinin dijital eğitime nasıl 
geçtiğini gözlemliyorum. Gerçekten 
öğretmenlerin de çocuklarla birlikte 
değişebileceklerini gördüm. Sınıf 
içi gözlemlerimde de çocuklardaki 
özgüven, kendilerini ifade etme ve bu 
noktada ürünleri inanılmaz. Amerika’da 
dijital hikaye yarışmasına katıldılar ve 
Amerika jürisi şunları söyledi; “Keşke bu 
çocuklar Amerikan vatandaşı olsaydı da 
onları birinci seçseydik”. 

‘ÖĞRENCİLER DİJİTALE
ÇOKTAN HAZIRLARMIŞ’

Dijital eğitim dünyada yay-
gınlaşıyor ama ülkemizde ge-
nelde hala sadece oyun aracı 
olarak görüyor. Bu düşünce 
nasıl değişir? 
Türkiye teknoloji tüketen 
değil üreten topluma 
dönüşmeli. Bizim hedefimiz 
bunu başarabilecek bireyler 
yetiştirmek. Bunun için de 
okul öncesinden başlayarak 
öğrencilerimizi bilgisayar 
diliyle tanıştırıyoruz. Bunun 
için anaokulu 5 yaş, 1. sınıf 

ve 2. sınıflara programlama 
dersi koyduk. Beş ve altılarda 
da bunu biraz ileriye 
götürdük ki biraz daha 
ileri seviye animasyon ve 
programlamacılık yapsınlar. 
Bahçeşehir Eğitim Kurumları 
olarak anaokulu ile aslında 
en önemli kısımla başladık. 
Sekiz yılın sonunda buradan 
çok cevherler çıkacağını ve bu 
çocukların ülkemizi teknoloji 
üreten ülkelerin arasına 
taşıyacağını düşünüyoruz. 
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Apple’ın verilerine göre Avru-
pa’da en çok kullanılan dijital 
eğitim platformu Bahçeşehir 
Koleji’ne ait. Bu başarılı nok-
taya nasıl gelindi?
Biz içeriğin zenginliği ve sür-
dürülebilirliği açısından Apple 
ile çalışmayı tercih ettik. Cihaz 
ve platform kullanımında 
Apple ürünü olan iPad’i seçtik. 
Açık öğrenme platformu olan 
iTunes  içinde  k12 içerikleri 
yer almakta.  Anaokulundan 
12. sınıfa kadar ayrıca üniver-
site, enstitü ve farklı eğitim 
kurumları da kendi içerikle-
riyle bu platformda yer alıyor. 
Stanford, Yale, Harvard gibi 
prestijli kurumlar da bu plat-
formda içerikleriyle yer alıyor. 
Bir insan burada her şeyi öğre-
nebilir. Bahçeşehir Koleji de 
bu platformda içerikleriyle yer 
alıyor. Çoğunluğu sadece ken-
di öğrencilerimiz için olsa da 

bazı derslerimiz herkese açık. 
Şu anda iTunes’da yer alan içe-
riklerimizi kullanan 10 bin kişi 
var sadece İngilizce dersimize 
7 bin öğrenci kayıtlı. Bir derse 
kaydolan öğrenci sayısı olarak 
baktığınızda bu müthiş bir 
sayı. Apple verilerine baktığı-
mızda,  Türkiye’de kullanılan 
içerik sıralamasında 1. sırada-
yız. 2. sırada Anadolu Üniversi-
tesi yer alıyor ki öğrenci sayısı 
çok yüksek olan bir üniversite. 
Globalde bakacak olursak, 
Bahçeşehir Eğitim kurumları 
olarak popülasyonumuz ve 
kullanım oranına baktığımız-
da içerik ve takipçi sayımızla 1. 
sıradayız. Tabi ki bu durumun  
globalde yasıması oluyor. 
Örneğin Boston’da yapılacak 
bir iPad Summit çalışmasına 
kabul edilen Türkiye’den tek, 
Avrupa’dan iki kurumdan 
biriyiz. 

İÇERİK ZENGİNLİĞİ
AÇISINDAN APPLE’I SEÇTİK’

DİJİTAL SANAT
Bahçeşehir Kolejinde teknoloji eğiti-
me başarıyla entegre ediliyor. Böylece 
öğrenciler bir yandan dijital araçları 
etkin biçimde kullanmayı öğrenirken, 
bir yandan da teknolojinin sağladığı 
imkanlarla her alanda ufuklarını geniş-
letiyor, sınırlarını zorluyor. Bu alanlardan 
birisi de sanat.  Bahçeşehir Kolejleri 
2014-2015 öğretim yılında yeni bir uygu-
lamayı öğrencilerinin hizmetine sundu. 
Öğrenciler Flipboom adlı bu uygulamayı 
kullanarak yalnızca sanat derslerinde 
değil, matematik, fen gibi diğer derslerde 
de kullanabilecekleri hikayeler üretiyor 
ve bu hikayeleri dijital ortamda ani-
masyona dönüştürebiliyorlar. Akademik 
başarının yanı sıra yaratıcılığı ve sanatsal 
ifade gücünü de geliştiren bu uygulama 
ile öğrenciler birbirinden güzel hikayeler 
ortaya çıkarıyor, kısa filmler üretiyor.

Türkiye teknoloji tüketen 
değil üreten topluma 

dönüşmeli. Bizim hedefimiz 
bunu başarabilecek bireyler 

yetiştirmek.
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Özgü Öğretim 
Modeli

21. yy insanlık tarihinde yeni bir sayfa 
açarken başta bilim ve teknolojide-
ki ilerlemenin getirdiği dönüşümle 
hayatın her alanında alışılmış kalıplar 
değişiyor. Eğitim de kendisini dönüş-
türmesi gereken önemli sektörlerden 
biri olarak öne çıkıyor. 21. yy’da başa-
rılı olabilecek bireyler bu dönüşümü 
gerçekleştirebilen kurumlarda yeti-
şecek. Bugün dünyadaki en önemli 
eğitim hareketlerinden biri eğitimin 
kişiselleştirilmesi. Nöroloji bilimin-
deki araştırmalar bireylerin farklı öğ-

renme modellerine sahip olduklarını 
ortaya koyuyor. Teknolojinin sunduğu 
imkanlar ise kişiselleştirilmiş eğitimi 
mümkün kılıyor. Bahçeşehir Koleji, 
akademik veriler ışığında hazırladığı 
KÖM’ü (Kişiye Özgü Öğretim Modeli) 
teknolojinin imkanları ile destekleye-
rek öğrenciler nasıl öğreniyorsa, öyle 
öğretiyor. Keyifle öğrenen, öğrendikçe 
daha çok merak eden ve nasıl öğre-
neceğini bilen öğrencilerin önünde 
akademik başarıya giden yolda engel 
kalmıyor. 

KÖM



Geleceğin  
eğitimi bugün 
Bahçeşehir Kolejinde

KÖM’ün oluşturuluş hedefi nedir?
Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Her birey öğ-

renme kapasitesiyle doğar. Ancak, her bireyin 

karşılaştığı yeni ya da zor bilgiyi algılama ve 

işleme yolu farklıdır. Öncelikle her bireyin farklı 

şekillerde öğrenebileceğine inanıyor olmanız 

gerekir. O zaman da kişilere göre farklı şekiller-

de çözüm bulmak gerekir. KÖM’ün ana felsefesi 

budur. Biz her öğrencimizin, her bireyin öğre-

nebileceğine;  ama öğrenmeyi tercih ettikleri 

yolların farklı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla 

öğretimimizi de buna göre zenginleştiriyoruz.

Bu model her öğrenci için özel bir eğitim veya 
eğitmen gibi algılanıyor. Buna açıklık getirir 
misiniz?
Bu anlayış, her öğrenciyi sınıfindan alacağız ve 

tek başına ders vereceğiz anlamına gelmiyor 

elbette. Böyle bir uygulama söz konusu değil. 

Bilakis farklı öğrenme tercihleri olan öğrencile-

rin bir arada olması da onlara zenginlik katıyor. 

Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Grubu 

ayrıştırmak, küçük parçalara bölmek, aynı 

şekilde öğrenenleri bir grupta toplamak, onlara 

o şekilde öğretmek gibi bir anlayış doğru değil. 

Fakat, dersi hazırlarken öğretmenin farklılıklara 

hitap edecek çeşitlilikte etkinlikler oluşturması 

gerekiyor. 

BAU Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü

Yrd. Doç. Dr. SİNEM VATANARTIRAN

‘HERKES BİRBİRİNDEN 
BİR ŞEYLER 

ÖĞRENİYOR’

KÖM’ün eğitim dünyasına getirdiği yeni felsefeyi, 
sistemin hedeflerini ve uygulanmasını BAU öğretim 
üyesi Sinem Vatanartıran’dan dinledik. 

Biz her öğrencimizin, her bireyin 
öğrenebileceğine; ama öğrenmeyi 

tercih ettikleri yolların farklı 
olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla 

öğretimimizi de buna göre 
zenginleştiriyoruz.

KÖM
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KÖM’ün öğretmek dışında 
çocuklardaki potansiyeli yu-
karıya taşımak için bir hedefi 
var mı?
Öğrenci öğrenebildiğini 
gördüğü an daha farklı şeyler 
öğrenmek için bir motivasyon 
kazanıyor. Biz öğrencide, bir 
öğretmenin, annenin veya 
babanın “sınavda 5 alır-
san sana iPhone alacağım” 
gibi ödüller ya da cezalarla 
oluşturulan dış motivasyon 
yerine öğrenmenin keyfiyle 
oluşan iç motivasyon oluşma-
sını istiyoruz. İç motivasyon 
nasıl olur? Çocuğun doğal bir 
merakı olabilir. Örneğin çocuk 
robotlara meraklıysa, siz iste-
seniz de istemeseniz de ken-
diliğinden robotlarla ilgili her 
şeyi öğrenmek isteyecektir. 
Ama kendi doğal merakının 
olmadığı noktada da bir öğ-
renme tatminini yaşarsa, “ben 
bunu öğrendim, bana bir şey 
kattı ve ben bu süreçten keyif 
aldım. Oysa hiç öğrenemeye-
ceğimi düşünüyordum”, derse 
iç motivasyon oluşuyor ve bu 
şekilde her alanda öğrenmeyi 
gerçekleştirebiliyor. 

Burada önemli olan öğ-
retmenin çok donanımlı 
olması. Öğretmen ne 
kadar donanımlıysa, ne 
kadar bu farklılıkların far-
kındaysa ve o farklılıklara 
göre öğretim yöntemle-
rini zenginleştirebiliyorsa, 
bu model  işe yarayan, 
her öğrencinin fayda-
landığı  ve sonuçta her 
öğrencinin öğrenmeyi en 
iyi şekilde gerçekleştirdiği 
bir model oluyor. 

KÖM                   UYGULARKEN  
ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR?

Öğretmen ne kadar donanımlıysa, 
farklılıklara göre öğretim 

yöntemlerini zenginleştirebiliyorsa, 
bu model işe yarayan, her 

öğrencinin öğrenmeyi en iyi şekilde 
gerçekleştirdiği bir model oluyor.



Teorik olarak oluşturduğunuz bir sistemin 
uygulanmasını uzun yıllardır takip ediyor-
sunuz. Bahçeşehir Koleji nu sistemi nasıl 
uyguluyor, sonuçları nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 
Burada iki türlü gözlemimiz var. Birincisi, 
bir eğitim kurumu olarak elbette ki öğren-
cimize karşı sorumluyuz. Biz istiyoruz ki bu 
sistem içerisinde yer alan her öğrenci potan-
siyelinin farkına varsın ve kullanabilsin. Ve 
doğal olarak tabii ki akademik başarısı da 
artsın. Nihai hedefimiz bu ve öncelikle bu 
süreci gözlemliyoruz.
Akademisyen olarak bizim için önemli olan 
ikinci boyutuysa öğretmenin gelişimini 
izlemek. Çünkü öğretmenlerimizi uzun bir 
eğitim sürecinden geçiriyoruz. Tabii ki öğret-
menlerimiz özel seçiliyor, en iyi eğitimi almış 
tecrübeli öğretmenlerle çalışıyoruz ama 
nihayetinde eğitime yönelik alışkanlıklarını 
değiştirmelerini  ve öğretmen olarak ken-
dilerini geliştirmelerini istiyoruz. KÖM gele-
neksel öğretimden daha farklı bir sistem. Bu 
nedenle uygulamayı başlattığımız yaklaşık 
10 yıldır hem öğrenci hem de öğretmenleri 
inceliyoruz. Elimizde bir çok akademik veri 
var. Hem öğretmen hem öğrenci gelişimle-
rinde çok önemli değişimler görüyoruz.
Eğitimin bireyselleştirilmesi eğitimin gele-
ceği olarak adlandırılıyor. KÖM uygulanma-
sının zorlukları nelerdir?
KÖM çok kolay bir sistem değil, kolay olsa 
dünyadaki birçok eğitim kurumu bunu 
uygulayabiliyor olurdu. Kolay uygulana-
mamasının nedenlerinden birisi farklı bir 
felsefi boyutunun olması. Her öğrencinin 
farklı olduğuna inanmanız ve bu farklı 
özelliklerine yönelik sizin eğitim alanları 
oluşturmanız gerekiyor. Bunu oluşturmak 
da işin ikinci zorluğu. Bunu oluşturmak için 
çok iyi donanımlı öğretmenlerle çalışmalı 
ve onlara sürekli eğitim vermelisiniz.  Şöyle 
örnek verebiliriz: diyelim ki bir matematik 
öğretmenisiniz. Eğer KÖM uygulamıyorsa-
nız, bir ders hazırlarsınız ve 10 yıl boyunca 
karşınıza çıkan tüm öğrenci gruplarına aynı 
dersi uygulayabilirsiniz. Derse nasıl başla-

yacağınızı, hangi örneği vereceğinizi, hangi 
soruyu soracağınızı ve sınavı nasıl yapacağı-
nızı bilirsiniz. Burada sizin yaptığınız aslında, 
‘kendinize göre bir ders’ tasarlamaktır. Öğ-
retmen olarak siz bu konuyu çok iyi biliyor-
sunuz, bir ders tasarlıyorsunuz ve karşınız-
daki öğrenci grubu hangi özelliklere sahip 
olursa olsun dersinizi değiştirmeden aynı 
şekilde anlatıyorsunuz. Böyle yaptığınızda 
sadece sizin sitilinize uyan öğrencilere erişe-
bilirsiniz. Ama bütün öğrencilere ulaşamaz-
sınız. Biz KÖM’de bütün öğrencilere ulaşan 
ve dokunan bir ders hazırlamak istiyoruz. 
Bu modelin zorluğu burada. Bunun için de 
donanımlı, yaratıcı, bir konuyu çok çeşitli 
etkinliklerle zenginleştirebilen, üretebilen 
öğretmenlere ihtiyacınız var. 
Bahçeşehir Kolejinde KÖM uygulaması nasıl 
gerçekleşiyor?
KÖM’de her öğretmen için o sınıfin profilini 
çıkarıyoruz. Biz öğrencileri benzer öğren-
me tercihlerine göre gruplara ayırmıyoruz. 
Her öğrencinin birbirinden farklı şeyler 
öğrenmesini, hayata esnek bakabilmelerini, 
kendilerindeki bazı özelliklerin farkında 
olmalarını, bunu kullanmalarını ama başka 
öğrenme tercihlerinin de farkında olmaları-
nı ve bunları geliştirebilmelerini öğrenme-
lerini istiyoruz. Hayatın kendisi de böyledir. 
Sadece kendiniz gibi olan kişilerle bir fau-
nusta yaşamazsınız. Farklı özelliklere sahip 
kişilerle iletişime geçmek, ekip çalışmaları 
yapmak ve birlikte çalışmak zorundası-
nızdır. Biz de bunu teşvik ediyoruz. Ayrıca 
hem öğrenciye hem de velisine öğrenci-
nin öğrenme stilleri ile ilgili danışmanlık 
veriyoruz. Öğretmenler için de bir sınıftaki 
öğrencilerin grup olarak profilini çıkarıyo-
ruz ve bu profile göre derslerini tasarlama-
larını istiyoruz. İçerik aynı ama tasarım çok 
şey değiştirir. Müfredat aynı, içerik aynı ama 
dersin işleniş biçiminde farklılıklar oluyor; 
şubelere göre. Öğretmenlerimizi buna göre 
eğitiyoruz. Ve her öğrencinin öğrenebilece-
ği şekilde dersleri tasarlıyoruz. KÖM aslında 
dersi bir grup öğrencinin öğrenme tercihle-
rine göre tasarlamaktır.

İstiyoruz ki bu sistem içerisinde yer alan 
her öğrenci potansiyelinin farkına varsın 
ve kullanabilsin. Ve doğal olarak tabii ki 

akademik başarısı da artsın.



‘DNA’mızda 
Kişiye Özgü  
Öğretim Modeli var’

KÖM’ün dijital boyutundan bahseder misiniz?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hemen her 
alanda kişiye özgü anlayışla ürünler geliştiril-
diğini görüyoruz. Her birey parmak izi kadar 
farklıdır. Biz bunu 2004’ten itibaren hayata 
geçirmiş bir eğitim kurumu olarak “DNA’mızda 
Kişiye Özgü Öğretim Modeli var” diyoruz. Günü-
müzde teknolojik cihazların getirdiği fayda ve 
ulaşılabilirliğe baktığınızda her cihaz bireyseldir. 
Bizim öğrencilerimizin elinde kişiye özgü mobil 
cihazları var, neden onlara kişiye özgü içerik 
göndermeyelim düşüncesinden hareket ettik. 
Her dönem başında uluslararası kişiye özgü bir 
tanı değerlendirmesi yapılır. Öğrencinin öğren-
me becerileri ne yönde geliştirilecek, gelişime 
açık yönleri ve öğrencinin öğrenme tarzını 
görüyoruz. Bu veriyi STOYS’a (servis tabanlı 
okul yazılımı) işliyoruz. Öğrencilerimizi sisteme 
yüklüyoruz, sonra öğretmenlerimizi alıyoruz 
sisteme, öğrencilerimizin öğrenme becerileriyle 
derste gösterdikleri performanslarını yan yana 
eşleştirerek gidiyoruz. Uyguladığımız kazanım 
bazlı müfredat yapı modeliyle de çok verimli bir 
şekilde çalışıyor. Her derse bir kazanım numa-
rası veriyoruz. Öğrencinin alacağı kazanımlarla 
da bunu eşleştirerek ölçme değerlendirmedeki 
sonuçlarla bunları yönlendiriyoruz. Diyelim ki 
öğrencimiz bir ölçme değerlendirmeye tabi 
tutuldu. Öğretmenimiz bunu STOYS’a işliyor ve 
kazanım kriterleri belirliyor. Buna göre otomatik 
olarak sınıfin istatistiklerini görüyor ve öğrenme 
oluşmuş mu takip edebiliyor. 

Bilişim ve Eğitim teknolojileri Direktörü

BURAK GENÇAY

‘ÖĞRENCİLERİN TAM 
ÖĞRENMEYE ULAŞMASI 
SAĞLANIYOR’

Bahçeşehir Koleji Kişiye Özgü Öğretim Modeli teknolojiden 
faydalanarak öğrencisinin tam öğrenmeye ulaşmasını sağlıyor. Dijital 
takip ile nokta atışı yapılarak her öğrencinin eksiği telafi ediliyor. 

KÖM

Dijital takip yöntemiyle daha 
da etkin hale getirilen Kişi-
ye Özgü Öğretim Modeli’nin 
önemli unsurlarından biri 
de Dijital Etüt. Dijital etütün 
özelliği öğrenciye özgü olması. 
Ölçme değerlendirme sonuç-
larına göre öğrenciye dijital 
etüt gönderiliyor. Dijital etüt 
öğrencinin cep telefonunda, 

e-posta kutusunda ve ortak 
yazılımında bir uyarı olarak 
beliriyor. Aynı şekilde veli de 
dijital etüt konusunda SMS ile 
bilgilendiriliyor. Öğrenci dijital 
etüte katılmazsa yine veliye bir 
bilgi mesajı gönderiliyor. Amaç, 
yine teknolojiden faydalana-
rak öğrencinin eksiklerini telafi 
ettiğinden emin olmak.

Dijital sistem öğrencinin 
kazanımlarını ve eksiklerini 
detaylı takip imkanı sunuyor. 
Kişiye Özgü Öğretim Modeliyle 
öğrencinin birebir eksiği görü-
lebildiği için doğrudan onun 
eksiğine odaklanmış bir telafi 
imkanı sunuluyor. Bahçeşehir 
Koleji tarafindan geliştirilen 
video okul platformundan 
öğrenci ortaokulda ulusal 
sınava yönelik kazanımlarını 
artırmak için dilediği zaman, 

dilediği yerde yararlanabiliyor. 
Öğrencinin bir ayda kaç video 
izlediği, kaç soru çözdüğü, kaç 
doğru kaç yanlış yaptığı aylık 
olarak öğretmenlere, velile-
re ve mentor öğretmenlere 
raporlanıyor. KÖM ve dijital 
uygulamalarla öğrencinin 
potansiyeli en üst seviyeye ta-
şınıyor. Bu da Bahçeşehir Koleji 
öğrencilerinin TEOG sınavların-
da aldıkları başarılı sonuçlara 
yansıyor.

DİJİTAL ETÜT

ULUSAL SINAVA HAZIRLIKTA KÖM FARKI
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‘Sorun çözme
yaratıcı düşünme
becerilerini 
geliştiriyor’

İlkokul Eğitim Koordinatörü  
Teacher Trainer Direktörü

GÜLİSTAN EKİNER

İlkokul Eğitim Koordinatörü Gülistan Ekiner “Öğretmenlerimiz, verdiğimiz 
KÖM eğitimleri sonunda planları yapıyorlar. Bu planlamalar ile tüm öğrenen 
stillerine ulaşma, KÖM Modelinin felsefesini kavrayabilmek, eğitimci ve birey 
olarak kendilerinin farkında olmalarına olanak sağlayabiliyoruz” diyor.”

KÖM

Öğretmen 
kendi öğrenme 

stillerini fark ettiğinde 
öğrencilerinin de farklı 

ihtiyaçları olduğunu koşulsuz 
kabul etmekte.  Bu noktada 

kendisini güncellemek 
konusunda öğretmenlerimizin 

de iç motivasyonları 
artıyor. 

Öğretmenlerimiz, verdiğimiz 
KÖM eğitimleri sonunda planları 
yapıyorlar. Bu planlamalar ile tüm 
öğrenen stillerine ulaşma, Kişiye 
Özgü Öğretim Modelinin felse-
fesini kavrayabilmek, eğitimci ve 
birey olarak kendilerinin farkında 
olmalarına olanak sağlayabili-
yoruz. Sınıftaki öğrenen çeşitlili-
ğine göre içeriği zenginleştirme, 
etkinliklerle ve oyunlarla öğretme, 
öğrenmeyi keyif alınacak ve kolay 
hale getirmeyi amaçladığımız bu 
ders planlarını tüm öğretmenle-
rimiz yapıyor. Her kazanıma dair 

bir KÖM planımız bulunuyor ve 
müfredat doğrultusunda yapılan 
çalışmaların yanı sıra öğretmen 
kendi öğrenme stillerini fark 
ettiğinde öğrencilerinin de farklı 
ihtiyaçları olduğunu koşulsuz 
kabul etmektedirler. Bu noktada 
kendisini güncellemek konusunda 
öğretmenlerimizin de iç moti-
vasyonları artıyor. Bu tutum ülke 
eğitimi adına da kurumumuzun 
ortalama 500 sınıf öğretmeninin 
eğitime bakış açılarını güncelle-
melerinin önemini ve sorumlulu-
ğunu hissetmekteyiz. 

HER KAZANIMA DAİR BİR KÖM 
PLANIMIZ BULUNUYOR

Kişiye Özgü Öğretim Modelinde hedefledi-
ğimiz, öğrencinin tam öğrenmesini sağlayıcı 
ortam ve teknolojik desteği sağlamak. Özellikle 
ilkokul düzeyindeki öğrencilere işitsel,  görsel, 
dokunsal ne kadar çok materyal sunarsanız 
ve deneyimletirseniz, o kadar çok öğrenmeye 
ulaşmış olursunuz. iPad içeriklerinde okuma 
yazma öğrenirken işitsel ve dokunsallara da 
ulaşabileceğimiz uygulamalar yapmaktayız. 
KÖM modeli ile 21. yüzyıl becerilerini de birleş-
tirerek direkt olarak yaratıcı düşünme, eleştirel 
düşünme, sorun çözme becerilerini geliştirir-
ken, öğrenciler de kendilerinin farkında oluyor-
lar. Burada öğretmenin de, nasıl bir öğrenense 
öyle öğretme eğiliminde olduğunu biliyoruz 
ve öğretmenlerimize yönelik eğitimlerimizde 
hangi yönlerini güçlendirmeleri gerektiğini 
kendilerinin keşfetmelerini sağlıyoruz. 
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Elif Şafak

Usta yazar, öğrencilerle gerçekleştirdiği 
seminere yazarlarla bir araya gelmenin, 
onlara özgürce sorular sormanın ne kadar 
değerli bir imkan olduğunu vurgulayarak 
başladı. Daha sonra kendi yazarlık yolcu-
luğunu, yazmaya nasıl başladığını, farklı 
ülkelerde yaşadığı için ötekileştirilen, 
yalnız bir çocuk olmanın yazarlık serü-
veninde nasıl önemli bir yer tuttuğunu 
paylaştı öğrencilerle. 
Seminer, Şafak’ın öğrencilerin sorularını 
yanıtladığı karşılıklı bir sohbetle devam 
etti.   Bu bölümde yazar, ilk çocuğunun 
doğumundan sonra girdiği bunalımdan 
bu süreçte yaşadıklarını yazıya dökerek 
nasıl çıktığını, eski Türkçe kelimeler kul-
lanmayı neden sevdiğini, kitaplarını ne-
den İngilizce yazdığını anlattı.  Çocukken 
en sevdiği yazarların Charles Dickens ve 
Gülten Dayıoğlu olduğunu söyleyen Şafak, 
‘Her insan farklıdır’ diyerek farklılıkların 
değerine vurgu yaptı ve öğrencileri içle-
rinden geldiği gibi yazmaya, yazdıklarını 
paylaşmaya teşvik etti.  
Bir öğrencinin Nobel ödülü ilgili sorusuna 
verdiği  “Şu an benim için en büyük ödül” 
cevabı ise uzun süre alkışlandı.
Bahçeşehir öğrencilerinin zekice ve içten 
sorularından çok etkilenen yazar,  onların 
sorularına verdiği cevaplarla edebiyat, 
sanat, yaratıcılık ve annelikle ilgili içsel 
yolculuğunu samimiyetle  paylaştı. Semi-
nerin sonunda öğrenciler sürpriz doğum 
günü kutlaması ve Elif Şafak için hazırla-
dıkları yazılarından oluşan hediyeleriyle 
yazara duygusal anlar yaşattılar. Şafak, 
“Sizden ilham alıyoruz” diyen öğrencileri 
gözyaşlarıyla kucakladı.



‘Öğrencilerin 
Sordukları
Sorulardan
Çok Etkilendim’
Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle Yaratıcı Yazarlık Semineri 
kapsamında bir araya gelen Elif Şafak “Öğrenciler müthişti, 
sanata, dünyaya, hayata dair önemli sorular sordular” dedi.



Şafak, öğrenci ve velilerin 
kitaplarını imzaladı.
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‘Bahçeşehir Kolejinden 
çıktığımda ülkemizin 

geleceğine dair daha çok 
umutla doldu içim, böyle pırıl 
pırıl zihinlerle karşılaşınca...’

Yaratıcı yazarlıkla ilgili birçok önemli 
ipucunu öğrencilerle paylaşan Şafak 
seminerin sonunda öğrencilerle 
birlikte 6 kelime belirledi: Empati, aşk, 
nefret, mutluluk, yaşamak ve tesadüf. 
Öğrenciler Bahçeşehir Kolejinde aldık-
ları yaratıcı yazarlık dersleri kapsamın-
da bu 6 kelimeden yola çıkarak ortaya 
çıkartacakları yazıları Elif Şafak’la 
paylaşacaklar. Öğrencilerin Elif Şafak’la 
yapacakları bu yazı yolculuğunun 
ufkunda ise onları bir kitap bekliyor 
olacak…

Elif Hanım, Bahçeşehir Koleji öğrenci-
leriyle Yaratıcı Yazarlık Semineri gerçek-
leştirdiğiniz. Öğrencilerle çok kuvvetli bir 
etkileşim sağladınız. Çok ilginç sorular vardı, 
neler hissettiniz sorular karşısında?
 Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle Yaratıcı Ya-
zarlık Semineri’nde bir araya gelmekten büyük 
mutluluk duydum. Öğrenciler müthişti. Beklen-
tilerimin de ötesinde iyi ve ilgiliydiler. Sanata, 
dünyaya, hayata dair önemli sorular sordular, 
yorumlar yaptılar. Çok takdir ettim gençleri. 
Doğrusu Bahçeşehir Koleji’nden çıktığımda ül-
kemizin geleceğine dair daha çok umutla doldu 
içim, böyle pırıl pırıl zihinlerle karşılaşınca…

Öğrencilerin ilgisini nasıl buldunuz?
Öğrencilerimiz yaşlarının ötesinde düşünüyorlar, 
yeni nesil bu anlamda da umut verici. Sorguluyor-
lar, okuyorlar, aralarında konuşuyor, tartışıyorlar. 
Şu da var, ben öğretmenlerinin de çok olumlu bir 
etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Edebiyatı ve 
sanatı seven öğretmenlerinin olması bir öğrenci 
için büyük bir şanstır. Öğretmenlerle de ayrı-
ca konuşma imkânı buldum. Bahçeşehir Koleji 
öğrencilerinin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 
İnsan öğrenciyken bazen bunu anlayamıyor. Ama 
hayata atıldığımızda görüyoruz ki, kitap okumayı 
seven bir öğretmenin öğrencisi olmak bizlere çok 
şey katmış.
Bir anne olarak sizin eğitime yaklaşımınız nedir? 
Çocuklarınız için nasıl hayalleriniz var?
Kendi çocuklarım için de hepimizin çocukları 
için de aynı şeyleri diliyorum. Gençlerin yaratıcı 
kabiliyetlerini ezmeyen, onların bireysel farklılıkla-
rına saygı duyan, sevecen, eğitime ve bilgiye önem 
veren ortamlar yaratmamız lazım. Buna ülke olarak 
da çok ihtiyacımız var. Bir de empati kurmayı öğ-
retmeliyiz hem kendimize hem çocuklarımıza. Zira 
empati kuramayan insanlar çok daha tahammül-
süz ve hırçın oluyor. Bir arada güzellikle yaşayabil-
mek için empatiye ve empati kurabilen insanlara 
çok ihtiyaç duyuyoruz. 

6 SİHİRLİ KELİME



Bütün soruları büyük bir iç-
tenlikle yanıtladınız. Zorlan-
dığınız, sizi şaşırtan sorular 
oldu mu?
Öğrencilerin sordukları soru-
lardan çok etkilendim. Zaman 
zaman doğrusu beni zorladı-
lar, bu harika bir şey. Samimi-
yetle, dürüstçe cevapladım 
beni zorlayan soruları bile. 
Kitaplarımı gayet iyi bildik-
lerini, okuduklarını gördüm. 
Üstelik sadece bir kitabı  
değil, birden çok kitabı 
okumuşlar, değerlendirmişler. 
Dolayısıyla geçtiğim yolları 
görmüşler. Bu bir yazar için 
onur verici.

‘Kitaplarımı okuyup 
değerlendirmişler’



Müzik gecesiyle
20. yıl kutlaması
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Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Mas-
lak TİM’de düzenlenen “20.Yıl Müzik 
Gecesi’nde’’ ENBE Orkestrası ile bir-
likte aynı sahneyi paylaştı.
Bahçeşehir Koleji öğrencileri tara-
findan hazırlanan barış temalı sergi 
ve kokteyl ile başlayan geceye, ENBE 

Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker’in 
solo performansı renk kattı. 255 öğ-
renciden oluşan koro ekibine, ENBE 
orkestrası eşlik etti. “Barış” temalı 
gece, farklı yaş gruplarından öğren-
cilerin sahnede paylaştığı barış me-
sajlarıyla ayrı bir anlam kazandı. 

Türkiye’nin her yerinde kaliteli eğitimin öncüsü olan Bahçeşehir 
Koleji 20. yılını Maslak TİM’de düzenlenen Müzik Gecesiyle kutladı.



BASINDA 20. YIL MÜZİK GECESİ
SABAH

HÜRRİYET
02.06.2014

H
AB

ER
TÜ

RK

255 
öğrenciden oluşan 
koro ekibine, ENBE 
orkestrası eşlik etti. 
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Enver Yücel

Brüksel’de Avrupa Parlementosu Ko-
nuşmasında “Eğitim bir barış ve huzur 
köprüsüdür. Bireyin geleceğini şekillen-
diren temel etken olan eğitim; toplumsal 
barışın kurulması, biçimlenmesi ve kalıcı 
olmasında da aynı ölçüde önemli bir 
etkendir’’ sözleriyle eğitimin barışa olan 
etkisinden bahseden Bahçeşehir Uğur 

Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 20. 
Yıl Müzik Gecesindeki konuşmasında da 
toplumsal barışın sağlanmasında eğitimin 
önemli rolü olduğunu vurguladı. 31 Mayıs 
Cumartesi gecesi Maslak TİM’de gerçekle-
şen Bahçeşehir Koleji 20. Yıl Müzik Gece-
si’nde 581 öğrencinin sergilediği muhte-
şem performans izleyicileri büyüledi.

‘EĞİTİM BİR BARIŞ VE HUZUR 
KÖPRÜSÜDÜR’





International Office 
öğrencilere sunduğu 
yurtdışı eğitim danışman-
lığı hizmetiyle öğrencileri 
en doğru üniversiteye 
yönlendiriyor.

YURT DIŞI EĞİTİM 
DANIŞMANLIĞI

LİSE DEĞİŞİM 
PROGRAMI

Bahçeşehir Koleji 
International Office 
ile Bahçeşehir Koleji 
öğrencileri Kanada, 
ABD ve İngiltere 
gibi dünyanın önde 
gelen ülkelerinde 
uygulanan “Lise 
Değişim Programla-
rı”na katılabiliyor.  

YURT DISI
HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI

Bahçeşehir Koleji öğrencileri yurt 
dışı eğitim imkanlarıyla erken yaşta 
tanışmanın ayrıcalığını yaşıyor. Inter-
national Office tarafindan düzenlenen 
eğitim, kültür ve gezi programları 
öğrencilerin yabancı dil edinimlerine 
destek verirken dünya kültürleriyle 
tanışmalarını ve çok yönlü gelişme-
lerini destekliyor. Yurt dışı eğitim 
programları ise dünyanın önde gelen 
üniversitelerinin kapılarını Bahçeşehir 
Koleji öğrencilerine açıyor.

Detaylı bilgi için:
www.bahcesehirgezi.com



GEZEREK

EN İYİ ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM ALIYORLAR

ÖĞRENİYORLAR Yurt dışı gezi programlarının en önemli 
özelliği eğitim birimleri tarafindan, kazanım 
amaçlı olarak planlanması. Türkçe, Sosyal, 
Matematik ve Fen zümreleri tarafindan 
planlanan programlar bilgiyi öğrencilere 
yaşayarak öğrenme firsatı sunuyor. Hollan-
da, Fransa, Belçika, İtalya, ABD, İngiltere, İs-
viçre, Yunanistan gibi dünyanın önde gelen 
ülkelerine yapılan gezilerde müzeler, bilim 
merkezleri, üniversiteler ziyaret ediliyor. Bu 
benzersiz tecrübelerle öğrencilerin dünya 
vizyonları gelişiyor.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri yaz ve 
kış aylarında eğitimlerine yurt dışında 
önde gelen üniversitelerin kampüsle-
rinde devam ediyor. International Of-
fice, öğrencilerin eğitimlerine devam 
ederken yabancı dillerini ve dünya 
vizyonlarını geliştirmelerine destek 
verecek programlara katılmalarını 
sağlıyor. İngiltere, Kanada ve ABD’de 
yaz okuluna katılan öğrenciler kap-
samlı bir eğitim alırken keyifli zaman 
geçiriyor, dünyanın farklı ülkelerinden 
arkadaşlıklar geliştiriyor ve gelecek 
vizyonlarının belirlenmesinde önemli 
rol oynayacak üniversite ziyaretleri 
gerçekleştiriyor.

INTERNATIONAL 
OFFICE NELER 
YAPIYOR?

• Yurt Dışı Üniversite 
Eğitim Danışmanlığı
• Lise Değişim Programları
• Yurt Dışı Yaz ve Kış 
Okulları
• Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Eğitim ve Kültür Gezileri
• Üniversite Tanıtım 
Gezisi
• Uluslararası 
Konferanslar 

Yurt içi geziler de öğrencile-
rin arkadaşlıklarını pekişti-
recekleri keyifli etkinlikler 
olarak düzenlenirken 
öğrencilerin kazanımlarına 
da dikkat ediliyor. Her yıl 
düzenlenen Anıtkabir ve 
Çanakkale gezilerine katılan 
yüzlerce Bahçeşehir Koleji 
öğrencisi Atalarına ve şehit-
lerine saygılarını sunuyor.

YURT İÇİ 
GEZİLERİ

Toronto University
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Öğrenciler, ilk gün yapılan seviye tespit 
sınavından sonra başka ülkelerden gelen 
kendi seviyelerindeki öğrencilerle birlikte 
çokuluslu gruplar halinde, haftada 20 saat-
lik, konuşma ve doğru telaffuz odaklı bir dil 
eğitimi alıyorlar. Yurtdışı seyahat deneyimi 
kazanmak, farklı ülkelerden arkadaşlar 
edinmek, değişik mutfakları ve kültürleri 
tanımak, meslek seçimlerinde daha kararlı 
olmalarını sağlayacak bir vizyon kazanmak 
ve ayrıca unutulmayacak anılarla dolu bir 
tatil yaşamak da cabası!

YAZ OKULLARI ile dünyanın 
kapıları açılıyor

Çağın gereklerine uygun becerilerle donanmış dünya 
vatandaşları yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Kolej-
leri’nin, bu vizyonu hayata geçirmek anlamında attığı en 
güzel adımlardan birisi Yaz Okulları.  Yoğun bir ders yılının 
sonunda çocuklara verilebilecek en güzel armağan aynı 
zamanda... Sınırların ötesine bir yolculuk, farklı kültürlerle 
tanışma firsatı, arkadaşlarıyla birlikte seyahat ederken 
hem öğrenecekleri hem eğlenecekleri unutulmaz bir tatil!
Öğrencilerini dünyadaki hızlı değişime ayak uydurabilen 
ve en az iki dilde rahatlıkla iletişim kurabilen bireyler 
olarak hayata hazırlamayı çok önemseyen Bahçeşehir 
Koleji, Yaz Okulları programı ile öncelikle onlara yabancı 
dilde pratik yapma imkanı sunuyor ama bununla kalmıyor. 
Bu program, aynı zamanda öğrenciler için seyahat edilen 
ülkenin sosyal ve kültürel atmosferini solumak, okulların-
daki yaşama tanıklık etmek, farklı ülkelerden arkadaşlar 
edinmek gibi birçok başka imkan da sunan ufuk açıcı bir 
deneyim. 
Yaz döneminde, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli lise 
ve üniversitelerle işbirliği içinde, 15 günlük seyahatler 
şeklinde organize edilen program süresince öğrenciler, 
Bahçeşehir Koleji’nin bu program çerçevesinde ortak-
lık kurduğu çeşitli dünya okulları ve üniversitelerinin 
yurtlarında konaklıyor. Gidilecek ülke ve okul, öğrencilerin 
talepleri doğrultusunda bağlı bulundukları Bahçeşehir Ko-
leji tarafindan belirleniyor. Alternatiflerin her biri birbirin-
den çekici! Aralarında UCLA/ Los Angeles, California State 
University/Los Angeles, Columbia University/Manhattan, 
University of Hawaii Manoa/ Hawaii, York University/To-
ronto, Eastbourne School/Eastbourne, Brunel University/
Londra, Brighton College/Brighton gibi okullar var.

20 SAATLİK KONUŞMA  
VE DOĞRU  
TELAFFUZ EĞİTİMİ



24 SAATLİK 
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Uludağ Summer 
Camp’te günün yarısı
İngilizce eğitimiyle geçti

17-24 Haziran tarihleri arasında Uludağ 
Grand Yazıcı Otelde gerçekleşen, Bahçe-
şehir Koleji Uludağ Summer Camp’te öğ-
renciler günün yarısını İngilizce eğitimiyle 
geçirirken kalan zamanlarını ise farklı 
aktivitelerle değerlendirdiler. 
Futbol, basketbol, beyzbol, voleybol, 
hokey, okçuluk, langırt, masa tenisi, bad-
minton gibi fiziksel aktivitelerin yanında; 
Uludağ’ın gizli doğal güzelliklerini keşfe-
derek, define arayarak, fotoğraf çekerek, 
resim yaparak kendilerini geliştirdiler. 

17-24 Haziran tarihleri arasında Uludağ Grand Yazıcı Otelde gerçekleşen, Bahçeşehir 
Koleji Uludağ Summer Camp’te öğrenciler zamanlarını İngilizce eğitimi ve futbol, 
basketbol, beyzbol, hokey, langırt, okçuluk gibi farklı aktivitelerle değerlendirdi. 

Bunların yanında öğrenciler, güzel sa-
natlar çalışmaları, disko, gece eğlencele-
ri gibi pek çok sosyal etkinliğe katıldılar. 
Öğrenciler tüm aktiviteler sırasında 
yabancı eğitmenler ile İngilizce pratik 
yapma imkânına sahip oldular.
Bahçeşehir Koleji eğitmenleriyle 
birlikte, Amerikalı, İngiliz ve Kanadalı 
eğitmenlerinde bulunduğu kampta öğ-
renciler, toplam 24 saat İngilizce eğitimi 
alarak, kamp bitiminde sertifika ve özel 
hediyelerle ödüllendirildi. 



Teknolojiyi ve dijital medya araçlarını 
yakından takibiden kurumumuz yeni-
lenen sosyal medya hesaplarıyla öğren-
cilerimize ve velilerimize daha hızlı ve 
daha etkin bir şekilde ulaşıyor. Yenilenen 
Facebook, Twitter ve Instagram hesap-
larıyla kullanıcılara anlık iletiler paylaşı-
yor, sorularını cevaplıyor, faydalı bilgiler 
iletiyor ve etkinliklerimizden haberdar 
ediyoruz. Görsel kalitemiz ve iletişim 
dilimizle Bahçeşehir Koleji’nin iletişime 
ve bireye verdiği önemi yansıttığımız bu 
paylaşımlarımızda öğrenci ve velilerimizle 
olan bağımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 
Sosyal medyanın anlık iletişimine inanan 
bir kurum olarak her ay gerçekleştirdiği-
miz sayısız etkinliğimizi sayfalarımızda 
paylaşarak coğrafi kısıtlamaları ve zaman 
problemini ortadan kaldırıyoruz. Katılım-
cı, öğrenci ve öğretmenlerinin başarılarını 
milyonlarla paylaşmaktan gurur duyan, 
dinleyen ve çözen bir kurum olma inancı-
mızı sosyal medyada da devam ettiriyo-
ruz. Sosyal medyadaki var oluş amacımızı 
‘’Başarılı iletişim nitelikli paylaşım, etkin 
dinleme ve hızlı çözümden geçer’’ düşün-
cesiyle özetliyoruz.
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Sosyal medyada yer alan veli ve öğrencilerimizi Bahçe-
şehir Koleji’nin hizmetleri, farkı ve kalitesinden haberdar 

ederek bu imkanı tüm hedef kitlemize duyuruyoruz. Eğitim 
gibi hassas ve önemli bir konuda velileri bilgilendirerek en doğ-
ru, en akılcı ve en makul seçimi yapabilmelerine yardımcı olu-
yoruz. Velileri uzmanlığımızla aydınlatarak çocuklarımız için bu 
önemli süreci, doğru bilgiyle sürdürmelerini sağlıyoruz. Bilgi 
kirliliğinin yaşandığı çağımızda Bahçeşehir Koleji’nin sahip 

olduğu haklı gururu, öğrenci ve öğretmen başarılarını, 
akademik birikimini, sosyal ve teknolojik imkanları-

nı ve dev eğitim kadrosunu velilerimizin yararı 
için büyük bir mutlulukla paylaşıyoruz.

sosyal 

medyada  

büyümeye 

devam 

ediyor

BK

TANITIMLAR



Bu başlık kapsamında öğrencilerimizi 
velilerimizi çalışma methodları, sağlık-
lı beslenme, spor ve sanat gibi alanlarda 
bilgilendiriyoruz. Bilgi testleri ve eğitici 
yarışmalarla bu süreci destekliyoruz. Sosyal 
medyayı sadece bir tanıtım aracı olarak de-
ğil, kullanıcılara fayda sağlama aracı olarak 
da gördüğümüz için kolejimizin akademik 
birikiminden yararlanarak bu nitelikte 
paylaşımlarla kitlemizi besliyoruz. Sosyal 
medyayı bilgi paylaşımı ve nitelikli vakit 
geçirme alanına çeviriyoruz. 

Bahçeşehir Koleji olarak yıl içinde düzenlediğimiz sa-
yısız etkinlikleri interaktif bir katılım sağlamak amacıyla 

sayfalarımızda etkin bir şekilde duyuruyoruz. Etkinlikle-
rimizin bir çoğuna sosyal medya aracıyla davetiye vererek 
online dünyayı katılımcı bir hale getiriyor ve kullanıcılarla 
gerçek hayatta etkileşime geçiyoruz. Konferans, sergi, spor 
müsabakası, panel, imza günü, gezi ve benzeri etkin-

liklerimiz esansında fotoğraflar ve videolar eşliğinde 
paylaşımlarda bulunarak birçok detayı katılamayan 

takipçilerimizle adım adım paylaşıyoruz. Her 
anın heyecanını sosyal medya takipçileri-

mize de hissettirerek katılımcı bir 
iletişim sağlıyoruz.

BİLGİLENDİRİCİ 

İÇERİKLER

TEOG’DA
REKOR BAŞARI

22 Ögrencimiz  

TEOG 1’DE TÜM SORULARA 
+ 5937 Ögrencimiz  

TEOG 2’DE TÜM SORULARA 
DOGRU YANIT VEREREK  

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR!

ETKİNLİK DUYURULARI



Bahçeşehir Koleji–BAU
İşbirliği ile düzenlenen veli seminerleri başladı

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı 
boyunca sürecek seminerlerin ilki 1 
Kasım Cumartesi günü Bademli ve 
Ümraniye kampüslerinde yapıldı.
Bahçeşehir Koleji Bursa Bademli 
kampüsünde Çift Dilli Eğitimin 
Beyin Gelişimine Etkisi konulu se-
minerini gerçekleştiren BAU öğre-
tim üyesi Yrd. Doç Dr. Füsun Akdağ 
sunumunda; “ 2 yaşına gelmiş bir 
bebeğin beyninde yetişkinlere göre 
iki kat sayıda nöron olduğunu ve bu 
yüzden insan hayatının ilk yıllarının 

beynin en hızlı büyüme ve gelişime 
zamanı olduğu için çok kritik oldu-
ğunu belirtti. Araştırmaların yeteri 
kadar oyun oynamayan veya do-
kunulmayan bebeklerin beyninin 
yaşıtlarına göre %20 - %30 daha az 
geliştirdiğini ortaya koyduğunu ve 
çift dilli çocukların tek dilli olanlara 
göre çoklu fonksiyonda, dikkatlerini 
odaklamada da tek dilli çocuklara 
göre daha iyi olduğunu gösterdiğini 
vurgulayan Akdağ seminer sonunda 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bahçeşehir Koleji 
Türkiye geneli 

kampüslerinde 
düzenlediği 

seminerlerde BAU 
Eğitim Bilimleri 

Fakültesi’nin değerli 
akademisyenlerini 

velilerle 
buluşturuyor.
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Bahçeşehir Koleji Ümraniye 
kampüsünde, BAU öğretim 
üyesi Prof. Dr. Filiz Polat’ın 
katılımıyla gerçekleşen  
“Üstün Yetenek ve Zekânın 
ABC’si” konulu seminere 
velilerin ilgisi büyüktü.

Seminerde Türkiye’de üstün ye-
teneklilik algısı, zekâ testlerinin 
çeşitleri ve yeterlilikleri, dünya 
üzerinde bu konu ile ilgili yapı-
lan çalışmalar, ailelerin tutum 
ve davranışları gibi konulara de-
ğinen Polat, seminer esnasında 
velilerin bu tip çocukların hangi 
testlerle tespit edileceği, okul 
dışında hangi eğitimleri almaları 
gerektiği sorularını yanıtladı.

ÜSTÜN                        YETENEK  
VE ZEKANIN ABC’Sİ

ÇOCUKLARIN

%20 %30

HANGİ EĞİTİMLERİ 
ALMALARI GEREKTİĞİ 
TARTIŞILDI

Akdağ seminerde; araştırmaların 
yeteri kadar oyun oynamayan 
veya dokunulmayan bebeklerin 
beyninin yaşıtlarına göre %20 - 
%30 daha az geliştirdiğini ortaya 
koyduğunu ve çift dilli çocukların 
tek dilli olanlara göre çoklu fonk-
siyonda, dikkatlerini odaklamada 
da tek dilli çocuklara göre daha iyi 
olduğunu gösterdiğini vurguladı.

BAU öğretim üyesi 
Yrd. Doç Dr.  

Füsun Akdağ

Veli seminerleri yıl boyunca 
diğer iller de de, dış katılıma 
açık ve ücretsiz olarak 
gerçekleşecek.

15 Kasım  Sancaktepe
Eğitimde Doğru  
Bildiğimiz Yanlışlar

8 Kasım Beylikdüzü 
Erken Çocukluk Eğitimi

29 Kasım Adana  
Erken Çocukluk Eğitimi

6 Aralık Bahçeşehir 
Erken Çocukluk Eğitimi

21 Şubat  Florya 
Erken Çocukluk Eğitimi

7 Mart Diyarbakır 
Eğitimde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

21 Mart Beylikdüzü 
Eğitimde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

4 Nisan Ankara 
Dijital Eğitim ve KÖM

28 Mart Bademli 
Anne Babalığın Farkında 
Olmadığımız Yanları

14 Şubat Denizli 
Oyunla Eğitim

27 Aralık Etiler 
Dijital Eğitim ve KÖM

SEMİNER
TAKVİMİ

2014-2015

Eğitimde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Eğitimde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Çift Dilli Eğitim

Üstün Zekalı Çocuklar

Oyunla Eğitim

Oyunla Eğitim

Eğitimde Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Oyunla Eğitim

Dijital Eğitim ve KÖM

Erken Çocukluk Eğitimi

20 Kasım BAU 

6 Aralık Çamlıca

10 Ocak Samsun

7 Mart Ümraniye

14 Mart Bahçeşehir

28 Mart İzmir

4 Nisan Etiler

18 Nisan Halkalı

21 Şubat Ankara

13 Aralık Bursa Modern
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BAHÇEŞEHİR 
KOLEJİ

Veliler, Bahçeşehir Koleji’ni tercih sebeplerini, 
okulun çocukları üzerindeki geliştirici etkisini, 
okul hakkındaki duygu ve görüşlerini paylaştılar. 
Tüm velilerin ortak görüşü: ‘’Bahçeşehir Koleji 
dünya standartlarında eğitim veriyor’’

‘İş nedeniyle gerçek-
leşen şehir değişimle-
rinde çocuklarımızın 
okulu konusundaki 
tercihimiz her zaman 
Bahçeşehir Koleji oldu. 
Bu tercihimizin sebebi 
Bahçeşehir Koleji’nin 
akademik başarısı; 
kültürel ve sosyal 
aktiviteleri ile destek-
lenen eğitim sistemidir. 
Sancaktepe Bahçeşehir 
Koleji’ne yeni şehir, 

yeni arkadaşlar, yeni 
öğretmenlerle başla-
yan oğullarımızın son 
derece mutlu oldukla-
rını, okulu, öğretmen-
lerini ve arkadaşlarını 
çok sevdiklerini, pozitif 
enerji ile dolu olduk-
larını görmek bizi hem 
mutlu ediyor hem de 
okula olan güvenimizi 
artırıyor. Tüm Bahçeşe-
hir Koleji çalışanlarına 
sonsuz teşekkürler.’

‘Bahçeşehir Koleji’ni ilk 
kez geçen yıl Ümraniye 
kampüsü ile tanıdık. Ço-
cuklarıyla sadece anne-
leri olarak vakit geçirmek 
isteyen biriyim ancak 
daha önceki okulumuz-
da onlara öğretmenlik 
de yapmak zorunda 
kaldım ve bu ilişkileri-

mizi yıpratmaya başladı. 
Bahçeşehir Koleji’nde 
şu ana kadar bu sorunu 
yaşamadım ve yaşama-
yacağımı umuyorum, 
bu konuda beklentim 
yüksek; gerek öğretmen 
kadrosu gerekse yöne-
ticilerinin ilgisinden son 
derece memnunum.’

‘Öğrencileri çağdaş ve modern dün-
yaya hazırlayacak, özgüveni yüksek, 
araştırmacı, bilgisini kullanarak yeni 
bilgilere ulaşan, insan haklarına 
saygılı bireyler yetiştireceğini gör-
düğümüz ve  inandığımız için Bah-
çeşehir Koleji Sancaktepe’yi tercih 
ettik. Bir dünya okulu vizyonu ile 
yola çıkan ve bu yönde çok önemli 
adımlar atan, önemli birikimleri ve 

başarıları olduğuna inandığımız okulumuzun  oğlu-
muzu da eğitim, öğretim ve sosyal anlamda en iyi 
şekilde hayata hazırlayacağına inanıyoruz.’

‘Oğlum Barış Bahadır, Sancaktepe 
Bahçeşehir Koleji 8. sınıf öğrencisi. 
Bu yıl önemli bir sınava hazırla-
nıyor. Okulumuzda sınavla ilgili 
yapılan çalışmalardan ve bilgilen-
dirmelerden çok memnunuz. Hafta 
sonu yapılan sınava hazırlık çalışmaları, dershaneye 
duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Eksik olan 
kazanımlarının hızlıca saptanması ve programlı bir şekil-
de telafi edilmesi, birbirimize daha fazla zaman ayırma-
mızı sağlıyor. Ailesi olarak Barış Bahadır’ın okulda yapılan 
çalışmalarla başarılı olacağına ve hedefine ulaşacağına 
inancımız sonsuz.’

‘TERCİHİMİZDEN
MEMNUNUZ’

‘BİR DÜNYA OKULU VİZYONUNA SAHİP’

‘OKULUNUN DESTEĞİ İLE TEOG’ DA 
HEDEFİNE ULAŞACAK’

‘YURTDIŞI BAĞLANTISI ÖNEMLİ’

Tolga Özdemir (Yapı Kredi Bankası Kadıköy Bölge 
Müdürü) ve eşi Berna Özdemir (Bankacı)

Sibel Öksüm (Pazarlama Müdürü)

Feyzullah Özcan (Sancaktepe Kaymakamı)

Ali Öztürk (Halkbank Veri Tabanı Yöneticisi) 
ve eşi Aslı Öztürk (Emekli)



Kızım Türkiye’nin
En güzel okullarından birinde okuyor

‘Zeynep Lal Beşiktaş sınırları içinde bir 
başka kolejin öğrencisiydi. Anaokulu 
ve birinci sınıfi o okulda okudu. Birinci 
sınıfi bitirdiği yaz döneminde Beşik-
taş Belediye Başkanının önerisiyle 
Bahçeşehir Koleji Etiler ‘in yaz okulu 
etkinliklerine kayıt oldu. Yaz boyunca 
zaman zaman okula geliyor, uzakta 
ders bitimine dek kızımı ve öğretmen-
lerini izliyordum. O kadar mutluydu ki. 
Öğretmenlerinden biri havuzdan çıkan 
çocukları kuruluyor bir diğeri de yoğurt 
yediriyordu. Öğretmenlerin çocuklar-
la kurdukları bu şefkatli ilişkiden çok 
etkilendim. Sonra okulun alt katın-
daki bilim müzesinde bir deneye biz 
velileri de davet ettiler. O gün o kadar 
güzel şeyler öğrendik ki, eve dönerken 
kızıma “bu kış da bu okula gelmek ister 
misin?” diye sordum. Büyük bir sevinçle 
kabul etti. Sağ olsunlar okulun o ta-
rihteki yöneticileri büyük bir kolaylık 

göstererek kaydımızı ivedilikle Bahçe-
şehir’e almamıza yardımcı oldular.
Bilim odaklı ve spor disiplinli çocuklar 
yetiştiren Türkiye’nin en güzel okulla-
rından birinde okuyor kızım şimdi. 
Az önce de belirttiğim gibi o kısa-
cık yaz okulunda bile o kadar somut 
değişimler görmüştüm ki.. İşim gereği 
ister istemez daima gözlem yapıyorum. 
Bizim okulumuzun çocuklarında “farklı 
olmak” algısı nasıl göründüklerinden 
ziyade neler yapabildikleriyle ilgili 
gelişti. Akademik başarılarının üzerine 
örneğin iyi bir sporcu ya da iyi şarkı 
söyleyebilen biri olmanın “farklılıkları” 
için daha önemli olduğunu anlamışlar 
diye düşünüyorum. Bugünlerde TEOG 
hepimizin ter dökmesine neden olan 
yeni bir hedef. Ama bu hedefe giderken 
heder olmayan çocuklar görmek beni 
mutlu ediyor. Okulumuzun çocukla-
rımız başarıya koşarken bir daha geri 

dönemeyecekleri bu yaşlarının da 
tadını çıkarmalarına yardımcı olan bir 
spor, sanat gücü ve doğa bilinci var ki 
beni çok mutlu ediyor.
Çocuklarımız okulumuz sayesinde 
öğrendiklerini başka kültürlerin ço-
cuklarıyla da paylaşabiliyorlar. Sanırım 
şu ana kadar anlattıklarım Bahçeşehir 
Koleji Öğrencilerinin nasıl olduğunu 
tanımlıyor.
Okulun içindeki bahçede hayvanlarla 
yaşayan, geri dönüşüm bilinci oluşmuş, 
yoğurt ve ekmek yapmayı bilen, çok 
güzel yüzebilen, popüler müzikten ve 
türkülerden haberdar çocuklarımız 
bütün bu öğrendiklerini okulumuzun 
dünya okullarıyla bağlantıları sayesinde  
başka kültürlerin çocuklarıyla da pay-
laşabiliyorlar. Bütün duam öğrendikleri 
her şeyi kendilerini oluştururken daha 
güzel bir dünya menfaati için kullan-
maları...’

Okulun içindeki bahçede hayvanlarla yaşayan, geri dönüşüm bilinci oluşmuş, yoğurt ve 
ekmek yapmayı bilen, popüler müzikten ve türkülerden haberdar çocuklarımız okulumuz 
sayesinde bunları başka kültürlerin çocuklarıyla da paylaşabiliyorlar. 

ETİLER

İclal Aydın (Oyuncu - Yazar)
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ÇAMLICA

‘Oğlumu Bahçeşe-
hir Koleji’ne kayıt 
ettirirken,  Atatürk 
ilke ve inkılaplarını 
benimsemiş olması, 
çocukların sosyal 
gelişimine önem 
vermesi ve onları 
yetenekleri doğ-
rultusunda yönlen-
diriyor olması bizi 
etkileyen faktörler 
arasındaydı. Çocu-
ğumun baskı altında 
olmadan eğitim 
aldığını görüyor, 
sorularına cevap 
aldığını ve çözümler 
bulabildiğini göz-
lemliyorum. Bu da 
onun okula isteyerek 
gitmesini, okulunu 

ve öğretmenlerini 
sevmesini sağlıyor.
Bahçeşehir Koleji’nin 
akademik olarak 
da oldukça yeterli 
ve ileri düzeyde 
bir eğitim verdiğini 
eklemek isterim. 
Bunu gayet açık bir 
şekilde gözlemleme 
şansımız oluyor.
Bahçeşehir Kole-
ji’nde öğrenciler 
okulunu, öğret-
menlerini seven 
ve sayan, kendine 
güvenen, sorgula-
yan, eksiklerini yine 
okul bünyesinde 
tamamlayan sosyal 
ve mutlu çocuklar 
olarak yetişiyor.’

Selda Özel
‘Öğretim yılının henüz başında olmamıza 
rağmen kızımın sosyal gelişiminde ciddi 
farklılıklar gözlemliyorum. İlgi alanlarını 
netleştirebildiğini, öğretmen ve arkadaş-
larıyla iletişimini artırdığını fark ediyorum. 
Akademik açıdan ise,  ilk dönem sınavıyla 
en son yapılan sınavı arasında ciddi bir 
başarı artışı oldu. Artık sorumluluklarının 
daha farkında. Bahçeşehir Koleji öğrenci-
lerinin, Cumhuriyetimizin savunucusu ve 
koruyucusu olabilecek sosyal kavramların 
bilincinde olan, huzurlu, mutlu, meraklı, 
öğrenmeye hazır bireyler olarak yetiştiğini 
görmek bizi çok mutlu ediyor.’

Mete Kazaca 
(Birikim Dış 
Ticaret AŞ 
Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı)
‘Bahçeşehir 
Koleji’ni tercih 
etmemizdeön-
celikle okulun kurucu-
su olan Enver Yücel’in 
eğitime bakış açısı, bu 
sektördeki tecrübesi, 
bunun yanında okulun 
başarısı ve üniversitesinin 
olması gibi faktörler çok 
etkili oldu. Daha sonra 
ise okulun lokasyonu 
ve öğrencilerine verdiği 
imkânları da göz önünde 

bulundurarak 
doğru bir seçim 
yaptığımızı 
düşünüyoruz. 
Kızımın bu ilk 
senesi.  Fakat 
geçen sene-
ye göre daha 
mutlu olduğunu, 
yavaş yavaş bazı 

sorumlulukların farkına 
vardığını ve her gün yeni 
bir şeyler öğrenerek eve 
döndüğünü gözlemliyo-
rum. Kızımın Bahçeşehir 
Kolejinde aldığı eğitimle 
kendine güvenen ve ne 
istediğini bilen,ülkesine 
faydalı bir birey olarak 
yetişeceğine inanıyorum.’

‘ÇOCUKLARIN

‘SORUMLULUKLARININ

SOSYAL GELİŞİMİNE 
ÖNEM VERİYOR’

DAHA ÇOK FARKINDA’

Yasemin Koşal (Model) ‘KIZIM GEÇEN SENEYE  
GÖRE DAHA MUTLU’



BEYLİKDÜZÜ

‘ÖZGÜR DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETEN 
BİLİME DAYALI EĞİTİM’

Ayşegül Gümüş Özyurt
‘Bahçeşehir Koleji’ni 
seçmemizde etkili 
olan faktörler, okulun 
kızımın gelişimini aka-
demik anlamda daha 
da önemlisi sosyal 
anlamda destekleyen, 
özgür düşünmeyi ve 
düşündüğünü korkma-
dan söylemeyi öğreten, 
modern  bilime dayalı  
bir eğitim sistemini 
benimsemiş olmasıdır.  
Bahçeşehir  Koleji’nde 

aldığı eğitimin kızı-
ma en büyük katkısı 
akademik başarısının 
yanı sıra okuldaki 
eğitimcilerin ona 
öğrenci olarak değil  
birey olarak yaklaşma-
sından dolayı özgüve-
nin artmış olmasıdır. 
Bahçeşehir Koleji 
öğrencilerini  “özgür 
düşünen, modern bili-
me dayalı yetiştirilen, 
çağdaş bireyler’’ olarak 
tanımlayabilirim.’

Yusuf Uzun
‘Bizim için okul seçi-
minde kurum vizyon 
ve misyonu, anaoku-
lundan üniversiteye 
uzanan bir eğitim im-
kanı, akademik ve sos-
yal eğitim ile beraber 
en önemli faktörlerden 
biri de yabancı dil 
eğitimidir. Tüm bunları 
bir arada verebilecek 
bir kurumda en önemli 
unsurun ise disiplin 
olduğunu düşünü-
yorum. Bahçeşehir 
Koleji Beylikdüzü’nü 
seçmemizdeki neden 
tüm bunların karşılığını 
bulabildiğimiz bir ku-
rum olmasıdır. Kızımın 
sınıfta öğrendiğini eve 
geldiğinde tek tek bize 
anlatması öğretme-

nin sınıf içerisindeki 
hâkimiyetinin somut 
örneği diye düşünüyo-
rum. Kızımızın sadece 
akademik olarak değil 
aynı zamanda değerle-
re bağlı sosyal gelişi-
mini de gözlemleyebi-
liyoruz. Aynı zamanda 
kurumun yabancı dile 
verdiği önemle kızı-
mızın İngilizce ve İs-
panyolca konuşma 
isteğinin artmış olması 
bizleri mutlu ediyor.
Bahçeşehir Koleji 
öğrencileri disiplinli, 
sanat ve spora önem 
veren, ihtiyaçlarının 
farkında olan, teknolo-
jiyi çok iyi kullanabilen 
ve yabancı dili anadili 
gibi bilen öğrenciler 
olarak yetişiyor.’

Sema Çalışkan 
‘Ayşe Nazlı, anaokulundan itibaren aldığı 
eğitimle, insan ilişkileri kuvvetli, disiplinli ve 
sorumluluklarının bilincinde bir birey ola-
rak yetişiyor. Şu anda ilkokul birinci sınıfta 
ve başka okullardaki arkadaşlarına göre çok 
farklı. Özellikle yabancı dil eğitimi konusunda 
akranlarından daha iyi seviyede olduğunu 
görüyorum. Bu da okulumuzun eğitim kadro-
sunun başarısını gösteriyor. Bahçeşehir Koleji 
öğrencileri her şeyden önce özgüvenli olarak 
yollarına devam ediyorlar. Gerçekten de birer 
birey olarak düşüncelerine ve duygularına 
değer verilen bir ortamda eğitim görüyorlar. 
Çocuklarımıza, değer verip değer kattığı için 
Bahçeşehir Koleji’ne teşekkür ediyorum.’

‘YABANCI DİLİ

‘EĞİTİM KADROSU

ANA DİLİ GİBİ 
ÖĞRENİYORLAR’

ÇOK BAŞARILI’



‘Zihin yaşamın
ta kendisidir’

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Türker Kılıç, bir beyin cerrahı. Hacettepe 
Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Beyin 
Cerrahisi ve ardından Harvard Üniversitesi’nde 
Beyin Tümörlerinin Cerrahisi konusunda uzman-
laşmış. Anatomi alanında doktorası var. Prof. Dr. 
Kılıç ile eğitim üzerine konuştuk. 
Neden Tıp Fakültesini seçtiniz, bu sizin tercihiniz 
miydi?
Kızım Irmak’ın yaşındayken beyinle ilgilenme-
ye karar vermiştim. Tıbbı seçmemin sebebi de 
beyinle ilgilenmektir. Esasında bunda en önemli 
etken ortaokuldaki felsefe hocamdır. Şu anda 
okullarda felsefe derslerinin azalmakta olduğunu 
gördükçe üzülüyorum. Bu sebepten dolayı Tıp 
Fakültemizde Çarşamba günleri öğrencilerimize 
felsefe dersi veriyoruz. 
Felsefe neden bu kadar önemli?
Çünkü hangi meslekte olursa olsun önce insanın 
hayatla alışverişinin bir dengeye oturması lazım. 
Bu nedenle, öğrencilerimiz hangi mesleği yapar-
sa yapsın felsefe onların hayata hazırlanması için 
çok önemli araçlardan bir tanesi. Lise ve ortao-
kuldaki felsefe öğretmenim, rahmetli Mustafa 
Öz, beyinle zihin arasındaki ilişkiyi keşfetmeme 
sebep olan kişidir. Beyinle zihin arasındaki ilişkiyi 
kavrayınca beynin sadece hareket üretmediğini 
anlıyorsunuz ve keşfetmek istiyorsunuz. 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ile hayattaki seçimlerini, hem 
tıp hem eğitim alanında onu zirveye taşıyan kişisel yolculuğunu ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı olarak eğitim konusundaki görüşlerini konuştuk. 
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Zihin neden bu kadar ilginizi çekiyor?
Beyin zihin üreten bir organ ve esasında bizim yaşadığı-
mız yer zihnimizin içi, dolayısıyla zihin olarak adlandır-
dığımız şey yaşamın ta kendisi. Görmeyle göz arasında 
nasıl bir ilişki varsa, zihinle beyin arasında da benzer bir 
ilişki var. Beyin tabii ki hareket etmemizi, konuşmamızı, 
görmemizi sağlıyor ama bunun ötesinde yaşamamızı 
sağlıyor; yaşam üretiyor. Beyin Cerrahisi ise bize yaşam 
üreten organa dokunabilme şansı veren tek meslek. Bu 
hem çok güzel hem de sorumluluğu çok büyük. Her yıl 
yaklaşık 3000 ameliyat yapan aktif bir beyin cerrahisi 
departmanını yönetiyorum. Beyin tümörleri konusunda 
geliştirdiğimiz ve patentini aldığımız birçok ameliyat 
tekniği, geliştirdiğimiz ameliyat cihazları ve ilaçlar 
mevcut. Şimdi bu yıllarda elde ettiğimiz tecrübeyi tıp 
fakültemizin öğrencilerine aktarmaya çalışıyoruz.

‘TIBBI SEÇMEMİN 
NEDENİ BEYİNLE 
İLGİLENMEK’

PROF. DR. TÜRKER KILIÇ
Bahçeşehir Üniversitesi  

Tıp Fakültesi Dekanı

ZİHİN                         NEDEN  
BU KADAR İLGİNİZİ ÇEKİYOR?



Bahçeşehir Eğitim Kurumları “Eğitimle dün-
yayı değiştirmek elinizde“ diyor. Peki size 
göre eğitim nedir?
Eğitim, zihin değişikliğidir.  Eğitim, zihni olgun-
laştıran ve zihinde yaşam yaratan bir beyin 
fonksiyonu olduğu için beynin, dolayısıyla 
zihnin yapılandırılması demektir. Olup biten 
her şey öncelikle insanın zihninde. Eğitim, 
insan zihninin bilinçli olarak değiştirilmesi 
demek. O nedenle Bahçeşehir Eğitim Kurum-
ları’nın anaokulundan üniversiteye kadar 
eğitimin kalitesini arttırma hedefi içerisinde 
olması çok önemli. Bahçeşehir Üniversitesi 
tüm dünyayı bir eğitim alanı gören, yaşa-
mın kendisini esas öğretmen olarak algıla-
yan vizyonuyla bu yeni nesil tıp fakültesini 
geliştirmemizde çok büyük imkanlar sağladı. 

Bu sayede öğrencilerimiz tüm dünyadaki 
bilimsel araştırma ağının içerisinde yetişme 
şansı bulabiliyor. Bizim anlayışımıza göre hem 
üniversite hem onun bir parçası olarak tıp fa-
kültesi sadece binalardan oluşan bir kampüs 
değil, insan ilişkilerinden örülü bilimsel  
bağları olan tüm dünyayı kuşatan bir  
bilgi ağının ürünü. Dolayısıyla öğrencilerimizi 
sadece kampüsün içerisinde zengin olanak-
lara sahip öğrenciler olarak değil bunun öte-
sinde tüm dünyayı kampüs olarak algılayan 
bir bilimsel ilişkiler ağı içerisinde yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz. 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nin Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, iki 
çocuğunun eğitimi için Bahçeşehir 
Eğitim Kurumları’nı tercih eden bir 
veli aynı zamanda. Kılıç’ın büyük 
kızı Deniz Bahçeşehir Koleji Fen ve 
Teknoloji Lisesi, küçük kızı Irmak ise 
Çamlıca Bahçeşehir Koleji öğrencisi.
Okul seçiminizde etkili olan faktör-
ler nelerdi?
Bahçeşehir Kolejinin bir eğitim 
kurumu olarak vizyonu, yaşamın 
kendisini en önemli öğretmen 
olarak algılaması ve öğrencilerini bu 
vizyon çerçevesinde yetiştirmesidir. 
Bahçeşehir Eğitim Kurumları, yurt 
dışında var olan iki üniversitesi, yurt 
dışındaki 22 ayrı akademik merkezi 
ve ayrıca Türkiye’nin en iyilerinden 
olan Tıp Fakültesi’nin varlığıyla 
ülkemizin uluslararası alandaki en 
önemli eğitim markasıdır. 
Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın 
dünyanın kendisini bir bütün kam-
püs olarak algılama vizyonu bizim 
daha ilkokul döneminden Çamlıca 
Bahçeşehir Koleji’ni tercih etmemizi 
sağlamıştır.
Aldığı eğitimin kızınız üzerindeki 
etkileri hakkında neler söyleyebi-
lirsiniz ?
Kızım Irmak Kılıç’ın üzerindeki etkisi, 
daha dışa dönük, özgüveni olan, 

yaratıcı, hayatın kendisini öğrenen 
ve en önemli öğretmenin hayatın 
kendisi olduğuna inanan bir anlayış-
la büyümeye başlamasıdır. Elbette ki 
akademik başarı çok önemli ve aka-
demik başarının olması gelecekteki 
eğitim kalitesini belirleme açısından 
büyük önem taşımakta. Bahçeşehir 
Koleji akademik başarının ötesinde, 
aynı zamanda hayata ve hayatın 
güzelliklerini keşfetmeye yönelik 
bir eğitim sistemi uyguladığından 
kızımızın gelişimi üzerinde bunun 
olumlu etkilerini görüyoruz. 
Gözlemlerinizden yola çıkarak 
Bahçeşehir Koleji öğrencilerini nasıl 
tanımlarsınız?
Bahçeşehir Koleji öğrencileri yukarı-
daki vizyon doğrultusunda kendile-
rine güvenen, yaratıcı kimliklerini ön 
plana çıkaran ve hayatın güzellik-
lerini keşfetmeye programlanmış 
bireyler olarak yetişmekteler. 
Bahçeşehir Eğitim Kurumları, gele-
cek nesillerin akademik başarılarının 
yanı sıra hayatı anlama ve keşfetme 
yeteneği gelişmiş başarılı bireyleri-
nin oluşumunda çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Bahçeşehir Eğitim 
Kurumları’nın vizyonunu yaratan ve 
hayata geçiren Sayın Enver Yücel’i 
kutluyor başarılarının devamını 
diliyorum.

Eğitim öğretim ve  
rehberlik adına 

kurduğumuz bu iletişim, 
bizim tüm hücrelerimize 

işlemiş durumda. 

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN
BAHÇEŞEHİR’İ TERCİH ETTİ



  

Kampüslerden 
haberler
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Bahçeşehir Koleji Ankara öğrencileri 
‘’Basketbolu Seviyorum ‘’ konulu 
panelde Türk Telekom oyuncularından 
Barış Ermiş , Josh Carter ve Türk 
Telekom antrenörlerinden Ertuğrul 
Erdoğan’la bir araya geldi. 

Bahçeşehir Koleji Adana’da anaokulu 
öğrencilerimiz için düzenlenen 
kostüm partisinde öğrencilerimiz 
hayallerindeki kahramanların kostümlerini 
giyerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Bahçeşehir Koleji Adana Anadolu 
Lisesi 9. sınıf öğrencileri oryantasyon 
döneminde Tekir yaylasında 
düzenlenen kampta öğretmenleri ile 
keyifli bir hafta sonu geçirdi.  

TÜRK TELEKOM BAHÇEŞEHİR 
ANKARA ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

HAYALLERİNDEKİ KAHRAMANLARIN 
KOSTÜMLERİNİ GİYEREK EĞLENDİLER

29 EKİM AYDINLIĞIN YÜZÜ ATATÜRK 
ADLI DRAMA GÖSTERİSİYLE KUTLANDI

ORYANTASYON DÖNEMİNDE  
TEKİR YAYLASINDA KAMP

Bahçeşehir Koleji Ankara’da 
Cumhuriyetimiz’in 91. Yılı görkemli 
bir törenle kutlandı. Bando, koro ve 
“Aydınlığın Adı Atatürk” adlı drama 
gösterisi sonrasında tören 10. Yıl Marşı’nın 
söylenmesiyle sona erdi. 

ANKARA

ADANA

ADANA

ANKARA



  

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez 
gerçekleştirilen Temel Eğitimden Orta Öğretime 
Geçiş Sınavı’nda Antalya Bahçeşehir Koleji her iki 
sınavda da Antalya birincisi olarak şampiyonluğunu 
ilan etti. İki aşamalı gerçekleşen Temel Eğitimden 
Orta Öğretime Geçiş Sınavı’nda ilk aşamada 88.92 
puan ortalamasıyla Antalya birincisiolan Bahçeşehir 
Koleji, ikinci sınavda da 91.96 puanla Antalya birincisi 
olarak rekor bir başarıya imza attı.

25 - 30 Mayıs 2014 tarihleri 
arasında İskenderun’da yapılan 
yarışmada Antalya Bahçeşehir 
Koleji öğrencisi Alperen Akdoğan 
Yıldızlar Kategorisi’nde Türkiye 
Şampiyonu oldu. Oldukça güçlü 
oyuncular arasından üstün 
başarıyla sıyrılan yıldız oyuncu 5,5 
puan ile Türkiye Şampiyonu oldu. 
Yıldızlar kategorisinde yarışan 
Antalya Bahçeşehir Koleji öğrencisi 
Alperen Akdoğan aldığı 5,5 puan 
ile Yıldızlar Kategorisi’nde Türkiye 
Şampiyonu oldu. Ayrıca il, sonra 
bölge birinciliklerinde oynayıp finale 
kalan Hakkı Berat Dalgar, Umut Ünal 
Uygun ve Anıl Karahan aldıkları 
üst üste galibiyetlerle müsabakayı 
tamamladılar.

Cumhuriyet’imizin 91. Yılı kutlamalarında 
Bahçeşehir Koleji Aydın öğrencilerinin 
sergiledikleri modern danslar ilgiyle izlendi. 
Tören sonunda Cumhuriyet Elimizde adlı anıta 
öğrenciler el izlerini bıraktı.

GERÇEK SINAVIN GERÇEK BİRİNCİSİ 
YİNE ANTALYA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN

YILDIZLAR KATEGORİSİ’NDE 
TÜRKİYE ŞAMPİYONU ANTALYA  
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN 

CUMHURİYET COŞKUSU

ANTALYA

AYDIN

ANTALYA

ANTALYA
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Bahçeşehir Koleji Bademli öğrencileri 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bursa 
valiliği kutlama törenine katılarak ipad 
ile müzik gösterisi  yaptılar.

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü Rehberlik 
Servisi Lise Tanıtımları etkinliği kapsamında İs-
tanbul Erkek Lisesi’ne gezi düzenledi. Öğrenciler 
bu gezide öncelikle okulun tarihçesi, misyon ve 
vizyonu, müfredat programı,  üniversite başarısı, 
sosyal kulüp çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 

Bahçeşehir Koleji Bademli 3-C sınıfı 
öğrencisi Yalın Gündoğdu, Bursa 8 
yaş Satranç turnuvasında il birincisi 
seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir 
Kampüsü öğrencileri Cumhuriyet 
Bayramı için düzenlenen gösteri-
de “Atam İzindeyiz” dediler. 

MÜZİK GÖSTERİSİ YAPTILAR

LİSE TANITIM  
GEZİLERİ

SATRANÇ TURNUVASINDA  
İL BİRİNCİLİĞİ

CUMHURİYET  
BAYRAMI COŞKUSU

BADEMLİ

BAHÇEŞEHİR

BADEMLİ

BAHÇEŞEHİR

BAHÇEŞEHİR

Kampüslerden 
haberler



  

Yeşilliklerin içinde yer alan kampüsüyle 
bulunduğu bölgenin gözdesi olan 
Bahçeşehir Koleji Burhaniye’nin öğrencileri, 
öğretmenleri ve velileri okulun duvarlarına 
çizdikleri resimlerle yaşam alanlarını daha 
çok renklendirdiler.

Dünya genelinde bir çok kişinin 
yabancı dil seviyelerini ölçmek için 
katıldığı Cambridge , DELF ve FIT 
sınavlarında başarılı olan Bahçeşehir 
Koleji Bursa Modern öğrencileri 
sertifikalarını aldı.

Cumhuriyetimizin 91. Yıl dönümü 
Bahçeşehir Koleji Burhaniye’de 
coşkuyla kutlandı.

OKUL DUVARLARINA RESİM ÇİZİP 
YAŞAM ALANLARINI RENKLENDİRDİLER

OKUL DELF VE FIT SINAVLARINDA  
BAŞARILI OLANLAR SERTİFİKALARINI ALDI

CUMHURİYET’E YARAŞAN KUTLAMA

BURHANİYE

BURSA MODERN

BURSA MODREN

BURSA MODREN

BURHANİYE

Kampüslerden 

Tüm dünyada el yıkamanın önemini 
vurgulamak için kutlanan El Yıkama Günü , 
Bahçeşehir Koleji Busa Modern Kampüsünde 
renkli etkinliklerle kutlandı.

EL YIKAMA GÜNÜ  
RENKLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI



  

Bahçeşehir Koleji Etiler 5.sınıf öğrencileri 
katıldıkları Abant gezisinde, dağ 
yürüyüşleriyle bol oksijen aldıkları 
eğlenceli bir gün geçirdi.

Bahçeşehir Kolej Florya öğrencileri 
bu yılki Abant gezilerinde Abant 
Tabiat Parkını ziyaret ettiler. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
velilerin ve öğrencilerin katılımıyla 
Bahçeşehir Koleji Etiler’de coşkuyla 
kutlandı. Öğrenciler tarafından 
hazırlanan koro, bando ve folklor 
gösterileri izleyicileri büyüledi.

Bahçeşehir Koleji Etiler 3 ve 4. sınıf 
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 
hasat şenliğinde, öğrenciler tarladan 
topladıkları mahsullerle turşu yaparak, 
hamur açıp taş fırında ekmek pişirerek, 
yiyeceklerin üretimden tüketime 
kadar geçen aşamalarını öğrendiler. 
Keyifle geçen şenlikte el becerilerini 
de geliştiren öğrenciler aynı zamanda 
bitkilerin ve sebzelerin yetiştiği 
ortamları da gördüler.

ABANT GEZİSİNDE DAĞ YÜRÜYÜŞÜ

1453 MÜZESİ’Nİ  
ZİYARET ETTİLER

29 EKİM GÖSTERİSİ   
İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

HASAT ŞENLİNDE  
HAMUR AÇIP EKMEK PİŞİRDİLER
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ETİLER

FLORYA

ETİLER

ETİLER

ETİLER

FLORYA

Kampüslerden 
haberler



  

Türkiye genelinden 
Bahçeşehir Koleji 
öğrencileri ve 
öğretmenleri, Mustafa 
Kemal Atatürk’e 
duydukları saygıyı ve 
minneti göstermek 
amacıyla Anıtkabir’i 
ziyaret etti.

ANITKABİR  ZİYARETİ 

Kampüslerden 



  

Cumhuriyetimi’zin 91. Yılı Bahçeşehir 
Koleji  İskenderun öğrencilerinden 
oluşan koronun şarkılarıyla kutlandı.

Cumhuriyetimiz’in kuruluşunun 
91. yılı tüm Bahçeşehir Koleji 
kampüslerinde olduğu gibi 
Bahçeşehir Koleji Mardin’de de 
büyük coşku ve gururla kutlandı. 

Bahçeşehir Koleji İskenderun 
öğrencileri Mutfak Akademisi’nde 
hem eğleniyor, hem öğreniyor.

5 ve 6.sınıf öğrencileri arasında 
yapılan Cumhuriyet Koşusu ile 
başlayan kutlamalar, Bahçeşehir 
Koleji Mardin konferans salonunda 
gerçekleşen gösterilerle devam etti.

CUMHURİYET BAYRAMI  
KORO ŞARKILARIYLA KUTLANDI

MARDİN’DE   
BAYRAM COŞKUSU

MUTFAK AKADEMİSİ  
HEM EĞLENDİRİYOR HEM ÖĞRETİYOR

CUMHURİYET KOŞUSU  
GÖSTERİLERLE DEVAM ETTİ
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İSKENDERUN

MARDİN 

İSKENDERUN

İSKENDERUN

Kampüslerden 
haberler



  

Bahçeşehir Koleji sanat ve spor içeriği ile 
oluşturduğu Kış Okullarında, çocukların 
zihinsel,  duygusal, sosyal ve bedensel 
gelişimini desteklemek ve hızlandırmak 
için kaliteli bir eğitim sistemi uyguluyor.  
Branşlarında kariyer sahibi öğretmenlerin 

görev aldığı Kış 
Okulları, öğrencilerin 
kış aylarında hafta 
sonu günlerini 
faydalı bir şekilde 
değerlendirmelerini 
sağlıyor.

Bahçeşehir Koleji İzmir , Yaratıcı Çocuklar 
Derneği tarafından düzenlenen ve  bu yıl 
ana teması “İzmir Müzeleri” olan projeye 
katıldı. Konu olarak İzmir Yeşilova Höyük Tarih 
Öncesi Yaşam Müzesi’ni seçen Bahçeşehir 
Koleji öğrencileri  Yeşilova Höyük’üne bir gezi 
düzenledi. İzmir ve özellikle Bornova’nın  
tarihinin inceleneceği kazı çalışmaları sonucu 

elde edilecek 
buluntuların 
sergileneceği 
müze, öğrencilerin 
birbirinden 
yaratıcı fikirleriyle 
ülkemize 
ve dünyaya 
tanıtılacak.

KIŞ OKULLARI KALİTELİ EĞİTİMİYLE 
ZİHİNSEL VE BEDENSEL GELİŞİMİ HIZLANDIRIYOR

8000 YIL ÖNCESİNE DAYANAN 
TARİHLE BULUŞTULAR

İZMİR

İZMİR

Kampüslerden 



Her ne kadar birçok araştırmada 
teknoloji ve bilişim teknolojisi araç-
ları bilgiye ulaşmayı, sosyalleşmeyi 
tetikleyen güç olarak gösterilse de 
bu araştırmada öğrencilerin siber 
zorbalığa maruz kaldıkları ve siber 
zorbalık davranımını sergiledikleri de 
görülmüştür. Bu araştırmada orta-
ya çıkan en önemli bulgu şüphesiz 
ki siber kurbanlık ile siber zorbalık 
arasındaki güçlü ilişkidir. İnternet 
kullanım süresi ile siber zorbalık ve 
siber kurbanlık davranışı arasında-
ki ilişki incelendiğinde ise, internet 
kullanım süresi arttıkça siber zorbalık 
ve siber kurbanlık davranımlarının da 
arttığı bulunmuştur. Bu araştırmaya 
göre, siber zorbalık ve siber kurban-

lık davranımlarının azaltılması için 
internet kullanımı, internet güvenliği, 
sosyal medya kullanımı ile ilgili eğitim 
programları sadece lise ve ortaöğre-
nim kurumları için değil aynı zamanda 
üniversiteler için de uygulanmalıdır. 
Bu araştırmanın bulguları ve alanya-
zındaki araştırmalardan yola çıkarak, 
üniversite öğrencileri arasındaki 
siber zorbalığın özellikle ortaöğrenim 
döneminden beslendiği düşünülmek-
tedir. Bu bağlamda sadece üniversite 
öğrencilerine yönelik bilgi ve bilinç-
lendirmeden çok ortaöğrenim hatta 
ilköğretim döneminde öğrencilere 
okullarda verilecek internet ve bilgi 
güvenliği hakkındaki eğitimlerin fay-
dalı olacağı düşünülmektedir.

Öğrencilerde

İNTERNET KULLANIM  
SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

siber şiddet algısı

 21. yüzyılın teknoloji çağı olması ile tekno-
loji ve özellikle bilişim teknolojisi, vazgeçil-
mez araçlar olarak bireylerin hayatına girdi. 
Sosyal ağlar ise bireyleri sanal dünyanın 
öngörülemeyen tehlikeleri ile karşılaştırdı. 
Ancak ebeveynler teknolojinin sunduğu bu 
firsatı anlayamıyor ve çocukları için kaygı 
duyuyor. Bu yüzden ebeveynler çocukla-
rı için “ahlaki panik” yaşıyor. Özellikle kız 
öğrencilerin bilişim teknolojisi araçlarını 
kullanmalarına sınırlılık getirerek onları 
gözetim altında tutuyorlar. Bu nedenle kız 
öğrenciler yeni teknolojinin yaratıcılıkları-
nı geliştirmesinden ve sosyalleşmelerinin 
desteklenmesinden eksik kalıyorlar.
İnternet, bireylerin hayal güçlerini ve yara-
tıcılıklarını geliştiren ve destekleyen zengin 
ve uyarıcı bir ortam sunuyor. Özgür bir 
iletişim ortamı olan Youtube,  
Facebook ve Bebo gibi sosyal paylaşım 
siteleri, özellikle gençler için, siber akran 
zorbalığına uğrama, uygunsuz materyallerle 
karşılaşma, zarar verebilecek yabancılar ile 
tanışma ve başkalarına zarar verebilme ris-
kini artırıyor. Siber ortamda, kişisel bilgileri 
yayımlamak riskli bir davranış olarak görül-
mese de birçok sorunun ortaya çıkmasına 
etken oluyor. Gençlerin internette oluştur-
dukları profillerinde kendileri ile ilgili ne ka-
dar çok bilgi verirlerse, o kadar çok tanıma-
dıkları kişilerle karşılaşabilme riski artıyor ve 
siber zorbalık ve taciz için risk oluşuyor. 

Bilgi ve teknoloji çağının zenginliğini ve özgürlüğünü yaşayan bireyler her geçen gün sanal 
dünyanın gerçekleri ve sorunları ile yüzleşiyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik 
ve Koruma Programı Genel Koordinatörü Osman Öztürk, bilgi teknolojilerinin toplumsal 
yaşamı kolaylaştırdığı kadar bireyler için büyük riskler de taşıdığını söylüyor.
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SİBER KURBANLIK VE ZORBALIK İLE

CSG-City Security Group
Yönetim Kurulu Başkanı-CEO

Bahçeşehir Üniversitesi 
Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Genel Koordinatörü

OSMAN ÖZTÜRK



Siber akran zorbalığının önlenme-
sinde öğretmenler ve ebeveynlere 
görevler düşmektedir. Ancak ebe-
veynleri yönlendirmek açısından 
okullara ve rehber öğretmenlere 
daha fazla görev düşmektedir. Okul 
yönetiminin diğer okullarla ve diğer 
disiplinlerle iş birliği içinde olması 
gereklidir. Düzenlenen konfe-
ranslar ve eğitimlere öğretmen-
lerin katılması ve bu konu ile ilgili 
okullarda ergenlere bilgi verilmesi 
çok önemlidir. Ebeveynlerin siber 
akran zorbalığını çok tehlikeli 
bulmalarının nedeni, ebeveynlerin 
çoğunlukla siber dünyayı bilme-
melerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
yüzden, düzenlenecek olan semi-
ner ve bilgilendirici programların 
sadece öğrencilere yönelik değil 
aynı zamanda ebeveynlere yönelik 
olması da gerekmektedir. Öğren-
cilerin genellikle siber zorbalıktan 
korunmak için, onları rahatsız eden 
kişiyi bloklamak, mesaj atmasını 
engellemek, e-mail listesinden 
çıkarmak gibi yöntemleri kullandık-
ları görülmektedir. Bu çoğunlukla 
zorbalık yaşandıktan sona kullanıla-
cak bir yöntemdir.
Burada asıl olan, ergenleri olay 

yaşanmadan koruyabilmek, yine de 
böyle bir olayla karşılaştıklarında 
nasıl davranmaları gerektiğini de 
belirtmektir. 
Uzmanlarca ebeveynlerin, çocukla-
rını siber zorbalıktan koruyabilmek 
için aile filtresi paketi ya da filtre-
leme programlarını kullanmaları 
konusunda bilgilendirilmeleri öne-
rilmektedir. Bu programlar sayesin-
de, çocuklar ve ergenler internette 
girdikleri sitelerde “sakıncalı içerik” 
olarak tanımlanan dosyaları açama-
makta, bu tür kelimelerin bulundu-
ğu sitelere girememektedirler. Bu da 
ergenleri pornografik, ırkçılık, nefret 
içerikli ya da şiddet içerikli siteler-

den uzak tutmaktadır. Ancak siber 
akran zorbalığının çoğunlukla bir 
kişi ya da grup tarafindan belli kişi 
ya da gruplara farklı yollarla da bili-
şim teknolojisi araçları kullanılarak 
yapıldığından, kasıtlı olarak yapılan 
davranımların nasıl engelleneceği 
ayrı bir tartışma konusudur. Örneğin, 
internette sohbet odalarında tanış-
tığı kişilerin yalan ve yanlış bilgiler 
vermesi, kişinin gizli resimlerinin 
çekilerek internette dağıtılması gibi 
durumlarda ergenin nasıl davrana-
cağının, bu konuda nasıl bilgilen-
dirileceğinin mutlaka belirlenmesi 
gereklidir. Önemli olan ergeni bu tür 
risk ve olaylardan korumaktır. Bu 
nedenle okul yönetimi ve ebeveyn-
lere çok büyük görevler düşmekte-
dir. Bilişim teknolojilerinin bireylerin 
yaşamına ve sır odalarına kadar 
girdiği bir dünyada özellikle üni-
versiteler ve okullarda öğrencilerin 
akademik başarılarını ve yaşamlarını 
etkileyen bir sorun ile karşı karşıya 
olduğumuz gerçeği görülmeli-
dir. Siber zorbalık günümüzün ve 
geleceğin en önemli sorunlarından 
biri olarak öngörülmeli ve gerekli 
önleyici, koruyucu ve bilinçlendirici 
çalışmalar yapılmalıdır.

SİBER AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİ VE GÜVENLİ OKUL İKLİMİ:

Ülkemizde gençlerimizin internet ortamında 
karşılaştıkları riskleri ve sorunları tespit etmek 
için Kasım 2014’de BAU-CSG işbirliği ile bir 
araştırma yaptık. Bu araştırma ile üniversite 
öğrencilerinin siber zorbalık ve siber kurban-
lık davranımları internet kullanımı açısından 
incelendi. Araştırmaya İstanbul’da üniversiteye 
devam eden 207 öğrenci katılmıştır. 

BAU-CSG SİBER 
AKRAN ZORBALIĞI 
ARAŞTIRMASI

Öğrenciler
siber şiddete 

uğradıklarında 
nasıl davranmaları 

gerektiği ve kimlere 
başvurabilecekleri 

konusunda 
bilgilendirilmeli



Bahçeşehir Koleji öğrencilerine sporu günlük rutinlerinin 
doğal bir parçası haline getirmeyi küçük yaşta öğretiyor.
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BAHÇEŞEHİR’DE SPOR

ÖĞRENCİLER ÖMÜR BOYU  
FAYDASINI GÖRECEKLERİ

BİR ALIŞKANLIK 
KAZANIYOR

Sporu günlük rutinlerinin doğal bir parçası haline getir-
meyi küçük yaşta öğrenen Bahçeşehir Koleji öğrencileri 
hem ömür boyu faydasını görecekleri bir alışkanlık 
kazanıyor hem de gurur verici başarılara imza atıyor. 
Öğrencilerinin yaşlarına, yeteneklerine, ilgi alanlarına 
göre farklı spor dallarına odaklanabilmesine olanak 
veren bir ortam yaratıyor Bahçeşehir Koleji. Böylece 
öğrenciler ruhsal ve fiziksel gelişimleri üzerinde sayısız 
olumlu etkisi bulunan sportif aktiviteleri yaşamın doğal 
bir parçası olarak algılamaya başlıyor. 
Yetenekleri doğru yönlendirilen ve performanslarını en 
uygun şartlarda geliştirme imkanı bulan çocuklar için 
başarı hayal olmaktan çıkıyor. Defne Kurt da onlardan 
biri.  Bahçeşehir Koleji Etiler öğrencisi Kurt, Türkiye Milli 

takımıyla katıldığı, 17 Ekim-19 Ekim tarihleri 
arasında Fransa’da düzenlenen Meeting 
National d’Automne Yüzme Yarışmaları’nda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, büyük 
başarılara imza attı. 13 -14 yaş grubunda, 
400 metre serbest, 400 metre karışık, 50 
metre kelebek ve 100 metre kelebek yarış-
malarında hem birincilik derecesi alan hem 
de Türkiye rekoru kıran Defne Kurt, ayrıca 
200 metre karışık yarışmasında birincilik, 
100 metre karışık ve 200 metre serbest 
yarışmalarında ikincilik kazandı.
Bahçeşehir Koleji Ümraniye kampüsü 
öğrencileri Melisa Tokel ve Selin Tokel  ise 
Senkronize Yüzme Comen Grubu Milli Ta-
kım Sporcu Kadrosu’na seçilerek, Türkiye’yi 
ve Bahçeşehir Koleji’ni uluslararası düzeyde 
temsil etmeye hak kazandılar.



Bahçeşehir Koleji Kış Okulu 4-12 yaş
arasındaki çocukların bedensel,
zihinsel ve sosyal gelişimleri için
tasarlanmış farklı branşlardaki
eğitimleriyle öğrencilerin
yeteneklerini en iyi şekilde değerlen-
dirmelerini ve kendilerini çok yönlü 
geliştirmelerini sağlıyor.
Öğrenciler Kış Okulu’nda hayatları
boyunca onlara eşlik edecek kalıcı
beceriler kazanıyor. Program
doğrultusunda okulun fiziksel ve
bölgesel koşullarına göre hafta içi ve 
hafta sonu olmak üzere alternatif
seçimler uygulanıyor. Basketbol,
voleybol, yüzme, badminton, dans, 
jimnastik, tenis, masa tenisi, seramik,
3D tasarım, takı tasarım, keman, gitar, 
piyano, yan flüt, perküsyon, robotik ve 
bale Bahçeşehir kış spor ve sanat
okullarında yapılan çalışmalar arasında.

KIŞ OKULLARI

YÜZME 
OKULLARI
Bahçeşehir Koleji Yüzme Okulu bu spora ilgi duyan 
çocuklara çeşitli dallarda kendilerini geliştirme imkanı 
sunuyor. Bahçeşehir Koleji’nin yüzme havuzlarında BEST 
Spor Kulübü işbirliğiyle uzman eğitmenler
gözetiminde yüzme, senkronize yüzme, su topu, su 
balesi ve su altı hokeyi kursları devam veriliyor.
Yaş ve seviye gruplarına göre planlanan kurslar
haftaiçi 17:00-20:00, hafta sonu 09:00-21:00 saatleri 
arasında gerçekleşiyor.

* Bilgi ve kayıt için: 543 535 54 11
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Yeteneklerini keşfetmek ve yaratıcılıkta sınırları 
zorlamak üzere teşvik edilen öğrenciler her gün 
harikalar yaratıyor.
21. yüzyılın çok yönlü bireylerini yetiştirmeyi he-
defleyen okul, bu doğrultuda öğrencilerini sanatsal 
ifade yollarını keşfetmeye ve duygularını, düşünce-
lerini farklı sanatlar aracılığıyla yaratıcı bir biçimde 
ortaya koymaya yönlendiriyor ve onları sanatlaiç içe 
bir ortamda yetiştiriyor. 
Resim, heykel, dans ve müzik çalışmaları öğrenciler 
henüz anaokulundayken başlıyor, sanatsal üretime 
alan açmak üzere birçok etkinlik düzenleniyor. Sanat 
Fabrikası, Sanat Atölyesi, öğrencilerin her hafta usta 
bir edebiyatçıyla birlikte yeteneklerini keşfetme firsatı 
bulduğu Yaratıcı Yazma ve Okuma Atölyesi ve Müzik 
Labaratuvarı tüm öğrencilerin faydalandığı ve çeşitli 
sanat dallarında kendilerini geliştirdiği alanlar. Her 
öğrencisinin tek ve eşsiz olduğu inancıyla yola çıkan 
Bahçeşehir Koleji, öğrencilerini yetenekleri doğrultu-
sunda geliştirmeyi çok önemsiyor.  Bütün öğrenciler 
mezun olduklarında en az bir enstrüman çalabilen, 
dans edebilen, yazı yazabilen, resim yapabilen, sanatı 
hayatın ayrılmaz bir parçası olarak gören bireyler 
olarak hayata karışıyor.

BAHÇEŞEHİR’DE SANAT

Her öğrencisinin tek ve eşsiz 
olduğu inancıyla yola çıkan 

Bahçeşehir Koleji, öğrencilerini 
yetenekleri doğrultusunda 
geliştirmeyi çok önemsiyor. 

Bahçeşehir Koleji’nde sanatsal 
üretim, kişisel gelişimin ve 
dolayısıyla eğitim sürecinin 
ayrılmaz bir parçası. 





Öğretmen
eğitimleri

Bahçeşehir Koleji kurum içi eğitimlerle eğitmen-
lerini devamlı eğitiyor. Öğretmenler 2014-2015 
eğitim ve öğretim yılına yine yoğun bir eğitim 
programıyla hazırlandılar. Ağustos ayında yapılan 
zümre toplantılarına katılan öğretmenler yıl 
boyunca işlenecek konular ve sistemlerle ilgili 
bilgi aldılar. 
Eylül ayında yapılan KÖM eğitimleriyle öğret-
menler KÖM sisteminin uygulanmasıyla ilgili 
olarak bilgilendirildiler. KÖM’ün etkin bir şekilde 
uygulanması için en önemli aşamalardan biri 
olan öğretmen eğitimleri büyük bir başarı ile 
tamamlandı.
Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen bölge 
toplantılarında öğretmenler Genel Müdürlük-
te görev yapan bölüm başkanlarıyla bir araya 
gelerek çalıştaylara katıldılar. Çalıştaylara büyük 
ilgi gösteren öğretmenler, uygulayarak öğrenme-
nin ayrıcalığını yaşadıklarını dile getirdiler. Tüm 
gün süren çalıştayların sonunda yapılan değer-
lendirme toplantılarında kurum içi eğitimlerin 
önemine ve faydasına vurgu yapıldı.

Bölge toplantılarında tüm öğretmenler kendi 
alanlarında eğitim alma imkanı buluyor.

Bahçeşehir Koleji eğitmenleri yıl boyunca kurum içi eğitim alıyorlar. Böylece eğitim 
sistemini en iyi şekilde uygularken mesleki bilgi ve tecrübelerini artırıyorlar.
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BAU İLAN


