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Bahçeşehir Koleji olarak bu yıl 20. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

‘’Eğitimin Kalitesini İçeriği Belirler’’ anlayışıyla, 21. YY becerileri ile donatılmış, 

eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği kuvvetli, sorgulayıcı ve 

teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek için dünya okulu vizyonumuzu 

Türkiye’nin her noktasına taşımaya devam ediyoruz.

2013-2014 eğitim-öğretim yılının sonuna gelirken, Bahçeşehir Koleji  ailesi 

olarak yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, başarılarımızı, kampüs 

etkinliklerimizi, eğitim sektörüne kattığımız yenilikleri sizlerle paylaşmak için 

Bahçeşehir Dünyası ‘nı hazırladık. 

Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, yenilikler için durmadan çalışan 

okul yöneticilerimiz ve idari ekibimizden oluşan Bahçeşehir Koleji ailesiyle 

buluşmaktan keyif alacağınızı umuyor, dergimizi sizlerle paylaşmaktan 

mutluluk duyuyoruz.
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Değerli Velilerimiz,
Bahçeşehir Koleji, bugün 20 yaşında. 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ve 
günümüze kadar uzanan bu yolculukta anaokulundan üniversiteye kadar 
47 kampüs  ve 100 okulumuzda modern imkanlarla çağdaş eğitim anlayışını 
hayata geçiren  büyük bir kurum haline geldik. 2014-2015 eğitim-öğretim 
yılında İstanbul’da 3 olmak üzere toplamda 5 Bahçeşehir Okulu daha hiz-
mete açacağız. Bu büyüme, uzun süren emeklerin ve bilimin ışığına yönlen-
miş eğitim anlayışımızın bir sonucudur. Ve bu başarılarda eğitim anlayışımız 
ve eğitim kadromuz kadar bilim ve aydınlanma için kampüslerimizde oluştur-
duğumuz alt yapının da payı büyüktür.  

Yeni dünya düzeninde ulusal eğitim sistemlerinin hedefi, farklı kültürlerin 
ve farklı  dillerin iç içe geçtiği bu küresel ortama uyumlu dünya vatandaşları 
yetiştirmek. Teknolojinin de etkisiyle globalleşen dünya, her geçen gün gi-
derek küçülüyor, sınırlar ortadan kalkıyor. Bu doğrultuda dünya, ortak eğilim-
lerde buluşuyor; eğitim  sistemlerini kısmen ya da bütünüyle yenileme çabası 
gündeme geliyor. Eğitim hizmetlerinin, bireyden topluma uzanan bir süreç 
olması bu yöndeki çabaları tetikliyor. Artık, nitelikli insan gücünün yetiştiril-
mesi için eğitim olanaklarının  genişletilmesi tüm dünyanın üzerinde özenle 
durduğu bir konu haline geldi. 21. yüzyıla damgasını vuracak sektörlerden 
biri de eğitim sektörü. Eğitimin toplum yaşamındaki değerine ilişkin dünya 
genelinde bir farkındalık oluştu. Bu farkındalık, eğitim hizmetlerine yapılacak 
yatırımların ve insan kaynağının önemini bir kez daha  gözler önüne seriyor.



Eğitim ve öğretim sistemini 21. yy becerilerine göre temellendiren ve 
değişimde öncü olan Bahçeşehir Koleji olarak, öğretmenlerimizi bu becerileri 
öğrencilerine kazandırmaları adına yetkinleştiriyoruz. 

21. yy; kritik düşünebilen, etkin yazı yazabilen, problem çözme yeteneği kuv-
vetli, sorgulayıcı, kültürlere saygılı ve teknolojiyi kullanabilen bireylerin çağı 
olacak. Geçmişe dönük bir değerlendirme yaptığımızda, geleceğe tuttuğu-
muz projeksiyonun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Dünya 
Okulu olmak artık bizim için bir iddia değil. Eğitimin Kalitesini İçeriği Belirler 
anlayışıyla, Dijital Dünya Okulu ve  Çift Dilli Eğitim Sistemimiz ile çok değerli 
bir know-how yarattık ve farklılaştık.

Öngörümüzün doğru ve zamanında atılan adımlarla bizi global hedeflerimize 
nasıl ulaştırdığını; çalışma arkadaşlarım, öğretmenlerim, siz değerli velilerimiz 
ve öğrencilerimizle birlikte deneyimliyoruz.
Bahçeşehir Koleji eğitimde dünya markası olma yolunda sağlam 
adımlarla ilerliyor. 
 
Sadece kariyer hedeflerine uygun bireyler yetiştirmek yerine, 21. yy bece- 
rilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve bu vizyonumuzla 
paralel, eğitim anlayışımızı ve sistemimizi destekleyen global bakış açısıyla 
Dünya Vatandaşı, lider bireyler olmaya aday çocuklarımızı yarınlara gururla 
taşıyoruz. Bahçeşehir Koleji eğitimde dünya markası olma yolunda sağlam 
adımlarla ilerliyor.

Enver Yücel
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı
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Bahçeşehir Kolejleri olarak kritik düşüne-
bilen, etkin yazı yazabilen, problem çözme 
yeteneği kuvvetli, sorgulayıcı, soru sor-
masını bilen, kültürlere saygılı ve teknolojiyi 
kullanabilen bireyler yetiştirmek; temel 
hedefimiz. 21. yy becerileri olarak ad-
landırdığımız bu becerileri Bahçeşehir’e 
özgün geliştirdiğimiz eğitim sistemimiz ile 
tüm öğrencilerimize aşılıyoruz

BAHÇEŞEHİR 
KOLEJİNİN GENEL 
YAPISINDAN VE EĞİTİM 
SİSTEMİNDEN 
BAHSEDERMİSİNİZ?
Bahçeşehir Koleji, 1994 yılında Enver Yücel 
tarafından Bahçeşehir‘deki ilk 
kampüsümüzle sektörde yerini aldı. 
Kurucumuz Enver Yücel tarafından 
belirlenen vizyon doğrultusunda; 
kurumumuzu, güçlü profesyonel 
kadromuzla, amaçlarımız ve misyonumuz 
doğrultusunda daha ileri düzeye taşıyoruz. 

Bahçeşehir’deki ilk kampüsümüzü Florya, 
Bursa, BJK, Burhaniye, Bandırma, Balıkesir, 
Gaziantep Mersin kampüsleri izledi ve 2011 
yılında 18’e yakın kampüse ulaştık. 2011 
yılında finansal ortaklıkla büyümeye kararı 
alınca şu anki 47 kampüs, 100 okula ulaştık. 
Öğrenci sayımız 20 bin ve 2 bin çalışanımız 
bulunmaktadır. Bu yıl 500 çalışan daha 
kadromuza katılacak. Ayrıca 3 kampüs daha 
açma hedefimiz var. Sonuç olarak, 
İstanbul’da 9 kampüse ulaşılıyor.

Devrim Karaaslanlı
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü

ÖĞRENCİLERİMİZİ
21. YY. BECELERİYLE DONATIYORUZ



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, 
“KALİTELİ EĞİTİM, 
HER ÇOCUĞUN 
HAKKIDIR.“ SÖZÜNÜ 
MİSYON OLARAK 
BELİRLEYEN, 
EĞİTİMDE FIRSAT 
EŞİTLİĞİNE İNANAN 
BİR KURUMDUR.
Bu amaçla yola çıktık ve birçok okulumuz 
kar amacı gütmeyen sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçiriyor.  Özellikle Van, 
Mardin, Batman gibi illerde tamamen sosyal 
sorumluluk alanında faaliyet gösteriyoruz. 
Kurumumuz bünyesindeTürkiye’nin en 
yüksek puanla öğrenci alan bir Fen ve 
Teknoloji Lisemiz var. Her yıl 24 öğrenciyi 
tam burslu olarak kabul ediyoruz.  

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM 
SİSTEMİMİZLE EĞİTİM 
SEKTÖRÜNDE FARK 
YARATIYORUZ..
2013 yılı itibariyle,  4 yıl boyunca denenen 
Çift Dilli Eğitim sistemini tüm okullarımızda

SIZCE ÖZEL OKULLAR 
DEVLET OKULLARININ 
TAMAMLAYICISI MIDIR, 
ALTERNATIFI MIDIR?
Finansal olarak tamamlayıcısıdır. Devlet her 
çocuğu okutmak adına belli bir finans yükü 
üstlenmektedir. Özel okullar ise bu yükü 
devletin sırtından almaktadır. Gönül ister ki 
özel okulculuk yüzde 13 civarında olsun. Şu 
anda yüzde 3’lerde. Bu açıdan bakıldığın-
da da devletin özel okulları desteklemesi 
gerekmektedir. Zaten bir sektörün gelişmesi 
için devlet desteği şarttır ve devlet desteği 
olmadan sektörel gelişme çok zordur.

ÖZEL OKULLARDAKI 
BAŞARI ORANI DEVLET 
OKULLARINA GÖRE 
NEDEN DAHA FAZLADIR?
Bu konuda pek çok faktör devreye girmekte-
dir. En başta, fiziksel ve beşeri faktörlerden 
dolayı başarı farkı vardır. Devlet okulları kala-
balık sınıflarda eğitim verirken, bizler 18-20 
kişilik sınıflarda eğitim vermekteyiz. Ayrıca 
bütün öğretmenlerimize yılda minimum 12 
gün eğitim veriyoruz.
Ayrıca çok iyi fiziksel şartlara sahip ve çok 
başarılı devlet okullarımızda bulunmaktadır. 

Bu sebeple de devlet okullarını başarısız 
diye nitelendirmemek gerekir.  Bu farkı im-
kân ve koşullar yaratmaktadır. Örneğin İzmir 
ya da Etiler’deki bir devlet okulu ile Tunceli 
ve Van’da bulunan bir devlet okulunun 
imkânları ve koşulları kesinlikle aynı değildir. 
Bu da başarıyı etkileyen önemli bir faktörler 
arasındadır.
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uygulanıyor. Bahçeşehir kurumsal 
değerleme sistemiyle yapmış olduğumuz 
memnuniyet anketlerinde Çift Dilli Eğitim 
sisteminden velilerimizin yüzde 95’inin 
memnun olduğunu görüyoruz. Çok iyi 
İngilizce öğreten bir kurum olmakla 
birlikte, Türkiye’nin yadsınamaz bir gerçeği 
olan, TEOG gibi değerlendirme 
sınavlarında da paralel bir başarı sağlıyoruz. 
Her hafta yapılan testlerle (1 dönemde 33 
test) öğrencilerin konu eksiği saptanıyor 
ve duruma göre öğrenciler özel etüdlere 
alınıyor. Bir sonraki sınavda ise öğrencinin 
eksik konularını tamamlayıp, 
tamamlayamadığını ölçümleyebiliyoruz. 
Akademik başarı açısından Türkiye’de TEOG 
dikkate alındığında ortalamada yüzde 98 
başarı sağladığını görüyoruz. Bahçeşehir 
Koleji olarak öğrencilerin çok yönlü ol-
ması bizim için oldukça önemli.
Çocuğun çok yönlü olması için okul son-
rası çocuğun kendine de vakit ayırabilmesi 
önemli bir konu. Bu nedenle hafta içi verilen 
ödevlerin minimum 45 dakika, maksimum 
1 saat içinde bitebilecek kısalıkta olmasına 
özen gösteriyoruz.   

ÖĞRENCİLERİN VE 
VELİLERİN EN ÇOK 
TERCİH ETTİKLERİ 
OKULLARDAN BİRİ 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ; 
BUNUN SEBEPLERİ 
SİZE GÖRE NELERDİR?
Başta dil öğretimindeki gücümüz 
gelmektedir. Çift dilli program uygulamamız 
anaokulunda başlamakta, öğrencilerimiz 4 
ve 5. sınıfta çok iyi İngilizce konuşur 
duruma gelmektedir. 
Evet, öğrencilerimiz 
çok iyi 

İngilizce konuşuyorlar ama tek başına yeterli 
değil. Çok iyi bir lise ve ardından çok iyi bir 
üniversiteyi kazanabilmek için akademik 
başarı gerekiyor. Türkiye’nin gerçeği sınav 
olunca; sınavlardaki başarımız akademik 
başarımızın yüksekliğini gösteriyor. Ayrıca, 
çok iyi İngilizce bilen, akademik başarısı çok 
yüksek bir çocuk bunların yanında çok iyi 
bir müzik aleti çalıyor olmasını ya da resim 
yapmasını veya sanat, spor gibi bir alanda 
sosyal aktivitesinin olmasını da bekleriz. 
Örneğin; her çocuk bir kulübe üye olmalıdır. 
Yaz okullarımız var voleybol futbol gibi 
popüler okulların yanında, akıl oyunları, 
yaratıcı düşünce, güdüleyici yazma gibi farklı 
modüllerimiz var. Özetle diyebiliriz ki bizler 
tam donanımlı bireyler yetiştiriyoruz. 

BAHÇEŞEHİR 
KOLEJİNİN 
HEDEFLERİNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ? 
Bahçeşehir Koleji olarak kaliteli eğitimi
Türkiye’nin her noktasına ulaştırmayı
hedefliyoruz.
 · 2014 yılında 100 okulun , 2015 yılında 120 
okul olması,
· 2014 yılında 2.000 olan çalışan sayısının, 
2015 yılında 2.500 olması,
· 2014 yılında 20.000 olan öğrenci sayısının, 
2015 yılında 25.000 olması planlanıyor.



ANADOLU 
YAKASINDAKİ 
2. OKULUMUZ ÇAMLICA 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM 
SİSTEMİNE FARKLI BİR 
BAKIŞ AÇISI GETİRECEK
2014 yılında okul yatırımlarımız daha çok 
İstanbul ağırlıklı olarak ilerleyecek. 
Bu doğrultuda fiziki şartlarıyla 21. yüzyılı 
yakalayacak Çamlıca Bahçeşehir Kolejini 
inşa ediliyoruz. Çamlıca Bahçeşehir, Anadolu 
Yakası’ndaki ikinci okulumuz olacak. 
Anaokulundan liseye kadar eğitim verecek 
olan Çamlıca Bahçeşehir Kolejini diğer 
okullardan ayıran en önemli özellikleri, 
dizaynı ve öğrenci kabul sistemi olacak. 
Çamlıca Bahçeşehir Koleji öğrenci 
alımlarında ilk kendi öğrencisini seçen lise 
olma özelliğinde olacak. 
Lise öğrencileri okula alınmak için sunumlar, 
başarı belgeleri, sertifikalar, yeteneklerinin 
kısaca eğitimde beklenti ve başarılarını anla-
tan bir dosya ile okula başvuru yapacaklar. 
Rehberlik servisi tarafından değerlendiri-
lecek olan başvurular isimler görmeden 
değerlendirmeye alınacak. Çamlıca 

Bahçeşehir Koleji için öğrencinin sınav puanı 
da bir değerlendirme kriteri olacak; ancak 
öğrencinin yetenekleri ve başarıları daha 
ön planda olacak.  Anaokulu öğrencilerinin 
kabulünde ise bir başarı dosyası oluşturula-
mayacağından, rehberlik servisinin yapacağı 
motor-kas koordinasyonu, dikkat ölçümü 
gibi kriterler dikkate alınacak. 
 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 
EĞİTİM KURUMU 
BAHÇEŞEHİR 
KOLEJLERİ 
YURTDIŞINDA 
YENİ YATIRIMLARLA 
BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYOR 
Türkiye’de eğitime şekil veren ilk özel okul 
olan Bahçeşehir Koleji, anaokulundan 
üniversiteye kadar eğitim vermesinden 
dolayı dershaneleri de kapsayan kadrosuyla 
Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olma 
özelliği taşıyor. Bahçeşehir Koleji olarak 
hedefimiz; Avrupa’nın en büyük eğitim 
kurumu olmayı devam ettirmek ve dün-
yada ilk 3 eğitim markası arasında olmak. 
Bu hedeflerimizi de orta vadede, 5 - 10 yıl 
içerisinde, gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  
 

BAHÇEŞEHİR 
KOLEJİ FIRSAT EŞİTLİĞİ 
SAĞLAMA 
MİSYONUYLA 
KAMPÜSLERİNİ DİĞER 
ÖĞRENCİLERE DE 
AÇIYOR 
Bahçeşehir Kolejleri, kendi öğrencilerine 
sınırsız imkânlar sunarken devlet okulların-
da okuyan öğrencilere de kampüslerindeki 
belirli laboratuvar ve sosyal alanları açıyor. 
Bu doğrultuda il ve ilçe müdürlükleriyle 
birtakım projeler yürütüyoruz. Randevu 
sistemiyle belli günlerde Bahçeşehir Koleji 
kampüslerinin müzik odaları, laboratuarları, 
sanat odaları, spor salonları gibi birçok 
alanını devlet okullarında okuyan öğrenci- 
lerin faydasına sunuyoruz.  Bununla bir-
likte Bahçeşehir Kolejinin bulunduğu il ve 
ilçelerde öğretmen eğitimlerini de ücretsiz 
olarak sağlıyoruz



“DÜNYA OKULU”
BAHÇEŞEHiR KOLEJi’NDEN

EĞiTiME
DEV YATIRIM
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2013-2014 Eğitim Öğretim sezonuna, ‘’Dünya Okulu’’ vizyonu ile başlayan Bahçeşehir Koleji,

bu yıl açılan 8 kampüsüne 120 milyon dolarlık yatırım yaptı…

2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde 20. 
yılını kutlayan Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin 
7 bölgesinde 25 il ve 6 ilçede 100 okul, 47 
kampüs ile hizmet veriyor. Bu yıl 8 yeni 
okulu daha hizmete açan Bahçeşehir Koleji; 
İstanbul’da Ümraniye ve Halkalı, Ankara, 
Adana, Denizli, İskenderun, Şanlıurfa ve 
Bartın’da toplam 120 milyon dolarlık yatırım 
yaptı. Bu yıl Bahçeşehir İnşaat aracılığıyla 
toplamda 108 bin metrekare inşaat yapan 
Bahçeşehir Koleji’nin yeni kampüslerinden; 
Adana 18 bin, Halkalı 17 bin, Ümraniye 15 bin, 
Ankara 14 bin, İskenderun 12 bin, Denizli 12 

bin, Şanlıurfa 8 bin Bartın 12 bin metreka-
re kapalı alana sahip. Tüm kampüslerde 
standart olarak, çevreye duyarlı, insan 
sağlığına uygun malzemeler kullanıldı. 
Ayrıca kampüsler en son teknoloji ve fiziki 
imkanlarla donatılarak “state of art” denilen; 
tasarımından kullanılan malzemeye kadar 
her noktası ile özel olarak düşünülmüş, 
öğrencinin içinde olmaktan mutluluk 
duyacağı kampüsler oluşturuldu.  Kampüs 
inşaatlarında özellikle sınıfların geniş ol-
masına özen gösterildi. Sınıfların büyüklüğü 
56-70 metrekare arasında değişiyor



Bahçeşehir Koleji kampüslerinde 1800’ü 
öğretmen olmak üzere 2500 kişi istihdam 
ediyor. Bahçeşehir Koleji, öğretmenlerinin 
gelişimlerine büyük önem veriyor ve sürekli 
olarak hizmet içi eğitimler düzenliyor. Ayrıca 
Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile düzen-
lenen çeşitli etkinliklerle öğretmenlerinin 
gelişimine katkı sağlıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim 
Bilimleri Fakültesi’nin ‘’Okulda Üniversite’’ 
modeli ile Türkiye’de öğretmen yetiştirilm-
esine büyük katkı sağlıyor. Okulda Üniversite 
modelinden Bahçeşehir Koleji öğretmenleri 
de faydalanıyor.

Yine Bahçeşehir Üniversitesi’nin hayata 
geçirdiği ‘’Güvenli Okul’’ modeli de Bahçeşe-
hir Koleji’nin kampüslerinde uyguladığı ve 
fark yarattığı alanlardan birisi... Güvenli 
Okul modelinde öğrenci, öğretmen ve diğer 
çalışanlar kendilerini fiziksel, psikolojik ve 
duygusal bakımdan özgür hissediyor. Güven-
li Okul modeli ile olası suç olaylarına karşın 
önceden saptanmış plan ve projeler bu-
lunuyor, proaktif bir güvenlik algısı etkin ve 
yetkin bir şekilde işliyor, aileler çocuklarının 
okuldan eve dönüşünü gönül rahatlığıyla 
bekliyor...

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
HALKALI
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
ADANA

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
ANKARA

Bahçeşehir Koleji’nin tüm yeni kampüslerinde 
fiziki şartlar, ’’Dünya Okulu’’ vizyonuna uygun 
olarak oluşturuldu…  

‘’Dünya Okulu’’ vizyonu ile 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek 
amacında olan Bahçeşehir Koleji, okullarının fiziki yapılarını da bu vizyon 
doğrultusunda oluşturdu. Tüm kampüslerinde Bilim Müzesi, Teknoloji ve 
İnovasyon Laboratuvarları, Dijital Sınıflar, Fen Bilimleri Laboratuvarları, 
Matematik Laboratuvarları, Akıl Oyunları Laboratuvarları, 
Kütüphane, Think Tank, İnternational Street, 
London Street, Sanat Atölyeleri, Müzik Odaları, 
Spor Salonları alanları yapıldı.

2 yıl önce ABD’li Carlyle Grubu ile ortaklık yapan 
Bahçeşehir Koleji, kaliteli eğitimi Türkiye’nin her bölgesine 
taşımaya devam ediyor. Bu yıl 8 yeni kampüsüyle eğitime 
120 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye’de bir ilk’e imza 
atan Bahçeşehir Koleji,  2015 yılında 150 okul ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023 yılında 250 okul olmayı 
hedefliyor... Bahçeşehir Koleji’nin 2023 yılında hedefi; 350 
bin öğrenciye ulaşmak...



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
ÜMRANİYE

’Dünya Okulu’’ vizyonu ile öğrencilerini dün-
ya vatandaşları olarak yetiştiren Bahçeşehir 
Koleji, kampüslerinin tüm alanlarını son te-
knoloji ile donattı… Bahçeşehir Koleji, apple 
işbirliği ile yeni dönemde Dijital Dünya Okulu 
programını da hayata geçirdi…
Bahçeşehir Kolejinde  eğitim ekipmanları ve 
içerikleri, dijital dünya okulu olanaklarıyla 
daha da zenginleştirildi… Sadece kampüs 
binalarına değil, binaların teknolojik alt 
yapısına da büyük yatırım yapıldı… Bahçeşe-
hir Kolejinin bu yıl sadece teknolojiye 
yaptığı yatırım 5 milyon doları aştı. Tüm 
kampüslerde iPad sınıfları açıldı. Bu sını-
flarda öğrenciler iPad uygulamaları ile ders 
görüyorlar. Bunun için gerekli dijital içeriği 
ve müfredatı da Bahçeşehir Koleji eğitmen-
leri hazırladılar.

Bahçeşehir Koleji’nin eğitime yaptığı yatırım 
Türkiye’de bir ilk… ABD’li Carlyle Grubu ile ortaklık 
yapan Bahçeşehir Koleji’nin eğitime yaptığı yatırımlar 
artarak devam edecek…. 
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
DENİZLİ

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
BARTIN



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
İSKENDERUN

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
ŞANLIURFA
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OKUL AÇILIŞLARI
BAHÇEŞEHiR KOLEJi





BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

ANADOLU
YAKASINDA
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İstanbul’un Anadolu Yakası 21. yy eğitim an-
layışıyla buluştu. Ümraniye ’nin en donanımlı 
okulu Bahçeşehir Koleji eğitim hayatına 
velilerin, öğrencilerin ve protokolün yoğun 
ilgisi ile gerçekleştirilen açılışla  başladı. 
Açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Ana-
okulundan üniversiteye yaşam boyu eğitim 
hizmeti veren Bahçeşehir Koleji, Ümrani-
ye’de; anaokulu ve ilkokulu ile çocuklarımızı 
yaşama en donanımlı şekilde hazırlaya-
caktır” dedi. Enver Yücel, “Türkiye’de 100 
okulumuzda olduğu gibi, Ümraniye Bahçeşe-
hir Kolejinde de Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluş ve varlığının önemini ve değerini 
kavrayan, 21. yy becerileriyle donatılmış, bil-
gi sistemlerine hakim ve teknolojik yeterlilik 
sahibi, kendisine, yaşadığı çevreye ve farklı 
kültürlere saygılı, sorumluluk sahibi, duyarlı, 
sosyal sorumluluk bilincine sahip, yenilikçi, 
lider, dünya dillerini etkin olarak kullanabilen 
bireyler yetişecektir.” diye konuştu.
Yücel, ‘’Bahçeşehir Koleji olarak, Dünya Oku-
lu’’ vizyonumuzu ve Kaliteli Eğitimi  Anadolu 
Yakasına taşımış olmaktan sonsuz mutluluk 
duyuyoruz’’ dedi.
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı 
Enver Yücel’in ardından Ümraniye

Dünya Okulu vizyonuyla 

eğitim anlayışında çağdaş bir 

çizgiyi yakalayan Bahçeşehir 

Koleji, İstanbul’un Anadolu 

Yakası’ndaki ilk kampüsünü 

Ümraniye’de açtı. 



Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin Gül sahn-
eye gelerek Ümraniye Bahçeşehir Koleji’nin 
tüm çocuklar için hayırlı olması dileklerinde 
bulundular.
Konuşmaların ardından Ümraniye Bahçeşe-
hir Koleji öğretmenleri sahneye davet 
edildiler.  Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurum-
ları Başkanı Enver Yücel, eğitim kadrosu, 
protokol ve Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin 
katılımı ile açılış kurdelesi kesildi. Kurdele 
kesiminin ardından veliler ve öğrenciler okul 
binasını gezdiler.
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Bahçeşehir Koleji Halkalı 

Kampüsü, öğrencilerini dünya 

ile konuşan, dünya ile çalışan 

ve dünya ile yarışan bireyler 

olarak hayata hazırlamak 

hedefıyle eğitim hayatına 

başladı. 

EĞİTİMDE
21. YÜZYIL

HALKALI’DA
VİZYONU



Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü’nün açılış 
töreninde konuşan Okul Müdürü Ayşenur 
Semerci, ‘’Bu yıl Bahçeşehir Koleji olarak 20 
yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. 
Türkiye’nin geleceğine yön verecek çocuk-
larımızın yetişeceği Halkalı Bahçeşehir 
Kolejinin açılışını yapmaktan son derece 
mutluyuz.” dedi.
Eğitimin uzun soluklu ve sürekli gelişim 
içinde olmanın zorunlu olduğu bir alan old-
uğunu ifade eden Semerci, “Dünyanın hızla 
dönmeye devam ettiği günümüzde, ulusal 
ve evrensel düzeyde başarılı olabilmek için 
bu dönüşe ayak uydurmak zorundayız. Çift 
Dilli Eğitim Programımızın altında yatan 
yegâne sebeplerden biri budur. Bizler Çift 
Dilli Eğitim Programları oluştururken bugün 
İngiltere ve Amerika’da kullanılan düzeyde 
ders kitaplarını da kendimiz tasarlar, üretir, 
uygular hale geldik’’ diye konuştu.
Ayşenur Semerci, ‘’Dünya okulu vizyonu-
muz, Çift Dilli Eğitim Programımız, Kişiye 
Özgü Öğretim Modelimiz, Dijital Dünya 
Okulu uygulamalarımız ile öğrencilerim-
izi 21. yy becerileriyle donatılmış bireyler 
olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı,  dünya 
ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile 

yarışan bireyler olarak hayata hazırlamak 
temel hedefimizdir. Bahçeşehir Koleji yönet-
icileri, öğretmenleri ve tüm çalışanları ile bu 
hedefe odaklanmıştır’’ dedi.
Halkalı Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü 
Ayşenur Semerci’den sonra sahneye gelen 
Bahçeşehir Kolejleri Kurucusu, Bahçeşehir 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Dünya 
Eğitim Girişimcileri Başkanı Enver Yücel, 
“Bahçeşehir Koleji olarak, ‘’Dünya Okulu’’ 
vizyonumuzu ‘’Kaliteli Eğitimi’’ Halkalı’ya 
taşımış olmaktan sonsuz mutluluk duyuy-
oruz’’ diye konuştu.
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı 
Enver Yücel’in ardından İstanbul Vali 
Yardımcısı Harun Kaya sahneye gelerek 
Halkalı Bahçeşehir Koleji’nin tüm çocuklar 
için hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Halkalı Bahçeşehir 
Koleji öğretmenleri sahneye davet edildiler.  
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı 
Enver Yücel, eğitim kadrosu, protokol ve 
Halkalı Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin 
katılımı ile açılış kurdelesi kesildi. Kurdele 
kesiminin ardından veliler ve öğrenciler okul 
binasını gezdiler.
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Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları; eğitim tecrübesi, kalitesi ve vizyonunu Ankara’ya taşıdı. 

Başkentin en donanımlı okulu Bahçeşehir Koleji, Kişiye Özgü Öğrenim Modelinin yanı sıra

Çift Dilli Eğitim Programı ve Dijital Dünya Okulu uygulamalarıyla eğitim hayatına başladı.

BAŞKENT’TE BİR
“DÜNYA OKULU”



Anaokulundan üniversiteye yaşam boyu 
eğitim hizmeti veren Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumlarına yeni bir halka daha 
eklendi. Başkente yakışır imkanlarıyla eğitim 
hayatına başlayan Ankara Bahçeşehir Koleji, 
velilerin, öğrencilerin ve protokolün yoğun 
ilgisi ile gerçekleştirilen törenle açıldı. 
Törende konuşan Ankara Bahçeşehir 
Koleji Okul Müdürü Meral Hacıpaşaoğlu, 
“Bahçeşehir Koleji olarak 2013-2014 eğitim 
öğretim yılından itibaren Ankara’ya Dün-
ya Okulu vizyonunu taşıyacak, eğitimin 
çıtasını yükseltecek, gençlerimizi geleceğe 
hazırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz” 
dedi. Hacıpaşaoğlu, “Kişiye Özgü Öğenim 
Modelinin yanı sıra Çift Dilli Eğitim pro-
gramımız, Dijital Dünya Okulu uygulama-
larımız ile öğrencilerimizi 21. yy becerileriyle 
donatılmış bireyler olarak yetiştireceğiz. 
Okulumuz gerek eğitim sistemi, gerek eğitim 
kadrosu, gerekse fiziki koşulları ile sadece  
Ankara’nın değil, Türkiye’nin en donanımlı 
okullarındandır” diye konuştu.
Okul Müdürü Meral Hacıpaşaoğlu’nun 
ardından Bahçeşehir Kolejleri Kurucusu, 
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı, Dünya Eğitim Girişimcileri Başkanı 

Enver Yücel sahneye gelerek , Bahçeşe-
hir Koleji’nin ‘’Dünya Okulu’’ vizyonu ile 
Ankara’da eğitim öğretim sezonunu açtığını 
vurguladı. 
‘’Ankara’lı çocuklarımızın başarısı ile hepi-
miz gurur duyacağız’’
Bahçeşehir Kolejleri Kurucusu Enver Yücel, 
‘’Bahçeşehir Koleji olarak Ankara’da yaşayan 
çocuklarımızı Dünya Okulu vizyonumuz ile 
tanıştıracak olmanın heyecanı içindeyiz. 
Anaokulundan üniversiteye yaşam boyu 
eğitim hizmeti veren Bahçeşehir Koleji, 
Ankara’da; anaokulu ve ilkokulu ile çocuk-
larımızı yaşama en donanımlı şekilde hazır-
layacaktır’’ dedi.
Enver Yücel’in ardından, M.E.B. Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sn. 
Ömer Balıbey, Yenimahalle Belediye Başkanı 
Fethi Yaşar ve M.E.B. Temel Eğitim Genel 
Müdürü Funda Kocabıyık, Ankara Bahçeşe-
hir Koleji’nin Ankaralı tüm çocuklar için 
hayırlı olması dileklerinde bulundular.
Konuşmaların ardından Ankara Bahçeşehir 
Koleji öğretmenleri sahneye davet edild-
iler.  Kurdele kesiminden sonra veliler ve 
öğrenciler yapımı tamamlanan okul binasını 
gezdiler.
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21. yy becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Bahçeşehir Koleji

Adana’nın en donanımlı kampüsüyle eğitime başladı.

ViZYONU
ADANA’DA

DÜNYA OKULU



Adana Bahçeşehir Koleji açılışı Bahçeşehir 
Koleji yöneticileri, protokol, veli ve öğrencil-
erin katılımıyla coşkuyla yapıldı.
Açılışta konuşma yapan Adana Bahçeşehir 
Koleji Okul Müdürü Hakan Gediktaş,   ‘’Ana-
okulundan üniversiteye yaşam boyu eğitim 
hizmeti veren Bahçeşehir Uğur Eğitim 
Kurumlarının; eğitim tecrübesini, eğitim kali-
tesini, eğitim vizyonunu Adana’ya taşımış 
olmasından, çocuklarımız adına mutluluk 
duyuyoruz. Okulumuz gerek eğitim sistemi, 
gerek eğitim kadrosu, gerekse fiziki koşulları 
ile sadece  Çukurova Bölgesinin değil, Türki-
ye’nin en donanımlı okullarındandır’’ dedi..

Okul Müdürü Hakan Gediktaş ardından 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Devrim 
Karaaslanlı konuşmasında; Bahçeşehir Kole-
jinin ‘’Dünya Okulu’’ vizyonu ile Adana’da 
eğitim öğretim sezonunu açtığını vurguladı…
Adana Bahçeşehir Koleji’nde de  Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluş ve varlığının öne-
mini ve değerini kavrayan, 21. yy beceril-
eriyle donatılmış, bilgi sistemlerine hakim 

ve teknolojik yeterlilik sahibi, kendisine, 

yaşadığı çevreye ve farklı kültürlere saygılı, 

sorumluluk sahibi, duyarlı, sosyal sorum-

luluk bilincine sahip, yenilikçi, lider, dünya 

dillerini etkin olarak kullanabilen bireyler 

yetişeceğini belirtti.

Devrim Karaaslanlı konuşmasında‘’Adana 

’daki  okulumuz gerek eğitim sistemi, gerek 

eğitim kadrosu, gerekse fiziki koşulları ile sa-

dece  Çukurova Bölgesinin değil, Türkiye’nin 

en donanımlı okullarındandır. Adana’daki  

kampüsümüzde öğrencilerimiz uluslar arası 

bir eğitim alırken, son teknoloji ile donatılan 

sınıflarımızda, bilim müzemizde, sanat atöl- 

yelerimizde, spor salonumuzda  çok yönlü 

bireyler olarak yetişeceklerdir.  ‘’dedi..

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Devrim 

Karaaslanlı’nın ardından Adana Valisi 

Hüseyin Avni Coş ve Adana Büyükşehir 

Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz , Adana 

Bahçeşehir Koleji’nin Adanalı tüm çocuklar 

için hayırlı olması dileklerinde bulundular.
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Bahçeşehir Kolejleri, 21. yüzyıl eğitim anlayışını İskenderun’a taşıdı. Bahçeşehir Koleji 

İskenderun Kampüsü, son teknoloji ile donatılan sınıfları, bilim müzesi, sanat atölyeleri ile 

Çukurova Bölgesi’nin en donanımlı okulu olarak eğitim hayatına başladı.  

DÜNYAYA AÇILAN

PENCERE
iSKENDERUN’DAN



Anaokulundan üniversiteye yaşam boyu 
eğitim hizmeti veren Bahçeşehir Uğur Eğit-
im Kurumları, eğitim tecrübesini, eğitim kali-
tesini, eğitim vizyonunu İskenderun’a taşıdı. 
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları zincirinin 
yeni halkası Bahçeşehir Koleji İskenderun 
kampüsü düzenlenen törenle açıldı. 
Törende bir konuşma yapan İskenderun 
Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Sefai 
Server Dik, ‘’Bahçeşehir Eğitim Kurum-
larının en yeni kampüslerinden biri olarak, 
çağdaş uygarlık hedefi anlayışıyla hizmete 
başlıyoruz. Yarının yöneticilerini, Türkiye’yi 
dünyada temsil edecek değerleri yetiştird-
iğimizin bilincindeyiz.” dedi.

Akademik öğrenmenin öncelikleri ile dünya 
bilim dilini, dillerini konuşabilen, sosyal 
yaşam becerileri, bireysel hobileri, aktivite-
leri olan, aklın, bilimin, çağın, öğrenmenin 
ufkunda olan, özgür ve bağımsız düşüne-
bilen, teknolojiyi yaşamda araç olarak kulla-
nabilen, 21. yüzyıl bireylerini yetiştirmenin 
temel hedefleri olduğunu ifade eden Sefai 
Server Dik, “Ana sınıfımızdan başlayarak, 1. 
ve 5. sınıflarla birlikte iPad ile eğitimimiz, 5. 
sınıfta dil hazırlık sınıfı uygulamamız, 2. sınıf-
tan başlayarak ikinci yabancı dil eğitimimiz, 
nokta atışı ile kazanım eksiğini gideren etüd 
anlayışımız, Kişiye Özgü Öğrenim Modelimiz, 
bireysel ilgi, istek ve becerileri önceliklen-
diren sosyal kulüp çalışmalarımız, birey-
sel hobiler, aktiviteler, sosyal sorumluluk 
projelerimiz  Bahçeşehir Kolejimizin temel 
uygulamalarındandır. Kentimizi, yerelimizde 

her biri reform niteliğinde olan, Bahçeşehir 
Kolejinin temel taşları ile tanıştırdığımız için 
gururluyuz. Güzel İskenderunumuz’dan, 
sadece Türkiye’ye değil dünyaya açılacak 
ufuklar olan çocuklarımızı, bu bilinçle ve 
sevgiyle kucaklar, Bahçeşehir Uğur Eğit-
im kurumlarının 40 yılı aşkın deneyimi 
ile İskenderun’un enerjisini, heyecanını 
buluşturan kurucumuz Sayın Enver Yücel’e 
şükranlarımı sunarım.” diye konuştu.

Okul Müdürü Sefai Server Dik’in ardından 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Devrim 
Karaaslanlı sahneye gelerek, Bahçeşehir 
Koleji’nin ‘’Dünya Okulu’’ vizyonu ile İskend-
erun’da eğitim öğretim sezonunu açtığını 
vurguladı. 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Devrim 
Karaaslanlı’nın ardından Belen Belediye 
Başkanı Cemil Yılmazlar ve Belen Kay-
makamı Abdülaziz Aydın sahneye gelerek 
Bahçeşehir Koleji öğrencilerine eğitim döne-
minde başarı dileklerinde bulundular.
Konuşmaların ardından İskenderun 
Bahçeşehir Koleji öğretmenleri sahneye 
davet edildiler.  Kurdele kesiminin ardından 
veliler ve öğrenciler okul binasını gezdiler.
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Denizli’nin en donanımlı okulu Bahçeşehir 
Koleji’nin açılış töreni velilerin, öğrencilerin 
ve protokolün yoğun ilgisi ile gerçekleş-
ti. Törende konuşan Denizli Bahçeşehir 
Koleji Okul Müdürü Zerrin Altunkaya Saygılı, 
“Bahçeşehir Koleji olarak 2013-2014 eğitim 
öğretim yılından itibaren Denizli’ye Dünya 
Okulu vizyonunu taşıyacak, eğitimin çıtasını 
yükseltecek, gençlerimizi geleceğe hazırlay-
acak olmanın heyecanı içindeyiz.” dedi. 
Okul Müdürü Zerrin Altunkaya Saygılı’nın 
ardından Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Öğren-
imden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol 
Özşen sahneye geldi. Özşen, “Bahçeşehir 
Uğur Eğitim Kurumları olarak 45 yıldır 
dünyadaki tüm yenilikleri takip ederek, Türk 
eğitim sistemine kazandırıyoruz. Bahçeşe-
hir Koleji’nin 8 yıldır her okulunda, eğitim 
öğretim çalışmaları, “Kişiye Özgü Öğretim 
Modeli” ile yürütülüyor.  KÖM, öğrencilerin 

öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları 
tanımlıyor ve bu farklılıkları dikkate alar-
ak öğrenim sürecini yapılandırıyor.” diye 
konuştu.
Erol Özşen’in ardından sahneye gelen 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Devrim 
Karaaslanlı da Bahçeşehir Koleji olarak Den-
izlili çocukların başarıyla gururlanacaklarını 
ifade ederek, ‘’Anaokulundan üniversiteye 
yaşam boyu eğitim hizmeti veren Bahçeşe-
hir Koleji, Denizli’de; anaokulu ve ilkokulu ile 
çocuklarımızı yaşama en donanımlı şekilde 
hazırlayacaktır’’ dedi.
Konuşmaların ardından Denizli Bahçeşehir 
Koleji öğretmenleri sahneye davet edildiler.  
Genel Müdür Devrim Karaaslanlı, eğitim 
kadrosu, protokol ve Bahçeşehir Koleji 
öğrencilerinin katılımı ile açılış kurdelesi 
kesildi. Kurdele kesiminin ardından veliler ve 
öğrenciler okul binasını gezdiler.

Öğrencilerini 21. yy becerileriyle donatılmış bireyler olarak yetiştirme hedef inde olan 

Bahçeşehir Koleji, eğitim tecrübesini, eğitim kalitesini, eğitim vizyonunu Denizli’ye taşıdı.

DENiZLi’DE

21. YY BECELERİYLE

KAMPÜS
DONATILMIŞ





BAHÇEŞEHİR DÜNYASI

32

DÜNYA OKULU
BAHÇEŞEHiR KOLEJi
ŞANLIURFA’DA



Açılış törende konuşan Şanlıurfa Bahçeşehir
Koleji Kurucusu Essum Saatçi Aslan, Dünya 
Okulu Bahçeşehir Koleji olarak eğitim 
sistemimiz ve öğrencilerimize sunduğumuz 
kaliteli öğrenme ortamları ile Şanlıurfa’da 
ki çocuklarımızın hayata bir adım önde 
başlamalarını sağlayacağız’’ dedi. 
Okul kurucusu Essum Saatçi Aslan’dan 
sonra Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 
Başkanı Enver Yücel kürsüye gelerek; 
‘’Türkiye’de tüm okullarımızda olduğu gibi, 
Şanlıurfa Bahçeşehir Kolejinde de
21. yy becerileriyle donatılmış, günümüzün 

bilgi sistemlerine hakim, yaşadığı çevreye 
ve farklı kültürlere saygılı, duyarlı, sosyal 
sorumluluk bilincine sahip, bireyler yetişecektir.
‘’Bahçeşehir Koleji, gerek eğitim sistemi, 
gerek eğitim kadrosu gerekse fiziki yapısı 
ile Şanlıurfa’nın en kaliteli eğitim adresidir.’’ 
dedi.
Enver Yücel’in konuşmasının ardından 
protokol konuşmaları gerçekleşti. Velilerin, 
öğrencilerin ve protokolün yoğun ilgisi ile 
gerçekleşen açılış töreni okul binasının gezil-
mesinin ardından sona erdi.
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
DiYARBAKIR’DA
3. KAMPÜSÜNÜ AÇTI!

Anaokulundan üniversiteye yaşam boyu eğitim hizmeti veren Bahçeşehir Koleji

Diyarbakır’da 3. kampüsünü açarak eğitimin çıtasını yükseltmeye devam ediyor. 



Açılışta konuşma yapan okul müdürü 
Betül Dayan, ‘’Bahçeşehir Koleji olar-
ak 2013-2014 eğitim öğretim yılından 
itibaren Diyarbakır’da Türkiye’nin ge-
leceğine yön verecek çocuklarımızın 
yetişeceği 3. Kampüsümüzün açılışını 
yapmaktan son derece mutluyuz’’ dedi.. 
Okul Müdürünün konuşmasından sonra 
Bahçeşehir Kolejleri Kurucusu, Bahçeşe-
hir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, 
Dünya Eğitim Girişimcileri Başkanı Sayın 
Enver Yücel konuşmasında, ‘’Anaoku-
lundan üniversiteye yaşam boyu eğitim 
hizmeti veren Bahçeşehir Koleji olarak 
Diyarbakır’da 3. Kampüsümüzü açıyoruz. 
Yeni kampüsümüzde bulunan anaokulu ve 
ilkokulumuz ile çocuklarımızı yaşama en 
donanımlı şekilde hazırlayacağız’’ dedi. 
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 
Başkanı Enver Yücel’in konuşmasının
ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. 
Konuşmaların ardından Diyarbakır 
Bahçeşehir Koleji öğretmenleri sahneye 
davet edildiler.  Bahçeşehir Uğur Eğitim 
Kurumları Başkanı Enver Yücel, eğitim 
kadrosu, protokol ve Diyarbakır Bahçeşe-
hir Koleji öğrencilerinin katılımı ile açılış 
kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin 
ardından veliler ve öğrenciler yapımı 
tamamlanan okul binasını gezdiler.
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EĞİTİMİN ÇITASI

YÜKSELDi

BARTIN’DA

Okul kurucusu İhsan Sağlam açılış 
konuşmasında; ‘’Bahçeşehir Koleji; 45 yıldır 
eğitim öğretim hizmeti veren, Bahçeşe-
hir Uğur Eğitim Kurumlarının önemli bir 
parçasıdır. Kaliteli eğitimi Türkiye’nin 
her noktasına taşıyan, eğitimde ilkleri 
gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji, yeni
öğretim yılından itibaren Bartın’da
eğitimin çıtasını yükseltecektir’’ dedi.  
Okul kurucusu İhsan Sağlam’dan son-
ra Kurumsal İletişim ve Pazarlama’dan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Dağ 
konuşmasını gerçekleştirdi. 
‘’Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak 
bu yıl 45. yılımızı kutluyoruz. Bahçeşehir 
Koleji  olarak ise  2013-2014 Eğitim Öğre-
tim yılında 20. yılımızı kutlayacağız. 1994 
yılında İstanbul’un ilk megakentlerinden 

Bahçeşehir’de kurulan Bahçeşehir Koleji, 
bugün itibarı ile Türkiye’nin 7 bölgesinde 
25 il ve 6 ilçede 99 okul, 47 kampüs ile 
hizmet veriyor. 98. okulumuzu Bartın’da 
açmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. 
’dedi Kurumsal İletişim ve Pazarlama’dan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem 
Dağ‘ın konuşmasından sonra Eğitimden 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Özşen 
konuşmasında; ‘’Hiçbir başarı tesadüf 
değildir. Altında mutlaka büyük bir emek 
vardır. Okullarımızın başarısında en önemli 
etken okul, aile, öğrenci üçgeninin uyum-
lu bir şekilde çalışmasıdır. Bu çalışmanın 
sonunda mutlaka başarı gelecektir. Bu sınav 
başarısı da olabilir, hayat başarısı da olabilir, 
her ikisi de olabilir. Bizler üstümüze düşeni yaptık-
tan sonra mutlaka başarı yakalanacaktır.’’ dedi.

Kaliteli eğitimi ile geleceğe yön veren nesiller yetiştiren Bahçeşehir Koleji

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Bartın’da açıldı.
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AKADEMİK BAŞARI
OLMAZSA OLMAZIMIZ

Bahçeşehir Koleji olarak MEB’in belirlediği 
10 aylık eğitim süresinde; dil öğretimi, 
akademik başarı ve proje çalışmalarını old-
ukça önemsiyoruz. Teknolojinin ön planda 
olduğu günümüzde kritik düşünme ve  
problem çözme becerilerine sahip, sanat 
ve spor yetenekleri gelişmiş 21. yüzyıl 
becerilerine sahip bireyler yetiştirmek 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor 
ve bu becerilere sahip bireyler yetiştirmek 
için okul müfredatı dışında tatil dönemlerini 
çok iyi değerlendiriyoruz.  Bahçeşehir Koleji 
olarak yaz ve kış okullarımızda farklı bir 
bakış açısı ile ilerliyoruz; çocukların kritik 
düşünme, sanat, spor ve problem çözme 
becerilerini geliştirecek projeler üzerinden 
ilerliyoruz.  Hatta kurumsal sosyal sorumluluk 
anlayışı ile bu projelerimizi, hem kendi öğren-
cilerimize hem de tatil dönemini verimli 
geçirmek isteyen diğer öğrencilere açıyoruz 

Bahçeşehir Kolejinde akademik başarı 
anaokulunda başlıyor, lise sona kadar devam 
ediyor. Özellikle ilkokul 7 – 8.  sınıflarda ve 
lise 11 ve 12. sınıflarda ulusal sınavlara 
hazırlık çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.  
Hatta 11 ve 12. sınıflarda uyguladığımız 
değerlendirme sistemiyle öğrencilerimiz 
dershanelerin uyguladığı sisteminin de 
çok üstünde bir eğitim görüyor.
Bahçeşehir Kolejinde okuyan öğrenciler test 
becerilerinin gelişmesi yönünde iyi bir alt 
yapıya sahip ve dershaneye gitmeyi tercih 
etmiyor. Hafta içi ve hafta sonunu eğitime 
veren çocuk, kendine vakit ayırmaya fırsat 
yaratamıyor.

Ali Rıza Lüle 
Bahçeşehir Koleji 

Eğitim ve Öğretimden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı



YAZ VE KIŞ 
OKULLARIMIZ 
ÇOCUKLARIN 
ÜST DÜZEY 
BECERİLERİNİ 
KEŞFETMELERİNİ 
SAĞLIYOR
Sadece ülkemizdeki müfredat kullanılarak, 
çocuğun becerilerinin hangi alanda ve ne 
kadar başarılı olduğu konusunda ailelere 
yeterli bir geri bildirim sağlanması mümkün 
değil.  Özellikle 1.- 4. sınıflar, sonrasında 
5.- 8. sınıflar düzeyinde bu sisteminin 
desteklenmesi gerektiği inancındayız. 
Çocuğun hangi alanda kuvvetli, başarılı 
olduğu eğitim müfredatı dışında yaz ve kış 
okullarında belirleyebilmek çocuğun eğitim 
yaşamını yönlendirmek için çok önemli. 
Çocuğun bir alana zorunlu olarak yön-
lendirilmesi değil, tercih ettiği alan/alanlara 
yönlendirmesi gerekiyor. Biz mevcut müfre-
datı zenginleştirerek, Bahçeşehir Koleji’nde 
eğitim gören çocukların hangi etkinliklere 
ilgisinin yüksek olduğu tespit ediyor ve 
çocuğun bu yönünü geliştiriyoruz. Böylece 
çocuğun becerileri yüzde 90 belirlenmiş 
oluyor. Bahçeşehir Koleji olarak, çocuk-
larımızın ulusal sınavlara hazırlarken bu 
becerileri kullanmalarını istiyoruz. Böylece 
iyi bir alt yapının yanında, iyi bir üst yapı da 
sağlamış oluyoruz. 

BAHÇEŞEHIR KOLEJİ
ÖĞRENCILERI HAYATA
BIR ADIM ÖNDE 
BAŞLIYORLAR. ÇÜNKÜ 
ONLAR HEM SINAVA
HAZIRLANIYORLAR 
HEM DE 21. YY
BECERILERI ILE
DONATILIYORLAR
 Bahçeşehir Koleji, dünyadaki tüm eğitim 
gelişmelerini hayata geçirirken aynı zaman-
da öğrencileri sınava da hazırlamış oluyor.
Çocuklar hem yetenekleri doğrultusunda 
yönlendiriliyor hem de Türkiye gerçeği de 
unutulmadan sınavlara hazırlanıyorlar.
Bahçeşehir Koleji’nde öğrenciler sınavlara 
hazırlanmalarının yanı sıra düşünmeyi ve 
yaratıcılıklarını teşvik eden uygulamalarla 
destekleniyorlar.
Bunu yaparken bir yandan da sınava çok iyi 
hazırlıyorlar. İşte Bahçeşehir Koleji’nin farkı 
da burada başlıyor.
Bu sistemin başarısını verilerimizle birlikte 
görebilmek için mezun ettiğimiz öğrencil-
erimizin ilerdeki hayatlarında elde ettikleri 
başarıları da takip ediyoruz.
1. sınıftan itibaren öğrencilerimizin portfoly-
olarını tutuyoruz. Bu öğrencilerimizin 15 yıl 
sonra nerelere geldiklerini de takip ediyor 
olacağız. Böylece verdiğimiz eğitimin onların 
başarılarına neler kattığını görebileceğiz. 
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Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizi 
doğru yönlendirmek ve velinin desteğe 
ihtiyaç duyduğu bir konuda yanında olmak 
adına veli dostu bir okuluz. Öğrencinin 
akademik başarısı adına uygulamaların 
nasıl olacağını veya dil öğretimi konusunda 
öğrencinin nerden başlayacağı ve nereye 
ulaşabileceği konusunda velilerimizi 
bilgilendiriyoruz.  Uygulamaların mutlaka 
hem şeklini, hem içeriğini paylaşabilmek, 
öğrenci için geri bildirim verirken velimiz 
için de doğru bir yol haritası çizmek bizim 
için çok önemli.  

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 
ÖĞRENCİLERİYLE 
ZİRVEYİ HEDEFLİYOR
Araştırmalar, matematik, fen ve okuma 
becerileri konusunda Türkiye OECD ülkeleri 
arasında sonuncu sırada yer alıyor. 
Düşünebilen ve üretebilen bireyler 
yetiştirmek için maalesef Türkiye eğitim 
sisteminin müfredatı yeterli değil. 
Bizler, Bahçeşehir Koleji olarak 
bilgisini, becerisini 
kullanabilecek 
çocuklar 
yetiştiriyoruz.

 

Tüm okullarımızda, çocuklarımıza yaşamda 
kullanabilecekleri becerileri kazandırmak 
öncelikli hedefimiz.  Ancak günümüz 
şartlarında velilerin genel beklentisi 
akademik olarak ulusal sınavlarda başarı ve 
dil öğretimi oluyor. Ama bu beklentiler ve 
mevcut uygulanan sistemle sonucu 
değerlendirdiğimizde uluslar arası 
arenalarda gerçekleştirilen sınavlara bak-
tığımızda Türkiye eğitim sistemi maalesef 
son sıralarda yer alıyor.  
 
Bu da gösteriyor ki öğrencinin kendi 
ülkesindeki ulusal sınavlardaki başarı global 
bir değerlendirme yaptığımızda aynı 
dereceyi koruyamıyor. Ancak globalleşen 
dünyada sadece ülkesinde başarılı bir çocuk 
olmak ve çocuk yetiştirmek dünya 
genelinde kabul görmüyor. Maalesef 
dünyanın beklentisiyle ülkemizde 
yapılan ulusal sınavlar 
birbirinden farklı. 



Biz de velilerimize bu bakış açısını 
aşılamaya çalışıyoruz. Bahçeşehir Koleji 
olarak önceliğimiz; öğrencilerimizi uluslar 
arası sınavlarda başarılı olacak şekilde 
dünyadaki değerlendirme sistemlerine 
uygun yetiştirmek, bu değerlendirme 
sistemlerine uygun kazanımlar edinmelerini 
sağlamak ancak bunun yanında tabii ki 
ulusal sınavlarda da başarı sağlayan 
öğrenciler yetiştirmek.  
 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 
ÖĞRENCİLERİNİN 12 
PROJESİ TÜBİTAK’A 
KABUL EDİLDİ
Özelliklez Anadolu liseleriyle yapmış olduğu-
muz patent ve proje çalışmaları bizim için 
oldukça önemli. “En çok projesi kabul edilen 
okul” olarak bu sene TÜBİTAK 

tarafından kabul edilen 12 farklı projemiz 
bulunuyor. Danışmanlığını öğretmenlerin, 
hazırlığını öğrencilerin yaptığı bu projelerin 
kabul edilmesinin en önemli nedeni, 
tamamen öğrenciye özgün projeler olması. 

ÖĞRETMENLERİMİZ 
ÖZGÜN MÜFREDAT İLE 
ÇALIŞIYOR
Bahçeşehir Koleji’nde her öğretmenimiz 
anlattığı konuyu yazılı olarak ve soruya 
dönüştürerek öğrencilerle paylaşıyor. İyi 
anlatan ve iyi yazan öğretmenler, çocukları 
istedikleri hedeflere/kazanımlara ulaştıra-
biliyor. Kurum içerisinde verdiğimiz bütün 
materyalleri öğretmenlerimiz hazırlıyor. 
Ayrıca 1 ve 5. sınıflarda iPad destekli eğitim 
yapılıyor. Bu sistemi önümüzdeki yıllarda 
diğer sınıflarda da etkin hale getirmeyi 
planlıyoruz. Sağladığımız eğitim içeriği, 
etkileşimli uygulamalar ve hazırladıkları 
projeler ile çocukların ilgisini konu üzerine 
çekerek teknoloji ile beraber öğrencinin 
doğru bilgiyi keşfetmesini sağlıyoruz. 
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE

SiSTEMi
SINAV

Bahçeşehir Koleji Program Geliştirme ve 
Ölçme Değerlendirme Koordinatörü Özge 
Işık, Bahçeşehir Kolejinde 6, 7 ve 8. Sınıflar-
da Temel Eğitimden Orta öğretime geçişin 
hazırlıkları, sınav öncesi, sınav sırası ve 
sınav sonrası olarak sistemli bir program 
dahilinde planlandığını ve takip edildiğini 
söyledi. Başarının ancak sistemli bir eğitimle 
geleceğini ifade eden Özge Işık, 

Bahçeşehir Kolejinde sınav öncesi, sınav 
sırasında ve sınav sonrasında uyguladıkları 
sistemi anlattı: ‘’Öğrenim süreci sene 
başında oluşturulan akademik takvime 
göre müdür yardımcılarının sorumlu olduğu 
öğrencilerin; akademik, sosyal, sportif tüm 
becerilerini, mentör öğretmen, rehber 
öğretmen, sınıf ve branş öğretmenleriyle 
birlikte yönlendirmeleriyle yürütülür.”

Bahçeşehir Koleji sınav öncesi, sınav sırasında ve sınav sonrasında yapılan planlı ve sistemli 

eğitim ile öğrencilerini akademik başarılara hazırlıyor…
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ETÜT DÜZENLEMELERİ 
YAPIYORUZ
Öğrencilerimizin bu takvime göre hazırlanan 
sınavlar ve sürpriz sınav uygulamaları ile ob-
jektif olarak izlenmesi sağlanır. Bu doğrultu-
da akademik destek adına etüt düzenleme-
leri ve geri dönüşümleri yapılır. Okulumuzda 
öğrencilerimizin akademik gelişim sürecini 
takip amaçlı;
•Takip sınavları
•MEB müfredatı takibi, yorum gücü gelişimi 
amaçlı açık uçlu sorularla; Genel sınavlar- B 
PİSA (Bahçeşehir performans izleme ve 
süreç analizi) sınavları yapılır.
Ayrıca 8. Sınıflarımızda temel eğitimden 
ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgi olarak; 
TEOG ( Temel Öğretimden Ortaöğretime 
Geçiş) sınavları gerçekleştirilir. Bu sınavlar-
da öğrencilerimiz 8. Sınıf kazanılarından 
sorumludur. Ağustos ayı içinde yani akade-
mik takvim yılı başlamadan önce sarmal 
yapısı ve devamlılığı olan konularla ilgili bir 
önceki seneye ait kazanımlardan tekrar 
amaçlı, 60 saatlik hızlandırılmış ön hazırlık 
programı uygulanır böylelikle bir önceki 
senenin etkin kazanımları tekrar edilmiş ve 
yeni öğretim yılının alt yapısı güncellenmiş 
olur.

HER CUMARTESİ GÜNÜ 
5 SAATLİK EK ÇALIŞMA
Akademik takvim yılı başladıktan sonra 8. 
Sınıf öğrencileri ile her cumartesi günü 
5 saatlik ek çalışma yapılır ve TEOG den-
eme sınavları uygulanır, hemen ardından 
sınavın çözüm saati yapılarak sınav soruları 
öğretmenlerimiz tarafından cevaplandırılır. 
Böylelikle öğrencilerimize sınav ile ilgili geri 
dönüş hemen verilmiş olur.
8. sınıflarımıza yarıyıl tatilinin ilk haftası 
birinci dönemin genel değerlendirmesi için 
günde 5 saatlik bir program içinde tekrar 
çalışması yapılır. Kolejlerimizde merkezi 
sınavlara iki hafta kala müfredat ve ka-
zanımlar tamamlanır ve temel derslerden 
genel tekrara dönülür ve bu program TEOG 
sınavları ile desteklenir. Bahçeşehir Koleji 
MEB tarafında SBS’nin kaldırılmasıyla yerine 
getirilen TEOG ( Temel Öğretimde Ortaöğre-
time Geçiş) sınav sistemi açıklandıktan 1 
gün sonra ülkemizin 35 farklı noktasındaki 
kampüslerinde yaptığı TEOG sınavıyla eğit-
imdeki öncü kimliğini göstererek büyük bir 
başarıya imza atmış ve en önemlisi

ülkemizde rol model olmuştur. 35 farklı ye-
rleşim merkezindeki okullarımızda eş zam-
anlı olarak uygulamış olduğumuz sınavlar,  
merkezi olarak ölçme değerlendirmeye tabi
tutulmaktadır. Böylelikle ülke geneli mini 
bir TEOG sınavı formatı oluşturulmaktadır. 
Bu sayede öğrencilerimizin Türkiye içindeki 
sıralaması ile ilgili çok önemli referans 
değerleri her sınav sonrası elde edip, takip 
süreci ve lise yerleştirmeleri ile ilgili olarak 
değerlendirmekteyiz.



HER PAZARTESİ GÜNÜ 
SINAV YAPILIR
Ortaokullarımızın diğer sınıflarında 5, 6 ve 
7. Sınıflarda her pazartesi haftada bir defa 
TMD (Türkçe, matematik, din kültürü ve 
ahlak bilgisi), bir hafta FSİ (Fen teknoloji, 
sosyal bilgiler, yabancı dil) olmak üzere takip 
ve deneme sınavları yapılır.
Sınav sonuçları ve öğrencilerimizin takipleri
sonucunda, öğrencinin konuyu anlayıp 
anlamadığı, kalıcı ve eksik öğrenmenin 
gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
Hataları varsa üç yönlü incelenir.
• Kazanım ve bilgi eksikliği.
• Dikkat ve Okuma Hatas
• Duygusal durumu
İncelemelere göre kazanım bazlı etüt, dikkat 
ya da rehberlik çalışması yapılır.
Yıl içerisinde öğretilmeye başlanan
kazanımlar, akademik takvimde belirtilen 
sınavlarla sorgulanır. Böylece öğrencinin
konuyu tekrar edip etmediği, kısa süreli 
hafızadan uzun süreli hafızaya atılıp atıl-
madığı, hazır bulunuşluğu, bilginin sarmal 
geçiş takibi kontrol edilir.
Dikkat ve okuma hatası ile ilgili süreç takip 
edilerek destek programı uygulanır.
Öğrenilen derslerin pekiştirilmesi amacıy-
la kişiye özgü ödevlendirme yapılır. Ev 
çalışmaları öğrencilerimizin tek başına 
yapılabilecekleri düzeydedir. Velilerimizin 
ödevlerin düzenli yapılabilmesi için ortam 
sağlamalarını ancak ödevleri öğrencinin adı-
na kesinlikle yapmamalarını isteriz. Öğren-
cilerimiz ödevlerini kendileri yapmalıdır, 
yapamadıklarını öğretmenleri ile görüşmeli 
ve eksikleri konusunda tekrar çalışma 
yapmalıdırlar. Amaç sorumluluk duygusunu 
geliştirmek ve kazanımlar için pekiştirme 
sağlamaktır.  Öğretmenlerimiz içinde ev 
ödevleri önemli birer geri dönüttür. Öğren-
menin ne derecede gerçekleştiğini görürler 
ve ona göre uygulamalara yön verirler.

MÜFREDAT EN İNCE
DETAYINA KADAR
UYGULANIR
Kolejlerimizde müfredat en ince detayı-
na kadar işlenir ve işlenen her konunun 
ödevlendirmesi yapılır. TEOG sınavları ile 
öğrencilerimizin sınav kaygısını aşması, 
gelişimi, verilen ödevlerin nitelikli yapıp 
yapmadığı, yakın dönem konularını anlayıp 
anlamadığı, sınav hazır bulunuşluğu kontrol 
edilir. Böylece öğrenilen konu sürekli kontrol 
edilerek öğrenmenin içselleştirilmesi  ve 
pekiştirilmesi sağlanır. 
Öğrencilerimizin eksiklikleri Sınavlar net-
icesinde kazanım bazlı tespit edilir. Hemen 
müdahale edilerek eksik ya da hata yaptığı 
kazanımla ilgili etüt programına alınır. 
Merkezi sınavlar öncesi öğrencilerimize 
kazanım envanteri uygulanarak öz değer-
lendirme yapılır ve kendi gözlemlerinden 
eksiklikleri değerlendirilerek özel etüt 
çalışmalarına alınırlar.

SINAV SORULARINI
ANLATIMLI VİDEOLAR
Eğitim- öğretimle ilgili sınav sonuçları ve 
deneme sınavı soru çözümleri gibi materyal-
leri Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz 
üzerinde yaparız.
Ortaokullarımızda sınavlarımız yapıldık-
tan sonra sınavlarımızın geri dönütleri ve 
iyileştirmeler aynı merkez üzerinden yapılır. 
Öğrencilerimiz kendi kullanıcı adı ve şifreler-
ini kullanarak Servis Tabanlı Okul Yönetim 
Sistemimiz üzerinden sınavda sorulan soru-
ların anlatımlı videolarına ulaşabilirler.
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Bahçeşehir Kolejinde 5.Sınıf öğrencilerine online B-PİSA Sınavı Uygulandı

Bahçeşehir Koleji uluslararası ölçme 
değerlendirme standartlarına uygun 
olarak yeni bir çalışma başlattı. 
Bu çalışmayla, öğrenme sürecinin 
uluslararası alanda geçerliliği ve güvenilirliği 
ispatlanmış farklı soru tarzlarıyla 
değerlendirilmesini ve öğrencilerdeki 
analitik düşünme, sentez yapma, olayları 
neden ve sonuç ilişkisini dikkate alarak 
değerlendirme becerisini geliştirmek 
amaçlanıyor.
iPad ile online açık uçlu soruların olduğu 
Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç 
Analizi (B-PISA) ilk olarak 7 Aralık ‘ta yapıldı.
B-PISA uygulaması ile ortaokul 
öğrencilerinin öğretim programlarıyla 

ulaşılmak istenen matematik okuryazarlığı, 
fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini ne 
dereceye kadar kullanabildikleri görmek 
isteniyor. Günümüz bilgi toplumunda 
karşılaşabilecekleri durumlara farklı bakış 
açılarıyla yaklaşabilme yeteneklerinin 
ölçülmesi ve elde edilen sonuçlara göre 
planlanacak çalışmalarla da bu beceril-
erin geliştirilmesi hedefleniyor. B-PISA 
uygulamasında çoktan seçmeli, karmaşık 
çoktan seçmeli, açık uçlu gibi değişik 
soru türleri kullanılmaktadır. Matematik 
okuryazarlığından 5, fen okuryazarlığından 
5, okuma becerilerinden ise 6 soru olmak 
üzere toplamda 16 sorudan oluşan bu uygu-
lama için verilen süre 90 dakikadır.

B-PiSA SINAVI
BAHÇEŞEHİRDE



Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Bölüm 
Başkanı Erdem Çıplak ilk kez online olarak 
uygulanan B-PİSA sınavını değerlendirdi:
Bu sınav, Bahçeşehir Performans  İzleme Ve 
Süreç Analizi(B-PİSA) dediğimiz bir sınavdır. 
Özellikle çoktan seçmeli sorularda kendini iyi 
ifade edemeyen öğrencilerin kendilerini çok 
daha iyi ifade ettikleri bir sınav tarzı.
Öğrenciler evlerinde olduklarında çok daha 
rahat hareket ettiklerini söylediler. 
Bunun bir diğer aşaması da okul da yapılan 
olacak. Her iki durumu da öğrencilerimizin 
yaşamasını istiyoruz. Hem evdeki ortamı hem 
de okuldaki ortamı öğrencilerimizin görmesini 
istiyoruz. 
Çoktan seçmeli bir sınav 
değildi. Bu sorularda da 
neden o şıkkı tercih ettiklerini 
açıklamaları gerekiyordu. 
Sorular, iPad üzerinden 
gönderdiğimiz bir programla 
çözüldü ve aynı program 
üzerinden öğrenciler yaptıkları 
sınavları öğretmenlerine geri 
gönderdiler.  Değerlendirmesi 
de öğretmenler tarafından 
yapıldıktan sonra bizim ölçme 
ve değerlendirme sistem-
imizde değerlendirilecek ve 
skorlar açıklanacak. Bir tane 
birinci dönem bir tane de ikinci 
dönem olmak üzere iki tane bu şekilde sınav 
yapmayı planlıyoruz. Geçen senelerde de 
benzeri uygulamalar yapmıştık. 
 
Bahçeşehir Kolej Öğrencilerinin online sınav 
değerlendirmesi:

İdil Tezerten / Ümraniye Bahçeşehir Koleji 
Öğrencisi
“İlk defa iPad ile sınava girmek heyecan 
vericiydi. Benim açımdan güzel bir sınavdı. 
Açık uçlu sorularda biraz dikkat gerekiyordu. 
Konsantrasyon sağlandıktan sonra gayet 
anlaşılırdı. İyi seçilmişlerdi. Bütün bilgilerimizi 
gözden geçirmemizi sağlayan sorular vardı. 
Teknolojiyi sınavlarda kullanmış olmaktan 
mutluyum. İlk defa böyle bir sınava girmiş 
olduğum için başta heyecanlandım sonra 
alışınca çok rahatladım.  iPad ile sınav gayet 
eğlenceli ve rahatlatıcıydı. iPad kullanımında 
bazı yerlerde zorlandım, text box bölümünü 
geç keşfettiğim için biraz zaman kaybetmiş 
oldum. Ancak bütün bunları bir deneyim olarak 
görüyorum.  Sınavın soru kalitesi açısından 
mükemmel olduğunu düşünüyorum.  Çok özel 

ve özenli sorulardı. Basit ya da zordu diyem-
em, ama düşündürücü ve mantık yürütmeyi 
gerektiren sorulardı. Yine olsa yine yaparım, 
daha iyi yaparım.” 

Kerem Yücer / Ümraniye Bahçeşehir Koleji 
öğrencisi
“Evden sınava girmiş olmak ilginç bir tecrübey-
di. Alıştığımız sınav ortamından farklıydı. Bu 
yüzden sınav kaygısı yaşamadım. Evde test 
çözmek gibi geldi. Alışmış olduğumuz bir 
ortam olduğu için rahatlatıcıydı. iPad ile sınava 
girmek eğlenceliydi. Sınav kaygısı yaşamadan 
daha rahat kontrol ederek yapabildim. Bazı 
sorular zor bazıları basitti. Dolayısıyla orta 

zorlukta bir sınavdı benim için. Teknolojiyi çok 
sevdiğimden iPad kullanmış olmak çok hoşu-
ma gitti. Satranç oynamayı çok sevdiğim için 
konsantrasyon açısından zorluk yaşamadım.”

Doğa Naz Demirel/Florya Bahçeşehir Koleji 
öğrencisi
Aslında kolay ile zor arasındaydı. Ama kolaydı 
diyebilirim. Evde masama oturup iPad’imle tek 
başıma çözdüm soruları. Değişik bir sistem 
geldi ama hemen alıştım sınav da kolay olduğu 
için hemen bitti. Sorular biraz zorladı ve 
düşünme gerektirdi. Bu yüzden okuma-yazma 
becerileri bölümü uzun sürdü.  

Atahan Arın Kırgız/ Florya Bahçeşehir 
Koleji öğrencisi
Sınav kolay geçti. Çünkü çok çabuk anladım. 
İşlemediğimiz konular çıktı ama hiç zorlan-
madım çünkü bilgilerini verdiler. Okuma-yazma 
becerileri kısmında biraz uzun bekledik çünkü 
düşünmeyi gerektiriyordu. Evde sessiz bir
ortama girerek sınavımı yaptım.
Evde olmam daha rahat çünkü sınavımı
yatarak da yapabiliyorum 
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Öğrencilerin yabancı dili kusursuz öğrenmelerini sağlayan

Bahçeşehir Koleji’nde Çift Dilli Eğitimi,  Yabancı Diller Direktörü

İpek Bulduk Cooley anlattı…

EDİNİYORLAR
YENİ BİR DÜNYA
YETİNMEYİP
YABANCI DİL ÖĞRENİMİ İLE
ÖĞRENCİLER
BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE





Kendinizi tanıtır mısınız?
Bahçeşehir Kolejinde 1 Temmuz 2013 
tarihinden itibaren Yabancı Diller Direktörü 
olarak görev yapıyorum. Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı Lisans ve Egitim Yönetimi 
ve Denetimi Yüksek Lisans programından 
mezun oldum. On yedi yıldır Türkiye’de ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
İngilizce öğretmeni ve idareci olarak 
görev yapıyorum. 2004 yılında Amerikan 
hükümetinin açmış olduğu Fulbright Bursu 
sınavında Türkiye birincisi olarak Amerika 
Birleşik Devletleri`nin Washington Eyal-
eti’nde lise Amerikan ve İngiliz Edebiyatı 
öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, 2009 
yılında 28000 öğrencisi olan Kent şehrinin 
tüm yabancı diller programından sorumlu 
oldum. Uzmanlık alanım müfredat 

hazırlama, öğretmen eğitimi, ölçme ve 
değerlendirme, program geliştirme ve 
yönetimidir. Uzun yıllardır seçkin ulusal ve 
uluslararası  konferanslarda konuşmacı ve 
eğitici olarak görev aldım. Direktörlüğüm 
çatısı altında bulunan Çift Dilli Egitim 
Programı Koordinatör Gamze Unay 
tarafından başarıyla yürütülmektedir.
Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Çift Dilli 
Eğitim Programını anlatır mısınız? 
Bahçeşehir Kolejinde eğitim görmekte olan 
tüm öğrencilerimiz, yabancı dil kazanım 
sürecini, titizlikle geliştirilmiş;  Türk ve 
Yabancı öğretmenlerin işbirliği ile 
uygulanmakta olan Dünya Vatandaşlığı 
Programı çerçevesinde deneyimlemektedir. 
Bu yöntem ile öğrencilerimiz kavramları 
hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak 
irdelemekte, böylelikle de öğrenme 
sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılam-
akta ve bu içeriğe farklı açılardan baka-
bilmektedirler. Bahçeşehir Koleji Dünya 
Vatandaşlığı Programında dil kazanımı 
süreci, önceden belirlenmiş, kuralcı bir 
modele bağlı olarak yürütülmemektedir. 
Öğrencilerimizin geçmişteki deneyimleri,  
gereksinimleri ve ilgi alanları göz önünde 
bulundurularak yapılandırılmış müfredat, 
sorgulama üniteleri çerçevesinde 
öğrencilerimize, yabancı dili duyarak ve 
yaşayarak  kazanma olanağını 
sağlamaktadır. 
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Bu süreçte öğrencilerimiz dili;
• Öncelikle dinleyerek
• Duyduklarına anlam yükleyerek
• Cümle, kelime ve sesleri ayırt ederek ve
• Taklit ederek kazanırlar.
Bahçeşehir Kolejinde sorgulayan, analiz 
yeteneği güçlü, çözüm üreten ve 21. Yüzyıl 
becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmeyi 
hedeflemekteyiz. 
Güncel eğitim yöntemlerimiz ile kay-
naştırdığımız bu yaklaşımımızı, Yabancı Dil 
Edinme sürecinde de ortaya koyaktayız. 
Sorgulama Odaklı Öğrenme Süreci, öğrencil-
erimizin araştırma sorularının oluşturulması 
ile başlamakta, bireysel çalışmalar ve grup 
çalışmaları ile pekiştirilmektedir. Bu süreç 
içinde, öğrencilerimizin eleştirel düşünme, 
analiz ve sentez yapma ve çözüm üretme 
becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 
Bahçeşehir Kolejleri olarak öğrencilerimizin, 
dünya çapında inşa edecekleri kariyerleri 
için yabancı dil öğrenimi ile yetinmelerini 
değil yeni bir dil edinmelerini istiyoruz.  Bu 
yüzden ana dil edinimine çok yakın bir 
süreçten geçmelerini sağlıyoruz. 
Çift Dilli Eğitimin çocuğun gelişimine 
katkıları nelerdir?
Çift Dilli Eğitim çocuğun akademik, 
sosyal  ve bireysel gelişimine önemli katkılar 
sağlamaktadır. Bu katkılar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:
• 0-7 yaş arası, nöron gelişimi ve yapıl-
anması; daha kompleks (gelişmiş) nöron 
bağlantılarının oluşması 
• Gelişen bilişsel esneklik sayesinde, çocuk-
ların  her iki dilin de inceliklerini ve 
özelliklerini kavrayabilmeleri 
• Öğrencilerin küçük yaşta doğru aksanı 
kolaylıkla kazanabilmeleri 

• Öğrencilerin farklı dillere ve kültürlere 
karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri
• Öğrencilerin öz saygılarının gelişmesi, 
• Öğrencilerin problem çözme ve güçlüklerle 
baş etmeye yönelik daha etkin beceriler 
geliştirmeleri.

Çift Dilli Eğitim Programının
okullarımızdaki işleyişinden bahseder 
misiniz?
Çift Dilli Eğitim Programı, Türkiye genelinde 
9 okulumuzda uygulanmaktadır. 
Bu okullarımızın 7 ’sinde ana okulu 4 / 5 yaş  
ve 1. sınıflarda, 1 okulumuzda K-8 
seviyelerinde, 1 okulumuzda ise yalnızca 
1. sınıflarda  uygulanmaktadır. Önümüzdeki 
yıllarda ise kademeli olarak diğer seviye-
lerde de uygulamaya geçilerek 5. sınıfın 
sonunda süreç tamamlanmış olacaktır.



Yabancı dil edinme sürecinde, 
öğrencilerimizin;
• ICT(Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
• Müzik
• Resim
• Matematik
• Fen
• Hayat Bilgisi
• Türkçe
• Okuma ve yazma
becerilerini de geliştiriyoruz. Böylece 
öğrencilerimiz, yabancı bir dil öğrenme 
sorumluluğunu ve ağırlığını an az düzeyde 

hissederek, İngilizce dil becerilerini doğal bir 
biçimde edinmektedirler. Bahçeşehir Koleji 
Çift Dilli Eğitim Programı, yabancı bir dile 
hakim olduğu kadar kendi dilini de etkin bir 
şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmeyi, 
öğrencilerin hem ana dillerinde hem de 
İngilizce okuryazarlığını desteklemekte-
dir. Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşlık 
Programı sürecinde benimsemiş olduğumuz 
yöntemler sayesinde, öğrencilerimiz farklı 
yazım biçimleri ile tanışmaktadır. Böylelikle, 
her iki dilde de yönergeleri takip edebilen, 
okuma ve yazma becerileri gelişmiş, bilişsel 
esnekliği olan bireyler yetiştirmekteyiz.

Uygulanmaya başlandıktan sonra
öğrencilerimizde ne gibi farklılıklar
gözlemlediniz?
Öğrencilerimiz bu süreç içinde dil ka-
zanımının 4 bilimsel evresini deneyimleme-
ktedirler. Öncelikle ana dilin aktif kullanımı 
söz konusudur. Ancak İngilizceyi sürekli 
duyan öğrenciler sessiz evre bitiminde tele-
grafik konuşma evresine erişirler. Sonrasın-
da ise dilin aktif kullanım evresi gelmektedir. 
Bu süreç anadil kazanım sürecinin birebir 
aynısıdır.  Ancak unutulmaması gerekir ki 
her kendi bireysel farklılıkları doğrultusunda 
dil kazanım süreci farklı biçimde gelişim 
göstermektedir. Çocuklarımızın çok kısa bir 
süre içinde çok ileri düzeyde dil becerileri 
geliştirmeleri beklenmemelidir. Dil kazanımı 
uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir.

Velilerin bu program ile ilgili düşünceleri 
neler? Özellikle okul öncesi grubunun 
zorlandığı noktalar var mı?
Programın uygulanmakta olduğu tüm 
okullarımızda yaptığımız gözlemler ve  bize 
ulaşan geri bildirimler son derece olumlu 
gelişmelerin gerçekleştiği doğrultusundadır. 
Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimiz   bu programın ne denli gerekli ve 
geçerli olduğu konusunda hem fikirdirler. 
Özellikle okul oncesi öğrencilerimizde  
gözlemlediğimiz gelişim gerçekten mutluluk 
verici düzeydedir.
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Çift Dilli Eğitim
Dünya Vatandaşlığı Programı

Bahçeşehir Kolejinde, 

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıftan itibaren 

‘’Çift Dilli Eğitim Programı’’ uygulanır. 

Öğrenciler, yaratıcı ve interaktif  öğrenme 

ortamlarında dili kullanmak için 

gerekli becerileri kavrarlar. 

Yoğun İngilizce eğitimi ile öğrenciler 

kavramları hem ana dillerinde 

hem de İngilizce olarak irdelerler.

www.ciftdilliegitim.com



BÜYÜK
DÜŞÜNDÜK

DÜŞÜNDÜK
FARKLI
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Bahçeşehir Koleji,

dev bir eğitim yatırımıyla

Dijital Dünya Okulunu

hayata geçirdi…

Dijital Dünya Okulu’nun 

içeriğini ve yapılan çalışmaları

Bahçeşehir Koleji

Eğitim-Öğrenim Direktörü

Fatih Karadağlı anlattı…

Sizi tanıyabilir miyiz?
Bahçeşehir Koleji Eğitim Öğrenim Direk-
törüyüm. Bahçeşehir Kolejinde altı yıldır 
sırasıyla Matematik bölüm başkanlığı, 
Eğitim koordinatörlüğü görevlerini yürüt-
tüm. İki yıldır da Eğitim Öğrenim direktörü 
olarak görevime devam ediyorum.

Bahçeşehir Koleji geçen yıl eğitim-
de bir devrim daha gerçekleştirerek 
Dijital Dünya Okulu projesini hayata 
geçirdi. Öncelikle bize bu projeyi an-
latır mısınız? Neden böyle bir projeye 
ihtiyaç duydunuz? Dünya da başka 
örnekleri var mı?
Yapılan bilimsel çalışmalar, hızla gelişen 
teknoloji ile birlikte öğrenme süreçlerinde 

de çok büyük değişimler olduğunu göster-
mektedir. 2000 yılından sonra doğanları 
z kuşağı olarak adlandıran uzmanlar, z 
kuşağının yani şu anki öğrencilerimizin 
çok farklı özelliklere, özellikle de öğrenme 
süreçlerinde farklı yöntemlere ihtiyaç 
duyduklarını ispatlamışlardır. Geleneksel 
öğretmen merkezli eğitim yöntemlerini 
reddeden, ekrandan ve akrandan öğrenen 
z kuşağına uygun yöntemler,  Bahçeşehir 
Koleji olarak yıllardır uyguladığımız Kişiye 
Özgü Öğretim Modelimizdeki içerikler-
imize destek olarak Dijital Dünya okulu 
projemizle hayat buluyor. Böylelikle 21. 
yüzyıl becerileriyle donatılmış, bireyler 
yetiştirme hedefimize emin adımlarla 
yürüyoruz.





Okullarımızda 2013-2014 Eğitim 
Öğretim döneminden itibaren 1. ve  
5. Sınıflarımızdaki tüm öğrencilerimizin 
bireysel iPadleri bulunmaktadır.  1. Sınıflar, 
özellikle Görsel - İşitsel ve Dokunsal olarak 
Yazma ve Okuma Becerileri, aynı zaman-
da Yabancı Dil becerileri için iPad’lerini 
hazırlanan müfredat programına göre 
okulda ve evde kullanmaktadır. 5. Sınıflar 
ise T-M-S-F ve Yabancı Dil  derslerimiz 
iPad destekli olarak işliyorlar, 
öğrencilerimiz ders dökümanlarına 
buradan ulaşıp takip edebiliyorlar.  
Bununla beraber, iPad’lerin içeriğinde 
bulunan uygulamalarla müzik, resim, 
beden eğitimi gibi uygulamalı derslerde 
de öğrenciler iPadlerini aktif olarak  

kullanabiliyor. Diğer sınıflarımız için 
hazırladığımız 24’lü iPad Mobil sınıf ile 
öğretmenlerimizin belirlediği ders 
planlarına göre iPad’ler sınıf 
ortamında veya özel dersliklerde 
kullanılıyor. Bahçeşehir Koleji olarak dijital 
pedagoji desteği ve teknik destek, kurulan 
Eğitim Teknoloji Profili, IT Departmanları, 
Danışma Programları ve Apple Akademi 
sayesinde Türkiye’deki tüm okullarımızda 
aynı seviyede sağlanmaktadır.
Dijital Okul Projesi öğrencilere ne gibi
faydalar sağlıyor. Anlatır mısınız?
Yaşadığımız dijital çağda öğrencilerimiz 
artık eğitim sistemimizin kendilerine bir 
şeyler öğretmek için tasarlandığı 
öğrenciler değiller. Onların öğrenim 
gereksinimleri ve tercihleri değişti. 
Eğitimciler ve veliler olarak bizler 
kendimize oldukça geçerli sorular sormak 
durumundayız: 
“Onların ilgisini nasıl çekeceğiz?” 
“Onların motivasyonunu nasıl 

sağlayacağız?” 
“Onların hızına nasıl ayak uyduracağız?”
Dijital Okul Projesi kapsamında 
sağladığımız eğitim içeriği, etkileşimli 
uygulamalar ve hazırladıkları projeler ile 
onların ilgisini konu üzerine 
çekerekteknoloji ile beraber öğrencinin 
doğru bilgiyi keşfetmesini sağlıyoruz.  
Z kuşağı olarak adlandırdığımız 2000 
yılından sonra doğan öğrencilerin 
öğrenme alışkanlıkları akrandan ve 
ekrandan olduğunu kabul etmeliyiz. Bu 
kapsamda artık her türlü bilgiye 
ulaşmaları hızlı ve kolay iken bu bilgiyi 
sentezleyip yorum katabilme becerisinin 
geliştirilmesi daha önemli hale geliyor. 
Dijital Okul Projesi ile öğrencilerimizin 
teknolojiyi bilinçli bir şekilde nasıl 
kullanacaklarını şekillendirirken doğru ve 
kaliteli bilgiyi nasıl elde edeceklerini ve bu 
bilgileri nasıl yorumlayabileceklerini 
öğretiyoruz. iPadleri ile yaptıkları 
aktiviteler ile derse olan motivasyonlarını 
arttırarak öğrencilerimizle yer ve 
zamandan bağımsız daha hızlı iletişim 
kurabiliyoruz. Basit olarak örneklendirmek 
gerekirse, öğretmenler elinde iPad’i ile 
sınıfta dolaşarak beyaz tahta 
uygulamalarından herhangi birini 
kullanarak ders anlatması bu anlatımı eş 
zamanlı olarak kaydedip öğrenci tekrarı 
için ders anlatımı videosu 
oluşturmasından ve bu video’yu mail ya 
da Google Drive üzerinden öğrenciler ile 
paylaşılmasından söz edebiliriz. 
iPad ile dijital içerik kullanımları ve öğrenci 
görevlendirmeleri de eğitimde artık 
vazgeçilmez öğeler halini aldı.
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iPadleri ile yaptıkları 
aktiviteler ile derse olan 

motivasyonlarını arttırarak 
öğrencilerimizle yer ve 

zamandan bağımsız daha 
hızlı iletişim kurabiliyoruz.



iPad’li eğitime geçerken hedeflendiğiniz 
noktalar neler?
Öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerilerini 
kazandırarak teknoloji desteğini en 
üst seviye de kullanmayı hedefliyoruz. 
Öğrencilerimizin, Bilgi ve Medya Okur 
Yazarlığı becerilerini, dersler arası işbirliği 
yapabilme gücünü, iletişim becerilerini, 
yaratıcılık, eleştirel düşünme, problemi 
tanımlama, çözüm aşamalarını 
içselleştirerek çözebilme, öz-yönelim  ve 
sosyal sorumluluk becerilerini edindirmeyi 
amaçlıyoruz. Hazırlanan ders materyalleri 
ve içerikleri ile eğitimle teknolojiyi en kap-
samlı ve kaliteli bir şekilde entegre etmeyi 
hedefliyoruz.
 
iPad’ li eğitime geçtikten sonra 
öğrencilerin derslere olan ilgisi 
arttı mı?
Kesinlikle evet. Bilimsel araştırmalar, 
günümüzde öğrencilerin geleneksel 
yöntemlerle öğretmen merkezli eğitimin 
yapıldığı sınıflarda çoğunlukla sıkıldığını, 
ilgisiz kaldığını ve düşünme olayının 
gerçekleşmediğini göstermektedir. Bilgiye 
ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bu 
dönemde uzman öğretmen kadromuzca 
hazırlanan, Kişiye Özgü Öğretim 
modelimiz çerçevesinde 
öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini 
kazandırmayı hedefleyen kolejlerimize 
özgü iPad’li ders planlarımızla 
öğrencilerimiz dersin merkezinde 
eğlenerek ve kalıcı olarak 
öğreniyorlar. Öğrenci 
motivasyonu ders 
başarısında çok 
önemli rol oynuyor. 
iPad’li ders 

içeriklerinin oyunlaştırılarak öğrencilerin 
motivasyonlarının arttığını gözlemliyoruz. 
Bununla beraber öğrenciler öğrendiklerini 
gerçek hayatla daha kolay 
entegre edebiliyorlar.

Ders içerikleri nasıl geliştiriliyor? Bu 
konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor?
Ders içeriklerini dört bölümde 
inceleyebiliriz. Öncelikle öğrencilerimiz 
için hazırladığımız dijital kitaplar. Tüm 
sınıf düzeylerinde bölüm başkanlarımızın 
hazırladığı etkinlik ve konu anlatımlı 
soru bankalarımızın tümünü içeriklerini 
zenginleştirerek z-kitap haline getirdik. 
Bu kitaplar öğrencilerimizin iPpad’lerine 
yüklendi.  Böylelikle öğrencilerimizin 
yerden ve zamandan bağımsız olarak 
ders içeriklerine her an istedikleri yerden 
ulaşabilmelerini sağladık. Bu kitaplara 
fotoğraf galerileri, video ve ses dosyaları, 
sunumlar, öğrencilerin üzerinde soru 
çözümlerini yaptıkları test ve text soruları 
ile etkileşimli içerikler de  ekledik.  
Öğrencilerimiz kitaplarındaki kazanım 
bazlı açık uçlu ya da çoktan seçmeli 
soruları iPad’leri üzerinde çözebiliyor, 
kaydedebiliyorlar ve yapamadıkları 
soruları öğretmenlerine mail yoluyla 
ileterek geri bildirim alabiliyorlar. Ayrıca 
ödevlerini iPad üzerinde mail yoluyla 
iletilmesi öğretmenlerimiz için ödev 
kontrolünü kolaylaştırıyor ve ders öncesi 
dijital ortamda kontrol edildiği için  derste 

zaman kaybını önleyerek dersin daha 
verimli geçmesini sağlıyor. 

Kitaplarımızın yanı sıra
i tunesu platformuna 

yüklediğimiz ders 
planları
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sayesinde tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimiz uzman öğretmenle- 
rimizin hazırladıkları ders içeriklerine 
iPad’lerinden ulaşabiliyorlar, dersi yeni- 
den işleyebiliyorlar ve kazanım eksik-
likleri minimuma indirerek tam öğrenme 
gerçekleşmiş oluyor. Yine tüm dersler 
için ortak kullanılan iLife, iWork ve 
benzeri eğitim uygulamaları ile öğren-
cilerimiz hazırladıkları projelerle sınıfta 
öğrendikleri kazanımları günlük hayatla 
ilişkilendirme ve yansıtabilme becerilerine 
sahip olurlar. Tüm bu çalışmalar sayesinde 
hedeflediğimiz sınav ve hayat başarısına 
ulaşabilen, özgüvenli, mutlu ve 21. yüzyıl 
becerileriyle donatılmış bireyler 
yetiştirmenin haklı gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bahçeşehir Koleji teknolojiye yaptığı bu 
dev yatırım kapsamında öğretmenlerini 
nasıl geliştiriyor?
Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, Apple 
tarafından APD (Apple Professional 
Development) olarak belirlenen 
eğitmenlerimizin sunduğu iki günlük hiz-
met içi eğitim programı sayesinde dersle- 
rinde iPad’i ve Apple tarafından sunulan 
uygulamaları etkili bir şekilde kullanırken 
öğrencilerin de ders içerisindeki etkinliğini 
arttırmıştır. Tüm branşlardaki öğretmen-
lerimiz teknoloji kullanımında öğrenci- 
lerimize birer rehber olacaktır. Öğretmen-
lerimize sunduğumuz hizmet içi eğitim 
programları yıl içerisinde de devam ediyor 
ve paylaşımlarımızı online toplantılarla 
daha sık yapmayı hedefliyoruz.



Bahçeşehir Koleji olarak, öğrencilerimizin kendilerine özgü eğitim içeriklerine ulaşabilmeleri
ve velilerimizin aynı sistem aracılığı ile çocuklarının eğitim yaşantılarını yönlendirebilmeleri
amacı ile Dijital Dünya Okulunu oluşturduk… “Apple işbirliği” ile oluşturulan iTunes U ve
iBooks eğitim uygulamaları, dijital ders anlatımları, 
planları, materyalleri, ansiklopediler,
kitaplar, interaktif çalışmalar, 
kazanım odaklı oyun ve aplikasyonlar, 
öğrenci başarı grafikleri,
akıllı ölçme / değerlendirme 
destek sistemi ve servis tabanlı 
okul yönetimi gibi çağdaş 
araçlar ile eğitimi 
“evrensel boyuta” 
taşıyoruz…

Dijital Dünya Okulu
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ÖLÇME VE

ÇALIŞMALARI
DEĞERLENDİRME

Bahçeşehir Koleji ölçme ve değerlendirme çalışmaların-
da; eğitimin kalitesi ile verimliliğini artırmak,  öğrencilerin 

öğrenme düzeylerini ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini 
belirlemek, eleştirel düşünen, araştıran, sorgulayan, 21. 

yüzyıl becerileri ile donanmış bireylerin yetişmesine katkı 
sağlamak amaçlanmaktadır.  

Öğrencilerimizin dönem başında hazır bulunuşluk düzeyini, 
dönem içerisinde ve dönem sonlarında öğrenme eksiklikle- 
rini ve öğrenme düzeylerini belirleme, belirlenen eksiklikler 

doğrultusunda iyileştirici çalışmalar yapabilmek için her sınıf 
düzeyinde düzenli olarak sınavlar yapılmaktadır.

Akademik Başarı
Ulusal Sınavlar



SINAV ADI

Neler Hatırlıyorum

Tanı ve Ödev Testleri

Açık  Uçlu Deneme Sınavları

Klasik Yazılı Sınavlar

SBS Deneme Sınavları

SBS Kamp Sınavları

Toplam

SINAV SAYISI

1

28

2

24

17

18

90

Sınavlar

Eğitim Teknolojileri ile hizmet vermeyi ilke edinmiş Bahçeşehır Koleji, velilerini ve 

öğrencilerini eğitimde bulut bilişim dönemi ile tanıştırmıştır. Bahçeşehir Koleji velileri, Servis 

Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS) sayesinde öğrencisi ile ilgili tüm detaylara internet 

bağlantısı olan her yerden bir tık ile ulaşabilmektedir. 

Bahçeşehir Kolejinde öğrenci ve veliler, STOYS da yer alan modüller sayesinde öğrencinin 

girdiği denemelerin sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra anında ulaşabilirler. Velilerimiz 

sınav sonuç karnesini inceleyerek öğrencinin kaç puan aldığı,  hangi dersten hangi sorulara 

doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda desteğe ihtiyaç duyduğu, sınıfta, okulda 

ve Türkiye genelinde kaçıncı olduğu gibi detaylı bir çok rapora ulaşabilmektedir. Ayrıca 

öğrenciler velileri ile birlikte sınav sonrası soru çözüm videolarını izleyerek konuları tekrar 

etme imkânı bulabilmektedir.

Deneme sınavlarının içeriği Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler

( T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük)  ve İngilizce derslerinde sınav tarihine kadar öğrencilerin 

öğrenmesi gereken kazanımlara ne oranda ulaştıklarını ölçen sorulardan oluşmaktadır. Sınav 

sonrası öğrenci karnelerinde de MEB’ in programında yer alan kazanımlara bağlı olarak 

sonuçlar verilmektedir.

Öğrenci karnelerinde veliler, öğrenciye hangi derslerde nasıl yardımcı olabileceğine yönelik 

öneriler bulabilirler. Öğretmenlerle, öğrencinin kazanımlara hangi oranda ulaşabildiklerini 

konuşabilir, öğretmenlerden öneri ve destek alabilirler.

STOYS içerisinde velilerimiz öğrenci için özel olarak verilen ödevlere, ders içeriklerine, 

notlara, katıldığı etütlerin bilgisine anında ulaşabilmektedir.

Bahçeşehir Koleji öğrencinin tüm akademik gelişimini STOYS’a özel raporlarla belirler. 

Kişiye Özgü Öğretim Modeli kapsamında öğrencilerinin eksikliklerini gidererek kalıcı ve tam 

öğrenme sağlanmış olur.
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Ders Oturum Sıra No
Seçenekler

Grup Toplam Ayırtedicilik GüçlükK.T.

A B C D O

(YAB) İngilizce 1 0.49 0.76UG
AG

0
64

0
50

368+
189+

0
37

0
28

368
368

UG

AG

0

15

0

25
0

114

368+

195

0

19

368

368

UG
AG

0
58

0
112

0
76

368+
87+

0
35

368
368

UG

AG

0

47

0

51

368+

196+

0

48

0

26

368

368

UG
AG

0
93

368+
192+

0
32

0
38

0
13

368
368

A 1

(YAB) İngilizce 1 0.47 0.76A 2

(YAB) İngilizce 1 0.76 0.62A 3

(YAB) İngilizce 1 0.47 0.77A 4

(YAB) İngilizce 1 0.48 0.76A 5

Öğrenci Sınav Sonuç Karnesi

Bahçeşehir Kolejinde denemeler sonrasında değerlendirme çalışmalarımızı doğru yapabilmek için testlerimizin geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları yapılmaktadır. Testte yer alan her bir sorunun analizi detaylı bir şekilde incelenmektedir.

TEOG KARNE

7. SINIFLAR TEOG FSİ NET

S: Soru sayısı / D: Doğru sayısı / Y: Yanlış sayısı / N: Net sayısı / ÖC: Öğrenci cevapları / CA: Cevap anahtarı 

FEN VE TEKNOLOJİ 
S

12

S

12

S

6

D

12

D

11

D

6

Y

0

Y

1

Y

0

N

12.00

N

11.00

N

6.00

SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE

GM - 7.Sınıflar TEOG FSİ 01 - 21.10.2013

Puan Türü Puan Sınıf Okul Genel%’lik Dilim

Katılan Öğrenci Sayısı

TEOG 96.667  1.71 6

20 83

2 20

1167

Adı
Numarası
Sınıfı
Okulu

: Tuğçe Dil
: 403

: 7 - A

: BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

No

1

2

3

4

5

6

No

Sinir sisteminin bölümleri 
Sinir sisteminin bölümleri 
Bazı böbrek rahatsızlıkları
Sindirim sistemi
Sindirime uğrayan besinler
Enzim
Karaciğer ve pankreas
Sindirim sistemi sağlığı
Boşaltım sistemi
Boşaltım sisteminde böbrek
Besinlerin vücuda yararları
Boşaltım sistemi sağlığı

Konu
İletişimin önemi
İletişimi etkileyen davranışlar
İletişimin önemi
Atatürk’ün iletişime verdiği önem
Doğru bilgi alma hakkı
İletişimin önemi
İletişimin önemi
İnsanlar arası etkileşim
İletişimi etkileyen davranışlar
İletişimi etkileyen davranışlar
Kitle iletişim özgürlüğü
Görsel materyaller

Konu
Describing people
Making predictions
Making predictions
Imparting and seeking information
Describing people
Locating specific information

KonuÖC

A

B
D
A

A

D
C

B
C

C

D
B

ÖC

D
A

B
C

A

C

A

C

B
C

B
B

ÖC

A

A

C

B
D
C

CA

A

B
D
A

A

D
C

B
C

C

D
B

CA

D
A

B
C

A

C

A

D
B
C

B
B

CA

A

A

C

B
D
C

Soru Analiz Tablosu

Öğrencilerimiz sınav sonrasında sorulara verdikleri cevaplara göre gruplara ayrılmaktadır. Soruların cevaplanmasında yanlış 
seçeneğe yönelen öğrenciler belirlenerek etüt çalışmaları yapılmaktadır. Etüt çalışmaları, soru analiz tablosu incelenerek 
oluşan rapor sonucunda aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler bir araya getirilerek kazanım odaklı anlatımlar ve soru 
çözümleri üzerinden yürütülmektedir.

MATEMATİK GRUBU - MATEMATİK
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% 48.53

% 75.00

% 52.94

% 57.35

% 50.00

% 45.59

% 52.94

% 73.53

% 51.47

% 58.82

% 52.94

% 91.18

% 83.82

% 39.71

% 36.76

% 58.82

% 42.65

% 58.82

% 91.18
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Sınav Soru Analiz Raporu
Şube Adı Sınıf Adı Öğrenci No Adı Soyadı Konu Adı Kitapçık 

Türü
Soru 
Sırası

Öğrenci 
Cevabı

Cevap 
Anahtarı

Florya Ortaokulu Melda Akdoğan Çok büyük ve çok küçük pozitif
sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

Çok büyük ve çok küçük pozitif
sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

Çok büyük ve çok küçük pozitif
sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

Çok büyük ve çok küçük pozitif
sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

8A A B D

D

D

D

B

B

B

5

A 5

A 5

B 16

245

8B 415

8C 728

8D 753

Florya Ortaokulu Ersin Aydın

Florya Ortaokulu Bahadır Mermut

Florya Ortaokulu Erdem Arslan



• Kazanım eksikliklerine göre etüt sınıfları oluşturma.
• Kazanım eksikliklerine bağlı özel ders anlatımı ve sorularla konuyu pekiştirme.
• Ek bireysel ödevlerle eksik kazanımın giderilip giderilmediğini kontrol etme.

Bahçeşehir Kolejinde ulusal sınavlara 
hazırlık için Akademik Kur Sistemi 
uygulanır. Akademik Kur Sistemi ile 
öğrencilerin ders bazındaki başarı ve 
kazanım eksiklikleri tespit edilir. 
Özel soru ve programlar uygulanarak 
hazırlık süreçleri tamamlanır. 
Bahçeşehir Koleji Akademik Başarı için 
zamanı doğru kullanır. 

Bahçeşehir Kolejinde Türkçe, Matematik, 
Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler 
derslerinden haftalık 32 saat ders yapılır.
MEB standartlarından daha fazla olan bu 
ders saatlerinde Akademik Kur Sistemi 
uygulanır. Akademik Kur Sistemi’nde 
öğrenciler, ders bazındaki başarılarına ve 

kazanım eksikliklerine göre ayrı sınıflarda 
derse girerler. Örneğin Matematik 
dersinden tüm soruları doğru 
cevaplayan öğrenciler bir sınıfa alınırlar 
ve özel soru ve programlarla hazırlık 
sürecini daha ileriye götürürler.  Belirli 
kazanımlardaki soruları yanlış yapan 
öğrenciler, başka bir sınıfa alınarak o 
kazanım ile ilgili KÖM’e (Kişiye Özgü 
Öğrenim Modeli) uygun özel ders 
anlatımı yapılır ve kazanım ile ilgili çok 
sayıda örnek çözülerek özel ödevlerle 
pekiştirme sağlanır. Böylelikle öğrencile- 
rin ilgili kazanımdaki eksikliği giderilmiş 
ve her deneme sınavı sonucunda yapılan 
bu uygulama ile de tam öğrenmeye 
ulaşılmış olur. 

STOYS’dan alınan veriler doğrultusunda 
deneme sınavı hazırlık programı uy-
gulanır. Temel ders saatleri içerisinde 
anlatılan konuların pekiştirilmesi ve daha 
iyi özümsenebilmesi için öğretmenler 
tarafından belirlenen programlar da-
hilinde konu tamamlama dersleri yapılır. 
Bu şekilde öğrenci tarafından anlaşıl-
mayan hiçbir konu kalmaması sağlanır. 
PEDEM, temel derslerde olduğu gibi 

program dâhilinde yapılır. Öğrencilerimiz 
hangi gün ve saatte soru çözüm dersle- 
rine katılacağını önceden bilirler. 
Soru çözüm dersleri hafta içi ve blok der-
sler şeklinde interaktif sınıf ortamında 
yapılır. Çalışma salonlarımızda, öğret-
menlerimiz tarafından soru çözümleri 
yapılırken, öğrencilerin test çözme 
tekniği de pekiştirilir.

Akademik Kur Sistemi

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN VE TEKNOLOJİ

SOSYAL BİLGİLER

MEB 
DERS SAATİ

5

4

4

3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 
DERS SAATİ

6

7

6

5

AKS 
DERS SAATİ

2

2

2

2

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
TOPLAM DERS SAATİ

8

9

8

7

Performansa Dayalı 
Etüt Modeli (PEDEM)
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Sınav

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Bahçeşehir Kolejinde ulusal sınavlara 
hazırlık için Akademik Kur Sistemi 
uygulanır. Akademik Kur Sistemi ile 
öğrencilerin ders bazındaki başarı ve 
kazanım eksiklikleri tespit edilir. 
Özel soru ve programlar uygulanarak 
hazırlık süreçleri tamamlanır. 
Bahçeşehir Koleji Akademik Başarı için 
zamanı doğru kullanır. 

Bahçeşehir Kolejinde Türkçe, Matematik, 
Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler 
derslerinden haftalık 32 saat ders yapılır.
MEB standartlarından daha fazla olan bu 
ders saatlerinde Akademik Kur Sistemi 
uygulanır. Akademik Kur Sistemi’nde 
öğrenciler, ders bazındaki başarılarına ve 

kazanım eksikliklerine göre ayrı sınıflarda 
derse girerler. Örneğin Matematik 
dersinden tüm soruları doğru 
cevaplayan öğrenciler bir sınıfa alınırlar 
ve özel soru ve programlarla hazırlık 
sürecini daha ileriye götürürler.  Belirli 
kazanımlardaki soruları yanlış yapan 
öğrenciler, başka bir sınıfa alınarak o 
kazanım ile ilgili KÖM’e (Kişiye Özgü 
Öğrenim Modeli) uygun özel ders 
anlatımı yapılır ve kazanım ile ilgili çok 
sayıda örnek çözülerek özel ödevlerle 
pekiştirme sağlanır. Böylelikle öğrencile- 
rin ilgili kazanımdaki eksikliği giderilmiş 
ve her deneme sınavı sonucunda yapılan 
bu uygulama ile de tam öğrenmeye 
ulaşılmış olur. 

Eğitim Teknolojileri ile hizmet vermeyi 
ilke edinen Bahçeşehir Koleji, velilerini 
ve öğrencilerini eğitimde bulut bilişim 
dönemi ile tanıştırmıştır. Bahçeşehir 
Koleji velileri, Servis Tabanlı Okul Yöne-
tim Sistemi (STOYS) sayesinde öğrencisi 
ile ilgili tüm detaylara internet bağlantısı 
olan her yerden ulaşabilir. Öğrenci ve 
veliler, STOYS’ ta yer alan modüller 
sayesinde öğrencilerin girdiği deneme-
lerin sonuçlarını anında öğrenebilirler.
 
Veliler, öğrencinin hangi testten hangi 
sorulara doğru veya yanlış cevap 

verdiğini, hangi kazanımlarda desteğe 
ihtiyaç duyduğunu, hangi kaynaklara 
başvurabileceğini, okulda ve Türkiye 
genelindeki sıralaması vb. detaylı bir çok 
rapora ulaşabilmektedir. Ayrıca veliler 
STOYS’da öğrenci için özel olarak verilen 
ödevleri, ders içeriklerini, notları, katıldığı 
etütlerin bilgisini, devamsızlık durumunu 
anında inceleyebilmektedir. Bahçeşehir 
Koleji, öğrencilerinin tüm akademik 
gelişimini STOYS’a özel raporlarla 
belirler, Kişiye Özgü Öğrenim Modeli 
kapsamında öğrencilerinin eksikliklerini 
gidererek kalıcı ve tam öğrenme sağlar.



Bahçeşehir Kolejinde ulusal sınavlara hazırlık için Akademik Kur Sistemi uygulanır.
Akademik Kur Sistemi ile öğrencilerin ders bazındaki başarı ve kazanım eksikleri 

tespit edilir, özel soru ve programlar uygulanarak hazırlık süreçleri tamamlanır. 
Bahçeşehir Koleji, Akademik Başarı için zamanı doğru kullanır.

Akademik Kur Sistemi
Bahçeşehir Koleji
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü’den onur 
derecesi ile mezun oldum. Daha sonraki 
yıllarda okulda psikolojik danışman ve 
rehberlik zümre başkanlığı görevlerini 
yürüttüm. Rehberlik sürecinde çocuk, 
aile ve öğretmenlerin eğitim sisteminde 
özellikle desteğe ihtiyaç duyduğu 
konularda kendimi geliştirmeye önem 
verdim. Öğrenme stilleri konusunda 
yurtdışında eğitimlerimi tamamlayarak bu 
konuda eğitimci oldum. Kişilik gelişimine 
destek olacak karakter eğitimi 
çalışmalarının planlaması ve yürütülmesi, 
öğrenme süreçlerinde güçlük yaşayan 
öğrencilere yönelik değerlendirme 
ve gerekli planlamaların yapılması, 
yaratıcılığın değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 
davranış yönetimi sistemlerinin geliştiril-
mesi ilk aklıma gelen çalışmalarım. Süreç 
içinde hangi konuda ihtiyaç olduğunu 
gözlemlediysem o konuda kendimi 
geliştirmeye dikkat ediyorum. “Bundan 
daha iyi ne yapılabilir?” sorusu hep 
aklımın bir köşesindedir.  

Bahçeşehir Koleji kariyer çalışmalarına 
niçin ağırlık veriyor?
Öğrencilerin kariyer gelişimi, hangi sınıf 
düzeyinde olurlarsa olsunlar, rehberlik 
çalışmalarında psikososyal ve akademik 
gelişim konuları gibi en temel başlıklardan 
bir tanesidir. Biz Bahçeşehir Koleji Rehber-
lik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ola-
rak sorun odaklı çalışmak yerine gelişim-
sel ve önleyici rehberlik çalışmalarını her 
zaman ön planda tutuyoruz. Zaten 
böyle bir yaklaşımın içinde de kariyer 
çalışmalarına önem verilmesi kaçınıl-
maz oluyor. Dünyaca ünlü dilbilimci ve 
siyaset eleştirmeni Noam Chomsky’nin 
bir röportajında söylediği gibi  “Hayatın 
merkezinde olması gereken işler, uğraşlar, 
karşılığında para verilmese bile yapmak 
istediğiniz işler olmalı.” İşte, biz öğrencil-
erimizin bu derece mutlu olacağı kariyer 
seçimleri yapmalarını istiyoruz. Çoğu 
insanın yetişkinlik hayatlarında yaşadığı 
mutsuzluk ya da tatminsizlik hissinin te-
melin de “gerçekten ne yapmak istediğini 
bilmeme” yatıyor. Biz çocuklarımızın sahip 
olduğu öğrenmeye yönelik heyecan ve 
merak duygusunu iş yaşamlarında da 
sürdürmelerine destek olmaya çalışıyoruz. 

ÖĞRENCİLERİMİZİ

21. YÜZYIL
BECERİLERİYLE
DONATIYORUZ

Bahçeşehir Koleji’nin Rehberlik/Yaşam ve Kariyer becerilerini Rehberlik Bölüm Başkanı
Özen Yazğan anlattı…
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Kariyer Planlaması ile ilgili, Bahçeşehir 
Koleji okullarında Rehberlik  ve Psikolo-
jik Danışmanlık Bölümü tarafından ne 
gibi çalışmalar yapılıyor?
Kariyer çalışmalarımızı yürütürken 
çalışmalarımızı sonuç değil, süreç odaklı 
olarak şekillendiriyoruz. Bu yönünü özel-
likle vurgulamak istiyorum çünkü kariyer 
konusunda klasik tutum kişiyi neredeyse 
tek bir değerlendirme ile yönlendirmek 
şeklindedir. Oysaki amaç yapılandırılmış 
bir süreç doğrultusunda çocuğun kendini 
tanımasını sağlamak ve gelecekte 
ihtiyaç duyacağı 21. yy becerileri konusun-
da donanımlı hale getirmektir. 
Bu çalışmaları da kariyer konusunda 
uzman Bahçeşehir Üniversitesi 
akademisyenlerimiz 
danışmanlığında 
yürütüyoruz. Çocukların 
gelecekte seçecekleri 
kariyerleri üzerinde 
etken olacak ulusal 
sınavlara yönelik 
bilgilendirme 
çalışmaları, 
motivasyon, hedef 
belirleme, tercih 
danışmanlığı, sınav 
taktikleri, sınav kay-
gısı ile baş etme gibi 
konulara yönelik 
bireysel ve grup 
çalışmaları yürütüyoruz. 
Lise/Üniversite tanıtım, 
kariyer günleri etkin-
liklerimiz uzun zamandır 
sürdürdüğümüz, artık klasikleşmiş 
çalışmalarımız. Kariyer Eğilim Testi 
(KET) bu süreçte diğer bir önemli unsur-
dur. KET, Amerikalı bilim adamı Dr. John 
Holland’ın geliştirdiği RIASEC modeline 
dayanır. Kariyer Eğilim Testi (KET ), Uğur 
Kariyer Merkezi ve Bahçeşehir Üniver-
sitesi ortaklığıyla Türk kültürüne göre 
yerelleştirilmiş, güvenilirliği saptanmış 
bilimsel bir testtir. 

Öğrencilerin kariyer tercihlerinde onları 
önemle etkileyen değişkenler nelerdir?
Kariyer tercihinde en önemli etken 
öncelikle kişinin kendisidir. Doğru bir 
kariyer tercihi için “Ben kimim?” sorusunu 
yanıtlayabilmek gerekir. Kişiliğiniz, ye-
tenekleriniz, ilgileriniz, değerleriniz doğru 
kariyer seçimi yapmakta etkindir. Yani 
kariyer seçimini iç içe geçmiş halkalar 
gibi düşünürsek merkezde kişinin kendisi 
yer alır. Daha sonra ise çevresel etkenler 
devreye girer. Çocuğun ailesi, öğret-
menleri, arkadaşları, tanıdıkları, medya, 
yaşadığı bölge, ülke vb. onun yaşam 
şeklini belirleyen değerlerin oluşmasında 
ve kendine biçtiği roller ve kendine verdiği 
değerde önemli etkilere sahiptirler.

Aslında çocuğun yaptığı bir 
kariyer seçmek değil; kendine 

bir yaşam tasarlamak



Bu model kişisel özelliklerle kariyer seçimi 

arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 

Değerlendirme sonucu elde edilen 

6 eğilimden hangi 3’nün baskın olduğunu 

belirlemektedir. Bu eğilimler,  Gerçekçi-R, 

Araştırmacı - I, Artistik- A, Sosyal - S, 

Girişimci - E ve Geleneksel – C’dir. Bu test, 

öğrencilerin kariyerlerini etkileyecek 

seçimler yaptıkları 8. sınıf, 9. sınıf ve  

12. sınıflarda uygulanmaktadır. Çalışma-

lar, rehberlik bölümü öncülüğünde 

sürdürülüyor ancak çocuğun hayatında 

önemli olan herkesi de kapsıyor. Öğret-

menleri ve ailesi hatta arkadaşları da bu 

süreçte önemli rol oynuyor. Artık bu 

çalışmalarımız ilkokul 1. sınıftan 

itibaren başlıyor.

Öğrencilerin Kariyer 

Planlamasına

1. sınıftan başla-

manızın sebebi 

nedir?

Öğrencilerimizin 

hayatları ile ilgili bu 

kadar önemli bir 

seçim yaparken 

gerçekten bilinçli 

hareket etmele- 

rini istiyoruz. Kişi 

kendine bir kariyer 

seçtiğinde aslında 

kendisiyle ilgili o kadar 

çok şeye karar veriyor 

ki! Yaşamını kimlerle ve 

nasıl geçireceğine, maddi 

kazanç düzeyine, yaşamdaki 

sınır ve sorumluluklarına, kendini 

nasıl ifade edeceğine, nasıl bir aile 

ortamı istediğine hatta giyim tarzına bile 

karar veriyor. Yaşamınızda önemli yer 

tutan mesleğiniz sizin hayattan memnun 

ve mutlu olma oranınızı da ciddi anlamda 

etkiliyor. Yaşamımızı bu kadar etkileyen 

bir seçimin sadece sınavlardan alınan 

puanlar doğrultusunda yapılması hiç 

doğru değil. Biz öğrencilerimizle bugünü 

paylaşıyoruz ancak onları geleceğe 

hazırlıyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı 

sadece kariyer olarak sınırlamadık; yaşam 

ve kariyer becerilerim olarak isim-

lendirmeyi tercih ettik. Aslında çocuğun 

yaptığı bir kariyer seçmek değil; kendine 

bir yaşam tasarlamak. Klasik anlamda 

kariyer eğitiminde meslekler tanıtılır, 

çocuğa seçenekler sunulur. Ancak bu 

günümüz çocukları için bu artık yeterli 

olmayacağını görüyoruz.  Onlar yetişkin 

olduklarında pek çoğu bugün var olmayan 

meslekleri seçecekler. 21. yüzyıl,  çocukları 

tek bir mesleğe yönelik hazırlamayı 

gerektirmiyor. Nasıl daha iyi öğrendiğini 

bilen, kendi yetenek, değer ve ilgilerinin 

farkında olan, dijital becerileri gelişmiş, 

yaratıcı ve iletişim becerileri yüksek 

bireyler olmalarına destek olmayı 

gerektiriyor. Tüm bu sürecin de küçük 

yaşlardan itibaren başlaması çok daha 

sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Öğrencinin Kariyer Planlamasındaki

süreci nasıl takip ediyorsunuz?

Bu süreç, hazırlanan program 

çerçevesinde gerek bireysel gerekse grup 

çalışmaları ile rehber öğretmen, sınıf öğret-

menleri ve katılımı ile gerçekleştiriliyor.
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Bahçeşehir Koleji bu yıl öğrencileri için 
Kariyer Dosyası yani “Yaşam ve
Kariyer Becerilerim Dosyası” hazırladı. 
Bu öğrencilere ne gibi faydalar
sağlayacak, bahseder misiniz?
Bu çok özel bir çalışma oldu. Biz bundan 
dosya olarak bahsediyoruz ancak okul ve 
aileyi de kapsayan etkinliklerle hazır- 
lanmış dolu dolu bir program. Bu dosya 
ile öğrenci hem kendi ile ilgili 4 sene 
boyunca kariyer gelişimine destek 
olacak etkinlerle kendini tanıyacak 
hem de kendi kariyer gelişimine 
yönelik bir portfolyo hazırlamış 
olacak. İlk çocukluk dönemine ait 
başarıları (ki burada başarının 
büyük ya da küçük olması değil 
çocuk için taşıdığı anlam önemlidir), 
yetenekleri, ilgi alanları, sosyal etkin-
likleri, projeleri, onun üstünde etkisi 
olan kişiler (yani çocuğun kahraman-

ları), kitaplar, geziler vb. kariyer gelişimine 
yön verecek tüm etkenlerle ilgili bir birikim 
oluşturacak. Özellikle yurt dışında prestijli 
okullara başvurduğunuzda akademik 
başarınız kadar kendinizi sosyal alanlarda 
ne kadar geliştirdiğiniz, sanat ve spor et-
kinlikleriniz, liderlik vasfınız, yaratıcılığınız, 
bireysel ve toplumsal sorumluluğunuz, 
dijital becerileriniz gibi 21. yy becerileri 

de önemli rol oynuyor. Bizim öğrenci- 
lerimiz küçük yaşlarından itibaren bu 
tarz çalışmaları gerçekleştir-dikleri için 
seçtikleri kariyer alanlarında yarata-
caklarına inanıyorum. Kariyer Dosyası 
aynı şekilde yaş özellikleri dikkate 
alınarak II. Kademe öğrencilerimiz için 
de hazırlanacak. Böylece öğrencile- 
rimize tüm yaş seviyelerinde kariyerle 

ilgili gerekli destek ve
yönlendirme sağlanacak



Bahçeşehir Koleji olarak, “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programımız” ile her
öğrencimizin içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bu değeri etkin bir şekilde
kullanarak yaşam becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz… 
“Aile İletişim Programımız”
ile velilerimizin çocuklarının 
eğitimi ile ilgili farkındalıklarını 
artırıyor ve bakış açılarını
zenginleştiriyoruz…

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
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Doç. Dr. Selçuk Şirin

BOHT’u uygulayan 
çocuklar okula hazırlık 

sürecinde bir adım 
önde olacak”

“

Bahçeşehir Okula Hazırlık Tesit (BOHT) ve Bahçeşehir Okula Hazırlık 
Setini (BOHS) hazırlayan NYU Uygulamalı Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Selçuk Şirin ile Okul Öncesi Eğitim için çok önemli olan bu iki 
bilimsel çalışmayı konuştuk…

B    HT

Bahçeşehir Koleji 
Okula Hazırlık Testi



Bahçeşehir Okula
Hazırlanıyorum Testi 
(BOHT) ve Bahçeşehir 
Okula Hazırlanıyorum 
Seti’nin (BOHS) hazırlanma 
süreçlerinden bahseder 
misiniz? Bu ürünlerin 
oluşturulmasında öncelikli 
olarak amaçlanan
unsurlar nelerdi?
Hepimiz biliyoruz ki özellikle son 3-4 yıldır 
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ciddi bir 
şekilde tartışılıyor. Bunun da çok haklı bir 
gerekçesi var. Uluslararası yapılan bütün 
önemli araştırmalar Okul Öncesi Eğitim’in 
önemine parmak basıyor. Bütün araştır-
malar, ‘’Eğitimde 1 liranız varsa bunu Okul 
Öncesi Eğitime yatırın’’ diyor. Çünkü Okul 
Öncesi Eğitime yatırdığınız her 1 lira, geriye 
7 lira – 8 lira olarak geri döner diye bir 
hesap var. Hatta bu hesabı yapan kişi, bu 
çalışmasından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü 
almıştı. Dolayısıyla eğitime dair bildiğimiz 
birkaç tane çok net veri var, onlardan bir ta-
nesi bu, Okul Öncesi Eğitime ağırlık verecek-
siniz. Ama sadece Okul Öncesi Eğitim değil, 
”Kaliteli Okul Öncesi Eğitim…” Dolayısıyla 
Bahçeşehir Okula Hazırlanıyorum Tes-
ti ve Bahçeşehir Okula Hazırlanıyorum 
Seti’ni hazırlarken buradan yola çıktık. Ben 
gelişim psikoloğuyum mesleğim bu; Çocuk 
nasıl gelişir? Çocuğun becerilerini nasıl 
destekleriz? başlıkları, uzmanlık alanlarım… 
Türkiye’deki ihtiyaca baktığımda, ortada 
ciddi bir sorun olduğunu gördüm. Özellikle 
geçtiğimiz yıl çocukların okula başlama yaşı 
ile ilgili tartışmalarda gördük ki, Türkiye’de 
çocukların okula başlama süreci yalnızca 
biyolojik yaş üzerinden tarif ediliyor. Bu da 
takdir edersiniz ki çok iyi bir ölçek değil. 
Çünkü biyolojik yaş çok değişkendir. 5 
yaşındaki her çocuk birbirine benzemez. 
Bazı 5 yaşındaki çocuk okula hazır olabilir, 
bazı 7 yaşındaki çocuk okula hazır değildir. 
Çünkü okula hazır mı diye sorunca, akade-
mik alandan başka alanlara bakıyoruz. 
İşte nedir, görsel yetenekler vardır, işitsel 
yetenekler vardır, motor gelişim dediğimiz 
kas yapısıyla ilgili bir takım beceriler vardır. 
Bütün bunlar bir araya gelir, o çocuğun oku-
la gittiğinde, derste oturduğunda, sınıfa gird-
iğinde öğretmenini takip etme, sınıfta belli 
bir süre tek başına oturabilme, yönergeyi 

uygulayabilme vs. becerileri vardır. Bunlar 
varsa okula hazırdır. Dolayısıyla biz Türki-
ye’deki ihtiyacı gördük. Bu ihtiyacı karşılam-
ak için Türkiye’den çıkan bir test olmadığını 
gördük, en önemli veri bizim için buydu. Yani 
Türkiye’de bizim kültürümüze özgü, bizim 
müfredatımızı dikkate alan, bizim çocuk-
larımız için geliştirilmiş bir okula hazırlık 
testi yoktu. Biz bu ihtiyacı karşılamak için 
bu testi geliştirdik. Testin ölçtüğü beceriler 
de tamamen okula hazırlık sürecinde MEB’ 
in belirlediği becerilere çocukların ne kadar 
vasfı olup olmadığını ölçmektir.

Bu çalışmaların çocuklara 
sağladığı katkılardan 
bahseder misiniz?
Biz önce Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi’ni 
(BOHT) geliştirdik… Test, Türkiye çapında 
çok geniş bir şekilde Bahçeşehir okul-
ları networkü tarafından kullanıldı. Geri 
dönüşleri de çok pozitif oldu. Buradan yola 
çıkarak velilerden ve öğretmenlerden şöyle 
bir talep geldi: Bu test ölçüyor, güzel, fakat 
bu becerileri nasıl geliştirebiliriz? Çünkü 
ben bir gelişim psikoloğu olarak zeka dahil 
okul süreciyle ilgili bütün girdilerin değiştir-
ilebilir-dönüştürülebilir süreçler olduğuna in-
anıyorum. Buna zekayı da katıyorum çünkü 
dünyada zekanın doğuştan mı sonradan mı 
oluştuğu tartışması hep vardır. Ama o yüzde 
ellilik- atmışlık “sonradan” olan kısmı da çok 
önemlidir. Asıl fark yaratan da odur zaten. 
Doğuştan olan zekanın kullanılmaması 
örneği de vardır. Doğuştan sınırlı olan zekası 
çok iyi işlenerek büyük başarılar elde etmiş 
insanlar da vardır. Dolayısıyla bizim, daha 
doğrusu benim temel yaklaşımım bir eğitim-
ci olarak; zeka dahil motivasyonun, becer-
ilerin değiştirilebilir olduğuna inanıyorum. 
Buradan bu motivasyonla yola çıkarak dedik 
ki, bu testin ölçtüğü becerileri biz geliştire-
biliriz. Dolayısıyla bunu yapmak için de belli 
alanlar belirledik. 
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Çocukların becerilerini 
geliştiren Bahçeşehir 
Okula Hazırlanıyorum 
Seti’nin içeriğini anlatır 
mısınız?
Bahçeşehir Okula Hazırlanıyorum Seti 
toplam 4 Alıştırma kitabı, 1 Poster Bulmaca 
ve set tamamlandığında çocuklara verilmek 
üzere hazırlanmış, 1 İngilizce-Türkçe resimli 
masaldan oluşuyor. Alıştırma Kitaplarının 
her biri okul öncesi dönemde kritik öneme 
sahip ayrı bir temel beceriyi geliştirmeyi 
hedefliyor; Gördüklerim alıştırma kitabı Gör-
sel Algı becerilerini, Duyduklarım alıştırma 
kitabı İşitsel Algı becerilerini, Yaptıklarım 
alıştırma kitabı İnce-motor becerilerini, 
Çözdüklerim alıştırma kitabı Problem Çözme 
ve Temel Kavram becerilerini destekliyor.
Her bir beceri için ayrı bir kitap yaptık. 
Çocuklar için yapılan araştırma kitapları 
sadece üzerine yazılıp ya da okunup kenara 
bırakılacak kitaplar olmamalı.  Çocuk 
yaparak öğrenmeli. Biz bütün bu seti hazır-
larken proje bazlı bütün etkinlikleri yaptık 
tamamen yaparak öğrenmeye yönelik ve 
daha da önemlisi çocukların aileleriyle 
birlikte yapacağı etkinlikler de tasarladık. 
Çünkü şunu da biliyoruz; çocukların Okul 
Öncesi Eğitim sürecinde bizim zeka diye 
ölçtüğümüz biçtiğimiz üzerine çok söz 
söylediğimiz şey aslında çocukların yetişkin-
lerle ve kendileriyle bir sürede yaptıkları 
dialogların toplamıdır. Yani zekayı siz 3 
yaşında ölçmeye kalktığınızda aslında kelime 
hazinesini ölçüyorsunuz. Çok basit bir hes-
aptır bu, yüzde yaklaşık 70-80 korelasyon 
vardır kelime hazinesi ve zeka arasında. 
Sürekli yetişkinlerle, kendinden büyüklerle 
dialog içinde olan bir çocuk, onlarla eylem 
içinde olan bir çocuk, onlarla bir şeyler 
yapan, oynayan çocuk diğer çocuklara göre 
daha avantajlıdır. Dolayısıyla bu sette de o 
mantığı kullandık yani biz yaptığımız her 
şeyi çocuk yapsın, ailesine anlatsın, hikaye-
ler kurguluyorsa onları paylaşsın, ailesiyle 
dialog kurma süreçlerini geliştirsin istedik. 
Biz çocuğa bütün bu süreçleri, becerileri 
kazandırsın diye böyle bir set hazırladık. Bu 
setin içerisinde bir de ödüllendirici öğrenme 
tekniğini uyguladık. Okul Öncesi Eğitimde 
ebeveynle konuşma, kelime hazinesi çok 
önemlidir. Bir diğer önemli konu da ödüllü 

öğrenmedir. Çocuk bir eylem, bir etkinlik, 
bir öğrenme süreci yaşadıktan sonra onun 
direkt sonucunu hemen görüyorsa ve o 
sonucu doğrudan yaptığı işe bağlıyorsa biz 
buna “ödül” diyoruz. Pozitifse yaptığı işi art-
tırır, negatifse azaltır. Dolayısıyla biz bütün 
setin içinde bir takım aşamalı sorular sorduk 
ve çocuk o soruları yaptıkça, çözdükçe, ilerl-
edikçe her kitapta belli bir küçük bir puzzleın 
parçalarını alıyor,  bunlar da numaralı, ondan 
sonra oturuyor annesiyle babasıyla – tek 
başına yapacağı bir etkinlik değildir- yapark-
en tabi konuşuyor, sohbet ediyor o büyük 
puzzleın parçalarını yapıştıra yapıştıra or-
taya bir poster çıkıyor. Çıkan poster de kendi 
okulundaki bir resmine benzer bir poster. 
Bu sette birkaç tekniği birden uyguladık. 
Setle ilgili altını çizmemiz gereken bir nokta 
da setin içeriğinde tamamen bizim kültürel 
öğelerimizi kullandık. BOHS içinde yer 
alan tüm görseller, kültürel öğeler dikkate 
alınarak bizim çocuklarımızın aşina olduğu 
kahraman ve temalardan yararlanarak bu 
proje için özel olarak geliştirdik.



Bahçeşehir Okula
Hazırlanıyorum Testini 
(BOHT) uygulayarak 
okula başlayan çocuklarla, 
uygulanmadan okula 
başlayan çocuklar
arasında ne gibi fark var? 
Bütün testlerin amacı farkındalık yaratmak, 
kişinin ya da çocuğun yetenekleri hakkında 
fikir sahibi olmaktır…  Dolayısıyla bu testi 
yapan bir çocuğun hem ailesi-velisi, hem 
öğretmeni-okulu çocuğun akademik yeter-
liliğine dair geniş bir veriye sahip oluyor. 
Testin sonucunda çocukla ilgili neye öncelik 
verilmesi gerektiği de ortaya çıkıyor… 
Mesela yönergeleri kabul etmesi konusuna 
veya kas gelişimine öncelik verilmesi 
gerekiyor gibi tespitlerde bulunabilirsiniz… 
Dolayısıyla her zaman veriyle hareket etmek 
çok önemlidir…  Çünkü veriyle hareket eden 
insanlar diğerlerine göre bir adım daha 
öndedirler. Veriyle hareket eden insanlar 
karanlıkta yürümezler. 

BOHT uygulamasında 
“Çocuğum Okula Hazır 
mı?” sorusunun cevabı 
aileyi ne şekilde
veriliyor?
Bu seti uyguladığınız zaman çocuğunuz bir 
anlamda okula hazırlık sürecinde bir adım 
önde olacak. Şimdi bunun çok basit bir 
puanlama sistemi var aslında ve o puanlama 
sistemi 6 değişik beceriyi, (işitsel algı , görsel 
algı, el becerileri ve kas gelişimi , problem 
çözme ve temel kavram becerileri) basit, 
orta ve ileri seviyede ölçer. Test, ailelere o 
beceriler üzerine bir fikir verir.  Biz bu test ile 
akademik hazırlığı ölçüyoruz. Çocukların du-
ygusal hazırlığı da var, biz onu ölçmüyoruz, 
onu aile daha iyi bilir. İşte çocuk duyguları-
na hakim olabiliyor mu, ağlıyor mu ya da 
tuvalet terbiyesinden tamamen geçmiş mi 
vs. bunları ölçmüyoruz. Onları aile bilir zaten 
diye varsayıyoruz. Dolayısıyla bizim burada 
yaptığımız şey farkındalık yaratmak.  Veliler 
çocuklarının okula başlama süreçleriyle ilgili 
karar verirken, eğitimden beklentileriyle ilgili 
daha detaylı veriler almasını sağlıyoruz.

Bahçeşehir Okula 
Hazırlık Testi’ne Online 
olarak da ulaşmak
mümkün..
New York Üniversitesi Gelişim ve Eğitim 
Psikoloğu Doç. Dr. Selçuk Şirin : Türkiye’de 
15 yaş üzeri öğrenciler, okul öncesi eğitim 
alan ve almayanlar olarak karşılaştırıldığın-
da, bir buçuk yıllık eğitim süresine karşılık 
gelen bir fark görülüyor. Bu açıdan 
bakıldığında okul öncesine yapılacak yatırımla 
Türkiye’nin başarı grafiğinin iyileştirilebilir. 
PİSA sonuçları ve erken çocukluk eğiti-
minde göstereceğimiz farklılıklarla OECD 
(Organisation for Economic Co-operation 
and Development) ülkeleri ortalamasına 
yükselebiliriz.
Türkiye’de ilk kez yeni Türk Eğitim Sistemine 
ve kültürüne uygun olarak New York Üniver-
sitesi’nden Doç.Dr.Selçuk Şirin başkanlığında 
Türk akademisyenler tarafından geliştirilen 
Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi’ne online 
olarak da ulaşılabiliyor .
App Store aracılığıyla iPad’inize ‘’Bahçeşehir 
Okula Hazırlık Testi’’ uygulamasını indirebilir 
ya da QR kod aracılığıyla teste ulaşabilirsiniz.

SELÇUK ŞİRİN KİMDİR?
 
Doç. Dr. Selçuk R. Şirin, ODTÜ’den lisans, 
SUNY’den yüksek lisans ve Boston
College’dan doktora derecesi almıştır. New 
York Üniversitesi’nde (NYU) araştırma 
yöntemleri ve istatistik dersleri vermekte 
ve 1 milyon doları aşkın bütçeli NYU-Şirin 
Araştırma Merkezi’nde eğitimden siyasete 
geniş bir alanda bilimsel çalışmalar yürüt-
mektedir. Dr. Şirin ODTÜ’den lisans, SUNY-Al-
bany’de yüksek lisans ve Boston College’den 
doktorasını almış ve kendisine Boston
College En İyi Öğretmen, ABD Çocuk Gelişimi 
Vakfı Yılın Genç Araştırmacısı ve dünyadaki 
en büyük araştırma derneklerinden biri olan
AERA da 2006 Araştırma Ödülü’nü vermiştir.
Dr. Şirin’in 50’yi aşkın bilimsel yayını
bulunmaktadır. Dr. Şirin Batıdaki Müslüman 
göçmenler üzerine yaptığı araştırmalarla bir 
otorite olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de 
yaptığı ilk araştırma olan “Genç Kimlikler” 
çalışması hem yurt içinde hem de yurtdışında 
geniş bir yankı uyandırmıştır.
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Bahçeşehir Koleji’nde çok yönlü eğitim alan öğrenciler, bütün bir yıl boyunca bilim, robotik, 
patent yarışmalarında elde ettikleri üstün başarıları, LYS şampiyonlukları ile taçlandırdılar… 

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, 2013 LYS’de yine hiçbir özel okulun ulaşamadığı rekor 
derecelerin sahibi oldu… Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Oğuzhan Özer 

Yabancı Dil’de (İngilizce) 500 tam puanla Türkiye Birincisi olurken,
öğrencilerin %50’si ilk 100 içinde yer aldı.

2013 LYS’de rekor başarılara imza atan, Türkiye’nin en yüksek puanlı Fen Lisesi olan
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri hem yurt dışında en saygı

 üniversitelerinden burs daveti aldılar hem de Türkiye’nin en kaliteli üniversitelerine yerleştiler.

TÜRKiYE’NiN
EN BAŞARILI LiSESi
BAHÇEŞEHiR KOLEJi
FEN VE TEKNOLOJİ

Bahçeşehir Kolejinde çok yönlü eğitim alarak 2013 LYS’de hiçbir özel okulun ulaşamadığı

rekor derecelerin sahibi olan Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; Türkiye’nin en kaliteli 

üniversitelerine yerleşirken, yurt dışından burs daveti aldılar…



TÜRKİYE’NİN EN 
KALİTELİ
ÜNİVERSİTELERİNE
YERLEŞTİLER
Türkiye’nin en yüksek puanlı Fen Lisesi olan 
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
öğrencilerinin hayalleri gerçek oldu…
Öğrenciler, Türkiye’nin en kaliteli üniversite-
leri arasında yer alan Bahçeşehir Üniversit-
esi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç  Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara 
Üniversitesi’ne yerleştiler.

YURTDIŞINDAN
BURS DAVETİ ALAN
TEK OKUL
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
öğrencilerinin başarılarının Türkiye sınır-
larını aşması da artık bir gelenek haline 
geldi… Her yıl Türkiye’nin en seçkin üniversi-
telerine yerleşen Bahçeşehir Koleji öğren-
cileri, aynı zamanda benzer başarıyı yurt 
dışı üniversitelerinde de gerçekleştirerek 
Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş bir 
başarıya imza attılar.  Bahçeşehir 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 Technology,  Ogletho-
rpe University, Worcester PolytechnicInsti-
tute, Fairleigh Dickinson University, Brown 
University...
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PATENT BAŞVURULARI 
İLE ÜNİVERSİTELERİ 
GERİDE BIRAKTILAR
Bahçeşehir Kolejinde çok yönlü eğitim alan 
öğrenciler, eğitim hayatları boyunca birçok 
proje içinde aktif olarak yer alıyor. Uluslarar-
ası bilim proje başarıları yanı sıra öğrenciler 
Türkiye’de önemli teknolojik icat ve pa-
tentlerin de yaratıcısı olarak başarıları ile 
gündemden düşmüyorlar. Robot tasarlayan, 
patentli ürünler geliştiren, bilimsel projeleri 
TÜBİTAK ve uluslararası prestijli yarışmalar 
tarafından ödüllendirilen Bahçeşehir Koleji 
Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri akademik 
başarıları ile Türkiye’nin önünde koşuyor. 
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
3 yılda 15’in üzerinde patent alarak, Türki-
ye’deki üniversitelerin önüne geçme, üniver-
siteleri geride bırakma başarısı gösterdi...

EN FAZLA PROJESİ
KABUL EDİLEN OKUL
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, 
44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası 
Proje Yarışması’na kendi bölgesi içinde en 
fazla projeye kabul alan okul olarak, 1500 
proje arasından Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, 
Fizik Uygulama, Temel Fizik ve Matema-
tik dallarında toplam 10 proje ile İstanbul 
Avrupa Bölge Yarı Finaline katılmaya hak 
kazandı. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji 
Lisesi öğrencilerinin İstanbul Avrupa Bölge 
Yarı Finalinde 5 projesi ödül aldı. Biyoloji, 
Temel Fizik ve Uygulamalı Fizik alanlarındaki 
3 proje 1.’lik ödülünü , Biyoloji dalında 1 proje 
2.’lik, Uygulamalı Fizik alanında 1 proje ise 
3.’lük ödülünü aldı.



ROBOTİK
KUPASININ SAHİBİ
9. FLL Robotik Yarışmasına katılan Bahçeşe-
hir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi  “The Inter-
section” takımı , Türkiye Şampiyonası’nda 
iki şampiyonluk kupasından birini alarak 
ülkemizi Almanya’daki Avrupa Açık Şampi-
yonası’nda temsil ederek bu kez de Takım 
Çalışmasında 1.’lik Kupası’nın sahibi oldu.

ENERJİ BAKANLIĞI
YARIŞMASINDA
BİRİNCİLİK
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve 
TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen Enerji 
Verimliliği Proje Yarışması kapsamında 
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
öğrencilerinden Zafer Çavdar ve Kağan 
Kapıcıoğlu  “Model Devriye Uçağı ile Yakıt 
Tasarrufunun Sağlanması” adlı projeleriyle 
1.’lik ödülünün sahibi oldular.

OLİMPİYATTA
ALTIN MADALYA
23-28 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da 
yapılan 20.Bilim Olimpiyatları Fizik 2. Aşama 
sınavına katılan Bahçeşehir Koleji Fen ve 
Teknoloji Lisesi öğrencileri Atınç Çağan 
Şengül Altın madalya, Burak Ceyhun Karaca 
Gümüş madalya alarak büyük bir başarıya 
imza attılar.



Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Öğrencisi 
Atınç Çağan Şengül

“Başarımı okulumun beni
doğru yönlendirmesine

borçluyum!”
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* Uluslar arası düzenlenen İleri Seviye Yerleştirme Sınavına (AP) katılarak,

Fizik C: Mekanik sınavında en yüksek notla dünya genelinde tam puan alan 15 öğrenciden biri…

* En yüksek ortalama notu alan dünyadaki 4 öğrenciden biri…

* AP Fizik C: Elektrik ve Magnetizma sınavındaki  başarısıyla dünyada tam puan alan

8 öğrenciden biri… Atınç Çağan Şengül anlattı…



Sınavlar 5 üzerinden değerlendirildi ve ben 
5 aldım. Tüm dünyada tüm soruları doğru 
yapan 4 öğrenciden biriyim. Bu çok gurur 
verici bir duygu.. Hem benim için hem ailem 
için..

Olimpiyata ve yurtdışı başvurularına hazır-
lanırken öğretmenlerim bana çok destek 
oldular… Hazırlık aşamasında aynı zamanda 
derslerimi de aksatmamam gerekiyordu. 
Bu noktada öğretmenlerim beni çok doğru 
yönlendirdi. Özellikle yurt dışı başvuruların-
da bana yol gösteren hocam sayesinde çok 
şey öğrendim. Kendisi AP sınavına girmemi 
sağladı. Onun sayesinde bu başarılara imza 
attım diyebilirim. Ayrıca alt sınıflarda okuyan 
arkadaşlarımın da bu olimpiyatlara hazırlan-
masında onlara yardımcı oluyorum. Ve onlar 
da ödül aldıkça benim mutluluğum ikiye 
katlanıyor… 
Şu anda arkadaşlarımla birlikte uluslararası 
olimpiyata hazırlanıyorum… Bunun içinde 
birçok aşamadan geçeceğiz… Yine geçen 
yıllardaki gibi Türkiye’yi gururla temsil 
etmek istiyorum.
Aldığımız bu madalyalarla 2 kez Cumhur-
başkanlığı Köşküne davet edildik ve Cum-
hurbaşkanımız ile görüştük… Bu hepimizi 
çok mutlu etti. Umarım bu yılda tekrar orada 
bulunacağımız başarılar elde ederiz.

Geleceğin için neler planlıyorsun?
Babam akademisyen olduğu için 
küçüklüğümden beri hep akademisyen 
olmak istedim. Merak ve araştırma üzerine 
yoğunlaştım. Çok iyi bir fizikçi olmak isti-
yorum. Araştırmak, öğrenmek ve öğretmek 
istiyorum. Yurt dışında MIT, Stanford, Har-
vard, Carthage Üniversitelerine başvuruda 
bulundum.

Bize kendinden bahseder misin?
Denizli’de büyüdüm. İlkokul ve ortaokulu 
Denizli ‘de özel bir okulda  okudum… Çok 
iyi bir ilkokul öğretmenim vardı, bilime olan 
ilgim ve yatkınlığımın nedeni öğretmenim ve 
ailem…
Özellikle ortaokul dönemim çok yoğun 
geçti. Dersler dışında çok sosyal bir hayatım 
vardı. Bağlama dersi aldım, yüzme kursu-
na gittim. Hafta sonu da Eskişehir Anad-
olu Üniversitesi’nin Üstün Yetenekliler  
Programına katıldım. Babam tesadüfen 
gazetede görmüş ilanı, beni o yönlendirdi.  
Sınava girdim ve kazandım. Özellikle fen ve 
matematiğe ilgisi olan çocukları alıyorlardı.. 
Program 2 sene sürdü. Ve bana çok şey 
kattı. Sonrasında SBS ye hazırlanmam için 
dershane süreci başladı ve yoğun bir ders 
çalışma dönemine girdim. SBS de yüksek 
bir puan aldım. Fen ve Teknoloji Lisesini 
internetten araştırırken karşılaştım.. En iyi 
Fen ve Teknoloji eğitimini ve aynı zaman-
da dil eğitimi iyi olan bir okul ararken Fen 
ve Teknoloji Lisesi ile karşılaştım. Ve iyi ki 
okulumu tercih etmişim, çok doğru bir karar 
verdiğimi düşünüyorum.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lise-
si’nde katıldığın yarışmalardan, aldığın 
ödüllerden bahseder misin?
Fen ve Hazırlıktan itibaren 4 yıldır Fizik 
Olimpiyatlarına katılıyorum. Hazırlık içi hafta 
içi 2 akşam hafta sonu ise 1 gün okulda 
çalışarak hazırlandım. 1 aşama, 2 aşama, 
ulusal olimpiyat, uluslararası olimpiyatlara 
katıldım. Ulusal Olimpiyatta 1 gümüş, 2 altın 
madalyam var. Uluslararası olimpiyatta ise 
2 gümüş madalya kazandım. Bu şekilde 
başarılar elde ettiğim için, yurt dışı başvuru-
ları yapmak istedim. İleri Yerleştirme Başarı 
Sınavlarına başvurdum.
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BAHÇEŞEHiR KOLEJi
FEN VE TEKNOLOJi’YE GELDiK

TÜRKiYE’NiN EN BAŞARILI
LiSESi OLDUĞU iÇiN

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinde bu yıl yine ulusal ve uluslar arası alanda

sayısız başarıya imza atan öğrenciler, başarılarını ve nedenlerini anlattılar…

Kaan Kapıcıoğlu 
9. Sınıftan itibaren Robotik çalışmalarına 
mekanikten sorumlu kişi olarak başladım. 
Robotik Türkiye şampiyonluğu aldım. Amer-
ika’da Dünya Festivalinde Türkiye’yi temsil 
etme hakkı kazandık. Geçen yıl TÜBİTAK 
Enerji Verimliliği yarışması için bir devriye 
uçağı tasarladık ve bu projeyle Türkiye 
Birincisi olduk. Ocak ayında ise Enerji Bakan-
lığı’ndan ödülümüzü almaya gideceğiz.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lise-
sini tercih etme sebebin nedir? 
Böyle bir lisenin varlığını yakın bir ark-
adaşımdan duydum. Sonrasında okulu 
araştırdım. Teknik alanda ki donanımı ve 
güçlü akademik kadrosu sebebi ile tercih 
ettim. Makine mühendisi veya pilot olmak 
istiyorum.

Zafer Çaldar 
Kaan ile ortak projelerde yer alıyoruz. 
Ek olarak Robotik yarışmalarının yazılım 
kısmından sorumluyum. Robotik yarışması 
sırasında Jüri içinde bulunan IBM yetkilisin-
den staj teklifi aldım. Bu beni çok heyecan-
landırdı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lise-
sini tercih etme sebebin nedir? 
Uğur Dershanesi öğrencisiyim, böyle bir 
lisenin varlığını oradan öğrendim. Sonrasın-
da Elektronik ve programlama derslerinim 
varlığı tercih etmemde etkili oldu. Artı 
olarak olimpiyat sınıflarından da etkilen-
dim. Üniversitede Elektrik –Elektronik veya 
Ekonomi Bölümü tercih edeceğim.



Hilal Nur İşcen 
Liseden önce Florya Bahçeşehir Koleji 
öğrencisiydim. Üniversite de Tıp okumak 
istediğim için bu okulu seçtim. Tıp + Genetik 
okuyup genetik mühendisi olmak istiyorum.
Dil Yoluyla Görme Cihazı Projesi adını 
verdiğimiz bir projeye gerçekleştirdik. 
Ve bu projeyle birçok ödül aldık. İNEPO 
yarışmasında Türkiye 2.si, TÜBİTAK Marma-
ra Bölge 1.si, İstek Koleji’nin yarışmasında 
jüri özel ödülü aldık. Projemiz İzmir DOESEF 
finalisti olup Türkiye’yi temsil edecek proje 
seçildi.

Ahmet Erdem Çetintaş 
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesine 
Türkiye 3.sü olarak girdim. Okulumu Fizik 
olimpiyatlarına katıldığı ve Türkiye de ki en 
başarılı öğrencileri aldığı için tercih ettim.  
Fizik olimpiyatlarına katılarak bronz 
madalya aldım. Ayrıca TÜBİTAK’ın düzenle-
diği Bilgisayar dalında proje yaparak bölge 
sergisine davet edildim. Şu an olimpiyatlar-
da 2. Seviyedeyim bunun akabinde 3. ve 4. 
Seviyeleri tamamlayıp milli takıma dâhil ol-
mak istiyorum. İlerde de Elektrik - Elektronik 
mühendisliği okumak istiyorum.

Zeynep Bayram  

Kütahya’da büyüdüm ve liseye kadar orada 
okudum. Fen ve Teknoloji Lisesi ile beni 
benden üst dönemde olan bir arkadaşım 
tanıştırdı. Okulundan çok memnundu bende 
araştırdım ve İstanbul’da en iyi okulun burası 
olduğunu düşünerek karar verdim. Biz 
burada sadece Akademik Başarı için eğitim 
almıyoruz, çok fazla sosyal aktivite içinde 
yer alıyoruz. Yatılı okuduğumuz için ailem-
izden uzakta olmanın verdiği bazı zorluklar 
yaşıyoruz. Fakat okulumuzda öğretmenler-
imizle, arkadaşlarımızla çok güzel bir aile 
olduk, bu kendi ailemize olan özlemlerim-
izi bastırmaya yetiyor. Ben tek çocuğum, 
ama burada 23 tane kardeşim oldu. Bu yıl 
Kasım ayında düzenlenen TÖDER sınavında 
170.000 kişi içinde, Türkiye 1.si oldum..
Bu çok mutlu edici bir sonuç.

Merve Torun 
Uğur Dershanesi öğrencisiyim,  Fen ve 
Teknoloji Lisesini bu vesile ile tanıdım ve 
tercih ettim.
Hilal Nurla birlikte Dil Yoluyla Görme Cihazı 
Projesini yürütüyoruz. İleride mimar olmak 
istiyorum.
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Özlem Dağ 
Bahçeşehir Koleji 

Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 

‘’ Bahçeşehir Koleji, Öğrencilerini Sosyal Sorumluluk Bilinci 
Kuvvetli Bireyler Olarak Yetiştiriyor’’

SORUMLULUK

SOSYAL

Bahçeşehir Koleji iyi bir eğitimin toplum bilinciyle 
bütünleşmediğinde eksik kaldığını kabul eden eğitim 
anlayışıyla öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinci 
kuvvetli bireyler olarak yetişmesine özen gösteriyor. 

Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Dağ; Bahçeşehir 
Koleji öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk projelerini şu sözleri ile açıkladı: 
Sosyal sorumluluk bilinci her kademeden öğrenciye özenle 
aktarılıyor ve Bahçeşehir Kolejinde okuyan her öğrenci 
sosyal sorumluluk bilinci taşıyan çalışmalar yapıyor.
Bahçeşehir Koleji öğrencileri yenilikçi ve çözüm odaklı 
düşünce sistemlerini birlikte hareket etme alışkanlığı ile 
birleştirerek birçok başarıya imza atıyorlar. 
Organizasyondan teknik konulara kadar her aşamasında 
bizzat Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından 
hazırlanan etkinlikler sonunda elde edilen gelirler çeşitli 
kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde kullanılıyor.



Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk 
projelerinden biri; Gezici Bilim Müzesi
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 
öğretmen ve öğrencileri ‘’Gezici Bilim 
Müzesi’’ adıyla Türkiye’nin en önemli 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinden 
birini gerçekleştirerek, tüm çocukları bilim 
ile buluşturdu…
Türkiye genelindeki okullarında açtığı Bilim 
Müzeleriyle bilimin başlangıç noktası olan
Bahçeşehir Koleji, bu kez de bilimi 
Türkiye’deki tüm çocuklara ulaştırmak için 
Gezici Bilim Müzesi projesini hayata geçirdi.
Gezici Bilim Müzesi; Adana, Mersin, 
İskenderun, Denizli, Ankara, İzmir, Samsun, 
Bursa, Balıkesir, Bandırma, Burhaniye/
Körfez, Edirne, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, 
Diyarbakır ve Şanlıurfa, Alanya, Antalya, 
Manavgat olmak üzere birçok ilde 
çocuklarla buluştu. İçinde bulunan 25 ayrı 
istasyon ile ‘’bilim’’ tüm çocuklara en ilgi

çekici şekilde tanıtıldı.
Bahçeşehir Koleji tarafından hayata geçen, 
Gezici Bilim Müzesi kurumsal sosyal 
sorumluluk projesi; Nisan, Mayıs, Haziran 
aylarında Türkiye’nin yollarında uzun bir 
yolculuğa çıktı. 25.000’i aşkın çocuğa ve 
velilerine bilimin parlak ışığını taşıdı.
Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim ve 
Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji 
olarak bundan sonrada birçok kurumsal 
sosyal sorumluluk projesinin öncüsü 
olacaklarını dile getirerek, bu yılda 
Bahçeşehir Kolejinin 20. Yılı dolayısıyla 
hazırladığımız, 20. Yılda, 20 Şehirde, 20 
Anaokulunu yenileme projemizi hayata 
geçirdik… 20 şehirde okullarımız tarafından 
belirlenen devlet anaokullarını yeniliyoruz 
diyerek bir sosyal sorumluluk projelerinin 
daha müjdesini verdi.
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20. YILINDA

YENiLiYOR

BAHÇEŞEHiR KOLEJi

20 ŞEHiRDE
20 DEVLET ANAOKULU



Bahçeşehir Koleji, 20. yılını kutladığı 2013-2014 
eğitim öğretim yılında öğrencilerinin katılımı ile 
20 şehirde, 20 devlet anaokulunu yenileyerek,
Türkiye’nin geleceği için çalışmaya devam ediyor.
Bahçeşehir Koleji’nin ‘’SosyalBen Juior’’öğren-
cileri bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
kampüslerinde oyuncak toplayarak, devlet 
anaokullarının yenilenmesine katkıda b lunuyor; 
içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesini
iyileştirmeyi öğreniyorlar.
Bahçeşehir Koleji’nin 20 Şehirde 20 Devlet 
Anaokulunu Yenileme projesi için Bahçeşehir 
Yayınları çocuk kitapları, Okul Yapı eğitim
materyalleri sağlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nin 

değerli akademisyenleri tarafından projenin 
gerçekleştiği her şehirde ‘’Erken Çocukluk 
Eğitimi Erken Adımlar Semineri’’ başlığı ile tüm
anaokulu öğretmenlerine Okul Öncesine yönelik 
seminerler veriliyor.
20. yılda 20 şehirde 20 anaokulu yenileme
projesi kapsamınsa Adana, İskenderun, İstanbul, 
Bursa, Denizli, Kocaeli, Mersin, Bandırma,
Edirne, İzmir, Mardin, Diyarbakır , Ankara illerinde 
13 anaokulu yenilendi..
Yıl sonuna kadar da Samsun, Gaziantep, 
Kayseri, Şanlıurfa, Antalya, Van, Aydın illerinde 
bulunan 7 anaokulunun fiziksel koşullarının 
yenilenmesi sağlanacak.
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Bahçeşehir Koleji; büyük hayallerin gerçek olduğu, pırıl pırıl bir geleceğin geçidi…
Burası, bilimin Türkiye’deki başlangıç noktası…
Öğrenciler, anaokulundan itibaren okul kampüsünde yer alan Çocuk Bilim Müzeleri ile bilimin 
temel prensiplerini eğlenerek, deneyerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

Bahçeşehir Koleji, etkin, girişimci ve yaratıcı 
bireyleri yetiştirmek üzere tasarlanmış eğit-
im modelleri ve Yaratıcı Düşünme
Atölyeleri, Bilim Müzeleri ve uygulamalı 
laboratuvar ortamları sayesinde, bilim 
alanındaki başarılarına her geçen gün bir 
yenisini ekliyor…
Bahçeşehir Koleji öğrencilerine ait robot 
tasarımları ve performansları, her yıl ulusal 
ve uluslararası alanda ödüle layık bulunuyor…

Bahçeşehir Kolejinde öğrenim gören öğren-
ciler, global düzeyde algı ve birikime sahip, 
teknolojiyi sadece kullanmayı değil üretmeyi 
de arzu eden bireyler olduklarını, katıldıkları 
Bilim Olimpiyatları ile kanıtlıyor…
Bilim Olimpiyatlarında dünyanın önde gelen 
eğitim kurumları ile yarışıyor… Türkiye’nin 
dört bir yanındaki Bahçeşehir Kolejinde 
geleceğin bilim insanları yetişiyor...

BiLiM
BAŞARILARI

BAHÇEŞEHİRDE

Bilim OlimpiyatlarıRobotik Turnuvaları

2007 FLLOEC-Norveç
Avrupa Robotik
Açık Şampiyonası 
Dünya Şampiyonluğu,
Wen İyi Araştırma Kupası

2011-Uluslararası
E-Twinning Yarışması 
Avrupa Kalite Etiketi 

2011 Salih Zeki Matematik
Araştırmaları Projesi
4. Satranç projesi ile
Genç Matematikçi Ödülü

2011 TUBİTAK Liselerarası
Proje Yarışması 
Türkiye Proje Birinciliği 

2011-Tayland 42. Uluslararası
Fizik Olimpiyatları 
Gümüş Madalya

2011 Matematik Olimpiyatları 
Bu Benim Eserim Projesiyle
Matematik Birinciliği

2010 Hırvatistan 41. Uluslararası
Fizik Olimpiyatları
1 Dünya İkinciliği, 2 Dünya Üçüncülüğü,
Milli Takım Üç Bronz Madalya,
2 Gümüş Madalya 

2013 FLL Avrupa Açık
Robotik Şampiyonası Birinciliği
Avrupa’nın En İyi Robotik Takımı 
ödülü…

2013 FLL Marmara Bölge Finalleri
ve Türkiye genelinde yapılan
FLL Robotik Yarışmaları
Robot Performans Birincilik Kupası,
Proje İkincilik Kupası
ve Öz değerler Birincilik Kupaları2012 Türkiye Robotik

Şampiyonası İkinciliği 
En İlham Verici Takım Kupası 2011 FLL FIRST Robotik Dünya

Açık Şampiyonası
Dünyanın En İlham Veren 3. Takımı2010 FLLOEC Avrupa Robotik

Açık Şampiyonası 
Robotik Performans Birinciliği
ve En iyi Takım Birinciliği 2009 Türkiye Robotik Turnuvası 

En İyi Robot Tasarımı
2008 Türkiye
Robotik Turnuvası 
En yaratıcı Robot Tasarımı Kupası,
Robot Performans İkincilik Kupası 



GELECEĞİN
BiLiM iNSANLARI
BAHÇEŞEHiR KOLEJİNDE

YETiŞiYOR

Uçaklar havada nasıl duruyor?

Sayıların Gizemi nerede başlıyor?

Peki ama bu Einstein kim acaba?

Artık bu sorular bir bir cevap buluyor...

Küçük mucitler, Bahçeşehir Koleji

Bilim Müzesinde buluşuyor...

Bahçeşehir Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinin Desteği 
ile kurulan Bahçeşehir Koleji 
Bilim Müzeleri,  her yaştan insanı, 
“Nasıl” ve “Niçin” sorularını 
sormaya, bilimi anlamaya ve temel 
prensiplerini kavramaya davet 
ediyor... Bunun için de en güzel 
yolu; 60’a yakın öğrenme ista-
syonunu kullanıyor...  Ziyaretçiler, 
ünitelerde bulunan bilgisayar 
oyunu, elektronik ya da mekanik 
düzenekler hatta ahşap 
oyuncaklarla bile, günlük 

hayatımızda teknolojinin yerini 
sorguluyor... Uzman öğretmenler 
eşliğindeki atölyelere katılarak, 
deney gösterilerinin ve bilimsel 
aktivitelerin bir parçası oluyor... 
Bilime duydukları ilgi ve heyecan, 
sürekli canlı tutuluyor... 
Bilim Müzesi ile çocuklarımızın 
bilim merakı ve becerisi gelişiyor... 
Bahçeşehir Koleji Bilim Müzeleri, 
geleceğin bilim insanlarını ziyarete 
bekliyor...  Küçük Mucitler burada 
bilimi keşfediyor... Hem öğreniyor, 
hem eğleniyor...
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Burası Bahçeşehir Koleji… Burası aynı zamanda bir sanat okulu…
Türkiye’de 100 farklı noktada eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde, her bir öğrenci,
sanatın farklı bir alanı ile ilgileniyor…
Öğrenciler, anaokulundan üniversiteye dek, dünya sanatına yön veren ustaları ve farklı 
sanatsal ifade biçimlerini öğreniyor...

Bahçeşehir Koleji’nde sunulan geniş olanak-
lar sayesinde, çeşitli sanatları uygulamalı 
olarak yapma şansını yakalıyor…
Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle 
düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama 
ve muhakeme etme becerisinin gelişimi 
için öğrenciler, Sanat Atölyesinde öğrenim 
görüyorlar.
Öğrenciler, müzik eğitiminde sesler, notalar, 
ritimlerle düşünme, estetik değerleri fark 
etme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, 
ritimler üretme becerisinin gelişimi için 
Dalcrose, Kodaly, Orff  felsefesi  Suzuki 
metotlarıyla şekillendirilmiş ve 

çeşitlendirilmiş müzik kulüplerine katılıyor.
Deneyimli kadroların sürekli ve doğru 
gözlemleri ile her öğrencinin bireysel 
farklılığı dikkate alınıyor. Özel yeteneği olan 
öğrencilerin velileri ile hemen iletişime 
geçiliyor…
Bahçeşehir Koleji’nin üstün yetenekli öğren-
cileri, sadece ulusal değil, küresel başarılara 
da imza atıyorlar…
Eserleri, yurt içi ve yurtdışında katıldıkları 
yarışmalarda ödüllerle takdir ediliyor…
Bahçeşehir Koleji, yaratıcı, özgün, duyarlı 
ve çok yönlü eğitimi ile minik yetenekleri, 
doğru yönlendiriyor…

SANAT
BAŞARILARI

BAHÇEŞEHİRDE

2011 AB Genel Sekreterliği
Resim Yarışması 

Üstün Başarı Belgesi

2011 Cumhuriyetin Çocukları
Resim Yarışması 
Türkiye İkinciliği

2011 Uluslararası
“Uzay Yolculuğunun 50. Yılı”

Resim Yarışması
6-9 yaş Grubu –Türkiye ilk 3 

derece

2011 Nasrettin Hoca
Karikatür Yarışması 
Türkiye Üçüncülüğü

2010 “Daler Rowney Make 
Your Mark Competition” 

Uluslar Arası Resim Yarışması
Üç “Dünya İkinciliği

2011 7/17 Uluslararası Ankara
Karikatür Yarışması 
Türkiye üçüncülüğü

2011  39. Uluslararası
Çek Cumhuriyeti Lidice

Benim Krallığım Resim Yarışması
Madalya, En İyi Koleksiyon Ödülü,

En iyi Koleksiyon Özel Ödülü

2011 The Small Montmartre Of
Bitola-Makedonya Resim Yarışması 

Altın Palet, Altın Fırça Ödülleri ve 
Diploma

2011 Fragrance Of
Art Buds-Sanat Arkadaşlığının Kokusu

Resim Yarışması-Japonya
Altın Madalya, Gümüş Madalya, Diploma

2011 Dünya Barışı Lions
Afış Yarışması 

Türkiye ikinciliği ve
Türkiye Üçüncülüğü

2011  18. Dünya Çocukları
Resim Yarışması 

Japonya-Dünya İkinciliği

2011 Uluslararası
Sanat Projesi 

Dünya İkinciliği



SANATIN
GELECEĞi
BAHÇEŞEHiR KOLEJiNDE

ŞEKiLLENiYOR
Bahçeşehir Koleji Sanat Atölyeleri durmadan çalışıyor...

Atölyenin sakinleri, yetenek ve becerileri ile göz kamaştırıyor...

Bahçeşehir Koleji Sanat Atölyelerinde geleceğin sanatçıları yetişiyor… Bahçeşehir Koleji 
öğrencileri; sanatı ve sanatçıyı anlayan, yaratıcı bireyler oluyor... Bahçeşehir Koleji’nde gör-
sel sanatlar bölümünde öğrenciler; sulu boya, akrilik boya, heykel, seramik, origami, ahşap 

boyama, ebru, akademik desen, takı tasarımı, mum tasarımı, moda tasarımı, karikatür, Müzik 
bölümünde; orff çalgıları, flüt, ritm, piyano, gitar, keman, bağlama, bando gibi sanatın farklı 

alanlarını uygulama olarak yapma fırsatı buluyor…



BAHÇEŞEHİR’DE

BAŞARILARI
SPOR
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Bahçeşehir Koleji’nde spor, günlük yaşamın bir parçası… Çünkü spor; kişinin, sosyal, duygusal, 
bilişsel ve fiziksel gelişiminin en önemli parçalarından biri… Bahçeşehir Koleji’nde, spor kültürüne 
değer veriliyor. Çok yönlü, pozitif ve paylaşımcı bireyler yetiştiriliyor...

Spor faaliyetleri, öğrenciler için, yetenekleri 
ve yaş aralıklarına göre en uygun şekilde 
planlanıyor… Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir 
Koleji’nde uygulanan Bahçeşehir Sportif 
Beceri ve Koordinasyon Eğitimi (BSK) ile 
öğrencilerin, anaokulundan itibaren çeşitli 
esneklik ve koordinasyon gibi motor bec-
erilerindeki mevcut durumu, gelişim süreci 
ve gelecek için yol haritası belirleniyor. BSK 
eğitimi ile çocukların sportif branş önce-
sinde ve branş yönlendirmesinde en etkin 
spor eğitimi alması sağlanıyor.

Spora yapılan bu ciddi yatırımlar, 
başarıya dönüşüyor!
Bahçeşehir Koleji öğrencileri, badminton-
dan yüzmeye, masa tenisinden biniciliğe, 
beyzboldan tenise, basketboldan kayak 
sporuna dek bireysel ve takım oyunlarında 
Türkiye Şampiyonu olarak spordaki üstün 
yeteneklerini adeta belgeliyorlar.  
Bahçeşehir Koleji, eğitim ve öğrenimde 
benimsediği, öğrenci odaklı, aktif ve 
katılımcı eğitim anlayışını spor faaliyetleri ile 
bir bütün olarak düşünüyor…

2007 Kulüpler arası
Türkiye Kayak Şampiyonası

Türkiye Beşinciliği ve Altıncılığı

2009 Türkiye Beyzbol Şampiyonası 
Türkiye İkincisi 2010 Türkiye Voleybol Müsabakaları

 Türkiye Üçüncülüğü

2010 Türkiye Basketbol Şampiyonası 
Yıldız Erkek Basketbol Takımı Türkiye Beşinciliği 2010 Türkiye Tenis

Federasyonu Şampiyonası 
Yıldız Erkek Türkiye Üçüncülüğü 2010 Türkiye Beyzbol ve Softbol Şampiyonası

Türkiye İkinciliği

2010 Binicilik Yarışması 
Başbakanlık Kupası

2010 Yıldızlar Masa Tenisi
Türkiye Şampiyonası 
Türkiye Şampiyonluğu

2011 Kayak Turnuvası 
Türkiye Birincisi 

2011 Türkiye Yüzme Rekoru ve Şampiyonluğu 
Yüzme Federasyonu (50 m Çift Palet Serbest, 100 m Çift Palet Serbest,)  

Türkiye İkinciliği ve Üçüncülüğü
(50 m Çift Palet Serbest, 100 m Çift Palet Serbest ),
Türkiye Dördüncülüğü (100 m Çift Palet Serbest)

2011 Yıldız Erkekler Masa Tenisi
Türkiye Şampiyonası 

Türkiye Şampiyonluğu

2011 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Yüzme Yarışları 
Türkiye Şampiyonluğu (Kurbağalama 100 m ),
Türkiye İkinciliği (Kurbağalama 50 m)

2012 Badminton Türkiye Şampiyonası 
Badminton Türkiye İkinciliği



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
KIŞ OKULLARI

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…

Spor; çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimleri 
yönünden faydalıdır. Çocuklar spor yoluyla 
çevresini tanır, iletişim kurar, kendilerine 
güveni artar. Psikolojik açıdan da kend-
ini kontrol etmeyi, bir konuya konsantre 
olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıyı 
hedeflemeyi öğrenir. Araştırmalar, spor 
yapan gençlerin spor yapmayanlara oranla 
daha iyi beslendiklerini, şiddete daha az 
başvurduklarını ve insan ilişkilerinde daha 
başarılı olduklarını gösteriyor.
Sanat; çocukların açık bir zihinle yaratıcı 
düşünmesini sağlar. Çocuklar sanat yoluy-
la; gözlemlemeyi, betimlemeyi, analiz ve 
yorumlamayı, duygularını sözlü ya da 
sözsüz ifade etmeyi öğrenirler. Problem 
çözme yetileri, eleştirel düşünme becerileri, 
dans, müzik, dil becerileri gelişir. Dünyadaki 

farklı kültürler ile tanışırlar. Kendine güven-
leri gelişir çünkü kendi yarattıkları eserler ile 
gurur duyarlar.
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 Kış Okulu hakkında detaylı 
bilgi almak için okullarımız ile irtibata geçe-
bilir, her okulumuzun internet sayfasından 
detaylı programı inceleyebilirsiniz…
Çocuklarımıza sanat ve sporla dolu bir 
yaşam diliyoruz…
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Bahçeşehir Üniversitesi & Bahçeşehir Koleji işbirliği ile Eğitim Seminerleri Düzenleniyoruz

Bahçeşehir Üniversitesi & Bahçeşehir 
Koleji işbirliği ile Aralık ayı itibarıyla Türkiye 
genelinde tüm kampüslerimizde öğretmen, 
öğrenci ve velilerimize yönelik eğitim 
seminerleri düzenleniyor. Bahçeşehir 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından 
verilen; Kariyer Planlama 
Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Destekli 
Eğitim,Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Etkili Sınıf 
Yönetimi, Aile İçi İletişim, Zaman Yönetimi
Yaratıcılık, Değerlerimiz ve Etik, Yaşam 
ve Kariyer Becerileri, 21.YY becerileri ve 
Öğrenme Bilgi, Medya ve Teknoloji Be- 
cerileri, 21. YY Temaları ve Temel Dersler 
(Bilingual Education)
Standartlar ve Değerlendirmeler, Öğrenme 
Ortamları (Müze Eğitimi)
Öğrenme Ortamları (Eğitim Mimarisi), 

Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar, Kariyer 
Planlama
Aile İçi İletişim,Soru Yazma Teknikleri, 
Ölçme ve Değerlendirme,Etkili Sınıf 
Yönetimi 
Üstün zekalı ve yetenekli çocukların 
desteklenmesi, Zaman ve Stres Yönetimi
Öğrenme ve İnovasyon Becerileri, Beyin 
Temelli Öğrenme, Öğrenciyi Anlama ve 
Motivasyon
Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretimi, 
Teknoloji Destekli Eğitim
21. YY Temaları ve Temel Dersler (Finans 
Okuryazarlığı/Bilingual Eğitim),Dijital 
Vatandaşlık ve Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
,Okul öncesi eğitimde erken teşhis: Öğrenme 
güçlüğü konulu seminerler Haziran ayına 
kadar devam edecek… 

SEMiNERLER
BAHÇEŞEHİRDE



ADANA DENİZLİ

KAYSERİ FLORYA

MERSİN İSKENDERUN
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HABERLER

KAMPÜSLERDEN

BAHÇEŞEHiR

KOLEJi



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete göçünün 75. Yılında tüm kampüslerimizde
düzenlenen törenlerle saygıyla andık… Kayseri Bahçeşehir Koleji, 10 Kasım’da 1, 2, 3, 4 ve 5. 
Sınıf öğrencileri ile Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atamıza saygılarını sundular…

Atamızı Anıtkabir’de Ziyaret Ettik
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Cumhuriyet’in 90. yılı tüm Bahçeşehir kampüslerinde büyük coşku ve gururla kutlandı… 
Bu büyük coşkuyu yaşayan okullarımızdan biri de Florya Bahçeşehir Koleji idi…  Okulumuzda 
her yer bayraklarla süslendi. Atamızın resimleri göğsümüzde, düşüncesi kalbimizde, 
fikirleri beynimizdeydi.  Törenimiz tüm velilerimizin katılımı ile okulumuz konferans 
salonunda başladı.  Bahçeşehir koleji Florya kampüsü öğrencileri geleneksel “Büyük 
Cumhuriyet Yürüyüşü”nde öğretmenleri, aileleri ile birlikte tek yürek oldular. 1500 kişi 
Cumhuriyet için yürüdü. 

En Büyük Bayram Cumhuriyet’i 
Coşkuyla ve Gururla Kutladık

Atamızın vefatının 75. Yılında İzmir Bahçeşehir  Koleji; öğrenci ,öğretmen ve velilerinden 
oluşan 103 katılımcıyla “1. Bahçeşehir Koleji Atatürk Bisiklet Turu” nu gerçekleştirdi.

İzmir’de ‘’1. Bahçeşehir Koleji 
Atatürk Bisiklet Turu” Yapıldı



Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 
“Atatürk’ün Fikir Sofrası” adlı bir sunu hazırladılar...
Atatürk’ün en sevdiği türküler, şiirler, vals ve efeler...
Bu sofra bir kültür sofrasıydı, bilim sofrasıydı. Kimler yoktu ki bu sofrada… Milletin efendisi 
olarak nitelendirdiği köylüler de olurdu bu sofrada, milli güreşçiler de. Bazen de ses ve saz 
sanatçıları konuk edilirdi. Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla gibi değerli sanatçılar… Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı gibi değerli edebiyatçılar da. 
“Onlar bu sofrada neler hissetmişlerdi?” dedik ve o anları yaşatmaya çalıştık. 
Tören resim, şiir ve kompozisyon dalında ilçemizde ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödül-
lendirilmesi ile son buldu. 
Duygu yüklü bir anma töreninden geriye anlamlı fotoğraflarımız kaldı.

Atatürk’ün Fikir Sofrasını Kurduk…
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Katıldıkları yüzme yarışmalarında birbirinden başarılı 
dereceler elde eden BJK Koleji öğrencimiz Defne Kurt 
ve Bahçeşehir Koleji Bursa Nilüfer Kampüsü
öğrencimiz Candan Tümer Milli Takıma girmeye
hak kazanmıştır.

İki öğrencimiz
Yüzmede Milli Takımda 

Çek Cumhuriyeti tarafından düzenle-
nen çeşitli ülkelerden 5 dalda toplam 
24.593 eserin katıldığı, yalnızca 8 eserin 
ödüle layık görüldüğü “Benim Ülkemin 
İnsanlarının Gelenekler Ve Mirası” 
temalı yarışmada , Tokat Bahçeşehir 
Koleji öğrencilerinden  “Doğa Taş-
seten ve Sude Altıntaş” a ait ebru 
eserleri ödüle layık görüldü.

Tokat Bahçeşehir 
Koleji Öğrencilerimizin 
Gurur Veren Başarısı



Dil Bayramını Kutladık
Dil Bayramımızın 81. yıl dönümünü, Bahçeşehir 
Koleji kampüsünde coşkuyla kutlandı. Türkçe der-
sleri kapsamında Dil Bayramı ve dil bilinci ile ilgili 
özel hazırlanan sunumları öğrencilerimizle izledik, 
değerlendirdik. Ayrıca iPAD eğitimi yaptığımız 5. 
sınıf öğrencilerimizde “Kelime Oyunu” yarışması 
yaptık. En çok kelimeyi en az harf alarak tahmin eden 
öğrencilere yazar Süleyman Bulut’un “101 Atasözü 101 
Öykü” kitabını hediye ettik. Son olarak öğrencilerim-
izle “Dilimize Sahip Çıkalım” konulu karikatür çizme 
çalışması yaparak tüm bu karikatürleri içeren sınıf 
panoları hazırladık. Yapılan Dil Bayramı etkinliklerine 
öğrencilerimizin keyifle ve etkin olarak katılması 
bizler için mutluluk vericiydi.    



Samsun
Bahçeşehir Kolejinden
‘’Engelsiz Maç’’
Samsun Bahçeşehir Koleji ve Genç Liderler Girişimcil-
er (JCI) derneği işbirliğiyle engellilerle iletişim kurmak, 
kısa süreliğine de olsa onların yaşadıklarını daha iyi 
hissetmek ve hissettirmek amacıyla Samsun Beden-
sel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile 
Samsun Bahçeşehir Koleji Spor Salonu’nda tekerle-
kli sandalye üzerinde gösteri maçı yapıldı. Projenin 
amacı Bedensel engelli sporcuların hangi koşullarda 
mücadele ettiğini öğrencilerin anlamasını, empati 
kurmasını sağlamak ve her şartta spor yapılabileceğini 
öğrencilere göstermekti. Proje, İzmit’ te düzenlenen 
Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Genel 
Kurulu’ nda en iyi projeler arasına girerek ödül almaya 
hak kazandı.

Edirne Bahçeşehir Anadolu Lisesi 10B ve 10C sınıfı 
öğrencileri Türk Edebiyatı derslerinde proje uygu-
laması olarak Orhun Abideleri’nin birer benzerlerini 
yaptılar. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emrah 
Aşıkoğlu danışmanlığında gerçekleştirdikleri projenin 
gerçeğe uygun olması için titizlikle çalışan
öğrenciler, orijinalleri Moğolistan’da bulunan
abidelerin fotoğraflarını inceledikten sonra projelerini 
şekillendirmeye başladılar. Proje grupları aldıkları 
ytongları eserlerin aslına sadık kalarak şekillendirdiler 
ve üst üste birleştirerek eskitme tekniğiyle boyadılar. 
Daha sonra eserlerin açıklamalarının olduğu birer
bilgilendirici yazı hazırlayan öğrenciler, projenin 
tamamlanmasının ardından eserlerini okulda
sergilediler.

Moğolistan’dan 
Edirne’ye
Orhun Abideleri 
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Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 
“Atatürk’ün Fikir Sofrası” adlı bir sunu hazırladılar...
Atatürk’ün en sevdiği türküler, şiirler, vals ve efeler...
Bu sofra bir kültür sofrasıydı, bilim sofrasıydı. Kimler yoktu ki bu sofrada… Milletin efendisi 
olarak nitelendirdiği köylüler de olurdu bu sofrada, milli güreşçiler de. Bazen de ses ve saz 
sanatçıları konuk edilirdi. Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla gibi değerli sanatçılar… Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı gibi değerli edebiyatçılar da. 
“Onlar bu sofrada neler hissetmişlerdi?” dedik ve o anları yaşatmaya çalıştık. 
Tören resim, şiir ve kompozisyon dalında ilçemizde ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödül-
lendirilmesi ile son buldu. 
Duygu yüklü bir anma töreninden geriye anlamlı fotoğraflarımız kaldı.

Atatürk’ün Fikir Sofrasını Kurduk…
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Bursa Nilüfer Bahçeşehir Kolejinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 
“Kitap ve Kültür Şenliği” bu yıl da “Dünya Çocuk Kitapları Haftası”na renk 
kattı. Öğrencilerin pek çok farklı kitapla buluştuğu kitap satış stantlarının 
kurulduğu lobide, öğrenciler kitap alış verişi yapmanın ve arkadaşlarına 
kitap önermenin keyfini yaşadılar. Ayrıca okudukları kitapların yazarlarıyla 
tanışmanın heyecan ve mutluluğunu yaşayan öğrenciler şenlik kapsamın-
da Nilay Yılmaz ve Nilgün Ilgaz’la söyleşiler gerçekleştirerek kitaplarını 
imzalattılar. 

Bursa’da Kitap Günleri



24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Denizli Bahçeşehir Koleji’nin öğret-
menleri tüm okulun öğrencilerine bir sürpriz yaptı. Hazırladıkları gösteride öğrencileri 
şaşırtan öğretmenler tüm gösterilerde öğrencilerin aktif rol aldığını bu özel günde de farklılık 
olarak öğretmenlerden gelen bir gösteri olmasına karar verdiklerini belirttiler. Öğretmenler 
yaptıkları dans gösterisinin ardından öğrencilere  “Senden Daha Güzel “ adlı şarkıyı ses-
lendirdiler. Okul müdürü Zerrin Altunkaya Saygılı Denizli Bahçeşehir ekibi olarak yaratılan 
sinerjinin öğrencilere aktarılmasının ilgi uyandırdığını ve buna benzer etkinliklerinin devam 
edeceğini belirtti.

Denizli Bahçeşehir Öğretmenleri ile 
Sınıftan Sahneye

Mardin Bahçeşehir Koleji Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Kızıltepe’de düzenlenen 2013-2014 
OKULLAR ARASI YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL TURNUVASI’nda Final maçını kazanarak 1. lik 
ödülünü aldılar..

Voleybol Turnuvası Şampiyonu 
Mardin Bahçeşehir Koleji



BAHÇEŞEHİR DÜNYASI

106

Balıkesir Bahçeşehir Koleji Öğrencileri, 14 Mart Dünya Pi Günü etkinlikleri kapsamında düzen-
ledikleri kermesten elde ettikleri gelirlerle aldıkları dokuz adet tekerlekli sandalyeyi Sakatlar 
Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki USLU’ya teslim etti. Etkinliği düzenleyen Matematik 
Bölümü Öğretmenleri Nur Pelin GÜNEŞ, Ayşe MUSLU ve Kübra Gül KIRALAN yaptıkları ortak 
açıklamada: “Pi sayısı Matematikte önemli bir sayı, yaklaşık değeri 3,14 bu nedenle her yıl 
Mart ayının 14’ü Dünya Pi Günü olarak kutlanıyor. Bizlerde Balıkesir Bahçeşehir Koleji Zeka 
Oyunları kulübü olarak Dünya Pi Gününde çeşitli etkinlikler ve kermes düzenledik. Kermesten 
elde ettiğimiz gelirle aldığımız dokuz adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-
mak üzere Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesine bağışladık’’ dediler.  Sakatlar Derneği Balıkesir 
Şube Başkanı Zeki USLU, ‘’Teslim aldığımız dokuz tekerlekli sandalyeyi en kısa sürede ihtiyaç 
sahiplerine ulaştıracağız. Bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum şeklinde konuştu. 

Balıkesir Bahçeşehir Koleji Öğrencilerinden 
Örnek Davranış

Bandırma Bahçeşehir Koleji sosyal sorumluluk projelerine Şehit Öğretmen Mustafa Boz 
İlkokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde bir yenisini daha ekledi. Bahçeşehir Koleji öğrenciler-
inin bir yıl boyunca düzenledikleri kampanyalardaki birikimleriyle; okulda eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini gerçekleştiren engelli öğrencilerin özel durumları göz önüne alınarak hazırla-
nan “Spor Odası” 7 Kasım Perşembe günü Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir DEMİR-
HAN, Bahçeşehir Koleji İlköğretim Okulu Müdürü Mebrike BALVAR, Bahçeşehir Koleji Lisesi 
Müdürü Ahmet GÜRBÜZ, Şehit Öğretmen Mustafa Boz İlkokulu Müdürü Gülşah ERTAN, her 
iki okul bünyesinde görev yapan öğretmenlerin ve projede yer alan öğrencilerin katılımıyla 
hizmete açılmıştır. “Spor Odası”na seyyar basketbol potasından, jimnastik minderine kadar 
birçok spor malzemesinin kurulumunu kendi elleriyle yapan Bahçeşehir Koleji öğrencileri 
ve öğretmenleri. Bandırma’da engelleri kaldırmada gösterdikleri kararlılıklarıyla duygu dolu 
anlar yaşattılar.

Bandırma Bahçeşehir Koleji Engelleri Kaldırdı



Mersin Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, öğrencilerine hedefledikleri meslekleri tanıtmak 
amacıyla ‘’Gölge İş’’ projesi kapsamında, meslek gözlemi yapmalarına fırsat sunuyor. 50’den 
fazla iş yeri ile yapılmış olan anlaşmalar sonucu, 10. ve 11.sınıf öğrencileri, iki yıl süre ile 4 
farklı meslek alanını gözlemleme imkanı bulacaklar. 

Mersin ‘’Gölge İş’’ Projesi
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Kocaeli  Bahçeşehir  Koleji,  İspanya,  Almanya,  Polonya  ve  Romanya  ile  birlikte  yürüttüğü  
“SHOW  THE  ARTIST IN YOU “ adlı  comenius   projesi  için  24-  28  Kasım  tarihleri  arasında   
Türkiye  Hareketliliğini  ağırladığı  misafirlerle  gerçekleştirdi. İki  gün  boyunca  yoğun  bir  
çalıştay  gerçekleştiren  comenius  ekibi,  AB  ülkeleri  arasında yapılan  kültür,   dil ve  sosyal  
paylaşım  birlikteliğinin  birbirimizi anlamayı, farklı  kültürlere  saygı  duymayı  ve  dünya  
vatandaşı  olma  yolunda  bakış  açılarımızı  geliştirmeyi  kolaylaştıracağını  söyleyerek,  
Türkiye’de  ve  Kocaeli  Bahçeşehir  Kolejinde  olmaktan  son  derecede  mutlu  olduklarını;  
burada  gördükleri  ilgi  ve  desteği  kendi  ülkelerine  taşıyacaklarını  dile  getirdiler. Bahçeşe-
hir  Koleji,  yürüttüğü  bu  proje  ile Ebru  sanatını  misafirlerine  tanıtırken,  ebrunun  su  
üzerine  işlenen  bir  sanat  olduğunu  ve  bu  sanatın  insan  ruhuna  etkilerini  anlattı.  Önce  
Ebru  Kulübünün  çalışmalarını  izleyen  misafirler  daha  sonra kendileri de  ebru  çalışması  
yaparak  çok  eğlendiler. Çalıştay  sonunda  misafirler,  ebru  desenli  kartlar  üzerine   duy-
gularını  yazarak  duygu  ağacına   astılar.  Yazılan  her  bir  satır,  insanın  yüreğine  dokunan 
sözcüklerle,  hangi milletten olursak olalım duygu  dillerimizin  aynı  olduğu  mesajını  verdi.  

Kocaeli Bahçeşehir Kolejinden 
Yüreklere Dokunan Proje

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencimiz Irmak Bostan, İtalya’da düzenlenen ‘’BARIŞ’’ 
konulu 17. Uluslararası Karikatür Yarışmasında, Mansiyon 2.lik ödülüne layık görüldü.

17. Uluslararası Karikatür Yarışmasında 
2.lik Ödülü



2013-2014 Eğitim ve öğretim yılında Avrupa Birliği Comenius Projesi kapsamında yürütülen 
çalışmaya Antalya Bahçeşehir Koleji öğrencileri ‘ Begegnung Mit der Anderren Sprache und 
Kultur’’ (Diğer Dil ve Kültür ile Tanışma) projesi ile katıldı. Kabul edilen projenin ilk öğrenci 
aktivitesi olan 31 Ekim-8 Kasım 2013 tarihleri arasında Berlin’ de Leo Lionni Okulu öğrencileri 
ile ortaklaşa gerçekleşti.  Programa dahil ülkeler 27 AB üyesi ülke, Norveç, Lihtenştayn, İzlan-
da, Hırvatistan, İsviçre ve Türkiye’ dir. Bu yıl Türkiye’ den Antalya Bahçeşehir Koleji’ nin Leo 
Lionni Okulu ile başvurdukları projede öğrenciler diğer dil ve kültürlerle tanışmanın önemini 
vurgulayarak değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini sağladılar. Öğrenciler 
Almanya’da kültür turu da yaparak; Brandanburg Kapısı, Sanssoucci Sarayı, Berlin Duvarı, 
Televizyon Kulesi, Hemingway Okulu, Berlin Üniversitesi, Doğa Bilgi Müzesi’ ni gezdiler. 
Büyükelçiği ve Türkiye Konsolosluğunu da ziyaret ettiler.
Proje kapsamında Leo Lionni Okulu öğrencileri ile kermesler düzenlediler; zaman zaman da 
evlerine konuk oldular. Öğrencilerimiz aynı tarihlerde Berlin’ de bulunan Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumları Başkanı Sayın Enver YÜCEL ile derslere katılma fırsatı yakaladılar.

Antalya Bahçeşehir Koleji Berlin’i Fethetti

Alanya İlçe Birinciliği Voleybol Müsabakalarında Bahçeşehir Koleji Alanya Fen-Anadolu 
Lisesi Erkek Voleybol Takımı Alanya 1.si, Bahçeşehir Koleji Alanya Fen-Anadolu Lisesi Kız 
Voleybol Takımı Alanya 2.si oldu.

Bahçeşehir Koleji Alanya 
Fen-Anadolu Lisesinden Voleybol Başarısı
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Gaziantep Bahçeşehir Koleji 4. Sınıf öğrencileri hazırladıkları “ ÇEYİZ SANDIĞI SERGİSİ ve 
ANTEP KÜLTÜRÜ “ gösterileri ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Geçmişimi Öğreni-
yorum temasından hareketle hazırlanan gösteride, öğrenciler aile büyükleriyle röportaj 
yaparak, gelenek göreneklerini ve Antep kültürü hakkında bilgi aldılar. Aldıkları bilgiler 
doğrultusunda da programı hazırladılar. 4. sınıf öğretmenleri yaptıkları konuşmada insan-
ların geçmişleriyle yaşadıklarının ve geçmişine sahip çıkamayanların geleceği olmayacağının 
altını çizdiler. Gösteri öncesi konferans salonu fuaye alanında hazırlanan “ÇEYİZ SANDIĞI 
SERGİSİ “nin açılışı Okul Müdürü Sayın Selda Şener tarafından yapıldı. Sergide Antep’in 
yöresel kıyafetleri,  mutfak araç-gereçleri, kuru yemişleri ve daha birçok Antep’e özgü eşya 
konukların beğenisine sunuldu.   Gösteride, Şahinbey kadar yürekli, Şahinbey kadar canını 
bu vatan uğruna seve seve verecek olan Şahinbeyler “Şahinbey” şiirini profesyonel oyuncu-
lara taş çıkaracak şekilde canlandırdılar. Geleceğin gözü kara, vatan sevgisi dolu gözlerinde 
kahramanlık ateşi yanan Mehmetçikler güzel yurdumuza seslendi. Daha sonra kaynana-ge-
lin çekişmelerinin yöresel dille anlatımı izleyicileri tarafından zevkle seyredildi. Kız isteme, 
kına geceleri, düğünler, dua ve beddualar büyük bir başarı ile sahnelendi. Sahnelenen eski 
Gaziantep kına gecesi izleyenleri geçmişe götürdü. Yöresel kıyafet ve sahne dekoru ile minik 
öğrenciler sahnede devleştiler.

Gaziantep Bahçeşehir Koleji Öğrencileri 
Sahnede Devleşti



Edirne Bahçeşehir Anadolu Lisesi 10B ve 10C sınıfı öğrencileri Türk Edebiyatı derslerinde 
proje uygulaması olarak Orhun Abideleri’nin birer benzerlerini yaptılar. Türk Dili ve Edebi-
yatı Öğretmeni Emrah Aşıkoğlu danışmanlığında gerçekleştirdikleri projenin gerçeğe 
uygun olması için titizlikle çalışan öğrenciler, orijinalleri Moğolistan’da bulunan abidelerin 
fotoğraflarını inceledikten sonra projelerini şekillendirmeye başladılar. Proje grupları aldıkları 
ytongları eserlerin aslına sadık kalarak şekillendirdiler ve üst üste birleştirerek eskitme 
tekniğiyle boyadılar. Daha sonra eserlerin açıklamalarının olduğu birer bilgilendirici yazı 
hazırlayan öğrenciler, projenin tamamlanmasının ardından eserlerini okulda sergilediler.

Moğolistan’dan Edirne’ye Orhun Abideleri 

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü koordinatörlüğünde Gençlik Haftası dolayısıy-
la gerçekleşen, Küçük Erkek Basketbol müsabakalarında  bütün maçlarını kazanan, finalde 
Aydın Başak Kolejini 37-29  yenen Aydın Bahçeşehir Koleji Aydın Şampiyonu oldu. Aydın 
Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Öğretmenimiz aynı zamanda Basketbol Antrenörümüz Edip 
Kar; Okul ve kulüp bazında daha iyi başarılar elde edeceğimizi temenni ederek öğrencilerim-
izin bu başarıyı hak ettiğini dile getirmiştir.

Aydın Bahçeşehir Koleji
Basketbolda Şampiyon Oldu
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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’’

BAHÇEŞEHİR
KOLEJİNDE OLMAK
AYRICALIK...
Seda Yıldırım öğretmen… Eşi, Barış Yıldırım 
üst düzey yönetici. Oğulları Berk Yıldırım, 
Ümraniye Bahçeşehir Koleji öğrencisi.  
Bahçeşehir Koleji’nin Anadolu Yakasında 
açılacağını duyduklarında çok heyecan-
landıklarını hemen başvuruda bulunduk-
larını ifade eden Seda-Barış Yıldırım çifti, 
Bahçeşehir Koleji’ni neden tercih ettiklerini 
şu sözlerle anlatıyor: ‘’Çocuklarımızın 
toplumda yararlı birer birey olması için 
gereken tüm ihtiyaçların farkında olan ve 
bunları sağlayan bir eğitim kurumunda 
olmak bir ayrıcalık… Kişiye Özgü Eğitim, 
Dijital Dünya Okulu, Yaşam Boyu Eğitim, 
Çift Dilli Eğitim, Dünya Vatandaşlığı , SBS ve 
LYS farkındalığı ile okulumuzu tercih ettik. 
Umarız ki Ümraniye okulumuz Anadolu 
yakasında Bahçeşehir bayrağını layıkıyla 
dalgalandırıp yeni okullar açılmasına öncü 
olacaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum



GÖNÜL RAHATLIĞIYLA
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ...
Anne Geysu Kılıç senarist, baba Özgür 
Devrim Kılıç doktor… İki çocukları için 
Bahçeşehir Koleji’ni seçme nedenlerini şöyle 
anlattılar;
‘’İki kızımız var. Biri 3. sınıfa diğeri de ana-
okuluna gidiyor.  Her anne baba için sanırız 
en zor süreçlerden biri okul çağına gelen 
çocukları için uygun bir okul seçmek… Pek 
çok seçenek varmış gibi görünse de okul 
seçerken önemli olan bir okuldan ne bekle-
diğiniz.
Malum;  sınavların hayat çizgilerini belirle-
diği bir ülkede yaşıyoruz ve buna rağmen 
sürekli değişen bir eğitim sistemimiz var. Bu 
durumda sınav başarısına mı odaklanmak 
gerek? Yoksa çocuğun daha sosyal olacağı, 
sınavı çok da önemsemeyen bir okul modeli 
mi tercih etmeli?
Biz eşimle, öncelikle bir okuldan ne bekl-
ediğimizi düşündük. Elbette çocuklarımız 
yarış atı değil, ama sınav da bir gerçek. 
O zaman her iki durumu da önemseyen, 
onları hem akademik olarak iddialı biçimde 
eğitecek hem de sosyal olarak doyuracak bir 
okul tercih etmeye karar verdik. O zaman 
seçenekler iyice azalıyor.

Tam da o günlerde Bahçeşehir Koleji’nin  
bu yıl İstanbul’ un Anadolu Yakası’nda ilk 
okulunu açtığını öğrendik. Ondan sonra da 
okul araştırmayı bıraktık zaten. 
Bahçeşehir Koleji, eğitim sisteminde kendini 
sürekli geliştirirken aynı zamanda bir ge-
leneğe de sahip. Çocuklarımız akademik an-
lamda başarıya ulaşırken eve kapanmasın-
lar, aynı zamanda “Dünya Vatandaşı” da 
olsun istiyoruz. Bu nedenle önemsediğimiz 
bir diğer konu da yabancı dildi. Bahçeşehir 
Koleji’nin anaokulundan itibaren uyguladığı  
“Etkin Yabancı Dil Eğitimi” bizim beklentimi-
zi karşılıyor. 
Ayrıca üniversitesinin olması, Uğur Dersha-
nesi’nden gelen bir geleneğinin olması da 
çok kıymetli. Ben bu kurumda çocuğumun 
kişiliğinin ve nasıl öğrendiğinin önem-

seneceğine inandım.  Fen ve Teknoloji 
Lisesi’yle, oraya verilen önemle, ülkemizin 
geleceğine nasıl yatırım yapıldığını gördüm.  
Ayrıca “Global Eğitim Programı” ve “Öğren-
ci Değişim Programı”yla çocuklarımın 
kariyer planlamalarında yurtdışı ayağının da 
etkin biçimde kullanılmasını büyük olanak 
olarak görüyorum.  Tüm bunları düşününce 
gönül rahatlığıyla diyebilirim ki Bahçeşehir 
Koleji en iyi tercihtir!
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE
ÖĞRENCİLER MUTLU...
Anne Aslı Çokçetin bankacı, baba Görkem 
Çokçetin  Yapı Kredi Bankası Fikir Geliştirme 
Merkezi Müdürü… Oğulları Doruk Çokçetin, 
Halkalı Bahçeşehir Koleji’nin 1. Sınıf öğren-
cisi… Anaokulundan itibaren Bahçeşehir 
Koleji’ni tercih eden Çokçetin ailesi neden-
lerini şöyle anlattı:
‘’Oğlumuz Doruk için anaokulu ararken,  
şansımıza  Bahçehir Koleji Anaokulu Atak-
ent’e açılmış ve ilk kayıt yaptıranlardan biri 
olmuştuk. Anaokulundaki 3 yıllık süreçte 
bizim için çok güzel ve Doruk için çok faydalı 
geçti. Doruk her gün okula arkadaşlarını 
ve öğretmenlerini çok severek gitti ve  bu 
sürede çok gelişti. Yine Bahçehir Koleji 
Halkalı İlköğretim Okulu’nun açılması Do-
ruk’un ilkokula başladığı yıla denk geldi. Bina 
öğretim yılına yetişir mi yetişmez mi diye 
düşünürken Eylül’de  hemen hemen her şey 
düşünülmüş ve ufak detaylar hariç tamam-

lanmış güzel bir okul binası ile karşılaştık. 
Anaokulundan tanıdığımız ve başarılı 
bulduğumuz bazı öğretmenleri tekrar 
görmek ise bizi ayrıca sevindirdi. Sınıf öğret-
menimizin çocuklarla kurduğu ilgi, güven 
ve disiplin dengesi ile önümüzdeki 4 yılın 
başarılı ve sorunsuz geçeceğine inanıyoruz.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ.
DÜNYA
STANDARTLARINDA 
EĞİTİM VERİYOR...
Hafize Baş- Ahmet Ethem Baş, Halkalı Bahçeşe-
hir Koleji velisi… Bahçeşehir Koleji’ni seçme 
nedenlerini şu sözlerle anlattılar;
‘’Çocuklarımızı hızla değişen, rekabetin yoğun 
olduğu bu zorlu dünyamıza hazırlamak için, 
içinde teknoloji, sanat, spor ve müziğin tüm 
branşlarının olduğu, dünya standartlarında 
eğitim veren, farklı yabancı dilleri bünyesinde 
barındıran, çağdaş, medeni ve Atatürkçü bir 
okul arıyorduk. Halkalı Bahçeşehir Koleji tüm 
beklentilerimizi en üst seviyede karşılamakla 
kalmadı ayrıca çocuklarımızın yaratıcı, özgüveni 
yüksek, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, 
bilgiden bilgi üreten, iletişimi güçlü ve sorum-

luluklarını bilen bireyler olmasını da sağladı. 
Emeği geçen ve geçmekte olan herkese sonsuz 

teşekkürler…



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ.
DÜNYA
STANDARTLARINDA...
Dr. Filiz Çevirme  Medical Park Bahçeliev-
ler-Genel Müdür Yardımcısı,  Şafak Çevirme  
ise  Mühendis… Oğulları Raif Şafak Çevirme, 
Halkalı Bahçeşehir Koleji 5. Sınıf öğrencisi…
Okul seçimimizde ilk kriterlerimizden birisi 
fiziki özellikti, artık çeşitli yapılardan bozma 
sağlıksız ortamlarda çocuğumuzu tüm gün 
boyunca tutmak istemiyorduk, okul olarak 
yapılmış bir bina istiyorduk. Halkalı Bahçeşe-
hir Kolejine gelince, fiziki şartlar olarak 
dünya standartlarında bir okul olduğunu 
görüp bu konuda rahatladık. İkinci olarak 
yabancı dil önemli bir kriterdi, okulumuz 
birkaç ay içinde farkını belli etti, oğlumuzun 
pratiği gelişti. Diğer önemli bir konu çocuk-
larımız bizden çok öğretmenlerini görüyor-
lar, öğretmenlerimizi tanımak istedik ama 
Sevgili okul müdürümüz Ayşenur Semerci 
ve müdür yardımcımız Sibel Baş Hanıme-
fendileri tanıyınca, anne şefkatini ve disiplini 
en uygun dozda ayarladıklarını gördük ve 
zaten eğitim kalitesinden de emin olduğu-
muz okulumuza oğlumuzu gönül rahat-
lığıyla emanet ettik. Çocuklarımızın burada 
kendine güvenen, sağlıklı bir ruh ve bedene 
sahip, ülkesine ve milletine yararlı bireyler 
olarak yetişeceklerine inanıyoruz.
Biz artık Bahçeşehir Kolejini ailemizin bir 
parçası olarak görüyoruz ve yakın dost-
larımıza da tavsiye ediyoruz.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİNİN 
YABANCI DİL
EĞİTİMİNDEN ÇOK
MEMNUNUZ...
Doktor Defne Çubukçu’nun oğlu Emre 
Çubukçu Florya Bahçeşehir Koleji 8. Sınıf 
öğrencisi… Defne Çubukçu, Florya Bahçeşe-
hir Kolejinde oğlunun sınav, yabancı dil ve 
uygulamalı derslere yönelik yaptığı çalışma-
ları şöyle anlattı:
‘’Emre 8. Sınıfta ve sınava hazırlanıyor. Yeni 
sınav sistemi ile ilgili okulumuzdan aldığımız 
destekten çok memnunuz. Hafta sonları 
okulda sınav olması son derece avantaj 
sağlıyor. Ayrıca dokümanlarında yeterliliği 
çok önemli ve bu konuda okulumuzdan çok 
memnunuz.
Rehber öğretmenlerimizde çok yardımcı 
oluyor. Emre’nin eksik olan konuları ile ilgili 
yakından gözlemleme yapıp bizi bilgilendiri-
yorlar. Ve bizi yönlendiriyorlar.
Okulumuzun yabancı dil eğitiminden çok 
memnunuz… 2 yabancı dil gerçekten çok 
önemli ve çok iyi öğretiliyor.
Sanat, spor, gezi alanlarında da oldukça aktif 
çalışmalar yapılıyor. Bu da çocuklarımızın 
sosyalleşmesinde büyük katkı sağlıyor.
Genel olarak okulumuzun eğitiminden, 
öğretmenlerimizden ve okul içinde yapılan 
tüm çalışmalardan memnun olduğumuzu 
belirtmek isterim. Oğlumun okulunun da 
desteği ile başarılı olacağına ve  hedefine 
ulaşacağına inancım sonsuz.
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Bahçeşehir Koleji, Türkiye’de ilk kez geliştirilen
Güvenli Okul Projesi ile üst düzey güvenlik tedbirlerini

hayata geçirdi…

GÜVENLİ
OKUL
BAHÇEŞEHİRDE



Öğrencilerin gelişimlerini sağlıklı bir eğitim 
çerçevesinde tamamlamaları ve gelecekte 
yararlı birey olmaları amacıyla Türkiye’de ilk 
kez geliştirilen Güvenli Okul Projesi, Bahçeşe-
hir Koleji Halkalı ,Bahçeşehir, Ümraniye  başta 
olmak üzere tüm Bahçeşehir Koleji kampüsler-
inde uygulamaya konuldu.

Uygulanan projeyle beraber Bahçeşehir 
Kolejinin denetlendiğini belirten Bahçeşe-
hir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 
Programı Bölümü Başkanı Osman Öztürk, 
Güvenli Okul Projesi’nin amacının, öğretmen 
ve öğrencileri okul içi ve dışındaki tehlikeli 
faktörlere karşı korumak ve güvenli bir şekilde 
eğitim görmelerini sağlamak olduğunu  belir-
tiyor. Öztürk, Güvenli Okul Projesi, Bahçeşehir 
Üniversitesi, City Security Group ve Global Se-
curity Group’un ortaklaşa hazırlayıp uyguladığı 
bir proje olduğunu anlattı. Amacın, velilerin 
gözü arkada kalmadan, güvenebilecekleri bir 
ortam sağlamak olduğunu anlatan Öztürk, 
şöyle konuştu: “Güvenli Okul Projesi’nde 
öğrenci-öğretmen ilişkileri, öğrencilerin okula 
bağlılıkları ve okul yönetiminin güvenli okul 
kriterleri açısından sisteme uygunluğu ile aile, 
çevre, okul ve toplum güvenliği gibi unsurlar 
yer alıyor.”

Üst düzey güvenlikte verim sağlayan bir 
siteme sahip olduklarını ifade eden Öztürk, 
şunları söyledi: “Okullar fiziksel, psikolojik 
ve sosyal yönden güvenli bir yapıya sahip. 
Öğrencilerin kültürel aktivitelerini yaptıkları 
ortamlarda da güvende olmalarını sağlıyoruz. 
Mimariden çevreye, koridorlardan sınıflara 
kadar her mekânın başarıya ve eğitime odaklı 
olması gerekiyor. Ayrıca, çocukların yangın ve 
deprem konularında da bilinçli olmaları çok 
önemlidir.” Öğrencilerin evlerinden çıkıp eğitim 
görecekleri okula gelmeleri ve tekrar güvenli 
bir şekilde evlerine dönmeleri sürecinde her 
şeyin güvenliğini sağladıklarını ifade eden Öz-
türk, “Bu proje ile velilerimiz okulun bir paydaşı 
oluyor ve onları da bu projeye destek olmaya 
bekliyoruz” dedi.
Bahçeşehir Koleji kampüslerinde güvenli eği-
time uygun koşulların ve tedbirlerin gerektiği 
gibi yerine getirilmiş olduğunu ifade eden 
Global Security Group CEO’su David Katz ise 
“Eğitim alanındaki öncelik ve temizlik tedbirl-
eri dikkat edilmiş kriterler arasında yer alıyor. 
Bu kriterlerin yanında, çevre koşulları, eğitim 
düzeni ve aile-öğretmen işbirliği ile Bahçeşehir 
Koleji kampüsleri standartların üstündedir. 
Kampüsleri her alanda başarılı ve yenilikçi 
bulduk diye belirtti.
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BSG kaliteye büyük  önem vermekte olup 
yaptığı çalışmalar sonucu; ISO 22000:2005,  
ISO 9001:2008, ISO18001:2007, ISO 
14001:2004 kalite yönetim sistem belgelerine 
sahiptir. Son olarak  kalite yönetim sistem 
belgelerine ISO 10002:2004 (Müşteri Mem-
nuniyeti ve Şikayet Yönetimi) belgesini de 
katmıştır… 

BSG tüm projelerinde iş sağlığı güvenliği 
açısından risk analizlerini yaptırmıştır. İşyer-
inde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat 
yönünde zorunlu olduğu gibi, işletmenin ve 
ülkenin geleceği açısından da oldukça önem-
lidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi 
kayıplar meydana gelmektedir. 

Halbuki, gerek iş kazaları gerekse meslek 
hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek 
alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. 
Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin 
toplamına risk değerlendirmesi veya risk 
yönetimi diyebiliriz. BSG Ailesi’nde iş sağlığı ve 
güvenliği çok önemlidir….

BSG’de 
Kalite



BSG Ailesi 
Büyümeye Devam Ediyor
BSG Ailesine yeni üyeleri katılıyor, ailemiz 
büyümeye devam ediyor… 2013 yılının son 
aylarında BSG Ailesine; Ankara Bahçeşehir 
Koleji, Adana Bahçeşehir Koleji, İskenderun 
Bahçeşehir Koleji, Denizli Bahçeşehir 
Koleji, Şanlıurfa Bahçeşehir Koleji, Ümraniye 
Bahçeşehir Koleji, Halkalı Bahçeşehir Koleji 
katıldı… 








