Bilfen Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk Beyefendi’ye ülkemize böyle güzel ve
başarılı bir kurum kazandırdığı için teşekkür ederim.
Bilfen Ataşehir 8.sınıfta evladım var dünyanın zor bir süreçten geçtiği bugünlerde herkes uzaktan eğitim
nasıl olacak diye düşünürken Bilfen planlı programlı okul müdüründen idarecilere öğretmenlere kadar herkesin
büyük özverisi ile bu süreci en verimli şekilde geçiriyor. Bilfen Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk
Beyefendi’ye ülkemize böyle güzel ve başarılı bir kurum kazandırdığı için teşekkür ederim. Oğlum Fatih EFE'nin
hayatında Ataşehir Bilfen'in, onun değerli müdürünün ve fedakâr öğretmenlerinin yeri hep farklı olacak.

Serkan AY

İngilizce dersi ve öğretmenleri aracılığıyla birer dünya vatandaşı olarak gramer ve dil
bilgisinden ziyade, bir kültürel alt yapı ve dünya görüşü almaları, güncel ve dünyayı ilgilendiren olaylardan haberdar olabilmeleri çok hoşuma gidiyor.
Merhaba,
Bilfen’de eğitim gören iki çocuğum adına İngilizce dersleriyle alakalı bir geri bildirimde bulunmak istiyorum.
Geçen gün oğlumun siber zorbalıkla alakalı konuşmasına şahit oldum, onun bu kadar donanımlı olması beni
şaşırttı ve çok mutlu etti. Gerek yaptığımız gezilerde ya da anlık karşımıza çıkan olaylarda fark ettiğim bir şeydi
bu. Oğlumun ünlü bir ressamın tablosunu tanıması ve bizi şaşırtması ya da gündemdeki konulardan, dünyevi
sorunlardan yaşının küçük olmasına rağmen haberdar olması gibi örnekleri var bunları nereden öğrendiğini
sorduğumdaysa İngilizce dersinde öğrendiklerini söylüyor.

Makaleler ve işlenen konuların kapsamları ve güncelliğiyle sadece gramer ve yabancı dil öğretimi değil,
çocukların İngilizce dersi ve öğretmenleri aracılığıyla, birer dünya vatandaşı olarak, gramer ve dil bilgisinden
ziyade, bir kültürel alt yapı ve dünya görüşü almaları, güncel ve dünyayı ilgilendiren olaylardan haberdar olabilmeleri
çok hoşuma gidiyor. Onların hele şu dönemde akşama kadar ekran başında olmalarından dolayı zaman bulup
kapatamadıkları bu açığı ders aracılığıyla kapattırdığınız için hocamıza ve okulumuza teşekkür etmek istedim.

Sevgilerimle…

Ayşe BARUTÇU

Sürekli artarak devam eden kurumsal başarınızın çok ciddi ve özverili bir çalışmaya, bilgili,
kararlı, azimli ve idealist bir eğitim kadrosuna sahip olmanıza bağlı olduğuna inanıyorum.
Mehmet Ali Hocam Merhaba,
Cihan Başar Bilfen’e gelirken verdiği karar ile Robert Kolej’i kazanacağını söylüyordu. Bu süreçte başta siz
olmak üzere rehberlik servisinde çok yardımlarını gördüğümüz, profesyonel yaklaşımından hiç ödün vermeden
işini inanarak ve gönülden yapan tüm öğretmenlerimizin yaklaşımları ve ders işleme yöntemleriyle çok büyük
emek ve çabaları sonucunda sanırım “Robert”liyiz artık:)

Aslında sonuç ne olursa olsun ben bir anne ve eğitimci olarak sürekli artarak devam eden kurumsal
başarınızın çok ciddi ve özverili bir çalışmaya bilgili, kararlı, azimli ve idealist bir eğitim kadrosuna sahip olmanıza
bağlı olduğuna inanıyorum. Bu süreçte elbette Başar’ın azimle hedefine odaklanması önemli idi fakat biz ne
zaman bir bocalama yaşasak siz hep destek oldunuz, öğrenci-okul-veli üçgeninde bizi büyük küçük hiçbir sorunumuzda yalnız bırakmadınız. Başarılı, lider ve öncü olmanın, en tepeden, en uçta çalışanına kadar ortak inanç ve
heyecana sahip, kaliteli ve donanımlı bir ekip olmanın sonucu olduğunu bilen ve en önemlisi de bir anne olarak
can-ı gönülden teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum sizlere…
Sağ olun, var olun...

Saygılarımla,

Gülfer BEKTAŞ

Doğru yerde olduğumuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederim.
Sevgili Meltem Hanım,
Ataşehir Bilfen Ortaokulu 8-A sınıfında eğitim gören Bartu Eryiğit’in velisi olarak bu zorlu süreçte gerek
okul idaresinin gerekse öğretmenlerimizin verdiği emekler için bir öğretmen ve anne olarak çok teşekkür ederim.
Bu zorlu süreci hem akademik hem de psikolojik anlamda bu kadar güzel yönettiğiniz ve bizlere doğru yerde
olduğumuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Tüm emeklerinizin karşılığını bulması dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla,

Banu ERYİĞİT

Bilfen Ataşehir ilk günden itibaren kucaklayan, anlayışlı bir o kadar da kuvvetli akademik yapısıyla ve birbirinden tatlı, sevecen, işinin ehli kadrosuyla bize her zaman “İyi ki
de gelmişiz.” dedirtti.
Sevgili Meltem Hanım,
Bilfen Ataşehir ilk günden itibaren kucaklayan, anlayışlı bir o kadar da kuvvetli akademik yapısıyla ve
birbirinden tatlı, sevecen, işinin ehli kadrosuyla bize her zaman “İyi ki de gelmişiz.” dedirtti. Kızımın hem dersler
hem müzik konusundaki potansiyelini ortaya çıkardı. Biz matematiğe, fen derslerine yatkınlığını gitarı sevebileceğini belki de anlamadan, geliştiremeden sınav sürecine kapılıp gidecektik. Oynadığı tenis performans sporunda
sık sık şehir dışına turnuvalara gittiği oldu. Dönüşte dersler istisnasız telafi edildi. “Bilfen Orkestrası”nda unutulmaz anılar biriktirdi.

Hayat boyu sürecek çok güzel dostluklar kurduğumuz bir dönem biterken şahsınıza, yönetim kadronuza,
tüm öğretmenlerimize, rehberlik bölümüne ve güvenlikten başlayarak tüm çalışanlarınıza kızım, eşim ve kendi
adıma gönülden teşekkür ediyorum.

Sevgilerimizle,

Meltem ÇELİKEL TRUBODY

Çocukların içlerindeki cevheri bulmalarına ve bizlere göstermelerine vesile olduğunuz için …
Figen Hanım, Meltem Hanım Merhaba,
Teşekkür ederim diyerek söze başlamak istiyorum. Dün gece gerçekten masal tadında muhteşem bir gece
yaşattığınız için… Çocukların içlerindeki cevheri bulmalarına ve bizlere göstermelerine vesile olduğunuz için
…Böyle güzel ve ince ince düşünülmüş bir organizasyona imza attığınız için…
Gurur duydum, mutlu oldum, keyif aldım. Sizlerin nezdinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize binlerce teşekkürler…Her biri sahnede ayrı ayrı mucizeler yaratan, mükemmel bir performans sergileyen tüm çocuklarımızın
emeklerine, ellerine, ağızlarına sağlık. Biz ailece bir sonraki konser organizasyonunu iple çekiyor olacağız.
İyi ki Bilfenliyiz…

Sevgilerimle...

Gözde Balcı ALİKALFA

Sevginiz ve sisteminizdeki incelikleriniz için çok teşekkür ederiz…
Sevay Hanım Merhabalar,
Öncelikle bu sene Bilfenli olmakla ne kadar iyi bir karar vermiş olduğumuzu gerek aile içinde gerekse
arkadaşlarımız arasında özellikle son bir haftadır bu kadar yoğun konuşurken bunu size de belirtmeyi ve teşekkür
etmeyi ihmal etmek istemedim. Hem akademik olarak hem de psikolojik olarak Can’da pek çok olumlu özellikler
ön plana çıkmaya başladı. Problemlerini bizimle bile çözerken farklı bir dil kullanıyor artık Can. Örneğin cümlelerine
hep “Seni anlıyorum, evet ama…” diye başlıyor:) Bunu her konuda o kadar sık yapmaya başladı ki bu bizim sosyal
hayatımıza bile yansımaya başladı. Demek ki okulda öğretmenleri bu kelimeleri kullanarak Can’a yaklaşıyor ki o
da bunu alışkanlık hâline getirmiş. Küçük bir şey gibi gözükse de aslında çok büyük bir şey başarmışsınız Can’la
okulda. Artık evde de bahçede de öğretmenleriyle de problemlerini agresifleşerek ya da küserek değil, konuşarak
halletmeye çalışıyor. Akademik gelişmelerin en büyüğünü ise özellikle İngilizce dersinde fark ediyoruz. İngilizcem
kötü diye söylenen Can, öğretmeninin gözüne girebilmek ve Dojo kazanmak için kendini paralıyor ekstra ödev
istiyor:) biz tabii çok şaşırıyor ve mutlu oluyoruz.
Eminiz ki her şey SEVGİYLE başlar…

Bütün öğretmenlerinize ve size ilginiz, sevginiz ve sisteminizdeki incelikleriniz için çok teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar,

Deniz KANBAY & Halit DİLDAR

Profesyonelliğinizi hep yanımızda hissettik.
Sevgili Esra Hocam,
Bir yılı aşkın bir süredir devam eden bu zorlu dönemde Bilfen ailesi olarak desteğinizi ve profesyonelliğinizi
hep yanımızda hissettik. Hem siz yöneticilerimiz hem de değerli öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle bizlere hiçbir
sıkıntı yaşatmadınız. Gün geldi gece yarılarına kadar çalıştınız. Siz hissettirmediniz ancak biz büyük bir şükranla
hep bu fedakarlıkların bilincindeydik. Çok teşekkür ederiz.

Kendimizi bu yıl da çok şanslı hissederek öğretim yılını noktalamaya hazırlandığımız bu günlerde sizin
Bilfen Eğitim Kurumunun A’dan Z’ye tüm yönetici, öğretmen ve çalışanlarına yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Gülçin Kunt ÖZKAN & Mehmet Koray ÖZKAN

Okul uygulamalarına baktığımda bu kurumun manevi değerlerinin de ne kadar yüksek
olduğunu kanıtladı.
Sevgili Bilfen Ailesi,
Dünyaca yaşadığımız sıkıntılı sürecin ilk anlarından itibaren çok hızlı ve profesyonel şekilde sistemi
kurmanız, çocuklarımızı adapte etmeniz, sıkıntılı durumları hızlıca tespit edip yerli yerinde nokta atışı aksiyonlar
almanız, bu kuruma dahil olma sürecinde aldığımız kararın ne kadar doğru olduğunu gösterdi bizlere. Böyle bir
süreçte bölme öğrenen, geometrik şekiller çizen, İngilizce kelime bilgisi ve telaffuzuyla anne babasını şaşırtan ve
gururlandıran bir kızımız varsa gizli ve aşikâr kahramanlarımızın eseridir.

Sevgili öğretmenlerimiz bir an olsun manevi desteklerini de çekmedi evlatlarımızın ve psikolojilerimizin
üzerinden. İlk günden bu yana çocukları rahatlatmak için ettikleri telefonlar, paylaştıkları bireysel cep numaraları
diğer okul uygulamalarına baktığımda bu kurumun manevi değerlerinin de ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı.
Arka planda gösterdiğiniz tüm fedakarlıklara, offline-online yayınlarda gösterdiğiniz tüm emek ve sabra minnettarız. Her şey için çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Belgin & Mehmet Karaca

Benim 36 yaşıma kadar aldığım eğitimden fazlasını aldı daha birinci dönem bitmeden.
Merhaba Yeşim Hanım,
Teşekkür etmek için bu maili yazıyorum. Damla’nın İngilizcesi çok gelişti. Okula başlamadan önce renkleri
ve sayıları ve vücudunu (el ayak burun baş gibi) biliyordu. Şimdi bize İngilizce öğretiyor. Benim 36 yaşıma kadar
aldığım eğitimden fazlasını aldı daha birinci dönem bitmeden. Artık yurtdışına çıktığımızda Damla’ya
güveneceğim gezerken konuşmak için. İmkânım olursa ben de geleceğim okula kaçak. Teşekkür ederim verdiğiniz
eğitim için hayal ettiğimden ötesini öğrendi Damla.

Sevgi ve saygılarımla,

Eda BİNİCİ

Öğretmenlerin tüm çocukları sürekli gözlemlemesi, onlara her türlü soruyu sorma imkânı
tanıması ve neredeyse ışık hızında sorularına cevap vermeleri gerçekten takdire şayan.
Merhaba Meltem Hanım,
Biz okulunuzun 7/B şubesi öğrencisi Erim Sarıcan'ın velileri Aralya & Emre Sarıcan. Herkesten ve her
şeyden şikâyet etmenin çok kolay ancak takdir ve teşekkür etmenin çok zor olduğu bir ortamda, biz kendi adımıza
yaptıklarınızın farkında olduğumuzu belirtmek ve ayrıca en içten teşekkürlerimizi sunmak istedik. Okulların Covid
virüs nedeniyle zorunlu olarak kapatılmasıyla birlikte tüm çocukların sanki okulları devam ediyormuş gibi hissetmeleri
için yapılanları hayranlıkla izliyoruz. Mükemmele yakın bir teknolojik altyapı, çok iyi hazırlanmış günlük ders
programları ve ev çalışmaları onları aynı tempoda tutmaya yetiyor ve artıyor. Aslında buraya kadar yazdıklarımız
birçok özel okulda olan ve şahit olduğumuz türden çalışmalar. Ancak fark zaten bu noktadan sonra başlıyor.
Oluşturulan whatsapp iletişim kanalları vasıtasıyla öğretmenlerin tüm çocukları sürekli gözlemlemesi, onlara her
türlü soruyu sorma imkânı tanıması ve neredeyse ışık hızında sorularına cevap vermeleri gerçekten takdire şayan.
Halen öğretmenlerin sanki normal okul süreci devam ediyormuş gibi bu zor koşullarda dahi etüt çalışmaları
planlamaları ise bizce ülke standartlarının çok çok üzerinde. Çocuğumuz bize “Bu akşam etüt çalışmam var, öğretmen beni de almış.” dediğinde tepkimiz gözlerimiz açık şekilde birbirimize bakmaktan öteye geçemedi. Bu hafta
bize veli toplantı yapılacağına dair bilgilendirme mesajı geldiğinde “İyi ki Bilfen'e gelmişiz.” cümlesini bir kez daha
söyledik ve bu artık sistemin ne kadar mükemmel işlediğinin en son göstergesi dedik. Bunun öncesinde yapılan 8.
sınıf veli bilgilendirme toplantısını atlarsak haksızlık etmiş oluruz. Tüm bunlar o toplantıda Ali Bey'in söylediği “Siz
çocuğunuzu bize bırakın, başka desteğe gerek yok, biz bu işi en iyi şekilde yapıyoruz.” sözlerinin göstergeleriydi.
Açıkçası böyle bir dayanağımızın olması bizlerin de işine gelmiyor değil :)Tüm bu süreçte emeği geçen herkese ayrı
ayrı teşekkürlerimizi ve en içten dileklerimizi sunmak isteriz. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla,

Aralya & Emre SARICAN

Okulun kurumsal kimliğinin ve yönetim kadrosunun çok soğuk kanlı bir şekilde süreci
yönettiği ve başarınızın bir tesadüf olmadığını bir kez daha netlikle gördük.
Merhaba,
Ben Seyit Yılmaz, 1-B sınıfı öğrencilerinizden 353 numaralı Teoman Yılmaz'ın babasıyım. Tüm dünyanın
karşı karşıya kaldığı bu sürecin etkilerini oğlumuz ve kendi açımızdan sizlerle paylaşmak istedik. Tatil dönemi
açıklandığı ilk günlerden itibaren hazırlıklı alt yapınız bizleri çok mutlu etti. Oğlumuz 1. sınıf olmasına rağmen
öğretmenlerinizin yardımıyla hızlıca adapte oldu. Bilinmezlerin içinde yaşadığımız süreci zamanla daha da anlamlandırmaya, yaptığınız eğitim becerisini kıyaslama imkânımız oldu. Bu değerlendirmelerimiz sonucunda
- Çocuklarımızla daha yakın bir ilişki kurma fırsatı yakaladık. Onlarla ders çalıştık, etkinliklerinize katıldık ve
öğretmenlik mesleğinin kutsallığı hatırladık.
- Öğretmenlerimizin ne denli üstün bir azim, özveri ve istikrar içinde olduğuna şahit olduk.
- Tüm zorluklara rağmen okulun kurumsal kimliğinin ve yönetim kadrosunun çok soğuk kanlı bir şekilde süreci
yönettiği ve başarınızın bir tesadüf olmadığını bir kez daha netlikle gördük. Elbette ki süreci bir maestro gibi
yöneten sizlere de sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun.

Saygılarımızla,

Iryna & Seyit YILMAZ

Hayatta mutluluk başarıyı getiriyor, başarı ise mutluluğu...
Hilal Hanım Merhaba,
Hayatta mutluluk başarıyı getiriyor, başarı ise mutluluğu. 3 yıldır Eren’de gözlemlediğim en önemli şey,
okula bir kez bile mutsuz gitmediği. Eren’i önce mutlu, sonra da donanımlı bir genç adam olarak hayata hazırlayacağınıza eminim. Eren size emanet ve biz çok rahatız.

Sevgiler,

Didem ÇİFTÇİ

Bilfen Okulları sadece kendisi ile yarışıyor.
Sevgili Müdürümüz,
Anaokulu yılları ile beraber yaklaşık on yıldır, velinizim. Bu sene büyük kızımın 8. Sınıfa yükselmesi sevinci ile TEOG hareketliliğini yaşarken, bir yandan da küçük kızımın 1. Sınıf heyecanı hayatımıza girdi. Bilfen Okullarının her geçen sene bir adım daha öne gittiğini, kendini tekrar etmediğini görüyor ve yaşıyordum ama bu yıl
yeniden 1. Sınıf velisi olunca anladım ki Bilfen Okulları sadece kendisi ile yarışıyor. Eylül ayındaki "Tanışma Partisi" ile kendini iyice belli etti ki yıllar geçtikçe daha da "özelleşmişsiniz"

E-etüt çalışmalarınız da çocuklarımızı ne kadar sahiplendiğinizin bir kanıtı değil mi? Çocuklarımızı, bir öğrencisi
değil de kendi evladı gibi gören eğitim sisteminizden memnun olduğumuzu iletmek istedik. Sizin başarınız, çocuklarımızın ve Türkiye'nin başarısı olacaktır...

Saygılarımla...

Gülnur ELLİİKİ

Ben ne dershane tanırım ne özel hoca.
Merhabalar,
İsmim Belma UZUN. Gedik Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Kızım Naz UZUN anaokulundan beri
Ataşehir Bilfen’deydi. Şimdi de Çamlıca Bilfen Lisesi son sınıf öğrencisi. Ben ne dershane tanırım ne özel hoca.
Sadece ve sadece sizler sayesinde çocuklarıma iyi bir alt yapı verebileceğime inanıyorum. Hakkınızı helal edin,
kurumuna ödediklerimiz son kuruşuna kadar helaldir size. Çok teşekkür ediyorum eğitim işini hakkıyla yaptığınız
için.

Başarılarınızın devamını diliyorum, tüm çalışanlara saygılarımı sunuyorum.

Belma UZUN

Ataşehir Bilfen’in yanından geçişlerde trafik kuralına ve terbiyeye aykırı davranıp
dostu selamlıyor gibi korna çalmaktan kendimi alıkoyamayabilirim, af ola =).
Sayın Osman Bey,
Kızımız Elvan Zeynep GÜRBÜZTÜRK, Ataşehir yuvanızda 8 yıl eğitim görüp bu yıl yuvadan uçtu. SBS
sınavında kurumunuz, kurduğunuz sistem, oluşturduğunuz yönetim kadronuz ve çok değerli öğretmenleriniz
sayesinde İstanbul Lisesi ve Robert Koleji’ne girmeye hak kazandı.

Okulunuz sayesinde kazandığı lise, Gerek edineceği ders dışı kazanımlar, Gerekse arzu ettiği bir üniversiteye
gidebilme olasılığının artması açılarından bizim için elbette çok önemli. Ama kazandığı okuldan çok, şunlar için
nezdinizde camianızın genel yönetim kadrosuna ve Bilfen Ataşehir’in bütün sevgili mensuplarına teşekkür etmek
istiyoruz.

Kızımız; Hepsi ilgili davranan, örnek şahsiyetler olan öğretmenlerinden güzel terbiye aldı, onlar tarafından
eğitildi, öğretildi. Çalışma, ödev yapma disiplinleri, sorumluluk duygusu kazandı.
Bir okul, başka okullardan; Girişteki güvenlik görevlilerinin, katlardaki görevlilerinin davranışları ile bile mi
ayrılır? Öyleydi. Veli toplantısı organize etme şekliyle bile mi ayrılır? Öyleydi.

Ataşehir Bilfen’in yanından geçişlerde trafik kuralına ve terbiyeye aykırı davranıp dostu selamlıyor gibi
korna çalmaktan kendimi alıkoyamayabilirim, af ola =).

Saygı, sevgilerimizle.

Adnan & Meral GÜRBÜZTÜRK

Gözlerinde gördüğüm sevinç ve ışıltı inanın benim için paha biçilemezdi.
Kıymetli Hocalarım,
Kızım Yasemin, geceden sabah ne giyeceğini bile hazırlayıp odasına koydu. Sabah da “Anne okulu çok
özlemişim, çok iyi oldu bu dersler.” diyerek kalktı. Gözlerinde gördüğüm sevinç ve ışıltı inanın benim için paha
biçilemezdi. Sizlerin nezdinde okulumuzun tüm eğitim kadrosuna ve bu sistemin bizlere ulaşmasını sağlayan tüm
ekibe en samimi hislerimle, gönülden teşekkür ederim.

On beş yıllık bir Bilfen velisi olarak, beni yine ve yeniden yanıltmayan, okulumuz yöneticilerine de teşekkürlerimi iletmenizi şükranla rica ederim. İyi ki varsınız.

Saygılarımızla,

Zeynep ÖBEK

Çocuklarımızın sahadaki kıyasıya mücadeleleri, bitmeyen hırslarının yanında hiç bırakmadıkları centilmenlikleri ve spor ahlaklarını seyrettik gururla…
Meltem Müdürüm Merhaba,
Büyük Oğlum Kerem Çınar hazırlık sınıfını da sayarsak 8 yıldır Bilfen Eğitim ailesi içinde eğitimini almakta...
Bilfeni tercih etme sebebimiz öncelikli olarak akademik başarısı içindi. Geçen 8 yıl içinde sportif ve sanatsal
katkılarını Çınar da zaman içinde gördükçe hep mutlu olduk.

Ancak size Türkiye Şampiyonasında yaşadığımız bir tecrübeyi anlatmadan geçemeyeceğim. Uşak'ta
oynanan çeyrek final maçlarının sonuncusu bitti ve çocuklarımızı soyunma odasının çıkısında bekliyorduk. İlk
maçımızı oynadığımız Mersin Lisan Fen Kurumları Basketbol Takımının koçu yanımıza gelerek "Çocuklarınızı
pırlanta gibi yetiştirmişsiniz. Sahadaki mücadelelerini gururla, büyük zevkle seyrettim. Tebrik ederim sizleri.”
dedi. İstanbul-Antalya maçı sonrası çocuklarımızın hepsini alınlarından öptü. Çocuklarımızın sahadaki kıyasıya
mücadeleleri, bitmeyen hırslarının yanında hiç bırakmadıkları centilmenlikleri ve spor ahlaklarını seyrettik gururla. Başka bir okulun basketbol koçundan bu takdiri duymak sadece biz anne & babaların emeği ile değil, okuldaki
tüm öğretmenlerimizindi katkılarıyla oldu. Spor ahlakini, rakibini hiçbir zaman küçümsemeden verdikleri
mücadele hırsı için özellikle koçlarımıza sonsuz teşekkür ederim.

Sevgilerimle,

Çiğdem YILMAZ

Eğitim çağındaki bir çocuğun hayat başarısı için öğrenmesi gereken; kendini geliştirmek,
sorumluluklarını yerine getirmek, öğrenme şevkinin kırılmadan kendine bir şeyler katmasıdır ki
bunu da öğretmenleriniz fazlasıyla yerine getirdiler.
Nilgün Hanım Merhabalar,
Ben sınavdan önce sizlere teşekkür etmek istedim. Sonuç ne olursa olsun Yağmur’un bu sene ders aldığı tüm
öğretmenlerimize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Eğitim çağındaki bir çocuğun hayat başarısı için öğrenmesi
gereken; kendini geliştirmek, sorumluluklarını yerine getirmek, öğrenme şevkinin kırılmadan kendine bir şeyler
katmasıdır ki bunu da öğretmenleriniz fazlasıyla yerine getirdiler. Size Yağmur’un okuldan getirdiği bazı sözlerini
iletmek istiyorum.
-Anne ben Türkçe öğretmenimi çok seviyorum ya. Bugün ona soru sormaya gittiğimde

‘’Aferin Yağmurcuğum,

seninle gurur duyuyorum, çok güzel çalışıyorsun.’’ deyip sırtımı sıvazladı.
-Din hocamız çok komik anne, valla bütün gün onun dersi olsa keşke…
-Etütte eski fen öğretmenim Filiz Hoca’m vardı, ben tüm testi doğru yapıp ona gösterdiğimde biliyor musun bana
sarılıp gözleri doldu anne. ‘’Sen ne zaman bu kadar akıllı bir kız oldun?’’ dedi.
-Nilgün Hoca’ya çok acıyorum anne. Valla o telefon hep kulağında.
-Matematik hocama 2 yanlış yaptım, dedim. ‘’Olsun bak onları da öğrendin, bir dahakine onları da yapmayacaksın.’’
dedi.
-Anne güvenlik görevlisi abla kapıda beklerken’ “8’ler boş durmasın test çözsün!’’ diye bağırıp bizi güldürdü.
-Akşam eksik tamamlamaları yaptık anne. Özlem Öğretmen’im ‘’beni maillere boğdun Yağmur, ne çok çalıştın
öyle!’’ dedi.
-Ayfer Hoca kata geldi ‘’Akşam herkesi etütte göreceğim.” diye bağırdı. Mutlaka katılmam lazım anne.
Bu ve bunun gibi nice sözler ve davranışlar bu süreçte bizlere çok katkı sağladı.
Son bir teşekkürüm de güvenlik ekibinize olacak.

Sabah o yoğun trafikte, tek tek çocuklarımızı güler yüzle

karşılamaları, tüm dikkat ve ciddiyetleriyle okula sokmaları ve en önemlisi hafta sonu kurslarında, her seferinde
‘‘Allah zihin açıklığı, kolaylık versin, başarılar çocuğum.’’ diyerek karşılamaları inanın beni çok duygulandırıyor.
Böyle önemli bir senede bize bu duyguları yaşatmış olmanız inanın paha biçilemez.

Sevgi ve saygılarımla,

Hülya BAŞAR

KANADA’daki Bilfenli öğrenciniz…
Bilfen’de sizlerle, sizlerin sayesinde aldığı alt yapı ile burada anavatandan 8000 km uzakta Kanada
Ottawa’da, 3. sınıfı okurken 6. sınıf öğrencilerine sunum yapan öğrencinizle gurur duymalısınız hocam… İyi ki
varsınız; emeklerinizi; haklarınızı helal ediniz. Paylaşmak istedim bu güzel tabloyu. Poyraz Demir ÇANKAYA,
Barrhaven Ottawa, KANADA’daki Bilfenli öğrenciniz…

Sevgiler,

Esra ÇANKAYA

Düşünüyorum da ben de kızımla beraber büyüdüm. Bilfenli olmanın gururunu sınav
sonucu her ne olursa olsun hep yaşayıp taşıyacağız.
Defne, TEOG’ da ne yapar bilemiyorum tabii. Onun deyimiyle ‘’tam’’ da yapabilir yanlışı da çıkabilir. Bildiğim
bir şey var o da ‘’tam’’ bir öğrenci olduğu. Dört dörtlük bir hazırlanma süreci yaşadı. Her ödevini itina ile yaptı.
Aldığım tüm test kitaplarını bitirirken bizi ekstra bir külfete de sokmadı. Çünkü çıkan yanlışlarını bıkmadan, usanmadan, yorulmadan cevaplayacak öğretmenleri vardı. Ne kadar çok soruya yanıt verdiklerinin bizzat ben şahidiyim.
Ne teneffüs ne de öğlen arası demeden, kızımın tüm yanlışlarına cevap verdiler, anlattılar. Hepsine sizin nezdinizde
çok teşekkür ederim. Aslında teşekkürden öte minnettarım.

Bu süreç içerisinde kızımın arkasında, kendinden önce öğrencilerini düşünen sizin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin desteğini ben de hep hissettim. Hep anlayışla karşıladınız, bana bile destek oldunuz. Sağ olun var olun.
Düşünüyorum da ben de kızımla beraber büyüdüm. Bilfen ’den mezun olurken kızıma aynı kalitede bir lise bulmak
çok zor olacak inanın. Bilfenli olmanın gururunu sınav sonucu her ne olursa olsun hep yaşayıp taşıyacağız.
Çok teşekkürler. İyi ki Bilfen’ de okuyor çocuklarım. Sağ olun, var olun.

Sevgiler, saygılar

D. Aylin TOSUN

Sizler bizlerin çocuklarına yeri geldi bizden daha sabırlı ve anlayışlı, yeri geldi daha yakın
oldunuz.
Değerli Öğretmenim,
Çocuklarımızın üstündeki hakkınız ödenemez. Fedakârlıklarınızın karşılığı verilemez. Bunu şu zorlu senemizde
daha çok gördük ve anladık ki sizler bizlerin çocuklarına yeri geldi bizden daha sabırlı ve anlayışlı, yeri geldi daha
yakın oldunuz.

Hepinizin ayrı ayrı çok değerli izleri olacak çocuklarımızın üstünde, emekleriniz için sonsuz teşekkürler!
Bir öğretmenin en önemli birikimi, aradan geçen yıllara rağmen kendisini hatırlayan öğrencileridir. Umarım yıllar
içinde sayısını aklınızda tutamayacağınız kadar sizleri hatırlayan öğrencileriniz olsun.

Gülçin ÖZALTAN

Okulumuzun bu zor günlerde uyguladığı sistem ve bu sistemi uygulayan siz öğretmenlerimizin gösterdiği mücadele inanılmaz.
Merhabalar Gizem Hanım,
Eşim de ben de bugün yapmış olduğumuz görüşmeden inanın çok mutlu ayrıldık. Kızımız Zübeyde’nin bu zor
süreçte uzaktan sanal bir ortamda derslerinden hiç kopmadan yoğun olan İngilizce programını takip etmesinde
göstermiş olduğunuz çaba için size çok teşekkür ederiz.

Gerçekten okulumuz ve öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Okulumuzun bu zor günlerde uyguladığı sistem
ve bu sistemi uygulayan siz öğretmenlerimizin gösterdiği mücadele inanılmaz. Kızımız İngilizce derslerini çok
sevmekte ve ödevlerini zevkle yapmakta. Bu konuda emeğiniz çok büyük.

Çok teşekkür ederiz, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Ayşe Gökçen & Ali Bayram ÖZTÜRK

Konuları bu derece mikro seviyede takip edip makro seviyede yakaladığınız başarıya da
hayret ve gıptayla bakıyorum.
8. sınıflar için başlayan kurs ile beraber sizi aramış, Ece’nin özellikle fen ve matematik derslerinde geçen
seneden kalan bazı konularda eksiği olduğunu sizinle paylaşmıştım. Bu telefonumu takiben 4 öğretmeninizle
beraber aynı gün dört koldan eksiğini gidermek için büyük bir motivasyon ve çabayla çalışıp kızıma destek oldunuz.
Kızım, aynı haftanın sonunda ‘’Anne, fen sorularını rahatlıkla yapabiliyorum, kendime güvenim geldi.’’ diyerek eve
geldi. Bunu kızımdan duymak elbette güzel bir şey ama ben sizi tekrar aramadan öğretmenlerimizin beni arayarak
bilgi vermesi ise bambaşka bir şey.

Hem çalışan ham de anneliği önemseyen ama ikisini aynı derece iyi yapmaya çalışan biri olarak hayatta en
değerli varlığım olan kızlarım için verdiğiniz desteğin ne anlama geldiğini size anlatamam.
Özel sektörde uzun süreler çalışmış, hâlâ çalışmakta olan biri olarak konuları bu derece mikro seviyede takip edip
makro seviyede yakaladığınız başarıya da hayret ve gıptayla bakıyorum.
Tüm öğretmenlerinize teşekkür etmek isterim.

Sevgilerimle

Nurdan GÜNDOĞDU

İyi ki varsınız… iyi ki yollarımız kesişmiş…
Sayın Hocam,
Kurum içerisinden ama tamamen objektif bir veli olarak sizlere çok teşekkür etmek istedim. Her zaman iletişime
açık, çalışkan ve sistemi en iyi şekilde uygulayan kadroya sahip bir kurumda olmaktan gurur duymuşumdur. Ama
özellikle pandemi sürecine eksiksiz, kesintisiz, sıcak, keyifli ve eğitici dersler süreci evde mükemmel ve sıkıntısız
geçirmemizi sağlamakta.

İyi ki varsınız… İyi ki yollarımız kesişmiş…

Saygılarımla,

Ece Banu ÖZAN

Çocuğumuzun gelişimini hayranlıkla izliyoruz..
Merhabalar Gizem Hanım,
Kızımızın İngilizce öğreniminde gösterdiği başarılar hakkındaki memnuniyetimizi sizinle paylaşmak
istiyoruz. Okulunuzdaki İngilizce eğitim metodu, kullanılan materyaller ve öğretmenleri sayesinde kızımız daha
anaokulundan başlayarak hızlı bir şekilde İngilizceyi anlamaya ve konuşmaya başladı. Geçen yıllar içerisinde
derslerinizde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini etkin bir şekilde vermeye devam ettiğinizi gözlemliyor;
çocuğumuzun gelişimini hayranlıkla izliyoruz. Evde İngilizce sohbet edebilmemiz ve kendini rahatça ifade
edebildiğini görmek bizi inanılmaz mutlu ediyor.

Gerek sınıf içinde gerekse bu zorlu pandemi sürecinde sağladığınız kaliteli eğitim, göstermiş olduğunuz ilgi,
alaka için sizlere ve yöneticilerinize sonsuz teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Saygılarımızla

Berna & Haluk AKÇALI

Online dönemde bir kez daha bu düşüncelerim pekişmiş oldu ve binlerce kez teşekkür
etmek istedim.
Merhabalar Esra Hanım,
Yaptığınız mesleğin her daim en takdir edilecek mesleklerden olduğuna inancım tamdı. Ancak şu online dönemde
bir kez daha bu düşüncelerim pekişmiş oldu ve binlerce kez teşekkür etmek istedim.

Rutinde öğretmenlerimizin emeği çok fazla, bununla birlikte branş derslerinin online eklenmesi ile kızımın
enerjisinin yükseldiği ve daha mutlu olduğunu hissettim. Sizin nezdinizde tüm Bilfen ailesine ama tabii kendi öğretmenlerimize çok daha fazla teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Çiğdem ÇALKILIÇ

Bu düzeydeki yönetici kalifikasyonunun bir yönetim politikası olduğunu bilen bir veli
olarak siz Bilfen yöneticilerini tebrik ediyorum.
Sayın Bilfen Yöneticileri,
Zaman içerisinde görüşlerine değer verdiğim yakın arkadaşlarımdan çocuklarını Bilfen’e gönderenlerin
memnuniyetini duyar hâle geldim. Bilfen ile tanışmak için şubat tatili içerisinde Bahçeşehir Bilfen Müdürü’nüz ile
görüştük. O aşamadan sonra okul rehberlik sorumlusunun da katıldığı bir dizi görüşme yaptık. Görüşmeler sonucunda yapılan değerlendirmeleri ve tavsiyeleri oğluma uygulamaya başladım. Sonuçlar beklentilerimin çok üstünde
ve çok kısa sürede inanılmaz bir yol aldık.

Bahçeşehir okul müdürünüz Ayfer Hanım’a ve rehberlik sorumlunuza profesyonel yaklaşımları ayırdıkları
zaman ve tüm görüşmelerdeki sıcak ve samimi yaklaşımlarından ötürü teşekkür etmek istiyorum. Bu düzeydeki
yönetici kalifikasyonunun bir yönetim politikası olduğunu bilen bir veli olarak siz Bilfen yöneticilerini tebrik ediyorum.

Sevgilerimle

Pelin SAVRAN ERDOĞMUŞ

Öğrenimin, bilginin olduğu her yer okuldur. Bunu bize kanıtladığı için Bilfen ailesine
onyüzbinmilyon minnet olsun…
Değerli Öğretmenlerimiz,
‘’Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir
orman, sırasında dağ başı. Öğrenimin, bilginin olduğu her yer okuldur.’’ Bunu bize kanıtladığı için Bilfen ailesine
onyüzbinmilyon minnet olsun…

Öğrenimin ve eğitimin disiplin ve ciddiyetini bu dönemde aynı şekilde devam edebileceğini çocuklarımıza ve
biz velilere gösterdiğiniz, bu zor süreçte yanımızda olduğunuz, sosyo psikolojik destek ve güven aşıladığınız için,
eğitimi her koşulda üstün bir performans ve özveriyle veren, çok fedakâr öğretmenlerimiz olmak üzere, online
altyapısını ve sistemini kurarken emeği geçen tüm teknik ekibe ve sürece katkı sağlayan tüm yöneticilerinize teşekkür ederim. Sağlıklı, güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla

İlkay ÖZTORA

Bilfen Çamlıca İlkokulu, bugünkü haliyle, benim gözümde global olarak örnek alınacak bir
ilkokuldur. Bilfen Çamlıca İlkokulu olarak bence işinizi Aşk’la yapıyorsunuz. Ve çocuklar
üzerinden evrene harika bir şey veriyorsunuz. Kutsal ve emsal çalışmalarınız için bir veli olarak
okulumuza çok teşekkür ediyorum.
Sevgili Şeyma Hanım,
Bilfen Çamlıca okulumuzda bütün ekip olarak sizlerin yaklaşımlarınızı, sistemlerinizi, emeklerinizi,
katkılarınızı görüyor ve yaşıyoruz. Bilfen Çamlıca İlkokulu, bugünkü haliyle, benim gözümde global olarak örnek
alınacak bir ilkokuldur.25 yıldır Avrupa firmalarında, Avrupa iş kültürünün içinde yoğurulmuş bir kişi olarak ve
eğitim hayatı yüksek standart okullarda geçmiş bir kişi olarak net görüyor ve sizinle en samimi düşüncemle
görüşümü paylaşıyorum. Kızım Lila 4.sınıf öğrencisi. Karma branş derslerine başladığımız bu yıl yine sistemden ve
öğretmenlerimizin en yüksek standardından çok etkilendim. Oğlum Ali Roe, 1.sınıfın son ayında, Bilfen Çamlıca’ya
başka okuldan transfer oldu. Bir örnek olarak söylüyorum: Tek basamaklı toplama ancak yapıyordu. Bu yıl Gözde
öğretmenimizin en güzel çabaları ve en tutarlı sistemleri sayesinde en zor problemlerini çözme yollarını anladı ve
kendi kendine çözüyor. Sorumluluklarını yerine getirmeye önem veriyor. Okuduğu metni anlıyor, sorulan soruları
anlıyor ve yanıtlayabiliyor. Bu hayatta en önemli kavramlardan biri sanırım “anlayış”. Anlamayı anlamak, anlamayı
keşfetmek ve anlayışlarımız sayesinde hayatı daha iyi, daha yararlı, daha güzel sürdürebilmek.

Bilfen Çamlıca İlkokulu olarak bence işinizi Aşk’la yapıyorsunuz. Ve çocuklar üzerinden evrene harika bir şey
veriyorsunuz. Kutsal ve emsal çalışmalarınız için bir veli olarak okulumuza çok teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla…

Arzu ROE

Çok zor bir sene yaşadık ancak çocuklarımız için bu sene bir kayıp olmadı aksine sizlerin
sayesinde dolu dolu bir yıl oldu. Bunun için de size ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız. İyi ki Bilfen ailesindeyiz.
Değerli Çamlıca Bilfen İlköğretim Müdürlüğü,
Çok kıymetli öğretmenlerimiz tüm yıl boyunca inanılmaz bir azimle, disiplinle ve en önemlisi sevgi ile bu zor
sene ve süreçte çocuklarımızın yanında oldular. Gerek akademik gerek psikolojik açıdan daima çocuklarımızın
takibini yaptılar, geri dönüşleri sağladılar, gelişimleri için her türlü yöntemi uyguladılar, buna da bizler bizzat şahit
olduk.
Çok zor bir sene yaşadık ancak çocuklarımız için bu sene bir kayıp olmadı aksine sizlerin sayesinde dolu dolu bir yıl
oldu. Bunun için de size ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki Bilfen ailesindeyiz.

Saygı ve sevgilerimle…

Hülya KAVAZ DİL

Türkiye’de Bilfen gibi bir kurumun varlığı hepimize ümit veriyor, işini iyi yapan kurumlar
geleceğimizi aydınlatıyor.
Değerli Hocalarımız,
Koronavirüs Pandemisi’nin hepimizi şaşkına çevirdiği bir ortamda, bizi olumlu olarak şaşkına çeviren başka
bir durum daha oldu. Okullar tatil edilince evden eğitim konuları gündeme geldi. İçimden “Herhalde ödevler
verilecek, sonra bunların cevapları birkaç video ile yapılacak ve durum idare edilecek.” diye geçirmiştim. Tatil
haftasının ilk salı günü oğlum Ali’yi bilgisayarın başında düzenli bir eğitim programı içinde görünce Bilfen’in bu
olağanüstü duruma hazırlık seviyesi hem beni hem de eşimi çok etkiledi. Diğer okulların bilgileri bize ulaşmaya
başlayınca Bilfen’i daha da çok takdir ettik. Bu vesile ile bu konuda emeği geçen tüm eğitim personeline, öğretmenlerimize, teknik ekibe, yöneticilerimize içten teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi iletmek istedik. Türkiye’de Bilfen gibi
bir kurumun varlığı hepimize ümit veriyor, işini iyi yapan kurumlar geleceğimizi aydınlatıyor. Tüm Bilfen çalışanlarının bu dönemi sağlık ve huzur içinde atlatmalarını diliyoruz.

Saygılarımızla…

Kutkan & Seda KURTTEPELİ

“Mezun ederek benden kurtulamazlar ben nerede okursam okuyayım önce Bilfenliyim. Her
zaman okulum ve öğretmenlerim hayatımda olacak.” Bir öğrenciye büyük bir ailenin parçası
olduğunu hissettirmek, okulu ve eğitim hayatını sevdirmek bence de en kıymetlisi.
Sevgili Gülden Hoca’m,
Size oğlumun hayatında attığınız imzanız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Rüzgâr’a ilkokul bakarken
sizler Rüzgar’la görüştükten sonra bana dediniz ki “Bu çocuk tam da bizim okulumuza göre.” Beni bunun içten,
samimi ve profesyonel bir görüş olduğuna o kadar güzel ikna ettiniz ki okuldan çıktığımda bambaşka bir bakış açım
vardı. Sizinle görüşürken her “ama” ile başlayan cümlemde güven verdiniz bana. Mesela, “Ama Rüzgâr yarı zamanlı
konservatuvar öğrencisi, haftada iki gün çıkışta konservatuvara gidecek bazen sınavlar çakışacak siz buna müsamaha gösterebilecek misiniz?” dediğimde. “Biz bütün öğrencilerimizin her alanda arkasında oluruz, bu konuda hiç
şüpheniz olmasın. Ayrıca bizim okulumuzun orkestrasında da Rüzgâr çok mutlu olacaktır.” dediniz. Gerçekten
hocam ne dediyseniz arkasındaydınız. Zaman zaman şikayetlerimle kapınıza geldiğimde şikayetlerimin tümünü
dikkate aldınız, çözüm buldunuz ve bana her zaman şunu söylediniz “Onur Hanım, siz rahat olun, sadece kuruma
güvenin.” Gerçekten hocam bir gün bile beni hayal kırıklığına uğratmadınız. Müzik, Rüzgâr’ın hayatının çok önemli
bir parçası, bu konuda da tüm zümrenin emeği çok büyük. Dans konusunda, sahne konusunda isteyen öğrenciyi
doyuracak gayet güzel bir sisteminiz var ve Rüzgâr sizin çatınız altında, her alanda onu çok mutlu eden güzel
performanslar sergileyebildi.

Bu sabah LGS sonuçlarımızı aldık. Gayet güzel bir netice çok şükür. Özellikle son bir sene pandemi koşullarındaki profesyonelliğiniz, akademik ve psikolojik desteğiniz, kapsayıcılığınız için çok teşekkür ederim. Gecenin
bir saati bile çözemediğimiz soruları attığımızda cevap veren o büyük yürekli öğretmenlerimizin her birinin önünde
saygıyla eğiliyorum. Sayenizde yaramaz bir çocuk olarak kanatlarınızın altına aldığınız oğlum çok donanımlı,
sağduyulu, başarılı bir adama dönüştü. Bir Bilfen velisi olmanın gururunu yaşıyorum ve her birinize minnetlerimi
sunmak istiyorum.

Rüzgar da şunu eklememi istedi. “Mezun ederek benden kurtulamazlar ben nerede okursam okuyayım önce
Bilfenliyim. Her zaman okulum ve öğretmenlerim hayatımda olacak.” Bir öğrenciye büyük bir ailenin parçası
olduğunu hissettirmek, okulu ve eğitim hayatını sevdirmek bence de en kıymetlisi. Hakkınız ödenmez.

Dr. Onur Sezgün ÖZKAN

İnanılmaz bir özveri ile, sabırla, titizlikle, sevecenlikle, disiplinle, hepimize yol göstererek,
neredeyse 7 gün 24 saat bizlerle el ele olan çok değerli yöneticilerimiz ve hocalarımız;
muhteşem bir enerjiyle çocuklarımızı ve bizleri kavradınız.
Sayın Hocam,
Her zamanki gibi duygu dolu bir töreni daha geride bıraktık. Önce kızımı mezun ettiniz, ardından oğlum
Kaan’ı… Ama bu sefer çok özel bir dönemi geride bırakarak bu aşamaya geldik. Pandemi şartları hepimizin işini
daha da zorlaştırdı… İnanılmaz bir özveri ve titizlikle yürüttüğünüz bu süreç için ne kadar teşekkür etsem azdır.
İnanılmaz bir özveri ile, sabırla, titizlikle, sevecenlikle, disiplinle, hepimize yol göstererek, neredeyse 7 gün 24 saat
bizlerle el ele olan çok değerli yöneticilerimiz ve hocalarımız; muhteşem bir enerjiyle çocuklarımızı ve bizleri
kavradınız.

Hiç kibarlıklarını kaybetmeden, hiç bilimsellikten kopmadan, hiç sabırları tükenmeden sürdürdü öğretmenlerimiz bu muhteşem tutumu. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz Bilfen Ailesi’ne şahsınızda gönül
dolusu teşekkürlerimizi iletiyor, hürmetle önünüzde eğiliyoruz. Ayrıca bütün görevlilerimize, güvenlik sorumlularımıza, emeği geçen bütün çalışanlara da içten teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Sağ olun… Var olun…

Saygılarımızla…

Sırma & Ahmet TURGUT

Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın bir aile olarak özverili çalışmaları için çok teşekkür
ediyorum.
Sayın Gülden ERDEN,
Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencilerinizden 7/K sınıfı 540 numaralı Melis Aşık’ın annesi olarak hem size hem
de başta Atilla Azizi hocamız olmak üzere tüm müzik öğretmenlerimize “Bir Kış Masalı” isimli konser için çok teşekkür etmek isterim. Çocuklarımızın müziği sevmeleri konusundaki katkıları yanı sıra okula her gün daha çok severek
gelmeleri ve derslerine daha istekli çalışmalarını sağladığını düşünüyor ve devamını diliyorum. Öğretmenlerimiz ve
çocuklarımızın bir aile olarak özverili çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Yıl sonu konserini merakla bekliyoruz.

Saygılar,

Esin AŞIK

Bilfen’i seçmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha görerek kendimle gurur
duydum. Okulunuzla tanışalı 8 yıl oldu. Her yıl; gerek eğitiminiz, sosyal olanaklarınız gerekse
gösteri ve sevgilerinizle iyi ki Bilfen’deyiz demenin mutluluğunu yaşadık.
Sayın Gülden Erden, Kıymetli Öğretmenim,
Şu an 8.sınıf öğrencisi olan Aslı Akman ile 5.sınıf öğrencisi Asude Akman’ın annesi ve velileriyim.
Okulunuzla tanışalı 8 yıl oldu. Her yıl; gerek eğitiminiz, sosyal olanaklarınız gerekse gösteri ve sevgilerinizle iyi ki
Bilfen’ deyiz demenin mutluluğunu yaşadık.

Çocuklarım okula geldikleri her sabah, şevkle uyandılar ve bir kez bile “Keşke tatil olsaydı.” demeksizin
okula geldiler. Bir anne olarak bundan daha mutlu olunabilir mi? İki çocuğum da derslerde konuları zevkle öğrendi,
akademik merak duyguları gelişti. Sayenizdedir. Tüm öğretmen kadronuza sonsuz teşekkürler. Büyük kızım, TEOG
hazırlığı sebebiyle bu yıl her gün okula geldi. Kendi açımdan endişeyle başladığım TEOG yılı korktuğum gibi olmadı.
Zira, zamanını etkin kullanma konusunda bilinçlendirdiğiniz kızım kendisinden beklenenden çok daha fazla test
sorusu çözerken kitap da okudu. Çok sevdiği belgeselleri de izledi. İstisnasız her sabah mutlu uyanarak okula geldi.
Müteşekkirim. Bütün bu güzelliklerin yanında katıldığım tüm etkinliklerinizden hayranlıkla ve gururla ayrıldım.
Bugüne dek pek çok konser, sergi ve gösteriye katıldım. 15 Mart akşamı Esenşehir Bilfen’de gerçekleştirdiğiniz sergi
ve gösteri için teşekkür etmek istedim. Öncelikle serginiz çok etkileyiciydi. Öğrencilerin özenle hazırladıkları tüm
sergi ürünleri birbirinden güzeldi. Gerek öğrencilerinize gerekse özveriyle çalışan öğretmenlerinize sonsuz teşekkürler... Vee gösteri tek kelime ile muhteşemdi. Bütün salon gözyaşları içinde izledik öğrencilerimizi. Her etkinlikte
olduğu gibi bir okul gösterisinin çok çok üstünde bir kurgu ve performans izledik. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize, okul yönetimine şahsınız nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Bilfen’i seçmekle ne kadar doğru bir karar
verdiğimizi bir kez daha görerek kendimle gurur duydum. Çocuğumla, öğretmenleriyle, okuluyla Bilfen Ailesini
yürekten kutluyorum.

İçten sevgi ve saygılarımla…

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

Bilfen’i tercih etmemizdeki en önemli etken ileride gireceği TEOG sınavı iken, şimdi tam
öğrenme metoduna dayalı bir Türkçe eğitiminin bu şekilde bir yabancı dil eğitimiyle de
desteklemesinden dolayı veli olarak çok mutlu ve umutluyuz.
Sayın Fatih Öztürk, Sayın Nuşen Kayatürk,
Bilfen Çamlıca İlköğretim okulu 1-F sınıfında öğrenim görmekte olan Zeynep Yıldırım’ın velisiyim. Geride
bıraktığımız 7 ayın sonunda Zeynep’te gördüğümüz ve bizzat tecrübe ederek yaşadığımız ilerleme bizi hayretler
içinde bıraktı. İngilizce okuyup yazamazken ve ben yapamam duygusu ile konuşmaya çekinirken şu anda her
akşam istediği bir objeyi İngilizce tanıtıyor; gittiği bir yeri, sevdiği bir oyuncağı, ailesini, arkadaşlarını anlatarak
akıcı ve uzun cümlelerle İngilizce konuşuyor ve bunlarla ilgili mini video çekimleri yaparak öğretmenine gönderiyor.
Çok uzun saatlerini geçirdiği okulunda, İngilizce öğretmeninin sürekli sınıfta ve okulun her noktasında onlarla
olması sayesinde İngilizceyi hayatına daha kolay adapte edebildiğini görmekteyiz. Bazen eve geldiğinde İngilizce
yaptıkları yemekhane sohbetlerinden bahsederken bazen resim dersindeki konuşmalarını anlatıyor. İngilizceyi ders
gibi değil yaşayarak, tecrübe ederek ve en önemlisi de keyif alarak öğreniyor. Sınıfını, öğretmenlerini ve
arkadaşlarını çok seviyor.

Bilfen’ i tercih etmemizdeki en önemli etken ileride gireceği TEOG sınavı iken, şimdi tam öğrenme metoduna
dayalı bir Türkçe eğitiminin bu şekilde bir yabancı dil eğitimiyle de desteklemesinden dolayı veli olarak çok mutlu
ve umutluyuz. Yabancı dil eğitimine verdiğiniz destek, iyi niyet ve profesyonel eğitim kadronuz için teşekkür ederiz.

Saygılarımla…

Gülden Kirmani YILDIRIM

Şaşkınız gerçekten, izliyoruz ve size şükrediyoruz. Üç ay önce sadece sesleri tanıyorken
şimdi evimizde mektuplar yazıyoruz ve İngilizce seslendirmeler yapıyoruz. Bize bu mutluluğu
yaşattığınız için çok ama çok teşekkür ederiz.
Kıymetli Öğretmenlerimiz,
Bu yıl oğlumuzun ilk harflerine, ilk hikâyelerine, unutamayacağımız mutlu anlara sebep oldunuz. Okulun ilk
günlerinde İngilizce anlayamadığı için gözyaşlarına boğulurken bugün “Öğretmenim ödev yapmalıyım.” diyerek
masasından kalkmıyor. Büyük bir heyecan ile eve gelen hikâyeler okunuyor, sonrasında gazetelere geçiliyor.
Şaşkınız gerçekten, izliyoruz ve size şükrediyoruz Her daim dualarımızdasınız. Şaşkınız gerçekten, izliyoruz ve size
şükrediyoruz. Üç ay önce sadece sesleri tanıyorken şimdi evimizde mektuplar yazıyoruz ve İngilizce seslendirmeler
yapıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için çok ama çok teşekkür ederiz.

Bilginur & Bayram DEMİR

Mutluluk paylaştıkça büyür...
Ben 1C sınıfından Alya ve 4G sınıfından Melisa Demirel’in annesiyim. Yaklaşık 1-1,5 ay önce yine sizden
geçen yıl mezun olan kızımı okuluna (Robert College) kızımın ve yine çoğu Bilfen öğrencisinin katıldığı bir gösteriye
gitmiştim. Bu gösteriyi İskoçya’daki bir etkinlik için hazırlamışlardı. Çocuklar İskoçya’ya gitmeden gösteriyi ailelere
ve öğretmenlerine sergilemişlerdi. Gösteriye Alya ve Melisa da seyirci olarak gelmişti. Ortamda birçok yabancı öğretmen vardı. Alya ana dili yabancı olan bu öğretmenlerle kendi isteği ile konuştu, sohbet etti, kendini sevdirdi. Öğretmenler Alya’nın İngilizcesini çok beğendiler ve çok iyi konuştuğunu söylediler. Hatta Alya’nın okulunu sordular
çünkü yabancı dille eğitim veren bir okulda okuduğunu düşünmüşler. Bilfen öğrencileri hayır bizim okulumuzda
okuyor diye gururlanarak söylediler. Biz de çok mutlu olduk.

Alya ile Kurban Bayramı’nda yurt dışına gitmiştik. Fransa’da da çok rahat ve öz güvenle konuşmuştu.
Alya’daki öz güveni görmenizi isterdim. Kendisi gidip gösteride görev almak, onlara yardım etmek istediğini öğretmenlere söyledi. Mutluluk paylaştıkça büyür.

Selam ve saygılarımla

Hülya Cebiroğlu DEMİREL

Baştan sona kadar özenle hazırlanmış, her ayrıntısı düşünülmüş ve profesyonelce hayata
geçirilmiş çarpıcı ve duygu yüklü bir performans izledik, sizleri yürekten tebrik ederim.
Dün akşam Bilfen Çamlıca’da gerçekleşen 29 Ekim kutlamaları bizi çok duygulandırdı ve sizin nezdinizde tüm
görevli öğretmenlere teşekkür etmek istedim. Baştan sona kadar özenle hazırlanmış, her ayrıntısı düşünülmüş ve
profesyonelce hayata geçirilmiş çarpıcı ve duygu yüklü bir performans izledik, sizleri yürekten tebrik ederim. Açık
havada yapılması, şarkıların seçimi, program akışı, öğrencilerin dansları ve türküleri seslendiren müzik öğretmeninin içimize işleyen sesi mükemmeldi hâlâ etkisindeyiz. Ayrıca organizasyonun tam vaktinde başlayıp tadında
kalacak uzunlukta olması, tüm çalışanların güler yüzlü karşılaması da tam Bilfen’e yakışır şekildeydi. Belli ki öğretmenlerimiz çok emek harcamış ve çok yorulmuşlar fakat emin olun ki buna değdi. 29 Ekim kutlamalarının hep
coşkuyla yapılması dileği ile…

Saygılarımla,

Şebnem ALKIN

Bir yabancı dili biliyorum demek ancak o dilde düşünülmeye başlandığı zaman olur. Ve bu
çocuklar sayenizde bunun temelini atmışlar. Nereye gitsek “Hangi okula gidiyor?” diye
soruyorlar. Gururla “Bilfen” diyoruz.
Merhabalar,
1-G sınıfından Lal Lüleci’nin annesiyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz 3 yaş arılar sınıfından beri
Bilfen kurumu çatısı altındayız. Anlamadan oyunla İngilizce okuma yazma öğrendi bu çocuklar. Ama şunu söylemeliyim ki bu sene başından beri uygulanan sistem sayesinde inanılmaz bir atağa kalktılar. Kelime hazneleri inanılmaz gelişti. Ben bunu yurtdışı seyahatlerimizden birinde fark ettim, biliyorsunuz ki çocuklar evde genelde bir şey
paylaşmazlar okulla ilgili. Seyahatimizde çocuklarla oldukça rahat, akıcı şekilde İngilizce konuştu, oynadı, oyun
kurdu. Dil bölümü mezunu biri olarak yabancı dilin hiçbir zaman ders olarak gösterilmemesi taraftarıyım yani böyle
hayatın, dersin yaşamın içinde öğrenilir bu dil. Bir yabancı dili biliyorum demek ancak o dilde düşünülmeye
başlandığı zaman olur. Ve bu çocuklar sayenizde bunun temelini atmışlar. Nereye gitsek “Hangi okula gidiyor?” diye
soruyorlar. Gururla “Bilfen” diyoruz.

Biz veliler olarak böyle başarıları duymanız gerektiğiniz düşündük. Yaptığınız şeyin mükemmel sonuçlar
verdiğini bilin istedik.

Sevgiler ve saygılar,

Emel LÜLECİ

Eğitimin bir ekip işi olduğuna inanıyorum. Bu kadar başarılı geri dönüşümü olan yabancı
dil öğretiminiz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum.
Gülden Hanım Merhaba,
1-B sınıfından Sarp Eryılmaz’ın velisiyim. Eğitimin bir ekip işi olduğuna inanıyorum. Bu kadar başarılı geri
dönüşümü olan yabancı dil öğretiminiz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Fazla zamanınızı almadan geçtiğimiz hafta
sonu yaşadığımız bir olayı da sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Çok samimi bir arkadaşım ve onun Arnavut asıllı
iş ortağının eğitimini İngilizce olarak yurtdışında olan, on sekiz yaşındaki kızı da bize akşam yemeğine davetliydi.
Sarp kendisini tanıtmadan tutun masadaki sohbete hiçbir yardımımız olmadan eğer biraz yavaş konuşursanız ben de
konuşulanları merak ediyorum ve katılmak istiyorum diyerek katıldı. Hatta yemek uzun sürüp misafir sandalyesinden kalkmadan önce Sarp İngilizce “Acaba sandalyenize mi yapıştınız merak ettim!” diyerek espri bile yaptı. Uzun
soluklu emeğiniz ve ülkemizin geleceği çocuklarımıza olan üstün katkılarınız için teşekkürü tekrar borç bilirim.

Neslin ERYILMAZ

Çift dil sisteminin başarısı ile İngilizcede Türkiye’de 1 numarasınız.
Sayın Öğretmenlerim,
Bir oğlum 1.sınıfta, diğeri ana okulunda. Konu evlat olunca insan çok duygusallaşıyor. Sizlere teşekkür
edilecek konuların listesi bile oldukça uzun olduğu için çok vaktinizi almamak adına öncelikle eşim ve ben, yüzlerce
yüksek kaliteli Bilfen standardı için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz.
Yanı sıra çift dil İngilizce uygulamanız müthiş marjinal bir fark yaratarak öne çıkıyor. Her yıl -gençliğinde iyi lisan
eğitimi alamamış- binlerce iş insanına, 15 yıldır yabancı bir sistem ile eğitim sunan lisan eğitim kurumlarının kurucusu olarak İngilizce eğitiminde hızlı ve başarılı sonuç almanın nadirliğini ve değerini iyi biliyorum. Bu sebeple çift
dil eğitim uygulamalarınızın çok başarılı etkilerini kısa sürede oğullarımda gözlemledikçe ve hem de daha ilk dönem
bile sona ermeden üstün sonuçlarını aldıkça içten tebrik ve teşekkürlerimi ayrıca iletmek istedim. Biz veliler, malumunuz okul öncesi, sırası, sonrası her yaşta ve okuldaki çocukların velileri onlarca arkadaşlarımız ile bu konuları
hep konuşuyoruz. Şu anda veli sohbetlerinde kurduğunuz çift dil sisteminin başarısı ile İngilizcede Türkiye’de 1
numarasınız. Çift dil sisteminizin sonuçlarını alan, yaşayan Bilfen velileri arkadaşlarımız diğer okulların velileri ile
sohbetlerdeki kıyaslamalarda açık fark ile Bilfen’in ülkemizdeki en üst seviye İngilizce eğitim sistem, kalite ve
(bırakın hedefi) alınan sonuçlara göre ulaştıklarını görüyorlar. Ve hatta bu gelişim, çevremdeki negatif ön yargılı
birçok kişiyi bile Bilfenli olmaya sevk ediyor. Kısaca İngilizce eğitiminde Bilfen şu anda (diğer başarıları gibi)
“kıyaslamalar üzeri” bir seviyeye ulaşmış durumda. Mutlaka çalışmalarınızın geri dönüşlerini ölçümlüyorsunuz ve
farkındasınız ama yine de sizlere veli görüşü iletmeyi ve evlatlarım adına teşekkür etmeyi borç hissettim.

İçten sevgi ve saygılarımla,

F. Cem UTKU

Sistemin okulda kurulması, hayata geçirilmesi ve öğrencilere aktarılması aşamalarında
tüm emeği geçen öğretmenlerimize ve size tekrar teşekkür ediyorum.
Bilfen’de bu sene 7.senemiz. Nisan 5.sınıfta biliyorsunuz. Eylül’de bu sene 1.sınıf. Nisan’ın anaokuluna
başladığı günden itibaren Bilfen Okulları sayesinde kazanımları çok net bir şekilde ortada. Biz ebeveynler olarak çok
mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz tüm emeği geçenlere. Özellikle İngilizce seviyesi. İki yıl anaokulunda Side by Side
eğitim bu sene Enrichment English Programları sayesinde, 6,5 yaşındaki kızımız, ek hiçbir İngilizce dersi almamasına rağmen gerek ablasıyla gerek yabancı insanlarla çok iyi anlaşıp konuşabiliyor. İngilizce filmleri rahatlıkla izleyebiliyor, yurt dışında kendini çok rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Açıkçası Bilfen Çamlıca’ya çocuklarımızı
gönderme sebebimiz akademik başarılarının yüksek olmasını amaçlamamızdı. Ama bu sene İngilizcedeki gelişim
müthiş. Aynı zamanda Nisan, 5.sınıf olduğu için onlarda da Enrichment English Programa geçilmesi ve sınıf öğretmeninin İngilizce öğretmeni olması kızımın gelişimi açısından büyük şans oldu. Sistemin okulda kurulması, hayata
geçirilmesi ve öğrencilere aktarılması aşamalarında tüm emeği geçen öğretmenlerimize ve size tekrar teşekkür
ediyorum.

Saygılarımla…

Dr. Gökçe Sevim SARIYERLİ

Ülkemiz insanına profesyonelliğinizin yüksek çıtasını anlatmak için birilerinin yapmasında yarar olduğunu düşünüyorum.
4 yıl boyunca doğrusunu söylemek gerekirse hayretler içinde okulunuzun nasıl bir uluslararası bir şirket gibi
kusursuz çalıştığına şahit oldum. Kolay kolay beğenmeyen biri olarak Türkiye standartlarının çok ötesinde bir kuruluş olduğunuzu ve yurt dışında yaşamış ve çalışmış biri olarak dünya çapında bir yönetim anlayışına sahip
olduğunuzu hiç çekinmeden söylemeyi bir vazife olarak kabul ediyorum. Mutlaka bir gün geri dönerek elimde kâğıt
kalem ve bir kamera okulunuz hakkında size detaylı sorular sorarak kendi derslerimde vaka çalışması olarak okutmak için sizlerden izin isteyeceğim. Ancak bunu ben yapamasam da ülkemiz insanına profesyonelliğinizin yüksek
çıtasını anlatmak için birilerinin yapmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Öztürk ailesine, Gülden Hocamıza,
yönetim kadrosuna ve tüm Bilfen öğretmenlerine teşekkürü borç biliyoruz.

Ziya & Duygu AYGÜN

Tek amacımızın çocuklarımızın iyi yetişmesi olan bizler için doğru adreste olduğumuzu
bilmek, Bilfen ailesinin bir üyesi olmak mutluluk verici…
Sayın Gülden Öğretmenim,
3-E sınıfı öğrencisi Elvin Onbaşı’nın velisiyim. 1. sınıfta uygulamaya başladığımız IPT çalışmaları ile
öğrencimde o güne kadar fark edemediğim ciddi bir müzik yeteneğini fark etme şansını yakaladım. Bu süreçten
sonra çok değerli hocamızla keman eğitimine başladık. Hocamızın gayretli çalışmaları ve alan hakimiyeti ile çok
güzel gelişmeler kaydettik. Aynı şekilde kendisinin yönlendirmeleri sonucu geçtiğimiz haziran ayında kızım İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı öğrenci seçme sınavlarında (500 öğrencinin girdiği bir sınavda)
keman bölümünde 5 kontenjanın birine girmeye hak kazandı ve bu yıl itibariyle yarı zamanlı öğrenci olarak 1.
sınıfta başladı. Geçtiğimiz eylül ayından itibaren girdiğimiz bu zorlu süreçte öğretmenimizin konservatuvar çalışmalarımıza verdiği destek gerçekten çok büyük… Tek amacımızın çocuklarımızın iyi yetişmesi olan bizler için doğru
adreste olduğumuzu bilmek, Bilfen ailesinin bir üyesi olmak mutluluk verici…

Başta siz olmak üzere tüm Bilfen çalışanlarına saygılarımı sunuyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

Dilek ONBAŞI

Aradan 11 yıl geçti. Bu süre zarfında kızımız çalışmayı ve öğrenmeyi seven, kendine
güvenen, uyumlu bir genç kız olarak yetişti.
Sevgili Gülden Hocamız,
Yasemin Erdoğdu (8) ve Erhan Erdoğdu’nun (6) annesi ve babası olarak size yazmak istedik. Yasemin’i 3
yaşında Bilfen Acıbadem Anaokuluna teslim ettik. Öğretmenlerimize hep güvendik. Aradan 11 yıl geçti. Bu süre
zarfında kızımız çalışmayı ve öğrenmeyi seven, kendine güvenen, uyumlu bir genç kız olarak yetişti. Her anne baba
gibi bizim de çocuklarımız için hayallerimiz var. Ne mutlu bize ki bunların bir kısım okulumuzda gerçekleşti.

Bugün duygu yüklüyüz. Sizin şahsınızda bir kez daha kızımıza emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletmek
isteriz. 8. Sınıf öğretmenlerimizin üstün çabalarını ise hiç unutmayacağız. Bunu özellikle sınavdan önce yazıyoruz.
Çünkü bilmenizi istiyoruz ki sonuç ne olursa olsun hem kızımızın hem de öğretmenlerimizin onun için verdiği
emeğin farkındayız ve bu bizim için en kıymetli şey.

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Özlem & Cihan ERDOĞDU

Ben gün boyu toplantılar yapan biriyim. Bizler bu yaştaki insanlarla toplantılarda ilgi
alakayı toparlayamıyorken öğretmenlerimiz gerçekten üst düzey çalışma yapıyorlar diye
düşünüyoruz.
Gülden Hocam Merhabalar,
Ben, Derin Buse Şahin’in (4/E) babasıyım.
Değil ülke, dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçildiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Ne zaman düzeleceği
hakkında belirsizlikler, sağlık açısından düzeldi diye düşündüğümüz gün ortaya çıkması muhtemel ekonomik
belirsizlikler hepimizin aklının bir kenarında.

İnanın ilk günden beri Derin’in motivasyon kaybı olmadan akademik eğitimine devam ettiğini düşünüyoruz.
Ben gün boyu toplantılar yapan biriyim. Bizler bu yaştaki insanlarla toplantılarda ilgi alakayı toparlayamıyorken
öğretmenlerimiz gerçekten üst düzey çalışma yapıyorlar diye düşünüyoruz. Ben Derin’in bir kere olsun dersten
şikayetçi olduğunu görmedim, derse keyifle girdiğine hep şahidim, bir kere olsun beni bunaltmadı, kendisi giriyor
çıkıyor arada haber veriyor nasıl geçiyor diye (Eşim doktor, iki çocuklayım, küçük olan da Acıbadem Bilfen Anaokulunda 4 yaş derslerine giriyor.) İlla ki Derin’in profilinin bunda önemi vardır ama hepsinden öte bu çalışmalarda
önde mücadele veren öğretmenlerimizin hakkını yiyemeyiz.

Biz genel olarak öğretmenler gününde, yıl sonlarında öğretmenlerine minnet duyan ama nispeten daha sade
gösteren veli profiliyiz, öne çıkmadan. Ama bu süreçte sürecin de sonuna yaklaşırken bu mesajı atmak istedik. Sizin
aracılığınızda en başta öğretmenlerimize ve emeği geçenlere çok çok teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Burak ŞAHİN

Tam olarak hayallerimizi, beklentilerimizi gerçeğe dönüştürdünüz.
Sevgili Bilfen Çamlıca İlkokulu Müdürü, Müdür Yardımcıları, Öğretmenleri ve Tüm Çalışanları,
Sizlerle tanışalı iki yıl oldu. İki yıl önce transfer olarak geldiğimizde okulunuzdan beklentimiz, bugün elde
ettiğimiz sonuçtan başka bir şey değildi. Tam olarak hayallerimizi, beklentilerimizi gerçeğe dönüştürdünüz. Çocuklarımızın çoğunun yaşları itibariyle yaşadıkları dalgalanmaları ve değişimleri göz önüne aldığımızda işinizin zorluğu
ve hassasiyeti daha da öne çıkıyor.

Gerek akademik başarı gerekse kişisel gelişim anlamında çocukların üzerinden bir dakikanızı ayırmadan tam
konsantrasyon ve iş bağımlılığı ile oluşturduğunuz performans bizim gözümüzde çok değerli. İş bağımlılığı olarak
tanımladığımız bu yaklaşımın içinde bize göre iş ahlakı, iş saygısı, başarı açlığı, çocuk sevgisi, her şey var. Bence
başarının en büyük etkeninin, profesyonelce kurgulanmış eğitim sistemine ilave olarak hepinizin içine işlemiş olan
iş bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Her bilgilendirme toplantınızda, her öğretmen görüşmesinde sizlerden geri
bildirim alırken gözlerinizdeki samimiyet ve üzerinde düşünülmüş ifadeler bunun en büyük göstergesi idi.

Biz Batuhan’ın potansiyelini, heyecanını, bu yarıştaki avantajlarını ve dezavantajlarını biliyorduk. Akademik
yönden, evde test çözmesi ve azcık daha fazla çalışmasını sağlamak dışında hiçbir şey yapmadık. Ebeveyn olarak
doğru zamanda onu heyecanlandırmaya, doğru zamanda stres yüklemeye çalıştık. Sizler bütün süreç boyunca
hepiniz hepimize ayrı ayrı koçluk yaparak, eğiterek, öğreterek, doğruyu göstererek, farklı farklı motivasyon yöntemlerini kullanarak, başarının keyfini tattırarak o kadar değerli katkılar sağladınız ki hepinize ayrı ayrı çok teşekkür
ediyoruz. Öğretmenlerimizin hepsi bizim için çok değerli. Oğlumuz bazılarınız ile daha kuvvetli duygusal bağ
kurmuş olabilir, bazılarınız Batuhan kişiliği ile daha yakın olmuş olabilir ama ebeveyn olan bizler için hepiniz çok
değerlisiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Batuhan-Umut-Banu-Mert USANMAZ

Kesinlikle ve kesinlikle öğrencilere seviye atlattınız.
Sayın Gülden Hanım,
Ben 8 E öğrenciniz Uğur Haykır’ın babasıyım. Bu yazımı eşim ve kendi adıma yazıyorum. Uğur ile birlikte 8
yıldır biz de Bilfenliyiz. Bu durumdan da sizlerin sayesinde çok memnunuz. Bu süre zarfında ve özellikle 8. sınıfta,
hep beraber TEOG sınavına hazırlanırken okulumuz yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin öğrencilerine ne kadar
önem verdiğini, kariyerleri için ne kadar fedakârca gayret gösterdiğini net şekilde gözlemledik. Sanıyorum bütün
veliler bu görüşü paylaşacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle öğrencilere seviye atlattınız. İnşallah hepsi de istedikleri
okullara girerler ve Bilfen’i en iyi şekilde temsil ederler. Ben ailemiz adına size ve nezdinde tüm okul
öğretmenlerimize, çalışanlarımıza Uğur’un iyi bir insan, başarılı bir öğrenci olması adına sarf edilen sosyal ve
akademik gayretlerden dolayı candan teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ümit HAYKIR

1.sınıfa giden oğlum Ömer’in hakimiyeti, konuşması, telaffuzu, okuması ve kendini ifade
etmesinin bizi çok şaşırttığını bildirmek istiyorum..
Ben 1-G sınıfı Ömer Aksoy ve 6-K sınıfı Polat Aksoy’un annesi Sibel Aksoy. 1.sınıflarda bu sene başlattığınız
2.sınıf öğretmeni, 1 anadil 1 İngilizce öğretmeni modelini uygulamaya koyduğunuz için öncelikle sizleri tebrik ediyorum ve sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben özellikle 1.sınıfa giden oğlum Ömer’in hakimiyeti, konuşması,
telaffuzu, okuması ve kendini ifade etmesinin bizi çok şaşırttığını bildirmek istiyorum.

Bu kadar kısa sürede bu seviyeye gelen oğlumda emeği geçen sınıf öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür
ediyorum. Çok kısa da bir anım var. Yabancı ortağım bir Alman, geçen haftalarda Türkiye’de idi. Birlikte yemeğe çıktık,
Ömer’in İngilizcesine büyük oğlum Polat’ın da Almancasına hayran kaldı. “Bu çocuklar nerede okuyor?” “Bu yaşta
nasıl bu kadar iyi yabancı dil konuşabiliyorlar? Benim oğlum 4.sınıfta ve Ömer’in İngilizcesinin yanına bile
yaklaşamaz!” dedi. Açıkçası ben de sanki çocuklarım yurt dışında okuyormuş gibi hissediyorum.

Uygulamaya koyduğunuz yabancı dil kazanım modelinin çocuklarda mükemmel sonuçlar verdiğini ve çok etkili
olduğunu bildirmek istedim sadece. İyi ki Bilfen ailesinin bir üyesiyiz, iyi ki çocuklarımız için bu okulu seçmişiz.

Sevgi ve saygılarımla,

Sibel AKSOY

Bilfen velisi olarak Bilfen’e en iyisi olmanın da yetmediğini, her sene kendisiyle yarışan ve
yenilikçi fikirleriyle çocukların eğitimine, öğretimine ve gelişimine daha da katlı sağlayan fark
yaratan uygulamaları hayata geçirdiğine keyifle tanıklık ediyoruz.
Gülden Hocam Merhabalar,
Benim yazım tartışmasız en iyisi olan ve zaten herkes tarafından bilinen, Bilfenlilerin yaşadığı ve gururlandığı,
Bilfenli olmayanların da hayranlık biraz da kıskançlıkla takip ettiği Bilfen eğitiminin kazandırdıklarının ötesinde, Bilfen
velisi olmanın ne demek olduğu üzerine. İki kızımız da Bilfenli. Nisan bu sene 5, Eylül ise 1. sınıfta. Bilfen velisi olarak
Bilfen’e en iyisi olmanın da yetmediğini, her sene kendisiyle yarışan ve yenilikçi fikirleriyle çocukların eğitimine, öğretimine ve gelişimine daha da katlı sağlayan fark yaratan uygulamaları hayata geçirdiğine keyifle tanıklık ediyoruz. Küçük
kızımız Eylül’ün Bilfen Acıbadem Anaokulundan başlayan “Side By Side” eğitim sistemi ile aldığı temel ve 5.sınıfta olan
Nisan’ın, bu sene hayata geçen “Enrichment English Program”ıyla gelişen İngilizce dil beceri ve yetkinliklerini, hayranlık
uyandıran bir şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Bilfen velisi olunca çocuğunuz evden çıktıktan sonra, kapıdaki güvenlik görevlilerinden, sınıf ve branş öğretmenlerine, okulun tüm çalışanlarından, müdür yardımcılarına ve siz Gülden Hoca’mıza eğitim dünyasının en iyi, donanımlı ve
çocuk ebeveyn psikolojisinden anlayan profesyonellerine emanet etmeninin huzurunu ve güvenini yaşıyorsunuz. Biz
Bilfen velileri biliyoruz ki en değerlilerimiz çocuklarımız okuldayken en az evdeki kadar güvende ve emin ellerde.

Bilfen velisi olunca çocuklarımızın bizi biz yapan değerlerle, tarihimize verilen önemle, Atatürk sevgisiyle nasıl
yetiştirildiğine emin olmakla kalmıyorsunuz, bu değerleri yaşatan ve her daim canlı tutan programlara şahitlik ederek bu
gururu bir kez daha yaşamanın şansına sahip oluyorsunuz. 15 Mart Perşembe günü düzenlediğiniz ve çocuklarımızın
harikalar yarattığı duygu seli ve gururu, etkinlikleri seyreden, tüm misafirlerimizin yaşaran gözlerinden ve alkışlarından
sizler de gözlemlemişsinizdir. Emeği geçen herkese bir kez daha sonsuz teşekkürler.
Bilfen velisi olmak demek, çocuklarınızın sosyal gelişimleri ve kendine güvenlerini, dünyanın neresine giderseniz gidin,
nasıl bir ortamda bulursanız bulunun gözlemlemek ve bununla gurur duymak, mutluluğunuzu saklamaya çalışmak
demektir.

Bilfen velisi olmak demek, çocuğunuzun keyifle ve heyecanla hazırladığı gösterini seyrederken mutlu olmak ve
çektiğiniz videoları çevrenizde keyifle paylaşmak demektir. Bu arada Bilfen velisi olmak keyiflidir ama öyle çok da kolay
bir şey değildir. Bu denli üst seviyede yetişen çocuklarınıza ve okula karşı sizin de sorumluluklarınız ve görevleriniz
vardır. Sizin de kendinizi geliştirmeniz, çocuklarınıza ayak uydurmanız gerekir. Zaman ayırmanız ve çocuklarınızın bu
eğitimi alma şansını devam ettirmesi için fedakarlıkta bulunmanız, kendiniz için planlarınızdan vazgeçmeniz gerekir.

Size ve yönetiminizdeki eğitim kadrosunun her ferdine ve bu denli önemli bir eğitim, öğretim kurumunu ve eğitim
ordusunu ülkemize kazandıran tüm yönetime sonsuz teşekkürlerimle…

Evren SARIYERLİ

“Hem duygulanıyorum hem de tatlı tatlı tebessüm ediyorum çünkü siz ve tüm
öğretmenlerimiz o kadar çok emek verdiniz ki ve bunu yaparken de sevginizi o kadar çok hissettirdiniz ki…”
Sevgili Bahar Hoca’m,
Sekizinci sınıfta, bu zorlu süreçte biz ailece Demir’e çok güvendik çünkü onun emin ellerde olduğundan
emindik. Yapamadığı soruları öğretmenlerine sorduğunda saat kaç olursa olsun tüm öğretmenleri geri dönüş
yaptılar. Demir’in sorularını sabırla, özveriyle anladığından emin olana kadar anlattılar.
Evet, Demir başardı; sınavda çok büyük bir başarı gösterdi. Bu, onu çok mutlu etti ve ona bunu hak ettiğini söyleyen
herkese inanın “Bu başarıyı öğretmenlerim ve Bahar hocam da hak etti.” cevabını verdi.

Demir ve biz, sizi ve tüm öğretmenlerimizi sevgiyle hatırlayacağız. İyi ki sizi tanımışız ve iyi ki varsınız
hocam. Hep söylediğim gibi sizi seviyorum.

Sevgilerimle,

Özlem ŞAL

“İşini seven, işine saygı duyan ve en önemlisi bunu iş olarak görmeyip özveri ve tutku ile
çalışan tüm öğretmen ve yöneticilerimize bir veli anne, babası olarak çok teşekkür ederiz.”
Merhaba Zehra Hoca'm,
Birbirinden değerli ve işini severek yapan kişilerden kurulu bir ekip, hiçbir zaman yüzlerini asık görmedik.
Özellikle pandemi gibi bir süreçte durumu çok güzel yönettiler. Bu kadar uzak eğitim sürecinde hem dikkatleri
kendileri üzerinde toplamak hem de bilgi birikimlerini öğretmek hiç kolay değildi ama bunu çok güzel başardılar.
Hatta gelişim anlamında oğlumun, sadece bir sene içinde geçmişte öğrendiklerinin çok daha fazlasını öğrendiğini ve
kendine güveninin her geçen gün arttığına şahit oluyorduk. Bu bizim için en değerli işaretti.

Özellikle İngilizce ve matematik alanındaki gelişimi bizleri çok gururlandırdı. Müzik ve resim dersinde bu
kadar kısa zamanda gelişimi hayrete düşürdü. Sosyal ve fen derslerinde öğrendiklerini bizlerle paylaşırken ki heyecanı bizleri mutlu etti. Tüm öğretmenlere özverilerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,

Koray KURT

“Hep takipte oldunuz, hep dinlediniz, hep yardımcı oldunuz.”
Çok Sevgili Bilfen İlköğretim Okulu Ailesi,
8 yıl boyunca birlikte olduk. Kızımızın büyümesi ve gelişimine bizimle birlikte tanık oldunuz. İyi ki de
oldunuz. Bir veli olarak çok iyi bir okul seçip Bilfen ailesinin bir ferdi olduğumuz için kendimi mutlu ve şanslı
hissediyorum. Bu sekiz yıl nasıl geçti diye soranlara mükemmel geçti, cevabını verebilirim. Dolu dolu geçti. Bilgi ve
özveri ile geçti. Heyecanlarla geçti. Her durumda da okulumuz olarak hep yanımızda oldunuz. Öncelikle teşekkürüm
kendi adıma olacak. Benim gibi biraz panik, biraz heyecanlı bir veliyi hep çok iyi sakinleştirdiniz.

En ama en önemli şey ise kızım Melis’in bu aileyi çok sevmesi oldu. Hep ama hep okula gitmek için can attı.
Bu can atışlar öyle şiddetli boyutlarda yaşandı ki... Okula gitmek uğruna ne tatillerden feragat ettik sormayın.
"Kızım, yarım gün okula gitme." dedik, canımıza okudu. Okula gitmek onun için hem eğlenmek hem de öğrenmek
için oldu.
Vesselam, Biz okulumuzu çok sevdik, hep hocalarımızın yolunda yürümeye özen gösterdik. Okulumuzun
değerlerine sahip çıkan anne ve baba olduk. Kızım Melis okulunu çok sevdi, çok güzel zamanlar geçirdi. Hayatına
değer katan insanlarla tanışıp güzel arkadaşlıklar kurdu. Anne baba olarak gönlümüz çok rahat. Kızımızı, okulumuz ile birlikte lise hayatına hazırladık.

Neval SOYDAŞ

“Oğlumun Bilfen’de elde ettiği muvaffakiyetin onun hayatında devamlı olacağından
şüphem yok.”
Saygıdeğer Bilfen Ailesi’ ne, Kıymetli Yönetici, Çalışan ve Öğretmenlerimize,
Anaokulundan beri herkese her daim söylediğim gibi Bilfen’i ayrıcalıklı bir okul olarak görüyorum. Okulda
çalışan tüm kadro gerçekten idealist, üstelik bu karakterlerini çocuklara da aşılamakta kararlılar.
Büyük bir özveri ve emekle yönettiğimiz süreçte sistemli bir şekilde ilerleyerek üstün bir performans gösterdiniz.
Tabii ki bu performansınız nihayetinde oğlum Ali’nin LGS’de hedeflediği okul, İstanbul Erkek Lisesine girmesi işten
bile değildi.

Bilfen Eğitim Kurumlarına her koşulda çocuğumun arkasında durduğu, hiçbir durumda desteksiz bırakmadığı için sonu gelmez teşekkürlerimi sunuyorum.

Tüm Bilfen yönetici, çalışan ve öğretmenlerine teşekkürlerimle…

İbrahim DEMİRAYDIN

“Sabah çok erken saatlerden gece yarılarına kadar ödev hazırlayıp kontrol ettiklerine
tanık olduk. Bunları yaparken güler yüzleri hiç kaybolmadı.”
Merhaba Figen Hanım,
Okulumuz 1-A sınıfından Kerem Erkılınç’ın annesiyim. Bu sene olağanüstü koşullarda seneyi bitirdik. Tüm
sınıf ve branş öğretmenlerine gönülden teşekkür ediyorum. Zor şartlarda ve ağır bir online-offline mesaisiyle
gerçekten fedakârca çalıştıklarını birebir gözlemledik. Her zaman çocuklara sevgi ve sabırla yaklaştılar. Tüm öğretmenlerimize minnet borçluyuz.

Tüm idarecilerimize, kapıdaki güvenlik görevlisinden, yemekhanedeki aşçıya, temizlik personelinden servis
şoförüne tüm çalışanlara yürekten teşekkür ederim.

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Fulya ÖZBEY ERKILINÇ

“Bilfenliyiz Gururluyuz, Bilfenliyiz Mutluyuz”
Merhaba Tüm Bilfen Ailesi, Merhaba Bahar Hoca'm,
Tedirgin, gergin, zaman zaman umut, zaman zaman kaygı dolu ama sonu mutlulukta biten bir yılı geride
bıraktık. Bizler çok şanslı idik ki Bilfen çatısı altında, tüm pandemi olumsuzluklarına rağmen sıkıntısız, nerede ise
kusursuz bir yıl geçirdik. Okulun astından üstüne tüm kadrosu ile canla başla çalışıp bizleri bugüne getirdiğiniz için
herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi ayrıca iletmek isterim.

Pandemi koşullarında dahi Bilfen ilkelerinden ödün vermeden sağlanan eğitim ve başarı için sizin nezdinizde
tekrar bütün eğitimcilerimize tebrik eve teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatımızdaki iyikilerde hep en büyük yeri
tutacaksınız, bunu bilmenizi isterim.

Sevgilerim ve Şükranlarımla

Esra & Ersin UZUN

“Teknolojiyi kurmak ve işletmek önemli olmakla birlikte dijital kanallardan akıttığınız
içerik işin ruhunu oluşturuyor. Bu alanda da çok şanslıydık, sizlerin uzun yıllardır içeriğe
yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını sanırım en iyi bu dönemde aldık.”
Betül Öğretmen'im Merhaba,
Mart 2020 tarihinden itibaren tüm dünya için zor ve sıkıntılı bir zaman diliminden geçtik fakat biz Bilfen
Eğitim Kurumlarının içerisinde olmanın ayrıcalığını yaşadık.
Bir danışman ve akademisyen olarak son 6 yıldır farklı uzaktan eğitim sistemlerini çalıştığım kurumlarda kullanmış
ve farklı sistemleri veli olarak gözlemlemiş biri olarak düşüncem teknolojiyi en iyi kullanan kurumlardan bir tanesi
olduğunuz.

Dijital dönüşüm sürecinin bize öğrettiği diğer bir konu ise insan faktörünün ne kadar önemli olduğu idi. Bu
dönemde öğretmenlerimizin özverili çalışmaları teknolojiye ve içeriğinize hayat verdi. Doğrusu kendilerinin ders
saatleri dışında da gece veya hafta sonu demeden sürekli bizlerin yanımızda olması, sistemin tıkandığı noktalarda
çocukları sahiplenip alternatif yollardan eğitime devam etmeleri inanılmazdı. Profesyonellik önemlidir ama bizim
şahit olduğumuz profesyonelliğin ötesinde içtenlik ve kendisini adamışlıktı. Tabii bu parçaların işlemesi de ancak ve
ancak iyi bir yönetişim ile oluyor. Bu dönem için bize desteğiniz ve hissettirdikleriniz beklentilerin ötesindeydi.

Sizlere teşekkür ederiz.

Dr. E. Emre KANAAT

“Yıllar geçtikçe okulda öğretmen kalitesinden hiç ödün verilmediğini görmek de çok
güzel.”
Merhaba Zehra Hoca'm,
Kızımız Ceyda her çocuk gibi (belki diğer çocuklardan biraz daha fazla) derslere olan ilgisini ve başarısını o
dersin öğretmeninden aldığı motivasyon ve enerjisine borçludur.

Sene başından beri Selen Öğretmen'le yaptığı derslerine büyük bir zevkle katıldığını, öğretmeni sayesinde
Bilfen’e gelirken korktuğu, çekindiği İngilizce dersini şimdi nasıl iple çektiğini ve İngilizceyle ilgili kazandığı
özgüveni büyük bir mutlulukla izliyoruz.

Saygılarımla,

Birsen YÜKSEL

“İstanbul’a taşınmamız, dezavantajdan bir avantaja dönüştü sayenizde.”
Merhaba Saygıdeğer Hocam,
Öğrenciniz Ceyda Kurt’un babasıyım. Kurt ailesi olarak İstanbul’a geçen yıl taşındık. Yeni bir şehre taşınmak
ve adapte olmak zor bir süreç. Özellikle Ceyda’nın LGS’ye girecek olması, beni taşınma konusunda biraz
endişelendirdi desem yeridir.

Pandeminin olumsuzluklarına rağmen çok iyi bir eğitim imkânı sağladınız. Öğrencinizin üzerinden elinizi hiç
çekmediniz. Sizleri sevdi ve okula çok hızlı alıştı. Okuldan son derece profesyonel ve iyi bir eğitim aldı. Ceyda kızım
da planlı ve istikrarlı çalıştı. Arkadaşları ile birlikte yoğun ama mutlu bir yıl geçirdi. LGS'de mükemmel bir başarı
elde etti.

Değerli hocam; başta okul müdürü olarak şahsınız olmak üzere, güvenlik görevlilerinden öğretmenlerine, tüm
Esenşehir Bilfen çalışanlarına ve Müdür yardımcısı Bahar Hanım'a şükranlarımı sunuyorum.

İyi ki varsınız.

Abdullah KURT

“Arkamızda sizlerin ve BİLFEN’in varlığını hep hissettik.”
Merhaba Bahar Hanım,
Pandemi süresi boyunca gerek derslerle ilgili gerek çocuklarla iletişimde gösterdiğiniz büyük özveri ve sabır
için öncelikle size, sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize bütün destekleriniz için çok teşekkür
ederiz.

Bütün dünyanın bir anda şaşkınlığa düştüğü, ne yapacağını bilemediği, aynı zamanda çocuklarımızın ergenlik döneminde olduğu bu süreçte hızlıca organize olarak eğitim ve öğretim konusunda hiçbir aksaklığa mahal
vermeden ve gözümüz arkada kalmadan bu süreci en güzel şekilde yönettiniz, hiçbir zaman acaba demedik.
Çocuklarımızı 1. sınıftan başlayarak güvenle sizlerin ellerine teslim ettik ve 8. sınıfa çok güzel bir şekilde ulaştık.
Ufak oğlumu da hiç düşünmeden 1. sınıfa sizlerin ellerinize gönül rahatlığıyla teslim ediyoruz. İyi ki varsınız.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Tuğba -Bilgehan ÇEVİK

“Çocuğumuz Bilfen’e ilk geldiğinde ne kadar sevindiyse halen sevinci, okula gitme isteği,
okulu benimsemesi ve sahiplenmesi aynı heyecan ile devam etmektedir. Bundan da daha güzel
ve değerli bir şey olamaz diye düşünüyorum.”
Merhaba Bilfen,
İki çocuk velisi olarak Bilfen ile ilk tanıştığımız gün, velilerden birinin söylediklerini hatırlıyorum. Çocuklarından birinin daha Bilfen’de eğitimi için, o da bizim gibi öğrenci seçme sınavına katılmıştı. Bilfen’den mezun olan
çocuklardan birisi ise, başarı ile LGS’de istediği yere yerleşmişti. Velisinin sınav sürecinde hiçbir takviye eğitime
gerek kalmadan sadece Bilfen akademik programının fazlasıyla yeterli geldiğini söylemesi, beni çok etkilemişti.

Bizim için en önemli şey, çocuğumuzun gittiği okula severek ve isteyerek gitmesidir. Bu konuda başka okulda
geçirdiğimiz 4 sene boyunca çok zorluklar yaşadık. Nihayet 5. sınıfta tanıştığımız Bilfen ile bu durum tersine döndü.
Öğretmenlerimizin her birinin ayrı ayrı çocuğumuzu sahiplenmesi, bunu veli toplantılarında bize detaylı anlatımlarla
hissettirmesi bize ayrı bir memnuniyet kattı.

Akademik olarak yapılan geri bildirimler son derece doyurucu ve kaliteliydi. Hatta çocuğumuz normalde etüt
seven biri olmamasına rağmen, bazen gerek olmasa da kendi isteği ile etütlere katılım gösterince bu duruma çok
şaşırmış ve bir o kadar da sevinmiştik.

Eğitim ve öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim şeklinde olduğu 5. sınıf sürecimizde kullanılan uzaktan
eğitim materyalleri ve platformları çok özenli bir şekilde seçilmişti. Öyle ki uzaktan eğitim programlarının, çoğu
yetişkinlerin iş hayatlarında kullandığı birçok programlarla desteklenmiş olmasının onlara ayrı bir kazanım
sağlayacağını düşünmekteyim.

Yabancı dil konusunda ise bu okulda aldığımız mesafeyi burada anlatmak çok yetersiz kalır. Sadece şunu
belirtmek gerekirse, çocuğumuz daha önce İngilizceyi hiç sevmezken, şu an evde tüm video ve filmleri İngilizce
olarak izliyor. Bize sürekli İngilizce anlatıyor. Ablası ile sürekli İngilizce konuşuyor. Hatta aksan çalışmaları bile
yapmaya başladı.

Her şeyden önemlisi okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını sevmesi, sevmeye devam etmesi bizim için en
güzeli. Güzel ve etkin yeni bir eğitim öğretim yılında, tüm Bilfen ailesine, velilerine ve öğrencilerine öncelikle
sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl diliyorum.

Saygılarımla,

Nurettin ZEYTUN

“Kurumsal kimliğine ve gücüne inandığım bu kurumun bir velisi olmaktan memnunum.”
Günaydın Hande Hocam,
Okulunuz 1/E sınıfı öğrencilerinden Ali Kaan URAL’ın velisiyim. Anaokulu ile başlayan bu eğitim yolculuğumuz şükür ki ilköğretim düzeyinde de sizlerle devam ediyor. Umut ediyorum ki daha uzun yıllar da beraberiz.
Kurumsal kimliğine ve gücüne inandığım bu kurumun bir velisi olmaktan memnunum. Eğitimci bir aileden gelen
bizler (babamız ve ben); siz öğretmenlerimizin kıymetini çok iyi biliyor ve sizlerin fikirlerinizi, öngörülerinizi çok
önemsiyoruz.

Burada edilmiş bir teşekkür, sizler için muhakkak çok az kalır ama yine de bilmenizi istedim. Hayırlı huzurlu
haftalar dilerim.

Saygılarımla...

Emre CANTÜRK URAL

“Biz okula gitmesek bile okul bize gelebiliyormuş...”
Sevgili Öğretmenim,
Sizlerle yolum ilk kesiştiğinde dönemin müdür yardımcısı, sınav sonucundan sonra telaşla okulunuza
geldiğimde, bana “Lütfen o işi bize bırakır mısınız? Bu durumu biz düşüneceğiz, siz değil” demişti. Gerçekten de
büyük kızım Bilfen sayesinde sıfır dış destekle Saint Benoit’i kazandı. Ardından hiç düşünmeden tek adres olarak
gördüğümüz kurumunuza küçük kızımı kayıt ettik. Sene 2020 ve küresel bir vaka yaşıyoruz. Her şey durdu, bizler
tepetaklak bir psikolojiyle ne olacak şimdi bu çocukların eğitim durumu derken, bir de baktık ki biz okula gitmesek
bile okul bize gelebiliyormuş. Bu sürecin daha en başındayken erken müdahale ettiğiniz ve bize bile bir umut kapısı
olup adaptasyon sürecini kısalttığınız için nezdinizde tüm kuruma teşekkür ediyorum. Bilfen sanki yıllardır uzaktan
eğitim verebilmek adına çalışmalarını bitirmiş ve altyapısını önceden kurmuşçasına bir hızla, eğitime ara
vermeksizin bizleri tekrar sürecin içine çekti.

Teşekkürler Bilfen, İyi ki Bilfenliyiz.

Saygılarımla,

Seda ALİS

“Doğru yerde olduğumuzu bilmek çok huzur ve güven verici...”
Saygıdeğer İlgili,
Kurumsal varlığının gücüne, güvenilir bir okul ortamı olmasına, akademik kadrosuna ve bu kadronun
başarısına inanarak bir seçim yaptığımı düşündüğüm Bilfen kurumlarına beni bu seçimimde yanıltmadıkları için
evvela teşekkür ederim.

Rehberlik çalışmalarını büyük bir zevk ve merakla takip ediyoruz. Haftalık değerlendirme föylerindeki sorular
adeta benim de çocuğumu tanımamda bambaşka bir bakış açısı ile bakmamı sağlıyor. Öyle büyük bir donanımla ve
emekle hazırlanmış ki... Ufkumu açan bu özverili çalışmanın arkasındaki dev kadroya gönülden teşekkürler.
Doğru yerde olduğumuzu bilmek çok huzur ve güven verici…

Sevgi ve saygılarımla.

Emre CANTÜRK URAL

“Öğrencilerine olan ilgi ve özenini aile sevgileriyle eş değer tutarak gelişimlerine birinci
derecede önem veren, çocuklarımızın kıymetli ve fedakar sınıf/branş öğretmenlerine gönülden
bir teşekkürü ailece borç biliriz...”
Saygıdeğer Okul Müdürümüz Hande ÖZDEMİR,
Uzaktan eğitim sürecinde, bizler için dünyanın en kıymetli varlıkları olan çocuklarımızın eğitim ve
gelişimlerine, bilgisayarları aracılığıyla evlerimize kadar gelen öğretmenleri aracılığıyla kesintisiz ve kusursuz bir
şekilde devam ettirerek, bugün gerçekleştirmiş olduğunuz karne töreniyle taçlandırarak sonlandırmış olduğunuz
dönem için,

Karşılaşılan her olağanüstü durum karşısında güçlü altyapısı sayesinde, hızlı ve gerçekçi kararlar alarak
önceliği çocuklarımıza veren ve eğitimin ciddi bir iş olduğunu bizlere çok yakından hissettiren, BİLFEN EĞİTİM
KURUMU üst yönetimi ve idarecilerine,

Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın odalarında adeta bir sınıf havasını hissetmelerini sağlamak üzere
disiplin ve ciddiyet konusuna çok değerli katkı veren müdür yardımcılarına,

Herkesin kendi aile bireylerini birinci önceliğe yerleştirmiş olduğu bu dönemde öğrencilerine olan ilgi ve
özenini aile sevgileriyle eş değer tutarak gelişimlerine birinci derecede önem veren çocuklarımızın kıymetli ve
fedakar sınıf/branş öğretmenleri ile isimlerini tek tek hatırlamakta zorluk çektiğim okulunuzun tüm öğretmenlerine
ve çalışanlarına gönülden bir TEŞEKKÜR’ü ailece borç biliriz.

Saygılarımızla.

Derya & Sedat ÖZTÜRK

”Dünyaya bir daha gelsem, arar, bulurum, yine Bilfenli olurum...”
Saygıdeğer Bilfen Yöneticilerim,
Her zaman siz değerli yöneticilerimize buradan ulaşmış olup, her konuda desteğinizi esirgemeyen çözüm
odaklı yaklaşımlarınızın mutluluğu içinde bir veli olarak bugün okulumuzla daha doğrusu Bilfen ailemiz ile gurur
ve şükran duyduğum bir detayı paylaşmak isterim:

26 Eylül günü çocuklarımız okuldayken yaşamış olduğumuz deprem sırasındaki kriz yönetimi ve çok daha
fazlası olarak takip eden haftalardaki proaktif planlamalarınız, kriz masası çalışmalarınız ve bunu en ince
ayrıntılarıyla bizimle paylaşıp, mangal gibi bir yürekle düzenlemiş olduğunuz acil durum bilgi formlarınız için
müteşekkirim. İstanbul’umuzun en büyük risklerinden, bizim de en büyük hassasiyetlerimizden biri olan deprem
gerçeğinin okulumuz tarafından büyük bir hassasiyet ve tedbirle sahiplenilmesinin, tüm senaryolara
karşı(yıkımsız/yıkımlı/velinin okula gelememesi vs.) durumunda çocuklarımızın süresiz okulda kalış planlamaları
ve il içi/il dışı akraba bilgisi paylaşımı) düşünülebilecek, yaşanabilecek en hassas ve dile getirmesi zor durumlar için
her türlü tedbirin kocaman bir yürekle alınmasının çok kıymetli paha biçilemez bir büyüklük ve kamu vicdanına
örnek teşkil edecek bir duygudaşlık olduğu düşüncesindeyim. Evet.. O formu doldurmak kolay olmadı bizim için;
gözlerimiz doldu, boğazımız düğümlendi, uykularımız kaçtı ve fakat çok büyük bir aile olduğumuzu hissettik. Köklü
kurumsal kimliğimiz ve tüm akademik başarılarımız bir tarafa bu hassasiyetiniz benim için ömür boyu gurur ve
şükranla Bilfenli olma sebebimdir. Tabir-i caizse (umarız ki hepimiz için bir tabir olarak kalır) “Ölsem de gam
yemem artık, gözüm arkada kalmaz.”

Ay’a çıkmanın bile çocuklarımıza bu şekilde sahip çıkılmasından daha güzel bir başarı olamayacağı hissiyatındayım. Bir aile büyüğü yüreği ve hassasiyetiyle planladığınız bu gerçeğin emekle attığınız her adımı ve bize
verdiğiniz güven için sonsuz bir teşekkürü borç bilirim. Hep beraber afetsiz, mutlu, güvenli ve başarılı nice
yıllarımız olsun…

Saygılarımla,

Müge ÇAKAR ÖZENÇ

“SEVGİ SİHRİNİZİ” nasıl işlediniz çocuklarıma?
Merhaba,
Nasıl anlatsam sizi, nasıl başlasam bilemedim. Hissettiklerimi nasıl ifade etsem... Çok teşekkür ve minnetlerimi
iletmekle başlayayım o zaman...
Benim gözümde değeriniz paha biçilemez. Tıpki bizim yavrularımızın sizin gözünüz ve kalbinizdeki yeri gibi. Buna
adım gibi eminim. Onların, sizlerin nezdinde ne kadar değerli ve önemli olduğunu uzaktan da olsa yine hissettirdiniz, yine..

Yardımlarınız için gülen yüzünüzü ve çabanızı hiç eksik etmediniz. Her ne olursa olsun çözüme ulaştırdınız.
Hiç “aman off” demeden ve bıkmadan. Bütün bu süreç boyunca öğretmenlerinizin yüzünden gülümseme eksik
olmadı, kulaklarımız da işitti, gözlerimiz de gördü. En çok ihtiyacımız da bu değil miydi…
Nasıl yaptınız da bu kadar kusursuz gitti işler? Bir gün bile derslerimiz aksamadı, “bağlantı hatası” diye bir şey
olmadı, ki etrafımdaki, çocukları farklı okullara giden arkadaşlarım bu kadar dert yanıyorken… Bütün yönetim
kadronuz, öğretmenleriniz pırlanta gibi.. Hepsi “İYİLER” bir araya nasıl geldiniz?
Her eşyamız ayağımıza kadar geldi. Öyle özlemişiz ki çocuklarımızı sabah akşam taşıyan servis abi ve ablalarımızı…
Hakları ödenmez.

Öğretmenlerimizin ev aktivitelerini yaptığında, mail attığımızda, bize; coşkulu, sevecen geri dönüşleri, çocuklarımın kendileriyle gurur duymalarını sağladı.
Çocuğum, birazdan ders başlıyor dediğimde, o bilgisayarın başına, bir gün bile “of”demeden oturdu. İnanın bu katı
kural ya da dayatmalarla olacak iş değil. Çocukları bilirsiniz; içleri dışları birdir ve hisleri kuvvetlidir. Sevmedikleri
bir şeyi yaptırmanız zordur. Merak ediyorum da; “SEVGİ SİHRİNİZİ” nasıl işlediniz çocuklarıma?
“Eyvah! Bu konu çok zor, nasıl olacak şimdi?” dediğim her şeyi nasıl güzel öğrettiniz. Bir gün bile “anlamadım ben
bunu anne” demedi çocuğum. Nasıl cesursunuz siz… Daha yazabilirim ama anlatabildim sanırım.

Çocuklarımın ve ben; ailenizin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum. Çocuklarımın sizin gibi “Sevgi ve
eğitim melekleriyle” yetiştirildiklerini görmek çok gurur verici.

Başta BİLFEN FLORYA İLKOKULU ve BİLFEN FLORYA ANAOKULU olmak üzere tüm Bilfen ailesine sevgi ve
saygılarımı iletiyorum.

Sibel GENÇ

Dersten çıktığında, gözlerindeki parıltının ve mutluluğunun karşılığı ödenemez...
Hande Hanım Merhaba,
Çocuk yetiştirmek, sadece beslemek ve korumak değil.. Yaptığınız tercihler ile hayatına yön vermektir…
Yaptığımız tercihlerin çocuğumuz üzerindeki olumlu etkilerini görmek bizim için en büyük mutluluktur.
Bilinçli, farkında, algıları açık, yaratıcı, meraklı, hassas, duyarlı, sağlam, güçlü bireyler evde değil okulda yetişirler…
Okul tercihimizin çocuğumuzdaki yansımasını görmek ise bambaşka bir mutluluk..
ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ..
Kime?
BİLFEN FLORYA’ya...
Disiplinli ve öngörülü olmanın farkını yaşattıkları için;
Az sayıda öğrenci olmasına rağmen sınıfı bölüp ayrı ayrı ama olağanüstü enerji ile emek harcadığınız ve en az ailesi
kadar kıymet verdiğiniz için,
Tüm bilgi işlem çalışanları ve eğitmenlerimize,
Yüzünü hiç görmeden offline derslerini sevmesine sebep olan öğretmenlerine;
Hiç sıkılmadan ve eğitiminden eksik kalmadan ve hatta offline dersleri istediği zaman tekrar izleyebileceği için,
Deneyler ve aktiviteler ile eğlenebildiği için,
Zaman kavramını daha iyi anlayabildiği ve plan yapabildiği için,
Öğretmenlerini, okulunu özleyebildiği ve özlem duygusu ile baş edebilmeyi öğrendiği için,
Beklemeyi, empati yapmayı, hayatına devam etmesi gerektiğini öğrenebildiği için,
Dersten çıktığında, gözlerindeki parıltının ve mutluluğunun karşılığı ödenemez...
Verdiğiniz tüm proje çalışmalarını, mutlulukla yapmasına sebep olduğunuz için,
Gurur duyacağınız öğrenciler yetiştirdiğiniz için teşekkür ederiz.
İyi ki bu süreci sizinle yaşamışız,
En içten ve samimi duygularımızla…

Saygılarımızla,

Ayşe ÇİFÇİ adına Ailesi

BİLFEN’de Bizde Olmayan Ne Vardı?...
Sevgili Bilfen,
En dikkat çekici özelliğiniz “kapıdaki güvenlik personelinizden müdürünüze kadar” işlerine duydukları
saygı, güler yüz, abartıya kaçmayan ilgi ve yansıttığınız güven. “Sevdiren Matematik” projesiyle ilgili Özel Bilfen
Halkalı Ortaokulu’nu kaymakamımız Harun Kaya’nın da izniyle ziyaret etmiş, matematikteki başarınızın altında
yatan öğeleri öğrenmek istemiştik. Müdürümüz Buğra Hanım bizleri çok iyi karşıladı ve matematik öğretmenleriyle
görüştürdü. Görüşme sonunda kaymakamlıkta değerlendirme yaptık. Sorum şuydu; “BİLFEN’de bizde olmayan ne
vardı?”. Arkadaşlarımız sanki ağız birliği etmişçesine “yöneticisinden öğretmenine, çaycısına, güvenliğine çalışanlar işlerine âşık. Hepsi de kendini BİLFEN ailesine büyük bir bağlılıkla ait hissediyor. Okullarını sahiplenme düzeyleri çok etkileyici”. Başka bir şeye bakmaya gerek kalmamıştı. İşini seven kendisini çalıştığı kurumun öğesi gören
ve bunu da yansıtan insanlar tabii ki başarılı olurlardı.

Ufuk BALCI

Boston’da Okuduğu Sürede Okulun En İyi, En Başarılı Öğrencilerinden Biri Oldu…
Bilfen Okulları Yönetimine
5.sınıfın 3 ayında görevimiz gereği ABD Boston şehrine ailecek gittik. Orada Muhlis Can’ın İngilizce dil
seviyesini tespit için sınav yapıldı. Sınavda gramer, konuşma, anlama ve yazma yönünden değerlendirildi. Sınav
sonucunda en yüksek puanı aldı (5/5) Muhlis Can’ın “Native Speaker” yani, Amerikalı yaşıtlarıyla aynı seviyede
İngilizce bildiği, hatta gramerde yaşıtlarından daha başarılı olduğu ifade edildi. Bu bizi gururlandırdı. Devamında
Boston’da okuduğu sürede okulun en iyi, başarılı öğrencilerinden biri oldu. Dil ve akademik anlamda sağlamış
olduğu bu başarı Bilfen Okulları okul müdürümüz ve ekibine aittir. Bilfen Okulları’na teşekkürlerimizi iletmen
isteriz.

Müge & Cüneyt TAMAM

BİLFEN Aynı Müfredatı Uyguladığı Halde Nasıl Bu Başarıyı Yakalayabiliyor?...
Merhabalar Buğra Hanım,
Ben 5.sınıf öğrencisi Çağan KEMERLİ’nin annesi Süreyya KEMERLİ. Bilfen ayrıcalığını yaşamış olmanın
farklılık ve farkındalığını birkaç cümle ile de sizinle paylaşmak istedim.
Oğlumun eğitim öğretim hayatı boyunca yaşantıma kattığı birçok farklı tecrübe ve dostluklarım oldu. Arkadaşlarımla zaman zaman bir şeyler paylaşmak için bir araya geliyoruz. Biz annelerin bir araya geldiğinde tahmin edersiniz
ki ortak paydası çocuklarımız ve tabii ki en değerli varlığımız evlatlarımızın geleceğini şekillendirecek eğitim öğretim
hayatları.

Bana bu toplantılarım esnasında veya diğer sosyal çevremde sorulan tek soru şu: “BİLFEN aynı müfredatı
uyguladığı halde nasıl bu başarıyı yakalayabiliyor?” Bilfen Eğitim Kurumlarının yenilikleri sürekli takip ettiğini ve
öğretmenlerini de bu gelişmeler doğrultusunda eğitim toplantıları ve seminerlerle geliştirdiğini çocuğumun
bilgileriyle ben de takip ediyorum. Çağan TDK’deki düzenlemeleri, yeni ve değişen kuralları değerli öğretmenlerimiz
sayesinde sürekli güncelliyor. Birçoğumuzun bilmediği kuralları o bize anlatıyor. Öğretmenlerin bu bilgi ve
donanımlarının güncellenerek takibinin yapılması başarılarının en önemli sebeplerinden biri. Diğer bir sebep ise
yabancı dil. Oğlum Bilfen’de aldığı yabancı dil eğitimi ile artık yurt dışı gezilerinde İngilizce bilmemize rağmen en iyi
rehberimiz.

İşte bu sebeplerden başarılıyız ve iyi ki buradayız. Emeği ecen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve
kurucularımıza bize bu farklılığı yaşattıkları için sonsuz teşekkürler…

Süreyya KEMERLİ

Küçük Bir Tercüman…
Sevgili müdür yardımcımız,
Kızım Çisem YAMAN okulunuz 4/C sınıfı öğrencisidir. Yarıyıl tatilinde 10 gün kadar Londra’ya gittik. Çisem
tüm seyahatimiz boyunca o kadar güzel İngilizce konuştu ki bizi çok mutlu etti. İlk polis kontrolünde bize tercümanlık yaptı. Müze gezileri, alışveriş her yerde çok güzel iletişime geçti. Bizi tebrik ettiler hatta küçük bir tercüman gibi
davrandığını söylediler.

Şu kısa sürede bu gelişmeleri bize yaşattığınız için tüm Bilfen ekibine çok teşekkür ederim.

Ülger YAMAN

Tüm öğrencilere gece gündüz demeden sabırla, fedakârlıkla, anlayışla destek oldular…
Okulunuz öğrencisi Duru ŞAHMERAN’ın velisiyim. Yaklaşık 1,5 yıldır süregelen Covid salgınından dolayı
tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı olduğu zorlu bir süreçten geçiyoruz. Aynı zamanda bu sene bu zorlu süreçte
LGS’ye hazırlanan kızım ve onun derslerine giren ve birebir takip eden öğretmenlerimiz de çok yoğun ve meşakkatli
bir dönen atlattılar. Müdür Yardımcımız başta olmak üzere tüm branş öğretmenlerimiz başta kızım olmak üzere tüm
öğrencilere gece gündüz demeden sabırla, fedakarlıkla, anlayışla destek oldular.

Nice başarılar sizlerle olsun.

Sevgilerimle,

Meltem ŞAHMERAN

“Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir”…
Kıymetli Buğra Hocam, Başarının asla tesadüfi olmadığını, ciddi ve özverili bir ekip çalışmasından kaynaklandığının farkındayız. Şüphesiz bu değerli ekibin lideri olarak değerli şahsınızın sarf etmiş olduğu bu yoğun
emekler, her türlü takdirin fevkindedir.

Bu vesileyle başta sizlere olmak üzere, tüm ekibinize şükranlarımızı bildirmeyi bir vazife olarak telakki ediyor,
başarılarınızın sağlıkla devamını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Serpil PORDOĞAN BAYARTAN & Mehmet BAYARTAN

Fakat yaşayarak anladık ki Bilfen’in başarısı bir sürpriz değil bu başarı gerek deneyimli
öğretmen kadronuzla, gerek idare ekibinizle, gerek kapıdaki güvenliklerinizle bir ekip işi
olduğunun kanıtı oldu… İyi bir sistem ve iyi bir kadroya sahip olduğunu söylüyorum. Bilfen’e
alternatif bir kurum göremediğimizi anlatıyorum…
Bize göre eğitim çocuklarımıza vereceğimiz en büyük miras. İnanıyoruz ki Bilfen’in eğitim sistemi çocuklarımızın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkaracaktır. Burada işini oldukça önemseyen, çocukları
dinleyen anlayan ve değer veren eğitimciler var. Öğretmenler ve idareciler ne yapmaya çalıştıklarının farkındalar
ve kendilerine oldukça güveniyorlar. Özellikle rehberlik servisi gerçekten işini çok iyi yapıyor ve çocukları takip
ediyorlar. Okulda kantin olmaması ve dışarıdan yiyecek getirmenin yasak olması da ayrıca mutlu ediyor beni.
İnanıyorum ki kurumsal olarak çocukların sağlığını gerçekten önemsiyorlar. Bana soruyorlar Bilfen’in ne farkı var
diye… Ben de diğer kurumlardan farklı olduğunu ve bizi birçok açıdan tatmin ettiğini anlatıyorum. İyi bir sistem ve
iyi bir kadroya sahip olduğunu söylüyorum. Bilfen’e alternatif bir kurum göremediğimizi anlatıyorum. Biz sizleri
sevdik ve inşallah uzun yıllar beraber olmayı ümit ediyoruz.

İşte bu sebeplerden başarılıyız ve iyi ki buradayız. Emeği ecen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve
kurucularımıza bize bu farklılığı yaşattıkları için sonsuz teşekkürler…

Derya ÖKSÜZ

Anne baba olarak bunaldığımız, tıkandığımız anlarda ikimizde birbirimize şunu söyledik
ama okul çok iyi…
Sayın Öğretmenim
Oğlumuz ne ara büyüdü de liseli oldu dediğimiz bu anlarda şunları bildirmek isteriz. Çocuklarımızı okul içine
güler yüzle alan güvenlik görevlilerine, sınıfta son dakikaya, son hafta gece 21.00’e kadar bilgisayar başında üstün
performansla tekrar yapan ders öğretmenlerine, her istediği anda çalışma programı yapan rehber öğretmenine çok
teşekkür ederiz. Anne baba olarak bunaldığımız, tıkandığımız anlarda ikimizde birbirimize şunu söyledik ama okul
çok iyi. Kaan iyi ki burada. Öğretmenim oğlumuzun ve Halkalı Bilfen olarak her birinizin üstün özveri ile çalıştığına
biz şahidiz.

Jülide EREN

Görevliler ilk defa bu kadar başarılı bir uluslararası öğrenci gördüklerini söyleyip tebrik
ettiler.
Merhabalar Hümeyra Hanım,
Lara'yı lisede seviye tespiti için matematik ve İngilizce derslerinden sınavlara aldılar. Matematik bilgisi 10.
sınıf düzeyinde çıktı ve sınav merkezindeki görevliler ilk defa bu kadar başarılı bir uluslararası öğrenci gördüklerini
söyleyip tebrik ettiler. İngilizcesi de 9. sınıf seviyesinde olduğu için yardımcı İngilizce dersine gerek kalmadan direkt
okul derslerini alabileceğini söylediler. Bu başarılar sadece çalışma bilinci ve azmiyle Lara'nın değil, sizlerin de
başarısı. Lara'ya kattığınız tüm değerler için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sevgilerimle…

Senem TÜTEN

Farklı zekâ ve çalışma alışkanlığına sahip çocuklarımızın, maksimum başarıya ulaşması
için biz anne ve babalarından daha fazla yoruldunuz.
Fatma Hocam Merhaba,
8-A sınıfından Melis Gür’ün annesiyim. Sizlerin desteğiyle uzun ve yorucu bir maratonun sonuna geldik.
Yarın ve perşembe günü çocuklarımız TEOG sınavına giriyor. Bu süreç içerisinde sizler, çocuklarımızın başarısı için
büyük bir özveriyle daima yanımızda oldunuz. Farklı zekâ ve çalışma alışkanlığına sahip çocuklarımızın, maksimum başarıya ulaşması için biz anne ve babalarından daha fazla yoruldunuz. Bir veli ve meslektaşınız olarak sizinle
birlikte emeği geçen tüm Koşuyolu Bilfen öğretim kadrosuna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Seda YÜCE GÜR

Bizler ekrandan, bir çocuğu öğretmenlerine teslim ederek işlerimize gidebilmeyi başardık.
Sayın Osman Hocam,
Bizler ekrandan, bir çocuğu öğretmenlerine teslim ederek işlerimize gidebilmeyi başardık. Asla öğretmekten
ve çocuklarımıza inanmaktan vazgeçmeyen, yoluna ışık olan Koşuyolu Bilfen Ortaokulu öğretmenlerine sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi teşekkür etme sırası evlatlarımızda, sizden aldıkları meşaleyi en yukarılara taşıma görevi onlarda. 7- A
Sınıfından Mira SAPMAZ adına,

Sonsuz sevgi ve saygılarımızla…

İpek & Özgür SAPMAZ

Farkınız bir kez daha anlaşıldı.
Merhaba Merve Hanım,
Sizin aracılığınızla tüm Bilfen ailesine teşekkür etmek istiyoruz. Eğitime verilen bu zorunlu ara sayesinde
değeriniz ve farkınız bir kez daha anlaşıldı. Bu duruma hızlı ve donanımlı müdahaleniz sayesinde çocuklarımız tatil
rehavetine girmeden eğitimlerine devam edebiliyorlar. Ayrıca diğer eğitim kanallarıyla kıyaslayınca eğitim kaliteniz
açık ara kendini belli ediyor. Lütfen tüm öğretmenlerimize iletin. Onları çok özlüyor, çabalarını takdir ediyor ve en
kısa zamanda ve sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz.

İyi çalışmalar...

Jülide & Birol ÖKLÜ

Bilfen’de başarı asla tesadüf değil.
Sayın Osman Bey,
Biz 4-A sınıfından Mira SAPMAZ'ın velisi İpek ve Özgür SAPMAZ. Kurumunuza ilkokulun son senesinde
katıldık. Özgüveni kırık, iletişim beceresi azalmış, hata yapmaktan korkan, kendini derse kapatmış, sadece sanatla
var olabileceğini ve başka bir şey yapamayacağını düşünen bir çocuğu önce Nurşen Öğretmen’imize sonra da siz ve
değerli hocalarımıza teslim ettik.

Bilfen’de başarı asla tesadüf değil. Çocuğa verilen değer ile kendi cevherini işletmek üzere her biri bir maden
işletmesi gibi kendi değerli taşları ile parlayacaklar.

Daha nice sağlık ve mutluluk dolu başarılara… Okulda kurmuş olduğunuz başarılı sistem ve yönetim
anlayışınız için size de teşekkürü bir borç biliyoruz Osman Bey.

Saygılarımızla…

İpek & Özgür SAPMAZ

Bu zor dönemde bu harika kadro ile çocuklarımıza verdiğiniz çok yönlü eğitim için teşekkür etmek isterim.
5-C sınıfından Mehmet Çirkin’in annesi Burcu ben. Mehmet okulunuza bu sene katıldı. Yarıyıl tatili çok
yaklaştı ve okulun ilk gününden bugüne kadar her bir öğretmenin üstün bir özveri ile çocukları online eğitim gibi
zor bir eğitim metodu ile motive ettiğine şahit olduk. Her biri tatlı bir motivasyon ile öğrencilerin derslere katılımını
sağlıyor. Online gitar dersleri ile Mehmet harika parçalar çalmaya başladı. Bana bazı ressamlar hakkında sorular
soruyor. Ad’s up ile oluşturulan projede İngilizce ve bilgi teknolojileri birleştirilmek suretiyle çocukların yaratıcı
fikirlerini nasıl ortaya çıkarıp sunduklarını görünce ne kadar da şanslı olduklarını düşünüyorum.

Bu zor dönemde bu harika kadro ile çocuklarımıza verdiğiniz çok yönlü eğitim için teşekkür etmek isterim.

Burcu ÇİRKİN

Bir öğretmeni unutulmaz yapan öğrencinin yüreğine dokunmasıdır.
Değerli Bilfen Yöneticileri,
Biz, Bilfen Koşuyolu İlköğretim Okulu 3-B sınıfında okuyan 265 okul numaralı Ela YILMAZ’ın anne ve
babasıyız. Bir öğretmeni unutulmaz yapan öğrencinin yüreğine dokunmasıdır.

Her bilgiyi, doğruyu, zihnimize sevgi ile ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten, en büyük
destekçimiz ve örnek aldığımız çok değerli öğretmenlerimizi tanıdığımız ve öğretmenlerimiz yüreğimize dokunduğu
için çok şanlıyız. Bir çocuğun hayatındaki en büyük şans iyi öğretmenlere denk gelmesidir. Bilfen Koşuyolu İlköğretim Okulundaki öğretmenlerimiz bizim en büyük şansımız oldu. İyi ki varsınız.

Sevgi ve saygılarımızla…

Burcu & Özgür YILMAZ

Ondaki potansiyeli fark edip yüreklendirdiğiniz, bu spora yönlendirdiğiniz ve bir takımın
parçası olmayı ilk defa yaşattığınız için ayrıca bütün emeklerinizden dolayı ailesi olarak sizlere
teşekkür etmek istiyoruz.
Sevgilerimizle…
Zeynep & Cengiz ACAR

Keşke her okul Bilfen olsa…
Her okul Bilfen olsa… İyiyi kötüden ayıran, doğruyu yanlıştan süzen bir ölçüdür mihenk.
Bilfen Eğitim Kurumları da bir mihenktir, ölçüdür.
SBS, TEOG yani kısaca liselere giriş sınavında Bilfen ortalamayı etkileyen ve cevherler yetiştiren okuldur.
9 yıl dile kolay. Kattıkları ve donattıkları ile ne de güzel geçti. Rüzgâr gibi, meltem gibi…
Çocuklarımız önce yürümeyi, sonra konuşmayı öğrendi.
Sonra da yaşı okul çağına geldiğinde okuyup anlamayı ve yorumlamayı öğrendi. Sınavla tanıştı, başarının anlamına
ve tadına vardı. Sınav ve başarı kavramları ara sıra onlara stres yaşatsa da doğru adreste “asla ve belkilere” yer
vermeyip en iyiye doğru yürüdüler. İşte bu yüzden iyilerin okuludur Bilfen.
Sürekli öğreniyor, öğreniyor ve de öğreniyor çocuklarımız. Akademik öğrenimin yanında farkındalıkları çok yüksek
birer insan oluyorlar.
Öğrenci olmanın ana felsefesi doğruyu bulma, detayları fark etme, etrafındakilerle uyum sağlayabilme ve aldığı
bilgiler doğrultusunda doğru sonuca ulaşabilmektir.
Eğer istemek ve başarı birbiriyle doğru orantılı ise bu durumda başarıya giden adres ise doğru okul ve öğretmenden
geçer. Bu yüzden de Bilfen ilmin ışığıdır.
Kendi gelenekleri olan ve bunu kabul ettiren bir eğitim kurumu büyük alkışı hak edendir. Çünkü alkış, beğenilendir,
onaylanandır, övülendir.
Bilfenli olmanın bir başka ayrıcalığı ise oradan yetişen çocuk, Bilfen çocuğu olarak yetişiyor. Yani saygılı, bilgili ve
de tarz olarak. Tarz geçmişten gelen bir özellik ise bunu da Bilfen, ilköğretim hayatında çocuklara benimsetir.
Keşke her okul Bilfen olsa…
O zaman Türkiye bilginin üretilmesi ve yayılması konusunda çok mesafe kateder.
Eğitim gelişme, yetişme, toplum hayatında yerini almak, kişiliklerin gelişmesi ise biz şanslı ve doğru adreste olanlar
grubundaydık. Şükürler olsun. Teşekkür ederim varlığınız için. Teşekkür ederim bilincimizi açtığınız için.
Teşekkür ederim değerli hissettirdiğiniz için. Teşekkür ederim bilginiz için. Teşekkür ederim hayallere
yaklaştırdığınız için. Çabanız için, enerjiniz için, zamanın kıymetini öğrettiğiniz için, her şey için teşekkür ederim.
En çok da oğlum için sonsuz teşekkürler… Evet her okul keşke Bilfen olsa…
9 yıldır adım adım hep birlikte mesafeleri katettik. Hep daha iyiye ulaşmak ve daha iyiyi yakalamak için.
Çok ama çok büyük mesafeler katettik.
Eğitim kadrosuna sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Var olun, daim olun, kalıcı olun.
Kattıklarınız, donattıklarınız ve ışıltınız için binlerce kez teşekkür ederim.
Hak ediş eğer hakkı olanı kazanmak ise istihkak Bilfen’indir.
Keşke her okul Bilfen olabilse…

Havva LAKUTOĞLU

Bizlere çok güzel kılavuzluk ettiniz. Çocuklarımızın eğitim çalışmalarını titizlik ile takip
ederek ve gerekli bildirimlerde bulunarak bizleri güvende hissettirdiniz.
Merhaba Seçil Hanım,
Corona Virüs salgın sürecinde başarı ile sürdürülen online -offline ve rehberlik eğitim programı ile ilgili memnuniyetimi belirtmek isterim.

Kitap ve film önerileri, bilişim haftası etkinlikleri, doktor ve diyetisyenlerden bilgi yazıları, haftalık menü
önerileri hatta yemek tarifleri, İngilizce etkinlikler ve daha niceleri bizler için çok değerli. Ayrıca Çanakkale Zaferi ve
23 Nisan kutlamaları için hazırlanan etkinlikler ve videolar büyük bir alkışı hak ediyor.

Online hazırlanan veli bilgilendirme toplantısı çok faydalı oldu ve kafamızdaki soruları cevaplamamızı
sağladı. “Bir Ergenin Ebeveyni Olmak” adlı seminer de çok yararlıydı.

Bu zor süreçte biz ebeveynler dahi zorlanırken çocuklarımıza güven vermek, endişelerini azaltmak ve doğru
yönlendirmek konusunda bizlere çok güzel kılavuzluk ettiniz. Çocuklarımızın eğitim çalışmalarını titizlik ile takip
ederek ve gerekli bildirimlerde bulunarak bizleri güvende hissettirdiniz.

Yaşadığımız pandemi sürecinde çocuklarımız için gereken tüm imkânları sağlayan ve çocuklarımızı neredeyse
bizden daha fazla düşünen Bilfen Koşuyolu Ortaokulunun tüm yöneticilerine, tüm öğretmenlerine ve emeği geçen
herkese sizin aracılığınız ile sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim.

Saygılarımla…

Aylin KORUÇ

Ben böyle bir emek ne gördüm ne duydum! Bu kariyer ya da maddi karşılık için verilecek
tipte bir emek değil. Bu ancak çocukları ve işinizi severseniz yapılacak bir şey.
Merhaba Osman Bey,
Bilfen Koşuyolu İlköğretim Okulu, 8/A sınıfı 407 numaralı öğrenciniz İsmail Kutay Aksungur'un annesiyim.
Oğlum, eğitim yolculuğuna 2 yaşında Bilfen Anaokulunda başladı. Bu yıl Bilfen Koşuyolu'ndan mezun olarak yolculuğun bu kısmının sonuna geldi.

Bu yıl son derece zorlu geçen TEOG sürecinde Koşuyolu Bilfen öğretmenlerinden muazzam emek veren 8.
sınıf öğretmenlerinin hepsine ayrı ayrı 7/24 verdikleri emek için, dostluk için, enerji için, motivasyon için, sevgi için,
sabır için, şefkat için, çocuklara inandıkları için sadece teşekkür etmiyorum. Yaşça hepsinden hayli büyük olmama
rağmen değerli öğretmenlerin ve kapıdaki görevli dostların, resepsiyondan, yemekhanedeki arkadaşlara dek büyük
küçük hepsinin avuçlarının içlerinden öpüyor, haklarının helalini rica ediyorum. Ben böyle bir emek ne gördüm ne
duydum! Bu kariyer ya da maddi karşılık için verilecek tipte bir emek değil. Bu ancak çocukları ve işinizi severseniz
yapılacak bir şey.

Eğitim işte böyle bir şey! Ben kuruma hep inanan bir veliydim ama 8. sınıfta yaşadıklarımızdan sonra
inancımın ne kadar da haklı olduğunu tekrar teyit ettiğiniz için teşekkür ederim.

“Verdiğiniz kadarsınızdır.” Siz de verdiğiniz sevgi, saygı ve bilgi kadar çoğaldınız oğlumun yüreğinde.
Bilfen Koşuyolu öğretmenlerine saygım, sevgim sonsuzdur. Atatürk'ün öğretmenlerine selam olsun! İçinizdeki
eğitim ateşi hiç sönmesin.

Saygılarımla…

Aycan AKSUNGUR

Bu tür etkinliklerde etkinliğin hoş ve güzel olduğu genelde alkışlarla ölçülür ancak bu
etkinlik için bu derecelendirme; çocuklarımızın verdiği duyguyu tamamen almış, biz gözleri
dolmuş velilerin sayısı ile ölçülmeli.
Sayın Merve Keser,
5 Kasım tarihinde Çamlıca Bilfen İlköğretim konferans salonunda düzenlemiş olduğunuz Atatürk’ü anma
etkinliği ile ilgili bu maili size yazmak istedim.

Düzenlemiş olduğunuz etkinlik fevkalade, sade ancak bir o kadar da içi dolu bir etkinlikti. Çocuklarımızın
söyledikleri şarkı ve marşlara hakimiyeti, seçilen şarkı ve marşların özel olması, iki parça olarak sahnede yer alan
koronun arasındaki barkovizyon gösterisi, bu sunum ile koronun uyumu, sunumu seslendiren ekip üyenizin
konuya ve sunuma hakimiyeti, koroya yani çocuklarımıza yön veren, yöneten öğretmenlerimizin ön plana çıkmamak için gayret içinde olmaları, sahnedeki duruşları ve eminim bizde çok güzel etki bırakan bu etkinlikte bizim
dikkatimizden kaçan birçok unsur için başta sizi ve bu etkinliğe emek veren tüm Koşuyolu Bilfen ekibinizdeki öğretmen ve görevlilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve kendilerine tek tek teşekkür ediyorum.

Bu tür etkinliklerde etkinliğin hoş ve güzel olduğu genelde alkışlarla ölçülür ancak bu etkinlik için bu
derecelendirme; çocuklarımızın verdiği duyguyu tamamen almış, biz gözleri dolmuş velilerin sayısı ile ölçülmeli.
Böyle bir akşam yaşadığım için çok ama çok mutlu olduğumu bir kez daha belirtmek isterim.

Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı çalışmalarınızın kıymetli ekibiniz ile birlikte devamını
dilerim.

Alp Oğuz ERDİL

“Konulara öz güvenli, araştıran ve her türlü koşulda zorluklarla mücadele edebilmeyi
amaçlayan bir “rehberlik sistemi” ni başarılı yönetibildiğinizi görebilmek anne ve babası
olarak bizleri vicdanen rahatlatıyor”
Değerli Öğretmenim,
Tolga’nın yaratıcılık konusunda ilerlemesine verdiğiniz destek için minettarız. Konulara öz güvenli, araştıran
ve her türlü koşulda zorluklarla mücadele edebilmeyi amaçlayan bir “rehberlik sistemi” ni başarılı yönetibildiğinizi
görebilmek anne ve babası olarak bizleri vicdanen rahatlatıyor. İyi ki Tolga’nın rehber öğretmenisiniz. Sizi çok
seviyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

Arzu ERTEKİN

“Siz kıymetli “Bilfen Ailesi.” Sağlam altyapınız , yerinde öngörünüzle sınıfları evimize
taşıdınız.”
Sevgili Bilfen Ailesi,
Mart ayından bu yana, dünya korkunç bir süreçten geçmekte. İnsanlığın hem aklının hem de duygularının
sınandığı bu olağanüstü aylarda ülkemizin fevkalade gayretiyle kötü günleri geride bırakacağını biliyorum. “Bir
musibet bin nasihatten iyidir.” düşünüp sahip olduğumuz değerlerin kıymetini daha iyi anlamalıyız. Bu değerlerden
biri de siz kıymetli “Bilfen Ailesi.” Sağlam altyapınız , yerinde öngörünüzle sınıfları evimize taşıdınız. Birbirinden
değerli öğretmenlerimiz her gün büyük bir azimle, sevgiyle çocuklarımızın bu süreci en doğru şekilde geçirmelerine
olanak sağladılar. İş hayatı tecrübesi olan bir ev hanımı olarak ve sağlık sektöründe görev alan eşimle birebir şahit
olduğumuz bu gayret için sizi ve öğretmenlerimizi can-ı gönülden tebrik ederiz. Tek kazanım müfredatı uygulamak
değil , onlara kendi öğretmenleriyle kendi sınıflarında

online

ders imkanı bu zor zamanlarda çok büyük

motivasyon oldu. Teşekkür ederim Bilfen. Teşekkürler her aradığımızda telaşımızı çözen sabırlı, hassas çok kıymetli
Müdüremiz Neslihan ÖZKORUCUKLU CAMCI.

Ayşe & Sertaç SEVER

“Kızımızdaki bu küçük yaşta yabancı dil hakimiyetini anlayarak, severek ve gerçek
anlamda öğrenerek sağladığınızı görmemiz. Bu, bizi inanılmaz memnun etti. Kendi çocukluğumuzdaki ezberci ve zorlayıcı eğitimin bu şekilde doğal akışıyla, erken yaşta bile hevesle
gerçekleşen bir öğretime geçmiş olmasından çok mutluyuz...”
Sevgili Çağla Öğretmenimiz,
Hafta sonu hayvanlarla ilgili verdiğiniz ödeve istinaden babası ve ben, Bahar’la sohbet ediyorduk. Ve bu
sohbetimiz sırasında bize bazı kelimelerden bahsetti ‘viviparous’, ‘oviparous’ gibi ve bunları bize yumurtlayanlar ve
doğuranlar diye Türkçe açıkladı ki kolej mezunu, üniversiteyi İngilizce okumuş ve İngiltere’de 3 sene çalışmış biri
olarak hiç duymamış olduğuma inanamadım. Tabii 6,5 yaşındaki kızımdan teknik kelimelerin yanında kendisinin
arkadaşlarına timsahı sormak istediğini bunun için ‘Pullu derisi var, sivri dişleri var ve sürünür bu nedir?’ diye
soracağını söyledi. Ben de bu kelimeleri bilip bilmediğini sordum hatta o sırada “sürünmek” kelimesini sesli
düşünüyordum, “Acaba crawl muydu, creep miydi,” diye. Bahar, hemen beni düzelterek, ‘Hayır, anne crawl
spider’ın yaptığına denir, timsah “slithers” yani sürünür dedi. “Peki pullu deriyi nasıl açıklamayı düşünüyorsun?”
diye sorduğumda Bahar da “çok kolay ‘scaly’ pullu derili demek,” dedi :)) 1. sınıfta sahip olduğu İngilizce kelime
haznesi bizi her gün biraz daha şaşırtıyor.. Babası ve ben hayretle birbirimize baktık. İnanın “slither” kelimesi de
bizim sözlüklerde yokmuş :))

Bütün bunları sizinle paylaşmamın sebebi: kızımızdaki bu küçük yaşta yabancı dil hakimiyetini anlayarak,
severek ve gerçek anlamda öğrenerek sağladığınızı görmemiz. Bu, bizi inanılmaz memnun etti. Kendi çocukluğumuzdaki ezberci ve zorlayıcı eğitimin bu şekilde doğal akışıyla, erken yaşta bile hevesle gerçekleşen bir öğretime
geçmiş olmasından çok mutluyuz...

Bilfen’e de uyguladığı müfredatı ve işleyişi konusunda teşekkürlerimizi sunarız. Eğitim işi tamamen bir iş
birliği ve tabii gönül işidir aslında. Okul, veli, öğretmen ve öğrenci iş birliği her zaman başarıya götürür...
Bilfen’i ve siz değerli öğretmenlerimizi bu iş birliğini başarıyla sağladığınız için tebrik eder ve saygılarımı sunarım.

Saygılarımla…

İlkem ALTUN

“BİLFEN” ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istedik.
Okuluna ve işine hakim bir yönetici ve sevgi dolu öğretmenlerle çalışmamızı mümkün kıldığınız,
kızlarımızı gönül rahatlığı içerisinde emanet edebilmemizi sağladığınız için yüreğimizdeki en
büyük teşekkürü sizlere sunmak istedik.”
Değerli Kurucumuz Fatih ÖZTÜRK,
Kızımız Deniz ÖZLÜK, Kurtköy Bilfen İlkokulu 1/D sınıfında okumaktadır. Geçen hafta hastalığı sebebiyle
dört gün okula devam edememiştir. Evde bulunduğu süreç içerisinde okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok
özlediğini defalarca dile getirmiştir. Aynı okulda 5/B sınıfında okuyan ablası Duru ÖZLÜK’e her akşam okul
dönüşünde okuluyla ilgili sorular sormuştur. Kızımızın bu davranışı eğitimci bir anne baba olarak bizi etkilemiş ve
mutlu etmiştir.

İlkokulun temel hedefi; okulu sevdirmek, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmektir. Henüz yedi yaşını
doldurmamış kızımızın bu içselleştirmeye erişmesi ancak doğru seçilmiş rol modellerle mümkün olur. Çünkü öğretmen, değerlerin aktarıcısı ve uygulayıcısıdır. Tam da bu noktada eğitimin bir ekip işi olduğunu bilerek ekibin yöneticisi konumundaki Müdürümüz Sayın Neslihan ÖZKORUCUKLU CAMCI’ya ve nezdinde tüm meslektaşlarımıza
şükranlarımızı iletmek isteriz.

Bu yüzden “BİLFEN” ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istedik. Okuluna ve
işine hâkim bir yönetici ve sevgi dolu öğretmenlerle çalışmamızı mümkün kıldığınız, kızlarımızı gönül rahatlığı
içerisinde emanet edebilmemizi sağladığınız için yüreğimizdeki en büyük teşekkürü sizlere sunmak istedik.

Sevgilerimizle…

Başak & Öcal ÖZLÜK

“Hayatta önemli olan, kendini ifade edebilen, sevgi dolu, iletişimi yüksek çocuklar
yetiştirebilmek ve güzel meziyetli insanlar kazandırabilmektir. Biz de bu anlamda sayenizde
değerli insanlar kazandığımızı görüyorum.”
Sinem Hanım Merhaba,
Öngöremediğimiz olayların geliştiği bir dönemde, kurum olarak çok hızlı aksiyon almanız bizleri sevindirdi.
Fakat en önemlisi öğretmenlerimizin özverili, sevecen tutumları gerçekten takdire şayan.

Tüm branş öğretmenleriyle, oğlumun diyaloglarını takip ettiğimde zaman kısıtlaması olmadan tüm öğretmenlerimizin canla başla ve sabırla oğluma destek olduklarını gördüm. Sizin nezdinizde hepsine teşekkürlerimi iletmenizi
rica ederim.

Okul başarısı, sınav başarısı ne yazık ki hayat başarısı olmuyor. Hayatta önemli olan, kendini ifade edebilen, sevgi
dolu, iletişimi yüksek çocuklar yetiştirebilmek ve güzel meziyetli insanlar kazandırabilmektir. Biz de bu anlamda
sayenizde değerli insanlar kazandığımızı görüyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Teşekkür ederim.

Zeynep SARSAN

“Bu süreçte iki kat hatta üç kat belki de daha fazla yoruldunuz ama hep güldünüz “
Merhabalar Berrak Öğretmenim,
İçinde bulunduğumuz şu zorlu ve acayip zaman öncesinde desteğiniz, emeğiniz, sabrınız ve özveriniz için her
birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istedim.Bu süreçte iki kat hatta üç kat belki de daha fazla yoruldunuz ama hep
güldünüz.

Ayrıca Bilfen’e de sistemsel altyapısını bu kadar sağlıklı ve kolay adapte olunur şekilde tasarladığı için de
teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle ve sağlıkla kalın.

Teşekkür ederim.

Aslı ÜLGEN

“İyi ki Bilfenliyim.”
Merhaba,
Ben Gebze Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışıyorum ve oğlum Rüzgar İspir de Bilfen Kurtköy
Ortaokulunda 5. sınıf öğrencisi. Çok zor günlerden geçtik, Covid virüsü hem maddi hem manevi olarak dünyaya çok
büyük zararlar verdi. Ama bu süreçte özveriyle çalışan, bu ülke ve dünya için hizmet veren arkadaşlarımı can-ı
gönülden tebrik ediyorum. Bu süreçte evde de olsa hiçbir özveriden kaçınmayan gerçekten mesleğini en iyi şekilde
yapan Bilfen öğretmenlerine de çok ama çok teşekkür ediyorum. Onların da benim kadar özveri ile çalıştıklarını
düşünüyorum.

İyi ki Bilfenliyim. Çok teşekkürler öğretmenim.

Nejla İSPİR

“Oğlumun hayatı boyunca hatırlayacağı keyifli bir uzaktan okul hayatı yarattığınız için
tüm kalbimle teşekkür etmek istedim.”
Kıymetli Öğretmenlerimiz,
Her zaman çocukların kalbine dokunmak, hayatlarına bir iz bırakmak, ilham olmak ve onları geleceğe hazırlamak adına oldukça önemli emekleriniz olduğuna hep kalpten inandım ve bu vesile ile bir kere daha minnet ve
teşekkürlerimi iletmek istedim.

Ancak içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, tüm dünyadaki değişen koşullar karşısında, sizlerin bu kadar
hızlı ve etkin adapte olarak evimizin içine sıcak bir sınıf ortamı taşımanıza, canla başla, birçok özveri ile henüz
dünyada hiçbir mesleğin tam anlamıyla adapte olamadığı yeni düzen içerisinde mümkün olan en az olumsuzluklarla
çocuklarımızın bu dönemi atlatmasına olan katkılarınıza da şahit oldum.

Hem farkında olduğumuzu “bugün” vesilesi ile iletmek hem de oğlumun hayatı boyunca hatırlayacağı keyifli
bir uzaktan okul hayatı yarattığınız için tüm kalbimle teşekkür etmek istedim.

İyi ki varsınız, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

İyi ki Bilfenliyim. Çok teşekkürler öğretmenim.

Özge UYANIK

“Öncelikle bilişim teknolojileri sektöründe çalışan bir elektronik mühendisi olarak pandemi döneminde kullanılmakta olan Bilfen’ in uzaktan eğitim sistemini teknik açıdan çok
başarılı, kesintisiz ve kolay kullanımlı bulduğumu ifade etmek isterim. “
“Uzakları yakın eden öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”
Özge Hanım Merhaba,
Öncelikle bilişim teknolojileri sektöründe çalışan bir elektronik mühendisi olarak

pandemi döneminde

kullanılmakta olan Bilfen’ in uzaktan eğitim sistemini teknik açıdan çok başarılı, kesintisiz ve kolay kullanımlı
bulduğumu ifade etmek isterim.

Kendi kızım Ece Uysal’dan gözlemlediğim kadarı ile derslere katılmakta, derste anlatılanları dinlemekte
ve derse katkı sağlamakta teknik olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Derslere katılım kolay ve hızlı bir şekilde
gerçekleşiyor. Tüm derslerin sınıfları önceden belirlenmiş durumda, saati geldiğinde birkaç tık ile derse sorunsuz
katılabiliyorlar. Bu sistemin, okulda eğitim-öğretimden geri kalmadığını düşünüyor, böyle başarılı bir teknik
altyapıyı öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunan Bilfen idaresini tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Diğer yandan, pandeminin getirmiş olduğu olağanüstü şartlar altında öğrencilerine uzaktan eğitim-öğretim
vermekte olan Bilfen Kurtköy Ortaokulu öğretmenlerini ve idarecilerini de tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu dönemde , öğretmenlerinin desteğine daha evvel hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyan öğrencilerin bu desteği
fazlasıyla aldığına şahit oluyorum. Değerli öğretmelerimizin derslerin işlenmesi, ödevlerin takibi, öğrencilerin
eksiklerinin tamamlanması konusundaki çabalarının pandemiden hiçbir şekilde etkilenmediğini ve hatta uzakta
olmanın verdiği psikoloji ile daha da üst seviyede gerçekleştiğine şahit oluyorum.

Öğretmenlerimizin pandemi döneminde duygusal anlamda öğrencilerine daha da yakın olabildiğini gözlemliyor, bu yakın ilgi ve alakayı gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bir öğretmen anne ve
babanın evladı olarak uzakları yakın eden öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Timuçin UYSAL

“Bu kadar güzel projeyi ve ürettiği işten keyif alan çocukları bir arada görmek de beni çok
duygulandırdı. Gelecekle ile ilgili karamsar düşüncelerden sıyrılarak umudumuzu pekiştirdi.”
Sevgili Öğretmenlerimiz,
Bugün çok keyifli bir organizasyondu, okulumuzun online eğitim sisteminde yarattığı farkı bu organizasyonda da bir kere daha gönülden hissetmiş olduk. Samimi, kaliteli ve heyecan doluydu her anı.Bu kadar güzel projeyi
ve ürettiği işten keyif alan çocukları bir arada görmek de beni çok duygulandırdı. Gelecekle ile ilgili karamsar
düşüncelerden sıyrılarak umudumuzu pekiştirdi.

Uzaktan eğitimin dezavantajı olan farklı sınıflar, okullar, çocuklar ve veliler arasındaki azalan etkileşimin
nasıl da yapıcı bir şekilde aşılabildiğinin de güzel bir örneği oldu.

Hepinize gönülden teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Sevgiler....

Özge UYANIK

Bilfen ailesinin bir ferdi olmaktan hep mutlu ve gururlu olduk. Sınavları nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın onlar terbiyeli olmayı, saygılı olmayı, gayret etmeyi, çalışıp başarmayı, azmetmeyi sizler sayesinde öğrendiler ve bu hayatlarında bütün sınavlarından daha önemli .
Tekrar her şey için teşekkür ediyoruz.
Evren & Erdem YILDIZ

“Veli toplantısına katılmayı biz unuttuk, hemen bizi arayıp hatırlattınız. “
“Bir süreç ancak bu kadar düzgün ilerleyebilirdi ve öyle oldu.”
Değerli Bilfen Eğitimcileri,
Hep birlikte yaşadığımız bu zorlu süreci bitirmiş bulunuyoruz. Bir veli olarak sizlere gönülden teşekkür
etmek istiyorum. Telefonlarınızı ne zaman arasak size kolayca ulaştık, ne zaman bir sorun bildirsek ilgi ve çözüm
önerisi gördük. Ne zaman görüşme talebinde bulunsak tüm öğretmenlerimizi karşımızda hazır bulduk.

Veli toplantısına katılmayı biz unuttuk, hemen bizi arayıp hatırlattınız. Bizleri ve öğrencileri sürekli motive
tutmayı başardınız. Bir süreç ancak bu kadar düzgün ilerleyebilirdi ve öyle oldu.

Tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, servis şoförü ve hostesine, gönülden teşekkülerimi ve selamlarımı
iletiyorum.

Saygılarımla…

Önder ÖZYILMAZ

“Aldığı eğitimin, verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek bizi inanılmaz mutlu etti”
Merhaba,
Kızım Yasemin NERGİZ, Kurtköy Bilfen şubesinde 6-B sınıfında eğitim görüyor. Sömestir tatilinde yurt dışı
seyahati kapsamında annesi ile İtalya'ya gitme fırsatı oldu. Seyahat sırasında kendini çok iyi ifade edebilmiştir.

Aldığı eğitimin, verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek bizi inanılmaz mutlu etti. Henüz önümüzde çok yıllar
olmasına rağmen kızımın eğitiminin daha da gelişeceğini bilmek bizi heyecanlandırıyor.

Başta Bilfen Eğitim Kurumuna, Müdüremize, tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza verdikleri emek için
çok ama çok teşekkür ederiz.

Saygılarımla…

Tuncay NERGİZ

“Tüm Bilfen eğitimcilerine, bu olağan dışı senede dahi çocuklarımızın motivasyonunu
sağlamayı başardığınız için çok teşekkür ederim.
Emeğinize, sevginize sağlık.”
Ayşe DİRİK

“Kıymetli Öğretmenim,
Çocuklarımın eğitim hayatına Bilfen’le başlamasının ne kadar kıymetli ve isabetli bir
karar olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Özellikle pandemi dönemindeki hassasiyetiniz ve yönetiminiz takdire şayan.
Sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum.
Sağlık ve başarılar dilerim.”

Hakan AKMAN

“Ailemizin küçüğü Kaan’ı, okulun ilk günü sizlere teslim ederken “Ne kadar büyük bir
okul. Benim oğlum çok küçük...” demiş ne yalan söyleyeyim azıcık korkmuştum.
Meğer ben küçüğümü ne büyük, ne kadar sevgi dolu bir aileye teslim etmişim. İyi ki
varsınız. Tüm ekibinize ve size çok teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarımla...”
Pelin RUA BAŞSA & Kaan BAŞSA

“Çocuklarımız için ilk okulumuz ve ilk öğretmenlerimizin çok önemli olduğunu hepimiz
biliyoruz. Ancak bu zorlu sürecin 1. sınıf dönemine denk gelmesi beni çok tedirgin etmişti.
Fakat siz öğretmenlerimiz o kadar özverili ve sabırlıydınız ki gerçekten alkışı öncelikle sizler
hak ediyorsunuz. Oğlum adına siz öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız
kesişmiş. Hep birlikte sağlıklı ve keyifli güzel okul günlerine bir an önce ulaşmak dileğiyle.
Sevgilerimle...”
Sibel ASLANBAŞ

“Hepimiz ama öncelikle siz eğitimciler ve çocuklarımız için yaşanması ve unutulması zor
bir sene oldu ama emekleriniz, hassasiyetiniz ve çocuklarımıza olan sevginiz sayesinde daha
kolaylıkla atlattık.
Tekrar tekrar teşekkürler, tatilde hocalarımızı özleyeceğiz. Umarım seneye yüz yüze bu
günlerin acısını hep birlikte keyifle çıkarır, harika anılar yaratırız.
Sevgilerle kalın.”

Pınar HOTİÇ

Önce insan önce evlat anlayışını bize yaşatan siz öğretmenlerimiz ve yöneticimizle iyi ki
buradayız dedirten bir okul...
Sevgili Yeliz Hanım ve sevgili Tuğba Hanım,
Bugün yaşanan depremde gösterdiğiniz üstün ilgi ve özene teşekkür ederiz. Bilfen, kurum olarak her daim
güvenliği önemser neden dendiğini bir kez daha anladık.

Başta soğukkanlı, organize ve olağanüstü kriz yönetimi yaklaşımınızla sizlere teşekkür ederiz. Depremde en
güvenli yerin evlatlarımız için sizin yanınız olduğunu gördük. Öğretmenlerimizin sakinleştirici, iletişimci yaklaşımları takdire şayan. Adını sayamadığım tüm emektar hocalarımız var olun. Güvenlik personelinden, temizlik personeline, tek tek ismini anmaktan yorulmayacağız.

Cani gönülden teşekkürler. İyi ki varsınız. Bu okul başarı ile özdeşleşmiş bir okul ama önce insan önce evlat
anlayışını bize yaşatan siz öğretmenlerimiz ve öneticimizle iyi ki buradayız dedirten bir okul...
Emeğinize sağlık...İyi ki varsınız

Oğlum Tuna’nın dediği gibi “Anne bir daha deprem olursa sen de okula gel. En güvenli yer burası.”

Şule & Ömür TUĞAN

Yeliz Hocam merhaba,
Dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu bu zor zamanlarda bireyler ve kurumlar
olarak hepimiz bazı sorumluluklar yüklendik. Bu süreçte de tecrübe ettik ki Bilfenli olmak doğru
bir tercih. Tüm idari kadro ve öğretmenlerimiz çok özveriyle çalışmakta.
Sevgiler, saygılar...
Kamile TOMBULCA

Bu güvenin ve özverinin değeri paha biçilemez. Tüm kalbimizle bu öğretmenlik, idarecilik
anlayışı ve özveri için teşekkür ediyoruz.
Sevgili Yeliz Öğretmenim merhaba,
İçinden geçtiğimiz bu belirsiz ve kaygı dolu dönemde, dün kızım Melis’in çalışma gayreti içinde tanık
olduğum bir durumu sizinle paylaşmak ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Kriz durumunda ise, sizlerin ne kadar çevik karar alabildiğinizi görmekten mutlu oldum. Dün Melis, öğretmenlerin whatsapp grubu kurduğunu ve buradan direkt iletişime geçtiklerini paylaştı benimle. Bu durum çok
hoşuma gitti, bundan da öteye benim açımdan etkileyici olan şu oldu: Melis, bazı öğretmenlerimize yapamadığı
soruları göndermiş ve onlar da “tatlım, canım, kuzu...” vb hitaplarla başlayarak hem pazar günü hem de akşam geç
saatte olmasına rağmen sorularını cevaplamışlar, uzun uzun anlatmışlar. Bu ders çalışan bir çocuk için, o kadar
değerli ki… Bundan nasıl etkilendiğini ve onu çalışmak konusunda nasıl da motive ettiğini, Melis’in sadece
gözlerinde görmedim, aynı zamanda öğretmenlerine duyduğu saygı ve gösterdikleri özveriyi bizzat kendisi dile
getirdi. Kızımın, bunu paylaşma şekli ve hissettiklerini, düşüncelerini aktarma şekli beni çok etkiledi. Büyük resmi
öyle güzel görmüş ve her şeyin öylesine farkında ki…

Sevgi ve saygılarımla,

Ayşegül GÜRKALE

Çok değerli olan çocuklarımızı bizim kadar özen gösteren bu güzel öğretmenler elinde
olması beni bugün çok duygulandırdı.
Okulunuzun 1/B sınıfında okuyan Kartal Can Erçetin’in annesiyim.01,11,2018 günü okulumuzda düzenlenen veli toplantısına özeniniz ve dikkatiniz için öncelikli okul yönetiminize çalışanlarınıza teşekkürlerimi iletirim.
Bugün bir kez daha anladık doğru tercih yaptığımızı. Bazen insanın duygularını ifade etmesi zor olabiliyor benim
için şu an öyle çünkü çok değerli olan çocuklarımızı bizim kadar özen gösteren bu güzel öğretmenler elinde olması
beni bugün çok duygulandırdı. Oğlum Kartal'ın sene başından beri duygu ve düşüncelerine bu kadar önem verip
onu motive etmeleri sınıf içinde verdikleri özveri ve özen o kadar çok geçiyor ki çocuklarımıza ne kadar şanslı iki
öğretmene sahip olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca diğer branş öğretmenlerimiz de çocuklarımız hakkında bu kadar
kısa sürede kişiliklerin tanımaları ve ona göre değerlendirme yapmaları ayrı gurur vericiydi eğitim sisteminiz ve
öğretmenlerinize verdiğiniz özen için tüm yönetime teşekkürlerimi iletiyorum.

Merve ERÇETİN

Az sayıda öğrencide Kuzey’in İngilizcesinin olduğunu söylediler.
Merhaba Tuğba Hocam,
Kuzey’in birkaç haftadır süren, İngiltre’de Reading şehrinde yer alan Reddam House ile olan lise kabul
görüşmeleri devam ediyor. Dün okul müdürü ile yaptığı mülakat sonrasında hem Kuzey’e hem de bana, her sene
tüm dünyadan onlarca öğrenci ile görüşme yaptıklarını ve sizin nezdinizde tüm öğretmenlerine teşekkür etmek
isteriz.

Selamlarımla,

Ümit YAZICI

Tüm Türkiye genelinde işleyen bir düzen var ve insanın bunu takdir etmemesi mümkün
değil.
Sibel Hanım Merhaba,
Üç günlük kar tatili hafta sonu ile birleşince 5 günlük bir tatil oldu. Bu süre boyunca "Ne olacak şimdi, müfredat son haftaya kadar tamamlanacak mı, fen-sosyal sınavı ne zaman yapılır, hangi güne ertelenir?" gibi sorularım
vardı.
9 Ocak Pazar günü biz evlerimizde kar manzarası seyredip kahve yudumlarken dur durak bilmeden çalışan
Bilfen ailesinden saat 19.22' de veli bilgilendirme mesajı geldi.
Mesajı okuduğumda olaylara son derece hakim, duruma göre A ve B planları hep olan, özverili çalışan, öğrencilerine
sahip çıkan bir ekibin arkamızda olduğunu bir kez daha hissettim. Çocuğumuz adına ne kadar doğru tercih yapmış
olduğumuzu gördüm. Takip eden günlerde de bilgilendirme mesajlarınız ile bizi hep aydınlattınız. Yarının planı hep
önümüzdeydi. Tüm Türkiye genelinde işleyen bir düzen var ve insanın bunu takdir etmemesi mümkün değil.

Kızımın eğitime vermiş olduğunuz önemi görmesi ve onu donatmak için elinden geleni yapan bir okulda
olduğunu bilmesi benim için çok önemli. Bu durumun kızımın sahip olduğu sorumluluk bilincini pekiştirmesine,
onun için yapılanlara karşılık daha fazla emek vermeye çalışmasına ve dolayısıyla da ilerlemesine yol açacağı
kanaatindeyim.

İl dışında çocuklarımıza ders anlatan öğretmenlerimize; programı organize eden, uygulamadaki teknik akışı
sağlayan ekibe, emeği geçen tüm personele sizin kanalınız ile teşekkür etmek istiyorum. İyi ki sizlerle birlikte yol
alıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Gülhan ÇAKMAKÇI

Bilfen’de olmanın haklı gururunu bu yıl yine yaşadık.
Merhabalar Sibel Hanım,
Öncelikle ve bütün kalbimle iyi ki Bilfen’deyiz ve iyi ki Yenişehir Bilfen’deyiz, diyorum. Tanıştığımızda, sizin
anaçlığınız, sevginiz, saygınız, duruşunuz ve çocukları teker teker, isim isim tanımanız beni çok etkilemişti.
Bilfen’de olmanın haklı gururunu bu yıl yine yaşadık ve yine aldığımız kararın doğruluğundan bir kez daha mutlu
olduk. Sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimize ve personellerimize de teşekkür etmek isterim.

Saygı ve sevgilerimle

Nilay ÇINAR

Hakkınız Ödenmez İyi ki Varsınız.
Mine Hocam Merhaba,
Öncelikle bir anne olarak dün akşam çok duygulandığımı ve mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çocuğumun "Anneciğim, biliyor musun Mine öğretmenim terime baktı, sırtıma peçete koydu, rahat nefes alıyor muyum diye
hep kontrol etti. Sürekli başımdaydı anne, ne kadar iyi bir öğretmen değil mi?" demesi beni çok mutlu etti. Korkuyordum ama huzur verdiniz bana ve evladıma. Kız kardeşim yok diye üzülüyordum ama okulda varmış ve bu beni çok
mutlu etti. Kayra astım atakları ve ameliyat geçirdi. En başından beri bizi yalnız bırakmadınız, her gün aradınız,
mesaj atıp ilgilendiniz. Size hem anne hem bir veli olarak binlerce kez teşekkür ederim.

Bilfenliyim gururluyum, Bilfenliyim onurluyum! Sizler ile birlikte iyi ki Bilfenliyiz.

Sonsuz Saygı ve Sevgilerimle,

Derya KURFEYİZ

Olağanüstü pandemi koşullarında bile bir an eğitime ara vermeden devam eden Bilfen’e
Sayın Derya Hanım,
Oldukça zorlu ve sıra dışı bir seneyi geride bırakmak üzereyiz. İçinde bulunduğumuz ve hiç alışık
olmadığımız şartlar bir yandan; sağlık endişeleri, kayıplar, üzüntüler bir yandan… Ayrıca diğer bir yandan da 8.
sınıf olmanın zorluğu... Hepsini bir arada yaşadık gerçekten ve artık sonuna geldik.

Bu seneyi her şeye rağmen en iyi şekilde geçirmemizi sağlayan, olağanüstü pandemi koşullarında bile bir an
eğitime ara vermeden devam eden Bilfen'e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Bilfen Yenişehir olarak son derece başarılısınız. Umarım başarınız bu yıl da katlanarak devam eder.
Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle… Bir kez daha herkese teşekkürler.

Sevgilerle

Çağla UYSAL

Bilfen olarak çocuklarımızın üzerinden elinizi çekmediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Sevgili Derya Hanım,
Öncelikle bu zorlu süreçte Bilfen olarak çocuklarımızın üzerinden elinizi çekmediğiniz için çok teşekkür
ediyorum. Size bu sürecin bize yansıyan olumlu yönlerinden bahsetmek istiyorum. Kızım dün bana bilişim dersinin
ne kadar keyifli olduğunu ve ilk defa bilgisayarda bir şey üretmenin keyfine vardığını anlattı. Gece baktım; elinde
bilgisayar, kodlamada öğrendiklerini bir adım ileri taşımış, başka bir şey daha üretmiş, keyifle babasına gösteriyordu. Dün kızım derslerini sorunsuz dinleyip ödevlerini yaparken içimden size ve Bilfen’e teşekkür etmek gelmişti.
Bunu yerine getirmek istedim.

Sevgilerimle

Şemsa Ebru KARKAÇ

Öğretmenlik mesleğinde işini aşkla yapmak ayrı bir önemli
Merhaba Derya Hanım,
Dün kızım Elif Rozan eve çok mutlu geldi. Genelde pek konuşmaz ama kapıdan içeri girmeme fırsat bile
vermeden “Bugün harika bir gün geçirdim” dedi. Dünkü sosyal bilgiler sergisinden çok etkilenmiş.
Sergi sırasında çocuklara bilgi veren tarih öğretmenini bütün gece anlattı, yemek yerken bile susmadı. Uzun zamandır bu kadar heyecanlı görmemiştim. O kadar etkilenmiş ki nasıl böyle biri olabilir dedi. Her meslek önemli tabii ama
özellikle öğretmenlik mesleğinde işini aşkla yapmak ayrı bir önemli. Ne anlattı, nasıl anlattı da çocukları nasıl bu
kadar etkiledi diye merak ettik. Sağ olsun, var olsun.

Sevgiler

Özlem GÜLMEZ ÖZDEMİR

Kurum olarak ne kadar profesyonel olduğunuzu bir kez daha gördüm.
Merhaba Derya Öğretmenim,
Ben 4-C sınıfından Demir Boğa’nın velisi Aysun Boğa. Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi
hepimizi çok etkiledi. Ben bir sağlık çalışanıyım ve bu dönemde Demir' imden ayrı kalmak zorunluluğu doğdu. Onu
bugünlere getiren sizlere ve dayısına emanet ettim. Benim için çok zorlayıcı olan bu dönemdeki desteklerinizi asla
unutmayacağım. Öğretmenlerimin bana "Demir çok neşeliydi Aysun Hanım, hiç merak etmeyin." mesajlarını
gördükçe ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Nöbetten çıkınca veli toplantısını kaçırdığımda öğretmenimin
arayıp "Aysun Hanım biliyorum yoğunsunuz, ben size bilgi vereyim." diye aramasını unutmam mümkün değil.
Böyle yeni bir eğitim sisteminin hızlıca kurulmasında ve yönetiminde görev alan ismini bilmediğim tüm Bilfen
çalışanlarına da teşekkür ederim. Kurum olarak ne kadar profesyonel olduğunuzu bir kez daha gördüm. Hatırlarsanız pandeminin ilk günlerinde her akşam bizleri alkışlıyorlardı, şimdi de ben sizleri gönülden gelen
davranışlarınız için gönülden alkışlıyorum.

Sevgilerimle

Uz. Dr. Aysun BOĞA

Canım Öğretmenlerim, Sizin kadar mesleğini seven, çocuklarda bu kadar güçlü sevgi ve
saygı oluşturabilen değerli insanlarla karşılaşmış olmak bana ve kızıma bu dünyada verilen bir
hediyedir diye düşünüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle karşılaştık.
Sevgili Öğretmenlerim Merhaba,
Öncelikle bugün sizlere sarılamadığım ve ellerinizden öpemediğim için çok üzgün olduğumu belirtmek
isterim. Online derslerimiz haftaya bitecek ve ben sizlerin o güzel seslerinizi, ders anlatımlarınızı ve çocuklara
sevgiyle, disiplin edecek şekilde seslenmelerinizi duyamayacağım. Sabah bunları düşünüp ağlayarak uyandım.
Bu süreçte göstermiş olduğunuz sevginiz, saygınız ve sabrınız için sizlere binlerce kez teşekkür ederim. Çok
yoruldunuz, çok emek verdiniz ve biliniz ki ben hiçbir arkadaşımdan, dostumdan sizin gibi eğitim ve öğretim
verebilen ilkokul öğretmenleri duymadım, duyabileceğimi de sanmıyorum.

Canım Öğretmenlerim,
Sizin kadar mesleğini seven, çocuklarda bu kadar güçlü sevgi ve saygı oluşturabilen değerli insanlarla
karşılaşmış olmak bana ve kızıma bu dünyada verilen bir hediyedir diye düşünüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle
karşılaştık. Tek duam sizin de evlatlarınızın karşısına sizin kadar iyi ve doğru insanlar çıksın. VAR OLUN!

Sevgi ve Saygılarımla,

Suna İlli OKAN

Biz anne-babalar evlatlarımıza miras olarak iyi bir eğitim bırakmanın peşindeyiz ve
gördüğümüz o ki bu mirasa sizin sayenizde sahip olacaklar.
Merhabalar,
Bir Bilfen velisi olarak müdür yardımcısı ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün ekibinize çok teşekkür
ediyorum. Gerçi ne kadar teşekkür etsem az kalır, iyi ki varsınız. Yine farkınızı gösterdiniz. Bu süreçte yaptığınız
uzaktan eğitimle okul kapalı mı farkında değiliz. Sayenizde evde okul havası var.
Biz anne-babalar evlatlarımıza miras olarak iyi bir eğitim bırakmanın peşindeyiz ve gördüğümüz o ki bu mirasa
sizin sayenizde sahip olacaklar.

Aaa! Unutmadan; kat görevlisi Emine ablamız, güvenlikteki ablamız, güvenlikteki amcamız ve servis
şoförümüz. Sizleri de çok özledik ve tekrardan hepinize çok teşekkürler.

Saygılar,

Asiye KAYNAR

Bilfenli olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Derya Hocam Merhaba,
Bilfen Okulları' nda, Aras’ın ve bizlerin, sizlerle birlikte geçirdiğimiz koskoca sekiz senenin sonuna geldik.
Bundan sonra Ezgi’ yle yola devam ediyoruz.

8.sınıf temposu pandemi sürecinde iki kat zorlaştı ama bu seneyi de önceki senelerde olduğu gibi sizin
liderliğinizde ve öğretmen kadronuzun profesyonel, özverili ve ilgili yaklaşımlarıyla çok şükür sorunsuz bir şekilde
geçirdik. Bu süreçte ne zaman başımız sıkışsa veya çıkmaz yola girsek sabırla ve ilgiyle bizi dinleyip her zaman
yanımızda oldunuz. Bize doğru yolu gösterdiniz. Öncelikle size ve öğretmenlerimize tek tek çok teşekkür etmek
istiyorum.

Bilfenli olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Saygılarımla,

Öykü DEMİROK

İlk haftanın sonunda sizin ve öğretmenlerimizin sayesinde tüm soru işaretlerimiz yok oldu : )
Merhaba Nevin Hanım,
Sanırım uzaktan eğitim programının ne kadar verimli olacağına dair ilk günler hepimizin kafasında soru
işaretleri vardı. İlk haftanın sonunda, sizin ve öğretmenlerimizin sayesinde tüm soru işaretlerimiz yok oldu : ) Öğretmenlerimiz bu süreçte okuldaki sınıf içi eğitimin eksikliğini hiç hissettirmediler. Online ve offline derslerin içeriği
çok çok iyi. Ayrıca öğretmenlerimizin takipçi yaklaşımı sayesinde hiçbir derste aksama veya eksiklik yaşamadık.
Öğretmenlerimize istediğimiz her an ulaşabiliyor olmak da çok memnun edici. İyi ki varsınız : )

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, sevgiler...

Elvin KURTULDU

Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla gösterdiğiniz yoğun gayret
için sizlere çok teşekkür ediyorum.
Merhabalar,
COVID19 salgını sebebiyle mart ayı ortalarından itibaren evlerimizdeyiz. Bu süreçte çocuklarımızın uzaktan
eğitim sürecinde, velilerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla gösterdiğiniz yoğun gayret
için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sanat ve spor alanlarında öğretmenlerimizin destekleri, rehberlik çalışmalarınız
ile boş vakitlerin değerlendirilmesine yönelik planlamalarınız da bu süreci bizler için çok daha kolaylaştırdı. Tekrardan emekleriniz için teşekkür eder, sağlıklı günlerde okullarımızda yeniden bir arada olabilmeyi temenni ederim.

Dr. Nihan KAHRAMAN

Kızımızı doğru ellere teslim ettiğimizden her geçen gün bir kez daha emin olduk.
Merhabalar Sibel Hanım,
Sizin önderliğinizde yürütülen Yenişehir Bilfen operasyonel süreçlerinde; kızımızın inanılmaz sahiplenildiğini, en ufak bir detayın atlanmadan bizimle paylaşıldığını gördük. Doğru yerde olduğumuzdan, kızımızı doğru ellere
teslim ettiğimizden her geçen gün bir kez daha emin olduk. Öğrenciye başarıyı getiren üçlü yapıda(okul-veli-öğrenci) okul tamamdı artık. Kızımızın da -bir aksilik olmazsa- elinden geleni yapacağına hep inandık, veli olarak biz
“Elimizden gelenin en iyisi neyse onu yapalım.” demeye koyulduk.

Ben veli olarak okula her ulaşmaya çalıştığımda bana tüm emeğiyle yardımcı olmaya çalışan, işbirliğine açık,
ufku geniş, çözüm odaklı, alanı ne olursa olsun konusunda uzman güler yüzlü idari kadromuza, tüm hizmetlilerimize,
tüm öğretmenlerimize ve tabii ki bu taşların doğru yerde durmalarını ve süreçlerin eksiksiz tamamlanmasını
sağlayan değerli yöneticimiz, okul müdiremiz size çok teşekkür ederim.

Gülhan ÇAKMAKÇI

Verdiğimiz bu kararın ne kadar doğru olduğunu çok kısa sürede anladık.
Merhabalar,
En kıymetlimiz, oğlumuz 2015 yılının Ekim ayında Yenişehir Bilfenli oldu. Verdiğimiz bu kararın ne kadar
doğru olduğunu çok kısa sürede anladık. Çünkü Bilfen Yenişehir’deki hem idari hem akademik kadronun ve diğer
tüm çalışanların bu işi sevgi ve özveriyle yaptıklarını gördük. Tüm öğretmenlerimize emekleri ve sevgileri için çok
ama çok teşekkür ederiz.

Sevilay DÜLGER

Ne kadar mutlu olduğumuzu kelimelerle anlatmaya zorlanıyorum.
Bizler Antalya'nın yerlisi bir aileyiz. Kızımız Lara, bu sene başında başka bir özel okuldan sizin okulunuza
transfer oldu. Biz ailesi olarak hayretler içerisindeyiz. Kızımız okulunu öğretmenlerini, derslerini o kadar çok
seviyor ki, anasınıfı, 1.ve 2. sınıflarında geçen zamanın nasıl büyük bir kayıp olduğunu şimdi anladık. Sizlere çok
teşekkür ederiz.

Özellikle sınıf öğretmeni Lara'nın okulunu ve derslerini sevmesinde en önemli etken olmuştur. Öğretmenimizin samimiyetinin, sıcaklığının, ilgisinin kızımızın üzerinde öyle büyük bir etkisi olmuştur ki Lara şimdiden
ortaokulda öğretmeninden ayrılacağının üzüntüsünü yaşamaya başladı. Bunu da bize söylerken gözyaşlarını
tutamadı, zor ikna ettik kendisini. Geçen sene okula gitmek istemeyen, ev ödevleri yapmaktan sıkılan, her akşam üç
saat çalışma masasının başında ağlayan, bir satır yazı yazmayan, kitap okumayan kızımız şimdi bu saydıklarımın
hepsini severek ve isteyerek yapıyor. Ne kadar mutlu olduğumuzu kelimelerle anlatmaya zorlanıyorum,

Bizlere bu mutluluğu yaşatan değerli Bilfen ailesine sevgi ve saygılarımı sunarım,

Ahmet GÜLDİKER

Bilfen Kurumlarına bize çağımıza uygun bir eğitim vermeyi sağladığı için çok teşekkür
ederim.
Antalya Bilfen İlkokul Ortaokul Müdürlüğüne,
Merhabalar öğretmenim, Ben 4/C Şubesinde öğrenim gören Nehir Şahin'in velisi Özge Şahin. Öncelikle Nehir ’in
proje hazırlama sürecinden bahsetmek istiyorum. Proje yaparken çok titiz çalışır. Tamamen ona konsantre olur.
O an hangi projeyi yapıyorsa onunla bütünleşir. Kendine apayrı bir dünya oluşturur. Onun oluşturduğu dünyaya
kimse giremez. Side by Side programın içeriği onu bazen bir bilim insanı, bazen bir ressam, bazen bir tasarımcı vb.
kimliklere dönüştürür ama en önemlisi bunları yaparken ve öğrenirken hep sizden destek aldı. Kızıma İngilizceyi bu
kadar sevdirdiğiniz, çok iyi bir eğitim ve öğretim verdiğiniz için telaffuzunun bu kadar iyi olmasını sağladığınız için
en önemlisi Nehir’e nokta atışı yapacak kadar tanıyabildiğiniz için size çok minnettarım.

Bilfen Kurumlarına bize çağımıza uygun bir eğitim vermeyi sağladığı için çok teşekkür ederim.

Özge ŞAHİN

Başarı tesadüf değildir, emek ister, yorulmak ister, sabır ister ama en çok sevgi ister.
Antalya’da işini severek yapan ve ekibine de bunu yansıtabilen aktarabilen bir kadro var. Adı
Başarı soyadı Bilfen.
Özel Bilfen Antalya ilkokul Ortaokul Müdürlüğüne,
7/B sınıfı öğrencilerinden Basri Batuhan İş geçirdiği operasyon sonucu bir hafta raporlu olarak okuldan uzak
kaldı. Başımızdan geçen bu olay bu başarılı kadronun ne denli şefkatli, merhametli kocaman yürekli insanlardan
oluştuğunu fark etmemizi sağladı.

Teşekkürlerime; okulumuzun dış kapısındaki bütün güvenlik görevlisi arkadaşlardan başlayarak devam
edeceğim. Okul çıkışı tekerlekli sandalyesi ile kapıya kadar getiren ve kapıda dahi bana bırakmayıp arabaya kadar
yardımcı olan, sabah kahvaltısını ve öğlen yemeğini sınıfa kadar getire bay/ bayan görevli arkadaşlara teşekkür
ederim. Çok yoğun ders programlarına rağmen tek tek telefon ile arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten, ödevlerini
her gün gönderip takip eden ve döndüğünde kaçırdığı konuları hiç yormadan yetiştiren bütün öğretmenlerimize de
teşekkür ederim.

Başarı tesadüf değildir, emek ister, yorulmak ister, sabır ister ama en çok sevgi ister. Antalya’da işini
severek yapan ve ekibine de bunu yansıtabilen aktarabilen bir kadro var. Adı başarı soyadı Bilfen.

Çok büyük başarıların altına imza atacağınıza eminim, umarım bu gurur tablosunda severek emek
verdiğiniz diğer tüm öğrencilerin de arasında bulunan oğlum Basri Batuhan İş ve Bilfen Anaokulunun ilk
öğrencilerinden olan, arkasında emin adımlarla gelen kızım Gülse İlayda İş’in de imzaları olur.

Sevgi ve saygılarımla,

Ebru Yeşim İŞ

Fark yaratmak ve bu ortamda bile...
Antalya Bilfen Okulları Yönetimine
Covid yasaklarından dolayı uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşen 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde,
neredeyse evlerinden hiç çıkamayan çocuklarımızla böylesine iyi kurulan bir öğretmen-öğrenci ilişkisiyle fark yaratmak ve bu ortamda bile bildiklerini en aktif şekilde öğrencilere aktarabilmek ayrı bir meziyet gerektirir. Bence bu
sadece iyi bir eğitim geçmişiyle değil, özverili bir çalışma ve sevgi ile sağlanabilirdi.

Saygılarımla…

Melek BIDI ERCAN

Dolayısıyla siz yöneticilere çocuklarımızın eğitimini bu seçkin öğretmenlere teslim
ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim.
Değerli Bilfen Yetkilileri,
Oğlum Ayaz Sapan, Muratpaşa 'da bulunan Bilfen Eğitim Kurumunuzun 4/F öğrencisidir. Anaokulundan beri
öğrencinizdir. 4.sınıftan itibaren Ayaz’da sürekli yükselen bir başarı grafiği gözlemledim. Kendine olan güveni,
bilgisi, derslere olan ilgisi, merakı ve öğretmenlere olan sevgisi sürekli arttı. Üstelik bunların pandemi nedeniyle yüz
yüze eğitimin çok kısa bir zaman diliminde gerçekleştiği zor koşullarda olabilmesi çocuğumun geleceğine dönük
umutlarımı oldukça arttırdı. Dolayısıyla siz yöneticilere çocuklarımızın eğitimini bu seçkin öğretmenlere teslim
ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğitim adına biz velilere verdiğiniz eşsiz güven için de ayrıca teşekkür etmek
isterim.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunar, tekrar teşekkür ederim.

Yıldıray SAPAN

Bilfenli olmaktan onur ve gurur duyduğumuzu dile getirmek isterim.
Merhabalar ,
Ege Mavi'nin annesiyim. Oğlum 4 yıldır Bilfen de eğitim görmektedir. Başta İngilizce dersi olmak üzere
okulunuzdan memnuniyetimizi dile getirmek isterim. Ege İngilizce dersini çok seviyor ve eğlenerek öğrendiğini
görüyorum. Haftalık bültenlere göre işlenen konuların da çocuklarımızın üzerinde kalıcı olduğuna inanıyorum. O
yüzden hafta içi ve hafta sonu ders çalışmalarında zorlanmadığını gözlemliyoruz. Bilfenli olmaktan onur ve gurur
duyduğumuzu dile getirmek isterim.

Sevgilerimle.

Özlem MAVİ

Bilfen’de İngilizce okulda severek öğretiliyor...
Bilfen'de İngilizce okulda severek öğretiliyor. Dersler oyunlar ve çeşitli aktiviteler ile eğlenceli hale getirilerek
yapılıyor. Öğrenci ödevleri bilgiyi okulda öğrendiği için sadece tekrar amacıyla zorlanmadan yapıyor. Ders konularının çeşitliliği öğrencileri farklı hatta şaşırtıcı yeni bilgileri İngilizce derslerinde öğrenmelerini sağlıyor. Özellikle
proje ödevleri çok sevilerek yapılıyor ve öğrencinin öğrendiklerini kullanması için iyi bir fırsat oluyor. Hem verilen
konular ile ilgili sahip olduğu bilgiler hem de bu bilgileri doğru bir İngilizce ile anlatıyor olması muhteşem.

Teşekkürler Bilfen

Melek BAĞIRGAN

Bilfen kurumunun öğretmenlerini seçerken yalnızca akademisi yüksek değil aynı zamanda
vicdanlı, merhametli, sevgi dolu ve çok sabırlı öğretmenlere çocuklarımızı emanet ettiğimizi
gösterdikleri için bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
Saygılarımla
Esen ÇETİNER

- Gerek tedrisat içerikli, gerekse tedrisat dışı - üstün özverili çalışmalarınızla hazırlayıp
çocuklarımıza sunmuş olduğunuz online ve yüz yüze eğitimimizdeki başarılarınızdan dolayı
sizleri kutluyoruz.
Değerli Bilfen ailesi,
Biz, BİLFEN Antalya Ortaokulu'nuzda bulunan 7 E sınıfı öğrenciniz Arın ARITÜRK 'ün velisiyiz. Öğretim
yılında - gerek tedrisat içerikli, gerekse tedrisat dışı – üstün özverili çalışmalarınızla hazırlayıp çocuklarımıza
sunmuş olduğunuz online ve yüz yüze eğitimimizdeki başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyoruz.

Özellikle Müdürümüz, Müdür Yardımcımız ve sınıf öğretmenimiz öğrencilerine kendi çocukları gibi gösterdikleri sabır, gayret, ilgi, eğitim ve bilgi paylaşımındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı gerek biz velilerle
gerekse öğrencileriyle kurdukları iletişim için teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyoruz.

Büyük bir özveri ile hazırlamış olduğunuz bu program üzerinden sunduğunuz online / offline eğitim sistemini,
gerek öğretmenlerimizin özveri ile yapmakta oldukları eğitimi, gerekse öğrencilerin takip edilmelerini ve geri
bildirimlerini, ayrıca öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğumuz her zaman yanımızda olduklarını bizlere hissettirmelerini takdir ile karşılıyoruz.

Saygılarımla

Nurhan & Ali ARITÜRK

Merhabalar ben Almina Nil'in babasıyım,
Ellerinden gelenin en iyisini bizlere sunarak bu zor dönemde online eğitimde sizlere
emanet ettiğimiz Türkiye‘nin geleceği çocuklarımıza vermiş olduğunuz eğitim için kurum olarak
sizlere teşekkür etmek istiyorum.
Erhan KARABUĞA

Siz değerli öğretmenlerimle gurur duyuyorum. Bilfen Okulları ileri seviyedeki eğitim kalitesini bitmeyen enerjisini sonsuza kadar taşıyacaktır.
Çok Değerli Antalya Bilfen Yöneticilerim,
Pandemi döneminde Bakanlığın belirlediği sağlık uygulama kurallarını, değerli çocuklarımızın sağlığı için özenle
başarıyla uyguladığınız için çok teşekkür ederim.

Bu dönemde çocuklarım için değişmeyen tek şey değerli Bilfen öğretmenlerinin sevgisi ve anlayışlı
profesyonel yaklaşımları olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk‘ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda gidecek olan çocuklarımıza örnek ve önder olan siz değerli öğretmenlerimle gurur duyuyorum. Bilfen Okulları ileri seviyedeki eğitim
kalitesini bitmeyen enerjini sonsuza kadar taşıyacaktır.

Sevgilerimle.

İshak ARSLAN

Çok sevildiğinizi bilmenizi istiyorum.
Merhaba,
Oğlum pandemi nedeniyle bir anda alınan kararla online eğitime geçilince İngilizce öğretmeni ile sarılıp vedalaşamadım diye üzülüyor. Ayrıca Hakan'ın başarılı geçen TOEFL sınav sonucunu, İngilizce dersine olan büyük
sevgisini, çok rahat ve akıcı şekilde konuşabilmesini tabii ki size ve güzel okulumuza borçluyuz. Size çok teşekkür
ediyor çok sevildiğinizi bilmenizi istiyorum.

İlke KURT

Kurduğunuz ekibi seçerken nasıl seçiyorsunuz bilmiyorum ama öğrenci ile iletişim
konusunu bu kadar çağdaş, güzel yapabilen bir kadroyu kurabilme yönteminizde doğru yolda
olduğunuzu düşünüyorum.
Filiz Hanım Merhaba,
Bilfen Antalya 6/A sınıfı öğrencisi Lal Mina Yiğit’in annesiyim ben.
Oğlumu da geçen yıl 8. Sınıftan mezun ettim. Yani Bilfen Antalya açılışından beri veliyim. Size memnuniyetimden
dolayı yazmak istedim. Duygularım ve iç huzurum o kadar yoğun ki. Kızım okuldaki öğretmenlerine karşı sevgisini
öyle dile getiriyor ki. Detaylı olarak yaşadıklarını küçük dokunuşları anlatıyor. Kurduğunuz ekibi seçerken nasıl
seçiyorsunuz bilmiyorum ama öğrenci ile iletişim konusunu bu kadar çağdaş, güzel yapabilen bir kadroyu
kurabilme yönteminizde doğru yolda olduğunuzu düşünüyorum. Kızım inanın her gün ama her gün okuldaki öğretmenleri ile olan diyalogları ve sevgisini anlatıp duruyor. Kat görevlisi Reyhan ablaya olan sevgisini bile dinliyorum.

Sizleri çok seviyoruz. Akademik olarak gözüm hiç arkada değil zaten.

Allah yolunuzu açık etsin…

Hilal Tekin YİĞİT

Öğretmenlerimizin özverili ve canı gönülden çabaları ise alkışlanması gereken bir durumdur.
Sayın müdürümüz;
Bundan 6 yıl önce vermiş olduğumuz kararın, ne kadar doğru olduğunun bir kez daha kanıtlanmış olmasından dolayı çok mutlu ve huzurluyuz. Bilfen Okullarının eğitim sisteminin kalitesi ve her zaman kendini bu anlamda
geliştiren istikrarlı bir eğitim vizyonuna sahip olmasını, pandemi boyunca vermiş olduğu online ders yılı boyunca
da kanıtlamış olduğuna inancımız tamdır. Öğretmenlerimizin özverili ve canı gönülden çabaları ise alkışlanması
gereken bir durumdur.

Saygılarımla

Gamze Nazlı ADEMOĞLU

İyi ki burada, Bilfen’deyiz.
Merhaba sayın hocam,
Ben 5/C sınıfı öğrencilerinden D. Selim BiNER’in annesi Beyza BİNER. Okul değiştiren her velide olduğu gibi
bende de birçok soru işareti vardı dönemin başında. O günden bugüne Selim’i izliyorum çok büyük değişimler
oldu. Kendine güveni, yapabileceklerine olan inancı o kadar güzel bir yere geldi ki… Ama bunları öğretmenlerimiz
sağladı. Hepsinin ama hepsinin yeri ayrı ve özel Selim için. Ama öğretmenimizin ona verdiği özgüven duygusu bu
okulda onun kendini gösterebilmesini sağlayan ve şu an ki Selim’i Selim yapan. Selim’in içinden farklı bir Selim
çıkardınız adeta.

Teşekkür ediyorum öğretmenlerimize benim çocuğumu benim kadar tanıyıp, cesaretlendirmeleri,
yüreklendirmeleri için ve övgüleriyle onu başarıdan zevk alan bir Selim yaptıkları için. İyi ki burada, Bilfen’deyiz.

Sevgilerimle.

Beyza BİNER

Tüm Pandemi sürecinde sevgi ve şefkatinizi çocuklarımızdan esirgemediniz.
Sevgili fen bilimleri öğretmenimiz,
CANLARIM MERHABALAR !!! =) "Anne, hocamız yine canlarım demiş."
Tüm pandemi sürecinde sevgi ve şefkatinizi çocuklarımızdan esirgemediniz. İnsan olmak bir bütündür, akademik
öğrenim ve eğitim ile birlikte, sağlıklı gelişimi adına sevgi ve ilgi şarttır! Şefkatli olmak ise ayrı bir meziyettir. Çoğumuz, yanı başımızda yer alan yakınımıza bile şefkat göstermeyi samimi olmam gerekirse beceremiyoruz. Sizin bunu
online olarak başarmanız ve çocuklarımıza hissettirmeniz, veli olarak bizim için çok önemli ve altını çizmem
gereken bir konudur. Çocukların her sorusunu sabırla cevaplamanız, sakinliğiniz, onlar öğrenene kadar yakalarına
yapışmanız ise bizi ayrıca veli olarak çok etkilemiştir. Tüm emeklerinizden dolayı size çok çok teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Allah yolunuzu açık etsin…

Gamze Nazlı ADEMOĞLU

Ortak özellikleri, hepsinin güzel bir kalbe sahip, iyi niyetli ve işine aşık olmaları olan tüm
öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az.
Bilfen Antalya İlkokulu yöneticilerine,
Pandemi süresi boyunca online derslerde 4A sınıfını ve öğretmenlerimizi evlerimize misafir ederken tüm
öğretmenlerimizin özverisine bizzat şahit olduğum için size bu maili göndermek istedim.

Zorlu şartlara rağmen motivasyonlarını kaybetmeden her gün en güzel enerjileri ile ders anlatan, pozitif
yaklaşımları ile çocuklarımızın dikkatini toplamaya çalışan öğretmenlerimize gönülden sonsuz teşekkürü borç
bilmekteyim. Bu seneye kadar akademik olarak bizlerin nazarında çok başarılı olan okulumuzun bu yıl manen de
çocuğumun yanında olduğunu, duygusal olarakta doyurulduğunu hissettiğimi belirtmek isterim.

Her biri kendi alanında çok başarılı öğretmenlerimizin bizler için şans olduğunu deneyimleyerek sizlere bu
mailimi yazıyorum. Ortak özellikleri, hepsinin güzel bir kalbe sahip, iyi niyetli ve işine aşık olmaları olan tüm
öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Yeri gelince anne yeri gelince arkadaş ve her zaman Atatürk ilkelerine
bağlı öğretmenlerimiz oldular.

Oğlumuz Ömer Güney Pehlivan’ın değerli öğretmenlerimiz ile hayata hazırlanması bizim için çok değerlidir.
Emekleriniz için sizlere çok teşekkür ederiz.

Sevgilerimle,

Elvan YENİHAYAT PEHLİVAN

Bize “İyi ki” leri yaşattığınız için çok teşekkür ederiz.
Sayın Bilfen Ailemiz,
Bize “İyi ki” leri yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Bilfen Okullarının akademik başarı grafiğini merak
ediyorsanız Google da bulabilirsiniz. Bilginin ulaşılabilirliğinin bu kadar kolay olduğu şu dönemde bu mümkün.
Ancak bulamayacağınız şeyse çok küçük görünen ama çok büyük ayrıntılarla veli ve öğrencisini kazanma ve değer
katma biçimidir.
Çocuklarımıza sorumlu olduğu müfredatlar dışında katmaya çalıştığımız değerler eğitimi ile toplumsallaşma ve
insan olma yolunda, kastedilen budur.
Sizlerle aynı vizyona ve bakış açısına sahip olduğum için ve kızım Ece’yi size emanet etmiş olduğum için gurur
duyuyorum.

Emeğinize yüreğinize sağlık
Saygılar ve Sevgiler

Nurcan Ercan ERDAŞ

En önemlisi de tüm günümü okul değil de bir aile ziyaretinde gibi tamamladım bunun
anlamı yeterince büyük ve hissettirdikleri çok güzel bana.
Teşekkürler Zeynep Su’yu bir birey olarak kabul ettiğiniz, tam ergenlik gibi sancılı bir süreçte destek olmak
adına yaptıklarınız ve doğru yönlendirip desteklediğiniz için. Belki de en önemlisi onu sevdiğiniz için teşekkürler.
Bugün ilk günkü gibi doğru yerde olduğumuzu, onu emanet ettiğim yerin, kişilerin doğru olduğunu bir kez daha
yaşattınız bana ve şu an hissettiğim iç huzuru sizin eserinizdir. Bir anne olarak ne kadar teşekkür etsem az sizlere.
En önemlisi de tüm günümü okul değil de bir aile ziyaretinde gibi tamamladım bunun anlamı yeterince büyük ve
hissettirdikleri çok güzel bana. Her bir öğretmenimize tek tek teşekkür ediyorum…

Sevgiler

Fatma Ece ÇETİN

Bize ne vaad edilmişse her biri gerçekleşiyor
2 sene önce okulunuzla tanışmak için geldiğimizde bize eğitim sisteminizden bahsettikten sonra her çocuğun
muhakkak “kendisine uygun” bir spor dalını yapacaklarını ve muhakkak bir enstrüman çalacaklarını söylemiştiniz
ve 3.sınıf sonunda İngilizce ile olan işleri bitmiş olacak demiştiniz. Dürüst olmak gerekirse tüm söylediklerinizin
sadece yüzde ellisinin gerçekleşmesi beklentisiyle okulunuza kayıt yaptırmıştık. Ama bugün görüyorum ki 2 sene
önce bize ne vaad edilmişse her biri gerçekleşiyor. Bu kadar iyi eğitimcileri kurumumuza kazandırmak ve iş birliği
içinde birlikte yürümek asla tesadüf olamaz. Yöneticiliğiniz ve bizi bu kadar iyi eğitimcilerle bir araya getirmiş
olmanızdan dolayı şahsınıza sonsuz teşekkür ve minnettarlığımı sunmayı bir borç bilirim.

Nuran MERİÇ

Sistemin, alışkanlıkların ve dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde çok güzel işler
yapıyorsunuz. Başarılarımızın artmasına ve çocuklarımızın daha güzel işler yapacaklarına
inancımız tam. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımızla
Halis ER

Bir ışık bir çocuğun hayat yolunu aydınlatabilir. Bu ihtimal bile peşinde koşmaya değer.
İyi ki varsınız…
Fatma Ece ÇETİN

Emeği geçen tüm öğretmenlerimize anne kalbimin enn derinlerinden sonsuz teşekkürler.
Bize gülen eğlenceli evladımı geri verdiniz. Sizlere ne desem az ne söylesem sığ kalacak. Çok
teşekkür ediyorum.
O kadar mutluyuz ki sizlerin sayesinde. Her birinize teşekkür etmeyi önce anne ve de öğretmen çocuğu olarak
bir borç bildim. Ayçamm her sabah sizin sayenizde mutlu uyanıyor, koşarak inanın koşarak 10 dk evvel servisi
beklemeye çıkarak okula gidiyor. Yüzünde kocaman bir gülümseme mutluluk ve de en önemlisi kendine güvenle eve
geliyor. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize anne kalbimin enn derinlerinden sonsuz teşekkürler. Bize gülen
eğlenceli evladımı geri verdiniz. Sizlere ne desem az ne söylesem sığ kalacak. Çok teşekkür ediyorum.
AMA… Esas teşekkürüm daha okul açılmadan Ayça’yı hiç tanımadan kızımın yeteneğini fark edip destekleyip
parlatıp eve zıplaya zıplaya zıplaya dönmesini sağlayan tüm müzik zümresine ve tabi ki bu özgürlükte çalışabilme
lerini sağlayan Bilfen zihniyetine. Herkes matematik öğrenebilir bazıları tam bazıları daha az bazısı da dâhidir.
Almanya bugün Almanya’dır çünkü, yıllar süren savaştan sonra ilk tamir ettikleri yerler opera binaları konser
salonları ve tiyatrolardır. Ben seçenekler arasında boğulan çocuklar yerine kendi tercihlerini yaratan kendini ifade
edebilen çocukların hayatta daha başarılı olacağına inanıyorum. Tüm öğretmenlerimin önünde zevkle ve gururla,
saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız iyi ki BİLFEN

İçten sevgi ve Saygılarımla

Hande PALALI

Bursa Bademli Bilfen Müdürlüğüne,
Henüz 1. Sınıf öğrencisi olan kızımız öğretmenlerimizin ve sizlerin desteği sayesinde
meraklı, araştıran, özgüvenli, okulu seven, kuralları benimseyen, kitap okuma isteği olan bir
öğrenci olmuştur.
Av. Emel ERTAÇ & Av. Özgür ERTAÇ

Öğrenmeyi seven birey için başarı kaçınılmazdır. Bu denklemi çözmüş ve hayata en iyi
derecede geçirmiş bir okulda olmaktan memnun ve mutluyuz…
Merhaba,
Ben bu yıl itibariyle okullar açıldıktan birkaç gün sonra Bilfen ailesine apar topar katılmış bir veliyim.
Gelişimiz bize ne kadar sürpriz ise Bilfen’de yaşadıklarımız da öyle oldu. Okul değişimi çok ani olduğu için iki
oğlumuzda en az bizim kadar soru işaretleriyle doluydu. Okula girmemeler, ağlamalar, isyanlar eşliğinde geldik.
Okul müdürümüz Sinem Hanım “15 gün sonra bu kapıdan mutlu çıkacaklar bize güvenin” dediğinde çok ütopik
görünmüştü (inkar edemem) 15. günün sonunda çocuklar, “İyi ki bu okula gelmişiz öyle mutluyuz ki” dediklerinde
eşimle şaşırıp kaldık. Ağzımdan şu cümleler döküldü; ya çip takıyorlar ya hipnoz felan bir şey yapıyorlar…
Çocuklarımız okula mutlu gidiyorlar, mutlu geliyorlar, ödevlerini severek isteyerek yapıyorlar, eksikleri olduğunda
“Anlatmaya çalışmasana anne, anlayamadığımda öğretmenim etüt veriyor bana” ile bitiyor okula ve ödeve dair
cümleleri…

Emir’in 5 yaşında geçirdiği boğulma tehlikesinden dolayı oluşan yüzme fobisinin nasıl aşıldığını şaşkınlıkla
izledik. Havuza parmak değdirmeyen oğlum, havuzda dalıp çıkıyor. Saçlarını kestirmeye karşı çıkardı ve “Biliyormusun anne, Bilfen’de saçlarımı kestirdiğimde utanmıyorum” öyle mutluydu ki…
5.sınıftaki oğlumun İngilizcesindeki değişimi hayretler içinde izliyoruz…

Şimdi ben hangi memnuniyetimi hangi cümlelerle anlatsam diye düşünürken ilk aklıma gelenleri bir çırpıda
yazıverdim sizlere. Mutlu çocuklar öğrenmeyi sever. Öğrenmeyi seven birey için başarı kaçınılmazdır. Bu denklemi
çözmüş ve hayata en iyi derecede geçirmiş bir okulda olmaktan memnun ve mutluyuz…
Bursa Bilfen idari kadromuza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde gelecekten, yarınlarımızdan çok ama çok umutluyuz…

Teşekkürler Bilfen

Firdevs GÜLENER

Çocuğumuzu en az bizim kadar düşünen, sıkıntılarına çözüm arayan, mutluluğunu paylaşan 2. bir ailesi var.
Bilfen’de 2. Dönem başlıyor. İçimizde yeni dönemin heyecanını yaşasakta daha sakin ve huzurluyuz. Çünkü
artık biliyoruz ki çocuğumuzu en az bizim kadar düşünen, sıkıntılarına çözüm arayan, mutluluğunu paylaşan 2. bir
ailesi var.

Çocuğumun sistemin içinde kaybolması fikri beni ürkütüyordu. Bilfen ailesi tüm korkularımızdan kurtulmamızı sağladı. Çünkü okulumuz sadece akademik değil sosyal olarak da başarılı çocuklar yetiştirmeyi hedeflemişti.
Ve bunu bilmek insanı rahatlatıyordu. Mert’i her zaman anne şevkatiyle kucaklayan tüm öğretmenlerimize öğrenciyi tanımaya, anlamaya yönelik sisteme ve her daim güler yüzleriyle yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz.

Tuğçe GÜLLÜ

Side by side sistemi ile de bir mucizeyi gerçekleştirdiğiniz düşünüyorum. Gururla hiç
çekinmeden de söylüyorum ki 2. sınıfa giden oğlumun ödevlerine göz gezdirirken bazen gizlice
sözlüğe bakmak durumunda kaldığım zamanlar oluyor.
Melike Öğretmenim,
Bursa Bilfen Kurumumuzun tüm eğitim-öğretim emektarlarına seslenmek istiyorum….
Öncelikle sadece sınıf değil, tek tek tüm branş öğretmenlerinin karakteristik analizden tutun, pek çok ayrıntıyla
öğrencisini bu kadar yakından tanıması, aileyi bilgilendirmesi çok etkileyici. Bu kadar gözlem işlerini ve çocukları
ne kadar ciddiye aldıklarının bir kanıtı diye düşünüyorum. Ben oğlumu sizlerle keşfediyor pek çok yönüyle de
tanıyorum aslında. Güzel resim çizebildiğini, arkadaşları arasında esprili ve çok sevilen bir karakter olduğunu,
İngilizce dersinde tahtaya kalkıp ders anlatmaya kalkışacak kadar özgüvenli olduğunu ve daha pek çok şeyi elimde
selpaklar eşliğinde sizlerden öğrendim. Bunun için bu kadar güzel ve ayrıntılı analiz edebildiğiniz, onu tanımak ve
çözmek için çabaladığınız bir okul yöneticisi olarak önemseyip elinden tutup, ona kendini değerli hissettirdiğiniz
için teşekkür ediyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim side by side sistemi ile de bir mucizeyi gerçekleştirdiğinizi düşünüyorum. Gururla hiç çekinmeden de söylüyorum ki 2. sınıfa giden oğlumun ödevlerine göz gezdirirken bazen gizlice sözlüğe bakmak durumunda kaldığım zamanlar oluyor. Büyük çocuğumun eğitim hayatında 3.
Kurum Bilfen ve arkamızı dönüp baktığımızda aradaki farkı görebiliyor ve bu işi inanılmaz başardığınızı düşünüyorum.
Bütün öğretmenlerimin önünde saygıyla eğiliyor, selam ediyorum.

Evlatlarım gözüm kapalı size emanettir.

Tülay KİBAROĞLU

’Geometri alt yapısının sağlam ve somut bir şekilde oluştuğunu, kodlamanın her alanda
kullanılabildiğini fark ettiğini düşünüyorum.’’
Proje haftasında, kızım Matematik Gezginleri Projesiyle ODTÜ Matematik bölümüne gitti. İki gün Zeynep için
çok güzel ve keyifli geçti. Daha sonra projelerin stantları kurulmuş ve bir video hazırlanmıştı. Müthişti. İçi dolu bir
projeydi. Öğretmenler de çocuklar kadar projenin içindeydi. Onların heyecanı biz velilere de geçti, hatta ciddi ciddi
öğrenmeye bile çalıştık.

Dersi veren hocanın gelmesi de çok hoştu. Kürşad Bey, kızımın matematiği farklı düşündüğünü ve yorumladığını, kafasında üç boyutlu canlandırabildiğini, mutlaka bu ilgi ve yeteneğinin üzerine gidilmesi gerektiğini
söyledi.

Öğrendiklerini ve uyguladıklarını çok detaylı anlatamayacağım ama geometri alt yapısının sağlam ve somut
bir şekilde oluştuğunu, kodlamanın her alanda kullanılabildiğini fark ettiğini düşünüyorum.

Bu projeden sonra Zeynep, iki farklı bölümün iç içe geçebildiğini gördü. Hedefleri konusunda genelden daha
özele hedefler koymaya başladı. Çift dal yapmaktan, makine (mekatronik) ve bilişimle ilgili bir bölüm okumaktan,
Google da çalışmaktan bahsetmeye başladı ve benim kızım henüz 6. Sınıf …

Matematik zümre başkanımıza, bilgisayar öğretmenimize diğer matematik öğretmenlerimize ve planlayan
herkese kızım adına teşekkür ederim.

Aysun ÇALTI ALPER

‘’İyi ki o gece sabaha kadar beklemişiz, iyi ki Kuzey sizlerin öğrencisi olmuş.’’
‘’Yeni dönemde sağlıkla görüşebilmek ümidi ile; Bilfenliyiz, gururluyuz…’’
Öğretmenim,
Galiba 2 yıl kadar önceydi, Kuzey ‘i Bilfen Çayyolu ‘na kaydetmek için bir önceki akşam okula gelen ilk veliydim.
Akşam 9 ‘dan sabah 9 ‘a kadar okulda bekledim. Çoğu arkadaşımız inanamadı ama biz Bilfen ‘in buna değeceğini,
Kuzey ‘deki potansiyel ve sizlerdeki eşsiz eğitim anlayışının bizleri çok ileri götüreceğine hep emindik ve Kuzey o
sene okula kayıt olan ilk öğrenciniz oldu.

O kadar güzel sene geçirdik ki . Sizlerle olan diyaloğumuz her zaman çok verimliydi. Bizi hep dinlediniz ve
aldığınız aksiyonlara yakından şahit olduk. İyi ki o gece sabaha kadar beklemişiz, iyi ki Kuzey sizlerin öğrencisi
olmuş. Yeni dönemde sağlıkla görüşebilmek ümidi ile; Bilfenliyiz , gururluyuz…

Saygılarımla

Bilal KURT

‘’Bizi bir araya getiren Bilfen okulları yönetim kuruluna ve size sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız. İyi ki varsınız diyoruz. Bilfenli olmanın farkını ve gururunu bu zor günlerimizde bizlere
yaşatan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.’’
Ayfer & Hakan TEKMEN

‘’Side by side ‘’farkı diyorum =) Ve nasıl mükemmel bir sistemde kusursuz işlediğini
anlatıyorum.
Sevgili Esra Öğretmenim,
Kızımın önündeki uzun eğitim hayatına hem Türkçe dersinden hem de Matematik dersinden böyle bir
başlangıç yapması beni çok mutlu ediyor. Ama Defne ‘deki gözlemlediğim en büyük değişim ve gelişim İngilizce
dersinde oldu. ‘’Side by side ‘’ uygulamasını ilk duyduğumda Defne adına çok sevinmiştim. Yanılmamışım …
Sürekli yanlarında olan öğretmenleri ile kurdukları iletişim hem kulak dolgunluğuna hem de aksanını geliştirdi.
Tüm derslerde, branş derslerinde, yemekte, koridorda, bahçede sürekli bir yabancı dil konuşan Miss Nil öğretmenimiz ile beraber olan çocuğum dönem sonunda isteklerini anlatabilen günlük hayattaki konuşmaları anlayabilen bir
duruma geldi. Her anne gibi bu durum beni de çok etkiledi ve mutlu etti. Sınıftan bir araya geldiğimiz tüm velilerden
de bunlara benzer olumlu şeyler duyuyorum. ‘’Side by side ‘’ uygulamasının çocuklara olumlu yansımasını
herkesten duymaktayım. Side by side ‘’farkı diyorum ve nasıl mükemmel bir sistemde kusursuz işlediğini anlatıyorum.

Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum …

Biran HARMANDAR

‘’Yeni bir okul, yeni insanlar, arkadaşlar zordur, en azından biz öyle bilirdik.
Olmadığını öğrendik sayenizde.’’
Sevgili Başak Hocam, Esra Hocam,
Yeni bir okul, yeni insanlar, arkadaşlar zordur en azından biz öyle bilirdik. Olmadığını öğrendik sayenizde.
Berra artık bir şey yapmadan önce öğretmenlerim ne düşünür diye sorguluyor çünkü o kadar önemli artık hayatında
okulu ve öğretmenleri

Bizim evimizde şimdi bütün bebeklerimizin adı ve oynadığımız oyunlarda hayal kahraman-

larımızın adı Ümran ve Miss Nil işte tam da bu yüzden teşekkür etmek istedik, iyi ki yollarımız kesişmiş…

Sevgi ve saygılarımızla…

Duygu & Tolga GÜVEN

‘’Oğlumuza okulunuzda çok iyi bir eğitim ve çalışma disiplini verdiniz. Gerek derslerde
gerek de hafta içi ve hafta sonu etütlerinde öğretmenleri oğlum ve tüm sınıfın en yüksek
başarıya ulaşması için tabiri doğru ise çırpındı.’’
Sayın Bilfen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ‘na ve Bilfen Ankara Çayyolu Ortaokulu Müdürü’ne;

Oğlumuz Bilfen Ankara Çayyolu ortaokulunda 8-A sınıfında okuyor. Oğlumuza okulunuzda çok iyi bir
eğitim ve çalışma disiplini verdiniz. Gerek derslerde gerek de hafta içi ve hafta sonu etütlerinde öğretmenleri oğlum
ve tüm sınıfın en yüksek başarıya ulaşması için tabiri doğru ise çırpındı.

TEOG sınavına girmeden önce oğlumuza ‘sınav sonucu ne olursa olsun sen zaten aldığın bu eğitim ve çalışma
bilinci ile bundan sonra başka okula da gitsen hep başarılı olursun’ dedik. Biz bu süreçte sadece moral ve
motivasyon olarak ona destek olduk. Ne çözdüğü soruları takip ettik ne de kurs veya özel ders peşinde koştuk.
Sizlere ve öğretmenlerinize güvenerek süreci dışardan takip ettik. Bu süreçte bu kadar yoğun programa rağmen
oğlumun ve tüm sınıf arkadaşlarının da motivasyonları öğretmenleri tarafından hep üst seviye tutuldu. Tüm öğretmenleriniz sınıftaki çocukları öğrencileri gibi değil çocukları gibi görüp, görev bilincinden daha fazlasını, anne –
baba gibi özveri gösterdiler. Hatta Nilüfer hanımın sınavdan bir gün önce sınav yapılacak sınıftaki masaların
oynayıp oynamadığını kontrol edip bazılarının ayaklarına kağıtla destek koyduğunu öğrenince gözlerim yaşardı.
Emeği geçen öğretmen arkadaşlarınıza ve bu derece güzel bir eğitim kadrosu oluşturan ve eğitim sistemi kuran
Yönetim kadrosuna canı gönülden teşekkür ederiz.

Dr. Hikmet Gülşen UNCU & Dr. Doğan UNCU

‘’Sizi tanımaktan, sizinle yolumuzun kesişmesinden, hayatımıza kattıklarınızdan ötürü
kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Hele ki son bir yılda siz ve öğretmenlerimiz tarafından sarf
edilen çaba ve emeği nasıl unutabiliriz. Gerek Can gerekse biz bu süreçte kendimizi hiç yalnız
hissetmedik.’’
Özlem & Deniz Murat YOKUŞ

‘’Sınavda başarılı olurlar, olamazlar onu bilemem; öğretilerinizle ellerinden geleni
yapacaklardır. Ama şunu çok iyi biliyorum gösterdiğiniz emekler, özverilerin hiçbiri boş değil.
Çok mukaddes bir iş yapıyorsunuz!’’
Eli Öpülesi Öğretmenler
Merhabalar,
Geldik 8. Sınıfa …
7. sınıfta son sınıfın zor olduğunu tahmin ediyordum ve Bilfen Çayyolu ‘nun bunu kolaylaştıracağını biliyordum,
emin ellerdeydik fakat bu kadarını beklemiyordum açıkça…
Müdürümüz Başak Hanımın siz çok değerli 8. Sınıf öğretmenlerinin biraraya getirmesi biz anne – babalar ve çocuklarımız için çok büyük bir nimet! Bunun farkındayım. Ona bu vesile ile teşekkürü bir borç bilirim …
Dersler zaten cepte, çocukların beyinlerini açıp konuları koymadığınız kalıyor. ŞAHANESİNİZ!
Sadece sınav için değil çocuklarımın ileriki yaşantılarında da her birine ışık oldunuz eminim bundan. Hayat
derslerden ibaret değildir. Lakin her ders ve öğretmen yaşamınıza bir şeyler katar. Siz çocuklarımda bunu
başardınız. Bugün baktığımda ilkokul 3. Sınıfta katıldığımız Bilfen Çayyolu yolculuğumuz da Bora ve Can sayesinde
çok güzel yoğruldu. Neredeydiler, nerelere geldiler!
Sınavda başarılı olurlar, olamazlar onu bilemem; öğretilerinizle ellerinden geleni yapacaklardır. Ama şunu çok iyi
biliyorum gösterdiğiniz emekler, özverilerin hiçbiri boş değil. Çok mukaddes bir iş yapıyorsunuz!
Zaten sınav baskısıyla bu zor süreci doğru, kararlı, olumlu ve eğlenceli hale dönüştürmeniz takdire şayan !
Hayatlarının hiçbir döneminde sizler gibi öğretmenler ile gösterdiğiniz bu ilgi ile karşılaşmayacaklar. Bu farkındalık
ile siz çok değerli 8. sınıf Bilfen Çayyolu öğretmenlerine sonsuz teşekkür ediyorum …
Eminim sadece benim çocuklarım değil tüm öğrencileriniz hayatlarının sonuna kadar sizi unutmayacaklar hep sevgi,
saygı ve minnetle hatırlayacaklar! Bir veli olarak bende gösterdiğiniz çaba, özveri ve sevgiyi unutmayacağım.

Biz çok sevgili Bilfen Çayyolu 8. sınıf öğretmenleri İYİ Kİ VARSINIZ!!!!

Ecz. Ebru CİHANOĞLU

‘’Sunumda çok iyi hatırlıyorum, öğretmenlerimizi özenle seçtiğinizi belirtmiştiniz. Gerçekten de güvenimizin boşa çıkmamasına ve çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin hem
akademik konuda hem de çocuklarımıza yaklaşım konusunda bu kadar başarılı olmaları sizlere
olan güvenimizi bir kez daha artırdı.’’
Merhabalar Canan Hanım,
Siz değerli yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarlıkları sayesinde uzaktan eğitim yapılmasına
rağmen çok verimli bir dönem geçirdik. Bu sebeple sizlere teşekkür maili göndermek istedik.
Öğretmenlerimizin ve sizlerin gerçekten çok profesyonel olduğunu ve sadece çocuklarımızın eğitimi ile ilgili değil
aynı zamanda bizlerin de karşılaştığı her türlü soruya sabırla yardımcı olmaya çalıştığınız için de ayrıca teşekkür
ederiz.

Her ne kadar çocuklarımızı başka çocuklarla kıyaslamamak gerekse de yine de ister istemez yaşıtları çocuklara gör akademik durumlarına baktığımızda arada gözle görülür bir fark bulunmakta. Hatta sadece yaşıt çocuklar
değil kendimizle kıyasladığımızda bile çok daha iyi olduklarını görmek bile gerçekten çok mutlu ediyor.
Çocuklarımızın İngilizce konuşurken telaffuzları ve özgüvenleri, matematik sorularına olan hızlı ve pratik yaklaşımları, Türkçe okuma konusunda zaten çok ileri olup ek olarak imla kurallarına bile gerçekten çok üst seviyede olduklarını görmek inanın bizi çok gururlandırıyor.

Çocuklarımızı ilkokula göndereceğimiz zaman (1.Sınıf) hangi okula gönderme konusunda birçok okulu
incelemiş ve Bilfen ile ilgili olarak siz yöneticilerimizin söylediklerine güvenerek göndermiştik. Sunumda çok iyi
hatırlıyorum, öğretmenlerimizi özenle seçtiğinizi belirtmiştiniz. Gerçekten de güvenimizin boşa çıkmamasına ve
çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin hem akademik konuda hem de çocuklarımıza yaklaşım konusunda bu kadar başarılı olmaları sizlere olan güvenimizi bir kez daha artırdı.

Bu düşüncelerimizi her ortamda paylaştığımızı bilmenizi ve mümkünse bu memnuniyetimizi öğretmenlerimize
de iletmenizi rica ederiz.

Tekrar teşekkür eder ve iyi günler dileriz.

Ebru FİDANCI

‘‘Dün akşam okulumuzun gerçekleştirdiği 10 Kasım Ata ‘mızı Anma programını çocuklarımla birlikte göz yaşları içerisinde izledik. Yüreğimize dokunan, şahane bir program oldu.’’
Sayın Hocam;
Çayyolu ilkokulu öğrencisi Emre ÖZTÜRK ve Anaokulu öğrencisi Defne ÖZTÜRK ‘Ün annesiyim. Okulumuz
Bilfen 29 Ekim ve akabinde 10 Kasım ‘da yapmış olduğu kutlama ve anma programlarıyla bizleri hem çok duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Dün akşam okulumuzun gerçekleştirdiği 10 Kasım Ata ‘mızı Anma programını çocuklarımla birlikte göz
yaşları içerisinde izledik. Yüreğimize dokunan, şahane bir program oldu. Uzun zamandır bu kadar güzel bir anma
programına katılmamıştık. Emeği geçen tüm sanatçılara, hazırlık ekibine ve okul yönetimimize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.

En güzel tarafı da tüm marşları çocuklarla birlikte coşkuyla söylemiş olmamızdır. Öğretmenlerimizin ellerine
sağlık,3 yaşındaki kızımın bile marşları sonuna kadar öğrendiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Okulumuzda
çocuklarımızın daha nice yıllar Atatürk ilkelerine bağlı olarak okumasını diliyorum.

Saygılarımla

Hande ÖZTÜRK

“İnanılmaz güzel ve profesyonel bir ekibiniz var. Emeklerinin bizim için ne kadar değerli
olduğunu ifade edecek kelime bulmak zor.’’
Başak Hanım,
Aileler ve çocuklar için zorlu ve stresli bir dönem olarak duyduğumuz 8. Sınıfın, bu kadar kolay ve çabuk
geçtiğine hala inanamıyoruz. Nilüfer öğretmenimin titiz gözetimi, rehber öğretmenimin rahatlatan, sıcacık yol
göstericiliği, tüm branş öğretmenlerimizin yetkin, etkili, motive edici yaklaşımları için sizin nezdinizde teşekkür
ederiz. İnanılmaz güzel ve profesyonel bir ekibiniz var. Emeklerinin bizim için ne kadar değerli olduğunu ifade
edecek kelime bulmak zor. Umarım kızımız tüm yıl boyunca ve aldığı sonuçla öğretmenlerimize değerlerini hissettirmiştir.

Öğretmenlerimiz yanında yemekhane ekibi, kat görevlileri, asistanlar ve güvenlik ekibine de teşekkürlerimizi
iletmek isteriz. Tüm yıl boyunca bizim ve çocuklarımızın zorlu günlerini atlatmalarını sağladılar.

Figen & İbrahim KILINÇ

‘’Bu vesile ile Hayal ‘in bir hayalini de sizlerle paylaşmak isterim, ‘’umarım ben liseden
mezun olana kadar Bilfen Üniversitesi de açılır ve ben hep Bilfen ‘li olmaya devam ederim‘’.
Başak Öğretmenim merhaba,
Okulunuz 4- H sınıfı 1265 numaralı öğrenciniz Hayal Doğa SERT ‘in annesi Esra ÖZMUTLU SERT ben.
Bir sürü bilinmezlik içerisinde, hepimiz için yeni tecrübeler barındıran olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hem iş
hayatımıza, hem ev hayatımıza ve her şeyden önce en önemlisi çocuklarımızın hayatına bir sürü zorluk ve yenilik
getiren bu süreçte, bu süreci bu kadar sıkıntısız, sorunsuz ve eksiksiz geçirmemizi sağlayan gayretiniz ve ilginiz için
çok çok teşekkür etmek istiyorum.

‘’Uzaktan eğitim’’i profesyonelce hayatımıza sokup bu sene daha da geliştirerek, çocuklarımızın yüz yüze
eğitimden en ufak bir eksiklik yaşamasına izin vermeden son derece başarılı bir dönemi tamamladınız. Her zaman
her konuda anında dönüş ve çözüm sağladınız. Sabırla, azimle, hiç tükenmeyen enerjinizle her bir çocuğumuz ile
ayrı ayrı ilgilenerek motivasyonlarını en üst seviyede tutmaya gayret ettiniz.
Bilfen’li olmaktan gurur duyduk.

Bu vesile ile Hayal ‘in bir hayalini de sizlerle paylaşmak isterim, ‘’ umarım ben liseden mezun olana kadar
Bilfen Üniversitesi de açılır ve ben hep Bilfen ‘li olmaya devam ederim. Sağlıkla kalın,

Saygılarımla

Esra ÖZMUTLU SERT

Özverili bir şekilde çocuklarımıza verdikleri eğitim, psikolojik destek vb.
‘’Kızımın BİLFEN ‘de hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda çok ilerleme kaydettiğine inanıyorum.
BİLFEN okulunun sağladığı sıcak, samimi ve güler yüzlü ortam, siz değerli idareciler ve sevgili öğretmenlerimizin
hafta içi ve hafta sonu kendi özel yaşamlarından ödün vererek ve fazla mesai harcayarak özverili bir şekilde çocuklarımıza verdikleri eğitim, psikolojik destek vb. faktörler ile çocuklarımızın ve ailelerin katkılarıyla bu başarıların
gerçekleşeceğine inanıyorum.’’

Mualla ANIL

‘’Aklımın ve gönlümün en rahat olduğu konu okul oldu’’
Başak Hocam Selamlar,
4-K ‘dan Yağmur Duru TAŞPINAR ‘ın velisi, İrem TAŞPINAR ben. Teşekkür ediyorum çünkü çoğu şeyin
belirsiz olduğu son 1,5 yıldır aklımın ve gönlümün en rahat olduğu konu okul oldu. Okulumuzun başta teknolojik
altyapısı, eğitimcilerin teknolojiye hızlı uyum sağlaması, online eğitimde bile okul disiplininin devam etmesi harika
idi. WhatsApp gruplarında Aslı hocanın sınıf sayısını düşünürsek hakimiyeti, bilgilendirme hızınız, süreçte yüz
yüze görüşemesek de el ele olduğumuzu hissettirdi. Derslere giren öğretmenlerimiz, hiç motivasyonlarını kaybetmeden gerçek bir sınıf ortamı yaratmak için çok emek verdiler.

Teşekkür ediyorum çünkü her ne kadar okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlese de Duru yıl boyunca
aynı motivasyonla tüm derslerine katıldı. Akademik gelişiminin yanında yan flüt tecrübemizi de paylaşmak isterim.
Yan flüt sevgisi yüzünden yıl başında Küçük Kemancılardan ayrılmıştı ve ben acaba online nasıl olur derken Erinç
öğretmenle hem yan flüt çalmayı öğrendi, hem okul orkestrasının hayalini kurmaya başladı ki pandemi dönemi için
harika bir durum bence.

Bu dönem iyi ki Bilfenliyiz dedim, sizlerin verdiği güvenle.

İrem TAŞPINAR

Okulunuzdaki ilk yılımızdan itibaren ekibinizin mükemmelliyetçiliği ve istikrarı hem
çocuklarımız hem de bizler için inanılmaz motivasyon oldu.
Nilüfer Hanım,
Sizin Sayın müdürümüzün ve bütün öğretmenlerimizin çocuklarımıza ve bizlere vermiş olduğu desteklere çok
teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Okulunuzdaki ilk yılımızdan itibaren ekibinizin mükemmelliyetçiliği ve istikrarı
hem çocuklarımız hem de bizler için inanılmaz motivasyon oldu.

İyi ki oğlumuz tam bu yaş grubunda sizlerin bir parçası oldu. Çok kısa sürede tek tek bireysel özelliklerine
göre hepsinin kalbine dokundunuz. Biz kendi çocuğumuzun analizinde çelişkiye düşerken sizler çok sayıda çocuk
için bunu başarıyorsunuz. Ve bunu yaparken kırmadan, yönlendirerek, dönem dönem düşünmek için fırsat vererek.
Emekleriniz için çok çok teşekkürler…

Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü saygıyla kutluyoruz.

Müge & Uğur SEZİŞLİ

‘’Öğretmenlerimizin her biri istisnasız tutkuyla ve en önemlisi çocuklarımızın kalplerine ve
zihinlerine birlikte hitap ediyorlar. Pırıl pırıllar. Sağ olsunlar, var olsunlar. ‘’
Hocam merhaba,
Bu sene başından bu yana neredeyse tüm çevreme Bilfen siz yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve rehberlik
hocalarımız hepinizin ayrı ayrı ne kadar büyük bir değer yarattığınızdan bahsediyorum.

Öğretmenlerimizin her biri istisnasız tutkuyla ve en önemlisi çocuklarımızın kalplerine ve zihinlerine birlikte
hitap ediyorlar. Pırıl pırıllar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rehberlik öyle bir performans sergiledi ve sergiliyor ki veli
olarak çocuğumuzun ruhundan, iyiliğinden eminiz; güvendeyiz.

Son olarak son okul günü Nehir anlattı: okuldan ayrılırken eşyalarını taşıyamadığı için bizzat koşarak servise
poşet yetiştirmişsiniz. Bunu yazarken biraz da burnumun direği sızlıyor. Bu çok değerli; sevgiyle ve en verici
halinizle yönettiğinizi, çocuklarımızla olduğunuzu biliyorum. Yönetici, lider, eğitmen ve bir kadın olarak gösterdiğiniz tüm çaba için sonsuz teşekkürler.

Saygı ve sevgilerimle,

Müge CANTEKİN

‘’Birlikte geçirdiğimiz süreç boyunca burada olmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi
anladık. Mira ‘nın okula büyük bir mutlulukla gitmesi, tatilde bile öğretmenlerini özlemesini
gördükçe çok mutlu oluyorum. Biliyorum ki yüzlerce çocuk arasında Mira, her zaman bir birey
olarak değer görüyor, seviliyor ve geleceği sizlerin tecrübesiyle şekilleniyor.’’
Nilhan ÇİFTÇİ SARILAR

‘’Gösteriden kelimenin gerçek manasıyla ‘tüy gibi hafiflemiş‘’ ve içi kıpır kıpır coşkulu
bir anne olarak çıktım.’’
Sevgili Başak Hanım,
29 Mart Perşembe günü okulumuzun düzenlemiş olduğu ‘’Masal Tadında Gösterisi ‘’ ne ilişkin duygularımı
sizinle paylaşmak istiyorum zira evladını, canını size güvenle teslim eden bir annenin bu samimi duygularını bilmeniz
gerektiğini düşünüyorum . Gösteriden kelimenin gerçek manasıyla ‘tüy gibi hafiflemiş ‘’ ve içi kıpır kıpır coşkulu bir
anne olarak çıktım. Zira baştan sona özenle hazırlanmış programın her bir dakikası ayrı bir keyif, ayrı bir heyecandı.
Son derece profesyonel her ayrıntısı detaylı düşünülmüş, zaman olarak hiç sıkmadan doğrudan kalbimize dokunan
bir gösteriydi.

Kızımın sahnede gayet kendinden emin, gayet keyifle dans ettiğini, üstelik ilk başta korkmasına rağmen bu
dansı 3 kişi yapmayı başardığını görmek tarifi imkansız bir duyguydu.
Hele koroda Karadeniz türkülerini söylemeleri beni nasıl duygulandırdı anlatamam. İçinde yaşadığımız yüzyılın
gerektirdiği tüm eğitimleri almaları yanında kendi öz kültürümüzden kopmadan, türkülerimizi de öğrendiklerini
bilmek benim için çok kıymetli. İnanın program boyunca ağladım …

Gösteride emeği geçen tüm öğretmenlerimize, tüm çalışanlarınıza ve elbette her daim bize candan ilginizle, yol
göstericiliğinizle kızımızın emin ellerde ve mutlu olduğunu hissettiren size sonsuz teşekkürler. Hakkınız ödenmez…

Saygı ve sevgilerimle

Neslihan ORAL

‘’Sokrates ‘’ben kimseye bir şey öğretemem, sadece düşünmeye yöneltebilirim‘’ demiş.
Sanırım onun zamanında ilkokul öğretmenleri yokmuş. Yaman, her gün okula mutlu gidiyorsa,
ödevleri kendi isteği ile yapıyorsa ve öğretmenlerine sevgi dolu resimler, kartlar hazırlıyorsa bir
veli olarak benden mutlusu olamaz.’’
Yrd. Doç. Dr. Senem GÜNGÖR

‘Çocuklarımızın psikolojisini bile ekranın bir ucundan nasıl anlayıp, nasıl da motive
edebiliyor öğretmenlerimiz şaşırmamak imkansız.’’
Sayın Başak Hocam
Anaokulundan itibaren iki çocuğum da Bilfen okullarında eğitim görüyor. Şimdi kızım 4. Sınıfta, oğlum ise 2.
Sınıfta.

Başta siz, değerli müdür yardımcılarımız, kıymetli öğretmenlerimiz bu pandemi sürecini o kadar güzel yönetiyorsunuz ki teşekkürü bir borç bilirim. Öğretmenlerimizin sabrı, sonsuz özverisi ,emekleri bizler için paha biçilemez.
Bu dönemde bir anne olarak beklentim sadece eğitim değil (keza aldığımız eğitimi diğer hiçbir okulla kıyaslamam
söz konusu bile olamaz) çocuklarımızın psikolojisini bile ekranın bir ucundan nasıl anlayıp, nasıl da motive edebiliyor öğretmenlerimiz şaşırmamak imkansız. Ne zaman ne sorumuz olsa bir telefon kadar yakınlar, üstelik akşamın
saat kaçı olursa olsun. Sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimize minnetlerimi iletmek isterim. Hepiniz iyi ki varsınız,
sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle,

Saygılarımla

Seda ALÇIN

‘’Her şeyden önce insanları ve tüm canlıları sevmeyi öğrenip okula her gün koşarak gidebiliyorsa bu hepinizin başarısı…’’
Değerli Bilfen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bilfen Çayyolu İlkokulu Müdürü,
Sizlere köy enstitüsü mezunu bir dedenin torunu, ilkokul öğretmeni bir annenin kızı ve kendi mezun olduğu
tıp fakültesinde öğretim üyeliği yapan bir veliniz olarak teşekkürlerimi sunmak için yazıyorum.

Sene başında iki satırı zor okuyan bir çocuk bir günde 60 sayfa kitabı sıkılmadan zevkle okuyabiliyorsa
matematik işlemlerini eğlenerek yapabiliyorsa bu Özge öğretmenimin başarısı, sene başında ‘hi ‘ demeye korkan
İngilizce ‘den nefret eden bir çocuk bugün öğretmeninin okulda söylediklerini bize aktarıp ,evde her şeyi İngilizce
olarak söylemeye çalışıyorsa ,yırt dışında okuma gibi bir hayali ve özgüveni geliştiyse her şeyden önce insanları ve
tüm canlıları sevmeyi öğrenip okula her gün koşarak gidebiliyorsa bu hepinizin başarısı…

Sizlere minnettarım.

Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI

‘‘Amerika Birleşik Devletleri ‘nde, Los Angeles şehrinde, eğitim açısından hayli iddialı
bir lokalizasyonda ve oldukça başarılı bir okulda Türkiye ve Çayyolu Bilfen Okulları ismi bilinir
oldu.’’
Sevgili Başak Hanım, Evrim Hanım ve Bilfen Ailesi;
Yeni bir ülke ile beraber yaşantımızın her noktası farklılaştı. Derin ilk olarak İngilizce sınavından dersleri takip
edebilecek sonucu alınca okula başladı. Eğitim sürecinde yabancı dil nedeniyle sıkıntı yaşamadık. Oradaki vazgeçmediği alışkanlığını olan kitap okuma alışkanlığını burada İngilizce kitap okuyarak devam ettirdi. Okulun kütüphanesinin en fazla kitap okuyan öğrencisi olması nedeniyle öğretmenlerinin taktirini kazandı ve Barnes and Noble
Kitapevlerinde kullanılmak üzere oldukça yüksek olduğunu belirtir ve birçok takdir belgesi verdiler. Okulun
‘’Yükselen Şahini Onur Ödülü ‘’ nü kazandı. Bu ödülü, yetenekleri ve karakteri kapsamında aldığını belirtir bir belge
ile okulda özel bir törende verdiler. Bu tören esnasında emin olun ki aklımızdaydınız.

Burada geçirdiği kısa süre içerisinde bunların gerçekleşmesi bizi motive etti, umutlandırdı ve güçlendirdi.
Derin ‘deki katkılarınızı ve emeklerinizi de görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ‘nde, Los Angeles şehrinde, eğitim
açısından hayli iddialı bir lokalizasyonda ve oldukça başarılı bir okulda Türkiye ve Çayyolu Bilfen Okulları ismi bilinir
oldu. Size tekrar teşekkürlerimizi sunuyor, ailece sevgilerimizi gönderiyoruz.

Şebnem AYDOĞAN AYDOĞDU

‘’ Kızımı ekran başında yeri geldiğinde kahkaha attırabilen, konsantrasyonunu sonuna
kadar korumalarını sağlayan öğretmenlerime saygılarımı sunmak isterim.’’
Ben 2- H sınıfından Hazel ÇORBACIOĞLU ‘nun babasıyım. Bir hekim olarak pandemi sürecinin başından beri
hem acil serviste hem yoğun bakımda oldukça sıkıntılı günler yaşadım, yaşamaya da devam. Ben sadece nöbet çıkışı
eve döndüğümde uyumaya çalışırken Hilal ve Selina öğretmenlerimizin enerjisi hiç düşmeyen ve evi yankılatan
seslerine şaşkınlıkla beraber saygılarımı belirtmek istiyorum. Aynı anda konuşan iki kişiye bile tahammül edemeyen
birisi olarak bütün çocukların sonu gelmez bir şekilde ‘’Miss Selina ‘’ ve ‘’Öğretmenim ‘’ seslenişleri arasında sinirlenmeden sabırla devam ettirdikleri çabalarını hayranlıkla izliyorum. Kızımı ekran başında yeri geldiğinde kahkaha
attırabilen, konsantrasyonunu sonuna kadar korumalarını sağlayan öğretmenlerime saygılarımı sunmak isterim. İyi
ki varsınız; sizler başta olmak üzere kurumunuzdaki eğitim emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla…

Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU

“Sizlerle birlikte olduğumuz, böyle bir aileye sahip olduğumuz için çok mutluyuz.”
Nilüfer Hocam,
Yoğun geçen ilk günün ardından zamanlarını, bilgilerini, sabırlarını, ilgi ve sevgilerini bol bol veren bizden
daha çok çocuklarımıza emek eden tüm öğretmenlerimize çok çok teşekkür ederim. Sınav çıkışı öğretmenlerimizde
gördüğüm heyecanlı, meraklı bekleyiş çocuklarımızı karşılaşmaları ve ilgileri beni o kadar duygulandırdı ki
gözyaşlarıma hakim olamadım. Hayatım boyunca bu saatlerimizi hiç unutmayacağım . Hem çocuk hem de biz
velilere olan ilginiz her zaman iş birliği içinde ve çözüm odaklı yaklaşımlarınız için size ve Başak Hanım ‘a çok çok
teşekkürler. Sizlerle birlikte olduğumuz, böyle bir aileye sahip olduğumuz için çok mutluyuz.

Ümit ÖZTÜRK

‘’Keşke Ankara ‘da çok daha önce açılsaydınız tüm eğitimimizi sizlerle tamamlasaydık.’’
Merhaba ,
Ben Ankara Özel Çayyolu Bilfen 8-A sınıfından Teoman Taşpınar ‘ın velisiyim. İki sene önce okulunuza
kaydolduk. Çocuğumun bazı özel okullarda olduğu gibi sadece TEOG sınavına hazırlanmadığını, gerekli bütün
donanımlara sahip olarak bilgilendiğini, eğitim ve öğretim hayatının sosyal anlamda da desteklenerek tamamlandığını düşünüyorum. Bir veli olarak çocuğuma akademik anlamda tüm bilgilerin verildiğinden, bundan sonra da
gideceği okullarda aldığı eğitimin sayesinde hiç sıkıntı yaşamadan başarılı olacağına şüphem yok. Ders, Etüt, hafta
sonu kurslarında işinin uzmanı ve özverili öğretmenlerle yapılan çalışmaların güzel bir sonuca ulaşmasından çok
memnunuz. Keşke Ankara ‘da çok daha önce açılsaydınız tüm eğitimimizi sizlerle tamamlasaydık.
Tüm öğretmenlerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla

Vildan TAŞPINAR

”Ben bir anne olarak o kadar emin ve güvenilir ellere teslim ettim ki çocuklarımı sizlerle
her anlamda gurur duyuyorum.”
Değerli Bilfen Yöneticileri,
Geçen sene 1.sınıfta başlayan süreç halen daha devam etmekte ancak bir farkla şimdilerde sıfır kaygı ile
süreci atlatabiliyoruz. Nasıl mı oldu? Siz değerli öğretmenleriniz sayesinde… Öğretmenlerimizin sahip oldukları o
manevi değerleri çocuklara ekran başından aktarmalarına şahit oldum ve çok mutlu oldum.

Ben bir anne olarak o kadar emin ve güvenilir ellere teslim ettim ki çocuklarımı sizlerle her anlamda gurur duyuyorum. Ve akademik başarılara olan katkılarından bahsetmem gerekirse bu online süreçte çocuklarım 1.sınıfın tüm
bilgilerinin hakkını vererek 2.sınıfa geçtiler. Ne zaman bir çekincem olsa öğrenme konusunda öğretmenlerime
döndüm bana destek olup yol gösterdiler. Kendileri ile ortak hareket etmemi sağladılar.

Gerek akademik başarının temellerini, gerek sosyal hayatta hayata tutunabilmenin adımlarını, gerekse
manevi değerleri hayatlarına katabilmenin başlangıçlarını okulunuzda sonra da öğretmenlerinin yanında severek,
isteyerek ve gayret ederek başarmaya çalışıyorlar.

Bize ve kıymetli evlatlarımıza kattıklarınızdan dolayı sonsuz teşekkürler.

Sevgiler

Esra CAN

“Bize kızdığında gitmek istediği yerin okul olması ne mutlu :)”
1-E sınıfından Kemal Andaç Gürer'in velisi hem de kurumun bir öğretmeni olarak yaşadığım duyguyu sizinle
paylaşmak istedim. Andaç'ın öğrenme aşkını kabarttığınız, merak duygusunu oluşturduğunuz, olduğu gibi kabul
görüp, gelişmesi gereken yönlerini hızlıca fark ettiğiniz 1 ay yaşattığınız için çok mutluyum. Okula bakış açısını
değiştirdiniz. Bize kızdığında gitmek istediği yerin okul olması ne mutlu:)

Ne kadar güçlü ve merak uyandıran bir eğitim programı olduğunu da daha yakından şahitlik etmiş oldum.
Merak ve keyifle bekliyoruz tüm çalışmalarınızı. Sizin nezdinizde emeği geçen tüm öğretmenlerime, idarecilerime,
eğitim koordinatörlerime teşekkür ediyorum.

Emeğinize, yüreğinize sağlık...

Sezgi GÜRER

“Bu zor dönemde, sınıf kokusu alamadan girdiniz kalplerimize. İyi ki de girdiniz…”
Sevgili Nilüfer Hoca’m,
İyi ki Çukurambar ailesine katılmışız. İyi ki sizinle yollarımız kesişmiş. Bu zor dönemde sizin önderliğinizde
yüzümüzde kocaman bir gülümseme ile tatile çıkıyoruz. Bugün Yaman Güngör’ün karnesini alınca evde bir bayram
havası anlatamam size. Her bir öğretmenimiz Yaman ve bizim için çok değerli.
Eylül’de kızım da size başlıyor. Güngör ailesinin çocukları size emanet canım hocam. Bu zor dönemde, sınıf kokusu
alamadan girdiniz kalplerimize. İyi ki de girdiniz…

Doç. Dr. Senem GÜNGÖR

Başta kurumsallık ilkesinin, kurumsal yönetimin, sorumluluk bilincinin ve kızlarımın
okulunuzdaki durumunun şeffaflıkla gözlendiği ve telaffuz edildiği kurumunuz için minnet
duyarız.
Bilfen Okulları Yönetim Kuruluna,
Gaziantep kampüsünüzde okumakta olan üç kız çocuk annesiyim, ismim Hatice Bayram. Yüz yüze vedalaşamamanın verdiği burukluk ile teşekkürlerimizi buradan kabul etmenizi rica edeceğiz. Başta kurumsallık ilkesinin, kurumsal yönetimin, sorumluluk bilincinin ve kızlarımın okulunuzdaki durumunun şeffaflıkla gözlendiği ve
telaffuz edildiği kurumunuz için minnet duyarız.

Görüşmeye geldiğimiz ilk günden itibaren çok değerli ekibinizin donanımlı kişileri ve kilometrelerce uzaktan
gelip bizleri canla başla ağırlayıp okulu detaylı şekilde bizlere anlatmalarıyla sizlere olan inancımız tam oldu ve
nitekim öyle de devam etti. Bu zorlu süreçlerden bir sağlık çalışanı olarak geçmek sanırım bizler için daha da zordu
ve bu süreçte okulumuzu evimize taşıyan siz değerli hocalarıma, çocuklarımız ve bizler çok çok teşekkür ederiz.
İyi ki Bilfenliyiz!

Saygılarımla...

Hatice BAYRAM

İngilizceyi öğrenmek yeterli olmuyor, öğrenciye öz güven aşılayarak öğrencinin İngilizceyi
günlük konuşmasına yansıtmak büyük bir başarı.
Merhabalar Hande Hanım,
Size bu maili hayatımıza dokunduğunuz için teşekkür amaçlı yazıyorum. Lina’nın İngilizceyi bu kadar
sevmesine, hayat akışına eklemesine tek sebep sizsiniz. İki yıldır kızımız Lina’nın büyük bir gelişim gösterdiğini
gözlemliyoruz. Sadece İngilizceyi öğrenmek yeterli olmuyor, öğrenciye öz güven aşılayarak öğrencinin İngilizceyi
günlük konuşmasına yansıtmak büyük bir başarı.

Lina sizden önce İngilizceyi çekinerek kısık sesle konuşmaya çalışıyordu ama siz ne yaptınız bilmiyorum,
Lina bambaşka biri oldu; çekinmeden, kendinden emin, yüksek sesle ve en önemlisi severek konuşuyor. İyi ki
varsınız Hande Hanım, iyi ki hayatımıza dokundunuz. Bunun için çok şanslıyız. Her şey için teşekkür ederiz.
Emeğinize, yüreğinize sağlık…

Sevgiler...

Deniz & Kenan ÇAVUŞOĞLU

Bilfen ailesi her şeyi ilmek ilmek işlemeye devam ediyor. Herkes tek yürek oldu ve çocukları en az kayıpla nasıl bu işten çıkarırız çabasında.
Sevgili Bilfen Ailesi,
Covid sebebiyle yaşadığımız bu zor günlerde çocuklarımız için göstermiş olduğunuz hem akademik hem
psikolojik destek ve özverili çalışmalarınız için hepinize yürekten teşekkürlerimi sunarım. Bütün öğretmenlerimiz
ve idarecilerimiz insanüstü bir çaba ile online derslerini işliyor, offline dersler de başından beri çok başarılı devam
ediyor. Birinci sınıf kızım, offline derslerden çarpım tablosunu öğrendi bile. Online derslerde öğretmeni ile tekrarlarını yapıyor. Sınıfta bu yaş grubu çocukların dikkatini sürekli aktif tutmak zorken bunu ekran başından yapan
bütün öğretmenlerimiz benim gözümde birer kahraman…

Bilfen ailesi her şeyi ilmek ilmek işlemeye devam ediyor; beden eğitimi, müzik derken bugün de rehberlik
dersimiz online olarak geldi ve çocuklar evlerine kapanmışken belki de en çok ihtiyaçları olan da buydu yani iletişim
içinde olmak... Sürecin başladığı andan itibaren acaba bu çocukların dersleri nasıl olacak diye en ufak bir kaygı
duymaya fırsatımız olmadan inanılmaz bir sistemin içinde bulduk kendimizi :) Yedinci sınıfta okuyan kızımın bütün
öğretmenleri hem whatsapp gruplarından hem de online dersler ile okulda olduklarında ne yapıyorlarsa aynı şekilde
sistemlerine devam ediyorlar, bu hafta yeni kitaplarımız kapımıza kadar teslim ediliyor. Herkes tek yürek oldu ve
çocukları en az kayıpla nasıl bu işten çıkarırız çabasında. Hepinizin eline, koluna, emeğine ve yüreğine sağlık… Bu
sene tanışmış olmamıza rağmen bize kendimizi hep özel hissettiren ve iyi ki Bilfenli olmuşuz dedirten Gaziantep
Bilfen ailesi sizleri tanımış olmak bizim için çok büyük bir şans.

Hepinize yürekten teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum.

Pınar ERDEM

Gerek online olsun gerekse de yüz yüze olsun 2020 eğitim yılını kesintisiz, aksatmadan,
bıktırmadan ve de öğreterek çocuklarımızın akademik hayattan geri kalmamasını sağladığınız
için tüm Güzelbahçe Bilfen ailesine teşekkür ederiz.
Aytül Hanım,
Okulunuz öğrencilerinden Gizem Buğçe Özer’in velisi Aslı Özer. Pandemi sebebiyle yaşadığımız böyle
olağandışı bir dönemde, gerek online olsun gerekse de yüz yüze olsun 2020 eğitim yılını kesintisiz, aksatmadan,
bıktırmadan ve de öğreterek çocuklarımızın akademik hayattan geri kalmamasını sağladığınız için tüm Güzelbahçe
Bilfen ailesine teşekkür ederiz.

Bu dönemde okula gitmeleri gerektiği zamanda veli olarak bir an bile göndermekte tereddüt yaşamadık.
Biliyorduk ki yönetici kadrosuyla olsun, öğretmenleriyle olsun, idari personeliyle ve güvenlik çalışanlarıyla olsun
çocuklarımızı kendi çocuklarından bile daha el üstünde tutan, bir başka yuvaya gidiyordu.

Bu ayrıcalığı bize yaşattığınız için ve göstermiş olduğunuz tüm özveri ve emekler için bütün Güzelbahçe
Bilfen ailesine samimiyetle bir kez daha teşekkür ederiz.

Sevgiler, saygılar…

Aslı & Ayhan ÖZER

Ne şanslıyım ki bu yılımızı kolaylaştıran, kızımı sarıp sarmalayıp okula bağlayan, onu
sevip önemsediğini her an hissettiren öğretmenleri oldu.
Merhaba,
Kızımız Ela’yı tam pandeminin ortasında Güzelbahçe Bilfen’e almayı düşünmek zorunda kalmıştık. Çok
kararsızdım, siz de bana “Kurumdur önemli olan, kuruma güvendiyseniz alın kızınızı okulumuza ama eğer kurum
size güven telkin edemediyse hiç düzen bozmayın.” demiştiniz. Nasıl doğru bir tespit…

Bugün bir yıl sonra size bambaşka duygular ile yazıyorum. Ne şanslıyım ki bu yılımızı kolaylaştıran, kızımı
sarıp sarmalayıp okula bağlayan, onu sevip önemsediğini her an hissettiren öğretmenleri oldu Güzelbahçe Bilfen’de.
Gerçekten saat gibi işleyen bir KURUM oldu yanımızda, hep bizle ve hep bizim kadar çocuğumuza kıymet veren. Biz
İzmir’de 7 şiddetinde deprem bile yaşadık bu süreçte. Uçarak okula gittiğimde her zamanki gibi güvenlik tam kadro
kapıda, Müdür Yardımcısı Gizem Öğretmen kapıda, çocuklarımız öğretmenleri ile birlikte bahçedeydiler. Her şey ve
herkes sakindi, ben telaşımdan utandım. Sağ olsunlar, var olsunlar…

Sevgi ve saygılarımla,

Emel AKSOY KOÇ

İyi ki çocuklarımızı Bilfen ailesine emanet etmişiz.
Sevgili Aytül Hanım, Sevgili Funda Hanım,
Cumartesi günü Kerem’in bilim olimpiyatları eleme sınavına girebilmesi için hafta sonu zamanınızdan
ayırarak çok emek harcadınız. Bilfen yöneticilerinin, her koşulda öğrencilerinin yanında olduğunu hissetmek, bizler
için çok değerli ve güven vericiydi. Ellerinize ve emeklerinize sağlık. İyi ki çocuklarımızı Bilfen ailesine emanet
etmişiz.

Sevgiler,

Fulya KOÇ

İyi ki bu aileye dahil olduk.
Ben izlemeyi, beklemeyi, görebilmeyi çok severim. Ama artık sonsuz teşekkür zamanı geldi Aytül Hanım.
Çocuğumun her yeni günle ne kadar güzel donatıldığını, tüm gün bıraktığım sizlerin onunla nasıl ilgilendiğini,
gördüğüm mutluluğunu, içindeki inanılmaz heyecanı ve tüm bunların sürekli artmasını izlemek çok güzel.

İyi ki burdayız dedirttiğiniz için size, tüm öğretmenlerimize, güvenlikten içerideki personele kadar hepinize
çok teşekkür ediyorum. Çocuğumu bırakıp okul çıkışına kadar aklımın beynimin rahat olmasının nasıl teşekkürü
olur, bunu kelimelerle nasıl ifade edebilirim bilemiyorum. İyi ki bu aileye dahil olduk. Biliyorum ki konu ne olursa
olsun tüm samimiyetinizle ordasınız, biz de işbirlik konusunda hep buradayız.

Sevgiler,

Habibe AKSU

Ne yazsam bir eksik… Herkese anlatıyorum çabanızı, olmaz denilenin çok büyük bir
emekle başarabilindiğini… Bilsinler istiyorum. Belki örnek olur pek çok kişiye.
Sevgili Bilfen Ailesi,
Ben yazarak değil, konuşarak kendini ifade edebilenlerdenim. Ne yazsam bir eksik kalacak ama yine de
yazmak istedim.

23 yıldır sınava hazırlanan çocuklarla çalıştım ve içten içe hep onlar adına üzüldüm. Okul, kurs, özel ders
arasında yorulmuş; eve gidince de sığınmak istediği ailesiyle tekrar ders çalışma baskısına maruz kalmış her
öğrencim, gönlümde bir yaradır. Hep bir şeyleri değiştirebilmek adına çabaladım ama ne kadar başarabildim
bilmiyorum. Kendi kendime bir söz verdim, bunu kendi çocuklarıma yaşatmayacağıma dair.

Son sene okul değiştirmek çok riskliydi ama Bilfen kültürüne inandığım için biraz kaygı duyarak başladık
okulunuza. Ama ilk bir ayda silinip gitti kaygılarım. Yerini huzur ve güvene bıraktı. Sıkıca sarıp sarmaladınız
Tayanç’ı, içine kocaman bir sevgi koydunuz, tanıdınız, artı ve eksileriyle kabul ettiniz. Benim hissettiğim huzur ve
güveni Tayanç’ın gözünde de gördüm. Bir anne için ne büyük bir hazine...

Şans bu ya, bize de pandemi dönemi denk geldi, yeni bir süreçti hepimiz için ama hiç kaygılanmadım. Bu defa
çünkü sizler vardınız. İnanılmaz bir özveri, muhteşem bir emek... Bunca yıllık meslek hayatımda gördüğüm en güzel
dayanışma... Herkese anlatıyorum çabanızı, olmaz denilenin çok büyük bir emekle başarabilindiğini bilsinler istiyorum. Belki örnek olur pek çok kişiye. Ailecek dua ediyoruz sizlere. Başta da belirttim, ne yazsam bir eksik…

Çok teşekkür ediyorum sizlere, emeğiniz, anlayışınız, özveriniz ve sevginiz için. İlerde yine sizlerle olabilmek
dileğiyle...

Sevgiyle kalın.

Naile UYANIK PAYDAŞ

Evde eğitime geçilir geçilmez daha biz şoku atlatamamışken Bilfen ailesinin Türkiye’deki
tek okul olarak bu kadar hazır olması, çocuklarımızın hâlâ aynı disiplinde evde bile derslerine
devam ediyor oluşu takdire şayandır. Çok teşekkür ederiz.
Senem KÖSELE

Bilfen, randevu aldığımız ilk günden itibaren gerek görüşme sırasında gerekse telefonlarda kafamızda hiç soru bırakmayan açıklamalarıyla, günü gününe gelen mesajlarla işimizi
kolaylaştırmasıyla bizim için fark yarattı.
Sevgili Bilfen Ailesi
Biz aranıza yeni katıldık. Her velinin yaptığı gibi biz de oğlumuza iyi bir eğitim ve öğretim alabileceği, sistemli, ilgili ve işini dört dörtlük yapan bir okul arayışımız vardı.

Bilfen, randevu aldığımız ilk günden itibaren gerek görüşme sırasında gerekse telefonlarda kafamızda hiç
soru bırakmayan açıklamalarıyla günü gününe gelen mesajlarla işimizi kolaylaştırmasıyla bizim için fark yarattı.
Öğretmenlerimiz müzik için kulak testi, İngilizce için seviye tespit görüşmeleri yaptı. İlk defa göreceği arkadaşları ve
öğretmeni ile yapacağı ilk ders, Anıl’da büyük heyecan yarattı.

Öğretmenlerimiz gayet sıcak bir şekilde bir buçuk senedir okuldan uzak olan öğrencilerin kaygılarını ve
çekingenliklerini atmalarını, derse katılmalarını sağladılar.

Ders bitiminde Zeren Hanım hem öğretmenlerin görüşlerini bildirdi hem de bizim görüşlerimizi sordu. Bütün
bunlar bize doğru yerde olduğumuzu, isabetli bir karar verdiğimizi düşündürdü. Şimdi 31 Ağustos’u bekliyoruz.
Okulumuz açılsın ve eğitim kesintisiz devam etsin istiyoruz. Aranızda olmaktan mutluyuz. Bütün bölümlerinizde
uyumlu, disiplinli ve ilgili çalıştığınız için çok teşekkür ederiz.

Sevgiyle kalın, saygılar…

Tülin TERZİ

Güzelbahçe’ye kayıt yaptırarak ne kadar doğru bir karar verdiğimizin memnuniyetini bir
kere daha yaşıyor ve tüm Bilfen Güzelbahçe ailesine emekleri için tekrar teşekkür ediyoruz.
Çocuklarımızın güvenliğini sağlayan güvenlik birimi ve ön büroda bizim öğretmenlerimizle iletişimimizi
sağlayan arkadaşlarımız, her soru ve talebimizle tek tek ilgilenen öğretmenlerimiz ve müdür yardımcılarımız; nazik
tavırları ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla ellerinden gelenin en iyisini yapma konusundaki gayretlerini bizlere
sürekli hissettirdiler.

İki sene önce yurtdışından Türkiye’ye dönüş aşamasında kızımızı Bilfen Güzelbahçe’ye kayıt yaptırarak ne
kadar doğru bir karar verdiğimizin memnuniyetini bir kere daha yaşıyor ve tüm Bilfen Güzelbahçe ailesine emekleri
için tekrar teşekkür ediyoruz.

Yeşim & Murat ÖZBEN

Ben yaşadığım bu somut güzel şeylerle beraber ikinci evladımı da sizin elinize teslim
etmekten kesinlikle çekinmeyeceğim.
Aytül Hocam,
Öncelikle kızıma kattığınız öz güven, öz saygı için size öğretmenlerimize teşekkür ederim. Biz 6 yıl Fransızca
eğitimini elimizin tersiyle itip Bilfen’e geldiğimizde ilk bir iki hafta pişmanlık yaşadık. O sene Shadow Cat (yanlış
yazmış olabilirim) diye bir kitap okutuyordunuz. Ben size “Hocam çocuklar yemek yapmayı bilmiyorum, diyor. Siz
‘Baklava aç.’ diyorsunuz.” demiştim. Siz de “Kimsenin baklava açmayı beklediği falan yok, siz belki böyle bir durumun içinde ilk kez bulunuyorsunuz ama biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Lütfen rahat olun, şimdi evinize gidip benim
için bir fincan kahve için, sadece izleyin.” demiştiniz. Ben de hatta dışarı çıktığımız arkadaşlara “Tabi ki öyle
diyecekler, ne yani olmuyor mu?” dedim. Böyle bir güvensizlikle yanınızdan ayrılmıştım açıkçası hocam ama bugün
geldiğimiz noktada Nehir İngilizceyi gayet güzel anlıyor ve sınav sonucunda da zaten bunun böyle olduğunu
gördük. Bu örneği sizinle paylaşmak istedim. Bu bile aslında sizin bu işi iyi yaptığınızın bir göstergesidir.

Benim kızım bugün kendini ifade edebiliyorsa, kendini bir grup içinde değerli hissedebiliyorsa bu başta siz
öğretmenlerimizin eseridir. Yine Nehir yedinci sınıfta bir arkadaşlık problemi yaşarken ben yine paniklemiş bir
şekilde sorunu konuşmak için okula geldiğimde rehber öğretmenle görüşmek istemiştim ama siz ben de bir konuyu
öğreneyim diyerek bana zaman ayırmıştınız ve demiştiniz ki “Bugün Nehir’e bu durumu yaşatan çocukları uyarmanın Nehir için hiçbir faydası yok ki… Yine Nehir’in hayatında hep böyle insanlar olacak ve biz o yüzden o çocukları değil Nehir’i değiştirmeliyiz. Nehir’in kendine olan güvenini ve kendine verdiği değeri artırmalıyız.” diyerek bir
yol haritası çizmiştiniz ve Nehir o günden beri kendini bir kat daha değerli hissetmiş, önemli hissetmişti. Hocam
bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Parça parça aklıma geliyor ama çok güzel şeyler yaşadık ve ben bir
veli olarak bir sürü şey öğrendim sizden ve öğretmenlerimizden. Gerçekten bize kattığınız bu üç yıl için çok teşekkür
ederim ben. Ben yaşadığım bu somut güzel şeylerle beraber ikinci evladımı da sizin elinize teslim etmekten kesinlikle çekinmeyeceğim.

Yasemin DEMİR

17 yıllık bir öğretmen olarak ifade etmeliyim ki sizler gerçekten bu işi son derece
profesyonelce yapan ama bununla birlikte insan doğasının ve hassasiyetinin de farkında
olarak samimiyetiniz ve çözüm odaklı olmanızla kalbimi fethetmiş bir kadrosunuz.
Özge ÜLKÜCAN

Bu süreci kolaylaştıran, güzelleştiren, unutulmaz ve değerli kılan; sizlerin emeği, sabrı,
tecrübesi ve disiplinidir. Okulunuzun tüm öğrencilere hassasiyetle yaklaşımı, öğrenme stillerini
değerlendirip süreci grup içinde bireyselleştirebilmeniz bizim için çok önemli.
Değerli Güzelbahçe Bilfen Ailemiz,
2. yılımıza girdiğimiz bu son senemizde sizlere başta çocuklarımız Mehmet Zihni ve Mina sonrasında kendi
adımıza teşekkür etmek istedik.

Çocuklarımızın online eğitim ile başlayan Türkiye’deki eğitim hayatlarının, bu yıl yüz yüze eğitim ile daha da
unutulmaz, büyük tecrübeler ve eşsiz deneyimler ile son bulacağı için çok üzülüyoruz. Sadece bir yıl hedefiyle
başlattığımız Bilfen’deki eğitim hayatları, bu zengin akademik ortamdan daha da faydalanmalarını istememiz
sebebiyle ikinci yıla uzayarak devam etti. Gönül ister ki ilkokulu, arkadaşları ve öğretmenleri ile tamamlasınlar
ancak geçirilen güzel günler onların Bilfen’den kopmalarını ve tekrar Amerika’daki okullarına adapte olmalarını
zorlaştıracağı ihtimalinden “dönüş vakti” görüşündeyiz.

Bizim için diğer ailelerden farklı olan bu süreç, çocuklarımız için sadece okuma-yazma öğrenme heyecanı
değil; aynı zamanda hiç alışkın olmadığı bir ortamda sil baştan her şeyi farklı bir dilde tecrübe etme şansıydı. Bu
süreci kolaylaştıran, güzelleştiren, unutulmaz ve değerli kılan sizlerin emeği, sabrı, tecrübesi ve disiplinidir.
Okulunuzun tüm öğrencilere hassasiyetle yaklaşımı, öğrenme stillerini değerlendirip süreci grup içinde bireyselleştirebilmeniz bizim için çok önemli.

Zihni ve Mina’nın hayat boyu unutamayacakları bu tecrübeleri Bilfen’de, sizler gibi değerli öğretmenlerle
geçirmesi bizim için bir şans. Emekleriniz ve sevginiz için çoooook teşekkür ederiz.

Berfin & Ömer YILMAZ

Çocuklarımıza verdiğiniz değeri bir kez daha görmüş ve ne kadar doğru bir adreste
olduğumuzdan bir kez daha emin olmuş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz.
Yeşim ÖRÜCÜ

Emekleriniz, sabrınız, alakanız, özveriniz ve sayamadığım her şey için size minnettarız.
Değerli BİLFEN Ailesi,
Şahsım adına kıymetinizi değerinizi anlatmam mümkün bile değil.

BİLFEN ailesi olarak yılmadınız,

yıkılmadınız hep bir çabayla özveriyle sürecin zorluklarına dayanıp inatla ve bunu bizlere hiç hissettirmeden
çocuklarımızın peşinde koştunuz. Emekleriniz, sabrınız, alakanız, özveriniz ve sayamadığım her şey için size
minnettarız. Kendim, çocuğum ve ailem adına sizin nezdinizde bu uğurda emek veren, çabasını sonuna kadar sarf
eden tüm kıymetli ve saygı değer öğretmenlerimizin hepsine; çalışanlarınıza, tüm BİLFEN ailesine teşekkürü
hatta daha fazlasını bir borç biliriz. iyi ki yollarımız sizlerle, BİLFEN ailesi ile, kesişmiş. Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değirmesin hocam. Hepinize çok sevgiler, saygılar ve selamlar. İyi ki BİLFEN...

Bedriye KÖYBAŞI

Acaba bu organizasyonun başka bir örneği var mıdır?
Sayın BİLFEN Kurucu, Yönetici ve Değerli Öğretmenlerimiz,
Türkiye geneli BİLFEN okullarındaki öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla düzenlemiş olduğunuz
"NİLÜFER Konseri" zevkle ve gururla bizlere izleme şansını verdiğiniz için tüm BİLFEN ailesine ve bu organizasyonda başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçenlere gönül dolusu teşekkür etmek isterim.
Yaptığınız bu muhteşem organizasyonun ve özellikle korodaki öğrenciler dahil enstrümanlarda bulunan öğrencilerin ne kadar meşakkatli bir şekilde eğitilerek senfoni orkestrası oluşması eminiz ki hiç kolay olmamıştır. Vermiş
olduğunuz emeklerin karşılığı ile ortaya çıkmış olan RÜYA GİBİ orkestra ve koro öğrencilerine ziyadesi ile yansıma
olduğu açıktır. Acaba bu organizasyonun başka bir örneği var mıdır?

Kıymetli BİLFEN ailesi ve yöneticilerimiz; bu muhteşem organizasyonun oluşumuna hiçbir şeyden kaçınmadan vermiş olduğunuz maddi ve manevi katkılarınız, fedakârlıklarınız için sizlere ayrıca teşekkür ederim.

Adnan & Ebru YENER

Okulun ilk gününden bugüne kadar ivmesini düşürmeden gösterilen ilgi, sevgi, saygı,
samimiyet, nezaket, disiplin, çaba, sabır...
Merhaba Pelin Hanım,
Küresel olarak verdiğimiz sağlık savaşı ile mücadele ederken birtakım ihtiyaçlarımızı ertelemek zorunda
kaldık. Ve bu ertelemeler beraberinde bazı belirsizlikler, endişeler de yarattı. Çocuklarımın eğitim konusu bunlardan biriydi. Kısa bir süre içerisinde oldukça iyi bir organizasyon ile okul, evimize geldi. Yapmış olduğumuz
çalışmalarda fazlasını, en mükemmel şekilde yaptığınızı ve yapmaya çalıştığınızı net olarak izleme fırsatım olmakta. Her şey beklentilerimizin üzerinde ve başarılı bir şekilde yürütülmekte. Memnuniyetimiz üst seviyede. Çocuklarımın her gün keyifle öğrenmeye hazırlanmalarını görmek büyük bir mutluluk kaynağı ve bu öğrenmeye hazır
oluşlukları sizlerin sayesinde. Siz başta olmak üzere okul yönetimimizin öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın çabaları için kutlar, teşekkür ederiz. Okulun ilk gününden bugüne kadar ivmesini düşürmeden gösterilen
ilgi, sevgi, saygı, samimiyet, nezaket, disiplin, çaba, sabır... Yazamadığım daha birçok değer ve duyguyu bizlere
yaşatan müşfik öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Sadece bu kriz sürecinde değil tanıdığımızdan
bu yana geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmak adına daha başka neler yapabilirim mücadelesini veren,
gelişim sürecimiz konusunda sürekli geribildirimler sunan, çocuklarımızı bizden daha çok düşünen, 7/24
telefonunu ulaşılabilir kılan, bizi itina ile dinleyen, öneri ve eleştirilere açık, çabasını ve enerjisini fark ettiğimiz;
sabırlı, özverili, ileri görüşlü, güzel insan sınıf öğretmenimize sizin nezdinizde teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
Evlatlarımız için yapmış olduğumuz seçimin doğruluğu kararındayız. Hepiniz iyi ki varsınız...
Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Sağlıklı günler…

Ayşe ABALAK ve Ailesi

İnsanın başına gelebilecek en büyük mucizelerden biri öğretmenidir.
Merhabalar İskenderun BİLFEN İlköğretim,
Geçenlerde bir söz okudum: “İnsanın başına gelebilecek en büyük mucizelerden biri öğretmenidir.’’ Yetişkin
olarak bizler belli bir yaşa gelene kadar anne babamızdan sonra en çok öğretmenlerimizi otorite kabul ediyoruz.
Onlarla olan interaksiyonlarımız, hayata dair temel inaçlarımıza ve karekterimizin belki en önemli belli bölümlerine etki ediyor. Hele ki ilköğretimde, çocukların modellemeyi en çok yaptıkları, hamurlarını kıvama getirirken
duvarsızca birçok şeyi sorgulamaksızın kabul ettikleri bu dönemde, insanın çocuğunun karşısına iyi bir eğitmen
ve öğretmenin çıkması işte yukarıda bahsettiğim mucize benim için. İngilizce ders konusunda söz söylemeye
gerek olmadığını düşünüyorum. Ayşe’nin kelime bilgisi beni şaşırtıyor ve dublajsız film izlemesini görmek beni
çok mutlu ediyor. Geçenlerde ayağına kıymık battı ve İngilizcesini sordu bana. Benden cevap çıkmayınca kendisi
mühtehzi bir gülümsemeyle söyledi: “Splinter anne!’’

Nihan ARISOY

Çocuğuma sihirli bir dokunuş yapmışsınız gibi…
Değerli Pelin Hocam,
BİLFEN İskenderun ailesi olarak başta siz olmak üzere tüm ekibinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum. BİLFEN ailesine bu sene katılmış olmama rağmen çocuğumun gerek akademik eğitim gerek sosyal gelişimi
gerekse sanat alanlarındaki inanılmaz değişimi beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Sanki bu zamana kadar
devlet okulunda okuyup da bu sene BİLFEN İskenderun'da eğitim gören çocuğuma sihirli bir dokunuş yapmışsınız
gibi…Bu gece organize ettiğiniz müzik ziyafetine gelince … Çok profesyonel bir sahnede profesyonel bir konseri
izlediğimizi söyleyebilirim. Tek kelime ile muhteşemdi. Başta müzik öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen
tüm idareci, öğretmen ve personelinize teşekkür ediyorum. iyi ki varsınız, iyi ki bu ailenin bir üyesi olmuşuz.

Saygılarımla…

Tolga ŞAHİNOĞLU

Eserinizle gurur duyabilirsiniz ve bu gurura bizi de dahil ettiniz. MUHTEŞEMSİNİZ.
Eğitimdeki kalitenizin özellikle idarecilerin ve öğretmenlerin veli ilişkilerindeki hassasiyeti takdire şayandır.
BİLFEN' li olmanın ayrıcalığının eğitim dahil bu platformda da görmüş olduk. İnanılmaz fedakarlık göstererek bu
oluşumun muhteşemliğine ciddi katkılarınız olmuştur, bununla da kalmayıp bu organizasyonun her adımında
bizleri ziyadesiyle bilgilendirdiniz dahası İstanbul konserine katılımımızda çocuklarımızı en rahat hangi noktadan
izleyebileceğimiz oturacağımız yerler dahil gelişimizden dönüşümüze kadar her türlü bilgilendirme ve katkıları
sağladınız. Sözün kısası BİLFEN’ li olmak gerçekten bir ayrıcalık ancak şunu da ilave etmeden geçemiyorum,
İSKENDERUN BİLFEN' li olmak " yıldızlı" bir ayrıcalık olmalı. Eserinizle gurur duyabilirsiniz ve bu gurura bizi de
dahil ettiniz / yaşattınız. Muhteşemsiniz.

Sevgiler, saygılar...

Adnan & Ebru YENER

Keşke İskenderun’a daha da önce gelseydiniz. İyi ki varsınız saygılarımla…
Sayın Bilfen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,
Hiç hayal bile etmezdim ama diğer okuldan orta seviye İngilizce ile gelen 7.sınıftaki kızımın bu okulda daha
bir yıl dolmadan artık İngilizce sunum yapıyor olması beni inanılmaz mutlu etti. Biz ailesi olarak okulun eğitim
öğretim sisteminden, öğrenci ile ilgilerinden, veliler ile iletişimlerinden çok memnunuz. Gerek öğretim kadrosu
gerek yönetim kadrosu biz velilere iş bırakmamaktadır. Okulun başta ders disiplini olmak üzere öğrencilerin giriş
çıkış disiplini dahil her konudaki ciddiyet ve disiplin biz velileri çok memnun etmektedir. Çocuğum okula gitmez
ise aranacağımı biliyorum. Okuldan kendi başına çıkamayacağını biliyorum, hangi derste eksiği varsa okul
tarafından gerekli tedbirin alındığını biliyorum bu da beni rahatlatıyor. Sonuçta bize kayıt aşamasında bizlere okul
ile ilgili vadettiği her şeyi eksiksiz yerine getiren sayın ortaokul müdürümüz başta olmak üzere okulda görevli tüm
yönetim öğretim ve idari kadroda görevli güler yüzlü personelinize nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Keşke
İskenderun’a daha da önce gelseydiniz.

İyi ki varsınız saygılarımla…

Aydın BAŞAL

BİLFEN Eğitim Kurumlarının tüm Türkiye"de çok başarılı olduğunu duyduk ancak şimdi
bizzat yaşıyor ve görüyoruz.
Değerli BİLFEN Yöneticileri,
Çok kısa süredir sizlerle birlikte oluşumuza rağmen sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Kızım İrem 6. sınıf
öğrencisi. Normalde zaten başarılı ve sorumluluk sahibi bir öğrenci olmasına rağmen okula başladığı ilk günden
itibaren öğretmen, idareci, okul müdürümüzün güler yüzlü, ilgili ve anlayışlı tavırları kızım üzerinde inanılmaz
etkiler yaratarak okulu sahiplenmesi, önemsemesi ve sorumluluklarının çok daha fazla bilincinde oluşunu sağladı.
BİLFEN Kurumları güler yüzlü, özverili, anlayışlı ve sevecen tutumlarıyla, idareci öğretmenlerinizle bir kez daha
farkını ortaya koyuyor. Güvenlik bir ebeveyn için çok önemlidir bilirsiniz. Saygılı, güler yüzlü ve yerinde güvenlik
önlemlerinizle güvenlik çalışanlarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. BİLFEN Eğitim Kurumlarının tüm Türkiye ‘de
çok başarılı olduğunu duyduk ancak şimdi bizzat yaşıyor ve görüyoruz. Kızım okula severek gidiyor. Psikolojik
destek ve eğitimi okulda yeterince aldığı için evde bize yapacak pek bir şey kalmıyor. Öğretmenlerimiz eksiğini
bizden önce fark edip hemen takibe alıp etütler yapıyor. Bu sayede hiç dışarıdan desteğe ihtiyacımız olmuyor.
Yaptığınız bütün fedakârlık ve özverili çalışmalarınızın karşılığını vereceğimizi umuyoruz. Başta okul
müdürümüz, bütün öğretmenlerinize ve çalışanlarınıza teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Sevgiler.

Tamer & Sibel PARLAR

Oğlumu birlikte büyütüyoruz ve hep beraber başarıyoruz.
Sevgili Bilfen Ailesi,
Oğlumu birlikte büyütüyoruz ve hep beraber başarıyoruz. Onun hem akademik gelişimi hem de kişisel
gelişimindeki olumlu gelişmeler ailesi olarak bizleri mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz. Burada oğlumun ifadesini
paylaşmak istiyorum. “İlknur Hoca’m bana BİREY olarak bakıyor, beni seviyor ‘’ (Dokunmatik, duygusal oğlum
benim) Hepimiz, her çocuğumuzun iyi olmasını istiyoruz elbette. Her çocuğun başarısı beni çok mutlu ediyor.
Çünkü ülkemin UMUDU onlar. Oğlumun koşarak ve severek okula gitme sebebi sizlersiniz. Yalnız olmadığımızı
bilmek bizi rahatlatıyor. Biz kocaman bir aileyiz.(Ne güzel)

Sevgi ve saygılarımızla

Nesrin OKUR

Aile olarak içimiz o kadar rahat ki bunun hissettirdiği güven ve konfor çok rahatlatıcı
ve mutluluk verici.
Sevgili Hocam,
Hem öğretmenler gününüzü kutlamak hem de emekleriniz için teşekkür etmek istedim. Hiçbir detayı
atlamadan hem sıcak hem de disiplinli duruşunuzla, çocuklara gösterdiğiniz özen ve dikkat için çok teşekkür
etmek isterim. Her gün kapı girişlerinde çocuklarımızı teslim bize tek tek teslim ederken ve bu esnada bile
sorduğumuz her soruya cevap verirken, hiçbir detayı atlamadığınız, çocukların iyiliğini, okul davranışlarını, ilerlemelerini, sıkıntılarını, başarılarını takip edip, onları koruyup kolladığınız için çok teşekkürler… Aile olarak içimiz
o kadar rahat ki bunun hissettirdiği güven ve konfor çok rahatlatıcı ve mutluluk verici. Tüm çocuklar çok kıymetli,
bir öğretmen olarak bu bilinçle hareket etmek te çok kıymetli. Bunu hissettirdiğiniz için teşekkürler…

Sevgilerimle

Nihan ARISOY

Çocuğum bir yaş daha büyüdü, artık liseli oluyor diye tam olarak sevinemiyoruz çünkü
sizlerle yollarımız ayrılacak mı acaba diye bir burukluk içindeyiz.
Sevgili Hocam,
Oğlumun ifadesiyle içinde cam kırıkları varmış gibi görünen mavi gözlerinden fışkıran anaç öğretmen sevgisi ve öğretmenlerimizin her birinin insanüstü gayret ve sabrı ayakta alkışlanacak türden. BİLFEN kurumlarının;
bu süreci yönetimi, sizlerin kurumunuza yakışır desteğiniz, son yaptığınız LGS simülasyonu takdire şayan.
Çocuğum bir yaş daha büyüdü, artık liseli oluyor diye tam olarak sevinemiyoruz çünkü sizlerle yollarımız ayrılacak
mı acaba diye bir burukluk içindeyiz. Kısacası tüm emekleriniz, sevginiz, desteğiniz için kurumunuza, size,
rehberlik servisine, öğretmenlerimize ve kapıda özveri ve nezaketle çalışan güvenlik görevlilerine çook çook çook
teşekkür ederiz; oğlum, kendim ve tüm çocuklar adına çok içten sevgi ve saygılarımla…

Nurcihan KÖRK

BİLFEN grubunun her koşulda, kesintisiz olarak eğitim ve öğretime en üst kalitede devam
edebileceğini net bir şekilde bizlere göstermiştir.
Merhaba,
Dünyanın içinde bulunduğu malum koşullar çerçevesinde, ülkemizin de içinde bulunduğu bu zor günlerde
BİLFEN olarak çocuklarımızın eğitimi ve öğrenimi için verdiğimiz çaba takdire şayandır. Okulların kapanması
kararı akabinde bir vakit kaybı yaşamaksızın offline ve hemen ardından online derslerin başlatılması için alınan
hızlı aksiyon birçok kurumsal yapının altından kalkabileceği bir durum değildir. Bu konudaki yapılanması;
BİLFEN grubunun her koşulda, kesintisiz olarak eğitim ve öğretime en üst kalitede devam edebileceğini net bir
şekilde bizlere göstermiştir. Örgün öğretim düzeninde çocuklarımızı hem eğiterek hem de öğreterek hayata hazırlarken yaşattığınız memnuniyeti uzaktan eğitime de taşıdığınız için şahsınız nezdinde tüm öğretmenler, teknik ve
teknoloji grubu çalışanları ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi ki iki yıl önce İskenderun’a taşınmış ve iyi
ki okulunuzu tercih etmişiz.

Nur Nihal ÇINAR

Ekip olarak çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ışığında eğitim alma fırsatını
sunduğunuz için sizlere minnettarım…
Sayın Fatih Bey merhaba,
Ben İskenderun BİLFEN Koleji veliniz… İki çocuğumuzun anaokulundan itibaren böylesine mükemmel bir
eğitim alma şansını bizlere sunduğunuz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğitime yıllarca gönülden
emek veren naifliği ile, kişiliğiyle, bilgisiyle, nezaketiyle herkese örnek teşkil eden çok kıymetli okul müdürümüze
sonsuz teşekkürlerimi siz değerli kurucumuzla paylaşmaktan onur ve gurur duyarım. Ekip olarak çocuklarımıza
Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ışığında eğitim alma fırsatını sunduğunuz için sizlere minnettarım…

Saygılarımla…

Neslihan AKINCI

Emeğiniz, yüreğiniz sabrınız, çözüm odaklı beyniniz ve en önemlisi çocuklarımızı bu
kadar çok sevdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Hocam, söze nereden başlayayım size teşekkür etmeye kelimeler yeter mi bilemedim. Birlikte dört yılı bitirdik.
Okula ilk geldiğimiz gün aklımda o kadar çok soru işareti vardı ki İskenderun’a yeni bir okul açılmış ve biz hiç
bilmeden deneyimlemeden gözümüz kapalı emanet ettik kızımızı size, siz de gerçekten gözünüz gibi baktınız. En
ufak bir sorunumuzu bile çok ciddiye alıp bize çözüm sağladınız. Üzerimizde emeğiniz o kadar çok ki verdiğiniz o
güven duygusu sayesinde biz harika bir dört yıl geçirdik. Size her şey için ne kadar teşekkür etsek az kalır.
Emeğiniz, yüreğiniz, sabrınız, çözüm odaklı beyniniz ve en önemlisi çocuklarımızı bu kadar çok sevdiğiniz için çok
teşekkür ederiz. Ne güzel ki seneye de birlikteyiz kızımı mezun edip oğlumu alıyorsunuz. Her şey için teşekkürler.
İyi ki varsınız…

Saygı ve sevgilerimle…

Meltem MAZMANCI

Her görüşme sonrası iyi ki diyerek ayrılıyorum okuldan…
Sevgili Pelin Hocam,
Doruk’un tüm branş öğretmenlerini hiç ayırmadan gönülden teşekkür ederim. İstisnasız her öğretmeni ile
görüşmede aynı şeyi geçiriyorum aklımdan: Çocuğumu benim kadar iyi tanıyorlar. Her görüşme sonrası iyi ki
diyerek ayrılıyorum okuldan. Tüm bu düşünceleri sadece benim düşüncelerim olmadığını, ilk hafta offline eğitimlerden sonra, online eğitimleri kendi öğretmenleri ile yapacak olduğunu duyduğumda ‘’işte bu ya! Çünkü benim
öğretmenlerim beni tanıyor nasıl anladığımı biliyorlar.’’ anlamlı olduğunu anladım ki bu paha biçilemez! Tüm bu
teşekkür sadece öğretmekle kalmadığınız çocuklarımın (çocuklarımızın) varlığına duyduğunuz sevgi ve saygı için.
İyi ki varsınız hepinizi çok seviyoruz.

Saygılarımla...

Merve ÖZER

Bana bile gitmek zor, bir gün mutlaka görüşmek dileğiyle...
Merhabalar,
Nasıl başlanır ki çok zor bir vedaya?
Bir yandan çocuklarımı ufaklık verip genç ayakları yere basan çocuklar olarak almanın mutluluğu,
Okul kapısından ilk girdikleri tereddüt ve ürkek adımların rahat ve konuşkan çocuklara dönüşmesi sevinci
Veli kaygılarımı rahatlatan objektif görüş, bilinç,
Çocuklarımın sevildiğini, ilgilenildiğini ve özgüvenle sarıldığını görme hazzı,
Diğer yandan sizlere nasıl veda edeceğim hüznü var içimde
Her alo deyişimizde destek olduğunuz, gülen yüzünüz, iletişim beceriniz, ilginiz, sevginizle ve deneyiminizle
sarmaladınız bizi.
Bana bile gitmek zor.
Çocuklarımın gitme hüznü yeni başlangıçlar sevinci birbirine karışırken …
Sizi seviyoruz.
Sevgiyle kalın iyi ki varsınız.
Sevgiyle kucaklıyorum sizleri.
Nezdinizde tüm öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyor biz onlardan çok razı olduk demek de istiyorum.
Bir gün mutlaka…
Görüşmek dileğiyle…

Elif SAKA

Keşke hepsinin ismini bilebilseydim ve yazabilseydim, istisnasız her biri...
Her sabah ve her okul çıkışında , çocuklarımızı en güvenli şekilde almamıza ve bırakmamıza yardımcı olan
tüm güvenlik görevlileri, keşke hepsinin ismini bilebilseydim ve yazabilseydim, istisnasız her biri. Onlara da çok
teşekkür etmek isterim. Okula tüm giriş ve çıkışlarda kart uygulamasını inanılmaz disiplinli bir şekilde uygulayan
her bir velinin ismini bilen , araba park ederken trafiği bizim için zahmeti en aza indirecek şekilde organize eden,
güler yüzlü, nazik, güven veren tüm güvenlik çalışanlarına çok çok teşekkürler…

Sevgi ve Saygılarımla…

Nihan ARISOY

Sene başındaki tanıtım toplantısında İngilizce zümre başkanı “Zaman geçtikçe çocuklarımızın yabancı dilindeki gelişmeyi görünce hayrete düşeceksiniz.” demişti. Gerçekten de
dediği gibi oldu.
Kızım bu yıl açılan Bilfen İskenderun İlköğretim Okulu 1-C öğrencisi. Kendisindeki gelişimi gördükçe BİLFEN
tercihinin ne kadar da doğru olduğunu tekrar tekrar görüyorum. Tüm öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve tüm çalışanlar o kadar profesyonel ve aynı zamanda sevgi dolular ki 1. sınıf olduğumuz halde bugüne kadar hiçbir sorun
yaşamadık. Sene başındaki tanıtım toplantısında İngilizce zümre başkanı “Zaman geçtikçe çocuklarımızın yabancı
dilindeki gelişmeyi görünce hayrete düşeceksiniz.” demişti. Gerçekten de dediği gibi oldu. Sadece İngilizce değil severek
okuma yapması, rehberlik öğretmeninin kendisine öğrettiklerini günlük yaşantısına adapte etmesi, okul yöneticilerine
duyduğu hayranlık ve saygı; velisi olarak beni fazlasıyla mutlu ediyor. Takdire değer başarılarınızın devamını dilerim.

Saygılarımla

Ceren DURMAZ UZUN

Bana göre bir eğitim kurumu ilk intibasını ve kalitesini öğrencilerine de örnek olmak
adına sizlerin duruşuyla belli ediyor. Bu konuda tüm öğrencilerinize çok iyi örnek olduğunuzu
düşünüyorum.
Merhabalar,
İskenderun BİLFEN’de hem kızım (ilkokul) hem de oğlum (ortaokul) bu sene eğitim gördü. Bu sizlerle ilk
senemizdi ve gerek yönetim kadrosunu gerek öğretmenlerimizi tanıdıkça; veliye, çocuklara ve olaylara karşı
yaklaşımınızı gördükçe çocuklarım için ne kadar doğru bir karar verdiğimizi her defasında teyit etmiş oldum. Çocuklarım sizin sayenizde gerçekten çok iyi eğitim alıyor. İlk önce bu konuda size teşekkür etmek istiyorum. Aslında memnuniyetimi nereden başlayarak anlatsam bilemiyorum. Bana göre bir eğitim kurumu ilk intibasını ve kalitesini öğrencilerine de örnek olmak adına sizlerin duruşuyla belli ediyor. Bu konuda tüm öğrencilerinize çok iyi örnek olduğunuzu
düşünüyorum. Okula her geldiğimde güler yüzle karşılanmak ve en ufak sıkıntımda göstermiş olduğunuz ilgi alaka için
çok teşekkür ederim. Geri bildirimleriniz, ben sormadan gelen bilgi maillerinizi bir veli olarak çok memnuniyet verici
olarak değerlendiriyorum. En başta çocuklarım mutlu. Ayrıca buna bir de disiplin eklenince gerçekten çocuklarımdaki
gelişmeden çok memnunum. Açıkçası memnuniyetimi özetlemeye çalıştım ama inanın daha yazacak çok şey var. İyi ki
geldiniz. Her konuda göstermiş olduğunuz kalite ve detaylara verdiğiniz önem için tekrar teşekkürler... Tüm öğretmenlerimize ve BİLFEN ailesine teşekkürler… Yeni eğitim öğretim yılında görüşmek üzere…

Saygılarımla…

Yeşim YILDIRIM

Özellikle öğretim dışındaki değerlerin, BİLFEN’de derinlemesine işlenmesi /ele alınması
çocuklarımın motivasyonunun artmasına fazlası ile yardımcı olmuştur.
Sayın Pelin Arıca,
Öncelikle okulunuza kayıt yaptırdığımız ilk seneden itibaren gerek çocuklarımıza ve gerekse de biz velilere
göstermiş olduğunuz ilgiden ve çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Hayatımın büyük bir dönemini öğrenci
olarak (yaklaşık 20 yıl) ve nispeten daha kısa bir süresini (yaklaşık 4 yıl) meslek yüksek okullarında eğitmen olarak
geçirdim. Eğitimin kalite ve içerik açısından çocuklarımın ileriki hayatına ne kadar etki edeceğinin farkında olan bir veli
olarak çocuklarımın sadece öğretimine değil eğitimine de önem vermekteyim. Dolayısıyla çocuklarımın daha önceki
okulunda pek öne çıkmayan özellikle öğretim dışındaki değerlerin BİLFEN’de derinlemesine işlenmesi/ele alınması
çocuklarımın motivasyonunun artmasına fazlası ile yardımcı olmuştur. Örneğin sadece bir yıl kadar bir süre sonunda,
kızım gitar çalıp şarkı söyleyen, oğlum da yan flüt çalabilen biri haline gelmiştir. Bu katkı ve müzik öğretmenlerimizin
moral destekleri ile kızım, dışarıda şan dersi; oğlum, bateri kursu almaya başlamıştır. Okul dışı bu faaliyetlere, kendi
istekleri ile yönlenmeleri çocuklarım adına büyük bir kazanımdır. Bu yönlerini okul içi faaliyetlerde de göstermek sureti
ile çocuklarımın özgüvenleri artmış ve diğer arkadaşları ile daha sağlam ilişkiler kurabilmişlerdir. Siz, BİLFEN ailesi
yönetici ve öğretmenlerine, imkanları kısıtlı bu güzel ilçede çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız insani değerlerin
pekiştirilmesindeki desteklerinizden dolayı da ayrıca çok teşekkür ederiz.

Saygılarımla…

Ayşe & Murat DANIŞMAN

“Bir eğitim kurumunun ne olduğuna dair ve eğitim ile öğretimin hatasız sıcak bir aile
ortamında nasıl buluşturulabileceği felsefesi, yepyeni bir anlayış ile ailemize ışık gibi doğdu.”
A. Osman Öztürk Nezdinde Büyük Bilfen Ailesine,
Ailemi kısaca özetlemem gerekirse üyeleri 85 yaşındaki annemden başlamak üzere hemen hepsi öğretmen ve
öğretim üyesi olarak yaşamlarını sürdürmüş ve hâlen sürdürmektedir. Bilfen Eğitim Kurumlarının İzmir'de okul
açma kararından sonra en başta kızımın arzusuyla, binası bile olmayan bir okula kaydımızı yaptırdık. Son iki
senedir bir eğitim kurumunun ne olduğuna dair ve eğitim ile öğretimin hatasız sıcak bir aile ortamında nasıl
buluşturulabileceği felsefesi, yepyeni bir anlayış ile ailemize ışık gibi doğdu. TEOG sınavı sürecinde İzmir Bilfen
Ortaokul öğretmenlerinin çocuk adına öğretmenlik görevleri dışında ayrıca bir ebeveyn otoriterliği, kardeş sevgisi ve
ayrıca bir dost gibi yardımcı olmaları ve aile olarak üzerimizden tüm yükü almaları kelimeler ile anlatılacak bir
atmosfer değildi!

Tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile başta kurucusu olduğunuz Bilfen Kurumunun tüm öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Sağ olun, var olun. Kurumunuzun varlığı Türkiye
Cumhuriyeti'nin geleceğinin garantisidir.

Sevgi ve hürmetlerimle…

Prof. Dr. Mustafa ÖZBARAN

“İyi ki varsınız, bu güzel çocuklarımız sayenizde parlayacaklar.”
Bilfen Bornova Okulları Müdürlüğüne,
Uzaktan eğitim gerek öğretmenlerin yüksek becerisi gerek idarecilerimizin planlama, denetim, motivasyon
kabiliyeti sebebiyle ancak bu kadar layıkıyla yapılabilirdi. Bu süreci planlama ve yönetme becerinizden dolayı tüm
öğretmen ve idarecilerimize candan bir teşekkürüm var.

İyi ki varsınız, bu güzel çocuklarımız sayenizde parlayacaklar. Son olarak böylesine değerli, donanımlı öğretmenlerimizle bizleri bu çatı altında buluşturan güzel bir ekip ruhu oluşturan Bilfen yönetimine de teşekkür ediyoruz.

Büyük minnetle...

Canan & Tuncay IŞIK

“Değinmeden geçemeyeceğim, malum pandemi dönemi, bu toplumsal savaşta biz
sağlıkçılar ön planda gözüktüğünden fazlaca takdir edilmekte ama eğitim camiasi bu savaşın
gizli, sessiz, üretken ve fedakâr kahramanları olarak geleceğimizi kurtaracak görüşündeyim.”
Bu yıl 1. döneme pandemi ve beraberindeki sıkıntılar, eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili belirsizlikler,
evden çıkamayan çocuklarımızın ruhsal ve bedensel etkilenimleri, akademik kaygılar, 1 yıllık ayrılık sonrası Bilfen'e
geri dönen çocuklarımızın uyum sağlayıp sağlayamayacağı, sağlıkçı olduğumuz ve çalışmak zorunda olduğumuz
için çocukların evde tek başlarına derslere düzenli katılıp katılmayacağı gibi pek çok soru işareti ve sorunlarla
başladık. Tüm bunlar yetmezmiş gibi dönemin ortasında yaşanan deprem felaketi ile olayın psikolojik etkileri bir
yana, evimize uzun bir süre giremedik.

Bugün dönemin son günü, çocuklarımın gülen gözlerini görüp, güzel enerjilerini, yüreklerindeki umudu
hissettiğimde tüm bu yaşananlardan ne kadar güçlü, donanımlı, enerjik, mutlu ve kendilerine güvenli çıktıklarını
görüyorum. Aile olarak ne kadar çabalasak da arkamızdaki o büyük güç olmasa, çocuklar o gücü hissetmese bugünlere bu şekilde gelemezdik diye düşünüyorum. O güç, öğretmenlerimizin gücüdür ki sabahın erken saatlerinden
başlayıp, akşamın ilerleyen saatlerine kadar ödev kontrolleri, düzeltmeler, motivasyon cümleleri içeren mesajlarla
gecelere, hafta sonlarına taşan destekleri, verdikleri " Her zaman yanınızdayız." mesajları, sabırları, enerjileri,
motivasyonları, neşeleri, kimi zaman duygusallıkları, azimleri sayesinde çocuklarımız bugünlere geldi. Hatta öyle ki
kimi zaman biz velilere bile, moral motivasyon kaynağı olup, umut verdiler. En büyük moral kaynağımız; bu yıl her
iki çocuğumuz da birbirinden yetenekli, başarılı, azimli, sevgi dolu ve en önemlisi de güçlü öğretmenlerle birlikte.
Güçlüler çünkü bu sıkıntılı günlerde hem kendilerini sağlam tutup hem ailelerinin ihtiyaçlarını giderip onları sağlam
tutup hem bizim çocuklarımızın ve hatta bizim sağlam durmamızı sağlıyorlar.

Değinmeden geçemeyeceğim, malum pandemi dönemi, bu toplumsal savaşta biz sağlıkçılar ön planda gözüktüğünden fazlaca takdir edilmekte ama eğitim camiasi bu savaşın gizli, sessiz, üretken ve fedakâr kahramanları
olarak geleceğimizi kurtaracak görüşündeyim.

İyi ki varsınız, bu mesleği seçmişsiniz ve karşımıza çıkmışsınız.

Aylin DEMİRHAN

“Gönül rahatlığı ile çevremde okul arayışında olanlara ‘Bilfen kesinlikle Bilfen’ ısrarını
yapıyorum.”
Benim iki kızım da Bilfen kurumlarında eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Bu pandemi sürecinde verdiğiniz
online eğitimden dolayı size çok teşekkür ederim. Çevremdeki okullara baktığımda okulumuzun başarısı açık ara
görülüyor. Büyük kızıma dersane veya özel ders kesinlikle almasın dediler. Çevremdeki tecrübeli kişiler olur mu öyle
şey diyerek akıl verdiler. Biz okulu dinledik kızımızın sınavlardaki başarısı çok iyi.

Gönül rahatlığı ile çevremde okul arayışında olanlara “Bilfen kesinlikle Bilfen” ısrarını yapıyorum. Ben Fatih
Öztürk Beyefendi’ye İzmir’i Bilfen Kurumları ile kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten içimden geldi.

Çocuklarımla gururlanabilmenin mimarı sizlere çok ama çok teşekkür etmek istedim.

Ebru GERÇEK

“İyi ki varsınız, elleri öpülesi insanlarsınız sabrınız ve sevginizle. Oğluma öğretmen
olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim. Daha iyi ellerde olamazdı!”
Sevgili Hocam,
Öncelikle bu e-maili tüm 8. sınıf öğretmenlerimizle de paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Bu senenin başından beri göstermiş olduğunuz gayretleriniz, enerjiniz, sabrınız, sahiplenen iş anlayışınız yani resmen adanmışlığınız için bir veli olarak ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu sınav sürecini hem de pandemi döneminde bu kadar
iyi yönetmeniz, şahsen bir veli olarak beni o kadar rahatlattı ki anlatamam. Gözüm hiç arkada değil. İyi ki
Alparslan’ı size emanet etmişiz, İyi ki varsınız, elleri öpülesi insanlarsınız. Alparslan sınavda ne yaparsa yapsın hiç
önemli değil. Oğluma öğretmen olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim.
Daha iyi ellerde olamazdı.

Saygılarımla…

Feride KAYA

“Bu üstün çalışmanın yanında her bir öğretmenimizin çabası, çocuklarımıza pozitif yaklaşımları bu sistemin sorunsuz sürmesinde en büyük etkendir.”
Okulların ilk kapatıldığı mart ayı itibarıyla Bilfen Okullarının sistemli bir şekilde çocuklarımıza ve bizlere
sorun aksettirmeden çok kısa bir sürede uzaktan eğitim sistemini kurmuş olması bu sistemin uygulama aşamasında
herhangi teknik problem olmaması çocuklarımızın ve bizlerin bu sürece geçişini kolaylaştırmıştır. Bu üstün
çalışmanın yanında her bir öğretmenimizin çabası, çocuklarımıza pozitif yaklaşımları bu sistemin sorunsuz sürmesinde en büyük etkendir.

Okul seçimimizi yaparken ne kadar doğru bir karar verdiğimizi tekrar görmenin mutluluğu ile kıymetli tüm
öğretmenlerimize çok teşekkür etmek isterim. Umuyorum en kısa sürede sağlıklı günlerde tüm çocuklarımız
okullarına ve öğretmenlerine kavuşabilir.

Sevgi ve saygılarımla…

Gülden ATALIK

“Tek amacım, sizlerin değerini bilen pes etmeyen mücadele eden çocuk yetiştirmek”
İyi bir öğretmen ve iyi bir sistemin farkını bu süreçten sonra daha da iyi anladım. Özellikle salgın dönemindeki uzaktan eğitimde yaşadıklarımız, bir öğretmenin kendini ve koşullarını zorlayarak öğrencilerine ulaşmak isterken
yaşadığı zorlukları ya da sadece görev olarak görülen derslerden sonra eğitim/ eğitimciye olan saygım daha da arttı.
Özellikle rehberlik öğretmenimizin "Nasılsınız? Seni seviyorum" diyerek açtığı telefonlar, İngilizce öğretmenlerimizin
açıklarına rağmen onları her zaman motive ve istekli tutmaları, her özel sorunumuzda geri dönen öğretmenlerimiz,
özellikle de oğlum Ege'nin tüm sanatçı kaprislerini anlayan gitar öğretmenimize çok teşekkür ederim.

Bence kıymet bilmek çok önemli. Öğretmenin, kitabın, sahip olduklarının kıymetini bilmek çok önemli.
Sadece bir okula yazdırmak değil mesele arka planda bunun için yapılanlar, bu okula gitmenin enerjisi değeri çok
önemli tek amacım sizlerin değerini bilen pes etmeyen mücadele eden çocuk yetiştirmek

Güneş GARİPCAN

“Hem programı en iyi şekilde takip etmeniz hem de velilere sağladığınız destek fark
yaratıyor.”
Merhaba,
Sizin nezdinizde okul yönetimine ve öğretmenlerimize COVID-19 sürecinde göstermiş olduğunuz titizlikten
dolayı teşekkür etmek isterim.

Hepimiz için birçok değişiklik ve belirsizlikle dolu bu sürecin, her aşamasında zamanında bilgilendirme ve
sürekli gelişim yaklaşımınız sayesinde, ilkokuldaki ilk senemize denk gelmiş olsa da iyi ki Bilfenliyiz diyorum. Hem
programı en iyi şekilde takip etmeniz hem de velilere sağladığınız destek fark yaratıyor. Okul yönetimi olarak sizlere
ve tabii ki bu yeni düzene en hızlı ve etkin şekilde uyum göstererek bizlerle sürekli iletişimde olan sınıf
öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.

Hale YALÇINKAYA

“Çocuklarımızın online eğitimden en yüksek faydayı sağlayarak çıktıklarına ve eğitim öğretim yönünden eksikliklerinin olmadığına dair inancım tam.”
Merhaba Özge Hanım;
Ülkenin yaklaşık bir buçuk yıldır içinde bulunduğu pandemi sürecindeki tüm olumsuzluklara ve eğitim sistemindeki tüm aksaklıklara, yozlaşmalara rağmen okulunuzun bu dönemi olabileceğinin en iyi şekliyle başarıyla
atlattığını düşünüyorum Çocuklarımızın online eğitimden en yüksek faydayı sağlayarak çıktıklarına ve eğitim öğretim yönünden eksikliklerinin olmadığına dair inancım tam.

Benim oğlum okula hep severek gitti, online derslere bile. Benim için bunun anlamının büyüklüğünü
kelimelerle ifade edemem. Eğer çocuğum bugün mutlu, öz güvenli, meraklı, sorumluluk sahibi ise bunda öğretmenimizin payı büyüktür. Anlamaktayım ki çocuğumun yaradılıştan getirdiği bu özellikler sistemin tutum ve
davranışları ile bastırılmamış, tam tersi teşvik edilmiş, parlatılmış.

Hepinize tekrar sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Işık ÖNDER

“İyi ki Bilfen'deyiz ve iyi ki çocuğumuz sizlere emanet.”
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren coronavirus salgını dolayısıyla ben ve eşim doktor
olarak, tüm sağlık çalışanları gibi görevimizin başındaydık. Bu süre zarfında Ata'yı enfekte etmemek için onu anneannesinin yanına göndermiştik ve yaklaşık 2 ay kadar ayrı kaldık. Dersler konusunda epey endişelenmiştik.
Derslere girip giremediğini, konuları anlayıp anlamadığını, derslere katılıp katılmadığını, sınavlarını eskisi kadar
yakından takip edememenin verdiği bir endişe vardı. Ama bir kez daha şunu anladık ki iyi ki Bilfen'deyiz ve iyi ki
çocuğumuz sizlere emanet. Çünkü okulların kapalı olduğu süre boyunca, profesyonelce hazırlanmış gerek online
gerekse offline dersler, çocuğumuzun rehavete kapılmadan derslerinden geri kalmadan bu süreci biz olmasak bile
rahatlıkla atlatmasını sağladı.

Ama en önemlisi ise başta siz olmak üzere, öğretmenlerimizin neredeyse hepsinin hem beni hem de eşimi sağlık çalışanı olmamızdan dolayı - arayarak teşekkür etmeniz, iyi dileklerde bulunmanız, Ata'nın durumu hakkında düzenli aralıklarla bilgi vermeniz ve Ata'yı da zaman zaman arayıp bizim yokluğumuzu hissettirmemenizdi. Bu
zor zamanlarda bize ve oğlumuza olduğunuz destek için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.

Dr. Deniz & Elif BOLAT

“Bilfenli olmanın ayrıcalığını ve Türkiye’de Bilfen sayesinde evrensel bir öğretim ve eğitim
gördüğümüzü bizzat yaşayarak görmüş olduk.”
Bilfen Eğitim Kurumları’na
Amerika’daki İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz, İpek okula başladığında sadece 10 gündür Amerika'da
olduğumuza inanamadığını, bu düzeyde İngilizceyi nasıl ve nerede öğrendiğini merak ettiğini söyledi. Hatta öyle ki
yabancı ülkeden gelen çocuklar için ilk 2 yıl uygulamak zorunda oldukları adaptasyon programlarına İpek'i dahil
etmeleri gerektiğini bile unutmuşlardı.

Bilfenli olmanın ayrıcalığını ve Türkiye’de Bilfen sayesinde evrensel bir öğretim ve eğitim gördüğümüzü
bizzat yaşayarak görmüş olduk. Dönüş sonrası tüm okul öğretmenlerinin gösterdiği destek sayesinde yaşadığımız
bu tecrübe hem kızımın hem de benim "İyi ki"lerimiz arasında yer aldı. Yaşadığımız bu deneyimde yanımızda olan
okul müdürümüz Özge Atlan'a, tüm bu süreçte profesyonel yaklaşımı sayesinde kızımın unutulmaz bir deneyim
edinmesine büyük katkı sağlayan müdür yardımcımız Oya Doğan Sakçı'ya, tüm öğretmenlerimize ve Bilfen ailesine
teşekkür ederiz.

Saygılarımla…

Doç. Dr. Sanem Keskin YILMAZ

“Değerli öğretmenlerimize gösterdikleri çaba ve her şeyden önemlisi bir an olsun eksikliğini hissetmediğimiz sevgileri için teşekkür ediyoruz.”
Değerli Bilfen Ailesi,
Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili hissettiğimiz endişe ve şaşkınlık sürecimizi inanılmaz bir hız ve çok iyi bir
organizasyon ile atlatmamızı sağladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Her sabah gülümseyerek okula koşan
çocuklarımızın aynı istekle odalarına, bilgisayarlarının başına koştuklarını görmek ayrı bir mutluluk kaynağımız
oluyor.

Bu kapsamlı sistemin, okul karar vericilerinin, değerli müdürümüz, saygıdeğer müdür yardımcılarımızın,
fedakâr öğretmenlerimizin, hepimiz istirahat ederken saatler süren, ekran karşısında gerçekleştirdikleri toplantılar
sonrasında kurulduğunu ve çok iyi bir şekilde işletildiğini görebiliyoruz. Ulu önder Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş
eğitim vizyonunun, okul kurucularından yöneticilerine, yöneticilerden öğretmenlerimize ve nihayet öğretmenlerimizden
bize ve çocuklarımıza ulaşmasını gurur duyarak takip etmeye devam ediyor, değerli öğretmenlerimize gösterdikleri
çaba ve her şeyden önemlisi bir an olsun eksikliğini hissetmediğimiz sevgileri için teşekkür ediyoruz.

Fulya & Utku GÜNER

“Sanırım çocuklarımızı artık bizlerden daha iyi tanıyorsunuz.”
Sayın Özge ATLAN,
Ben Bilfen Bornova İlkokulu 1A sınıfı öğrencilerinizden Lina Soy’un babasıyım. Size bu maili, yeni uygulamaya koyduğunuz “Bireysel Gelişim Programı” ile ilgili yazıyorum. Sanırım çocuklarımızı artık bizlerden daha iyi
tanıyorsunuz. Bu programla ilgili öğretmenlerimizden bilgi aldığımda ilk başta gerçekten çok şaşırdım. Sonra bu
programın ne kadar büyük emeklerle hazırlandığını ve uygulanacağını düşündüm. Bu programın çocuklarımızın
geleceğine ciddi bir katkıda bulunacağını düşünüyorum.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla…

Ali SOY

“1. sınıf gibi bir yılı yüz yüze okutmak bile eminim ki öğretmenlik mesleğinin en zor
taraflarından biridir diye düşünüyorum. Bu süreci sınıfı ikiye bölerek, her dersi 2 defa
anlatarak, eğitim hayatının ilk yılında çocuklara kendi ev ortamlarında, uzaktan eğitim
vererek eksiksiz tamamlamış olmaları takdire şayandır.”
Dr. Burcu ÜÇKAN

“Hepsi birbirinden değerli öğretmenlerimiz, çocuklarımıza her gün aynı dinamiklikte çok
özverili ve başarılı bir süreç yaşattılar. Öğrencilerimizin hiçbir ders ve konuda eksiği yok.
Kurumsal olarak son derece donanımlı bir altyapıya sahip olan okulumuz, pandemi dönemini
de büyük bir farkla tamamladı. Pandemi dönemi Bilfen ayrıcalığını bir kez daha yaşadık.”
Şebnem ÇAMLIGÜNEY YÖRÜ

“İngilizce düşünebilmeye başladığını gösteren bir durum. Emeklerinize teşekkürler”
Okulda İngilizcenin sadece sınıfla kısıtlı kalmadığını gözlemliyorum. Okulda bunun en yüksek seviyede
olması önceleri oğlumu biraz tedirgin etse de zaman içinde cesaretinin artığını gözlemliyorum. Öğretmenlerimizin de
büyük motivasyon ve gayretiyle hayatının bir parçası haline geldiğini söyleyebilirim. Öğrendiği pek çok kelime ve
kalıbı artık Türkçe bir şey anlatırken bile doğru yerlerde kullandığını görmek beni çok mutlu ediyor, hatta bazen
şaşırtıyor ki bu İngilizce düşünebilmeye başladığını gösteren bir durum. Emeklerinize teşekkürler

Esra GÖRÜMLÜ

Kurumunuzun Ata'mıza ve cumhuriyetimize yakışır bireyler yetişmesinin garantisi
olduğunu düşünüyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Bilfen Ailesine, Ailemize,
Bu mektubu yazma nedenim aslında 7. sınıf öğrenciniz, büyük oğlum, Çağan Öztürk'ün geçen gün bana söylediği
cümledir. “Anne ilk defa kendimi okula gidiyor gibi hissediyorum.” 7. sınıfa kadar başka bir kurumda, üstelik de
aile dostlarımızın çocuklarıyla, en yakın arkadaşlarıyla birlikte okuyan oğlumun, 7. sınıfın başında hiç tanımadığı
bir okula gelip, geçen 3 4 ayın sonunda böyle bir cümle kurması gerçekten dikkate değerdi ve bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Bilfen Kurumları olarak sağladığınız istikrarlı akademik başarının şans eseri olmadığını yaşayarak görmüş
ebeveynler olarak yıllarını eğitim ve öğretim camiasına adamış bir aileye mensup, şu anda da tıp fakültesi öğrencilerine öğretim üyeliği yapan anne ve baba olarak sizleri yürekten tebrik ediyoruz.

Bunun yanında sadece Bilfen Kurumları değil de AİLE olarak belirttiğim detaya gelirsek bu yıl içerisinde
yaşadığım hastalık dönemine ait süreçte, biri ilkokula yeni başlamış, diğeri okulunu yeni değiştirmiş iki oğlan
çocuğunun, annesiz geçirdikleri zorlu günlerde bana ve aileme olan desteğinizin sizleri benzersiz kıldığını ve bizleri
bir aile yaptığını düşünüyorum.

Bu kadar etkileyici, işini bilen, empati yapabilen ve mükemmel insanlar olan tüm hocalarıma ve ekip arkadaşlarına
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kurumunuzun Ata'mıza ve cumhuriyetimize yakışır bireyler yetişmesinin
garantisi olduğunu düşünüyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK

Bu zorlu süreçte sizlerle aynı yolda ilerlemenin...
Sayın Bilfen,
Yaklaşık 5 yıldır kurumunuzda eğitim almaktayız, bu zorlu süreçte sizlerle aynı yolda ilerlemenin bu ailenin
içinde yer almanın akademik ve psikolojik olarak eksiksiz devam etmenin huzurunu, mutluluğunu bilmenizi
isterim. Ve tüm öğretmenlere sabırları, öz verileri ve emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Tuba UZUNOĞLU

“Çocuklarımızı hayallerine kavuşturan okul." demek sanırım daha doğru olacak.”.
Sayın A. Osman Öztürk, Fatih Öztürk, İsmail Cem Öztürk nezdinde, Büyük Bilfen Ailesine,
“Çocuklarımızı hayallerine kavuşturan okul." demek sanırım daha doğru olacak. Yaklaşık iki sene boyunca
ne bir özel ders ne de bir dışarıdan destek programına dahil olmadan yalnızca okulumuzun çatısı altında TEOG
hazırlık süreci geçirdik. Kızımızın eğitim yaşamı sürecindeki akademik açıdan en sıkıntılı ama sayenizde en rahat
dönemini geçirdik diyebilirim. Akademik açıdan bize hiçbir yük gelmedi. Bilfen Kurumları olarak sağladığınız bu
istikrarlı başarı için sizleri gerçekten yürekten tebrik ediyorum ancak iki yıldır kızımın eğitim sürecinde kendisine
hocalık yapan ve özellikle bu seneki üstün performansları nedeniyle İzmir Bilfen Bornova Ortaokulu öğretmenlerine
sonsuz teşekkürlerimi de ayrıca iletmek isterim. Kızımın eğitim hayatının ilk dönüm noktasında sizlerle bu süreci ve
başarıyı paylaşmanın gururu içinde hepinize çok teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mustafa ÖZBARAN

“Tüm insanlığa hizmet edecek bir birey yetiştirmenin gururuyla sizlere yazıyorum ve bu
konuda sizlerin emeğini unutmayacağımızı bilmenizi istiyorum.”
Sevgili Oya Öğretmenim,
Umarım bizleri unutmamışsınızdır biz sizleri hiç unutmadık ve kalbimizde yaşatıyoruz. Göçmenlik hiç de
kolay bir yolculuk değil ama neden niçinleri iyi tartarsanız ağırlığı azalıyor. İnci Su, 1500 öğrenci arasından sıyrılıp
daha ilk senesi olmasına rağmen ulusal gurur listesine aday oldu. Tüm ders puanları A+ bunun yanında tüm kişisel
özellikleri ile Onur listesine aday olması muazzam bir başarı ve asla unutmayacağımız bir nokta var ki bu başarıda
ki sizlerin payıdır.

Kişiliğindeki gelişim, başarısındaki disiplin sizlerin eseridir. Sağ olun var olun. Benim için tüm öğretmenlerini
kocaman kucaklamanızı rica ediyorum. Tüm insanlığa hizmet edecek bir birey yetiştirmenin gururuyla sizlere
yazıyorum ve bu konuda sizlerin emeğini unutmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Atam’ın yolundaki çocuklarımızdan ışığınız eksik olmasın.

Sonsuz sevgiler…

İnci ALEMDAROĞLU

“Memnuniyetimin ana nedeni çocuğumun akademik anlamdaki başarısı değil aslında
daha da önemli olanı ona verdiğiniz duruş ve karakterdir. Öz güven ile birlikte alçakgönüllülüğü, hırs ile birlikte ekip ruhunu yoğurabilmeniz sizin asıl başarınızdır. “
Değerli Bilfen Ailesi,
Köy Enstitüsü mezunu bir babanın oğlu ve öğrencisi, öğretmenin ne demek olduğunu ve değerini bilen bir
veli olarak öncelikle öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Okul baraj sınavından sonra
öğretmenlerinizle yapmış olduğum görüşmede, öğretmen hanımın kendine ve sisteme olan güveni çok samimi
gelmişti ve okulu tercih etmemde öncelikli neden olmuştu. Çünkü daha 1 hafta öncesine kadar okulun adını bile
duymamıştım. Bu güven tercihimde büyük rol oynamıştı. Şimdi geriye dönüp son bir buçuk seneyi düşündüğümde
ne kadar doğru bir karar verdiğimi ve öğretmeninizdeki öz güvenin ne kadar yerinde olduğunu anlıyorum.
İyi ki bana o duyguları böylesine içten aktarabilmişti.

Memnuniyetimin ana nedeni çocuğumun akademik anlamdaki başarısı değil aslında daha da önemli olanı
ona verdiğiniz duruş ve karakterdir. Öz güven ile birlikte alçakgönüllülüğü, hırs ile birlikte ekip ruhunu yoğurabilmeniz sizin asıl başarınızdır.

Sınıf öğretmenimiz Özer Ataç, müdür yardımcımız Hürrem Hanım ve sevgili müdürümüz Özge Hanımefendiler başta olmak üzere; şu zamana kadar çocuklarımızın başarıları için büyük bir özveri ve içtenlikle didinen öğretmen
ve yardımcı personel kadronuza en samimi duygularımla sevgilerimi sunuyorum. Onların çocuklarımızı kendi evlatları gibi benimsediklerini gördük. Onca zorlu eğitim ve çalışmaya rağmen çocukların okula gitmekten zevk aldıklarına, oğlumun okuldan ekstra etüt talebine hayret ederek şahit oldum.
Ekibinizle birlikte mükemmel işleyen sisteminiz, ülkemizde böyle bir anlayışın sürdürülebildiğini görmek bizleri çok
mutlu etti. Gelecek için umutlarımızı yeşertiyorsunuz.

Bizler İzmir ekibinizle tanıştık ve bir aile olduk. Görüyorum ki diğer okullarınız da aynı sistem ve ciddiyetle
yürütülüyor. Tüm Bilfen ailesine teşekkür eder, İzmir başta olmak üzere tüm ekibe saygılarımı sunarım.

İyi ki varsınız.

Dr. Mustafa TÜRKMEN

“OKULUNUZUN EBEVEYNLER İÇİN BİR BÖLÜMÜ VAR MI?” diye sormaktan ve böyle bir
imkân sunulsa gözü kapalı eğitimimize sil baştan başlamayı düşünmekten kendimizi alamadık. “
Kızımız ve aynı yaştaki dayısının oğlu daha önce Gaziemir’deki bir kolejde 4 sene okumuşlardı. Ortaokulda
daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak zorunda idik. Araştırmalarımız sonunda Bilfen’in en iyisi olduğu kanısına
vardık. Okulda akılcı, anlayışlı, sevgi ve şefkate önem verilen bir yaklaşım, tüm katmanlarda (yönetici, eğitici,
personel ve güvenlik dahil) belirgin şekilde hissediliyor. Yönetim ve eğiticiler tam bir ekip ruhuyla çalışıyorlar,
karşılaşılan hiçbir sorunu askıda bırakmadan gerektiğinde aileyi haberdar ederek hızla çözüme ulaştırıyorlardı.
Her öğrencinin ve ana babasının kişilik özellikleri yapılan anket çalışmaları ile ortaya konup kişiye özel yaklaşım
sunuluyor. Tanıtım turunda bu konuyu duyduğumuzda “Ne kadarını uygulayabilirler ki?” diye düşünmedik değil.
Ama sonra gördük ki son derece başarılı ve etkili bir uygulama içindeler.
Sistemin başta çok net bir şekilde açıklanması, şefkat ve anlayışla ama geri adım atmayan tatlı bir disiplin içinde
uygulanması çocuklarımızın karakter gelişimine büyük katkılar sağladı.
İdare ve eğitimcilerin aile ile ilişkilerinin çok yakın ve sıcak olması çocuklarımızın başarı ve mutluluğunu artıran bir
faktördü. “OKULUNUZUN EBEVEYNLER İÇİN BİR BÖLÜMÜ VAR MI?” diye sormaktan ve böyle bir imkân sunulsa
gözü kapalı eğitimimize sil baştan başlamayı düşünmekten kendimizi alamadık.

Biz ana baba olarak çocuklarımızın okulundan ve eğitiminden çok mutluyuz. Çünkü onlardaki gelişimi görüyor ve
gerçekten mutlu olduklarını hissediyoruz. Üstelik, evimizin okula çok uzak (Buca) olmasına ve servisten memnun
olmamamıza ve bizzat servis yapmak zorunda kalmamıza rağmen çok mutluyuz!

Ragıp KAYAR

Türk eğitim sistemine sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
Saygıdeğer Bilfen Yöneticileri,
Bizler çocuklarımızın şu ana kadar ki eğitim hayatında en zorlu zamanı geçiriyoruz fakat çocuklarımızın
arkasında öyle bir ekip var ki bu kaygı sürecini inanılmaz profesyonelce yönetiyorlar. Saygıdeğer okul müdürümüz,
müdür yardımcımız ve Bilfen Bornova öğretmenleri, çocuklarımıza karşılığı ödenmez bir emek harcıyorlar bu nedenle sizlerin huzurunda onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere de bizlere bu güveni, bu umudu yaşattığınız
ve Türk eğitim sistemine sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

Canan & Tuncay IŞIK

“Böylesine değerli, donanımlı öğretmenlerimizle bizleri bu çatı altında buluşturan güzel
bir ekip ruhu oluşturan Bilfen yönetimine de teşekkür ediyoruz. Büyük minnetle…”
Bilfen Bornova Okulları Müdürlüğü’ne,
24 Kasım Öğretmenler Günü’nün yaklaşması beni harekete geçirdi. Öncelikle ben de 16 yıllık bir sınıf
öğretmeniyim dolayısıyla gözlemlerimi yaparken öğretmen olarak bu açıdan da baktığımı ve değerlendirdiğimi
düşününüz isterim. Kızım bu sıcak aileye yeni katıldı ve malum arkasından pandemi ile birlikte online eğitime
geçildi. Şahsi görüşümdür ki uzaktan eğitim gerek öğretmenlerin yüksek becerisi gerek idarecilerinizin planlama,
denetim, motivasyon kabiliyeti sebebiyle ancak bu kadar layıkıyla yapılabilirdi. Çok isterdim ki kızım sizlerle yüz
yüze göz göze temas kurabilsin, arkadaşlarıyla aynı havayı soluyabilsin böyle olsaydı eminim bu memnuniyetim
çok daha fazla olacaktı ama bu süreci planlama ve yönetme becerinizden dolayı tüm öğretmen ve idarecilerimize
candan bir teşekkürüm var.

İyi ki varsınız, geleceğin yetişkinleri olan bu güzel çocuklarımız sayenizde parlayacaklar. Son olarak
böylesine değerli, donanımlı öğretmenlerimizle bizleri bu çatı altında buluşturan güzel bir ekip ruhu oluşturan Bilfen
yönetimine de teşekkür ediyoruz.

Büyük minnetle…

Sibel TARMAN

“Öğretimin yanı sıra çocukların kişisel gelişimi için yapılanları da takdirle izliyoruz.”
Sayın Yetkili,
İzmir Bornova İlköğretim Okulu 1A sınıfı öğrencilerinizden Yağmur Göçmen’in velisiyim. Okulun başlangıç
tarihinden bugüne kadar çok kısa bir süre geçmesine rağmen Yağmur’daki olumlu gelişmeleri hayret ve
memnuniyet ile izlemekteyiz. Sadece birkaç ay içerisinde kızımız okumayı, yazmayı, toplama çıkarma yapmayı
öğrendi. Bunun yanında geçen sene İngilizceden nefret ettiğini söyleyen Yağmur, bu sene İngilizceye karşı son
derece ilgili ve hevesli İngilizce anlar ve konuşur hale geldi. Her gün okula istekli geliyor ve mutlu ayrılıyor.
Öğretimin yanı sıra çocukların kişisel gelişimi için yapılanları da takdirle izliyoruz. Tüm öğretmenlere ve emeği
geçen herkese teşekkür ederiz.

İyi ki İzmir’e geldiniz iyi ki Yağmur okulunuzun öğrencisi. Teşekkürler…
Saygılar…

Sezgi & Tayfun GÖÇMEN

“Bu mesleğin hocalarımız tarafından çok büyük bir sevgi ile yapıldığının, hem çocuklarımızın bizler kadar sevilip önemli olduğunun, hem de mesleğinin en iyileri ile yol
yüründüğünün açık ispatıdır kanısındayım.”
“BİLFENLİ OLMAK GERÇEK ANLAMDA BİR AYRICALIK.”
Sayın Yetkili,
Başlangıçtan itibaren evladımızın emin ellerde olduğunu her zaman bize hissettiren çok büyük ve profesyonel
bir eğitim kadrosuyla yol aldığımızı biliyorduk. Özellikle geçen sene ortasından itibaren başlayan ve ne yazık ki
adeta bu sene tüm yıla hâkim olan pandemi sürecinde “İyi ki BİLFENLİYİZ!” dedik. Gerek teknik alt yapı, gerekse
bu süreci yönetmede göstermiş olduğunuz özveri için öncelikle teşekkür etmek isterim. Bu yaştaki çocukların yüz
yüze dahi dikkatlerini, derse ilgilerini sürekli ayakta tutmak oldukça zor iken, üstelik bunu online olarak bir ekrana
bağlıyken yönetebilmek hem bu mesleğin hocalarımız tarafından çok büyük bir sevgi ile yapıldığının hem çocuklarımızın bizler kadar sevilip önemli olduğunun hem de mesleğinin en iyileri ile yol yüründüğünün açık ispatıdır
kanısındayım.

Gönlümüz çok ferah. Biliyoruz ki ortaokulda da eğitim konusunda en güvenli, en başarılı ekiple olacağız.
Çocuğumuzun her başarısı biz ebeveynleri kadar hocalarını da mutlu edecek.

Sizin aracılığınız ile tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı hem teşekkür ediyor HEP MİNNET DUYDUĞUMU bir anne
olarak özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca ismen bilmesek dahi sürecin yüz yüze devam ettiği günlerde son derece
özel koşulların sağlanması, hijyenin ve kuralların uyulması konusunda hassasiyet gösteren okul personeli, güvenlik
personeli dâhil tüm çalışanlarınıza teşekkür etmek istiyorum.

BİLFENLİ OLMAK GERÇEK ANLAMDA BİR AYRICALIK.

Av. Aslı TOKAT

Sizlerin Şansı da Bizimki Gibi: Bilfenli olmak..
2019 Kayseri Bilfen mezunlarından 96 okul numaralı Asya Sarıkaya’nın velisi olarak kalemimden dökülenler…
2014 Temmuz ayı idi. Evimizde “BİLFEN AÇILIYORMUŞ!” merakı ile birtakım heyecanlar başladı. Malum Nisa
birinci sınıfa başlayacaktı. Ama beni ikna etmek zordu. İlkokulda özel okula karşı olduğum için hiç sıcak bakmadım
BİLFEN’ e. Eşimin ısrarı üzerine kızlarımı aldım gittim Kayseri Bilfen’ e.

Okul binasından içeri adımımızı attık. Özenli, düzenli, yepyeni ve donanımlı bir bina, güler yüzlü sıcak
karşılama…Bunların hepsi “pazarlama” gibi görünüyor elbette ilk bakışta. Okul Müdürümüz Derya Yerlikaya
Hocam bize okulu gezdirdi, ardından videolu BİLFEN tanıtımı yaptılar. O zaman “Mutluluk başarıyı getirir.” sloganları bana yine “REKLAM” gibi geldi.Şu an Haziran 2019. Tüm bu düşünmüş olduğum yanlış fikirler, ön yargılar,
daha tanımadan yaşamadan değerlendirmelerim o kadar içimi acıtıyor ki… Ama iyi ki de acıtıyor! Her şey için
sonsuz teşekkürler KAYSERİ BİLFEN.

2019 Kayseri Bilfen mezuniyet töreni harika idi. Öğrencilerin, hocaların ve hatta velilerin abartı ve şatafattan
uzak duruşları, yine bir düzen ve özen doğrultusunda ilerleyen sade ve öz bir program akışı, kontrol edilebilen heyecan dalgası, yine velilerden çok “evlatlarımıza” değer verdiğini göstererek düzenlenmiş bir mezuniyet yemeği ve
eğlencesi… Evet gerçekten “Bilfen’li olmak ayrıcalıklıymış.” dedirtti yine yeniden.

Teşekkür etmeden geçmek istemedim. Tüm personelinize teşekkürler. Güvenlik görevlileri, sekretarya ekibi,
sağlıklı ve temiz yemekhane personeli, temizlik ve kat görevlileri… Sizlerin şansı da bizimki gibi: BİLFENLİ OLMAK!

Saygılarımla.

Aysel SARIKAYA

Bir kez daha Bilfen ailesinin bir parçası olmanın gururunu yaşadık.
Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu ile değerli sanatçımız Nilüfer’in gerçekleştirdiği konserinde, çocuklarımıza gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederim. Bir videoyu babamla paylaştığımda Nilüferle aynı
sahnede torununu görmenin gözlerini yaşarttığını söylemesi bizi çok duygulandırdı. Bir kez daha Bilfen ailesinin bir
parçası olmanın gururunu yaşadık. 400 kişilik bir orkestra ve koroyu çok güzel bir şekilde bir araya getirerek bu
mükemmel organizasyonu gerçekleştiren ve bizim için çok değerli bir sanatçı olan Nilüfer’ i sahnede çocuklarımıza
görmenin gururunu bize yaşatan Bilfen Koleji’ne de binlerce teşekkürler…

Zehra ŞAPCI

Bizlerin gönüllerine eğitimin zirvesindeki bir güneş gibi yaklaşımınızla ışık saçtınız.
Bilfen’li olmanın haklı gururunu bizlere yaşattınız.
Merhaba Betül Öğretmenim,
Oğlumuzun her geçen gün eski okuluna nazaran eve geldiğindeki mutluluğunu görmek ve tüm öğretmenlerimizin desteğinden bahsettikçe o eski eve geliş hallerinden ,stresli yaşam biçiminden eser kalmadığını görmek
ailesi olarak bizleri çok mutlu etti. Artık kendini daha doğru ifade edebilen, yeteneklerinin farkına varıp kullanabilen, kendiyle ilgili farkındalığı artan, okulda kendini birey olarak değerli hisseden ve okula ait olduğunu kabul
eden oğlumuzla Bilfen’ li olmanın haklı gururunu bizlere yaşattınız. Onlara her dokunduğunuzda ayrı bir etki ve
akıllarında kalıcı bir iz bıraktınız. Sevginizi esirgemediniz. Gayretinizi gösterdiniz. Tüm bunları gören çocuklarımız
bize inananları mahcup etmeyelim diye kendi sorumluluklarını yerine getirerek gerçek bir takım ruhu ortaya koyup
Bilfen’ li olma ruhunu ve gururunu ortaya koydular. Tabii bunların sonucunda başarı kaçınılmaz oluyor.

Şu an artık belirli bir disiplinle ders çalışan, hedef koyan, “Hedeflerime ulaşmak için başka neler yapabilirim?
“diyen, bol bol kitap okuyan, kendi yetenek ve yeterliliklerinin farkında olan, insana değer veren, paylaşan, dürüst
ve ilkeli bir evlada sizin katkılarınız ve doğru yönlendirmelerinizle sahibiz.

Yerine göre -galiba özel ilgi alanınız- bir sınıf öğretmeninden çok PDR uzmanı gibi objektif tutum ve
yaklaşımla problemlerin kaynağını saptamanız ve çözüm üretmeniz, veliyle kurmuş olduğunuz olumlu iletişim,
okul-aile-çocuk ilişkisindeki doğru yönlendirişleriniz, çözüm odaklı yaklaşımınız ile bizlerin gönüllerine eğitimin
zirvesindeki bir güneş gibi ışık saçtınız.

Işığınız sönmesin, enerjiniz bitmesin. Hep var olun. Sizler var oldukça bizler geleceğe daha büyük bir umutla
bakabiliyoruz. İyi ki varsınız. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Hale KULA

Çocuklara Cumhuriyet Ve Atatürk Sevgisini Ancak Bu Kadar Güzel Aşilayabilirdiniz.
Sinem Hocam Merhaba,
Programdan sonra sizi görüp tebrik etme fırsatım olmadı. Hazırladığınız programı gururla, keyifle zaman
zaman gözlerimiz nemli izledik. Çocuklara Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini ancak bu kadar güzel aşılayabilirdiniz.
Tüm emeği geçenlere teşekkürler…

Saygılarımla

Mehmet AKBIYIK

O eski öğretmen ve idareci ağırlığını, vakurluğunu ve bir kurum olarak gerek disiplini
gerekse saygınlığı ile kolej bilincini bir veli olarak bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bilfen
benim ülkeme olan inancımı arttırıyor.
Sevgili Öğretmenim,
Öncelikle BİLFEN ailesi ile geçirdiğimiz ilk yarıyılın bir değerlendirmesini yapmak ve izlenimlerimi aktarmak
için bu yazıyı yazma gereği duydum. Kişisel olarak gerek Kayseri Bilfen gerekse diğer şubeler ile ilgili gerekli
araştırmayı kişisel olarak yaptım. İyi bir tercih yaptığım ile ilgili genel ama soyut bilgiler edindim. Aklımda soru
işaretleri de vardı. Acaba Anadolu’daki okullarında da İstanbul standartlarını karşılayabilir miydi? Bir veli olarak
kaygı ve sorular kafamda uçuşuyordu.

Kızımın okula gittiği ilk günden itibaren kafamdaki soru işaretleri hızla azaldı ve kısa sürede yok oldu.
Umudum ve iyimserliğim daha da arttı. Zira her yönü ile kuralları olan, çerçeve çizmesini çok iyi bilen, tüm
okullarıyla aynı standardı yakalamış ve gerçekten gerçek bir kolej ile karşılaştığımı anladım. Kızımın okula olan
güveni günbegün arttı. Okula daha mutlu gitmeye başladı. En önemlisi de gerçek bir eğitim ve öğretim sürecine
girdi.

Sizlerin duyarlılığı, fedakarlığı ve sorumlu bir eğitimciye yakışır çağdaş davranış ve öğretim metodlarınızla
kızımdaki tam anlamıyla gözle görülür, müspet değişiklik ve gelişimden dolayı sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Ben de bir emekli öğretmen çocuğuyum. Bugün 39 yaşında ,17 yıllık bir avukat olarak… O eski öğretmen ve
idareci ağırlığını, vakurluğunu ve bir kurum olarak gerek disiplini gerekse saygınlığı ile kolej bilincini bir veli olarak
bana yaşattığınız için teşekkür ederim.

BİLFEN benim ülkeme olan inancımı artırıyor. Tüm bu inanç ve umutla yarıyılınızın hepinize hayırlı olmasını
diliyor, sizin şahsınızda tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, tüm birimlerde her kademeden çalışanlara
saygılarımı sunuyorum.

Sağlıcakla kalın.

Av. Murat İLHAN

Sadece öğretim veren bir okul değil her yönüyle bir eğitim kurumu…
Sayın Bilfen Kayseri Ortaokulu Değerli Yöneticileri,
2014 yılı Ağustos ayı başlarında eğitim-öğretime başladığınız şehrimizde amacımız sadece okulunuzu
görmekti ancak kapıdan içeri girip, yaklaşık 3 saatlik sürenin sonunda, bu kurumun sadece öğretim veren bir okul
değil her yönüyle bir eğitim kurumu olduğunu, uygulanan öğretim sisteminin yurt dışında benzerlerini bizzat
gördüğüm “yaşayarak öğrenme” modeline çok benzediğini, milli değerlerimize ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerine
sahip çıkan gençlerin burada yetişeceğini, hedefin gerçek bir insan yetiştirmek olduğunu anlamış ve o güne kadar
hiçbir şekilde özel okul tecrübesine sahip olmayan ve hiçbir özel okulu ziyaret etmemiş bir veli olarak sanırım doğru
yerdeyiz, demiştim. Bu kapsamda yaptığım araştırmalarda Bilfen Kayseri’nin şehrimizde yer alan diğer eğitim
kurumlarından ne kadar önde olduğunu anlamakta çok gecikmedim. Bu sebeple kızım ve ailemin Bilfen ailesi
içerisinde yer almasından dolayı hep onur ve gurur duydum. Bu onuru ve gururu tarafıma yaşatan başta değerli
müdiremiz Derya Hanım ve müdür yardımcısı Sinem Hanım’ın şahsında tüm Bilfen ailesine teşekkürlerimi
sunuyorum.

Kişisel hayat görüşüm olarak bir bireyin akademik ve sosyal yönünün kapasitesinin el verdiği ölçüde kuvvetli
olması kadar milli ve manevi değerlerini bilmesi, sorumluluk sahibi ve ahlaklı olması, karşısındaki kişi ve kurumlara saygılı davranması, kişisel sınırlarını tanıması ve yaşamını ona göre şekillendirmesi, durması gerektiği yeri
bilmesi, özgüveni yüksek, ayaklarının yere basması, toplumsal kurallara saygı duyması ve onları hakkıyla uygulaması çok önemlidir. Bu anlamda Bilfen Kayseri benim tüm hayat görüşümü eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve hatta
kuralları koyarak bunları uygulamak adına müthiş bir disiplin anlayışı göstererek beklentilerimin üzerine dahi çıkan
bir sistemle hem benim kızımı hem de tüm öğrencilerini hayata hazırlamaktadır.

Umuyorum ki bir gün geriye baktığınızda, hayatlarına şekil verdiğiniz binlerce öğrencinin gerçek bir birey
oluşu, sizlere sonsuz mutluluk verecektir.

Tekrar tekrar emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Yrd. Doç. Dr. Hasan ZORLU

Muhteşem bir konser organizasyonuna şahit olduk. Organizasyonlarda ne kadar profesyonel olduğunuzu da gösterdiniz.
Değerli Hocalarım,
Geçtiğimiz hafta sonu muhteşem bir konser organizasyonuna şahit olduk. Bu muhteşem organizasyonun
içinde olmaktan ERBAŞI ailesi olarak gurur duyduğumuzu bilmenizi isteriz.

Kızımız Nisa’ yı sizlerle birlikte İstanbul’a gönderdiğimizde ne denli rahat olduğumuzu görmüşsünüzdür. Siz
de bu seyahat/organizasyon sırasında biz velileri habersiz bırakmayarak organizasyonlarda ne kadar profesyonel
olduğunuzu da gösterdiniz.

Nisa iki hafta içinde katıldığı iki organizasyonda da kendisini çok mutlu ve güvenli hissetti. Kızımız daha ilk
yılında olmasına rağmen Bilfen Okullarını ailesi gibi bildi.

Bu mükemmel Konser Organizasyonunu düzenleyen tüm Bilfen Okulları yöneticilerine, öğretmenlerine ve
bilhassa sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

Hacer & Serdar ERBAŞI

İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz Kayseri’ ye!
Yazacak o kadar çok şey var ki…
Hani kuru bir teşekkür az kalıyor gibi. O kadar duygulandım ki… Çocuklarım sayenizde Atatürk sevgisi ile
büyüyor. Ama her şeyden önce ben hala coşkulanabiliyorum, korkusuzca haykırabiliyorum “Ata’m Huzurla Dol
Sen, Biz Türk Genciyiz!” diye. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık… İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz Kayseri’ ye!

Daha nice Cumhuriyet Bayramları’nda birlikte olabilmek dileğiyle…

Sevgiler,

Aysel SARIKAYA

Bu başarı, bir tesadüf olamazdı. Dev bir emek ve gönül birliği vardı bu başarı hikayesinin
arkasında.
Sevgili Bilfen Ailemiz,
Her şeyin temelini oluşturacak bu en önemli senemizde, tüm dünyanın geçtiği ayrıca zor bir dönemden geçtik
hep birlikte. Fakat, özellikle paylaşmak isterim ki olabilecek en başarılı ve en yakın uzaktan eğitim sürecini geçirdik
sizler sayesinde.

Hiçbir detay atlanmadan, en ince ağlarla örülerek donatılmış sisteminizle; her biri evimizin birer ferdi haline
gelen, başarılı, sevgi dolu ve dinamik öğretmen kadronuzla; eminim hiç kapanmayan bilgisayarlarınız, susmayan
telefonlarınız, zaman sınırı olmaksızın uzayan mesaileriniz ve belki ihmal ettiklerinizle; zorlu bir döneme hazırlanırken bir yandan da yeni yuvanız, en kısa sürede, eksiksiz olarak çocuklarımızı kucaklasın diye gösterdiğiniz
yoğun çabanız ve heyecandan kaçan uykularınızla bize şunu gösterdiniz :Hiç şüphe yok ki BU BAŞARI, BİR
TESADÜF OLAMAZDI. DEV BİR EMEK VE GÖNÜL BİRLİĞİ VARDI BU BAŞARI HİKAYESİNİN ARKASINDA.

Anne ve babası olarak EVLADIMIZIN GELECEĞİ İÇİN EN DOĞRU KARARI VERMİŞ OLMANIN HUZURUNU
VE GURURUNU BİZLERE YAŞATTIĞINIZ İÇİN, SİZ DEĞERLİ BİLFEN AİLESİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ
SUNUYORUZ.

Deniz BİÇER

Oğluma okuldaki “ben” oldunuz.
Değerli Bilfen Ailesi,
Oğluma okuldaki “ben” olduğunuz için, hiç yılmadığınız, yorulmadığınız için, yorulsanız bile hissettirmediğiniz için, uzakları yakın ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm bu özellikleri eksiksiz taşıyan koca yürekli
öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla…

İyi Tatiller…

Esin UZUNEFE

