
EĞİTİM KURUMLARI





While teaching each class, the main goal is to make “THOROUGH LEARNING” possible. 
In order to do this we evaulate “LEARNING  STYLES” containing  all factors that effect 
learning; such as varied preferences of perception (visual, audiotory, kinesthetic, 
sensory) and different ways of processing data (analytical, integrated and global).

Bilfen Schools’ policy is to allow students to access and use information and to allow 
them to learn methods of improving this information.

In this sense a “HANDS ON LEARNING” method is used at all Bilfen Schools.

Anaokulları     İlkokulları / Ortaokulları     Liseler

Preschool    Primary / Secondary Schools    High School

Derslerin işlenişinde temel amaç “TAM ÖĞRENME”nin sağlanmasıdır. Bunu 
sağlarken öğrencinin farklı algısal tercihleri (görsel, işitsel, kinestetik, dokunsal), 
bilgiyi işlemedeki zihinsel süreçleri (analitik, bütünleşik, global) gibi öğrenmeyi 
etkileyen tüm faktörleri içeren “ÖĞRENME STİLLERİ” temel alınır.

Bilfen Okulları, öğrencilerinin bilgiye ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını 
ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir.

Bu anlamda tüm Bilfen Okullarında “YAŞAYARAK ÖĞRENME” sistemi uygulanmaktadır. 

Bilfen Okullarında öğretim sürecinde araştırmayı 
desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel 
gelişimini sağlamak ana hedeftir.

Bilfen Schools aim to encourage research and 
to develop students’ mental and physical skills 
throughout their education.





Anaokulları Preschools

Bilfen’de eğitim yolculuğunun “sonu” yoktur.

There is no end to education in Bilfen.
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Bilfen Anaokulları, kendine özgü okul öncesi 
eğitim programına sahip ilk anaokuludur.
Bilfen Anaokullarında uygulanan program; eklektik, çocuğa öğrenmeyi 

öğretmek adına hedefleri belirlenmiş, sarmal yapıda ve zengin bir 

içeriğe sahiptir.

Okul öncesi eğitim dönemi, tüm eğitim sisteminin 
en can alıcı basamağıdır!

Eğitim Bilfen’de başlar!

Bilfen Preschools is the first preschool in TURKEY
with a unique curriculum. 
Our curriculum is eclectic and spiral with a rich content that enables all 

children to reach their full potential. 

Early childhood education is crucial for all children to 
gain the academic and emotional skills they need to 
succeed later in life!

Education starts at Bilfen!
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Anaokulları
Preschools

Bilfen’de eğitim yolculuğunun
sonu yoktur…

There is no end to education in Bilfen…

Bilfen Anaokullarında uygulanan program; öğrencilerin ihtiyaç alanlarını ve güçlü 

yanlarını belirleyerek bilinenden bilinmeyene doğru gider. Çocuğa görelik ilkesini 

benimseyen eğitim programımız ile öğrencilerin gelişim alanları bir bütünde 

desteklenir.

Bilfen Preschools curriculum is designed to teach from known to unknown through an 

age appropriate program which takes our students’ needs, interests and abilities into 

account to support them in all stages of development.
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Anaokulları
Preschools
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Anaokulları programı, çocuğun gelişim özelliklerinin üzerinde değil; aksine çocuğa öğrenmeyi öğretmek 
adına hedefleri belirlenmiş, zengin içerikli ve oyun temelli bir programdır. 

Bilfen Anaokullarında uygulanan programı deneyimleyen 
çocuk, gelişim basamaklarını daha hızlı ve daha güvenli 
bir şekilde çıkar. 
Çocuk ihtiyaçları karşılandıkça ve anlaşıldığını hissettikçe bir birey olmanın ayrıcalığını 

yaşar. Erken çocukluk döneminde sosyalleşmenin ilk adımları bu şekilde atılır ve 

sosyalleşme olgusu yaşıt ilişkileriyle okul hayatında şekillenir.

Bilfen Anaokullarında okul öncesi programının 
temelini ‘‘Oyun’’ oluşturur.
Erken çocukluk döneminde ‘‘Oyun’’ yetişkini çocuğa yaklaştıran bir iletişim dilidir. 

Çocuk oyun içerisinde yeni karşılaştığı durumlarla başa çıkabilmeyi, fikir üretmeyi, 

kendini ifade etmeyi ve toplum içerisinde güvenle hareket etmeyi deneyimler.

Children who experience Bilfen Preschools Curriculum 
takes safer and faster steps in the stages of development. 

In early childhood years children must feel that their wants and needs are taken 

into account. By this way the first steps of social interaction is taken at school and 

it is shaped through peer relationships.

In Bilfen Preschools, ‘‘Play’’ is the heart of the 
Curriculum. 
In early childhood development ‘‘play’’ is a communicative tool that encourage both 

the adult and the child to bond. Selecting an educational setting where the importance 

of play is recognized will give early learners the most opportunities to learn.

The preschool program is not above the child’s developmental stage it is a rich content and 
game based program where the goals are clearly defined to teach how to learn.
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Anaokulları
Preschools
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Türkiye’nin ilk Avrupa Dil Portfolyosu’na sahip 
Bilfen Anaokullarında ingilizce eğitimi, doğal 
öğrenme ortamında gerçekleşir.

Bilfen Preschools is the first preschool in 
Turkey accredited and registered by The 
European Language Portfolio.

Öğrencinin İngilizceye karşı olumlu bir tutum geliştirmesi, yeni bir dil 

öğrendiğinin farkındalığına varması, dili doğal ortamda edinmesi esastır.

Öğrenciler; İngilizceyi dinleyerek, tekrar ederek ve konuşarak öğrenirler.

It is essential that the students become aware of learning a new language in a 

natural learning environment and develop a positive attitude towards English.

Students learn English through listening, repeating and speaking. 
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Anaokulları
Preschools
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“İngilizce Konuşabilirim!”
Bilfen öğrencileri İngilizceyi kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmelerini 

sağlayan doğal bir öğrenme ortamında öğrenirler.

“Oyun” İngilizce programının merkezinde yer almaktadır. Program, öğrencilere 

anlamlı konuşma ve dinleme etkinliklerine katılmaları için fırsatlar sağlar. 

Programda yer alan zengin öğrenme fırsatları 
ile erken yaşta İngilizce öğrenmeye başlayan 
öğrencilerin, öğrenme isteği harekete geçirilir.

“I Can Speak English!”
Bilfen children learn English as a second language through a natural 

environment which enables them to express themselves effectively.

Play is the heart of our English program. We provide opportunities for 

children to participate in meaningful speaking and listening activities. 

In Bilfen, learning opportunities provide 
stimulation and creativity in young learners. 
The more students learn, the more they want 
to learn.
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Anaokulları
Preschools
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“Bilfen öğrencileri
İngilizceyi okul sınırlarının 
dışına taşır!”

Bilfen Anaokullarında kullanılan İngilizce Eğitim Programı sayesinde iyi bir 

dinleyici olan ve güvenle konuşan öğrencilerimiz, kendilerini her yerde 

İngilizce olarak ifade edebilir.

Bilfen Preschools English Language Program allows children to become good 

listeners and confident speakers. Our preschoolers can Express themselves 

in Enligsh, everywhere.

Öğrencilerimiz, edindikleri dil becerileri ile farklı 
temalarda İngilizce olarak iletişimi başlatabilen ve 
iletişimi anlamlı bir şekilde sürdürebilen bireyler 
olarak ilkokul kademesine hazırdır.

Our children can start and maintain meaningful 
conversations in different topics and they are 
ready for the primary years with the language 
skills acquired in preschool.

“Bilfen Preschoolars 
take English beyond the 
classroom walls!”



14

Bilfen Anaokulları teknoloji ile desteklenmiş bir eğitim sistemi

uygulamaktadır. Kodlama, eğitimin sisteminin bir parçasıdır.

Bilfen Preschools applies an education system integrated with technology.

Coding is a part of our curriculum.

BİLKOD BILCODE
Geleceğe yön verenler bilgiye ulaşmada 
teknolojiyi kullanan bireyler olacaktır.

Individuals shaping the future will be the ones 
who use technology to reach information.

Anaokulları
Preschools
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Bilfen Anaokulları, öğrencilerine yaratıcılıklarını keşfetmeleri için bir 

çok alan yaratır. Yaratıcı Drama ile öğrencilerin, bir grup içerisinde 

yaşadıkları sorunlara sosyal farkındalığı olan çözümler bulması 

beklenir.

Bilfen Preschools creates a lot of space for students to discover their creativity. 

In Creative Drama, students are expected to find socially conscious solutions 

to the problems they face in  group work.

YARATICI DRAMA CREATIVE DRAMA 

Düşün, Karar Ver, Canlandır Think, Decide, Act

“Yaratıcılık sadece 
zihnin bir ürünü değil, 
hareketlerinde ifadesidir.”

“Creativity is not just a 
product of the mind, but an 
expression of the movements.”
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Bilfen Anaokullarında öğrenciler;

Bilfen’de öğrenciler yeteneklerini 
keşfederler ve onları geliştirirler.

“Bilfen Anaokullarından mezun olan her çocuk, 
yaşına uygun düzeyde satranç oynar.”

• Estetik duyarlılıklarını ve yaratıcılıklarını geliştirmek için sanat, 

• Sesleri dinleme ve ayırt etme, ritim duygusu, müzik eşliğinde bedenini 

kullanabilme becerilerini geliştirmek için müzik, 

• Koordinasyon, denge ve güç gerektiren hareketleri yapabilme 

yeteneklerini geliştirmek için beden eğitimi, 

• Stratejik ve sezgisel düşünebilme, karar verme ve problem çözme 

becerilerini geliştirmek için satranç, 

• Yazılım ve donanımları tanımak, algoritma mantığını kavrayabilmek için 

BİLKOD, 

• Dans ve hareketlerle kendilerini ifade edebilmek, estetik algılarını 

geliştirebilmek iiçin sahne sanatları - dans ve yaratıcı drama eğitimi alırlar. 

Our Preschools provide activities for children to 
discover and improve their skills such as;

Students discover their talents and learn 
how to improve them in Bilfen.

“Children who graduate from Bilfen Preschools, 
learn to play chess, at an age -  appropriate level.”

• Art, to enhance the aesthetic sensibilities and creativity 

• Music, listening to distinguish individual sounds, a sense of rhythm and using their body 

with music. 

• Physical Education, to develop co-ordination, balance and the ability to perform 

movements that require strength 

• Chess, to develop strategic and intuitive thinking, decision-making and problem-solving 

skills;

• BILCODE, to identify hardware and software, understanding Algorithms and to enable 

children to research.

• Performing Arts - Dance Education and Creative Drama, to express oneself with dance 

and movement and to improve their aesthetic perception.
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Anaokulları
Preschools
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Bilfen Anaokullarında yürütülen rehberlik 
çalışmaları çocuğu merkeze alır.

“Bu dönemde çocuğu objektif olarak 
değerlendirmek ancak profesyonel rehberlik 
hizmetiyle mümkün olur.”

Bilfen Anaokullarında “Oyun” sadece çocuğu desteklemek için kullanılan 

bir yöntem değil yetişkinin çocuğu anlaması ve anlamlandırabilmesi için 

kullanılan temel bir değerlendirme aracıdır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel 

özelliklerini ortaya koyan çalışmaların ardından, tüm gelişim alanlarını 

eşit oranda destekleyen bireysel ve grup çalışmaları planlar.

In Bilfen Preschools counselling services 
are child - centred. 

‘‘In early childhood years only a professional 
guidance counsellor can evaluate a child 
objectively.’’

In Bilfen Preschools ‘‘play’’ is not only a method to support the children 

but a crucial assessment tool that enables adults to understand the 

children. 

The Psychological Counselling and Guidance Department plans individual 

and group works that support all developmental areas equally after 

defining children’s individual characteristics.
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Anaokulları
Preschools
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Anaokulları
Preschools
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Bilfen öğrencisi, geleceğin toplumuna
yön veren bireylerden biri olacaktır.

Bilfen students will be the individuals
who will shape the future society.

Okul öncesi dönemde ‘‘sosyal etkileşim’’ duygusal ve bilişsel gelişimi 

destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir ve çocuğun okul hayatına 

başladığı dönemde şekillenir. Güçlü bir benlik algısı, çocuğun kendini 

tanımasına fırsat verir.

Toplum içerisinde güvenle hareket edebilmenin temeli önce kendini sonra 

çevreyi tanımaktır.

Social interaction is one of the most important elements of supporting 

children’s emotional and cognitive development and it is shaped in 

preschool years. A strong sense of self allows children to identify 

themselves better.

To be able to act confidently, it is crucial for children to identify themselves 

and their environment.

Bilfen Anaokullarında Sosyal Beceri Eğitimi ile 
öğrenciler, yaşadıkları toplum içerisinde kendilerine 
bir yer edinmeyi öğrenirler.

Children learn to maintain healhty communication 
skills through Bilfen Preschools Social Skills Training 
program.
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Öğrencinin sağlıklı bir benlik geliştirerek aktif 
öğrenci rolünü üstlenebilmesi okul öncesi 
dönemde geçirdiği vaktin kalitesiyle ölçülür.

Bilfen Anaokullarında uygulanan program ile;

• Gelişimi bir bütün içinde desteklenmiş,

• Kendini ifade etme yeteneği gelişmiş,

• Yaratıcı düşünebilen, 

• Araştırmacı,

• Yeniliklere açık,

• Soran sorgulayan,

• Sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip ve

• İlkokul kademesi için hazır bulunuşluğu yüksek öğrenciler yetişir.

Being an active learner and enhancing self- 
confidence depends on quality of preschool 
education.

Bilfen Preschools curriculum supports students’ all developmental areas and

enables  to raise; 

• Self Expressive,

• Creative,

• Curious,

• Innovative,

• Questioning students with healthy personality, ready for primary level. 
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Anaokulları
Preschools





İz bırakan, fark yaratan bireyler yetiştirmek için…
To raise individuals who make a difference and leave a mark...

İlkokulları / Ortaokulları Primary / Secondary Schools
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İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools

With the help of Bilfen Individual Progress Programme, the 
students are provided with the following opportunities;

• Enriched classroom activities

• Differentiation beyond the classroom

• Interaction of individuals at different times

Bilfen Individual Progress ProgrammeBilfen Bireysel Gelişim Programı
Bilfen Bireysel Gelişim Programı ile öğrencilere,

• Ders içi zenginleştirme

• Ders dışı farklılaştırma

• Farklı zamanlarda birbirleri ile etkileştirme fırsatı verilir.
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Bilfen Bireysel Gelişim Programı;

• Öz saygısı gelişmiş

• Çoklu bakış açısına sahip

• Yaratıcı ve üretken

• Değişime ve gelişime açık

• Geleceği kurgulayan, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Through Individual Progress Programme, Bilfen aims to raise happy 
individuals who;

• Have developed self-esteem

• Have multiple perspectives

• Are creative and productive

• Are open to change and progress

• Build the future.

Öğrencilerin güçlü yönleri merkeze 
alınarak onlarda sürdürülebilir bir fark 
yaratmak elimizde. 

It is in our hands to create a sustainable 
difference focusing on the students’ 
strength. 

BiGeP... to exist in an innovative world
İnovatif bir dünyada var olmak için BiGePBilfen İlköğretim Kurumları uygulamaktadır.
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Bilfen’deki zengin seçenekli “Bireysel Gelişim Zamanı” 
(IPT) etkinlikleri, öğrencilerin hem bireysel hem de 
etkileşimli çalışma alışkanlıkları edinmelerine ve farklılıkları 
değerlendirilmiş bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar.

The vast range of ‘Individual Progress Time’ (IPT) activities in 
Bilfen enable students to acquire both individual and interactive 
working habits and to grow as diversified individuals.

BiGeP ile 1. sınıftan itibaren zenginleştirilmiş temel derslerin yanı sıra, 

öğrencilerde fark edilen güçlü yönlerin desteklenmesi için “Bireysel Gelişim 

Zamanı” çalışmaları yapılmaktadır.

IPT
Bireysel Gelişim Zamanı

Every individual is different, 
these differences are valuable and precious.

Her birey farklıdır,
farklılığı bir değer ve zenginliktir.

With our BiGeP program; in addition to the enriched basic courses starting from 

1st grade, “Individual Progress Time” studies are being carried out in order to 

support the strengths recognized in the students.

IPT
Individual Progress Time
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• Dreams Club

• Acting Workshop

• Drama

• Creative Writing

• Mathematics Travelers

• Imagine Think Design

• Science Workshop

• TÜBİTAK

• Astronomy

• Organic Life

• Junior Language Experts (JLE)

• Scouts

• JMUN (Junior Model United 
Nationals)

• DI (Destination and 
Imagination)

• BEO (British English Olympics)

• Dubbing

• German

• French

• ICT

• Web Design

• Coding

• Chess

• Cooking

• Games & Sports

• Modern Dance

• Swimming

• Ice Skating

• Gymnastics

• Fencing

• Archery

• Rhythm & Dance

• Basketball

• Volleyball

• Football

• Handball

• Table Tennis

• Art Workshop

• Ceramic

• Short Film

• Photography

• Fashion Design

• Cartoon

• Graphics & Original Prints

• Little Violinists

• Orchestra

• Düşler Kulübü

• Oyunculuk Atölyesi

• Drama

• Yaratıcı Yazarlık

• Matematik Gezginleri

• Düşle Düşün Tasarla

• Bilim Atölyesi

• TÜBİTAK

• Astronomi

• Organik Yaşam

• Junior Language Experts (JLE)

• Scouts

• JMUN (Junior Model United 
Nationals)

• DI (Destination and 
Imagination)

• BEO (British English Olympics)

• Dubbing

• Almanca

• Fransızca

• ICT

• Web Tasarımı 

• Kodlama

• Satranç

• Cooking

• Oyun ve Spor

• Modern Dans

• Yüzme

• Buz Pateni

• Jimnastik

• Eskrim

• Okçuluk

• Ritm ve Dans

• Basketbol

• Voleybol

• Futbol

• Hentbol

• Masa Tenisi

• Sanat Atölyesi

• Seramik

• Kısa Film

• Fotoğrafçılık

• Moda Tasarımı

• Karikatür

• Grafik ve Özgün Baskı

• Küçük Kemancılar

• Orkestra 

İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools
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İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools

Bilfen - UCONN (Connecticut Üniversitesi) işbirliği ile bir “ Renzulli Akademi”  üyesi olan 

Bilfen Okulları, uyguladığı bireysel gelişim programı içeriğini, Renzulli Akademinin üst 

düzey öğrenmeyi destekleyen farklılaştırılmış ve derinleştirilmiş çalışma modeli ile 

birleştirerek Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

Bilfen Okulları Ocak 2019 itibariyle Amerika’da ve dünyanın birçok ülkesindeki 

seçkin eğitim kurumlarının eğitim sisteminin temelini oluşturan Renzulli Akademiye 

katılmıştır.

Renzulli Akademiyle öğrencilerimizin, sahip oldukları üst düzey düşünme becerilerini 

daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu model ile her çocuğun özel yetenekleri, ilgi 

alanları, güçlü yönleri belirlenmekte ve onlara bu alanlarda gelişmeleri için ortam ve 

imkân sağlanmaktadır.

Bilfen, as a member of Renzulli Academy, with the collaboration of UCONN (University 

of Connecticut), has become the pioneer in integrating an individual progress 

program content which is implemented in Renzulli Academy’s differentiated and 

deepened study model which supports an advanced level of learning.

Bilfen Schools has joined the Renzulli Academy as of January 2019, which forms the 

basis of the education system of the prestigious educational institutions in America 

and many other countries in the world.

With Renzulli Academy, our aim is to further empower our students’ learning 

abilities and to develop their higher order thinking skills. Along with this model, 

each child’s special talents, interest areas, strengths are identified and therefore 

are provided with the  opportunity to develop themselves in these particular areas.

Renzulli Akademi

Renzulli Academy
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• Öğrencilerin motivasyonlarını artıran ve onlara bireysel öğrenme ortamı sağlayan 

interaktif, online bir sistemdir.

• Öğrencilerin akademik olarak güçlü yönlerini, ilgi alanlarını, öğrenme stillerini, 

kendilerini ifade ediş tarzlarını tespit eden ve ayrıntılı profiller oluşturan bir 

sistemdir.

• Öğrencilerin (PSP)  kişisel başarı planına yön verecek ilgi alanını belirlemede 

önemli bir rol oynar.

• Öğretmenlere farklılaştırılmış öğretim teknikleri sunar ve öğrenci motivasyonunu 

artırır.

• Is an online and interactive system that increases the students’ motivation and 

provides them an individual learning environment  

• Is a system that determines the students’ academic strengths, interest areas, 

learning styles, expression styles and creates their profiles in detail. 

• Plays an important role that determines the students’ interests which will guide 

their Personal Success Plan (PSP) 

• Provides differentitated instructional techniques to the teachers and increases 

the students’ motivation.

Renzulli Öğrenme Sistemi Renzulli Learning System
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Öğrenme ortamı, sınıf duvarlarıyla sınırlı tutulmamalıdır. Bilfen Okullarında öğretim 

programları öğrenme stillerine göre yapılandırılır ve birçok öğretim etkinliği buna 

göre düzenlenir. “Duvarsız Eğitim” felsefesinden yola çıkılarak okulun her köşesine 

yerleştirilen projeler vasıtasıyla öğrenciler bilgiyi görsel, işitsel ve interaktif yollarla 

pekiştirme ve içselleştirme fırsatı bulur. 

“Her yerde, hayat boyu öğrenme!” anlayışını benimseyen 
duvarsız eğitim modeliyle her ortamda bilgiye ulaşabilen, 
bu bilgileri kullanabilen ve öğrendiklerine dayalı üretimler 
yapabilen bireyler yetiştirilir.

The model of “unconfined learning” which supports the 
principle of lifelong learning enables students to grow as 
inquisitive individuals who utilise, develop and apply the 
knowledge they acquire. 

Learning should not be confined to the classroom. At Bilfen Schools, teaching 

programs and metarials are designed in accordance with learning styles. Following 

the philosophy of “unconfined learning”, every corner of the school is decorated 

with projects where students have the opportunity to visually, auditorily and 

interactively reach all kinds of knowledge which they can practice and internalize.

Eğitim duvarlarla sınırlı değil! Education isn’t limited to the classroom!
Duvarsız Eğitim Unconfined Learning

Every aspect of life is an educational 
and learning opportunity.

Hayatın her alanı bir öğrenme ve 
eğitim ortamıdır. İlkokulları / Ortaokulları

Primary / Secondary Schools
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İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools
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Çocuklara müze sevgisini aşılama hedefindeki Bilfen Okullarının lobilerinde, İstanbul 

Arkeoloji Müzesine kayıtlı 3 bin arkeolojik eser sergilenir. Okul lobilerinde bu eserleri 

öğrencileri ile buluşturularak öğrencilere tarih bilinci ve sevgisi kazandırılmaya 

çalışılır. Bu özelliği ile Bilfen Okulları, Türkiye’de “Okul Müzeciliği”nde öncüdür. 

Bu sayede öğrenciler, geçmiş yaşantılara ve farklı kültürlere tanıklık eder. Hitit, 

Frigya ve Lidyalıların günlük yaşamlarında kullandıkları kâseler, kaplar, sikkeler, takı 

malzemeleri gibi eserleri gözlemlerken eserlerle ilgili bilgileri seslendirme sistemi 

aracılığıyla dinleme fırsatı bulur. 

Duvarsız eğitimin bir örneği olan, tarih öncesi çağlardaki yaşamı anlatan maket 

projeler sayesinde öğrenciler, Neolitik Çağ’da insanların yerleşik hayata geçişlerine, 

yemek alışkanlıklarına tanık olurlar.

Dersleri sınıf yerine tarihi eserlerin önünde işleyen öğrenciler, bir yandan eserlerin 

niteliklerine görerek tanıklık ederken diğer yandan teorik bilgileri uygulamalı olarak 

pekiştirme şansı bulurlar. Öğrenciler böylece eski çağlardan günümüze toplumsal 

yaşamları, olayları, kullanılan aletleri hem görerek hem duyarak öğrenirler.

Bilfen Schools’ lobbies host more than 3 thousand archaeological pieces, registered 

in the Istanbul Archaeological Museum, aiming to instill a love of museums to the 

children. It attempts to bring an awareness and love of history by bringing the 

students and the pieces in the lobbies together. With this feature, Bilfen Schools are 

also a pioneer of “School Museums”.

In this way, students witness past experiences and different cultures. While 

observing the bowls, cups, coins, jewelry supplies, etc. of the Hittite, Phrygian 

and Lydian people, students have an opportunity to find out information about 

the monuments through the public address system. Through the model projects 

describing the life in prehistoric eras, students witness the settlements and eating 

habits in the Neolithic Era. 

Students, having lessons in front of the pieces instead of the classes, have a chance 

to witness the visual reality of the pieces on one hand, and get the opportunity to 

practice the theoretical knowledge on the other hand. Consequently, students learn 

about the social lives of the people, events, and tools used from ancient times to 

the present by both seeing and hearing.

Okulda müze olur mu?.. Is it possible to have a museum at school?..

• Bilfen Okulları 3 binin üzerinde arkeolojik eseri okul duvarlarında sergiliyor.

• Türkiye’de “Okul Müzeciliği”nin öncüsü Bilfen.

• Bilfen Schools exhibit over 3 thousand archaeological pieces on the 
walls of the school.

• Bilfen is a pioneer of “School Museums”.

Okul Müzeciliği School Museums 
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Her çocuğun öğrenirken kendine özgü güçlü yöntemleri vardır. Çocuklar bu güçlü yönler fark 

edildiğinde ve tercihlerine uygun eğitim yöntemleri kullanıldığında öğrenmenin ve başarmanın 

keyfini yaşarlar. Eğitimde “Herkes Öğrenebilir!” ilkesinden hareket eden “Dunn&Dunn 

Öğrenme Stilleri”nin uygulandığı Bilfen Okullarında kendini değerlendirebilecek yaşa ulaşan 

her öğrenciye “Öğrenme Stilleri Envanteri” uygulanır. Sonuçlar; öğretmen, öğrenci ve veliler 

ile paylaşılır. 

Bilfenli öğrenciler global ya da analitik olarak bilgiyi işleme süreçlerinin dikkate alındığı ve 

öğrenmedeki duygusal ihtiyaçların önemsendiği bir eğitim sistemi içinde yetişir. Görsel, işitsel, 

kinestetik ve dokunsal gibi farklı algısal tercihlere yönelik etkinliklerle de öğrenmenin daha 

kolay ve kalıcı olması sağlanır.

Every child has unique strategies while learning. When students’ unique learning strategies 

are discovered, and effective teaching strategies are applied to their learning preference, 

the student will experience the enjoy of learning and the feeling of achievement. Bilfen 

Schools apply Dunn & Dunn’s Learning Styles model which follows the principle of ‘Anyone 

can learn!”. We conduct a learning styles inventory for all students who reach the age of 

self -assessment and the results are shared with the teacher, the student and the parents.

Bilfen students grow up in an educational environment which is sensitive to the students 

mental processing of information, globally or analytically as well as taking into account their 

emotional needs. Learning is therefore easily ensured with a variety of activities that are 

based on the students’ perceptual preference which can be visual, auditory, kinesthetic and 

/ or tactile.

Kendini Tanı, Faklılığını Keşfet, 
Daha İyi Öğren!.. 

Be aware of yourself, realize your 
difference, learn better!..

Öğrenme Stilleri Learning Styles

Hem öğrencisinin öğrenme ihtiyaçlarını fark eden hem de kendi stilinin farkında olan 
öğretmenler, eğitim yöntemlerini öğrenme stillerine uygun olarak şekillendirir.

Özel olarak planlanan global etkinliklerle tüm öğrencilerin konuya ilgi duyması sağlanır. 

Öğrencilerin öğrenme modelleri dikkate alındığında kendilerini daha başarılı gördükleri 
ve okula karşı olumlu tutum sergiledikleri ararştırmalarla ortaya konmuştur.

Teachers, aware of their own styles, shape their teaching methods based on learning 
styles while taking into account the needs of their students. 

Global activities in particular are planned in order to capture the interest of all students.  

Research has shown that students feel more successful and demonstrate a positive 
attitude toward school  when their learning styles are taken into account.

İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools



Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölümü, öğrencilerin farklılıklarını keşfetmeye devam 

ediyor. Eğitim - öğretim sürecinde araştırmayı destekleyen, öğrencinin düşünsel ve fiziksel 

gelişimini sağlamayı ana hedef olarak belirleyen Bilfen İlköğretim Kurumları “Mizaç Temelli 

Eğitim Modeli”ni öğrenci, öğretmen ve velilerinin mizaç tipleri üzerinden giderek günlük 

eğitim uygulamalarında farklılıkları anlamanın anahtarı olarak sisteme entegre ediyor.

Kişinin mizaç tipini bilmek onun hayattaki temel arayışını, olumlu özelliklerini ve olası 

risklerini bilmek demektir. Bu anlamda öğrencilerin mizaçları bilindiğinde hem onların bireysel 

ihtiyaçlarına yönelik olarak yaklaşım sergileyebilmek hem de olumlu özelliklerinin ortaya 

çıktığı, risklerin minimuma indiği dengeli ve sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi için doğru destek 

sunmak söz konusu olmaktadır.  

Bilfen Schools continue to explore their students’ individual differences. Pursuing their main 

goals of encouraging research and fostering students’ intellectual and physical development, 

Bilfen Schools integrate their key model, the Temperament Based Education and Counseling 

Approach as a key to discovering individual differences by examining students’, teachers’ and 

parents’ temperaments.  

Mizaç Temelli Eğitim Modeli ile
Farklılıkları Keşfetmeye Devam Ediyoruz!

We Continue to Discover Individual Differences
Through the Enneagram of Personality Model

What are the advantages of knowing the temperament of a student?
When you know the type of temperament of your student, you also know their positive traits 

and potential risks. Thus, you can adopt approaches that are tailored to their individual needs 

and you can provide the appropriate support to make sure that the student can develop a 

balanced and healthy personality by accentuating their positive traits and minimising the risks. 

Mizacı Bilmek Neden Önemlidir?
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Being a life - long active reader is the 
foundation of success.

Yaşam boyu etkin bir okuyucu olmak 
başarının temelidir.

The Benefits of the Language Skills Improvement Program and 
Technical Reading Evaluation:

How does academic success increase with accurate reading?..

Language skills development program and 
technical reading evaluation

The development of word recognition skills.

Fast, fluent and errorless reading skills. 

The advancement of their ability to listen, watch, understand and explain.

They gain the confidence to give a speech regardless of preparation, express themselves in 
front of the community.

Herhangi bir konu ya da dersin içeriğini kavramak için “nitelikli bir okuma” ve “okuduğunu 
anlama” ön şarttır. “Dil Becerileri Geliştirme Programı” kapsamında uyguladığımız okuma 
çekimleri, analizleri, teşhis ve tedavi uygulamaları aynı amaca hizmet eden, aynı tabanda buluşan 
fakat yöntem olarak farklılık gösteren “Teknik Okuma Uygulaması” ile desteklenmektedir. Okuma 
çekimlerinde metin üzerinden öğrencilerin okuma analizleri yapılırken bu çalışmamızda sözcük-
hece-ses tabanlı analiz yapılmaktadır.  

“Teknik Okuma Uygulaması”nda her öğrenci on-on beş dakikalık bir süre içerisinde mülakata 
alınır. Öğrencilerimizin uygulama sonuçlarının analizleri yapılır ve her öğrencinin ihtiyacına 
uygun, destek çalışmaları düzenlenir. Teknik Okuma Testinin birinci bölümü Teknik Okuma 
Kartları ile uygulanır. İkinci bölümü ise Fonolojik Farkındalık uygulamasıdır. Bu bölümde de 
alfabetik birimlerin içselleştirilme düzeyi ve hece-sözcük ilişkisinin kavranma düzeyi ölçülür. 
Bu işlemler, fonolojik farkındalık olarak adlandırılır. Fonolojik farkındalığı yüksek öğrencilerin 
genellikle okuma becerileri de iyi düzeyde olur. 

Bilfen Okullarında öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma, yazma ve anlama alanlarındaki 
beceri düzeylerini belirlemek ve bu alandaki yeterliliklerini geliştirmek üzere uygulanan “Dil 
Becerilerini Geliştirme Programı” ve “Teknik Okuma Uygulaması” aracılığı ile öğrencilerin okuma 
becerilerine dair tespitler yapılır. Bu alanda kullanılmak üzere hazırlanmış özel materyaller 
kullanarak öğrencilere akademik başarılarının temelini oluşturan tam donanımlı bir anlama 
becerisi kazandırılır.

“Qualitative reading” and “understanding what you read” are prerequisites for understanding 
the content of any topic or course. The recorded readings, analysis, diagnosis and treatment 
practises which we apply within the Language Skills Improvement Program are supported 
by the Technical Reading Evaluation, which is built on a similar foundation while differing in 
methodology. 

The students’ reading analysis is done through the texts in the recorded readings, while a 
word-syllable-audio based analysis is also carried out. It is thus an audio based study. During 
the Technical Reading Evaluation, each student is interviewed within ten to fifteen minutes. 
The analysis of the results of our students’ execution is carried out and support activities are 
organized according to each student’s specific needs. The first part of the Technical Reading Test 
is carried out with Technical Reading Cards. The second part is a phonological awareness exercise. 
This section measures the internalization level of alphabetical units and the comprehension 
level of the syllable-word relationship. These processes are known as phonological awareness. 
Students with high phonological awareness usually also have good reading skills.

At Bilfen Schools, the students’ reading skills are determined by means of “Language Skills 
Improvement Program” and “Technical Reading Evaluation”; which are carried out in order to 
determine the skill levels of the students in the areas of listening, reading, speaking, writing 
and understanding, while improving their competence in this area. By using special materials 
designed to be used in this area, students develop a fully equipped understanding ability that 
forms the basis of their academic achievement.

Hatasız bir okumayla akademik başarı nasıl artar?..

Dil Becerilerini Geliştirme Programı Ve Teknik Okuma Uygulaması 
Kazanımları:

Dil Becerilerini Geliştirme Programı ve Teknik 
Okuma Uygulaması

Kelime tanıma becerileri gelişir.

Hızlı, akıcı ve hatasız okuma becerisi kazanır.

Dinlediklerini, izlediklerini, anlama ve anlatma becerileri gelişir.

Hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşmalar yapabilir ve topluluk önünde düşündüklerini aktarabilecek 
bir öz güven kazanır.
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Yabancı dil bilmek, farklı kültürlerle köprü kurabilmenin önemli bir parçasıdır. Dil öğretiminde 

dünyadaki yeni teknik ve yöntemleri yakından izleyen Bilfen Okullarında, 1. ve 2. sınıfta  “Side 

By Side” programı uygulanır. Zenginleştirilmiş İngilizce programımız, 3. ve 4. sınıflarımızda  

“Enrichment Junior” programı ile devam eder.  Avrupa standartlarında dil eğitimi verilen 

okullarımızda tüm yabancı dil programları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun 

olarak hazırlanır.

Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin dil eğitim sürecinde aktif rol almasını sağlamak 

amacıyla materyal ve etkinliklerimizde çeşitliliği sağlayıp konusunda uzman yabancı ve Türk 

öğretmenlerle bilginin aktarılması için günlük yaşama yakın ortamlar hazırlanır. “Bütüncül 

Beyin Öğretimi” gibi modern teknikleri de kullanarak “Dinle, Yap, Gör, Hisset, Konuş!” ilkesiyle 

öğrencilerin İngilizceyi kalıcı bir biçimde öğrenmesi sağlanır. Uygulanan İngilizce programı 

İçerik Temelli Dil Öğretim Modelini (CLIL) esas alır.

Dil öğreniminde öğrencinin objektif olarak değerlendirilmesinin yanı sıra öğrencinin kendini 

süreç içerisinde değerlendirmesi de çok önemlidir. Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış 

ilk e - portfolyo olma özelliğine sahip değerlendirme sistemiyle öğrencilerin dili öğrenmeye 

başlamalarından itibaren kendi öğrenme süreçleriyle ilgili “farkındalık” kazanmaları sağlanır. 

Öğrenciler uluslararası geçerliliği olan “University of Cambridge Local Examination Syndicate 

(UCLES)” ve “TOEFL” sınavlarına katılıp dil yeterliliklerini belgeleyerek dört dil becerisinde 

iletişim kurma seviyelerini sergileme ve ölçme fırsatı bulur.

Bir lisan bir insan, iki lisan?..
İngilizce

Avrupa Birliği Gençlik Kulüpleri adı altında farklı ülkelerdeki yaşıtlarıyla küresel, 
güncel ve yaşamla iç içe konuları paylaşır.
Dil seviyesini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgeler.
Projeler yoluyla “Küresel bilinç” kazanır.
Yabancı dil derslerinde otantik materyaller kullanır.

Knowing a foreign language is an important part of being able to bridge between different 

cultures. In Bilfen Schools, where new techniques and methods are closely followed in  

English language education, ‘’Side By Side’’ programme is implemented in years 1 and 2. Our 

enriched language education continues with ‘’Enrichment Junior’’ programme in years 3 and 

4. The foreign language programme, used in our schools is within European standards, are 

prepared in accordance with the European Common Framework.

In order to ensure active involvement of students with different learning styles a variety 

of materials and activities are prepared about daily life and  life skills which are taught  by 

both foreign and Turkish teachers. Methods such as ‘Whole Brain Teaching’ which follows the 

“listen, do, see, feel, speak” principle is used to ensure permanent language acquisition. The 

english language program is based on the principles of Content and Lanaguage Integrated 

Learning (CLIL).

It’s very important to objectively evaluate the progress of the student as well as for the 

students to self - assess themselves in the language learning process. The e - portfolio 

assessment system, approved by the Council of Europe, is used as a method of assessment 

to create “awareness” for students to assess their language learning process from the very 

beginning. Students also have the opportunity to demonstrate and document their proficiency 

in the four language skills by taking the internationally recognized “University of Cambridge 

Local Examination Syndicate (UCLES)” and “TOEFL” exams.

One language one person, two languages?..
English

Able to exchange information about global, current and real life issues with their 
peers at different European Union Youth Clubs.  
Able to document proficiency with internationally recognized certificates.
Gain “Global awareness” through projects.
Use authentic materials in foreign language lessons.

İlkokulları / Ortaokulları
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The aim of Bilfen Middle Schools English Department is to develop fluency and accuracy in 

English and language skills from which our students will be able to benefit throughout their 

life.

Our English Enrichment Program, which is implemented in all year 5 classes in all Bilfen 

campuses, is designed to expand our students’ points of view and awareness while paving the 

way for academic success. This program offers a Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) approach to English teaching and learning by integrating social studies, science, 

mathematics, arts and ICT into the English curriculum.

The year 5 English Enrichment Program promotes Bilfen Schools’ motto ‘‘English is Everywhere!’’ 

and supports the idea that learning English should take place not only in the classroom but 

also in every aspects of our students’ lives. 

English is Everywhere!
English Enrichment Programme

Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölümü’nün hedefi; öğrencilerin İngilizceyi akıcı ve ileri düzeyde 

kullanarak kendilerini ifade etmelerini, akademik alanda ve yaşam boyu öğrenme sürecinde dil 

bilgilerinden yararlanmalarını sağlamaktır.

İngilizce öğretirken küresel bakış açısı kazandırıp farkındalık yaratmayı ve sorgulatarak sonuca 

ulaştırmayı da hedefleyen Bilfen Okullarında tüm 5.sınıflarda Bilfen’e özgü, zenginleştirilmiş 

ve derinleştirilmiş “English Enrichment Programme” uygulanmaktadır. İçerik temelli dil öğretim 

modelini (CLIL) esas alan programda, sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, sanat ve bilişim 

teknolojileri derslerinin içerikleri İngilizce öğretim programına entegre edilmektedir.

“İngilizce öğrenimi sadece sınıfla sınırlı kalmamalıdır!” düşüncesiyle oluşturulan Bilfen Okulları 

5.sınıf “English Enrichment Programı”nda, öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen 

sınıf dışı etkinliklerine de “İngilizce her yerde!” mottosu ile yer verilmektedir.

İngilizce Her Yerde! 
English Enrichment Programme

İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools
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İçerik Temelli Dil Öğretimi Content and Language Integrated Learning

CLILCLIL

In Bilfen Elementary Schools English Department, the curriculum has been updated to 

“Content Foundation Language Teaching Model”, and applied in practice. Bilfen Schools - 

Boğaziçi University collaboration first started in 2016 with the first grade and continued 

on into the elementary school system.  The collaboration between schools will continue to 

grow and develop further. 

During the collaboration, the university faculty members will be planning working together 

with an appropriate professional foundation and teachers to develop the program.  Under 

the leadership of Boğaziçi University, as a result of extensive work, advised teaching staff 

tested international foreign language teaching models and developed the basis of the 

program, which is the first in the country. “Bilfen Schools - Boğaziçi University Content 

Foundation Language Teaching Model” has been implemented. 

Since the beginning of the year, teachers hold face - to - face and virtual meetings 

to communicate the intricacies of the model. Furthermore, teachers provided with 

opportunities to understand the model via examples and implementations.  Throughout 

the year, classrooms are observed, feedback provided and improvements implemented. 

Bilfen İlköğretim Kurumları İngilizce Bölümü, ders müfredatını “İçerik Temelli Dil Öğretim Modeli” 

(CLIL) ile güncelleyerek uygulamaya koydu. Bilfen Okulları - Boğaziçi Üniversitesi iş birliği 

ile ilk olarak 2016 yılında ilkokul 1. sınıftan itibaren uygulamaya konulan program, kapsamı 

genişletilerek devam etmektedir.

Bu iş birliği kapsamında üniversite öğretim üyeleri ile planlama ve uygulamayı yapacak öğretmenler 

birlikte çalışarak kuramsal altyapıya uygun bir şekilde programı şekillendirmektedirler. Boğaziçi 

Üniversitesi danışman öğretim elemanlarının önderliğinde uzun süren çalışmalar sonunda, 

uluslararası alanda denenmiş yabancı dil öğretim modelleri de baz alınarak geliştirilen bu 

program; ülkemizde de bir ilk olan “Bilfen Okulları - Boğaziçi Üniversitesi İçerik Temelli Dil 

Öğretim Modeli” olarak uygulamaya konulmuştur. 

Bu modelin anlaşılabilmesi için eğitim - öğretim yılı başlamadan önce yapılan planlamalar 

çerçevesinde model, öğretmenlere dönem boyunca süren yüz yüze ve sanal toplantılarla 

anlatılmakta ve örneklerle öğretmenlerin modeli anlaması ve uygulamaya koyması 

sağlanmaktadır. Yıl boyunca farklı gruplardan farklı öğretmenlerin sınıflarında gözlemler 

yapılmakta, alınan geri dönütlere göre ders programlarında iyileştirmeler yapılarak bir sonraki 

yılın programlarının alt yapısı oluşturulmaktadır.
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Öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefleyen Bilfen Okullarında yeni 

başlayan öğrencilerimiz için ikinci yabancı dil Almancadır.

İkinci yabancı dil eğitiminde hedef, öğrencilerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEF) 

kriterlerine göre A1-A2 seviyesinde yetiştirilmesidir.

Dil eğitimleri, bilişim teknolojileriyle de etkin bir şekilde desteklenmektedir.

Avrupa Dil Konseyi onaylı “e - Portfolyo”, öğrencilerin Almanca dil öğrenim sürecinde hangi 

düzeye ulaştıklarını ve hangi becerileri geliştirdiklerini saptar.

Bilfen Schools aim to upbring students as multilingual global citizens and offers German to 

newly enrolled students as a second foreign language.

The Second foreign language education is designed to help students reach A1-A2 levels in 

the Common Europen Framework.

It’s also effectively supported by language training in information Technologies.

The European Language Council approved “e - Portfolio” is used to track and measure the 

development of their language skills in German.

Hedef: Çok dilli dünya vatandaşları Aim: Multi - lingual Global citizens

İkinci Yabancı Dil Second Foreign Language

By taking the FIT exams conducted by the German Cultural 
Centre students are able to certify their level of language 
proficiency.

Öğrenciler, Alman Kültür Merkezinin uyguladığı FIT sınavlarına 
katılarak Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan dil yeterlilik düzeyi 
sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
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Dünyayla bütünleşmeyi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip bireyler yetiştirmek 

Bilfen Okullarında müzik eğitiminin temelini oluşturur. Keman eğitiminde tüm dünyada 

uygulanan bir enstrüman eğitimi olan “Suzuki Metodu” kullanılır. Metodun felsefesi becerinin 

doğuştan olmadığı ve uygun çevre koşulları sağlandığı sürece yeteneğin her çocuk tarafından 

edinebileceği prensibi üzerine kuruludur. Öğrenciler, müzik yapmayı tıpkı konuşmayı öğrendikleri 

gibi dinleyerek öğrenirler. Öğrencilerin müzik derslerinde müzikal becerilerinin geliştirmesinin 

yanı sıra konsantrasyonlarının artırılması ve bedensel duyarlılıklarını fark etmeleri de sağlanır.

Matematiksel zekâyı geliştirdiği kanıtlanan enstrüman eğitimi, Bilfen eğitim sisteminin 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Enstrüman eğitimi, soyut düşünme becerisinin geliştirilmesinde son 

derece önemlidir. Bu nedenle öğrenciler ilgi, yetenek ve bedensel özellikleri de göz önünde 

bulundurularak uygun enstrümanlara yönlendirilir. 

Bilfen Okulları, ilköğretim okulları bünyesinde kurulan ilk ve tek filarmoni orkestrasına sahiptir. 

Bilfen Filarmoni Orkestrası her yıl ülkemizin seçkin sanatçıları ile başarılı konser programlarına 

imza atmaktadır. 

• Keman

• Gitar

• Yan flüt

• Bağlama

• Orff çalgıları

• Çello

Herkes keman çalabilir mi?..

Eğitimi verilen enstrümanlar:

Bilfen’de Müzik

Training individuals to have an appreciation of music culture and knowledge that facilitates 

integration with the world, forms the basis of music education in Bilfen Schools. The “Suzuki 

Method”, which is applied worldwide in instrument training, is used in class. The philosophy 

is based on the principle that even if the child hasn’t got the innate skill, he can still learn 

it as long as the appropriate environmental conditions are provided. Students learn how to 

make music by listening, just like they learnt speaking. Besides development of their musical 

skills in music lessons, students are shown how to increase their concentration and be aware 

of their physical sensitivity.

Instrument education, power of which was proved on mathematics intelligence, is an 

indispensable part of Bilfen Education. It is extremely important for the improvement of 

the abstract thinking skills. Therefore, students are guided to choose certain instruments 

according to their interests, abilities and physical features.

Bilfen School is the first and only school that has a Philharmonic Orchestra which is well - 

known for performing successful concerts with some of Turkey’s famous artists every year.

Can everyone play the violin?..

Instrumental Training:

Music at Bilfen

• Violin

• Guitar

• Side blown flute

• Folk instrument with three double strings

• Orff

• Cello

Each Bilfen student graduates playing at 
least one instrument!

Her Bilfenli en az bir enstrüman 
çalarak mezun olur!İlkokulları / Ortaokulları

Primary / Secondary Schools
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Her öğrencinin içinde bulunan potansiyel yaratıcılığı ortaya çıkarmanın etkin yollarından biri 

de görsel sanat çalışmalarıdır. Bilfen Okullarında öğrencilere yaratıcı düşüncelerini esere 

dönüştürecekleri uygun atölye ortamları sunularak yeteneklerinin farkına varmalarına 

ve yaratıcı davranışlar geliştirmelerine olanak sağlanır. Her Bilfen öğrencisi karakalem, 

guaj boya, akrilik boya vb. resim tekniklerine hâkimdir. Dersler öğrencilerin motor kas 

gelişimleri göz önünde bulundurularak ve hayal güçlerini geliştirici; drama, hikâye, oyun, 

müzik gibi yöntemler de kullanılarak eğlenceli bir şekilde işlenir. Öğrenciler sanatçı ile 

zanaatçı arasındaki farkı anlayabilen ve güncel sanat olaylarını takip edebilen bireyler 

olarak mezun olur.

One of the most effective ways of bringing out the potential creativity of a student is to 

encourage him/her to study visual arts.  Bilfen schools provide a suitable workshop environment 

to enable students to transform ideas into works of art. This allows them to recognize their 

talents and develop creative behavior patterns. Each Bilfen student learns about techniques using 

charcoal, gouache paint and acrylics. Classes are carried out in an entertaining style by using 

drama, storytelling, theatre and music. This encourages the development of their imagination 

and lets them practise their use of motor skills. Students graduate as individuals who can tell the 

difference between an artist and a craftsman, and as someone who can follow the latest trends 

in the art world. 

Görsel Sanatlar Visual Arts

Bilfen’de sanat çalışmalarının hedefi, sanattan zevk alan 
bireyler yetiştirmektir.

At Bilfen, the aim of art works is to raise students who appreciate 
art. 

Renkler mi daha özgürdür, 
özgürlük mü daha renkli?..

Are the colours more free or 
is freedom more colourful?..
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Students have to start physical education and sport activities early to turn them into lifelong 

habits. These habits have an important role in structuring a person’s mental and physical 

background. The aim is to acquire the basic knowledge and skills for physical education at 

primary school. Swimming and gymnastics classes form the basis of physical education. 

Our students learn how to swim in four styles by using a systematic training method.  Bilfen 

Swimming Program’s aim is to train our future Olympic swimmers who know how to make 

movements safely in four styles with no fear of water. Our students learn how to swim 

butterfly stroke, backstroke, breast stroke and freestyle swimming in the standards of 

competitions with a systematic program.

 

Which is better?.. Your stroke or slam?..

Bilfen Swim

Sports at Bilfen

Öğrencilerin yaşam boyu sürdürülen spor alışkanlıkları edinebilmeleri için beden eğitimi ve 

spor etkinliklerine düzenli bir şekilde başlamaları gerekir. Bu alışkanlıklar öğrencilerin zihinsel 

ve bedensel alt yapılarının oluşturulmasında büyük önem taşır. İlkokulda beden eğitimi ve 

sporla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazanılması hedeflenir. Bu hedefe ulaşmak için yüzme 

ve jimnastik destekli dersler beden eğitiminin temel alt yapısını oluşturur. 

Bilfenli öğrenciler, sistematik bir eğitim metodu kullanarak, dört stilde yüzme öğreniyor. 

Hayat boyu su korkusu olmadan, suyun içinde nasıl güvenli hareket edilmesi gerektiğini, 

dört dört stilde birden doğru teknikle öğretmeyi amaçlayan ‘‘Bilfen Swim Yüzme Programı’’ 

geleceğin olimpik kulaçlarını yetiştiriyor. Belirli bir sıralama ve sistem içerisinde yürütülen 

program kapsamında öğrenciler; kelebek, sırt, kurbağa ve serbest stilde yarış standartlarında 

yüzme öğreniyor.

Kulacın mı daha güçlü, smacın mı?..

Bilfen Swim

Bilfen’de Spor

• Each student is guided to the most appropriate sport according to their 
anthropometric measurements. 

• Students’ different talents are supported on the school teams by taking 
their interests into account as well.

• Her öğrenci yapılan “antropometrik” ölçümlerden çıkan raporları 
doğrultusunda fiziksel özelliklerine uygun spor branşlarına yönlendirilir.

• Öğrencilerin ilgileri de göz önünde bulundurularak okul takımlarında 
yetenekleri desteklenir.
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Teknolojiyle desteklenmiş bir eğitim sistemi, 21. yüzyılda öğretimin en büyük tamamlayıcısıdır. 

Bilfen Okullarının her kademesinde bulunan eğitim teknolojileri bölümü, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreciyle bütünleştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitim 

yazılımlarını hazırlar. Bunların sınıf içinde ve dışında etkin kullanımını sağlamak için  branş 

öğretmenlerine destek olur.  

Dersler, Bilfen Okullarında eğitim teknolojileri departmanının uygulamaya sunduğu çağın görsel 

anlamda en gelişmiş teknololisi olan “üç boyutlu stereoskopik eğitim materyalleri” ile desteklenir. 

Bilfen Okulları, bünyesindeki tüm ilköğretim okullarını fiber optik hatlar ile birbirine bağlayarak 

“Fiber Okul” projesini tamamlayıp okullar arası bilgi transferinin hızlanmasını ve eğitimin standart 

altına alınmasını sağlamıştır. 

Sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi 

sağlayan, programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici hâle getirmek için kodlama eğitimi 

verilmektedir. Bireysel gelişim programı içeriğinde 1. sınıf itibariyle verilen kodlama eğitimi ile 

yaratıcı düşünebilme yetisi desteklenir. 

Zengin IPT seçenekleri arasında bulunan Web Tasarım, ICT ve Kodlama çalışma gruplarında, temel 

programlama, 3D animasyon, simülasyon ve kodlama bilgilerine sahip bireyler yetiştirilmesi sağlanır.

An education system that is supported with technology is the biggest complementary component 

of education in the 21st century.  

The Educational Technologies Department is available for all grades at Bilfen Schools to prepare 

bespoke educational softwares. These are needed to complement the merge of communication 

technologies with the learning-teaching process. Full support is given to our specialized teachers 

in order to encourage  the effective  use of those softwares in and out of the classroom. 

In Bilfen Schools, courses are supported with “3D stereoscopic training materials” which are 

considered to be the most advanced technology.

Bilfen Schools completed “The Fiber School” project by connecting all of its elementary schools 

via fiber optic lines. This standardized the education system and made it possible for all schools 

to exhange information in a speedy way.   

Coding is important because it develops the skills for systematic and alternative way of thinking, 

provides the students with the ability of realising the connections between different events and 

makes programming both entertaining and educational. The coding education provided starting 

of year 1 through BiGep, empowers and supports students’ creativity. 

Wide selection of IPT, Web Design, ICT & Coding provide students the opportunity to become 

individuals with great knowledge of basic programming, 3D animation, simulation and coding.

Bilfen’de dersler kaç boyutlu?.. How many dimensions do Bilfen classes have?..

Eğitim Teknolojileri

Neden Kodlama?..

Educational Technologies

Why Coding?..

Bireyle birlikte gelişen, değişime ve yeniliğe açık, 
dinamik bir sistem.
A dynamic system that is open to individual’s development, 
innovation and adaptation to change.

İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools
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Bilgi Merkezi Mobil

‘‘Bilfen Akademi sayesinde okul dışındaki 
çalışmalarımı çok kolay ve eğlenceli bir şekilde 

yapabiliyorum. Öğretmenlerimizin bizler için özel olarak 
hazırladığı animasyonlu videolar sayesinde konuları artık çok 

kolay anlayabiliyorum. Soru robotunda çözdüğüm soruları anında 
öğretmenlerim ile paylaşabiliyorum.’’

‘‘Thanks to Bilfen Academy, I can easily follow my extracurricular 
work in an easy and entertaining way. With the help of the specially 

prepared videos for us by our teachers, now I can understand the 
topics very easily.   I can now instantly share the questions I have 

solved on the question robot with my teachers.’’
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Bilfen Schools have given a new impulse to education with e - Bilfen applications. We have ensured the 
correct managemant of time by using information Technologies. We have also given our students the 
chance to connect to all Bilfen applications from wherever they are by using Bilfen Information Center 
Mobile Software.

Bilfen Okulları, “e - Bilfen Uygulamaları” ile eğitime yeni bir soluk kazandırmıştır. Bilişim teknolojileri 
kullanılarak zamanın doğru yönetilmesi sağlanmış, öğrencimizin “Bilfen Bilgi Merkezi Mobil Yazılımı” 
ile eğitim ve öğretimini destekleyen tüm Bilfen uygulamalarına bulunduğu her ortamdan erişimi 
sağlanmıştır.

Okul evinize / cebinize sığar mı?..  

Eğitim devamlılık isteyen bir gelişim sürecidir. Öğrenilenlerin kalıcı olması için okul dışı zamanın da doğru 

yönetilmesi büyük önem taşır. Bilfen Okullarında “e - Etüt” uygulamaları ile öğrencilerin okul dışındaki öğrenme 

süreçlerine İnternet üzerinden katkı sağlanır. Öğrenciler evlerinde bilgisayar ya da akıllı telefonlarıyla interaktif 

“e-Etüt uygulamalarına” katılma imkânı bulur. Bilfen, böylece okulu öğrencinin evine de taşır.

Evdeki öğretmen portalı sanal okul uygulamalarından oluşmaktadır. Portal, her öğrenciyi, ihtiyacı olan 
konulara göre yönlendirilip kişiye özel eğitim ve çalışma imkânı sunar.

Evdeki Öğretmen’in ev çalışması modülü ile öğrencilerin açık uçlu, kısa cevaplı, boşluk doldurmalı, 
doğru / yanlış eşleştirmeli, çoktan seçmeli vb. soru tiplerinden oluşan ev çalışmalarını dijital ortamda 
yapabilecekleri bir platform sağlanıyor.

Belirlenen zaman aralıklarında online sınav uygulamaları ya da süre sınırı olmaksızın çalışma yapma imkânı 
veriyor.

• Özelleştirilmiş ve not alınabilir alanlar, eğitici videolar, farklı etkinlik tipleri ve soru robotu ile 
öğrenmeyi kolaylaştıran uzaktan eğitim uygulaması.

• Öğrencinin gelişiminin anlık takip edilebildiği etkili ve sade raporlar. 

• Sistem üzerinden sınıf takibi ve ödev kontrolü.

• Sınıf içi farklı uygulama ve etkinliklerde kolaylık.

e - Etüt

Evdeki Öğretmen

Bilfen Akademi

Can your school fit in your house / pocket?..  

Education is a process which needs continuity. It is very important to manage the time left from school to make 

the learning long lasting. With help of the “e-Study” via the internet, Bilfen Schools make a big contribution to 

the learning process of students outside the school. Students can log in to the interactive “e -Study Applications” 

whenever and wherever they want. In this way Bilfen transports the school to the students’ homes.

“Teacher next to you” portal composes of cyber school applications. The portal guides the students to 
practice on their area of weakness and provides individually oriented education programme.

With the help of “Teacher next to you” module, students are provided with the platform in order to practice 
different type of questions such as; open-ended, short answer, fill in the blank, matching and multiple 
choice questions.

Students also get the chance to practice with the online tests on regular basis as well as work online without 
having any time limitation.

• A distance education tool (application) that makes learning easier through its educational videos, 
various kinds of activities, and customised areas where you can take notes easily with the help of a 
question robot. 

• Effective and neat reports that enable you to follow the progress of a student instantly.

• Classroom track and homework check through the system. 

• Ease of use in different in-class activities and applications.

e - Study

Teacher Next To You

Bilfen Academy

e - Bilfen Uygulamaları e - Bilfen Applications

The ones who will make a difference with their technological 
knowledge, will shape the future

Teknolojik bilgi donanımıyla fark yaratanlar 
geleceği kurgulayacak
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Bilfen Okulları, uluslararası projelerle gündem yaratır. Eğitimin yalnızca sınıfta 

öğrenilenlerle sınırlı olmadığı düşüncesinden yola çıkılarak dünyadaki yeni gelişmelerin, 

farklı kültürlerin, dillerin ve değerlerin yaşayarak öğrenilmesi “yurtdışı proje ödevleri” ile 

sağlanır. Bu projeler sayesinde çocuklar, kişisel gelişimleri, iş yaşamları ve hedeflerinin 

temel taşlarını oluştururlar. İşte Bilfenli öğrencilerin Avrupa’yı fetheden, devr-i alem 

projeleri…

Ödevini hangi ülkede yapacağını seçtin mi?.. 

Proje çalışmalarıyla
dünyayı keşfediyorlar!

Viking Çağı / İngiltere

Victoria Devri ve Sanayi Devrimi / Londra

İskoç Kültür ve Gelenekleri / Edinburgh

Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri / Cornwall

Bilim ve Medya (BBC) Projesi - Londra

Matematik ve Edebiyat Projesi - Londra

Sıfırdan Sonsuza Matematik - Matematikum - Frankfurt

Adım Adım Almanya - Berlin

Amerika / America
• Language Education in Yale
• Language Education in Harvard

• At Science Festival with Science Club
İskoçya / Scotland

• “We are all Europeans” 
presentation in Irish Parliament

İrlanda / Ireland

• Student Exchange Programme
• Language Education at Schools

İngiltere / England

• Homework Project Studies
Fransa / France
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Bilfen Schools receive a great amount of media coverage with its 

international projects.  Knowing that education is not limited to classroom 

education only, Bilfen provides hands on learning experiences with “abroad 

assignments” to teach different cultures, values and the latest developments 

in the world. These projects help students lay a solid foundation for their 

personal development, business life and goals. Here are projects done by 

Bilfen students that received great recognition in Europe.  

Have you decided on the country where 
you would like to do your homework?.. 

They explore
the world by projects

The Viking Age York / England

Victorians and the Industrial Revolution   Manchester / London

Scottish Cultrue and Traditions / Edinburgh

King Arthur and The Knights of The Round Table / Cornwall

Science and Media Project - London

Mathematics and Literature Project - London

From Zero to Infinity  Mathematics -  Frankfurt

Step into Germany - Berlin

• Negotiators visit European Union
Belçika / Belgium

• Competition at United World Games
Avusturya / Austria

• Student Exchange Programme
• Voluntary Negotiators join 

Greek Parliament

Yunanistan / Greece

• Student Exchange Programme
• Concert at Berlin Philharmonic Stage
• Homework Project Studies

Almanya / Germany • Student Exchange Program in 
Shanghai

• Bilfen  Philharmonic  Orchestra is 
in Peking / Beijing

Çin / China

• Participation in Economic Meeting
• Travel to CERN  every year 
• Solar Impulse Project

İsviçre / Switzerland
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Bilfen Okullarının AB Kulübü üyesi 100 öğrenci 2010 yılında Brüksel Avrupa Parlamentosu’nda bir 

sunum gerçekleştirdi. Parlamentonun kapılarını açtığı ilk öğrenci grubu olan Bilfenliler, Avrupa 

Parlamentosunda “Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Süreci”ni değerlendirdiler. Öğrenciler, 

“Türkiye zaten Avrupalıdır. Ülkemiz genç nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle AB’nin taşıyıcı gücü 

olacaktır.” mesajını verdi. Türkiye’nin gönüllü AB elçileri, 2013 yılında AB’nin eş başkanlığını 

yürüten İrlanda Parlamentosunda da benzer mesajlarla AB’li ve İrlandalı Parlamenterlere seslendi. 

100 students who are members of the Bilfen European Union Club did a presentation at 

Brussels European Parliament in 2010. Bilfen students were the first student group that the 

Parliament opened its doors to. At the European Parliament, students evaluated the issue of 

“The Process that Turkey is going through in becoming an EU member”. Students gave their 

message by saying that “Turkey is already European. With our young population and growing 

economy, we will be the carrying force of European Union”. In 2013, volunteer European Union 

representatives from Turkey gave similar messages to members of Parliament at the Irish 

Parliament which is the co-chairman the European Union.

Avrupa Parlamentosu’nda 
“Avrupa’nın anahtarı bizde!” mesajı

CERN’den kabul gören ilk ilköğretim kurumu olan Bilfen, her yıl “Yüzyılın Deneyi”nin 

gerçekleştirildiği  Avrupa’nın en büyük fizik laboratuvarı CERN’de (Avrupa Nükleer Araştırma 

Merkezi) çalışmaları inceleyerek deneylere bire bir tanıklık eder. 

Bilimin kalbi CERN’e yolculuk

“We hold the key to Europe” 
message given at the European Parliament 

As the first elementary school that was accepted at CERN, Bilfen observed experiments and 

reviewed studies of CERN at the world’s largest physics lab (European Nuclear Research Center) 

where the “Experiment of the Century” takes place every year.

Journey to CERN - the heart of science

Bilfen İlköğretim Okulu öğrencileri, Dünya Ticaret Örgütünün merkezi Cenevre’de yapılan 8’inci 

Bakanlar Konferansı’na katıldı. Konferans öncesinde üye ülkelerin ekonomi bakanlarına yönelik 

bir sunum gerçekleştiren öğrenciler, dünyadaki açlığa dikkat çekti. Somalili bir çocuğun yıllık 

pirinç tüketiminin yarım kiloyu geçmediğini hatırlatan Bilfenliler “Dünya ticaretini çocuklar için 

yapın!” sloganıyla adil ticaret çağrısında bulundu.

DTÖ’de “dünyadaki açlık sorunu”na dikkat!
Bilfen Primary School students attended the 8th Ministers Conference in Geneva, the center 

for the World Trade Organization. Prior to the conference, students drew attention to the 

world hunger issue by making a presentation to the economy ministers of the member 

countries. Emphasizing that a child from Somali consumes only half a kilogram (about 1 lb) 

of rice annually, Bilfen students called for fair trading.

Attention drawn to world hunger at WTO!

İlkokulları / Ortaokulları
Primary / Secondary Schools
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Ülkemizde bir ilköğretim okulu bünyesinde kurulmuş olan ilk ve tek filarmoni orkestrası olma 

unvanına sahip “Bilfen Filarmoni Orkestrası”, dünyaca ünlü Berlin Filarmoni Orkestrası’ndan aldığı 

davetle bu sahnede konser verdi. Berlin Filarmoni tarafından davet edilen ilk Türk öğrenci grubu olan 

Bilfen Filarmoni, Türk ezgilerinden derlenen repertuvarıyla Alman seyircilerin beğenisini kazandı.  

“Bilfen Philharmonic Orchestra”, being the first and only philharmonic orchestra established at 

a primary school in our country, gave a concert with Berlin Philharmonic Orchestra upon their 

invitation. Bilfen Philharmonic Orchestra, received the admiration of the German audience 

with a repertoire of songs compiled of Turkish melodies. 

Berlin Filarmoni’den davet alan ilk ve tek 
Türk okulu Bilfen!

Bilfen Okullarının farklı branşlardan 36 sporcusu Avustırya’da düzenlenen ve 30 ülkenin 

katıldığı “United World Games 2013” turnuvasına katıldı. Organizasyona Türkiye’den katılan 

ilk ve tek okul olan Bilfen, kazandığı derecelerle uluslararası arenada adından söz ettirdi. 

Turnuvalar dışında kalan zamanların kültür gezileriyle değerlendirildiği “United World Games” 

organizasyonuna katılımın devamlı hâle getirilmesi hedefleniyor. 

Bilfen “United World Games”e Damga Vurdu

Bilfen became the first Turkish school invited by 
Berlin Philharmonic Orchestra! 

Bilfen Schools took part in the “United World Games 2013” tournament with 36 athletes 

from different branches. Within the organization, Bilfen, as the first and the only school from 

Turkey, made a name in the international arena with the standards it achieved. Filling the 

remaining time with cultural excursions, we intend to make the “United World Games” an 

ongoing project. 

Bilfen succeeded in the “United World Games”

2013 yılının Çin’de Türk yılı ilan edilmesi nedeniyle ünü ülke sınırlarını aşan Bilfen Filarmoni 

Orkestrası, “Beijing Xicheng Foreign Languases School”un davetlisi olarak Pekin’de sahne aldı. 

İki ülke arasında kültürel bir alışveriş için önemli bir platform oluşturan etkinlikte orkestra 

üyeleri, Cahit Berkay’dan Aşık Veysel’e, Melih Kibar’dan Santuri Ethem Efendi’ye kadar uzanan 

geniş bir repertuvarla Çinli izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

Bilfen Filarmoni Pekin Sahnesinde
Due to 2013 Turkish year in China, Bilfen Philharmonic Orchestra, whose fame is beyond the 

borders of the country, was invited by “Beijing Xicheng Foreign Language School”, and they took 

stage in Beijing. Forming an important platform for cultural exchange between the two countries, 

the orchestra members presented a musical feast to the audience a musical feast with their wide 

repertoire from Cahit Berkay to Aşık Veysel, and Melih Kibar to Santuri Ethem Efendi. 

Bilfen Philharmonic Orchestra is in Beijing 

İlkokulları / Ortaokulları
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“Merkezi sınavlarda ‘ilk’lere imza attık!”
“We broke new grounds with our recent exams!”

“Tam puan alan
öğrenci sayımızla ve Türkiye 1.liklerimizle 

zirvedeki yerimizi koruyoruz.”
“The number of students who got full marks on the exam helped us 

retain our position as number one in Turkey.” 
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Bilfen Okullarında akademik başarı, uygulanan öğrenme stilleri modeli, duvarsız eğitim yaklaşımı ve “tam öğrenme” merkezli eğitim anlayışının 
doğal bir sonucudur. Okul dışında herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan lise giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler büyük başarılara imza atar. 
Çeyrek asırdır istikrarlı biçimde, “Türkiye’nin En Başarılı Okulları” listesinde zirvedeki yerini koruyarak bireysel ve kitlesel başarılarıyla adından 
söz ettiren Bilfen Okulları, öğrencilerini seçkin liselere yerleştirir. 

Bilfen Okulları, liseye geçiş sınavlarında Türkiye ve İstanbul’da ilk 100 ve ilk 1000’e giren çok sayıda öğrencisiyle dikkat çeker. Bireysel olduğu 
kadar kitlesel başarıyı da önemseyen Bilfen, bu sınavlarda “Bir okuldan en fazla tam puan alan öğrenci” sayısıyla ve “Aynı okuldan en çok Türkiye 
1.si” çıkaran okul olma özelliğiyle her yıl hedef büyüterek yoluna devam eder. 

Üniversiteye geçiş sınavlarında Türkiye dereceleri de çıkaran Bilfen Liseleri, her yıl Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine öğrenci yerleştirir.

Academic success at Bilfen Schools is the result of the learning styles model application, the limitless education approach and an education 
style that is centered around “thorough learning”. Students achieve great success without needing any outside help while preparing for the 
high school entrance exam. Bilfen schools achieve high placement numbers and students are placed in selected outstanding high school 
in the county. Bilfen schools are known for creating individual and mass success by consistently holding its place on top of the ‘‘Most 
successful schools in Turkey” list for the last 25 years.

Bilfen Schools received great recognition in high school entrance exams with its students who are able to get into the first 100 and first 
1000 students list for enrollment at schools in Istanbul elsewhere in Turkey. Bilfen schools care both about individuals and mass success. 
Bilfen continues to grow each year by maintaining these excellent results.

Every year Bilfen High Schools achieve outstanding results by national standards when it comes to university entrance and undergraduate 
placement exams.

Kazananların Okulu: Bilfen

Winners’ School: Bilfen





Geleceğe dair önemli adımlar Bilfen’de atılır.
Important steps towards the future are taken at Bilfen.

Liseler High Schools
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1987 yılında kurulan Türkiye’nin ilk özel Fen Lisesi olan Bilfen Üsküdar Fen Lisesi ile 

beraber tüm Bilfen Liseleri, üst düzey eğitimiyle seçkin üniversitelere öğrenci yetiştirmeyi 

hedefler. Tam Öğrenme Modeli’nin esas alındığı eğitim sistemiyle öğrencilere, alanlarında 

uzmanlaşmış nitelikli yönetici ve öğretim kadrosuyla bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve 

onu geliştirme yöntemleri kazandırılır.

Along with all the other Bilfen High Schools, Bilfen Üsküdar Science High School which was 

established in 1987 and is known to be the very first private science high school in Turkey, 

aims to prepare its students to enroll at distinct universities. The school’s education system 

is based on the Holistic Learning Method which allows students to develop the methods to 

access, process and improve the information they acquire. This is conducted with the support 

of its qualified administration and academic team.

Öğrenci Merkezli Öğretim Modeli ile her öğrencinin öğrenme stili tespit edilir, bu yönde 

zihinsel gelişimi ve becerileri artırılır.

Bu sayede Bilfen öğrencileri bilgiye sahip olmanın yanı sıra kendi özelliklerini tanıyan ve bu 

çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme yöntemlerini etkili bir şekilde kullanan bireyler 

olurlar.

9 ve 10. sınıflarda yoğun bir şekilde aktarılan temel bilgiler, 11 ve 12. sınıflarda test 

tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla desteklenir. Donanımlı laboratuvarlar, 

etüt çalışmaları, öğrenmeyi görsellikle birleştiren bilgisayar destekli eğitim olanaklarıyla 

zenginleştirilen öğretim, hafta sonu yapılan üniversite hazırlık kursları ile öğrencileri 

ulaşmak istedikleri hedeflere taşır.

With student centered instruction method, each student’s learning style is identified and their 

skills and cognitive development are enhanced accordingly.

Thanks to this approach, Bilfen students not only obtain information, but also define 

themselves correctly and are able to use certain studying and learning methods effectively.

 Core lessons studied at 9th and 10th grades, are supported with studies on development of 

testing skills in 11th and 12th grades. Advanced laboratories, extra studies, and the computer 

assisted use of visual aids help students reach their targets in future academic studies at 

university level. 

Geleceğe dair önemli adımlar
Bilfen’de atılır...

Important steps towards the future are 
taken at Bilfen…

Öğrenci merkezli üst düzey eğitim Student - centered advanced education

Liseler
High Schools
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Okulumuzda öğrenci, aile ve öğretmen bir bütün olarak kabul edilerek onların eğitim ve 

öğretimden beklentileri çerçevesinde biçimlenmiş bir sistem uygulanır. YKS (TYT-AYT) 

çalışmalarında, laboratuvar destekli FEN - MATEMATİK dersleri ile nitelikli ve kalıcı bilgi 

içeren Edebiyat-Sosyal ve Yabancı Dil dersleri programa paralel olarak yürütülür ve branş 

öğretmenleri ile birebir yapılan etütlerle desteklenir. Çağdaş anlayışı ilke edinmiş, öğrencisini 

tanıyan, yönlendiren, birey kavramının farkında olan ve tüm öğrencilere birebir ilgi gösteren 

yönetici ve öğretmenlerimiz okulumuzun her alanda başarıya ulaşmasında en büyük 

etkendir. “Laboratuvar destekli, nitelikli ve kalıcı bilgi içeren fen ve matematik dersleri”, 

“ders programlarıyla paralel TYT-AYT çalışmaları”, “hafta sonu üniversite hazırlık kursları”, 

“öğrenciyle bire bir yapılan etüt çalışmaları”, “danışman öğretmenlik sistemi” üniversite 

giriş sınavlarında öğrencilerimizi doğru hedeflere götürmek için uygulanan sistemlerden 

bazılarıdır. 11. sınıf öğrencilerimiz her yıl okul açıldıktan sonra Cumartesi günleri yapılan 

“Üniversite hazırlık kursumuzda” 216 saat, 12.sınıf öğrencilerimiz ise Ağustos - Eylül aylarında 

3 hafta, hafta içi olmak üzere ve okul açıldıktan sonra Cumartesi günleri yapılan “Üniversite 

hazırlık kursumuzda” 800 saatlik eğitim alırlar. Üniversite hazırlık kursları ve tüm çalışmalar 

YKS sınavlarının yapılacağı tarihe kadar devam eder.

Üniversite Hazırlık Programı

Liseler
High Schools

In our school, a system designed by the expectations, related to education and training, 

of students, parents and teachers, is applied via recognizing them as parts of a whole. At 

YKS (The Council of Higher Education Exam) involving TYT (Basic Proficiency Test) and AYT 

(Field Proficiency Test), Science-Mathematics lessons supported by laboratory studies along 

with Social Studies; Literature, and Foreign Languages lessons comprised of lasting and 

qualified information are administered parallel to the program and supported by one-to-

one study times with related subject matter teachers. Adopting contemporary understating 

as a principle, being acquainted with their students and guiding them, being aware of the 

notion of individual and giving one-to-one attention to each student, our administrators 

and teachers, are the most significant agents of the success of our school in every field. 

“Laboratory supported Science and Mathematics lessons involving qualified and lasting 

information”, “TYT (Basic Proficiency Test) and AYT (Field Proficiency Test) studies parallel 

to the syllabi”, “Weekend university preparation courses”, “One - to - one study times with 

students”, “Class advisor teaching system”, are some of the systems administered to bring 

our students to right destinations. Every year after school starts, our 11th grade students 

receive 216 hours of training on Saturdays at the “University Preparation Course”.  12th grade 

students receive training for 3 weeks on weekdays in August - September, and after school 

starts, 800 hours of training on Saturdays at the “University Preparation Course”. University 

preparation courses and all the other studies continue until the YKS (The Council of Higher 

Education Exam) exam date.

University Preparation Program



71



72



73

Bilfen Liselerinde öğrenci geleceğe ilişkin en önemli sorusunun yanıtını bulur: Hangi meslek 

bana uygun, nasıl bir üniversite seçeceğim, kariyerim nasıl ilerleyecek?

Bu doğrultuda öğrencilerin ilk olarak hedefleri sorgulanır. Bilfen Liseleri Rehberlik Bölümü ve 

Marmara Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen ve ilgileri ölçen BİLFEN KARİYER EĞİLİM TESTİ tüm 

öğrencilere uygulanır.

Her yıl geleneksel olarak Kariyer Günleri düzenlenir. Kariyer Günleri’nin düzenlenmesindeki 

temel amaç; öğrencilerin bir mesleği, akademik programı, eğitimi, üniversitelerdeki sosyal 

ve kültürel yaşamı, çalışma koşullarını, iş olanaklarını derinlemesine tanımaları ve bu 

doğrultuda yapacakları tercihlerde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla belirli 

bölüm ve üniversitelerden öğretim üyeleri davet edilir. Ayrıca Kariyer Günleri’nde üniversite 

stantlarının yer aldığı fuarda da tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri yakından tanıma 

fırsatı bulurlar. Öğrenciler bunun dışında üniversitelere düzenlenen gezilere de katılarak 

yerinde bilgi sahibi olmanın avantajını yaşarlar.

Students at Bilfen High Schools find the answer of the most significant question regarding 

their future: What career path best suits me? What kind of university shall I choose? How will 

my career proceed?

In accordance with this, first the objectives are examined. BİLFEN CAREER APTITUDE TEST, which 

is developed in cooperation with Bilfen High Schools Guidance Department and Marmara 

University, is administered to the students and it tests their interests. 

Career days are held traditionally each year. The primary purpose of these Career Days is 

to help students get to know a profession, an academic program, social and cultural life 

at universities, working conditions, job opportunities and to provide students with the 

knowledge and experience that they will need to make the right choice accordingly. For 

this purpose, instructors from specific universities and branches are invited to our schools. 

Furthermore, on career days students can find the opportunity to get to know the universities 

they are planning to choose in the fair full of university stands.

Students also enjoy the benefit of being well-informed on the spot by joining the school trips 

to the universities.

Liseden Üniversiteye 
Kariyer Planlama

Career Planing From 
High School to University

Liseler
High Schools
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Bilfen Liselerinde öğrenciler, aldıkları 4 yıllık eğitimin ardından bilgiyi yorumlayabilen ve 

kazandıkları donanımlarla hedeflerini belirlemiş bireyler olarak, uluslararası platformlarda 

kendilerini rahatlıkla ifade edebilme ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilme 

yetkinliğine erişerek mezun olurlar. 

Kuruluşundan  bu yana verdiği üst düzey eğitim ile öğrencilerini seçkin üniversitelere 

hazırlayan Bilfen Liseleri, temel derslerde nitelikli bilgi paylaşımı, hafta sonu ödevleri, 

uluslararası projeler ve “Yaşayarak Öğrenme” modeliyle öğrencilerini üniversite giriş 

sınavlarında ulaşılabilecek en yüksek başarıyı yakalayan bireyler olarak hayata kazandırır.

After completing their four- year education, graduates at Bilfen High Schools become 

successful individuals who can interpret information, determine their targets in life as fully 

equipped individuals, express themselves easily on international platforms and maintain 

their academic work in foreign languages. 

Bilfen High Schools, which have been preparing their students for distinguished universities 

by the advanced education they provide, bring the students up as individuals who can reach 

the highest possible achievement with quality information sharing in fundamental courses, 

weekend homework, international projects and “hands-on learning” model.

 

Bilfen Liseleri…

Öğrenciler Bilfen’de, bilimin her alanında gelişimin ve değişimin 
sergileneceği bir yüzyıla hazırlanır.

Bilfen High Schools…

Students at Bilfen are prepared for a century that carries out 
change and development in every area of science.

Bilfen Liselerinde genç bireyler, bilgilenmeye - sorgulamaya - 
çözümlemeye dayalı bir bakış açısıyla yetiştirilir.

Young individuals at Bilfen High Schools are raised with a perspective 
that is oriented in learning, questioning and resolving.



76

Liseler
High School



77

Bilfenli öğrenciler; girişken, üretken ve iletişim 
becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişir.
Bilfen students become sociable and productive individuals. 
They also develop efficient communication skills.

Bilfen Liselerinde öğrencilerin araştıran, sorgulayan ve öğrenmede aktif rol üstlenen 

bireyler olmaları önemsenir. Öğretmenler onlara keşfetmeyi, sorgulamayı öğreten birer 

rehber konumundadır. Öğrenciler her zaman aktif olarak grup çalışması yapmaya ve 

projeler hazırlamaya yönlendirilir. Bu sistemde öğrencilerin her türlü katılımı, katkısı, emeği 

ödüllendirilir. 

Öğrencilere yıl içinde proje konuları verilerek; otaya çıkan çalışmaların sınıf ortamında diğer 

öğrencilerle paylaşılması, ulusal ve uluslararası projelerde yer alması sağlanır. Derslerde 

“yakından uzağa” ilkesine uyularak somuttan soyuta aşamalı geçiş yapılır.

At all Bilfen High Schools, students are highly encouraged to research, seek answers and take 

an active role in their learning experience. Instructors act as their guides in teaching them 

to discover and search. Students are always led to do group activities and projects, and they 

are rewarded for their participation, effort and contribution.

Students get involved in various projects throughout the year, and project outcomes are 

shared with other students in a class environment; students take part in national and 

international projects. Classes are held with a different approach that adopts the principle of 

‘from near to far’ making a transition from tangible to abstract.

Lisede söz öğrencinin! At high school, the student has the word!

Liseler
High Schools
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Teknolojiyle desteklenmiş bir eğitim sistemi, 21. yüzyılda öğretimin en büyük tamamlayıcısıdır. 

Bilfen Okullarının her kademesinde bulunan Eğitim Teknolojileri Bölümü, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin öğrenme - öğretme süreciyle bütünleştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitim 

yazılımlarını hazırlar. Bunların sınıf içi ve dışında etkin kullanımını sağlamak için  branş 

öğretmenlerine destek olur. “Dokunmatik Duvarlar”, “e - Ödev”, “3D Öğrenme” web dersleri, 

online soru çözümleri, VR (sanal gerçeklik) ortamı ile öğrenme gibi öğretim teknolojilerini 

kullanarak  öğrencilere  yenilikçi yaklaşımlar sunar.

An education system that is supported with technology is the biggest component of education 

in the 21st century.

All grades at Bilfen High Schools have an Education Technology Department, and this 

department is in charge of the preparation of the educational software that is needed for 

integrating communication technology with learning and teaching. Class instructors are 

highly encouraged to use this software in and out of the classroom. “Sensormatic Walls”,                 

“e - Homework” and “3D Learning” offer students the newest technology and trends in 

education.

Liseler
High Schools

Teknoloji destekli eğitim Education with tech support

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Use of Technology in Education



79



80

Liseler
High Schools



81

Students at Bilfen easily keep up with the speed of 
the information age.

Corridors at Bilfen High Schools are equipped with interactive applications related to lessons, 
educative games, video and boards that display electronic content with photographs.

This unique learning environment provides students with the privilege to revise the content 
subject studied in class by sensormatic walls placed in school aisles.

Bilfen Liselerinde koridorlar, dersler ile ilgili etkileşimli uygulamalar, eğitici oyunlar, video ve 
fotoğraflardan oluşan elektronik içeriklere sahip panolarla donatılmıştır. 

Dokunmatik Duvarlarla, okul koridorları öğrenme ortamının bir parçası halinde değerlendirilerek 
öğrencilerin konuları pekiştirmeleri sağlanır.       

Dokunmatik Duvarlar

Bilfen Liselerinde öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamalarını kullanarak derslerde öğrendikleri 
konuların interaktif uygulamalarını deneyimleme fırsatı yakalar. Teorik bilgiyi çok boyutlu 
ortamlara taşıyan öğrenciler, kendilerini dersin merkezinde bulurlar.

Sanal Gerçeklik

Öğrenciler kendilerine verilen ödevleri internet üzerinde oluşturulan e-ödev sisteminde yapıp 
sonuçlarını anında görebilir. Ödevlerini bitirdikten sonra ödev soruları üzerinde detaylı inceleme 
yapma imkânı bulan öğrenciler, eksiklerini tespit edip bunları ders anlatım videoları ile telafi 
ederler.

e - Ödev

Sensormatic Walls

Students of Bilfen High Schools have the opportunity to experince interactive applications 
related to the topics they study in their lessons by using virtual reality practices. Students 
who extend theoretical knowledge to various dimensions have personally become the core 
of the subject.

Virtual Reality

Students can instantly check their homework over the internet by going into our specially 
designed e-homework system.Students find sufficient time to thoroughly examine each 
question after the completion of their homework. This allows them the opportunity to identify 
their shortcomings and to compensate in return with the aid of class presentation videos.

e - Homework

Yeni nesil teknolojilerin eğitim platformuna uyarlanmış alanlarından biri de 3D (Üç Boyut) 
teknolojisidir. Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri 3D olarak tasarlanmış eğitici 
simülasyon ve videolarla yapılır. Öğrenciler, çalışmalarını 3D gözlüklerle görsel boyutun 
zenginliği içinde takip ederken hem zevk alır hem de öğrenmelerini kalıcı hâle getirirler.

3D Eğitim
3D is one of the newest technologies that has been adopted to the education platform. 
Physics, Chemistry, Biology and Math classes are done with specially designed 3D video and 
educational simulation. Students digest what they learn in class in a much more efficient and 
entertaining way with the richness of the 3D glasses to add to their experience.

3D Education

Kimya derslerini bilişim teknolojileriyle desteklemek için bilgisayar ortamında “VR Lab Sanal 
Laboratuvar Programı” kullanılır. Bu sayede kimya konularını üç boyutlu animasyonlarla 
izleyen öğrenciler, deneysel verileri yorumlayarak gerçek zamanlı grafikler çizebilir, günlük 
yaşamdaki kimyasal olayları sanal ortamda canlandırabilir.

The computerized “VR Lab Sanal Laboratuvar Program” is used in order to support the 
chemistry classes which utilize information technology. Students who get the chance to watch 
chemistry class presentations with 3D animations, can prepare graphs that interpret data from 
experiments, and can create virtual animations that imitate chemical phenomena in daily life.

“VR Lab Sanal Laboratuvar” Programı “VR Lab Sanal Laboratuvar” Program

Bilişim çağının hızına Bilfenli öğrenciler de
aynı hızla ayak uydurur.
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Boğaziçi üniversitesi ile ortak çalışmalar yapılarak içeriği geliştiren STEM eğitim programı; 

öğrencilerin bilgilerini kalıcı hale getirirken, sınıftaki her öğrencinin başarılı olduğu yönünü 

ortaya çıkarmada da etkili olmaktadır.

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının birbirine entegresi anlamına gelen 

programda, özel laboratuvarlar ve donanımlar kullanılır. Öğrencilerimiz, Maker Station’da 

bulunan 3D yazıcı ve tarayıcılar, Lazer Kesim cihazları, Robotik Kollar, VR Sanal gerçeklik 

gözlükleri, ahşap ve metal işleme makinaları ile hayallerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürme 

şansı bulurlar.

STEM Education Program, whose content is being improved by joint studies with Boğaziçi 

University, is effective at revealing successful aspects of each student in class along with 

making their subject matter information more permanent.

Special laboratories and equipment are used in the program which involves the integration 

of the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics. Our students get a chance 

to turn the designs in their dreams into reality with 3D Printers and Scanners, Laser Cutting 

Devices, Robotic Arms and Virtual Reality (VR) Glasses found at the Maker Station.

Çağdaş dünyaya birikimleri ile katkıda bulunan, 21. yüzyılın 
beklentilerini karşılayan öğrenciler yetiştirmek amacında olan 
okullarımızda STEM eğitimine büyük önem verilmektedir.

STEM Education is given utmost importance at our schools 
aiming to raise students who contribute to the modern world 
with their accumulation of knowledge and meet the expectations 
of the 21st century.

Maker - Station STEM STEM Maker Station
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Okul Çapında Zenginleştirme Modeli; 21. Yüzyıl becerilerini kazandırma, stem ve innovasyon 

gibi yenilikleri bünyesinde barındırarak öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmesi açısından 

oldukça önemlidir. Bu modeli okullarımızda uygulayabilmek adına bir grup öğretmenimiz 

Connecticut Üniversitesinin düzenlediği özel yetenekli eğitimi ile ilgili çalışmalara (Confratute) 

katılmıştır. Elde edilen deneyimler sonucunda modelin okulumuzda hayata geçmesi için bir 

kurul oluşturularak kademeli olarak geçiş sağlanmaktadır. Okulumuz bu modele geçiş sürecini 

hızlıca tamamlayarak bu alanda da ilklerden olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.

School Wide Enrichment Model is highly significant at making our students gain 21st 

century skills, improving our students’ abilities by incorporating novelties such as stem and 

innovation. A group of our teachers attended at the studies focusing on the education of 

the special talented (Confratute) organized by Connecticut University in order to implement 

this model at our schools. As a result of the experiences gained, via gathering a committee 

to put the model in practice at our school, a gradual transition is being administered. By 

completing the process of transition to this model swiftly, our school is proceeding with 

determination in the way to be one of the first in this field.

Okul Çapında Zenginleştirme Modeli; Geleceğe yön verecek 
öğrencilerimizin ilgi, yetenek alanlarının bulunması, öğrencinin 
keyifle öğreneceği, bunu öğrenme hevesine çevireceği sonunda 
da bu alanlarda birer profesyonel gibi davranabilmesi süreci 
olarak tanımlanabilir.

School Wide Enrichment Model can be defined as the process 
of discovering interests, abilities of our students who will shape 
the future, learning with pleasure, turning this pleasure into 
learning enthusiasm, and finally behaving like professionals 
in these fields. 

SEM SEM
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Öğrencilerimizde girişimcilik ruhunun oluşturulması, pekiştirilmesi ve desteklenmesini 

sağlamak amacıyla okullarımızda birçok çalışma ve etkinlik yapılır. Genç girişimcilerle ve başarılı 

olmuş iş insanları ile buluşturulan öğrencilerimiz, girişimcilik ruhu ile neler yapılabileceğini 

deneyimleyerek, kendi başarı hikâyelerini yazmak üzere yola koyulurlar.

Fikir Üretme Atölyemizde ise sorunlara hızlı ve tutarlı çözümler bulabilme, kendilerini doğru 

şekilde ifade edebilme ve sunum becerilerini geliştiren öğrencilerimiz, çeşitli platformlarda 

kendi fikirlerini Türkiye’nin en önemli yatırımcı ve girişimcileri önünde sunma fırsatı yakalarlar.

Many studies and activities are carried out in our schools in order to create, reinforce 

and support the spirit of entrepreneurship of our students. Our students, meeting young 

entrepreneurs and successful business people, set off to write their own success stories after 

experiencing what can be done with the spirit of entrepreneurship.

At our Idea Generating Workshop, our students, improving their skills to find quick and 

consistent solutions to problems, to express themselves properly and to make presentations, 

seize the opportunity to present their ideas in various platforms to the most important 

investors and entrepreneurs of Turkey. 

İnovasyon ve Girişimcilik Innovation and Entrepreneurship

“Geleceğe yön veren 
fikirlerin temelleri Bilfen’de atılır.”

“The foundation of the ideas 
shaping the future is laid in Bilfen”
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Amerika’nın New York ve Florida eyaletlerini kapsayan “NASA & STEM Eğitim Kampı” na 

katılan öğrenciler, yoğun bir eğitim programının yanı sıra çeşitli etkinliklere de katılma 

fırsatı yakaladılar. 2014 yılında Mars’a insansız araç ile gitmenin ilk adımını atan uzay mekiği 

ORION’un kalkışını Kennedy Space Center’da canlı olarak izleyen Bilfen Liseleri, bu yıl bilim 

deneyimlerine bir yenisini daha ekledi. Yenilenen “ISS 3 - Day Camp Program”ı kapsamında 

NASA’da astronomi ve Mars’ta yaşam üzerine üç gün süren eğitimler alan öğrenciler, 

astronotlarla da söyleşi yapma imkânı buldular.

Öğrencilerimiz bilimsel eğitimlerin yanı sıra üniversite gezileri ve workshoplarla pekiştirilen 

programlarında, görev aldığı Columbia Üniversitesinde bir araya geldikleri Öğretim Görevlisi 

Dr. Olcay YAVUZ’dan “21.yy.da Okul ve Meslek Seçimi” ve “STEM Alanında Kariyer Yapmak” 

konularında değerli bilgiler aldılar.

In addition to scientific training, our students attended programs reinforced with university 

visits and workshops. They received valuable information from lecturer Olcay YAVUZ, an 

assistant professor at Columbia University, on “Choosing a School and Profession in the 21st 

Century” and “Making a Career in STEM”.

Students attending the “NASA & STEM Training Camp” visiting the states of New York and 

Florida, had the opportunity to participate in an intensive training program as well as various 

activities. Bilfen High Schools students who had witnessed the departure of the space shuttle 

ORION live in Kennedy Space Center, the first step to go to Mars with an unmanned vehicle 

in 2014, added another one to their science experiences this year. Within the scope of 

the renewed “ISS 3 - Day Camp Program”, students who received three - day trainings on 

astronomy and life on Mars at NASA also had the chance to converse with astronauts.

Bilfen Liselerinde “NASA Projesi” 
Bir Gelenektir!

Eğitim… Education…

“NASA Project” is a trademark of 
Bilfen High Schools!

Liseler
High Schools

Proje Çalışmaları Project Studies
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Bilfen Liseleri öğrencileri; gelenekselleşen CERN Projesi kapsamında  bu kez 

CERN’de görev yapan ve aynı zamanda Bilfen Üsküdar Fen Lisesi mezunu olan 

Türk araştırmacı Cenk YILDIZ’ın misafiri oldular. Parçacık fiziği çalışmalarının 

devamı niteliğinde olan gezilerinde dünyanın en büyük fizik laboratuvarını 

görme, burada çalışan bilim insanları ile sohbet etme imkânı bulan gençler, 

CERN’deki gezilerine Globe ve Microsm bölümleri ile devam ederek kendilerine 

eşlik eden YILDIZ’a merak ettikleri soruları da sordular.

Bilfen High School students, within the scope of the traditional CERN Project, 

were the guests of a Bilfen Üskudar Science High school graduate, the Turkish 

researcher CENK YILDIZ who is currently working at CERN.

During their trip, which was a follow - up to their particle physics practices, 

students both had an opportunity to see the world’s biggest physics laboratory 

and to converse with scientists who work there. The trip continued with a visit to 

the Globe and Microcosm sections under the guidance of YILDIZ, who answered 

students’ questions they were curious about. 

CERN Projesi Her Yıl Zenginleşerek 
Devam Ediyor

The Cern Project Thriving year by year

Proje Çalışmaları Project Studies
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Amerika’nın New York şehrinde düzenlenen World Science Fest’e (Dünya Bilim Festivali) 

Türkiye’den giden ilk gençler olan Bilfen Liseleri öğrencileri, festival kapsamında yer alan 

birçok sempozyum ve workshopa katılarak bilimdeki gelişmeleri yakından incelediler.

Liseli öğrenciler, Mars’ta yaşam ile ilgili bilgileri ‘We Will Be Martians’ isimli sempozyumda, 

astronotlardan dinlerken insan zekâsının yapay zekâya yenilebileceğini gösteren ilk olayı 

Garry KASPAROV’dan öğrenme şansı yakaladılar. Genç girişimcilerden geleceğin meslekleri 

hakkında bilgiler edinen öğrenciler, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan New 

York Üniversitesi laboratuvarlarındaki çalışmalara da eşlik ettiler. Bilimsel keşiflerin yanında, 

New York’taki etkileşimli matematik müzesi MoMath’de, çeşitli matematik konularının günlük 

yaşamda nasıl karşılık bulduğunu aktivitelerle deneyimleyen öğrenciler, Columbia ve New 

York Üniversitelerini gezerek buralardaki etkinliklere de katıldılar. 

Bilfen High School students who were the first young people from Turkey to attend The World 

Science Fest (World Science Festival) held in New York City of the USA viewed closely the 

developments in science by participating in many symposiums and workshops as part of the 

festival. 

High schoolers had the chance to witness the first event which claims that human intelligence 

might be defeated by artificial intelligence from Garry KASPAROV while they were listening 

to astronauts giving information about the life on Mars in the plenary named “We Will 

Be Martians”. The students, who got informed about the professions of future by young 

entrepreneurs, attended the studies in New York University laboratories, one of the world’s 

leading universities. In addition to scientific discoveries, in the interactive mathematics 

museum MoMath in New York, students who experienced how various mathematic topics 

match up to in daily life with the activities, also took part in the events there by visiting 

Columbia and New York University.

Bilfen Anadolu Lisesi öğrencisi İdil ÇOBAN ve Bilfen Çayyolu Fen Lisesi öğrencisi Aysuda KILINÇ, 

World Science Fest yetkilileri tarafından dünya genelinde seçilen 30 öğrenci arasına girmeyi 

başararak özel davetli olarak birçok sempozyuma katılma fırsatı elde ettiler. Ayrıca yıl boyunca 

Amerika’daki çeşitli üniversitelerin profesörlerinden sanal dersler alacak öğrencilerimiz, 

akademik gelişimleri için de güzel bir adım atmış oldular.  

Türk Konsolosluğunu ziyaret eden öğrenciler, Türkiye’nin ABD Başkonsolosu Alper AKTAŞ ile 

sohbet ederek buradaki üniversiteler hakkında da bilgi edindiler. 

Bilfen Anatolian High School student İdil ÇOBAN and Bilfen Çayyolu Science High School 

student Aysuda KILINÇ had the opportunity to participate in many symposiums as special 

invitees by becoming one of the 30 students selected by the World Science Fest officials. Our 

students who will take virtual courses throughout the year from the professors of various 

universities in the USA have also taken a good step for their academic progress.

The students who visited the Turkish Consulate, had information about the universities there 

by conversing with the US Consul General of Turkey, Alper AKTAŞ.

Bilfen Liseleri Dünya Bilim Festivali’nde Bilfen High Schools At The World Science Festival

World Science Fest’te Burs Kazanan 30 Öğrenciden 2’si Bilfenli 

Two Bilfen Winners out of the 30 Students Winning Scholarship 
At The World Science Fest 
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) çeşitli workshoplara katılarak STEM çalışmaları 

kapsamında öğrendikleri bilgilerin, günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini gören öğrenciler; 

Harvard Üniversitesinde Bilfen Okulları mezunu Buse AKTAŞ’tan robotik alanındaki çalışmalar, 

yenilikler ve araştırmalar hakkında bilgiler de edindiler. 

The students who noticed how the information they learned in the scope of STEM studies 

could be used in daily life by attending various workshops at the Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) also obtained information about studies, innovations and research in the 

field of robotics from Buse AKTAŞ, a graduate of Bilfen Schools in Harvard University.

Öğrencilerden MIT ve Harvard Üniversitesine Ziyaret

Students’ Visit to MIT and Harvard University 
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Bilfen Üsküdar Fen Lisesi ‘’Gençlerin Anadolu’nun Botanik Kültürü İle Buluşması’’ isimli  projesi 

ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4.gerçekleştirilen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 

yarışmasında Türkiye 1.’si oldu. Danışman Öğretmen Sende Mert, Bakanlık tarafından 1 Mart 

2017 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen törenle Bilfen Üsküdar Fen Lisesi adına 

ödülünü aldı.

Expo - Biyoloji Projesi Ödülü

Proje Çalışmaları

The Ministry of National Education awarded Bilfen Üsküdar Science High School 1th Prize in 

the competition titled “Young People’s meeting with Anatolian Botanical Culture”. Üsküdar’s 

guidance teacher Sende Mert, received the award on behalf of the school at a ceremony 

organized at the Başkent Teachers’ House on 1 March 2017. 

Expo - Biology Project Wins Award
Project Studies

Liseler
High Schools



96

Massachusetts Institute of Technology (MIT) düzenlenen Bilim ve Fen Şenliğine “İlk Türk 

Gözlemci Okul” olarak katılan Bilfen öğrencileri 400’e yakın projenin sunulduğu fuarda tüm 

bilimsel poster çalışmalarını yakından incelediler.

Projelerinin en önemli adımlarından biri olan; “Sürdürülebilir Gelişim” temaları kapsamında 

hazırladıkları projeleri sunmak, merak ettikleri sorulara yanıt aramak, bilimin kalbi olan MIT 

Media Laboratuvarlarında incelemeler yapmak üzere Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile bir araya 

geldiler. Canan Dağdeviren‘e tekstil atıklarının biyolojik arıtımı ile ilgili projelerini anlattılar.

Moleküler Biyoloji alanında doktora yapan Bilfen mezunu olan Beste Mutlu ile de bir araya 

gelen öğrenciler, Harvard’ın laboratuvarlarına girerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp 

Zebra fish balıkları üzerinde deney yapma fırsatı da yakaladılar. Öğrencilere genç embriyonlar 

ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Mutlu, yurt dışı eğitim fırsatları hakkında da 

görüşlerini paylaştı.

Bilfen students, who participated as the “First Turkish observer school” in the Science Fair 

organized by Massachusetts Institute of Technology (MIT),  closely examined all scientific poster 

studies at the fair where approximately 400 projects were presented.

In order to present their projects under the theme of “Sustainable Development”; one of the 

most important steps of the project, students met Prof. Dr. Canan Dağdeviren to seek answers 

to questions they are curious about and to conduct studies in MIT Media Laboratories which are 

the heart of science. The students presented their projects to  Canan Dağdeviren that are related 

to the biological treatment of textile wastes.

The students also met Beste Mutlu, a graduate of Bilfen and a doctorate student in the field of 

molecular biology, who shared information with them about the studies by entering the Harvard 

laboratories had a chance to experiment on Zebra fish. Beste Mutlu, who gave information 

about her studies on young embryos also shared her own views on opportunities to study 

abroad.

Bilfen Liselerinin Massachusetts Institute Of Technology (MIT), 
Harvard ve Birleşmiş Milletler Gezi ve Çalışmaları

Trip and Experiment Of Bilfen High Schools To Massachusetts 
Institute Of Technology (MIT), Harvard And United Nation

Proje Çalışmaları Project Studies

Liseler
High Schools
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Eğitimde sınır tanımayan Bilfen Liselerinin Robot Kulübü öğrencileri, dört yıl önce Kuzey 

Kutbu’nda kurdukları “İlk Türk Araştırma İstasyonu”nu yenileme çalışmaları için tekrar 

Svalbard’a gitti. Aşırı soğukların da etkisi ile zaman içinde istasyondan alınan verilerde 

hataların oluşması sonucu ekipmanları değiştirmek üzere tekrar yollara düşen Bilfenli 

öğrenciler; dört sene önce hayata geçirdikleri meteorolojik ve manyetik alan verilerinin 

kaydedildiği istasyonun yanı sıra, bir doğa harikası olan kuzey ışıklarının oluşumu sırasında 

atmosferde meydana gelen birçok değişimi ölçebilen araştırma istasyonlarını yenilediler. 

Bilfen Liselerinin TÜBİTAK Bilim Teknik dergisinde yayımlanan makale ve çalışmaları; 

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde kurulan ve 

Antarktika projesini de yürüten İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi’nin (PolReC) de dikkatini çekti. 

Böylelikle iki kurum arasında yapılacak bir iş birliği ile daha büyük ve kapsamlı bir istasyon 

kurma yolunda ilk adımlar da atıldı.  

The articles and works by Bilfen High Schools which were published in TUBITAK (The Scientific 

and Technological Research Council of Turkey) Science Technique Journal also attracted the 

attention of the ITU Pole Research Center (PolReC) which was established in the charge of the 

Presidency and under the auspices of the Ministry of Industry and Technology and conducts 

the Antarctic project as well. Thus, the first steps were taken for establishing a bigger and 

more comprehensive station with a cooperation to be formed between the two institutions.

Robotics Club Students of Bilfen High Schools, who know no bounds in education, have been 

to Svalbard again to renovate “The First Turkish Research Station” which they set up in the 

North Pole four years ago. Bilfen students who took the road again in order to change the 

equipment as a result of errors in the data received from the station over time due to the 

effects of extreme colds, have renewed the research stations that are able to measure many 

changes in the atmosphere during the formation of northern lights which is a natural wonder 

as well as the stations where the meteorological and magnetic field data was recorded and 

that they actualized four years ago.

Bilfen Liseleri Yeniden Kuzey Kutbu’nda

İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) ile İş Birliği 
The Cooperation with ITU Pole Research Center (PolReC)

Bilfen High Schools In The North Pole Again

Liseler
High Schools

Proje Çalışmaları Project Studies
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The Duke of Edinburgh’s International Award, dünya genelinde 140’tan fazla ülke ve bölgede 

faaliyet gösteren dünyanın öncü gençlik gelişim programıdır. 

Bugüne dek, 8 milyondan fazla genç ödül programına başlamış ve daha parlak bir geleceğe 

doğru adım atmıştır. Bilfen Liseleri olarak 2014-2015 öğretim yılından beri bu program 

yürütülmektedir.

Şu anda her yıl okullarımızdan yüzlerce Bilfen öğrencisi, programı aktif bir biçimde sürdürmekte 

ve gençler programda belirtilen alanlar dâhilinde birbirinden farklı birçok alanda faaliyetler 

yapmaktadırlar.

Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye
(UGO - TR) Programı

The Duke of Edinburgh International Award is world’s pioneer youth improvement programme 

operating in more than 140 countries and regions worldwide.

Till now, more than 8 million young people have started this award programme and stepped 

in to a brighter future. As Private Bilfen High Schools, this programme has been conducted 

since 2014 - 2015.

Currently, every year hundred of Bilfen students run this programme actively and the 

teenagers are operating in many different branches which have been defined within the 

programme.

International Youth Award - Turkey
(IYA - TR) Program

Proje Çalışmaları Project Studies

Liseler
High Schools
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TEKNOFEST 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda ikincilik ödülü alan cihazlarını tanıtmak 

ve pazarlamak üzere “ADAXY” adlı bir şirket kuran Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, Genç 

Başarı Eğitim Vakfı tarafından 23 yıldır düzenlenen “GençBizz Lise Girişimcilik Programı”na 

katıldılar. İlkokuldan liseye kadar bütün öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef 

alan vakıf, her yıl lise seviyesinde düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın finalini 

2022’de online olarak gerçekleştirdi. 600’ü aşkın şirket arasından finale kalan öğrencilerimizin 

projesi, Türkiye 1.liğini alarak yılın girişimi seçildi. Değerlendirmeler sonucu ayrıca “En İyi 

Pazarlama Satış Ödülü” ve “Destek Patent Ödülü”nün de sahibi olan öğrencilerimiz Estonya’nın 

Tallinn Şehrinde düzenlenecek  Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali’nde ülkemizi temsil etmeye 

hak kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. 

Bilfen Üsküdar Science High School students, who set up a company named ‘’ADAXY’’ to introduce 

and market their devices which got the second prize in ‘’ TECHNOFEST 2021 Technology for 

Humanity Benefit Competition, attended to ‘’Young Us High School Entrepreneurship Program 

which has been organized for 23 years by Young Success Education Foundation. The foundation 

which goals to educate all the students from primary school to high school via entrepreneur 

intelligence constitution, organized the finale of Young Us High School Program online in 2022 

which is held every year in the level of high school. The project of our students, which was 

chosen from over 600 company, was chosen year’s entrepreneur by getting the first prize. After 

the evaluations, our students, who got ‘’The Best Marketing & Selling Prize’’ and ‘’Support Patent 

Award’’, succeeded by gaining representations of our country in GEN-E Europe Entrepreneur 

Festival which is going to be held Tallinn, Estonia.

Gençbizz Girişimcilik Programı’nda Türkiye Birinciliği The First Prize Turkey in
Young Us Entrepreneur Competition

ADAXY ADAXY

Liseler
High Schools

Proje Çalışmaları Project Studies
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Dil öğretiminde yaşayarak öğrenme esas alınır. Bu nedenle derslerde, “İletişimsel Yöntem 

(Communicative Approach)” uygulanarak daha çok dilin nerede ve nasıl kullanılacağı esas alınır. 

Öğrencilerin dili yaşayarak ve görerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla derslerde “Speaking 

Score”, “Password”, “Writer’s box” gibi uygulamalara yer verilir.

Günümüzde yabancı dilin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bilfen Liselerinde küreselleşmenin bir 

gereği olarak öğrencilere iki yabancı dil edindirmek hedeflenir. Öğrencilerin kendilerini yabancı 

dilde akıcı ve doğal biçimde ifade etmeleri sağlanır.

Language education is done by the exchange of communication, so the ‘‘Communicative 

Approach” is applied and lessons focus mostly on where and how the language is used. 

In order to provide students with a hands-on learning approach, applications such as 

“Speaking Score”, “Password” and “Writer’s Box” are implemented.

The importance of foreign language is an inevitable fact in today’s world. Bilfen High School 

aims to teach two foreign languages to students. The school aims to fully equip students 

with natural accuracy and fluency in the target language. In Bilfen Schools, foreign language 

classes are applied using communicational activities and methods.

Bilfen’de dil eğitimi dünyanın
sınırlarını kaldırır

İki yabancı dil öğrenmek mümkün mü?

Yabanci dil derslerindeki öncelikli hedef; özgüvenli, akıcı konuşabilen, 
düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak hayata geçirebilen bir eğitim sağlamaktır.

Language education at Bilfen extends beyond the 
world’s borders

Is it possible to learn two foreign languages?

The highest priority and target of foreign language classes is to be able 
to educate students to become confident individuals who can express 
themselves freely, and who can use all aspects of communication 
efficiently when expressing their opinions.

Yabancı Dil Eğitimi Foreign Language Education
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Kanada Değişim Programı Canada Exchange Program
Çağdaş eğitimin lideri Bilfen, ‘‘Beyond the Borders’’ eğitim programlarıyla yurt dışı eğitim 

fırsatı  sunuyor.

İngilizceyi yerinde öğrenmenin önemini bilen Bilfen Liseleri; öğrencilerini lise yaşamlarının bir 

dönemini ya da bir yılını yurt dışında geçirme imkanı sağlayan destek programlarla sınırların 

ötesindeki dünyaya taşıyor.

Bu sayede öğrencilerin yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da kaliteli eğitimden 

yararlanmasını amaçlayan Bilfen, Kanada ve ABD’nin, her biri kendi ülkelerinin en köklü, 

eğitim kalitesi ve üniversite başarısı en yüksek olan okullarıyla akademik ortaklık kuruyor 

Bu eğitim programları sayesinde öğrenciler, dil hakimiyetlerini üst seviyeye çıkarmanın yanı 

sıra yeni bir kültürle de tanışarak dünya vatandaşı olmaya bir adım daha yaklaşıyorlar.

Yurt dışından döndüklerinde ise dönem ya da sene kaybı olmaksızın okullarına kaldıkları yerden 

devam edebiliyorlar. Öğrenciler bu eğitim sayesinde Türkiye‘de kazandıkları üniversitenin 

hazırlık sınıfların kolaylıkla atlayabilecekleri gibi, Amerika’daki ve Kanada’daki üniversitelere 

girerken de büyük avantaj kazanıyorlar.

Bilfen Sınırların Ötesinde…

Bilfen, pioneer of contemporary education, is offering the “Beyond the Borders” education 

program to give its students the opportunity to study abroad.

Knowing the value of learning English in its native environment, Bilfen High Schools are 

taking students beyond borders into the world by offering language support programs. These 

programs give students the chance to study abroad for a year or for a period of their high school 

education. Aiming to give students the benefit of receiving quality education in and outside 

the country, Bilfen is establishing an academic partnership with highly reputable universities in 

Canada and the United States.

Each of these schools offer quality education and are known for their success records in 

undergraduate studies.

Through these education programs, students are both advancing their language skills and 

becoming familiar with a foreign culture. Therefore, they get one step closer to becoming a 

world citizen. Upon their return, they continue their high school education from where they left 

off - without losing a term or a school year. With the help of this program, students are easily 

able to skip the preparatory programs at universities they enroll to in Turkey. The program also 

gives them a great advantage in case they choose to study at a university in Canada or the 

United States.

Bilfen Beyond the Borders...
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Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında bilime, sanata, müziğe ve kültürel etkinliklere meraklı, 

yabancı dili iyi konuşan, akademik olarak tam donanımlı ve kendine güvenen bireyler 

yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda müfredatlarını her yıl daha da geliştiren Bilfen 

Liseleri, öğrencilerine yepyeni bir program olan AP “İleri Düzey Yerleştirme Programı”na katılma 

fırsatı sunuyor. 

“Beyond the Borders” programıyla bir süredir öğrencilerine yurt dışı eğitim fırsatı sunan Bilfen 

Liseleri, AP Programı ile bunu bir üst seviyeye çıkarıyor. 

Bilfen High Schools aim to raise individuals who are curious about science, arts, music, and 

cultural activities; speak a foreign language well; and are academically fully equipped and 

self-confident, in the light of universal principles. Bilfen High Schools, which develop their 

curriculum every year in line with the above purpose, present its students with the opportunity 

to participate in the 

“Advanced Placement (AP) Program”, which is a brand new program. 

Providing its students with the opportunity to study abroad for a while with the “Beyond the 

Borders” program, Bilfen High Schools take it to an upper level with the AP Program. 

Bilfen Liseleri “AP PROGRAMI” ile Bir Adım Önde! Bilfen High Schools are a Step Ahead 
with “AP PROGRAM”!

Bilfen Sınırların Ötesinde… Bilfen Beyond the Borders...
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İleri Düzey 
Yerleştirme 
Programı
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MUN - Model United Nations, lise öğrencilerinin tüm okul yaşamları boyunca katılabilecekleri 

en prestijli akademik etkinliktir. Bilfen Liselerinden birçok öğrenci de bu kapsamdaki 

konferanslara katılarak küresel politikaları ve dünya sorunlarını ele alır. Bu sayede hem 

ülkelerini hem de okullarını uluslararası arenada temsil eden öğrenciler, eğitimde yurt dışına 

açılarak dünyaya bakış açılarını uluslararası platformlarda geliştirme şansı elde ederler.

Avrupa Gençlik Parlamentosu, benzeri olmayan eşsiz bir organizasyondur. Bu organizasyon; 

Avrupa’da yaşayan tüm gençlere ulaşarak gençlerin, yaşadıkları bölgelerin geleceğine 

yön vermesinde onlara yardımcı olmayı amaçlar. “Biz Avrupalıyız” görüşünden yola çıkan 

okulumuzun EYP Kulübü öğrencileri; düzenli olarak çalışmalar yapmakta, yerel ve uluslararası 

konferanslarda aktif katılımcılar olarak yer almaktadır.

European Youth Parliament is one unprecedented organization. This gathering reaches out 

to all young people that live in Europe and aims at helping them to shape the future of the 

region which they reside. Setting off with the motto of “We are European”, our school’s 

EYP club students study methodically, take part in national and international conferences as 

active participants.

DI - Destination Imagination; yaratıcılık, takım çalışması, çözüm geliştirme gibi öğrenci 

becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan uluslararası bir organizasyondur. Dünyada 40 farklı 

ülkede temsilcilikleri bulunan, kâr amacı gütmeyen, dünyanın en büyük yenilikçi takım 

çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonunda, Bilfen DI - Destination Imagination Kulübü 

öğrencileri önce yerel daha sonra da uluslararası organizasyonlara hazırlık yaparlar. 

DI - Destination Imagination; is an international organization that is held in order to improve 

student skills like creativity, team work and developing a solution. This organization which is 

non - profit and has agencies in 40 different countries across the world represent the world’s 

biggest innovative team work and solution development. Bilfen DI - Destination Imagination 

Club students make preparations for the national round and then for international ones.

Farklı kültürlerden gelen gençleri bir araya getirerek geleceğin bilim insanları ve liderlerine 

evrensel bir ortam yaratmayı, onların yeteneklerini keşfetmelerini , bugün ve geleceğe ait 

fikir ve durumlar üzerinde münazara yaptırıp kompozisyon yazdırmayı amaçlayan “World 

Scholar’s Cup” Kulübü sayesinde öğrenciler, takım arkadaşları ile beraber önce yerel, sonra  

uluslararası organizasyonlara hazırlık yaparlar.   

World Scholar’s Cup, with the purpose of bringing young people from different cultures 

together to create a universal ground for future scientists and leaders, aims to support the 

youth by providing personal discovery along with discussions about today’s and future’s ideas 

and situations presented in writing tasks. During their club studies, students get ready first for 

the local and then for international conferences with their teammates.

MUN (MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) 

EYP (AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU) EYP (AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU)

DI - DESTINATION IMAGINATION DI - DESTINATION IMAGINATION

WORLD SCHOLAR’S CUP - Dünya Bilginler Kupası WORLD SCHOLAR’S CUP

MUN - Model United Nations, is the most prestigious academic activity that high school students 

can participate through school years. Most Bilfen High School students attend these conferences 

and discuss global politics and world problems. In this way, students who both represent their 

country and their schools in international platforms also get a chance to expand overseas in 

educational areas.

MUN (MODEL UNITED NATIONS)
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Kodlama Kulübü olarak öğrencilerimizle programlama yaparken, aynı zamanda algoritma 

mantığı ve problem çözme becerisi kazandırarak günlük hayatta karşılaşacakları problemlere 

farklı bir bakış açısı ile bakmalarını hedefliyoruz. Bir problemin yalnızca bir çözümü olmadığını, 

problemi farklı açılardan ele alarak en uygun çözümü bulmamız gerektiğini C programlama 

diliyle kodlara döküyoruz. Geleceğin mesleklerinden biri olan Bilgisayar Programcılığı’na ilk 

adımı, Kodlama Kulübünde geleceği kodlayarak at!

Edebiyat Atölyesi Kulübü; hayatı, insanları, sokakları, mekânları kitapların ve yazarların 

gözünden göstermeye çalışır. Edebiyatın yaşamın içinde, yaşamın kendisi olduğunu göstererek 

öğrencilerde bir birikim oluşturmayı hedefler. Eleştirel düşünmeyi, etkin okumayı, kendini ifade 

etmeyi geliştiren çalışmalar yapar. 

Kulübümüzde “Çözemeyeceğiniz problem yoktur” ana ilkesi altında, optimal karar almayı 

geliştiren efsanevi akıl oyunu GO, kısa vadeli ters strateji geliştirme deneyimini yaşadığınız 

‘‘KİNTA’’ oyunu, ticari ve diplomatik düşünce becerilerini destekleyen ‘’Captain Capital’’ kutu 

oyunu öğretilmekte ve bu süreçlerin tecrübe edilmesi sağlanmaktadır. Bu oyunların yanı sıra 

analitik çözümleme ile ince motoru geliştiren uzamsal ahşap bulmacalar ve mantığınızla dans 

ettiğiniz sayısal zeka soruları modellenerek çözümlenmektedir. Kulüp katılımcılarımız mayıs 

ayında gerçekleşen Bilfen Liseleri Akıl Oyunları Pentatlonu yarışmalarında, tüm bu alanlardaki 

yeteneklerini sınar ve eğlenceli vakit geçirirler.

Geleceği kodluyoruz

Edebiyat, yaşamın altını çizmektir

Çözümsüz gördüğünüz problemler eğlenceli 
bulmacalara dönüşsün

Bilfen’de Kulüp Çalışmaları Club Studies in Bilfen

As code club, while we are programming with our students, we are aiming to provide them with a 

different perspective to the problems they might face in their daily lives by bringing them problem 

solving skills and algorithm mentality. We are coding with C programme language bearing in mind 

that a problem doesn’t have only one solution and we need to find the best solution by evaluating 

that problem with different points of view. Take your first step to one of the future jobs, computer 

programming, by coding the future in code club.

We’re coding the future

Literature workshop club endeavors to show the life, people, streets, and places with the 

perspective of authors. It aims to increase students’ knowledge by reflecting that literature is in 

life and the life itself. It does studies such as developing critical thinking, active reading and self-

expression skills.

Literature is underlining the life

Under our main principle “there is no problem you cannot solve”, our legendary mind game 

GO, which has developed optimal decision making, ‘‘KİNTA’’ game, ‘‘Captain Capital’’ box game 

that supports commercial and diplomatic thought skills is experienced and taught in order to 

experience short term reverse strategy development. These games are solved by modelling the 

digital intelligence questions you have danced with spatial wooden puzzles and your logic to 

develop a fine motor with analytical analysis. Bilfen High School Mind Games, held in May, our 

club participants, test their talents in the Pentathlon competitions and have fun.

The problems you see without the solution turn into 
fun puzzles
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Kulüp bünyesinde ilk 17 hafta klasik oyunların yanı sıra dünya’ da son 20 yılda “oyun Oscarları” 

ödülleri almış, bulunduğu oyun kategorisine öncülük eden farklı kutu ve kart oyunlarının 

öğretilerek ve oynanarak oyun yapılarının analiz edilmesi sağlanmaktadır. İkinci 17 haftada ise 

katılımcıların hayal ettikleri öykülerine, oyun kurallarını kendileri yazarak kendi kutu, kart ya 

da dijital oyunlarını üretmesi sağlanmaktadır. Kulübümüzde oyun yazmak için gerekli kodlama 

eğitimi de verilmektedir.

Oyunlar, hayatın kontrol altına alınmış provalarıdır

Çok yönlü bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Bilfen Liselerinde, gençlere akademik başarının 

yanı sıra sanat kültürü ve bakış açısı da kazandırılır. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda sunulan; 

resim, yağlı boya  ve atık malzeme kullanımına yönelik çalışmalarla öğrencilerin el becerileri ve 

yaratıcılıkları geliştirilir.

Hayal dünyanızı fırçalarla renklendirin

Bilfen’de Kulüp Çalışmaları Club Studies in Bilfen

In addition to the classical games for the first 17 weeks, the club also teaches some different box and 

card games which have been awarded “Oscars” in the last 20 years in the world, leading to the games 

category they are in. This allows students to analyse the structures of these games. In the second 17 weeks, 

participants are able to write rules of the games for their own imaginative stories and able to create and 

produce own box, card or digital games. Our club also provides coding training for writing games. 

Games are life - controlled rehearsals

While aiming to raise versatile individuals, Bilfen High Schools help students gain an appreciation of art 

and culture. In classes students’ creativity and skills of hand craft are enhanced with the studies of art, 

oil painting and waste products. 

Color your imaginary world with brushes

Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı ve sırsız pişirim tekniklerine 

uygun olarak sanatsal bir ürün ortaya koyabilme becerilerini geliştirmektedir.

Özgün sanat çalışmalarınızı ellerinizle şekillendirin

Öğrencilere, tüm giysi türlerinde artistik ve teknik çizim yapabilme, çizdiği modelin kalıbını 

çıkarabilme, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak dikimini yapabilme bilgi ve 

becerilerini geliştirmektedir.

Kendi kıyafetini kendin tasarla

This Ceramic Club improves  your skills to create an artistic product using glazed and unglazed 

firing  techniques. 

Shape Your Original Art Works Using Your Hands 

This club enables students to draw all kinds of clothes artistically and technically by developing 

drawing model by using cutting and sewing procedures.

Design Your Own Clothes

Liseler
High Schools
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Gençleri günlük çalışma tempolarından uzaklaştırıp beyinlerinin ve bedenlerinin rahatlamalarını 

sağlamak için sunulan alternatif çalışmalardan biri de tiyatrodur. Bu aktivite kapsamında öğrenciler; 

doğru ve etkili konuşma, diksiyon, drama, sahne teknikleri ve beden dilini kullanma eğitimi alır. 

Geleneksel “Tiyatro Günleri” kapsamında her yıl bir duayen sanatçı adına sahnelenen oyunlar, teorik 

bilgilerin pratiğe döküldüğü gerçek bir sanat etkinliğine dönüşür.

Sahne tozunu yutmadan mezun olmak yok

Bilfen Liselerinde öğrenciler ilgi ve istekleri doğrultusunda bale, modern dans, klasik danslar ve halk 

oyunları eğitimi alırlar. Bu çalışmalar öğrencilerin doğru duruş, kendini ifade edebilme ve yaratıcılık 

yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

Benimle dans eder misin?

Müzik derslerinde öğrenciler; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda enstruman çalma becerilerini geliştirir 

ve seslerini doğru kullanmayı öğrenirler. Edindikleri tüm bu beceriler ile okul koro ya da orkestra 

çalışmalarına katılırlar.

Sol anahtarının izinde…

Bilfen Liseleri bünyesinde   Klasik Okul Orkestrası ve Pop Orkestrası bulunur. Klasik Okul Orkestrası 

ağırlıklı olarak yaylı, üflemeli çalgılar ile piyano ve gitardan oluşur. Bu orkestra klasik bir repertuvara 

sahiptir. Pop Orkestrası  ise pop ve rock ağırlıklı bir repertuvara sahiptir. Bilfen Pop Orkestrası öğrencileri, 

bugüne kadar liseler arası düzenlenen ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ödül kazanmıştır.

Bilfen Liseleri Fotoğraf Kulübü, öğrencilerin fotoğraf sanatıyla tanışmalarını sağlarken onlara bakmaktan 

çok görmeyi ve görüleni anlamalarını sağlar. Dersler teorik ve uygulamalı olarak okulun fotoğraf 

stüdyosunda ve farklı çekim mekanlarında yapılır. Her öğretim yılının sonunda öğrencilerin çektikleri 

fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlenir.

Orkestra ile müzik yolculuğu

Hayata bir de vizörün arkasından bakın

Bilfen’de Kulüp Çalışmaları Club Studies in Bilfen

Theatre is one  of the  alternatives that gives  young individuals the chance  to get away from their daily 
hectic study schedules in order to soothe their minds and bodies. This activity includes speaking correctly 
and efficiently, drama, diction, stage techniques and use of body language. During these traditional 
“Theatre Days” the plays that are performed are dedicated to an honorable guest or a celebrity every year.

Graduation is not complete before getting on stage

Students at Bilfen High Schools, depending on their desires and interests, choose to get an education in 
ballet, modern dance, classical dance or folkloric dance. Those studies  enable students to enhance their 
posture, self expression and creativity. 

Would you dance with me?

Students attending music lessons improve their instrument playing skills and learn to use their voices 
correctly depending on their interests and talents. With all these acquired skills they will have the 
chance to attend school choir or orchestra.

In the trace of the G Clef… 

Within the body of Bilfen High Schools there is both the classical orchestra and the pop orchestra. The 
Classical School Orchestra mostly consists of stringed and wind instruments , piano and guitar. This 
orchestra has a classical repertoire.The Pop Orchestra repertoire has a combination of pop music and 
rock music. Bilfen Pop Orchestra students have received various music rewards in both national and 
international competitions.

A Music Journey with an Orchestra

While introducing students to the art of photography, the Photography Club of Bilfen High Schools 
focuses on seeing the big picture rather than just the “look” and  interpreting what they see. Theory 
and practice classes are held at schools’ photography studios and at different locations  outside school 
related to the various themes. At the end of each school year, photography exhibition is held where 
photographs taken by students go on display.

See life through the lens 
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Diğer Kulüp 
Seçenekleri:

Other Club 
Alternatives:

• Edebiyat Atölyesi

• Akıl Oyunları

• Oyun Mühendisliği

• Kodlama

• Robot

• Stem

• CERN

• Nano Teknoloji

• Kimya Deney Kulübü

• Görsel Sanatlar

• Seramik

• Moda Tasarım

• Orkestra

• Film Akademi

• Tiyatro

• Fotoğrafçılık

• Değerler Eğitimi

• Almanca Conversation

• Biyoloji Proje Kulübü

• MUN

• DI

• Voleybol

• Basketbol

• Masa Tenisi

• Su Topu

• Eskrim

• Yoga

• Genç Gezginler

• Literature Workshop

• Mind Games

• Game Engineering

• Coding

• Robotics

• Stem

• CERN

• Nano Technology

• Chemistry Experiment

• Visual Arts

• Ceramic

• Fashion Design

• Orchestra

• Film Academy

• Drama

• Photography

• Values Education

• German

• Biology Project Club

• MUN

• Destination Imagination

• Voleyball

• Basketball

• Table Tennis

• Water Polo

• Fencing

• Yoga

• Young Explorers
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Bilfen Okulları, çocuklarımızın güvenliğini ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri alır ve teknolojiden 

de faydalanarak güvenlik hizmetini en üst seviyede verir. Tüm öğrenci, veli, misafir ve çalışanlarımızın 

güvenliklerinin sağlanması amacı ile hizmete açılan, “Alarm Kontrol - Kamera İzleme - GPS Araç Takip 

Merkezimiz, Bilfen ailesi olarak bizlere Türkiye’ de ilk ve tek olmanın gururunu yaşatmaktadır.

Tüm okullarımızın kamera sistemleri, uzaktan erişim ile “Kamera İzleme Merkezi”ne bağlıdır. 

Kameralarımızın elde ettiği bire bir canlı görüntüler, 7 gün 24 saat uygulaması ile kesintisiz olarak 

izlenmekte ve belirli sürece kayıt altına alınmaktadır. Tüm okullarımızda görev bilinci ile hareket 

eden, çoğunluğu emniyet teşkilatında hizmet vermiş tecrübeli  personeller bulunur.

Okullarımızda tüm giriş ve çıkışlar ile okulların çevresi personelimizce denetlenir. Okul dışı sosyal 

etkinliklerde güvenli ortamın sağlanması amacı ile mutlaka personel görevlendirilir.

Öğrencilerimiz kayıt formunda belirtilen şahıslar haricinde kimseye teslim edilmez. “Yetkili İzin 

Belgeleri” olmadan hiçbir öğrencimizin okul dışına çıkmasına izin verilmez.

Ziyaret ve iş için gelen misafirlerimize ‘‘Ziyaret Kart Sistemi’’ uygulanır ve ziyaretçilerimiz kayıt altına 

alınır. Bütün okullarımızda BTS Kart (Bilfen Giriş Takip Sistemi) uygulaması bulunur. BTS ile yetkisiz 

kişilerin girişleri engellenerek öğrencilerimize güvenli ortam sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu 

uygulama velilerimizin okullara, hızlı ve güvenli olarak giriş - çıkış yapmalarını sağlar.

İnsan gücü ile teknolojiyi birlikte kullanabilmek, verilen hizmetin daha sağlıklı, güvenilir ve takip 

edilebilir olmasını sağlar. Bu nedenle okullarımızda Turnike Sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Giriş 

kapılarına yerleştirilen turnikeler, giriş - çıkışlarda, öğrenci, veli, misafir ve çalışanların güvenliği 

hususunda büyük önem taşır.

Bilfen Schools take all the necessary precautions  concerning students’ safety and through the 

use of technology that provide the highest levels of security. With the aim of ensuring the safety 

of all our students, parents, guests and employees the “Alarm Control - Camera Monitoring and 

GPS Vehicle Tracking System” is now being put into service. This gives us a great sense of pride at 

being the first and only school system in Turkey to utilize this cutting edge technology.

All our schools’ camera systems link to our “Camera Monitoring Center” with remote access. Live 

recordings obtained by our camcorders provide our  schools with  24/7 surveillance. In all our schools, 

the staff, most of whom have a police background, works with a sense of purpose and dedication.

All the entrance and  exist of our schools and the surrounding perimeter of the schools are 

patrolled by our staff. Staff members are also tasked with ensuring a safe environment for social 

activities outside of school. Our students are not permitted to leave with anyone  except the 

people mentioned on the registration form. Students are not allowed to leave school without the 

“Authorized permission documents” as well.

The “Visiting Card” system is now being applied to our guests coming to the schools for business or 

visiting. This will be how our visitors are registered. The “BTS” card (Bilfen Entry Tracking System) is 

applied in all our schools. “BTS” aims to provide a safe environment for our  students by preventing 

unauthorized entry. Also, this application allows our parents to enter and exit the schools quickly 

and securely.

 To use man power and technology together makes the service safer, more reliable and traceable. 

For this reason, the turnstile pass system has been applied in our schools. Turnstiles placed at the 

entrance and exit doors are of great importance to the safety of students, parents, guests and 

employees at our schools.

Bilfen’de Güvenlik Security at Bilfen
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Bilfen Okullarında öğrenciler, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişim özellikleri ele alınarak takip 

edilir. Öğrencilerin gelişimleri kampüs doktorları, öğretmenler ve rehberlik birimi uzmanlarıyla 

birlikte periyodik olarak izlenir. Bilfen’de öğrencilerin sağlıkla ilgili sorunlarına ilk müdahale 

revirde yapılır. Revirler, her türlü sağlık problemine cevap verebilecek donanımdadır.

Öğrenciler herhangi bir rahatsızlık yaşadıklarında müdür yardımcısı tarafından revire yönlendirilir. 

Burada gereken müdahale yapıldıktan sonra ilgili müdür yardımcısına, sonra da ailesine 

öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi verilir. Ayrıca öğrenciler periyodik aralıklarla sağlık 

taramasından geçirilir. 

Students’ physical, social and psychological development is carefully followed in Bilfen Schools.

Students’ pediatric development is monitored periodically by the campus physicians, teachers 

and counseling service specialists. At Bilfen, the first intervention for students’ health problems 

are carried out in the infirmary. The infirmaries are equipped to answer any health problem.

The students are guided by the vice principal when they have any discomfort. After the 

necessary intervention has been done, first the vice principal and then the student’s family will 

be informed about the health status of the student. Students also undergo a medical screening 

at regular intervals.

Bilfen’de Sağlık

Health Care in Bilfen 
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Bilfen Okullarında, öğrencilere sunulan yemekler Bilfen Şirketler Topluluğu bünyesinde 

hizmet veren Biltur Catering tarafından hazırlanır. Öğrencilere sağlıklı, düzenli ve 

dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ana hedeflerden biridir. Bunun için okul 

bünyesinde görev alan beslenme uzmanları, gıda mühendisleri ve diyetisyenler 

tarafından öğrencilerin yaş gruplarına göre büyüme ve gelişimleri için ihtiyaç 

duydukları protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral dengesi baz alınarak, kalori 

hesapları yapılmış menüler oluşturulur. Veliler düzenlenen aylık menülere Bilfen Bilgi 

Merkezi’nden ulaşarak çocuklarının beslenmesi hakkında bilgi edinebilir.

The food served to students at Bilfen Schools is prepared by Bilfen Catering providing 

services within Bilfen Group of Companies. One of its main targets is to encourage 

students to adopt healthy, regular, balanced nutrition habits. Therefore, nutrition 

experts, food engineers, dietitians assigned within the school create calorie calculated 

menus consisting of the protein, carbohydrates, fat, vitamin and mineral balance 

required for the development and progress of the students age groups. Parents can 

regularly obtain information regarding to the students nutrition through the monthly 

menus published on Bilfen Bilgi Merkezi.

Bilfen’de Beslenme

Nutrition at Bilfen 
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En değerli varlıklarımız çocuklarımızı, okullarına güvenli, çağdaş ve kaliteli ortamlarda taşımayı 

hedef edinen ETUR, İstanbul içi okullarda servis ve personel taşımacılığı alanında hizmet 

vermektedir. Araç filosunun ortalama yaşı 5’tir.

Bilfen’de servisler, “Araç Takip Sistemi” ile izlenir. Bu sistemle veliler, öğrencilerin okula geliş 

ve gidiş saatleri esnasında servis araçlarını internet üzerinden takip imkânına sahiplerdir. 

Bununla birlikte servis araçlarının hızları, güzergâhları, duraklama yaptıkları yerler ve daha 

birçok bilgi, online olarak sistemden takip edilebilir. Öğrencilerin ulaşımları mutlaka servis 

hostesleri nezaretinde sağlanır. Buna ek olarak, öğrenci takip Sistemi olan Serviscell Sistemi 

de İstanbul’da bulunan okullarımızda kullanılmaktadır. Önümüzdeki süreçte İstanbul dışında 

bulunan okullarımızda da kullanılması planlanmaktadır.

Hizmet modelini sürekli geliştirmek ve personeli daha donanımlı hale getirebilmek amacı ile 

öğrenci servislerinde görev yapan şoför ve rehber personellere her ay düzenli olarak eğitim 

seminerleri verilir.

Bilfen’de Ulaşım
ETUR, which aims high quality and secure transportation for students, offers school bus service 

and staff transportation in Istanbul. The fleet of buses in  Etur are nearly brand new or maximum 

5 years old.

Etur search and agree with the transportation companies for our schools, which located out of 

İstanbul and train the company’s staff for better service.

Bilfen school buses are monitored by a GPS system called the Vehicle Tracking System. This way, 

the parents can track the arrival and departure time of the school buses. Furthermore, parents 

can monitor the speed and the route of the buses. The students always travel accompanied 

with the school bus guides in the school buses. In addition that, the system is called Serviscell 

is using by both parents and school managements in Istanbul. We are planning to integrate the 

Serviscell system in our schools, which are established out of Istanbul in the near future.

The drivers and the school bus guides are regularly trained each month to provide a better 

service and increase the satisfaction.

Transportation in Bilfen
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