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Egitimde güven...-





Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şey ise 
geriye gidiyor, demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye 
çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal ve 

faydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta 
öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür. Ancak bu 
sayede toplumlar iş adamlarına, sanatkarlarına sahip olur. Elbette 

milli dehamızı geliştirmek, hislerimizi layık olduğu dereceye çıkarmak 
için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. Çocuklarımızı da ayni 

öğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz.

Mustafa Kemal ATATÜRK





Ege Üniversitesi; Ege Bölgesi’nin ilk, Türkiye’nin 
dördüncü sırada kurulan üniversitesi olarak, kurulduğu 1955 yılından 

günümüze Türkiye yükseköğretim hayatının önemli tanıklarından birisidir. 
Üniversite tanımı doğrultusunda ve yenilikçi hedefler koyarak yoluna devam ederken 

“birikim ve deneyimlerini bıkmadan yılmadan ve 
yorulmadan harekete geçirmek” ilkesini benimsemiştir. 

Üniversiteler, bilginin üretildiği, yaşama geçirildiği, toplumun beklentileri 
doğrultusunda güncellendiği süreçleri kapsayan bilimsel evrenin hem 

fiziksel hem de düşünsel çatısı niteliğindedir.
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HAKKIMIZDA

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları, yarım asırlık 
köklü geçmişiyle Ege Üniversitesi’nin uluslararası çapta 
rüştünü ispatlamış akademik başarısını baz almaktadır. 
Bilgiyi yaşamla bütünleştiren, her türlü bilimsel, kültürel ve 
sosyal yeniliğe açık bireyleri yetiştiren Ege Üniversitesi’nin 
vizyonunu her yaştan öğrenciye ulaştırmak amacıyla 2016 
yılında kurulmuştur. 
 
Vizyonumuz, eğitimde kalite ve başarıları ile fark yaratan, 
Türkiye’nin örnek alınan, güven duyulan seçkin bir eğitim 
markası olmaktır.

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları’nın misyonu ve 
yapı taşı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yüzü Batı’ya 
dönük, dünya ile rekabet edebilen, eğitim alanında dünya 
çapında saygı duyulan, öğrenim standartları yüksek, 
uluslararası bakış açısı olan, çocuklara güç ve ilham veren 
bir eğitim ağı oluşturmaktır. 

“

“
   Ege’li olmanın 
ayrıcalığını tüm Türkiye’ye 
yaymak ve modern 
çağın gerektirdiği bilgiyi 
yaşamla bütünleştirmek, 
eğitimde fırsat eşitliğini 
öğrencilerimize ve 
velilerimize sunmak 
temel hedefimizdir. 



GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN

“Değerli Anne ve Babalar,
Hayatımızın her alanında çok sık rastladığımız “Değişmeyen 
tek şey değişimin kendisidir.” sözü bugün içinde bulunduğumuz 
eğitim öğretim sistemi içinde çok şey ifade etmeye başladı.
Ar tık dünyada herkes tarafından kabul edilen bir geçek var 
“Bir anne ve babanın çocuğuna bırakabileceği en büyük miras 
onlara yaptığı eğitim yatırımıdır.” Bundan dolayı bu değişim ve 
dönüşüm en çok da en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 
geleceğini şekillendiren bizleri ilgilendirmektedir.
Dün çocuk yetiştirmek zordu. Bugün bu değişim ve dönüşümden 
dolayı çok daha zor!
Son 20 yılda elde edilen bilgilerin son 4000 yılda elde edilen 
bilgilerden fazla olduğunu bugün hepimiz biliyoruz. Bu veri 
bile ar tık çocuk yetiştirmede oyunun kurallarının ne kadar 
değiştiğinin kısa bir özetidir. Ulusal ve uluslararası arenadaki 
değişimler, globalleşme, teknoloji, güvenlik ve her yerde ar tan 
rekabet bunun en iyi göstergesidir.



Faruk TATAR
CEO

Şu anda dünyada icra edilen mesleklerin %65’nin 10 yıl 
sonra olmayacağı bilim insanları tarafından or taya konulan 
bir gerçektir. Bunun gibi birçok veri gösteriyor ki çocuk 
yetiştirmekte en önemli araç olan okulların da; geleceğin 
dünyasına göre çocuklarımıza kazanımlar sağlaması, bilimsel 
gerçeklerden faydalanarak eğitim öğretim yapması ve 
çocuklarımızı buna göre geleceğe hazırlaması gerekir.
Geleneksel yöntemlerin hayatımızın her alanında bizlere 
yetmediği göz önüne alındığında, eğitim gibi geri dönüşü olmayan 
bu yolda, kararlı ve yenilikçi adımlar atmak gerekir.
Günümüz dünyasında kaliteli eğitimin yolu ar tık; yükseköğretim, 
or taöğretim, ilköğretim ve okul öncesi öğretimi tek bir çatı 
al tında toplayarak yenilikçi ve idealist bir eğitim anlayışı 
ile çocuklarımızı geleceğin dünyasına göre hazırlamaktan 
geçmektedir.

Bu amaçla, bugün ülkemizin ve dünyanın en saygın 
üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi: “Ege 
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları” ile nice başarılı 
öğrenciler yetiştirmek üzere Ege Bölgesi’nden başlayarak tüm 
Türkiye’de eğitimde daha çok fırsat eşitliği getirmek adına yola 
çıktı.
Yeni dünyada hüküm sürecek bilimsel eğitim öğretim anlayışımız, 
güçlü akademik yayınlarımız, yabancı dil eğitimimiz, ih tiyaç ve 
beklentilere göre tasarlanmış ezber bozan fiziki şar tlarımız, 
eğitimde olmazsa olmaz olan güvenlik, sağlık ve beslenme 
anlayışımız ile tüm Türkiye’ye açılmanın gururunu yaşıyoruz.
Ülkemiz ve geleceğimizi oluşturan çocuklarımız için çok önemli 
bir atılım olan eğitim kurumumuzda sizleri ağırlamaktan 
büyük onur duyacağımızı belir tmek isterim.

Sevgi ve saygılarımla,”
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Gelişimin en hızlı olduğu yıllar, yaşamın ilk altı yılıdır. 
Bu yıllarda edinilen bilgi ve becerilerin etkisi hayat 
boyu devam eder. Ancak doğru bir eğitim programı 
ile bu yıllara sağlıklı bir şekilde yön verilebilir. 
Bu yıllarda beyin gelişimi de oldukça hızlıdır ve 
çevresel etkilere en açık olduğu dönemdedir. 
Çocuğun ne kadar araştırabileceği, keşfedebileceği, 
neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği 
çocuğun çevresinin ona sunduğu imkânlarla ilgilidir. 
Bu süreçte okul öncesi eğitim kurumlarında verilen 
eğitimin kaliteli olması ise uygulanan programın 
niteliği ile ilişkilidir.

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Anaokullarında, 
çocuğu merkeze alan, onu gelişiminin her alanında 
destekleyen, sarmal ve dünyada uygulanan farklı 
eğitim modelleri (Montessori, Waldrof, High 
Scope, Reggio Emilia, GEMS) örnek alınarak ve Ege 
Üniversitesi akademik çalışmaları ile desteklenerek 
hazırlanan özel bir program uygulanmaktadır.

ANAOKULU
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Her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve 
eşsiz olduğu anlayışıyla yapılandırılan öğretim 
programlarımızda, öğrenme bir süreç olarak 
değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için 
bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı 
öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin 
kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, 
farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır. En 
büyük amacımız, öğrenci merkezli bir yaklaşımla 
tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve 
tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve 

sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Öğretim modelimiz 
öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, 
problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 
alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmelerini 
hedeflenmektedir ve onlara edindikleri bu becerilerle 
farklı yaşam deneyimleri kazandırılmaktadır. Bilgiyi 
doğrudan aktarmak yerine onların kendi yaşantılarını 
kullanarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilmektedir. 
Böylece öğrenciler, öğrenme ve öğretme süreçlerinin 
her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam 
zenginlikleri arttırılmaktadır.

iLKOKUL
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Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan 
bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında 
öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim 
ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, 
bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini 
kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite 
olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor 
vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik 
edilmektedir.

Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı sınıf modelinin 
esas alındığı Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı 
Okulları Ortaokullarında, öğrencilerimiz, bireysel 
olarak ya da küçük gruplarda çalışır, problem çözme, 
görüşlerini paylaşma, bilgi toplama ve analiz etmede 
ortak kararlara varırlar. Öğretmenlerimiz, öğrenmeyi 
kolaylaştıran bir sınıf ortamı yaratarak öğrencilerin 
çalışmalarını izler ve onlara yol gösterirler. Öğrenim 
etkinliklerimiz, öğrencilerimizin bilgi, duygu dünyası 
ve eylem biçimleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Sınavlar Türk eğitim sisteminin göz ardı edilemez bir 
gerçeğidir. TEOG sınavı hazırlık çalışmalarımız 5. sınıf 
itibarıyla sistematik olarak başlar ve okulumuzun 
her seviyesinde yoğun olarak devam eder. Program 
Geliştirme Bölümümüz tarafından yürütülen, Türkiye 
genelinde ölçme değerlendirme yapılan ve Ege 
Üniversitesi akademik danışmanlığıyla desteklenen 
sınav hazırlık programımız, öğrencilerimizin sınav 
başarısına odaklanmıştır. Her öğrencimizi akademik 
alt yapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim 
kurumuna ve hayata hazırlamak eğitim programımızın 
ana hedefidir.

ORTAOKUL
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Öğrencilerimiz, lise yıllarında edindikleri 
kazanımlar ile bireysel farklılıkları, yetenekleri 
ve hedefleri doğrultusunda meslek seçimlerini 
yaparken yaşama bir adım önde başlamaktadırlar. 
Uluslararası programlar ve bireyselleştirilmiş 
akademik ortamımız her öğrencimizin hedefini 
gerçekleştirmesine olanak sağlar. En büyük 
amacımız, öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam 
öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir 
anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller 
yetiştirmektir. En büyük amacımız, öğrenci merkezli 
bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, 
etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, 
başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

Lisemizde Atatürk ilke ve inkılâplarının ışığında 
yaşama hazırlanan öğrencilerimiz, milli değerlerine 
sahip, temel akademik alışkanlıkları özümsemiş, 
kültürel farkındalıklarının bilincinde, kendilerine 
güvenen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 
alan, gereksinim duyduğu bilgiye ulaşan ve elde 

ettiği bilgiyi kullanan, özgün düşünce yapısına sahip, 
problem çözme becerileri gelişmiş ve evrensel 
değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmektedir. 
Edindikleri kazanımlar ile bireysel farklılıkları, 
yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda meslek 
seçimlerini yaparken yaşama bir adım önde 
başlamaktadırlar.

YGS- LYS hazırlık çalışmalarımız 9. Sınıf itibarıyla 
sistematik olarak başlar ve okulumuzun her 
seviyesinde yoğun olarak devam eder. Türkiye 
genelinde ölçme değerlendirme yapılan ve 
Ege Üniversitesi’nin akademik danışmanlarıyla 
desteklenen sınav hazırlık programımız, 
öğrencilerimizin sınav başarısına odaklanmıştır. Her 
öğrencimizi akademik alt yapısı, ilgisi ve yeteneği 
doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata 
hazırlamak lise programımızın ana hedefidir. Bu 
doğrultuda mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın 
seçkin okullarında yerlerini alırlar.

LiSE





ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

“Ege Üniversitesi GV Okulları Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek, yayıncılık, matbaa, 
servis taşımacılığı, catering hizmetleri, ki-
tap,tekstil ve kırtasiye ve eğitim araç ve 
gereçlerinin sağlanmasında , sektörün en 
önde gelen kuruluşu Bilfen Şirketler Grubu 
bünyesindeki Bilfen Yayıncılık, Netbil Yayın-
cılık, Bilnet Matbaa,  Bilkid,  Biltur,  Eduyapı 
ve Komtur firmaları ile çözüm ortağıdır.

Ayrıca tüm okullarımızın, ihtiyaç ve bek-
lenti odaklı, okul-mekan ilişkisi anlamında 
yapı ve mimarileri, eğitim sektörünün bu 
anlamdaki ilk ve tek markası olan DENAR 
GRUP tarafından gerçekleştirilmektedir.”



Bilfen Yayıncılık; Bilfen Okullarının başarı 
geleneğini, eğitim yayınları ile devam ettirmek 
amacıyla 2010 yılında butik bir yayınevi olarak 
hayatına başlamış, Bilfen Okullarının bilgi 
birikimini ve başarısını, alanında yetkin, güçlü 
öğretim kadrosuyla harmanlayarak daha geniş 
bir kitleye ulaştırmak amaçlanmıştır. Devlete ders 
kitabı üretmek üzere çıkılan bu yola, yardımcı 
kaynak pazarına giriş yapılarak devam edilmiştir. 
Aslında butik bir yayınevi olarak başlanılan bu 
macera bugün; Edirne’den Ardahan’a uzanan 
450 bayii, 1200 satış noktası, 40 ders kitabı, 
750’ye yakın yardımcı kaynak ile Türkiye’nin her 
noktasındaki öğrenci ve öğretmene ulaşan çok 
geniş bir dağıtım ağına dönüşmüştür.

BİLFEN
YAYINCILIK



Netbil Yayıncılık; eğitimde kitabın önemini bilen, 
bilgiyi net olarak verebilmeyi başaran, alanında 
uzman olan güçlü öğretim kadrosuyla, 2011 yılının 
Ağustos ayında eğitim yayıncılığı çalışmalarına 
başlamıştır. Netbil Yayıncılığın temel hedefi, 
ülkemizin geleceği olan çocuklar ve onları 
eğiten öğretmenler için dersin tamamlayıcısı 
olan kitaplar hazırlayarak yayıncılık alanındaki 
ihtiyaç ve eksiklikleri tamamlamaktır. 

NETBİL
YAYINCILIK



Biltur Catering; 1993 yılında Bilfen Şirketler 
Grubu bünyesinde yer alan okullardaki 
öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kurulmuştur. İlerleyen yıllarda yemek 
hizmeti satın alan kurumsal firmalardan gelen 
talepler doğrultusunda toplu yemek üretimi 
yapmaya başlamıştır.

İstanbul Dudullu Merkez Fabrika ile başlayan 
üretim faaliyetleri, bugün İstanbul Avrupa 
yakası Kıraç, Gebze Şekerpınar , Ankara Ostim 
fabrikaları ile Türkiye’nin her yerinde yer alan 
yerinde üretim tesisleri ile devam etmektedir.

Biltur Catering, toplamda 22.000 m2 kapalı 
alanı, günlük 130.000 kişilik üretim kapasitesi ve 
1000’e yakın çalışanıyla Türkiye’nin en modern 
ve sağlıklı tesisleri arasında yerini almıştır.

BİLTUR CATERING 
ve GIDA A.Ş.



Bilkid; okullarda eğitim gören öğrencilerin 
ihtiyacı olan kitap, kırtasiye ve okul kıyafetlerinin 
üretimini, tedariğini ve satışını gerçekleştirmek 
amacıyla hizmet vermektedir.

BİLKİD KİTAP, 
TEKSTİL, KIRTASİYE



Bilnet; Türkiye’nin eğitimde en başarılı grubu 
olan Bilfen Grubu desteğiyle 1 Ağustos 2007’de 
üretime başlamış, kısa sürede güçlü altyapısı ve 
ekibiyle başarısını kanıtlayıp Türkiye’nin lider 
matbaası konumuna yükselmeyi başarmıştır. 
Hızlı ve emin adımlarla sektöründe her geçen 
gün büyüyerek yol almaya devam eden Bilnet, 
2010 yılında faaliyete geçtiği 17.000 m²’lik yeni 
tesisinden sonra 2012 Ocak ayından itibaren de 
18.000 m²’lik 2’nci tesisi ile sektöründeki lider 
konumunu devam ettirmektedir.

2010 yılının en iyi matbaası seçilen Bilnet; kalite, 
hız, detaylar, güven, teknoloji sloganlarını 
benimseyip, baskı öncesi ve baskı sonrası süreçte 
en yüksek teknoloji donanımlarını kullanarak 
ürünü en iyi kaliteyle zamanında teslim etmeyi 
amaç edinmiştir. Sunduğu müşteri odaklı 
hizmeti, güçlü makine parkuru ve alanında 
aldığı ödüllerle başarısını kanıtlamaya devam 
etmektedir.

BİLNET
MATBAACILIK



KOM – TUR Servis Hizmetleri Ltd. Şti. şahsi bir 
firma olarak hizmetlerini başarı ile sürdürürken 
daha sonra gelişen Türkiye ve dünya normlarına 
en iyi şekilde uyum sağlayabilmek amacıyla 
kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Bugün 560 
şehir içi, 160 şehir dışı servisleri ile büyümeye 
devam etmektedir.

KOM-TUR
SERVİS İŞLETMECİLİĞİ



Edu Yapı Eğitim Araç ve Gereçleri A.Ş. Bilfen 
Şirketler Grubu’nun en genç üyesi olarak 2016 
yılında kurulmuştur. Dünyanın dört bir yanından 
son teknoloji eğitim araç ve ekipmanlarını, en iyi 
kalitede ve en uygun fiyatlarla hizmete sunan 
Edu Yapı, sıra dışı ve iyi tasarlanmış ürünleriyle, 
eğitim hayatının en güncel ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.
 
Eğitimde engelleri aşan, hayatı kolaylaştıran, 
güvenli, sağlık standartlarına uygun, kaliteli 
ürünleri ile dünya trendlerini yakalayan eğitim 
ekipmanlarını Türkiye’de satışa sunan EduYapı, 
geniş ürün yelpazesiyle sektöründe emin 
adımlarla ilerlemektedir.

EDU YAPI
EĞİTİM ARAÇ 

ve GEREÇLERİ



2012 yılından beri başta özel okul sektöründe 
olmak üzere; proje geliştirme & yatırım, mimarlık 
ve inşaat konularında faaliyet gösteren DE-NAR 
GROUP pek çok gayrimenkul projesini başarı 
ile hayata geçiren şirketler grubudur. Özel okul 
gayrimenkulü geliştirme, yatırımcı ilişkileri ve 
okul mimari projeleri konusundaki deneyimleri 
ile sektörün öncüsü haline gelmiştir. 2015 yılında 
Eğitimcilerin Seçtiği En İyi Okul Mimarisi ödülünü 
alarak bünyesine yeni bir ödül daha eklemiştir. 
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları’nın 
Okul Mimarisi alanında çözüm ortağıdır.

DE|NAR
ŞİRKETLER
GRUBU



Ege’den başlayarak
tüm Türkiye’ye

eğitimde fırsat eşitliği
getiriyoruz...

Egitimde güven...-
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