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Eğitimin merkezinde insan vardır ve eğitim 

uygulamalarında her şey onun öğrenmesi 

ve olgunlaşması için düzenlenir. Eğitimle 

bir toplumu imar ederken yapı taşı olan 

ve onu yaşatacak olan insanı, nesilleri, 

çocukları ihmal ederseniz, imar ettikleriniz 

ihya edecekler olmadığı için yok olacaktır. 

Bu bilinçle Biltek Eğitim ve Bilim Kurumları 

2002 yılında inançlı, çalışkan, başarılı ve 

faydalı nesiller yetiştirmek için kurulmuştur. 

Değerler eğitimi bizim varlık gerekçemizdir. 

En kıymetli değerlerimizden iki tanesi ise; 

çocuk ve eğitimdir.

Biltek Okullarında değerler eğitimini 

akademik eğitimin kültüründen ayırmanız 

mümkün olmayacaktır. Akademik eğitim 

ayrı, değer eğitimi ayrı şeyler demek temel 

yanılgıdır.

Ali DAYIOĞLU
Biltek Okulları Kurucu Genel Müdürü

Biltek’te akademik eğitimin kendisi değer 

eğitimidir ve burada bütün öğretmenlerimiz 

değer eğitimi öğretmenidir. Bu nedenledir 

ki Biltek Ailesinin tüm fertleri birbirinden 

kıymetlidir ve bir cevher olarak görülürler. 

Uzun yıllardır cevherden mücevhere 

dönüşmüş binlerce öğrencimiz bizleri ve 

ailelerini gururlandırıyorlar. Yaptıkları 

mesleklerin ahlakına sahip, doktorlar, 

mühendisler, avukatlar, sanatçılar, milli 

sporcular yetiştirdik. Temelinde milli ve 

manevi değerlerimiz, öğrencilerimizin 

yetenek ve mizaçları olan eğitim sistemimizle 

toplumumuza daha nice faydalı nesiller 

yetiştireceğiz.

Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle…

KURUCU  
GENEL MÜDÜR’DEN
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ÖZGÖREVİMİZ
• Misyon

ÖZGÖRÜMÜZ
• Vizyon
Kendisini kültürel ve manevi değerleriyle bir bütün olarak 

tanımlayan, geleceğe yön veren, Türkiye’nin en iyi, dünyanın 

önde gelen eğitim kurumu olmaktır.

Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, dilini ve kültürünü iyi 

bilen, bilgisini insanlık yararına kullanan, var olan yeteneklerini 

keşfeden ve geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, 

toplumun imar ve ihyasında görev alan erdemli nesiller 

yetiştirmek, eğitim ve ahlak ile içinde bulunduğumuz çağa katkı 

sağlamaktır.
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ANAOKULU

Anasınıflarımızda; öğrencilerimizin mizaç 

özellikleri dikkate alınarak planlanmış, çocuk 

merkezli, üreticiliği destekleyen ve kendi 

hızlarında öğrenmelerini sağlayan bir eğitim 

programı kullanıyoruz. Öğrencilerimizin 

görsel algılarını, dikkat ve becerilerini, estetik 

yönlerini geliştiren, onları hayata hazırlayan 

Oyun Temelli Eğitim Metodumuzla, 

çocuklarımızın çevrelerine bakışını ve 

yorumlama yeteneklerini geliştiriyoruz.

İLKOKUL

Programlarımızın temelini oluşturan Biltek 

Ahlaki Değerler Eğitimi çalışmalarıyla, 

her çocuğun bireysel farklılıkları 

gözetilerek onlara özel öğrenme ortamları 

oluşturmaktayız. Dersleri soyut ve ezbere 

dayalı değil, araştırma ve gözleme dayalı, 

günlük yaşam ile ilişkilendirerek öğrenmek 

olmazsa olmazlarımızdandır. Bu amaçla 

haftalık ders programımızın 22 saatini 

sınıf öğretmenlerimiz, 18 saatini branş 

öğretmenlerimiz ile işlenecek şekilde 

planlıyoruz. 

ORTAOKUL

Biltek Ahlaki Değerler Eğitimi (BADE) 

Modeli ile tüm dersleri milli ve manevi 

değerlerimizle işliyor ve bir öğretim teorisi 

olan öğrenci merkezli yapılandırmacı 

yaklaşımı (Constructivist Approach) 

uyguluyoruz. Bireysel ve Grup Özel dersleri 

ile hem öğrencilerimizin eksiklerini kısa 

vadede tamamlıyor hem de akran eğitimine 

olanak sağlıyoruz. 

8. sınıflarda hafta sonu destek kursu 

çalışmaları yapıyor, öğrencilerimizin ahlaki, 

sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine 

katkı sağlayacak kış okulu çalışmaları 

düzenliyoruz.

LİSELERİMİZ

Lise öğrencilerimizi üst düzey düşünme 

becerisine sahip, cesur ve uyumlu, 

düşünceleriyle bilgiyi, inancıyla değerleri 

elde eden ve kendini erdem sahibi bir 

insan olarak ifade eden birer birey olarak 

görüyoruz. Değerlerin yaşanarak bir kimlik, 

EĞİTİM
PROGRAMIMIZ
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kişilik boyutu haline geleceğine inanıyor 

ve bunun için velilerimiz, öğrencilerimiz 

ve öğretmenlerimizle birlikte gerek okul 

içinde gerekse okul dışında faaliyetler 

sürdürüyoruz.

ANADOLU LİSESİ
Öğrenci koçluk sistemi, akademik  

danışmanlık ve rehberlik sistemi ile sınav 

hazırlığını son sınıfa bırakmıyoruz. Sınav 

rehberliği, mesleki rehberlik ve tercih 

rehberliği ile tüm süreçlerde öğrencimizin 

yanında oluyoruz.

Ödev takip sistemimiz ile bilgileri düzenli 

olarak velilerimize aktarıyoruz. Konu 

sonlarında yaptığımız sınavlar, her hafta için 

planlanan kazanım değerlendirme sınavları, 

tüm sınıflarda yaptığımız genel deneme 

sınavları ile öğrencilerimize farklı hazırlık 

imkanı oluşturuyoruz. Özellikle 12. Sınıf 

öğrencilerimize uyguladığımız farklı Türkiye 

geneli sınavları ile YKS hazırlık sürecinde 

geniş açılı bir deneyim elde etmelerini 

sağlıyoruz.

FEN LİSESİ 
Eğitim uzun bir süreç. Lise ise bu sürecin 

en önemli kırılma noktası. Öğrencilerimiz 

mesleklerini, ülkemizin geleceğine katkı 

yapacakları alanları bu dönemde seçiyorlar. 

Fen lisemiz fen bilimleri, matematik gibi 

pozitif bilim alanlarını farklı yönleri ile ele 

almak isteyen öğrenciler için önemli bir 

fırsat olacağını düşünüyoruz.

2020-2021 öğretim döneminde, Ankara 

Kampüsümüzde anaokulu, ilkokul, ortaokul 

ve anadolu lisesinin ardından fen bilimlerinde 

öncü olacak gençler yetiştirmek adına fen 

lisesi açtık. Türkiye birincilerinin tercih ettiği 

okulumuz, üniversite yerleştirme oranlarıyla 

dikkat çekiyor. %97’ye varan üniversiteye 

yerleştirme oranına sahip liselerimiz, 

aradan geçen yıllarda üniversitelerin 

sayısal puanı ile öğrenci alımı yapan Tıp 

Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik 

Fakültelerine çok sayıda öğrenci yerleştirdi. 
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BİLTEK
AHLAKİ DEĞERLER
EĞİTİMİ
Biltek Okulları olarak eğitim ve öğretim 

felsefemizi, özgörevlerimizi belirlerken 

öncelikle insanı tanımaktan başlamamız 

gerektiği    bilinciyle   yola  çıktık. 

Öğrencilerimize yalnızca ilim öğretmeyi değil, 

o ilmin ahlakını da öğretmeyi ilke edindik. 

Biliyoruz ki insanı sadece bir boyutuyla 

ele alıp, onu eğitmeye çalışmak, eğitimde 

hedeflenen sonuçları vermeyecektir.
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Öğrencilerimiz yaşamları boyunca farklı 

seçenekler arasında sık sık seçim yapmak 

zorunda kalacaktır. Bizler hayatlarının en 

önemli noktalarında, insana yol gösteren, 

karar verdiren değerlere sahip olmaları için 

bir eğitim modeli tasarladık. Değer bir inanç 

birleşimidir ve bu inançla çıktıkları her yolda 

onlara rehberlik edecek erdemler olacaktır.
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Öğrencilerimize öncelikle namaz kılma ve Kur’an-ı Kerim 

okuma bilinci kazandırmaya gayret ediyoruz. Gelişim 

özelliklerine ve   seviyelerine göre planlanan ilmihal 

yarışmaları, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma etkinlikleri, 

namaza başlama şenliği, cami ziyaretleri, salon programları 

ile öğrencilerimizi tüm yönüyle kuşatan bir manevi atmosfer 

sağlıyoruz.

Öğrencilerimizle ayda bir yaptığımız sabah kahvaltılarımızda 

değerlerimiz üzerine sohbet ederek razı olunan bir kul olmak 

için dikkat etmemiz gerekenleri paylaşıyor, insanlığa faydalı 

olmak için neler yapabileceğimiz hakkında görüş alışverişi 

yapıyoruz. Kandil Geceleri, Hicri Yılbaşı, Aşure günü gibi 

önemli günlerimizi özel programlarla anarak öğrencilerimizin 

manevi dünyalarında yeni kapılar açıyor, değerlerimizi 

yaşayabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. 

Biltek Ahlaki Değerler Eğitimi programı 
ile benliği yöneten akıl ile kalp merkezinin 
birlikte, verimli, dengeli ve sürekli uyum 
içinde çalışmaları hedeflenmektedir.

“
”



10

Sağlam bir anadil eğitimi alır.

Gaye ile Biltekli Öğrenciler,

Uluslararası matematik bilgi ve becerileri 
kazanma imkanı elde eder.

Biltek Dil Edinim Sisteminde 
dil bilmenin değil, dili kullanmanın 
farkındalığını kazanır.

STEM ve Robotik atölyelerinde 
disiplinler arası düşünme becerisi 
geliştirir.

Müzik ve görsel sanatlar atölyeleri 
ile estetik duygusu güçlü, zarif bir 
bakışa sahip olur.

Bireysel ve grup özel ders 
sistemi ile takviye kursa ihtiyaç 
duymadan hedeflerine ulaşır.

Öğrenci koçları ve danışman öğretmenleri ile
hem sosyal hem akademik açıdan yönlendirilir.

Sınav hazırlık kampları, özel öğrenci portföy ve 
performansları detaylı takip edilir.

GAYE’miz, her koşulda öğrencilerimizin yanında olmak
olduğu için Dijital Eğitim Platformu -DEP- ile nerede olurlarsa
olsunlar kesintisiz eğitime katılmalarını sağlıyoruz. Kaydedilen
canlı dersler sayesinde kaçırdıkları ya da yeniden izlemek istedikleri
derslere ulaşabiliyor, EBİS sistemi ile ödev yükleyip,
akademik ajandalarını takip edebiliyorlar. 

Güçlü Akademik Yetkin Eğitim parolasıyla çıktığımız
eğitim serüveninde, bir öğrenim teorisi olan
yapılandırıcı yaklaşımı uyguluyoruz.

GÜÇLÜ AKADEMİK YETKİN EĞİTİM
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Rehberlik 
servislerimiz 

okul öncesinden 
başlayan süreçte 

irade sahibi, psikolojik 
dayanıklılığı güçlü, 

hedefini doğru belirlemiş 
ve başarıya ulaşmış nesiller 

için çözümleyici akademik 
rehberlik modelini 
kullanmaktadır. Çözümleyici 
Akademik Rehberlik Modelinde 
gelişimsel rehberlik ilkeleri temel 
alınarak, çözüm odaklı 
danışmanlık yaklaşımı ve her 
öğrencinin kendi kapasitesini 
maksimum seviyede 
gerçekleştirmesini sağlamak için 
Akademik Rehberlik yaklaşımı 

benimsenmektedir. Rehberlik 
servislerinde öğrencilerin 

ihtiyaçları bireysel değerlendirme 
görüşmeleri, gözlem, test ve 

envanterler ile belirlenerek 
profesyonel yardım süreci 

başlatılır.

ÇÖZÜMLEYİCİ AKADEMİK REHBERLİK  MODELİ

BİREYSEL REHBERLİK

GRUP REHBERLİĞİ

SINIF REHBERLİĞİ

VELİ REHBERLİĞİ

KİŞİSEL-SOSYAL
REHBERLİK

MESLEKİ REHBERLİK

EĞİTSEL REHBERLİK
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SÜREKLİ
EĞİTİM
MEMNUNİYET
MERKEZİ
Sürekli Eğitim Memnuniyet Merkezi ile 

okul ders saatleri dışında öğrenci, veli ve 

öğretmenlerimiz için eğitim programları, 

seminerler, konferanslar düzenleyerek 

yeni öğrenme alanları oluşturuyoruz. EBİS 

otomasyon sistemimiz ile Biltek ailesinin tüm 

paydaşlarını öğrencilerimizin maksimum 

faydası için birlikte çalışır hale gelmesini 

hedefliyor, iletişim çalışmalarının dijital 

ortamda takip edilebilmesini sağlıyoruz.

• Ebis Özgün Otomasyon Programı İle    

7/24 İletişim

• Ahlak Okumaları Etkinlikleri

• Öğrenen Aile Buluşmaları Etkinlikleri

• Okuma Kültürü Buluşmaları

• Değerler Eğitimi Vizyon Çalışmaları
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BİLTEK
SOSYAL ETKİNLİK
SEPETİ
SES; SPOR, SAHNE ve SEFER ana başlıkları 

altında yıl boyunca sürekli düzenlediğimiz 

etkinlikler sayesinde öğrencilerimiz, hem 

keşfediyor, hem özgüven kazanıyor, hem 

de ilgili oldukları konularda üstün başarılar 

gösteriyorlar. Spor, kültür, sanat, bilim, gezi 

etkinliklerimizle, çocuklarımıza yeni ufuklar 

açıyor, yurt içi ve yurt dışında onların 

SES’lerini duyuruyoruz. Bu etkinlikler ile 

mekanların mimarisi, bölgenin sosyolojik 

yapısı ve tarihi özellikleri hakkında bilgi 

edinmelerini sağlarken, öğrencilerimizde 

milli-manevi hissiyatı besleyecek duygular 

ve farkındalıklar uyandırmaya çalışıyoruz.
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DİŞ HEKİMLİĞİ

FEN-EDEBİYAT

BESLENME VE
DİYETETİK İLETİŞİM

ÖĞRETMENLİK

MÜHENDİSLİKTIP

79

5244

70 216

101

21 38

38

13 65

31 234
ECZACILIK

HUKUK

PSİKOLOJİ/
PDR

İŞLETME, İKTİSAT,
EKONOMİ

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

MİMARLIK

BİLTEKLE
BAŞARDILAR!

ve
daha 
niceleri
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ÜSKÜDAR 
KAMPÜSÜ
Özel Biltek Okulları 2002 yılında Üsküdar 

kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine 

başlamıştır. Geride kalan yıllara pek çok 

başarı sığdırmış bu vesileyle çalışmalarını 

yeni kampüsler açarak genişletmiştir. 

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise 

kademelerinde güçlü öğretmen kadrosuyla 

hizmet vermeye devam etmektedir. 

Üsküdar Kampüsü 6500 m2    kapalı alan,   

2600 m2 açık alan üzerine kurulmuştur. 

Konferans salonu, kapalı ve açık spor 

salonlarının yanı sıra branş derslerine özel 

müzik dersliği ve görsel sanatlar atölyesi, 250 

kişi kapasiteli yemekhane, özel fen atölyesi 

ve teknoloji tasarım atölyesi, fizik, kimya 

ve biyoloji laboratuvarları bulunmaktadır. 

Rehberlik servisi, atölyeler ve mescitler her 

kademe için ayrı ayrı planlanmıştır.
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Kurtköy kampüsü 2014 yılında eğitim 

hayatına katılmıştır.  Anaokulu, ilkokul, 

ortaokul ve lise kademelerinde güçlü 

öğretmen kadrosuyla hizmet veren Kurtköy 

kampüsü 7700 m2 kapalı alan ve 2300 m2 

açık alan üzerine kurulmuştur. 

Kurtköy kampüsünde bilgisayar laboratuvarı 

ve kodlama atölyesinin yanında 3D sinema 

salonunda sanal gerçeklik ile eğitim 

imkanı sunulmaktadır. Konferans salonu, 

özel danışmalı kütüphane, akıllı tahtalar 

ile desteklenmiş derslikler, kapalı ve açık 

spor salonlarının yanı sıra özel müzik, 

matematik, fen bilimleri derslikleri ve görsel 

sanatlar atölyesi bulunmaktadır. 240 kişi 

kapasiteli yemekhane, her kademe için ayrı 

ayrı planlanan rehberlik servisi, özel ders 

sınıfları ve mescitler kampüs bünyesinde yer 

almaktadır. 

KURTKÖY
KAMPÜSÜ
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2016 yılında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul 

ve Lise kademelerindeki öğrencileri ile 

buluşan Halkalı kampüsü, Anadolu Lisesi ile 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen erkek 

öğrencilere eğitim ve pansiyon imkanı 

sunmaktadır. 

Halkalı     Kampüsü     15.000 m2   kapalı     

alan,   2325 m2   açık   alan  üzerine 

kurulmuştur.     Pek çok sosyal donatıya 

sahip kampüste özel müzik dersliği,  görsel  

sanatlar atölyesi, bilgisayar, fizik, kimya 

ve biyoloji laboratuvarları ve kodlama 

atölyesi bulunmaktadır. Kapalı ve açık 

spor salonlarının yanı sıra 90 m2 buz 

pisti, jimnastik salonu ve dart salonu ile 

öğrencilerine alternatif öğrenme ve eğlenme 

alanları sunmaktadır. 400 kişi kapasiteli 

yemekhane, gelişmiş teknolojik imkanlara 

sahip konferans salonu ve akıllı tahtalar ile 

çağa ayak uyduran derslikler kampüsümüz 

bünyesinde yer almaktadır.

HALKALI
KAMPÜSÜ
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2012’de yılların vermiş 

olduğu tecrübe ile Ankara 

Kampüsü eğitim hayatına 

katılmıştır.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 

Anadolu Lisesi ve Fen 

Lisesi kademelerinde güçlü 

öğretmen kadrosuyla 

hizmet vermeye başlayan 

Ankara kampüsü, 2019 

yılında Türkiye’de daha 

önce örneği bulunmayan 

bir proje olan Fayda Kolejini 

bünyesine katmıştır. 

Yurt dışından gelen, lise 

kademesindeki erkek 

öğrencilere eğitim ve 

pansiyon imkanı sunan 

Biltek Fayda Anadolu Lisesi, 

yenilenen formatı ve eğitim 

kadrosuyla eğitim hayatına 

devam etmektedir.

ANKARA
KAMPÜSÜ
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Kampüs 14300 m2 kapalı 

alan, 6700 m2 açık alan 

üzerine kurulmuştur.

Kapalı ve açık spor salonları, 

buz pateni, branş derslerine 

özel müzik dersliği ve 

görsel sanatlar atölyesi, lise 

kademesine özel fizik, kimya 

ve biyoloji laboratuvarları 

bulunmaktadır. Bilgisayar 

laboratuvarı, kütüphane, 

tam donanımlı konferans 

salonu ve akıllı tahtalar ile 

desteklenmiş derslikler, 300 

kişi kapasiteli yemekhane 

yer almaktadır. 



32

Öğrencilerimizin pek çok beceriyi aynı anda 
kullanabilmeleri için buz pateni atölyesi her 
kış okulu programımızda bulunmaktadır.

21. yy becerilerinden üst düzey düşünme 
becerileri ve problem çözebilme kabiliyeti 
kazandırmak için öğrencilerimizin ilgi 
alanlarına göre atölyeler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin bir disiplin olarak spor 
yapabilmelerini sağlamak için profesyonel 
eğitmenler eşliğinde futbol atölyesi 
düzenlenmektedir.

ATÖLYELER
BUZ PATENİ HALK OYUNU

TAMİRAT VE ONARIM

MÜZİK
TİYATRO-SİNEMA-TV

FUTBOL

STEM-ROBOTİK KODLAMA

Günümüz iletişim dili olan medya 
kanallarını ahlaki değerlerimizden taviz 
vermeden kullanmayı öğretmek ve özgüven 
gelişimini sağlamak için medya atölyeleri 
düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin ileri dönüşüm ile israfın 
önüne geçmesini ve geri dönüşüm ile doğanın 
korunmasını sağlamaları için etkinlikler 
düzenlenmektedir.

Kültürel mirasımızı öğrencilerimize aktarmaya 
çalışırken takım çalışmasını, birlikte hareket 
etmeyi, uyumu ve yardımlaşmayı , denge 
ve ritmik adımı öğrettiğimiz etkinlikler 
düzenlenmektedir.

Müzik ve enstrüman atölyeleriyle 
öğrencilerimizin ses ve dil gelişimlerine 
yardımcı olarak bilişsel gelişimine ve soyut 
düşünmelerine katkıda bulunacak etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

LEZZET, GÖRSEL SANATLAR, YAŞAM BECERİLERİ, PRATİK BİLGİLER, EDEBİYAT, 
NEZAKET VE GÖRGÜ ADABI, SATRANÇ, ENGLISH MOVIE 






