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İhsan ÖZÇUKURLU

Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okuyucular,

Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Hiçbir şey başlangıçta olduğu gibi kalmıyor. Çağımızda her alanda, çok hızlı bir şekilde gelişme 
ve değişmeler yaşanıyor. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunun farkında ve bilincinde ola-
rak, değişime ayak uydurmakla yetinmeyip, değişimi bizzat yaratmamız, bunun için de sadece; 
alan-kullanan değil, üreten ve satan, takip eden değil; takip edilen,” çağdaş uygarlık düzeyinde 
lider ülke” olmayı hedefleyen Bilgi ve Teknoloji Toplumu olmak zorundayız.

Zor bir coğrafyada, cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Herkesin gözünün üzerinde olduğu bu 
güzel vatanda, sonsuza kadar yaşayabilmenin yolu Bilgi Toplumu olmaktan geçmektedir. Çünkü 
bilgi kimde ise, güç ondadır. Ancak, sadece bilmek yetmiyor. Bilgiyi kullanmak, yani teknolojiye 
dönüştürerek üretime yansıtmak, sosyal hayatın temeli olan, bilgi temelli ekonomik kalkınmaya 
yüksek oranda katma değer sunabilecek nitelikte ve yetenekte insan gücünü yetiştirmek kaçı-
nılmazdır. Bunun yolu da geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan sevgili çocuklarımızın; akla 
ve bilime dayalı, çağın gereklerine ve ekonominin talebine uygun, ülkemizin kalkınma hedefleri 
ve millî eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş standartlarda iyi 
bir eğitim almalarını sağlamaktır.

İşte Millî Eğitim Vakfı’mız, bu farkındalık ve bilinçle, ülkemizde ve dünyada eğitim, sosyal, kül-
türel ve ekonomik alanların da meydana gelen gelişmeler ve değişmeler ile yeni teknolojilerin, 
özellikle mikro teknoloji, biyo teknoloji, nano-teknolojilerin, dijital devrimin ve Endüstri 4.0 ola-
rak tanımlanan Dördüncü Sanayi Devrimi’nin gerektirdiği niteliklere sahip insan tipinin yetiştiril-
mesi ve katkı sağlamak amacıyla;
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* MEV Koleji Özel Okulları ile örnek, model okul uygulamasını ve bu kolejlerin sayısını artırma 
çalışmalarını sürdürmektedir.

* Ülkemizin eğitim hizmetlerine katılmakta ve katkıda bulunmakta; böylece Millî Eğitimin yükü-
nü paylaşmaya çalışmaktadır.

* Özel okul ücretleri konusunda denge unsuru olmaktadır.

Türkiye Sevdalısı, Eğitim Gönüllüsü Değerli Bağışçılarımız,

Özellikle gelişmiş ülkeler arasında sürdürülen rekabette üstünlük sağlama ve Bilgi ve Teknoloji 
de lider ülke olma yarışının amansız ve acımasız bir şekilde sürdürüldüğü, bilgi temelli ekono-
mik sistemlerin oluşturulduğu yenidünya düzeninde, ülkemizin de hak ettiği yerde olması ve 
küresel ekonomiden gereken payı alabilmesi için yapılan çalışmalara, Vakfımız amaçları doğrul-
tusunda katılmaya ve katkıda bulunmaya önem veriyor ve çaba sarf ediyoruz.

Bu çalışmalara sizlerin de ilgi ve desteği çok değerli, anlamlı ve önemlidir. Sizlere şahsım ve 
Vakfımız adına çok teşekkür ederim. Ayrıca, tüm hayırsever kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı 
Millî Eğitim Vakfı hizmetlerine katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyorum.

MEV KOLEJİ ÖZEL OKULLARI’NDA HEDEFİMİZ 

Milli kültürümüz içinde sevgi, akıl ve bilim temellerine; 
milli çağdaş, lâik ve demokratik ilke ve değerlere;

iyilik, güzellik, doğruluk, sorumluluk duygu ve erdemlerine dayalı ve bağlı olarak;  
milli ve manevi ortak duygumuzu, ruhumuzu ve birliğimizi koruyarak ve güçlendirerek; 

kendisine, ailesine ve toplumumuza yabancılaştırmadan; kişilikli ve bilinçli; 
kendisine güvenli ve yeterli; gerçekçi, araştırıcı, üretici ve yaratıcı; 

kendini sürekli yenileyen ve geliştiren; kendi kendisiyle ve başkalarıyla yarışan;  
varlığını, emeğini, zamanını, doğayı ve çevresini koruyan, 
bunları en verimli ve tutumlu bir şekilde değerlendiren; 

kendi mutluluğu ile yetinmeyen; kendi mutluluğunu sağlama yanında; 
toplumun ve insanlığın mutluluğu, huzur ve barışı için de çalışan, uzlaşan ve paylaşan; 

eleştirel bir akıl ve medeni cesaret sahibi olan; kendini ve milletini daima yüceltmeye çalışan; 
görevini, sorumluluğunu, onurunu, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan; 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere ve etkinliklere katılmaya istekli, 

azimli, kararlı, cesur ve atılgan; 
fert ve millet olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için; 

düzenli ve disiplinli düşünme; sürekli çalışma, yarışma, başarma, mücadele duygusu, 
heyecanı, çabası ve iradesi içinde; 

kalbi, insan ve vatan sevgisiyle dolu, 
çağdaş, akılcı ve lâik davranışlı bir kişilik ve ahlâki karakterde 

bireyler yetiştirmektir.
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Vakıf Kurucularımız, Yönetim Kurulu Başkanı-
mız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Vakıf Genel 
Müdürlüğü personeli, MEV Koleji yöneticileri, 
öğretmenleri, velileri ve öğrencilerimizin katı-
lımlarıyla gerçekleştirilen törende Aslanlı Yol 
boyunca yürüyerek mozole önüne gelen heye-
timiz, Atamızın huzurunda gerçekleştirilen say-
gı duruşu ve mozoleye çelenk sunumunun ar-
dından toplu hatıra fotoğrafı çektirerek Mîsak-ı 
Millî Kulesine geçti. MYK Başkanımız İhsan Öz-
çukurlu Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: 
“Ulu Önder, Başöğretmen Atatürk, Millî Eğitim 
Vakfı’nın 37.kuruluş yılında; vakfımızın Genel, 
Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri, Bağışçı-
larımız, Genel Müdürlük personeli, Okul mü-
dürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerimiz 
olarak, Türk millî eğitim hizmetlerine katılmanın 

ve katkıda bulunmanın haklı gururu ile huzurun-
dayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş 
uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke olma he-
define ulaşmamızı gerçekleştirecek çağdaş bil-
gi ve beceri donanımına sahip, vatanını ve mil-
letini canından çok seven ve daima yüceltmeye 
çalışan, geleceğimizin teminatı ve güvencesi 
gençlerimizi yetiştirme hizmetlerine büyük bir 
heyecanla devam etmekteyiz. Bu amaçla mev-
cut okullarımızın sayısını arttırmak ve daha çok 
öğrencinin okullarımızda çağın gereklerine ve 
ülkemizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına uygun, 
nitelikli bir eğitim almalarını sağlamanın, Vakfı-
mız amaçlarına uygun diğer hizmetleri de ver-
menin büyük gayret ve çabası içindeyiz. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin bekasının sağlanması 
ve Büyük Türk Milletinin çağdaşlaşarak mutlu-
luğunun gerçekleştirilebilmesi amacına yönelik;  
“En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim 
işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle zafere 
ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu 
ancak bu şekilde olur” sözünüzün farkında ve 
bilincinde olarak vakfımız hizmetlerini büyük bir 
istek ve heyecanla sürdürmekteyiz. Aziz Atatürk, 
manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad 
olsun.” MYK Başkanımızın Anıtkabir Özel Defte-
rini imzalamasının ardından resmî tören sonlandı. 

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler

Millî Eğitim Vakfı 37 Yıldır Eğitimin HizmetindeMillî Eğitim Vakfı 37 Yıldır Eğitimin Hizmetinde
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Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler
17. Eğitim Sempozyumu’ndaydık

Hayırseverlerimizin Vakfımıza Desteği Sürüyor

Bu yılki konusu “Türkiye’de ve Dünya’da değerlen-
dirme sistemlerinin eğitime etkisi” olan ve TÖZOK 
tarafından 17.si düzenlenen geleneksel Eğitim Sem-
pozyumunda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Dr.İsmet 
Yılmaz, MYK Başkanımız İhsan Özçukurlu, MYK 
Başkan Yardımcımız Mehmet Temel, Yönetim Kuru-
lu Üyemiz İbrahim Çoksak, Genel Müdür V. Funda 
Kahraman ve MEV Koleji Özel Okulları Müdürleri-
mizle biraraya geldi. MEB Özel Öğretim Kurumla-
rı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal 

Kurulduğu günden bu yana yüce gönüllü ba-
ğışçılarının destekleriyle büyüyen ve güçlenen 
vakfımıza milletimizin desteği devam ediyor. 
Son olarak Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi‘nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar gö-
rev yaptıktan sonra emekli olan Prof.Dr Hayati 
Yazıcı ve İzmir Seferihisar’da ev hanımı olarak 
yaşayan Mevlüde Kandemir vakfımıza önemli 
bağışlarda bulundular. İşlemleri tamamlanan 
bağışçılarımıza uzun ve sağlıklı bir ömür diliyor, 
Vakfımıza yaptıkları unutulmaz katkılar için şük-
ranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. 

Şamlıoğlu’nun 31.01.2018 tarihinde gerçekleşen kurucular toplantısında; Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Yusuf Tekin’in ise 1.02.2018 sabahı gerçekleşen kon-
feransta konuşmacı olarak kürsüye çıktığı toplantı 2 Şubat’ta başarıyla tamamlanarak sona erdi.

Denetimlerimiz Başarıyla Tamamlandı 
Millî Eğitim Vakfı’nın Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince 
2005-2014 yıllarını kapsayan tüm iş ve işlemlerinin incelenip denetlenmesi so-
nucu, yürütülen çalışmalarının başarılı bulunduğu tespit edilmiş ve son derece 
başarılı bir denetim geçirdiği ifade edilmiştir. Ancak söz konusu raporda Vakıf 
hizmetleriyle ilgili bazı açıklamalara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmış, bu açıkla-
malar hazırlanarak Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Ay-
rıca MEV Denetim Kurulu üyeleri Aydın Özyar, Ahmet İnce ve Naim durmaz 
tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları karara bağlanarak denetim raporu oluşturulmuş 
Genel Kurul Üyelerimize sunulmak üzere 2017 Çalışma Raporu’na eklenmiştir. Denetim Kurulu-
muzca hazırlanan raporun sonuç kısmında yer alan “Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü, Ankara, 
İstanbul Basınköy, İstanbul Büyükçekmece, İzmir-Güzelbahçe’de bulunan MEV Kolejleri ve İzmir 
MEV Öğretmenevi’nde görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin; görevlerini çok iyi düzey-
de yapma gayreti içinde oldukları, ekip çalışmasına önem verdikleri, öğrenci ve veliler üzerinde 
sevgi-saygıya dayalı iletişim kurdukları tespit edilmiş ve bu durumun yönetim, eğitim ve öğretim 
çalışmalarını olumlu yönde etkilediği kanaatine varılmıştır.” ifadeleri ile Vakfımızın, Vakfımıza bağ-
lı İktisadi İşletmelerimizin ve MEV Öğretmenevi ve Sosyal Tesisleri’nin başarılı çalışmaları takdir 
edilmiştir. 
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MEBİM, e-Devlet’te de 
Hizmet Verecek
2012’de bir sosyal sorumluluk projesi olarak hiz-
mete açılan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak 
amacıyla kurulan ve ilk etapta depremzedelere 
psikolojik destek sağlayarak önemli bir görev 
üstlenen “MEBİM 147” (Milli Eğitim Bakanlığı 
İletişim Merkezi) çağrı merkezi, 31 Mart itibariy-
le e-Devlet entegrasyonuna geçecek. 

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünye-
sinde hizmet veren, öğrenci, veli, öğretmen ve 
diğer vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edin-
me başvurusu, soru, talep, görüş, öneri, ihbar 
ve şikayeti en geç 3 gün içinde sonuçlandıran 
“MEBİM 147” hizmetlerinden 6 yılda 12 milyon 
kişi yararlandı. Gelen çağrıların yüzde 90,4’ü 
bilgi edinme, yüzde 3,56’sı talep, yüzde 4,1’i 
görüş ve öneri, yüzde 1,94’ü ihbar ve şikayet-
lerden oluşuyor. Merkez, European Call Center 
Management Association’ın her yıl düzenlediği 
“Avrupa İletişim Merkezi ve Müşteri Hizmetleri 
Ödülleri” kapsamında ilk 8’de yer alan ve kul-
lanıcı memnuniyet oranı %88,8 olan “MEBİM 
147”, bugüne kadar okula gönderilmediği ihbar 
edilen 639 çocuğun  eğitim öğretim hayatına 
devam etmesi sağladı.

31 Mart itibarıyla ‘MEBİM 147’ kanalıyla oluş-
turulan başvurulara yanıtlar, e-Devlet üzerinden 
de yazılı olarak  vatandaşlara iletilebilecek. 
Kaynak: Anadolu Ajansı

MEB, Etkileşimli Ders 
Kitaplarını Yayına Aldı
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Mü-
dürlüğü, ortaöğretim düzeyinde güncellenen 
müfredattaki ders içeriklerinin öğretmenlerin 
görüş ve önerileri doğrultusunda daha ilgi çe-
kici ve verimli hale getirilmesi amacıyla ses, vi-
deo ve animasyonla zenginleştirilmiş etkileşimli 
ders kitabı uygulamasını başlattı. 

Hazırlanan etkileşimli kitaplar, internet üzerin-
den kolaylıkla ulaşabileceği bir yapıya kavuş-
turularak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına 
açıldı.

Yıllık ders planlarıyla eş zamanlı olarak web say-
fasında ünite bazlı yayınlanan etkileşimli kitap-
lar, site üzerinden görüntülenebiliyor. Etkileşim-
li kitaplar ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonlara 
indirilerek internet olmayan ortamlarda ve çev-
rim dışı etkileşimli tahtalarda da kullanılabiliyor. 

MEB’in yeni uygulamaya koyduğu etkileşimli 
ders kitaplarının yanında, güncellenen öğretim 
programlarının kazanımlarını destekleyici soru 
havuzuna da yer verildi. Zorluk derecelerine 
göre hazırlanan sorular ders, ünite, konu kaza-
nımlarına göre kategorilere ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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MEB’den Görme Engelli Öğrencilere 
‘Okuma-Yazma Cihazı’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuk istismarına 
karşı okullarda okutulacak ders kitaplarında öğ-
rencilere her türlü istismara karşı ‘hayır’ diyebil-
me eğitimi verecek. 

İlkokuldan liseye kadar eğitimin her kademe-
sinde verilecek istismar eğitiminde sadece fi-
ziksel istismar değil, ruhsal, manevi, maddi is-
tismar ile bağımlılık yapıcı madde ve teknoloji 
bağımlılığına karşı da ‘hayır’ diyebilme iradesi 
öğretilecek. 

10 ayrı dersin farklı kazanımlarında her kade-
mede istismarla ilgili konular tüm detaylarıyla 
anlatılacak. Örneğin hayat bilgisi dersinde öğ-
rencinin güvenliğini tehdit eden bir kişi oldu-

Çocuk istismarına 
‘Hayır’ Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, görme engelli öğrencile-
rin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitsel ma-
teryal eksiklerini gidermek için yazılı belgeleri 
Braille alfabesine, Braille alfabesi ile alınan not-
ları da yazı diline çevirme özelliğine sahip “oku-
ma yazma cihazı”nın kullanımına başlandı.Ba-
kanlık, görme engelli öğrencilerin eğitimde işini 
kolaylaştıracak teknolojik cihazları, pilot il olarak 
belirlenen İzmir’de eğitim alan görme engelli 
öğrencilere dağıttı. Üzerinde öğrencilerin Brail-
le alfabesiyle not almasını mümkün kılan tuşları 
ve okuma ekranı bulunan mini tablet boyutun-
daki cihaz, Braille alfabesi ile yazılmış kitaplara 
göre daha hafif ve daha küçük olduğu için kolay 
taşınma özelliğine sahip. Cihaz, hafıza kartı sa-
yesinde yaklaşık 300 kitabı kaydetmeye imkan 
sağlıyor. Kartın değiştirilmesiyle hafıza alanı bü-
yütülebiliyor. Bilgisayara bağlanabilen cihaza 
bilgisayardan yazılı belgeler kaydedilebiliyor. 
Cihaz bu yazılı belgeleri, görme engelli öğrenci-
nin okuyabileceği hale dönüştürüyor. Öğrenci-
ler cihaza kayıtlı bu metni açtığında okuma alanı 
üzerine Braille alfabesi ile düzenlenmiş metin 
geliyor. Öğrenciler bu cihaza kendi notlarını da 
alabiliyor. Bu notlar başka cihazlara aktarılabil-
diği gibi bağlandığı bilgisayara yüklenirken yazı 

ğunda ne yapacağı ve kimlerden yardım isteye-
bileceği açıklanacak. Hukuk ve adalet dersinde 
ise erken yaşta evlilik, mağdur çocuklar ve şid-
det gibi konular üzerinde durulacak. 

Ayrıca şiddet türleri ile şiddetten korunma yol-
ları ele alınacak. Ortaokullarda, yaşanılan şehre 
ilişkin kazanımlarda ise şehrin sunduğu fırsatlar-
la birlikte riskleri de anlatılacak.

Kaynak: Sabah Eğitim

diline çevriliyor. Böylece Braille alfabesini bil-
meyen bir kişi de görme engelli öğrencinin yaz-
dıklarını okuyabiliyor. İnternete de bağlanabilen 
cihaz, alfabeleri birbirine kısa sürede dönüştü-
rebilme özelliği sayesinde görme engellilerin 
okuyabileceği kitapların sınırını kaldırıyor. MEB 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire 
Başkanı Ertan Göv, yaptığı açıklamada, Braille 
okuma yazma cihazı ile eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlamayı planladıklarını belirtti. Görme engel-
lilerin büyük ve ağır kitaplar taşımak zorunda 
olduğunu aktaran Göv, bu kitapların artık hafıza 
kartında olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Öğrencilerin “Yazı Stili”ni Okullar Belirleyecek

Samsun’un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdür-
lüğü yapan Nurten Akkuş, uluslararası bir vakıf 
tarafından organize edilen “Küresel Öğretmen 
Ödülü Komitesi”nin (The Global Teacher Prize) 
2018 yılı için seçtiği “En iyi 10 öğretmen” ara-
sında yer almanın gururunu yaşıyor. 

Ayvacık Anaokulu Müdürü Akkuş’un 8 yıl önce 
okulunda başlattığı “Baba Bana Bir Masal An-
lat” Projesi, Türkiye genelindeki 45 ilde uygu-
lanır hale geldi. Nur-
ten Akkuş’un yine köy 
okulundaki çocukların 
oyuncak ihtiyacını kar-
şılamak için hazırladığı 
Oyuncak Kumbarası 
Projesi de Türkiye’de 
birçok ödül kazandı. 
Bu proje de 43 ilde 
uygulanarak, köy okul-
larındaki çocukların 
oyuncakla tanışmasını 
sağladı. Hazırladığı projelerle dikkat çeken Ak-
kuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey’in eğitim 
alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu 
ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill 
Clinton’ın üstlendiği Varkey GEMS Foundation 
tarafından organize edilen “Küresel Öğretmen 
Ödülü Komitesi”nin 2018 yılı için seçtiği “En 

iyi 10 öğretmen” arasında yer almayı başardı. 
Daha önce de “En iyi 50 öğretmen” arasında 
yer alan Nurten Akkuş, yaptığı açıklamada, Vak-
fın, 17-18 Mart tarihlerinde Dubai’de düzenle-
yeceği törenle ödülünü alacağını söyledi. 

Bu başarıyı yakalayan ilk Türk öğretmen oldu-
ğuna dikkati çeken Akkuş, “En iyi 50 öğret-
men arasına zaten girmiştim, sonrasında o 50 
öğretmenin içinde yeniden bir değerlendirme 

yapıldı. Dünya gene-
linde araştırma yapıl-
dı. İngiltere’den gelen 
bir yönetmen tarafın-
dan kısa film çekildi. 
Geçen hafta son de-
ğerlendirmeler yapıldı 
ve bugün açıklandı. 
Dünyanın en iyi 10 
öğretmeni duyuruldu. 
En iyi 10’a giren ilk 
ve tek Türk öğretmen 

olarak bir tarih yazdık aslında. Çok mutlu ve 
gururluyum.” dedi. Şu an ilk 10’a seçilen tüm 
öğretmenlerin birinciliğe aday olduğunu, ödül 
töreninde birincinin seçileceğini ifade eden Ak-
kuş, velilerden, çevresinden ve dünyanın birçok 
yerinden tebrikler aldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: www.haberturk.com

‘Dünyanın En İyi 10 Öğretmeni’nden Biri Türk

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine Türkçe dersinde, 
dik temel yazı veya birleşik eğik el yazısı stille-
rinden hangisiyle eğitim verileceği, okul zümre 
öğretmenler kurulunca belirlenecek. 

MEB, hazırlanan ve illere gönderilen genelgeye 
göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutula-
cak birinci sınıf Türkçe dersi için her okul tarafın-
dan, tek yazı stilinde kitap ihtiyacı girişi yapıla-
cak. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma 
yazma öğretiminin, dik temel yazı veya birleşik 

eğik el yazısı stillerinden hangisiyle yapılacağı, okulların zümre öğretmenler kurullarınca belirlene-
cek. Bu kapsamda, her bir okul tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci sınıf Türkçe dersi 
kitap ihtiyacı tek yazı stilinde belirlenecek. 

Alınan karar doğrultusunda, okul yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) 
Kitap Seçim Modülü’ne belirlenen yazı stilinde kitap ihtiyacı girişi yapacak. 
Kaynak: www.haberturk.com
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Okuryazarlık Seferberliği İçin Mobil Uygulama
Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan 
bilgiye göre, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİ-
TEK) Genel Müdürlüğünce geliştirilen “Oku Yaz” 
adlı mobil uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ta-
rafından Google Play Store ve EBA Dükkan’da ya-
yımlandı.

IOS sistemler için de geliştirilen uygulama, akıllı 
tahta ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilir hale ge-
tirildi. Kullanıcılar, uygulamada harflerin yazılış yön-

Yılmaz, İkili Eğitimin 
Kaldırılacağı Tarihi 
Açıkladı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Başbakanımı-
zın kaliteli bir eğitim için ikili eğitimi sonlandır-
ma gibi talimatı var. 2019 yılı sonuna kadar 58 
bin derslik gerekiyor. Bunun da en fazlası İstan-

bul’da. Şu anda 47 bin dersliğimiz inşa halinde. 11 bin dersliğe ihtiyacımız var. Merkezi hükümetle ye-
rel yönetimler, devlet-vatandaş iş birliği ile 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız.” dedi. 

Eğitimde yapılan hizmetlere değinen Yılmaz, şöyle konuştu: “Türkiye’de 284 bin, İstanbul’da 70 
binin üzerinde derslik inşa ettik. Türkiye’de 60 milyarın, İstanbul’da ise 6 milyarın üzerinde yatı-
rım yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 36’dan 24’e düştü, İstanbul’da 
ise ise 56’dan 32’ye düştü. Makul olan 30’un altına çekmek. ”Okul öncesi eğitimle ilgili istatistiki 
bilgiler veren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2000’li yıllarda Avrupa’nın çok çok gerisindeydik, 
doğru dürüst istatistiğimiz bile yoktu. Ancak her 100 öğrencimizden 10’u okul öncesi eğitime 
giderken geçen yıl 5 yaşta okul öncesi eğitime gidenlerin oranı yüzde 74 oldu. Hakkari’de okul 
öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 90, Diyarbakır’da yüzde 95, Erzincan’da yüzde 99. MEB’in 
strateji belgesinde ve Avrupa Birliği’nin 2020 eğitim hedeflerinde var. 2019’da 5 yaş için yüzde 
90’ı yakalayacağız. Okul öncesi eğitimi de telafi ettiğimizde hiç şüpheniz olmasın Avrupa’nın çok 
çok önünde olacağız.” dedi.

Eğitimin nihai çıktısının milli gelir olduğunu vurgulayan Yılmaz, bir insanın gelirini artırmak ve ül-
kesine daha fazla katkıda bulunmak için okuduğunu kaydetti. Türkiye’nin beşeri sermayesini güç 
olarak dönüştürmeyi başardığını aktaran Yılmaz, “Türkiye beşeri sermayeyi kendisine güç olarak 
dönüştürmeyi başarabildi. Bunu da eğitimle başardı. Bunda başarı öğretmenlerimizin. Bulundu-
ğumuz yeri kabul etmiyoruz. Dünyanın en büyük 10 ülkesinden birisi olalım diyoruz. Kaliteli bir 
eğitimi evlatlarımıza verdiğimiz zaman hedeflerimize ulaşırız. Bunun için de ikili eğitimi kaldıraca-
ğız, müfredatımızı güncelleyeceğiz ve evlatlarımıza bir yabancı dili ana dillerini nasıl konuşuyorlar-
sa öyle öğreteceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Eğitim

temlerini ve farklı şekilde yazılışlarını görebilecek, harfleri sesli olarak dinleyebilecek. Uygulama, 
harflerin doğru şekilde yazılmasını kolaylaştıran bir ara yüzle çizgi kontrolü yapılmasına da kolaylık 
sağlayacak. Öte yandan YEĞİTEK EBA stüdyolarında, öğretmen eşliğinde sınıf ortamında okuma 
yazma öğreten örnek ders videolarının çekimine devam ediliyor. Kaynak: Milliyet Eğitim
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37. Kuruluş Yıldönümümüzü 
Coşkuyla ve Gururla Kutladık
Vakfımızın 37. kuruluş yıldönümü MEV Kole-
ji Özel Basınköy Okullarımızda düzenlenen 
törenle kutlandı. Bahçe töreni Koordinatör 
Müdürümüz Yakup Erdoğan ve İlkokul-Or-
taokul Müdürümüz Aylin Belfu Efe’nin öğ-
rencileri eşliğinde Atatürk büstüne çelenk 
koyması,  saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Ardından Yabancı Dil-
ler Zümre Başkanımız Okşan Yağar günün 
anlam ve önemini belirten bir konuşma yap-
tı. MEV Koleji Özel Basınköy Okullularında 
çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda 
ödül alan öğrencilere ödüllerinin verilmesi-
nin ardından bahçe töreni sona erdi. Kon-
ferans salonunda devam eden tören okul 
korosunun seslendirdiği birbirinden güzel 
şarkılarla ve MEV Koleji Özel Basınköy Okul-
ları 2011 yılı mezunlarından Psikolog Cansu 
Yurtseven’in konuşmasıyla sürdü. Mezunu-
muzun ardından kürsüye çıkan Koordinatör 
Müdürümüz Yakup Erdoğan konuşmasında 
“Milli Eğitim Vakfımız eğitim hizmetlerinde; 
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılığı, Anaya-
sal düzene ve hukukun üstünlüğüne saygı-
sıyla herkese örnek olmaya, bu ilkelerle yeni 
nesiller yetiştirmeye devam etmektedir, ede-

cektir” cümlelerine yer verdi. Bakırköy İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın töreni 
onurlandırarak bir konuşma yaptı. Aydın’ın 
konuşmasının ardından 5.sınıf öğrencileri-
miz jimnastik gösterilerini sergilediler. Lise 
öğrencimiz Kaan Arslan’ın okuduğu kom-
pozisyonun ardından ortaokul öğrencileri-
mizin gerçekleştirdiği şiir dinletisine geçildi. 
Drama kulübü öğrencilerimiz, öğretmenleri 
Duygu Terzibaşoğlu sorumluluğunda hazır-
landıkları  “Soma’nın Gözyaşları” isimli dra-
mayı sahnelediler. İlkokul öğrencilerimizin 
sergilediği halk oyunları gösterisinden sonra 
sahneye çıkan ortaokul öğrencilerimizin ha-
zırladıkları Modern Dans gösterisini okul or-
kestramızın sahnelediği müzik performansı 
takip etti ve tören son buldu. 

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda da, 
Vakfımızın 37. yılı coşkuyla kutlandı. Vakfımı-
zın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen ve tüm okul öğrencilerimi-
zin katıldığı “MEV’de Çiz Tasarla“ 16 Şubat 
Cuma günü gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
bu etkinlikle okullarına ve Vakfımıza hisset-
tikleri sevgiyi renklerle anlattılar. Vakıf ve 
Okul yöneticilerimiz, öğretmen, öğrenci ve 

velilerimiz ile Anıtkabir’e gerçekleştirdiğimiz 
ziyaret sırasında öğrencilerimiz tişörtlerini gi-
yerek tasarladıkları tişörtleri üzerlerinde taşı-
dılar. Anıtkabir’de düzenlenen törenin ardın-
dan okulumuzun Lise Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen 37. kuruluş yıldönümü töreni 
için salona gelen katılımcılar salon girişinde 
5. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı resim ser-
gisiyle karşılaştılar. Öğrencilerimizin tuval 
üzerine akrilik boyayla yaptıkları resimlerle 
oluşturdukları sergi büyük beğeni kazandı. 
Törende öğrencilerimizin seslendirdikleri 
Türkçe ve İngilizce şarkılar, sahneledikleri 
Seymen gösterileri ile töreni izleyenlere ke-
yifli anlar yaşattı. Vakfımızın 37. Yılına özel 
düzenlenen “Yardımlaşma ve Dayanışma” 
konulu şiir ve hikaye yarışmasında dereceye 
giren öğrencilerimize teşekkür belgeleri ve 
ödülleri, okul müdürlerimiz tarafından tak-
dim edildi.



11

Millî Eğitim Vakfı’nın 37. kuruluş yıl dönümü 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda da 
düzenlenen bir törenle kutlandı. MEV Denetim 
Kurulu Başkanımız Aydın Özyar, Güzelbahçe 
Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Güzelbahçe Be-
lediye Başkanı Mustafa İnce, Güzelbahçe İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Gü-
zelbahçe İlçe Emniyet Müdürü Caner Ünlü ile 
MEV Bağışçısı Mevlüde Kandemir’in de katıldı-
ğı törende “MEV Benim Okulum” konulu resim 
yarışması ile “Milli Eğitim Vakfı ve Dayanışma” 
konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında de-
receye giren 48 öğrencimiz başarı belgeleri ve 
hediye çekleri ile ödüllendirildi. Vakfımızın ku-
ruluşundan bu yana yaptığı önemli hizmetlerin 
anlatıldığı tanıtım filminin izlendiği törenin açış 
konuşmasını yapan Koordinatör Müdürümüz 
Murat Zorluer, “Kurulduğu günden bugüne-
Vakfımız, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine 
ve üzerine çıkarılmasında kararlı çalışmalarını 
var gücüyle sürdürmektedir. Vakıfçılık bir gönül 
işidir. Bağışçılarımız, o yüce insanlarımız, gönül-
lüler listesinin başında yer alıyorlar. Kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Vakfın, toplumu 
ilgilendiren pek çok olayda önemli rol üstlen-
diğini dile getiren Denetim Kurulu Başkanımız 
Aydın Özyar şimdiye kadar eğitim alanında 

pek çok hizmetler yapan Vakfımızın açtığı özel 
okullarda binlerce öğrenciyi mezun ettiğini be-
lirterek İzmir Bornova’da açılacak yeni MEV Ko-
leji’nin de müjdesini verdi.  “İyinin de iyisi eği-
timcilerin yer aldığı okullarımızda çocuklarınızın 
emin ve ehil ellerde olduğundan hiç kuşkunuz 
olmasın.” dedi. Okul öncesi 5 yaş sınıfı öğren-
cilerimiz ve Denetim Kurulu Başkanımız Aydın 
Özyar ile MEV Bağışçısı Mevlüde Kandemir ha-
nımefendiye çiçeklerini takdim ederek vakfımız 
adına şükranlarımızı sundular. Lise kompozisyon 
dalı birincisi Ekin Karya Köse ile ortaokul şiir dalı 
birincisi Zümra Yeğin’in eserlerini seslendirme-
lerinin ardından 2.sınıf öğrencilerimizin Ege yö-
resi halk oyunları gösterisi katılımcılardan büyük 
alkış aldı. Tören, İlkokul öğrencilerimizden olu-
şan koronun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

Millî eğitimimize 37 yıldır hizmet eden Vakfı-
mızın kuruluş yıl dönümü MEV Koleji Özel Bü-
yükçekmece Okullarımızda da gerçekleştirilen 
keyifli bir törenle kutlandı. Tören Koordinatör 
Müdürümüz Salih Özmen ve Anaokulu-İlko-
kul-Ortaokul Müdürümüz İbrahim Duman’ın 
Atatürk büstüne çelenk koyması ve saygı duruşu 
ile başladı. Ardından 37. kuruluş yıl dönümü için 
düzenlenen “MEV” konulu resim, şiir ve slogan 
yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize 
ödülleri müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımız 
tarafından takdim edildi. Konferans salonunda 
düzenlenen törende Koordinatör Müdürümüz 
Salih Özmen günün anlam ve önemini belirten 
konuşma gerçekleştirdi. Özmen, konuşmasın-
da; ”Eğitim ve öğretimin çağdaş normlarına 
uygun bir biçimde yapılanmasına ve sürdürül-
mesine katkıda bulunmak üzere zamanın Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Sağlam ile ülkemizin seç-
kin ve saygın iş adamları ve eğitimcileri tarafın-
dan kurulan Vakfımız 37. yaşını doldurdu. Vak-
fımızın Ulu Önder Atatürk’ün yolunda giderek 
artan bir coşkuyla sonsuza kadar eğitimimize 
destek vermesini diliyoruz ve aramızdan ayrılan 

kurucular ile genel kurul üyelerine ve değerli 
bağışçılara Allah’tan rahmet, hayattakilere sağ-
lıklı uzun ömürler diliyoruz ve herkese şükran-
larımızı sunuyoruz.” sözlerine yer verdi. Tören 
okul orkestramızın sahnelediği müzikal göste-
ri,vakfımızın 37 yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı 
tanıtım filminin izlenmesi, öğrencilerimizin ba-
şarıyla sergilediği jimnastik ve drama gösterileri 
ile sürerken, “Geçmişten Bugüne Vakıflar” su-
numu büyük ilgi çekti. Tören, öğrencilerimizden 
oluşan okul korosunun seslendirdiği şarkılar ve 
hem öğrenci; hem öğretmenlerimizin sahnele-
diği yöresel danslarla sona erdi.
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Çanakkale Zaferi’nin 103. 
Yıldönümünde Şehitlerimizi Andık
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımız-
da Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve 
şehitlerimiz iki ayrı törenle anıldı. İlk tören, 
sabah ilkokul 3-4. sınıf öğrencilerimizin, ikin-
ci tören öğleden sonra ortaokul ve lise öğ-
rencilerimizin katılımıyla gerçekleşti. 16 Mart 
günü düzenlenen törenlerde günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı Fen Lisesi 
öğrencimiz Ataberk Kıykım yaptı. Öğrenci-
miz “Şehidime Söyleyeceklerim Var” konulu 
kompozisyon yarışmasında kendisine okulda 
1.lik, ilçede 2.lik ödülünü getiren kompozis-
yonunu okudu.  Anadolu Lisesi  birincisi Me-
lisa Özkul da eserini seslendirdi. Bir Anzak 
askeri ile kahraman bir Türk askerinin karşı-
lıklı cephelerde,  duygu ve düşüncelerini ai-
lelerine yazdıkları son mektupta anlatmala-
rının konu edildiği “Çanakkale’den Mektup 
Var” adlı drama izleyenleri duygulandırdı.  
Dramaya müzikleriyle katkı veren öğrencile-
rimizin seslendirdikleri eserler profesyonel-
leri aratmadı. Günün anlamına uygun seçi-
len ezgiler ruhumuzun derinliklerine işledi. 
Çanakkale’yi iliklerimize kadar hissettiren 
sunumun son cümlesi de “Bir milletin kah-
ramanlık destanları muharebelerde, kahra-

manları da o muharebeler esnasında ortaya 
çıkar. Çanakkale’de bir destan yazan ordu-
muzu ve bu destandan çıkan kahraman de-
delerimizi yani vatan kurtulmadan dönmeyi 
düşünmeyenleri bir kez daha minnet ve şük-
ranla anıyoruz.” oldu. Çanakkale etkinlikleri 
kapsamında ortaokul ve lise binamızın  3. 
katına kurulan Çanakkale sergisi, öğrencile-
rimizin ilgi odağı oldu.  15-16 Mart‘ta okul 
öncesi öğrencilerimiz de dahil olmak üzere 
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin gez-
diği sergide  o dönemin asker kıyafetleriyle 
öğrencilerimizi karşılayan sanatçı, etkili bir 
üslupla Çanakkale  Savaşı’na dair önemli 
anekdotları öğrencilerimizle paylaştı.

Çanakkale, bir daha ayağa kalkamaz denilen 
bir milletin bütün dünyayı hayretler içinde 
bırakan direniş destanıdır. Bu destanın 103. 
yıl dönümü MEV Koleji Özel Basınköy Okul-
larımızda da düzenlenen törenle kutlandı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan tören Anadolu Lisesi Korosu 
ve Orkestrasının hazırladıkları parçaları ses-
lendirmesiyle devam etti.  Ardından 10. sınıf 
öğrencilerimizden Elif Şevval Turhan, Faruk 
Nafiz Çamlıbel’in “Ey Çanakkale” isimli şii-
rini okudu.  Koordinatör Müdürümüz Yakup 
Erdoğan konuşmasında “Çanakkale’de ve-
rilen mücadele; birlik ve beraberliğimize, 
bin yıllık kardeşliğimize hiçbir gücün zarar 
veremeyeceğinin en açık kanıtıdır. Şanlı bay-
rağımızın özgürce dalgalandığı yurdumuzu, 
Çanakkale Zaferi’ni ve diğer büyük zaferleri 
bizlere armağan eden bu asil milletin torun-
ları olarak ne kadar övünsek azdır.” sözleri-

ne yer verdi.  Ardından lise öğrencilerimiz 
Murathan Yeşilselvi, Kerem Gülbin, Zeynep 
Karadayı ve Yağmur Serbest Atatürk’ün 
Anzak annelerinde yazdığı mektubu ve bu 
mektuba verdiği cevabı Türkçe ve İngilizce 
olarak okudular. “Çanakkale Kadınları” isimli 
dramanın sahnelenmesinin ardından Çanak-
kale Zaferi’ni ve yurdu düşman işgalinden 
kurtarmak için vatan evlatlarının verdiği eşsiz 
mücadeleyi konu alan sinevizyonun izlenme-
siyle tören sona erdi. 
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MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız 
da düzenlenen bir törenle 18 Mart Çanakkale 
Zaferinin 103. yılını kutlarken aziz şehitlerimizi 
şükran ve minnetle andı. Koordinatör Müdürü-
müz Salih Özmen ve Anaokulu-İlkokul-Ortaokul 
Müdürümüz İbrahim Duman’ın Atatürk büstüne 
çelenk sunumuyla ve saygı duruşu ile başlayan 
törenimiz konferans salonunda İstiklal Marşımı-
zın okunmasıyla devam etti. Ardından 10. sınıf 
öğrencimiz Berkay Şahin günün anlam ve öne-
mini anlatan konuşmasını gerçekleştirdi. Konuş-
masında “Bugün, tarihin en kanlı savaşlarından 
biri olan ve yaklaşık dokuz ay süren bir amansız 
mücadelenin sonunda iman ve azimle kazanıl-
mış zaferi kutluyoruz. Çanakkale Zaferi…Şanlı 
tarihimizde bir altın sayfa…Bugün bizlere bu 
altın sayfayı açan Ulu Önder Atatürk’ü ve kah-
raman silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet 

ve minnetle anıyoruz” sözlerine yer verdi. Ko-
nuşmanın ardından öğrencilerimiz Çanakkale 
Destanını Yaratanlar gösterisini sahneledi. Okul 
koromuzun seslendirdiği Çanakkale ruhuna uy-
gun şarkıların ardından sahneye konan Çanak-
kale oratoryosu ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü Törenimiz sona erdi. 

Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın önsözü-
dür. Türk ulusunun yeniden ayağa kalktığı gün-
dür. Bir diriliş destanıdır Çanakkale! MEV Koleji 
Özel Ankara Okullarımız da 19 Mart Pazarte-
si günü okulumuz Lise Konferans Salonunda 
gerçekleştirdiği törenle, Çanakkale Destanı’nın 
kahramanları olan şehitlerimizi saygı ve minnet-
le andı. Milletimizin şanlı tarihine altın harflerle 
kazınan Çanakkale Zaferi’nin 103.yıl dönümün-
de, eşsiz bir lider olduğunu tüm dünyaya kanıt-
layan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman 
askerlerini gururla ve özlemle yad etti. Günün 
anlam ve önemini belirten konuşmayı öğret-
menimiz Derya Taşçı “Bu müthiş destanın 103. 
yılında tüm kalbimizle Çanakkale’nin kahraman-
larına sesleniyoruz. Memleketimizi ve gelece-
ğimizi korumak,  çocuklarımızın huzur, sağlık 
ve bereket dolu bir Türkiye’de yaşamasını sağ-
lamak için kanını hiç çekinmeden akıtmış tüm 
kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Nur içinde 
yatsınlar, ruhları şad olsun!” sözleriyle yaptı ve 
törene katılan konuklarımızı duygulandırdı. Or-

taokul öğrencilerimiz, hazırladıkları “Çanakkale 
Geçilmez!” adlı gösteride içimizdeki Çanakkale 
ruhunu ve coşkusunu bir kez daha önemle vur-
guladılar. Törende öğretmen ve öğrencilerimiz 
birlikte seslendirdikleri türkü ve şiirlerle, izle-
yenlere duygu dolu anlar yaşattılar. 

Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimi-
zi Anma Günü etkinlikleri kapsamında 19 Mart 
Pazartesi günü Türkçe ve Sosyal Bilgiler Züm-
resi işbirliği ile Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı ta-
rafından düzenlenen “Gezici Müze Otobüsü”  
okulumuza davet edilerek öğrencilerimizin zi-
yaretine açıldı.  Çanakkale ruhunu ve bilincini 
öğrencilerimize aşılamak amacıyla okulumuza 
davet edilen Gezici Müze Otobüsünde Çanak-
kale Savaşı’na ait silahlar, mermiler, top ve tüfek 
maketleri ve kılıçlar sergilenirken öğrencilerimiz 
gün boyu okul bahçemizde kalan Gezici Müze 
Otobüsü ziyaretlerinde hem vatan, bayrak, mil-
let sevgisini iliklerine kadar hissettiler, hem de 
şehitlerimizi anarak duygu dolu anlar yaşadılar.
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MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda İstik-
lal Marşı’mızın kabulünün 97. yıldönümü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü 12 Mart 
Pazartesi günü, İlköğretim Konferans Salo-
numuzda düzenlenen bir törenle kutlandı. 
İlkokul 3. sınıfı öğrencilerimiz,  hazırladıkları 
coşkulu programla günün anlam ve önemi-
ne dikkat çektiler. Vatan Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’u saygıyla ve minnetle anarken İstik-
lal Marşımızın kabul 
ediliş sürecini drama 
gösterileriyle anlat-
tılar.  Minik öğrenci-
lerimizin sergilediği 
gösteriler ve seslen-
dirdikleri türküler iz-
leyenlerin beğenisini 
topladı. 

Milletimizin bağım-
sızlık yemininin man-
zum ifadesi olan İs-
tiklâl Marşı’mızın kabulünün 97. yıldönümü 
nedeniyle MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okullarımızda düzenlenen törende günün 
anlam ve önemini  belirten konuşmayı Coğ-
rafya Öğretmenimiz Ebru Paykoç yaptı. Lise 
öğrencilerimizin başarıyla sunduğu törende  
“İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy” adlı belge-
sel izlendi. “Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik” 
adlı kompozisyon yarışmasında dereceye gi-
ren öğrencilerimize başarı belgeleri Liseler 
Müdürümüz Tülay Yazgan  tarafından verildi. 
Birinci olan öğrencilerimiz Zeynep Kalyon-
cu ve Burcu Sarıtaş eserlerini seslendirdiler. 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına olan inan-
cını, Türk ulusunun bağımsızlık tutkusunu  en 
güzel şekilde ifade eden İstiklâl Marşı’mı-
zı  ortaokul öğrencilerimiz izleyici koltukları 
arasından coşkulu bir şekilde seslendirdi. 
Her kıta bir öğrenci tarafından okundu. Öğ-
renciler sahnede bir araya gelerek İstiklal 
Marşı’mızın son kıtasını seslendirdiler ve  
Türk bayrağı açtılar. Vatan ve bayrak sevgi-
siyle yoğrulan öğrencilerimizin emeği töreni 
izleyen velilerimizi ve öğretmenlerimizi duy-
gulandırdı.

İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 97. yıldö-
nümü MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okul-
larımızda da coşkulu bir törenle kutlandı. 
Okulumuzun lobi alanında düzenlenen tö-
rende marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy 
şükranla anılırken; Lise öğrencilerimiz bando 
eşliğinde İstiklal Marşımızın 10 kıtasını tek 
tek okuyarak lobi alanına indiler. Lobi alanın-
da İstiklal Marşımızın okunmasının ardından 

Ortaokul öğrencilerimi-
zin katılımlarıyla konfe-
rans salonunda devam 
eden törenimiz öğ-
rencilerimizin sahneye 
koyduğu çeşitli drama 
gösterilerinin ardından 
sona erdi.

Yurdumuzun düşman 
işgaline uğradığı fe-
laket günlerinde yazı-
lan İstiklâl Marşı’mızın 

kabul edilişinin 97. yıldönümü MEV Koleji 
Özel Basınköy Okullarımızda da düzenlenen 
törenle kutlandı. Törende günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı  Sosyal Bilgiler 
Öğretmenimiz Vildan Ünal yaptı. Törende 
6.sınıf öğrencilerimizden oluşan koro, İstiklâl 
Marşı’mızı ve ardından İstiklâl mücadelemizi 
seslendirdi. Koordinatör Müdürümüz Yakup 
Erdoğan yaptığı konuşmada “İstiklâl Marşı 
bu millet için, bir kitabın ön sözü neyse tüm 
Kurtuluş Savaşı’nın büyük mücadelesinin ön 
sözü şeklindedir.” cümlesine yer verdi. Daha 
sonra 7.sınıf öğrencilerimizden Ela Aynacı 
ve Emir Salih Uzcan İstiklâl Marşı’mızı oku-
du. “İstiklâl Marşı’nın Kabul Süreci” konulu 
sinevizyon gösterisinin ardından tören sona 
erdi. Bu özel gün kapsamında Bakırköy il-
çesinde düzenlenen İstiklal Marşı’nı Ezbere 
Güzel Okuma Yarışması’nda 7.sınıf öğrenci-
lerimizden Ela Aynacı ilçe birincisi oldu. Ela 
Aynacı ödülünü Florya Tevfik Ercan Lisesin-
de düzenlenen törenle Bakırköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sayın Emrullah Aydın’ın elin-
den aldı.
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İstiklal Marşı’mızın Kabul Yıldönümünü 
Kutladık ve Vatan Şairini Andık
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Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrenci-
leri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanların-
da çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışma-
larını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı’nca ulusal çapta dü-
zenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştır-
ma Projeleri Yarışması’na bu yıl da MEV Koleji 
damgasını vurdu. MEV Koleji Özel Ankara Fen 
Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladık-
ları projeleri Ocak ayında bu yıl 49.su düzen-
lenen yarışmaya sundu. Sunulan projelerden 
yapılan jüri değerlendirmesi sonucu toplam 9 
bilimsel projemiz ön elemeyi geçerek Ankara Bölge Sergisi’ne davet edildi. Ankara, Bartın, Bolu, 
Çankırı, Çorum, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak illerini kapsayan ve 12-15 Mart tarihleri arasında 
Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Ankara Bölge Sergisi’nde, hazırladıkları projeleri ile büyük 
beğeni toplayan öğrencilerimiz projelerini iş ve eğitim dünyası ile buluşturma fırsatı da yakaladı-
lar. 15 Mart’ta gerçekleşen ödül töreninde Fen Lisesi 11.sınıf öğrencilerimizden Nil Deniz Karaca 
ve Damla Odabaşı, danışman öğretmenleri Yasemin Keskin Çinkaya rehberliğinde hazırladıkları 
Değerler Eğitimi alanındaki “Öğretim Yöntem ve Tekniklerimizi “Ters-Yüz” Etmek Değerler Eği-
timimizi Nasıl Etkiler?” isimli projeleri ile Ankara Bölge Birinciliği ödülüne layık görüldüler ve 16-
20 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Türkiye finallerinde bölgemizi temsil etme hakkı 
kazandılar. Yine aynı alanda Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerimizden İremsu Büyüktopçu ve Nur 
Burcu Namlıduru, danışman öğretmenleri Beyza Altıparmak rehberliğinde hazırladıkları “Med-
ya’nın İdeal Beden Algısının İnsan Öz Saygısına ve Öz Sevgisine Verdiği Zararı Azaltmak İçin Be-
den Olumlama Hareketinin Tanıtılması” isimli projeleri ile Ankara Bölge ikinciliği ödülüne layık gö-
rüldü. Ödüllerini Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Vefa Bardakçı’dan alan öğrencilerimiz bizleri 
bir kez daha gururlandırdı. Yarışmanın İzmir Bölge Finallerine katılan MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Fen Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Çağlar Ayberk, Matematik alanında “Gauss Fibonacci Gauss Lucas 
Sayıları ve Kriptolojideki Uygulamaları” konulu projesiyle, sergilenme hakkı kazandı ve okulunu 
başarıyla temsil etti. Yarışmaya MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız 16 proje ile MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Okullarımız ise 21 proje ile başvurarak katılım sağladı.

TÜBİTAK Yarışmalarında MEV Koleji İmzası

Yine TÜBİTAK tarafından düzenle-
nen 12. Ortaokul Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışması’na katılan 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Or-
taokulu 7. sınıf öğrencimiz Melisa  
Bıçakçı  Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
Serap Uyar danışmanlığında ha-
zırladığı “Geçmişin İzleri İki Yakayı 
Birleştirenler: Mübadiller” konulu 
projesiyle yarışmanın ikinci aşaması 
olan Ege Bölge Yarışmasında sergi-
lenme hakkı kazandı ve bölge sergi-

sinde 2. olma başarısına imza attı. MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz Beren İsken-
der ve Ulaş Demir Aydın Fen Bilimleri alanında “Metil Mavisi Biyosorbsiyonu” isimli projeleriyle 
Ankara Bölge yarışmasında sergilenme hakkı kazandılar. Öğrencilerimizi ve onlara ışık tutan, yol 
gösteren değerli öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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İzmir Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından 20-22 Mart 2018 tarihleri arasında düzenle-
nen “Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları”nda Beden Eğitimi Öğretmenleri Elif 
Özçeri Yüce rehberliğinde yarışan Ada Karanfil, Ceylin Lara Günaydın, Duru Altuğlu ve 
Duru Yoldaş’tan oluşan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu Küçük Kızlar Yüzme takı-
mımız İzmir Birincisi oldu. Ali Toprak Dalkıran, Mehmet Bilgiç, Cem Aktar, Yağız Ali Yıldırım 
ve Semih Efe Ağacan’dan oluşan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokul Küçük Erkekler 
Yüzme Takımımız ise İzmir ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Ada Karanfil, Ceylin Lara 
Günaydın, Sıla Denli ve Duru Pınar’dan oluşan  4X100 m. karışık bayrak takımımız İzmir ikin-
cisi, 4X100 m. serbest bayrak takımımız İzmir Birincisi oldu. Yüzücülerimizden Ada Karanfil, 
50 m. serbest stilde İl Birincisi, 100 m. ve 200 m. serbest stilde İl İkincisi olurken 100 m. sırt 
üstü stilde İl Üçüncüsü oldu.  Mehmet Bilgiç ise 50 ve 100 m. sırt üstü stilde İzmir Birincisi oldu.   

Yıldız Kızlarımız İlçe Şampiyonu Oldu 
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Yıldız Kız 
Voleybol Takımı Bakırköy ilçesinin düzen-
lediği Okullar Arası Yıldız Kız Voleybol Tur-
nuvası’nda İlçe şampiyonu oldu. Takımımız 
madalyalarını Ataköy Yaşam Köyü Ferit Ay-
san Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle 
Bakırköy Kaymakamı Sayın Nazmi Günlü’nün 
elinden aldı.

Sanalp, Atletizmde İstanbul Üçüncüsü Oldu
12 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen 
“Uzun Atlama ve 60 metre Kısa Mesafe Ko-
şularında” MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz Sanalp Şen-
türk İstanbul 3.sü olarak önemli bir başa-
rıya imza attı. Öğrencimiz başarı belgesini 
Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürümüz İb-
rahim Duman’ın elinden aldı.
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300 Öğretmen FLT Konferansında Buluştu
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımız ilkini 2017 yılında ELT (İngiliz Dili Öğretimi) adıyla gerçekleş-
tirdiği konferansın ikincisini FLT (Yabancı Dil Öğretimi) adıyla, İngilizce, Almanca ve İspanyolca dil-
lerini kapsayacak şekilde gerçekleştirdi. Konferansta MEV Koleji öğretmenlerinin yanı sıra; Ankara 
ve yakın illerde hem özel hem de resmi okullarda görev yapan İngilizce, Almanca ve İspanyolca 
öğretmenleri, üniversitelerde son sınıf öğrencisi yabancı dil öğretmeni adayları, okul yöneticilerin-
den oluşan 300 katılımcı yer aldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız A.Remzi Sezgin konuş-
masında “Tutkusu olan, fark yaratan, özgürce düşünebilen, sorgulayan çocuklara, gençlere ihtiya-
cımız var ve burada da asıl iş; siz yeni nesil öğretmenlere düşmektedir. Çünkü öğretmenin oyna-
dığı en önemli rol öğrencilerini motive etmek, her öğrenci için olumlu bir izlenim bırakması çok 
önemlidir. Konferansımızın başlığı olan “Face the Pace”, Hızla Yüzleşmek’ten amacımız, çok hızlı 
gelişen iletişim teknolojilerine yetişmek ve bu teknolojileri öğretim hayatımızda öğrencilerimize 
daha yararlı olabilmek adına kullanabilmektir.  Çağın gereksinimi olan teknolojinin hızına yetişmek 
ve bunu eğitim ve öğretime uyarlamak adına, sizlerin bu gün burada yapılacak oturumlarda bilgi 
ve deneyimlerinizi paylaşarak ve profesyonel hayatınızda kullanacağınız yararlı bilgiler edineceği-
nize inanıyorum.” cümlelerine yer verdi.

Yabancı dil eğitimindeki yeni uygulamaların öğretmenlerle paylaşılmasını hedefleyen, öğretmen-
lerin meslekî yeterliliklerinde ve tutumlarında değişiklik yapmalarını sağlamayı amaçlayan FLT 
Konferansı’na yurt içi ve yurt dışından katılan uzman konuşmacılar, dil öğretimindeki farklı ve yeni 
teknikleri tüm yönleriyle masaya yatırarak katılımcılara yepyeni ufuklar açtı.

Sude ve Begüm’den Türkiye Dereceleri
17-18 Mart’ta Nevşehir’de düzen-
lenen MEB Okullar Arası Eskrim 
Türkiye Şampiyonası’nda MEV 
Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğ-
rencimiz Sude Aksel Kılıç dalında 
Türkiye 2. si olurken; öğrencimiz 
Begüm Yücel ise 17-18 Şubat’ta 
Eskişehir’de düzenlenen MEB 
Okullar Arası Ritmik Jimnastik Tür-
kiye Şampiyonası’nda Türkiye 3. sü 
olmayı başardı.
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Lise Step-Aerobik Takımımız İzmir Birincisi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından lise ve ortaokul 
öğrencileri arasında düzenlenen “Step Aerobik İl Birin-
ciliği Müsabakaları”nda MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları lise dans takımımız birinci, ortaokul takımımız 
dördüncü oldu.  Efza Eroğlu, Gökçe Alpay, Talya Pekdo-
ğan, Sude Karadede, Zeynep Bilgili, Sıla Kalkan, Dilara 
Yeğin, Dilara Fersah ve Emine Aysel Gençkurt’tan olu-
şan lise takımımız Beden Eğitimi Zümre Başkanı Mine 
Bedre rehberliğinde muhteşem performanslarıyla birin-
ciliği hak ettiler. Öğrencilerimiz,  31 Mart 2018 tarihinde 
Sakarya’da gerçekleşecek Türkiye finallerinde İzmir’i ve 
okulumuzu temsil edecekler. Beden Eğitimi Öğretmen-
leri Sinem Akın rehberliğinde çalışmalarını sürdüren Elif 
Duru Tanrıseven, Ada Gültekin, Duru Özek, Simge Yıldı-
ral, Aleyna Dilber Gençkurt, Nehir Akyazı, Gözde Başkal 
ve Deniz Kandemir’den oluşan ortaokul step aerobik ta-
kımımız da İzmir dördüncüsü olarak bizleri gururlandırdı.

Bilim Yarışmasında 1.lik 
Çevreci Projemizin
MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu 7.sınıf 
öğrencilerimiz Elif Kaya ve Esma Kaya FVM Işık 
Okullarının düzenlediği 3. Fen Bilimleri Proje 
Yarışması’nda yarıştıkları temiz enerji kullanımı-
na yönelik bilinç oluşturmayı amaçlayan çevre 
dostu projeleri “Akıllı Şarj Edilebilir Şezlong” ile 
birinci oldular. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

1. Ağaç Dikme Şenliği 400 Fidanla Başladı
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
ortaokul ve lise öğrencilerimiz, 
öğretmen ve idarecilerimizin de 
katılımları ile Orman Bakanlığı 
tarafından okulumuza sağlanan 
orman arazisine 400 fidan di-
kerek çevre bilincinin önemini 
gösterdiler. Kimya öğretmenimiz 
Müjgan Kartal Dinç rehberliğin-
de çocuk ve gençlerimizin duyar-
lı bireyler olarak yetiştirilmesi ve 
çevre sevgisinin aşılanması ama-
cıyla  bu yıl birincisi düzenlenen 

”Ağaç Dikme Şenliği” etkinliğini önümüzdeki yıllarda geleneksel hâle getirip tekrarlamayı 
hedefleyen öğrencilerimiz, bozkırın yeşil alanlara ne kadar büyük emeklerle dönüştüğünü 
tecrübe ettikleri bu organizasyonda ağaçlarını dikerken oldukça keyifli vakit geçirdiler.
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SEMEP Projesine Ev Sahipliği Yaptık
2017-2018 döneminde “UNESCO-SEMEP” Projesinin Marmara Bölgesi Koordinatörlüğünü MEV 
Koleji Özel Büyükçekmece Okulları üstlendi. Proje kapsamında 10 Mart Cumartesi günü 63 oku-
lun 126 afiş katılımı ile gerçekleştirilen afiş etkinliğinde “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları ve Küresel Enerji Verimliliğini Arttırma-Temiz ve Güvenilir Enerji” konulu sunum-
lar interaktif ortamda gerçekleştirildi. Proje kapsamında 12 Mayıs 2018 tarihinde okulumuzda ger-
çekleştirilecek SEMEP Bilim Proje Fuarı’nda ise katılımcı okullar, hazırladıkları projeleri sunacaklar. 

Masal Türkiye Şampiyonu Oldu
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 12-14 Ocak 2018 ta-
rihlerinde Ankara’da düzenlediği Artistik Buz Pateni Baş-
kent Ümitler Şampiyonası’nda Ankara, İzmir, İstanbul ve 
Kocaeli’den katılan 73 sporcu mücadele etti. Organizas-
yonda  6-9 yaş grubunda MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Masal Oran,  25.83 puanla Türki-
ye birincisi oldu. Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 23-27 Ocak 
2018 tarihlerinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Skate 
Helena Yarışmasında da ülkemizi temsil eden Masal, 17 
sporcu içerisinden ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 
Son olarak İzmir, Kocaeli ve Ankara’dan 84 sporcunun 
katıldığı 16-18 Mart 2018 tarihlerinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Buz Sporları Salonunda düzenlenen “Artistik 
Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası”nda Türkiye ikincisi 
olarak derecelerine bir yenisini ekleyen Masal bu önemli 
başarılarıyla bizleri gururlandırdı. 

Nurettin Karatede 
Ankara 2.si Oldu
23 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen 
MEB Okullar Arası Karate İl Müsabakaları’nda 
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 7. sınıf öğ-
rencimiz Nurettin Kaya zorlu rakiplerini geride 
bırakarak Ankara 2. si olmayı başardı.
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Küçük Buluşlar MEV’ de Buluştu
MEV Koleji Özel Ankara Okulları, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında öğrenci-
lerin günlük hayatımızı kolaylaştırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla Çankaya ilçe-
sindeki okulların da katılımıyla ‘’Küçük Buluşlar MEV’de Buluşuyor’’ projesini gerçekleştirdi. 

Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Hüseyin Baltutar, Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları A. 
Remzi Sezgin ve Mehmet Temel, Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Talat Bulut, MEV 
Genel Müdür Vekili Funda Kahraman, okul yöneticileri ve velilerin katılımıyla gerçekleştiri-
len proje sergisinde öğrenciler yaratıcılık ve yeteneklerini kullanarak oluşturdukları ürünleri 
sergileme ve tanıtma imkânı buldular. MEV Koleji Özel Ankara İlkokul-Ortaokul Müdürü 
Pınar Baydaş ‘Öğrencilerimizin içinde var olan yetenekleri ortaya çıkarmak, araştırma ve 
keşfetmeye yöneltmek, kendisini doğru ifade etmesini sağlamak, iletişim kurma yönünü 
güçlendirmek adına Küçük Buluşlar MEV’de Buluşuyor projesini 2. ve 3. sınıflarımızla ger-
çekleştirdik. Küçük yaş grubu çocukların bilimle buluşması çok özeldi. Çocuklarımız bilim 
insanı olma yolunda bilimin yol gösterici ışığında ilk adımlarını attılar. Heyecanları ve gözle-
rindeki ışık, araştırmaya, üretmeye ne kadar açık olduklarını gösteriyordu. Günlük hayatımızı 
kolaylaştıracak teknolojik bir ürün tasarlayarak yaşam becerisi kazanan çocuklarımıza, proje-
mizde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim.’’ dedi. 

MEV Koleji Özel Ankara Okulları bir kez daha geleceğe umut veren öğrencilerin projeleri-
ne destek vererek onlara bilimi sevme, araştırma yapma ve yenilikçi olma kapılarını ardına 
kadar açtı. Projenin ardından öğrencilerimiz Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Özel’e kendi yaptıkları hediyeleri takdim ettiler. 
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Tan, Santa Claus’ta Takımının En İyisi
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu öğrencimiz 
Tan Nisan Göksal, 11. Santa Claus Turnuvası’nda 
Macar Spor Kulübü Dunaújvárosi Acélbikák buz 
hokeyi takımında mücadele etti. Göksal, turnuva 
sırasında “Takımın En İyisi” kupasını ve maçlar sı-
rasında 3 kere “Maçın En İyi Oyuncusu” ödüllerini 
alarak 400 oyuncu arasından en iyi 20 oyuncu ara-
sına girdi. Turnuvanda 5 ülke ve 21 farklı şehirden 
gelen toplam 36 takım mücadele etti.

KoppelMUN Etkinliği için Amsterdam’daydık
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi 
11.sınıf öğrencilerimiz 9-11 Şubat 2018 tarihleri ara-
sında Hollanda Amsterdam’da düzenlenen  “KOP-
PEL MUN” (Model Birleşmiş Milletler) etkinliğinde 
üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından öğren-
cilerle bir araya geldiler.  Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğ-
rencilerimiz 9 Şubat itibariyle başlayan konferansta 
aktif rol aldılar. Konferansın birinci gününde gün 
çözüm önerisi kabul edilen öğrencimiz Doğa Budak 
ikinci,  ‘lobbying’de (lobi faaliyetleri) diğer ülke de-
legelerinin sorularına tek tek cevap veren head delegate (baş delege) öğrencimiz Yağızhan Kara-
kurt okulumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler.

Hentbol’da MEV Koleji’nin Sözü Geçer

İzmir 2.si MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu küçük erkek hentbol takımımız, 3-6 Mart 2018 
tarihleri arasında Burdur’da gerçekleşen Küçük Erkekler Türkiye Grup Yarışmalarından çıkarak Tür-
kiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Öğretmenleri Kemal Kurarlar liderliğinde Eray Aktaş, 
Efe Yılmaz, Onur Balcı, Taylan Pekdoğan, Eren Batur, Doruk Ateş, Cem Ari, Mert Büyükyıldırım, 
Onat Cevhertaş, Arda Korkmaz, Dylan Doruk Mamacı, Can Akıncıoğlu, Mustafa Efe Tüfekçioğlu, 
Ulaş Gürkaş ve Kaan Cem Özakgül’den oluşan takımımız grup müsabakalarında önce Eskişe-
hir Sami Sipahioğlu Ortaokulunu farklı bir skorla yendi, sonra da Isparta Hızırbey Ortaokulunu 
geçerek yarı finale yükseldi. Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Emir Türkbey, Atakan Tezcan, 
Arda Cankul, Barış Üstün, Kaan Yalçın, Efe Yalçın, Kaşif Ergüleç, Can Tatlıcı, Batuhan Sağır, Emre 
Çamtepe, Benjamin Altay Demir, Tan Karageldi, Onur Ural, Ali Yılmaz, Jason Barış Weber ve Cem 
Arslantürk’ten oluşan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Lisesi hentbol takımımız İzmir Gençlik İl Spor 
Müdürlüğünün düzenlediği İzmir Liseler Arası hentbol müsabakalarında İzmir 4.sü oldu. 
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EN Murat Dalkılıç’ı Kendi Şarkılarıyla Ağırladık
Türk Pop Müziği’nin güçlü erkek vokallerinden Murat Dalkılıç, MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okullarımızın konuğu oldu. Müzik Kulübü öğrencilerimizin öğretmenleriyle birlikte büyük 
bir heyecanla uzun süredir hazırlığını yaptığı “Murat Dalkılıç Şarkıları Konseri”nde, albüm-
lerinde seslendirdiği on iki farklı şarkıyı öğrencilerin ağzından dinleyen Dalkılıç, duygu dolu 
anlar yaşadı. Can Bonomo gibi örnek sesleri Türk müzik dünyasına kazandırmanın onurunu 
taşıyan okulumuz, İzmir’in yetiştirdiği bir başka güçlü sesi; Murat Dalkılıç’ı ağırlamanın he-
yecanını yaşadı. Müzik Zümre Başkanı Banu Altay Ergür, Müzik Öğretmenleri Oktay Öztürk, 
Seher Öztürk, Tenay Çiğdem ile birlikte Kasım ayından bu yana bu özel buluşma için çalışan  
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin oluşturduğu koro ve orkestra, birbirinden güzel 
Murat Dalkılıç şarkılarıyla büyük beğeni topladı ve sanatçıya unutamayacağı bir gün yaşattı.  
Soloda görevini tamamlayan her öğrenciyi tek tek öperek tebrik eden Dalkılıç’ın bu içten 
yaklaşımı veliler tarafından uzun süre alkışlandı. Dalkılıç, öğrencilerimize seslenişinde “Bu-
gün bana çok özel bir şey yaşattınız. Burada yaşadığım ve hissettiğim duygu her sanatçıya 
nasip olmaz. Size müteşekkirim. Koroda, soloda ve orkestrada görev yapan tüm öğrencilere 
ve onları yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.” dedi. Koordina-
tör Müdürümüz Murat Zorluer de, “Yaklaşık beş yıldır bu tür etkinlikler  gerçekleştiriyoruz. 
Öğrencilerimiz bu yıl da Murat Dalkılıç´ın şarkılarını söylemek istediler. Çok emek harcadılar. 
Bugün mutlu sona ulaştılar. Öğrencime, öğrencilerimizi kırmayıp bugün bizlerle birlikte ol-
duğu için çok teşekkür ediyorum.” dedi. Etkinlik sonunda ortaokul öğrencimiz Bahar Uz’un 
yaptığı Dalkılıç’ın kara kalem portresi Okul müdürlerimiz tarafından Dalkılıç’a takdim edildi.

Bilim Kahramanları Buluştu
Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla 
gerçekleştirilen dünyanın en büyük çocuk ve genç-
lik organizasyonlarından biri olarak tanımlanan ‘First 
Lego League’ yerel turnuvalarının İzmir ayağı  3-4 
Mart tarihlerinde Fuarizmir’de gerçekleşti. MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğrencilerimiz Ege Üni-
versitesi Su Ürünleri Fakültesinden de destek alarak 
yürüttükleri proje kapsamında su hıyarlarının yaşam 
döngüsünü ve avlanma sürelerini incelediler. Ayrıca 
kıyılardaki deniz hıyarlarını korumak ve halkı bilinç-
lendirmek için Güzelbahçe Belediyesinden aldıkları 
veriler ışığında afiş hazırladılar. 17 Şubat ‘ta düzen-
lenen Ankara ayağında ise MEV Koleji Özel Ankara 
Okulları Robotik takımımız yer aldı.  Etkinlikle birlikte 
FLL değerlerini benimseyen öğrencilerimiz güzel bir 
deneyim yaşayarak okulumuzu başarıyla temsil ettiler.
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Bir Tatlı Huzur Vermeye Gittik
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 2. sınıf öğ-
rencilerimiz 18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası kapsa-
mında 23 Mart Cuma günü Demetevler Fatma 
Üçer Huzurevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdiler. 
Topluma Hizmet Projemizin sarmal bir şekilde 
ilerlediği bu etkinlik için, öğrencilerimiz dönem 
başında kumbaralarında biriktirmeye başladık-
ları paralarla, Huzurevi’ndeki dede ve ninelerine 
hediyeler aldılar. Sınıflarında özenle yaptıkları 
hediye paketlerine içlerinden gelen resimleri 
küçük etiketleri de ekleyerek hazırladıkları hedi-
ye paketlerini huzurevindeki nine ve dedelerine 
sunan miniklerimizin neşesi büyüklerimizin yor-
gun kalplerine adeta can verdi. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami 
Erkoç ve Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Mü-
dürü Murat Özdemir de çocuklarımızın huzurevi 
ziyaretine eşlik ederek hem çocuklarımızın, hem 
de yaşlılarımızın yanında olarak desteklerini esir-
gemediler. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi 
Onur Kurulu öğrencilerimiz de Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuncay Özvural reh-
berliğinde Narlıdere Yaşlı Bakımevi’ne gerçek-
leştirdikleri ziyaretle mutlulukların en anlamlısını 
yaşadılar ve yaşattılar. Yaşlılarımızı mutlu etmek, 
onların elini öpüp, gönüllerini almak amacıyla 
gerçekleştirilen organizasyona okul orkestramı-
zın öğrencileri ve Müzik Öğretmenimiz Oktay 
Öztürk de katılınca etkinlik, danslarıyla, şarkıla-
rıyla özel bir etkinliğe dönüştü. 10 ve 11 Ocak 
2018 tarihlerinde gerçekleşen projeye tüm sınıf 
düzeylerinden onur kurulu üyesi elli öğrencimiz 
katıldı. Evlerinde hazırladıkları yiyecekleri yaş-
lılarımıza ikram eden, müzik eşliğinde yaşlıları-
mızla dans eden öğrencilerimizin empati geliş-
tirmeleri ve yaşanmışlıklara saygının pekişmesi 
amacıyla düzenlenen organizasyon öğrencileri-
mizin gönüllü katkılarıyla arzu edilen düzeyin de 
üstünde bir fayda ile gerçekleşti. 

World Scholar’s Cup’ta Yine İddialıyız
Geleceğin bilgin ve liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni 
becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla Dünya’da 40’tan fazla ül-
kede gerçekleştirilen, “World Scholar’s Cup”ın (Dünya Bilginler Kupası) bölgesel ayağı bu yıl 8-10 
Aralık tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Farklı kültürleri bir araya getirerek, bugüne ve geleceğe 
ait fikir ve durumlar üzerine münazara yapılan, kompozisyonlar yazılan organizasyona MEV Koleji 
Özel Ankara Anadolu ve Fen Liselerinden 18 öğrencimiz ile birlikte 6 takım olarak katıldık. 400’ün 
üzerinde öğrencinin katıldığı Dünyanın sayılı turnu-
valarından biri olan World Scholar’s Cup’ta; Scholar’s 
Bowl, Team Debate, Collaborative Writing, Scholar’s 
Challenge gibi kategorilerde öğrencilerimiz  İngilizce 
dil yeteneklerinde sergiledikleri başarılı performansla 
altın ve gümüş madalyalar kazandılar. Yarışmaya ka-
tılan 6 takımımız da Türkiye turunda kazandıkları ba-
şarılar nedeniyle Temmuz ayında gerçekleştirilecek 
olan Global Round’da okulumuzu Barselona’da temsil 
etme hakkı kazandılar. 
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Erasmus Plus Ekibimiz Çekya’da
Türkiye, Polonya, İtalya, Çekya, Bulgaristan ve 
İspanya’nın  ortaklığında yürütülen “Historical 
Board Games for Peace – Making History Alive” 
adlı  Erasmus Plus Projesinin koordinasyon top-
lantısı, 11-17 Mart 2018 tarihleri arasında Çek-
ya’nın Karvina kentinde  gerçekleştirildi. Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesin-
deki  Erasmus Plus  Projesine MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Ortaokulu öğrencilerimiz Emir Se-
moğlu, Jamie Deniz Webber, Bengi Nur Ulaş, 
Ayçıl Kapar, Koordinatör Müdürümüz Murat Zo-
ruler, Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Mine Aygül Kaya ve İngilizce Öğretmeni Banu Gaye Çe-
tinayak rehberliğinde  katıldılar. “Zakladni Skola a Materska Skola Delnicka” da gerçekleşen 
proje çalışmalarında öğrencilerimiz hazırladıkları tarihsel olayları konu alan kart oyunlarını 
tanıttılar.  Projenin bir parçası olan okul tanıtımları bölümünde Koordinatör Müdürümüz Mu-
rat  Zorluer, proje katılımcı ülkelerin eğitimcilerine pek çok uygarlığın izlerini taşıyan kenti-
miz İzmir ve okulumuzun eğitim anlayışı ile  fiziki olanaklarının da tanıtıldığı bir sunum yaptı.

Minik Okçularımız Ankara 2.si Oldu
Ankara 4.Okullararası Okçuluk Şampiyonası 10-11 
Mart 2018 tarihlerinde özel okullardan 127 , devlet 
okullarından 378 öğrencinin katılımıyla MEV Koleji 
Özel Ankara Okulları Zehra Andaç Spor Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan 
yarışmada 7-8 yaş klasik yay bayanlar grubunda yarı-
şan MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 1.Sınıf öğrenci-
miz Eda Yıldırım bireyselde Ankara 4.sü olurken, aynı 
kategoride öğrencimiz Aybars Tahir’le oluşturduğu 
takımla 7-8 yaş klasik yay mix takım yarışmasında An-
kara 2. si olma başarısı gösterdi. Minik öğrencilerimi-
zi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Artistik Jimnastikte İzmir Şampiyonu Olduk
Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenle-
nen Artistik Jimnastik İl Birinciliği müsabakalarında Beden 
Eğitimi Öğretmenleri Mine Kıvrık ve Seray Özenç rehberli-
ğinde minik A kategorisinde yarışan MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe İlkokulu Artistik Jimnastik takımımız (Beren De-
rin, Öykü Yılmaz, Fatma Merve Oruç, Ecesu Çelimli) İzmir 
1.si oldu. Minik B kategorisinde yarışan öğrencilerimiz de 
okulumuzu başarıyla temsil ederek İzmir 4.sü oldular. Grup 
yarışmalarından Türkiye finaline İzmir il birincisi olan Minik 
A takımımız 16-18 Mart 2018 tarihinde Bolu’da düzenle-
nen “Okullar Arası Artistik Jimnastik Türkiye Grup Yarışması”nda üçüncülük kürsüsüne çıktı.  
Öğrencilerimiz bu başarılarıyla 6-8 Nisan 2018 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Türkiye 
Şampiyonasına katılarak okullarını başarıyla temsil ettiler.
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Kodlama Projemiz Expo-2017’de
Akademisyenleri, karar vericileri, uzmanları, öğ-
retmenleri, öğrencileri, Sivil toplum kuruluşlarını 
ve özel sektörü biraraya getirmesi amacıyla MEB 
YEĞİTEK önderliğinde gerçekleştirilen, teorik ve 
pratik bilgilerin tartışıldığı ve paylaşıldığı Eğitim-
de FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde 
MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi 11. sınıf öğ-
rencilerimizden Utku Tetikçe ve Egemen Türk-
yılmaz, Kimya öğretmenimiz Yasemin Çinkaya 
danışmanlığında hazırladıkları “Öğrenci Merkezli 
Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar” 

kategorisinde  “İçinde Ne Var?” başlıklı kodlama projeleri ile ilgili katılımcılara yaptıkları sunum bü-
yük beğeni topladı ve bildiri kitapçığında yer almaya hak kazandı. Ayrıca, öğrencilerimiz TÜBİTAK 
ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 09-10 Eylül tarihlerinde Hacettepe Üniversitesince düzenlenen 
3. STEM Öğretmenler Konferansı’nda gerçekleştirdikleri poster sunumlarıyla da katılımcıların büyük 
beğenisini kazandı. 

Lise Öğrencilerimizden LÖSEV’e Destek
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 
9. sınıf öğrencileri  Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvar 
dersleri  kapsamında yürüttükleri çeşitli deneysel çalış-
malardan biri olan kimya laboratuvarında Soğuk Sabun 
Yöntemi ile ürettikleri sabunları bu yıl LÖSEV yararına 
okulumuzda düzenledikleri kermes ile satışa sundular. 14 
Aralık’ta Kimya öğretmenimiz Müjgan Kartal Dinç reh-
berliğinde gerçekleştirilen kermese öğrencilerimiz, okul 
personel, öğretmen ve yöneticilerimiz de büyük destek 
verdi. Kermesten elde edilen gelir LÖSEV’e bağışlandı. 

Lise Basketbol Takımımız İlçe Şampiyonu Oldu
Güzelbahçe Kaymakamlığı tarafından 
ilçe okulları arasında düzenlenen “Lise-
ler Arası Basketbol Bahar Turnuvası”n-
da Beden Eğitimi Öğretmenleri Erol 
Tekin rehberliğinde; Yiğit Eriği, Batu 
Sulak, Ruşen Karahöyük, Tibet Atıcı, 
Bora Köseoğlu, Atakan Güldaş, Arda 
Bilgin, Arda Acarlı, Taha Oyuklu, Ömer 
Yüce, Sean David Tanner, Batuhan De-
mirkesen, Efe Deniz, Mert Göçmen ve 
Ege Deniz’den oluşan MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Okulları Lise basketbol 
takımımız sırasıyla: Dr. Güngör Özbek 

Anadolu Lisesi, Mektebim Koleji, Bahçeşehir Kolejini yenerek finale yükseldi. 23 Mart 2018 ta-
rihinde gerçekleşen final maçında ilk atışını Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü’nün yaptığı 
ve Liseler Müdürümüz Tülay Yazgan’ın öğrencileriyle birlikte izlediği heyecanlı final maçında Özel 
Kent Kolejini 62-52’lik skorla geçen lise takımımız ilçe şampiyonu oldu.
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Minikler Yüzme Takımımız Ankara 4.sü
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu öğrencile-
rinden oluşan minikler yüzme takımımız MEB 
Okullar Arası İl Müsabakaları”nda okulumuzu 
başarıyla temsil edip Erkeklerde Ankara 4. sü , 
Kızlarda Ankara 5. si oldu. 4. Sınıf öğrencimiz 
Cüneyt Yıldız 50 m. Kurbağalamada Ankara 
3.sü, 100 m Kurbağalamada Ankara 4.sü; Sinan 
Yıldız, Bahadır Yıldız, Cüneyt Yıldız, Burak Ça-
kan”dan oluşan takımımız 4x50m Serbest Bay-

Bayrak Sevgisi Derecelerle Taçlandı
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda kazan-
dıkları vatan, millet ve bayrak sevgisini eserlerine 
yansıtan öğrencilerimiz, 12 Mart İstiklâl Marşı’mızın 
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü etkin-
likleri kapsamında il ve ilçe çapında açılan resim, 
şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye gire-
rek okullarına haklı bir gurur yaşattılar. İzmir İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünün açtığı “Mehmet Akif Ersoy 
ve Gençlik” konulu resim yarışmasında MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe İlkokulu 4.sınıf öğrencimiz Duru 
Kuş’un eseri il ikincisi olurken; şiir dalında Ortao-
kul 7. sınıf öğrencimiz Melisa Bıçakçı “Korkma” adlı 
eseriyle İl Birincisi, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün açtığı “İstiklâl Marşı’nı Söylerken Neler 
Hissediyorsunuz?” konulu kompozisyon yarışmasın-
da “Bir Ölümsüzlük Kanıtı” adını verdiği kompozis-
yonuyla Ortaokul 7. sınıf öğrencimiz Damla İncebı-
yık ilçe ikincisi oldu. Öğrencimiz Melisa Bıçakçı’nın 
ödülünü almak için çıktığı kürsüde kazandığı para 
ödülünü Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına bağışlamak 
istediğini ifade etmesi törende bulunan protokol ve 
katılımcıların büyük takdirini kazandı.

rak Yarışında Ankara 4.sü, H. Göktuğ Tunçay, Sinan Yıldız, Bahadır Yıldız ve Cüneyt Yıldız’dan 
oluşan takımımız 4x50 m.karışık bayrak yarışında Ankara 2. si olarak bizleri gururlandırdılar.

Batuhan Yeniden Birincilik Kürsüsünde
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Türkiye Yelken Federas-
yonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken 
Yarışları 27 Ocak 2018 tarihinde sona erdi. Fethiye 
Belediyesi’nin katkılarıyla TYF tarafından Çalış mevki-
inde gerçekleştirilen yarışlarda, 420, RS: X, RS: One 
ile Techno 293 sınıflarında 150 sporcu mücadele etti. 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi 10. sınıf 
öğrencimiz Batuhan Arslan, RS:X Genel ve RS: Genç 
Erkek klasmanlarında yedi yarışı da kazanarak birinci-
lik kürsüsüne çıktı.
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MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız tarafın-
dan düzenlenen “14. Fen Bilimleri Şenliği ve 
Proje Yarışması’nda bu sene 53 okul, 101 pro-
jeyle yarıştı. Şenliğin açılış törenine, Merkez Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Te-
mel, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ömer Faruk Yelkenci, Yönetim 
Kurulu Üyemiz İbrahim Çoksak, MEV Genel Mü-
dür V. Funda Kahraman, MEV Kurul Sekreteri A. 
Ozan Kılıç katıldı. İstanbul’un prestijli üniversi-
telerinden değerli akademisyenlerin jüri olarak 
görev yaptığı şenliğin açılış konuşmasını yapan 
Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan’ın ar-
dından kürsüye gelen jüri üyesi Prof. Dr. Gülşen 
Altuğ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Mehmet Temel konuşmalarını yaptılar. Temel 
konuşmasında   “Eğitimin başarısı öğretilen bil-
ginin miktarı değildir. Önemli olan öğrencinin 
öğrenmeye karşı isteklendirilmesi ve öğren-
diklerini kullanabilme becerisinin geliştirilmesi, 
analitik düşünme, analiz-sentez yapabilme be-
cerilerinin güçlendirilmesidir. İşte bu becerile-
rinin geliştirilmesine, bilgi ve teknoloji toplumu 
olmamıza büyük katkı sağlayan bu bilim şenlik-
lerini çok önemsiyorum. Bu şenliğe katılan öğ-
renci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” 

cümlelerine yer verdi. Projeleri değerlendirecek 
jüri üyelerine plaketlerinin takdim edilmesinin 
ve misafirlerin projelerin bulunduğu sergi ala-
nını gezmelerinin ardından  öğrenciler jüriye 
projelerini sundular. Jüri üyeleri projeleri de-
ğerlendirirken gazeteci-yazar Kalust Şalcıoğlu 
“Sosyal Medya ve Gelecek” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Okul orkestramızın sahnelediği 
performanstan sonra İl Milli Eğitim Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Faruk Yelkenci 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Yelkenci konuş-
masında “ Bir eğitim sistemi, hayal kurmak, sor-
gulamak ve sevgi üzerine kurulmalıdır. Bu üç te-
mel sistem üzerine kurulan eğitim sistemi iyi bir 
eğitim sistemidir” cümlelerine yer verdi.Jürinin 
değerlendirmeleri sonucu Fen Bilimleri dalı bi-
rincilik ödülünü Özel Atakent Mektebim Ortao-
kulu, Fizik dalı ve Kimya dalı birincilik ödüllerini 
İzmir Özel Çakabey Lisesi, Biyoloji dalı birincilik 
ödülünü İzmir Fen Lisesi aldı. Kura ile belirlenen 
MEV Özel Ödülünü öğrenci Ali Karakaş ve da-
nışman öğretmen Ayşegül Karapınar kazandı. 
Kazanan okulların öğrenci ve danışman öğret-
menlerine ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Faruk Yelkenci 
takdim etti.

Fen Bilimleri Şenliğimiz Yine Ses GetirdiFen Bilimleri Şenliğimiz Yine Ses Getirdi
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Minik öğrencilerin öğretmeni olmak çok keyif-
lidir. Tipik gününüz onlarla parmak boya şahe-
serleri oluşturmayı ve eğlenceli, eğitici şarkılar 
söylemeyi, kitap okumayı içerir. Keyifle onları iz-
lersiniz. Gençlik halleri gözlerinizin önüne gelir, 
duygulanırsınız.

Ama bazen sevimli melekler çığlık atarak ağlar-
lar, öfke nöbetleri geçirirler, arkadaşlarına vurur-
lar. Sizi o kadar zorlarlar ki sabrınızı ve kontrolü-
nüzü kaybetmekten korkarsınız. Üstüne bir de 
bu öfke nöbetleri esnasında arkadaşına zarar 
vermişse; bu gerilime bir de veli tepkileri ekle-
nir. Bazı veliler bu çocuğun okuldan atılmasını, 
istenmediğinin dile getirilmesini hatta karakola 
bile şikâyet edilmesini isteyebilirler.

Baskılar kaçınılmazdır, öfke nöbeti geçiren ço-
cuğa şöyle bir bakarsınız. Çocuktur işte, küçük 
elleri minik bedeni… Üzülürsünüz. Peki, ne yap-
malısınız? Öncelikle sınıfınızın kontrolünü eliniz-
de tutmanız önemlidir. 
Gelin bu zor davranışların 
neler olduğuna bir baka-
lım. Aslında hepimizin so-
run olarak nitelendireceği 
davranışlar, farklı olabilir. 
İlk adım doğru bilgiye sa-
hip olmaktır. 

Zor davranışları bazı baş-
lıklar altında toplarsak; 

Saldırgan olarak tanımlanabilecek davranışlar: 
itmek, ısırmak, başkalarına oyuncak fırlatmak, 
vurmak

Düzen bozucu davranışlar: sebepsiz yere ba-
ğırmak, sınıfı haber vermeden terk etmek, sınıf 
içinde amaçsızca koşmak, öğretmeni dinleme-
mek, arkadaşlarını söz ya da hareketlerle rahat-
sız etmek

Çevreye zarar verici davranışlar: sınıf malzeme-
lerini kötü kullanmak, oyuncakları kırmak, baş-
kalarının faaliyetlerini bozmak, yırtmak, vs.

Sosyal davranışlar: faaliyetlere katılmada direnç 
göstermek, arkadaşlarıyla alay etmek, isimler 
takmak, küfür etmek, söz dinlememek, sürek-
li bir köşede tek başına kalmak, oyuncaklarını 
paylaşmamak 

Duygusal ve bağımlı davranışlar: ağlama, aile-
den ayrılamama, parmak emme, altına kaçırma, 
mızmızlanma vs.

Çocuklarda görülen olumsuz davranışların, dav-
ranış bozukluğu sınıfına girebilmesi için bazı kıs-
taslar vardır. Bu kıstaslar şunlardır:

Yoğun olması: Davranış bozukluğu diyebilme-
miz için çocuğun sergilediği duygu ve davranış-
ların şiddetinin normalden fazla olması gerekir. 
Örneğin, çocuğun “hayır” demesi normalken 
her şeye abartılı bir şekilde “hayır” demesi bir 
sorunun belirtisidir. Bu davranışıyla çocuk bir 
şeyler anlatmaya ya da bir şeyleri çözmeye ça-
lışıyordur.

Sürekli ve tekrarlayıcı olması: Davranışın uzun 
zamandan beri ısrarlı ve devamlı bir şekilde de-
vam etmiş olması gerekir. Örneğin, 4 yaşındaki 
bir çocuğun birkaç ayda bir gece altını ıslatması 

normal iken haftada 2- 3 
kere ıslatması yolunda 
gitmeyen bir şeylerin ol-
duğunun göstergesidir.

Çocuğun yaşına uygun 
olmaması: Her çocuğun 
gelişim dönemine göre 
sergiledikleri bazı davra-
nışlar vardır. Davranışın 
gelişim dönemine has mı 
yoksa çocuğun sorunu-

na has mı olduğunu bilmek gerekir. Örneğin, 
2-4 yaş arası çocuğun anneden ayrışma, kimlik 
ve tercihlerini kabul ettirme dönemidir. Bu dö-
nemde inatlaşma görülmesi normaldir.

Çocuğun cinsiyetine uygun olmaması: Çocu-
ğun gösterdiği davranışların cinsiyetine uygun 
olması gerekir.

Davranış bozukluğuna yol açan birçok neden 
vardır. Bunlar;

• Anne babanın çocuğuna empati yapama-
ması,

• Çocuğun koşullu sevgi görmesi,
• Baskıcı, kontrolcü, işgalci, ihmalci, bağımlı-

laştırıcı, koruyucu ebeveyn tutumları,
• Yüksek beklentili, mükemmeliyetçi ebeveyn 

tutumları,
• Çocuğun kişisel sınırlarına saygı gösterilme-

mesi,
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• Eleştirici, aşağılayıcı, azarlayıcı, suçlayıcı, 
yargılayıcı, reddedici ebeveyn tutumları,

• Çocuğun her istediğinin yapılması ya da is-
teklerinin önemsenmemesi,

• Aile içi şiddet ve çatışmalı ebeveyn tutumla-
rına maruz kalması,

• Kaygılı, depresif, öfkeli ebeveyn,
• Çocuğun travmatik bir olaya maruz kalması,
• Fiziksel, ruhsal ve cinsel istismara maruz kal-

mış olmak,
• Ebeveyn ayrılığı,
• Çocukların dikkat çekme isteği,
• Bu davranışların bazı durumlarda ödüllendi-

rilmesi,
• Savunma,
• Yetişkin olmanın sembolü olarak görüp ol-

gunlaşma göstergesi olarak görmesi,
• Yetişkinleri rahatsız ederek onları şaşırtma 

isteği,
• Arkadaşları tarafından onaylanma,
• İntikam almak,
• Anne ve baba ile hesaplaşmak,
• Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi,
• Fizyolojik sorunlar,
• Kalıtım,
• Yoksunluk,
• Temel ihtiyaçların doyurulmaması gibi…

Davranış bozukluklarının altında şu gereksinim-
lerin karşılanması ihtiyacı yatar:

• Anlaşılma isteği
• Güven duyma ve güvenilme
• Sevilme isteği
• Bağlanma ihtiyacı
• Bağımsız olma ihtiyacı
• Olduğu gibi kabullenilme ve sevilme ihtiyacı
• Kendine, istek ve kararlarına saygı duyulma 

ihtiyacı

Benzer davranış problemleri gösterseler de ço-
cukların bu davranışlarına neden olan durumlar 
birbirinden çok farklı olabilir. Öncelikle bu ço-
cukların ebeveynleri bir uzman yardımı almalı-
dır.

Bu yazımızda öğretmen olarak sınıfta neler yapı-
labilir, onların üzerinde duracağız. Kriz başlama-
dan önce ne yapılabilir, neler önleyici olabilir?

Duyguları hakkında konuşun!
Yapılması gereken en önemli şey, zor çocuklar-

la duyguları hakkında konuşmaktır. Haftada en 
az birkaç kere neden böyle davrandıklarını tar-
tışın. Çocukların üzgün ya da sinirli olduğunda 
duygularını nasıl olumlu yönde ele alacakları 
konusunda düşünme fırsatı bulacak şekilde yol 
gösterici olmayı deneyin.

Öğrencilerinizi tanıyın!
Sık sık öğrencilerinizle sevdikleri ve hoşlanma-
dıkları şeyler hakkında konuşun. Onları tanıma-
ya çalışın. Onları mutlu eden ya da üzgün kı-
lan şeyleri öğrenin. Başkalarını rahatsız etmeye 
teşvik eden şeyleri bulmanın anahtarı çocuğu 
tanıma çabasıyla elde edilebilir. Ayrıca, yüz ifa-
delerini okumaya ve günün hangi saatlerinde 
zorlandıklarına dikkat etmeye çalışın.

Dikkat edin!
Bir çocuğun olası tetikleyicilerini öğrendikten 
sonra, gün boyunca ne yaptığını çok yakından 
takip ederek birçok sorunu önleyebilirsiniz. Bir 
çocuk, aç, yorgun veya sıkılmış olduğu zaman-
da kriz yaratmaya başlıyorsa ve siz bu işaretleri 
tanıyorsanız, sorun başlamadan önce ihtiyacı 
olanı çocuğa sunabilirsiniz. Bu da krizi önleye-
bilir.

Dikkat dağıtma sanatına hâkim olun!
Çocuğun kriz çıkaracak durumdaki anını yakala-
dığınızda bir kitap, bir oyuncakla dikkatini baş-
ka yöne kaydırabilirsiniz.  Bu, çocuğun dikkatini 
olumsuz duygularına yönlendirmesini engelle-
yerek kendisini sakinleştirmesine yardımcı olabi-
lir. Çocuğun nasıl hissettiğini sormanız kadar ba-
sit bir şey bile zor durumu olumluya yönlendirir.
Diyelim ki; kriz patlak verdi ki kaçınılmaz olarak 
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o an mutlaka gelecektir. Bu durumda nasıl tepki 
vermeli? İşte bazı tavsiyeler:

Herkesi güvende tutun!
Bazı çocuklar çılgınca etrafında dönerler ya da 
öfke sırasında bir şeyler fırlatırlar, bu yüzden 
ilk işiniz tüm çocukları güvende tutmaktır. Kriz 
anında kriz yaratan çocuğu keskin köşelerden 
veya sert kenarlarından uzak tutarak kazaları 
önleyin ve diğer çocukları kitapları incelemek 
veya resim çizmek gibi sessiz bir faaliyette bu-
lunmaya teşvik edin.

Sakin olun!
Kriz anında sizin öf-
kenizin, çocuğun 
öfkesiyle eşleşmesi 
olabilecek en kötü 
şeydir. Unutmayın ki 
öfke nöbetleri küçük 
çocuklar için normal-
dir ve bu davranışlar 
beklenmelidir. Öfke 
nöbetleri çocukların 
duygularını incele-
melerine, stres ve 
kaygılarını hafiflet-
melerine yardımcı 
olur. Çoğu erişkin, çocukların nasıl davranması 
gerektiği konusunda gerçekçi olmayan beklen-
tilere sahiptir. Bu yetişkin beklentileri, sorunun 
oluşmasında esas nedenlerdir.

Sakin bir alan sağlayın!
Çocukların öfkelenmesi veya hayal kırıklığı ya-
şaması durumunda, onları çevreden uzaklaş-
tırmak, iyi bir yöntemdir. Bu onların daha fazla 
rahatsız olmadan duygularını anlamalarına yar-
dımcı olur.  Sessiz bir yere sahip olmak, çocuk-
lara kontrol hissi tanır ve baştan çıkarıcı unsurun 
başlangıcını tetikleyen her şeyden kurtulacak 
bir yer sağlar.  Çocukların, gerektiğinde ziyaret 
edebileceklerini bildikleri sakin bir alan belirle-
meniz önerilir.

Konuşmak!
Yetişkinler kızgınlık hissettiklerinde, sorunlarını 
dinleyen bir arkadaşla konuşmayı tercih ederler 
ve bu onlara yardımcı olabilir. Aynı şey çocuklar 
için de geçerlidir. Onların seviyesine inin ve ne 
hissettiklerini sessizce anlamaya çalışın. Sizinle 
konuşurlarsa cevap verebilirsiniz ancak sizinle 

konuşmadan cevap vermeye kalkışmayın. En 
önemli rolünüz dinlemektir.

Bir öfke nöbetinden sonra ne yapılabilir?
Kriz patladı, sınıfın düzeni bozuldu, nasıl düzel-
teceksiniz? Şu ipuçlarını kontrol edin:

Görmezden gelmeyin!
Öğretmenler öfke nöbeti hakkında konuşmak-
tan kaçınmak isterler, görmezden gelirler ancak 
bu yanlış bir stratejidir. Duygularının ne oldu-
ğu hakkında düzenli olarak çocukla konuşma-
mız gerekir.  Bu, üzgün olduğumuzda ortaya 

çıkan sorunların üs-
tesinden gelmenin 
iyi yollarını çocuğun 
anlamasına yardımcı 
olur. Olanlar hakkın-
da konuşmakta istekli 
olmayabilirsiniz an-
cak unutmayın bu en 
iyi çözüm yollarından 
biridir.  Aslında yap-
tığınız şey çocukların 
duygularıyla nasıl baş 
edebileceklerini an-
lamalarına yardımcı 
olmaktır.

Empatiyi teşvik edin!
Çocuklar, arkadaşlarıyla paylaşım yaparken veya 
bir etkinlikten diğerine geçerken sorun yaşaya-
bileceğini anlamalı. Bu konuda gelişmeleri için 
onlarla duyguları hakkında düzenli ve dürüst 
konuşmalar yapmalısınız. Bu konuşmalar, arka-
daşlarının bir öfkesi olduğunda nasıl hissettiğini 
anlamalarına yardımcı olacaktır. Tüm bunlar, ço-
cuğun empatik olmasına destek verecektir. Em-
patik olmak çocuğun “nezaket içinde, saygılı ve 
yardımsever olabilmesi”ni mümkün kılacaktır.

Sakin Olun ve Öğretin!
Sınıf ortamında zor davranışlarla mücadele et-
mek kolay değildir. Ancak eğitimciler olarak yu-
kardaki yapılabilir ipuçlarından yararlanmamız 
durumunda, sorunla baş edebilme gücümüz 
artacaktır, bunun da temeli sakin olmaktan ve 
onlara öğretmekten geçmektedir.



Çocuklara küçük yaşlardan başlayarak üzerleri-
ne aldıkları görevleri yerine getirme ve tamam-
lama olanakları sunulmalıdır. Bu yapılmazsa 
geleceğin yetişkinlerinin üzerlerine aldıkları gö-
revleri yerine getiremeyen bireyler haline gel-
mesi kaçınılmaz olur. Bugün sorumluluk eğiti-
mi alan çocuklar yarın toplum bilinci oturmuş, 
ahlaki olgulara sahip çıkan, ülkesini, insanları, 
doğayı seven ve koruyan, herkese saygı göste-
ren yetişkinler haline gelecektir. Erken çocukluk 
döneminde ailelere ve eğitimcilere düşen gö-
revler arasında çocuklara “sorumluluk eğitimi” 
vermek önemli bir yer tutmalıdır. Sorumluluk 

öğrenilebilen bir beceridir. Bu nedenle çocukla-
ra yaşlarına ve yeteneklerine uygun sorumluluk-
lar verilerek ve yaptıklarının sonuçlarını görme 
olanakları sağlanarak sorumluluk duygusu ka-
zandırılabilir. Sorumluluk eğitiminin temelinde 
çocuğun kendini kontrol edebilme becerisini 
geliştirmesine ve çevresine uyum sağlamasına 
yönelik olan disiplin yatmaktadır. İyi bir eğitim 
verilerek ve disiplin yöntemleri uygun şekillerde 
kullanılarak çocukların bilişsel, duygusal ve sos-
yal gelişimleri desteklenebilir. Çocuklara sosyal 
olarak kabul edilebilir davranışları öğretmek, 
olumlu model olmak ve doğrudan yönlendir-

    Doç. Dr. Elif Çelebi ÖNCÜ 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Erken Çocukluk 
Döneminde 
Sorumluluk 
Eğitimi
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meler yaparak onların kültürel ve sosyal norm-
lara göre davranmayı öğrenmelerine yardımcı 
olmak sorumluluk eğitimi konusunda ailelere 
ve eğitimcilere düşen görevler arasında bu-
lunmaktadır. Üç-altı yaş döneminde çocukların 
kendilerine dikkat etmeyi öğrenmeleri destek-
lenmelidir. Başlangıçta bazı kişisel bakım bece-
rileri ve dağıttıklarını toplaması gerektiği öğreti-
lebilir. Küçük yaştaki çocuklara evde bazı küçük 
işlere yardım etmesi için sorumluluklar vermek, 
hem çocukların özgüvenlerini hem de evdeki 
işlere yardım etme isteklerini arttırır. Kendisine 
verilen bir sorumluluğu yerine getirmeyen ço-
cuğa, yetişkinin olumlu model olarak üzerine 
aldığı bir sorumluluğu nasıl yerine getirdiğini 
göstermesi gerekmektedir. Eğer çocuk, kar-
şısında olumlu modeli gördüğü halde üzerine 
aldığı sorumluluğu yerine getirmiyorsa; bunun 
sonucunu görmesi ve görevini tam olarak yeri-
ne getirmedikçe istediği bir etkinlikten mahrum 
bırakılması sağlanmalıdır.

Üç-dört yaşlarındaki çocuklar, sınıftaki basit et-
kinliklerde görev almak için isteklidirler. Artık 
daha bağımsız oldukları ve fiziksel, sosyal ve 
dil becerileri daha fazla geliştiği için, günlük 
rutinlere bağlı basit sorumlulukları ve kendile-
rinden istenen, yapabilecekleri basit görevleri 
yerine getirmekte zorlanmazlar. Aynı zamanda, 
başkalarının gereksinimlerinin farkına varmaya 
da başlarlar. Ancak aldıkları küçük sorumluluk-
ları yerine getirirken yetişkinlerden de destek 
görmeye ve övgü almaya gereksinim duyduk-
ları unutulmamalıdır. Çocuklara küçük görevler-
le birtakım sorumlulukların emredici bir şekilde 
değil, uygun sosyal sözcükler kullanılarak ve-
rilmesine dikkat edilmelidir. Eğitimcilerin sınıf 
içinde, ailelerin de evde dikkat etmesi gereken 
bir diğer nokta da, okulöncesi dönemdeki ço-
cukların, kendilerine verilen yönergelerin çok 
uzun ya da anlaşılmaz olması durumunda yap-
maları gerekenleri unutabilecekleri ya da karıştı-
rabilecekleridir. Bu nedenle üç-dört yaşlarında-
ki çocukların anlayabilecekleri, izleyebilecekleri 
ve gelişim düzeylerine uygun olan yönergeler 
verilmelidir. Bu dönemdeki çocuklar sorumluluk 
yeteneklerini yetişkinlere gösterme konusunda 
son derece isteklidirler. Onların bu isteklerinin 
göz önünde bulundurulması önem taşımakta-
dır. Dört yaşındaki çocuklar için, küçük gruplar 
içinde sorumluluk almak eğlencelidir. Böyle-
ce hem sorumlulukları yerine getirmeyi hem 
de eğlenerek işbirliği yapmayı öğrenebilirler. 

Beş-altı yaş, çocuklarda farkındalığın gelişmeye 
başladığı dönemdir. Bu yıllarda çocuklar yaptık-
ları hareketlerin kendilerini ve çevrelerindeki ki-
şileri nasıl etkilediğini fark etmeye başlarlar. Bu 
dönem “her hareketin bir sonucu vardır” ilke-
sinin çocuğa en rahatlıkla öğretilebileceği dö-
nemdir. Bu yaş grubundaki çocuklara sorumlu 
davranma becerisi en etkili şekilde öğretilebilir. 
Gelişimin bu döneminde çocuklar, kişisel sınır-
ları fark ederler, daha geniş bir dünya ve yaşam 
görüşü geliştirebilirler ve yaptıkları hareketlerin 
çevrelerine ne gibi etkileri olduğunu anlamaya 
başlayabilirler. Bu yaş grubundaki çocuklara so-
rumluluk eğitimi aşamalı şekilde verilmelidir.

Çocuklara Sorumluluk Kazandırmada Dikkat 
Edilmesi Gerekenler:

• Çocuğun yaşına, gelişimsel düzeyine, bi-
reysel özellik ve ilgilerine uygun görev ve 
sorumluklar vermek,

• Olanak buldukça seçim yapmasına imkan 
sağlamak,

• Karşılaştığı sorunlara kendi başına çözüm 
yolları bulmasına destek olmak ve sadece 
gerektiği yerde müdahale etmek,

• Sorumlu şekilde davrandığı durumlarda 
ödüllendirmek,

• Yaptığı hareketlerin sonuçlarını değerlen-
dirmek ve bu hareketlerin başkalarını nasıl 
etkileyebileceğini görmesini sağlamak,

• Çocuğun sorumluluk almak istediği durum-
ları iyi değerlendirmeye çalışarak hevesini 
kırmadan sorumluluğunu yerine getirmesi-
ne destek ve yardımcı olmak,

• Çocuğu üzerine aldığı sorumluluğu yerine 
getirebilmesi için cesaretlendirmek.

Çocuklarda erken dönemlerde başlayan so-
rumluluk duygusunun gelişimi, çevrede izledi-
ği olumlu modeller, kendini geliştirip bir birey 
olarak hissetmesini sağlayacak olanaklar ve çe-
şitli disiplin yöntemleriyle istenilen biçimde ve 
olumlu yönde ilerleyip şekillenecektir. Başta ço-
cuğun ilk sosyal çevresini oluşturan ailesi olmak 
üzere, bakıcısına ve eğitimcilerine büyük gö-
revler düşmektedir. Sorumluluk sahibi yetişkin-
ler eşliğinde büyüyen çocuklar topluma uyum 
sağlayan, kurallara uyan, karşısındakini anlaya-
bilen, kendi kararlarını cesaretle alıp bu kararla-
rının sonuçlarına da katlanmayı bilen, bağımsız, 
tutarlı ve girişken yetişkinler olarak toplumda 
örnek bireyler haline geleceklerdir.
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in yaklaşık 8 yıl süren bir araştırma 
sonucunda “uykusuzluk geni”ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell 
tarafından “2017 Dünyanın En İyi Bilimsel Buluşları” arasına seçildi. Cell tarafından yapılan açık-
lamada, bu seçimin, kapsamlı bir değerlendirme ve geniş bir bakış açısı ile kavramsal düzeyde 
en yüksek etkiyi yapan araştırmaların önceliklendirilerek gerçekleştirildiği vurgulandı. Çalışma-
da, biyolojik saati oluşturan genlerde gerçekleşen mutasyonların biyolojik ritmin bozulmasına ve 
bunun da uyku düzeni değişikliklerine yol açtığı gösterilmişti. Halk arasında “gece kuşu” olarak 
bilinen ve uykusuzluğa neden olan geni taşıyanların sanki sürekli bir jet lag yaşıyor gibi hisset-
tiği, sabah olduğunda yeni günü karşılamaya hazır olmadıkları ortaya çıkmıştı. “Kriptokrom 1” 
adı verilen gen ilk kez Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından bakterilerde ta-
nımlanmıştı. Daha sonra yaklaşık 40 yıllık bir süreyi kapsayan dönemde Prof. Dr. Michael Young 
biyolojik ritmin temel mekanizmasını meyve sineklerinde yaptığı araştırmalarla bulmuş ve geçen 
yıl Nobel Tıp Ödülü’nü almıştı. Profesör Özçelik ve Dr. Onur Emre Onat’ın araştırmaları biyolojik 
ritm çalışmalarını insanlara taşıdı ve biyolojik ritm bozukluklarının uyku düzensizliğine yol açtığı 
ortaya konuldu. Çalışma, sık görülen ve genetik temelleri konusunda kısıtlı bilgi bulunan komp-
leks hastalıklarla ilgili ilk genom buluşlardan biri olma özelliğini taşıyor. Kaynak: Anadolu Ajansı

Çinli bilim insanları ilk kez maymun klonladı. Ko-
yun Dolly ile aynı teknik kullanılarak gerçekleş-
tirilen klonlama işleminde 22 sene sonra ilk kez 
başarı sağlandı. Araştırmacılar yaklaşık 2 aylık 
olan maymunların sağlık durumunun iyi oldu-
ğunu açıkladı. Klonlanan makak maymunlarının 
insan hastalıklarının araştırılmasında önemli rol 
oynayabileceği düşünülüyor. Ancak bazı kesim-
ler etik kaygılar ve genetik çeşitliliğin yok olaca-
ğı endişesiyle maymun klonlamaya karşı çıkıyor. 
Bu sebeple klonlama işlemi faydalı olmasının 
yanında pek çok tartışmayı beraberinde getirse 
de Çinli bilim insanları gelecek aylarda daha çok 
makak klonu üretmeyi planlıyor. Kaynak: Euronews

Çinli Bilim İnsanları Maymun Klonladı
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Roket Teknolojisiyle Yapay Kalp Geliştirildi
Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) bünyesinde 
faaliyet gösteren Çin Roket Fırlatma Teknolojisi Akade-
misi ve Tiencin Teda Uluslararası Kardiyovasküler Has-
tanesinin ortaklaşa geliştirdiği kalpte, kullanılan roket 
teknolojisiyle damarlar daha az zarar görecek ve kan 
daha uzun süre pompalanabilecek. Belli bir alandaki 
nesnelerin herhangi bir cihazın temas etmesine gerek 
duyulmadan manyetik alanla hareket ettirilebilmesine 
olanak sağlayan manyetik akışkan teknolojisi yapay 
kalpteki sarsıntı ve titreşimleri azaltacak. Bu şekilde ya-

Gizli Bilgileri ‘Milli Işık’ Koruyacak
Türk bilim insanları, İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi 
Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merke-
zi (BİLGEM) işbirliğiyle ve bilgi güvenliği için 
kullanılan teknolojilerin milli ve yerli unsurlar-
la üretilmesinin ulusal güvenlik için zorunlu 
hale geldiğinden hareketle, atomik ölçekte 
sistemler üzerine çalışma başlattı.Üretilmesi 
hedeflenen Kuantum temelli “milli şifreleme 
cihazı”nın özellikle üst düzey gizliliği olan 
askeri ve ticari bilgilerin güvenliğinin sağlan-
masında kullanılması amaçlanıyor. 
Çalışmaya ilişkin açıklamalar yapan İYTE Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Ateş, 
“Özellikle kuantum bilgisayar teknolojisinin kullanılabilir hale gelmesi klasik anlamda bildiğimiz 
şifreleme ve anahtar üretim metodları üzerinde yıkıcı bir etki yaparak bu sistemlerin tamamıyla 
değişmesini gerektirecektir. Bu anlamda bilgi güvenliği için kullanılan teknolojilerin milli ve yerli 
unsurlarla üretilmesi ulusal güvenlik için zorunlu hale gelmiştir. Bilgi güvenliği için kullanaca-
ğımız teknolojiyi hiçbir ülkeden güvenerek satın alamayız. Bu da her ülkenin stratejik anlamda 
önemli hedeflerinden bir tanesidir.” dedi. Üzerinde çalıştıkları projede klasik anlamda şifreleme 
için kullanılan anahtar dağıtım metodlarına alternatif olarak tek foton seviyesinde ışık kullan-
dıklarını söyleyen Ateş, anahtar olarak kullanılacak bilgiyi ışık parçacıklarının polarizasyonlarına 
yükleyerek iki kullanıcı arasında dağıtılmasını sağlayacaklarını belirtti. “Kuantum anahtar dağı-
tımı için gerekli ışık kaynağını laboratuvarda üretmeyi başardık. Bu sayede üretilen anahtarların 
başkası tarafından tahmin edilebilmesi ya da ele geçirilerek kullanılması imkansız hale geliyor. 
Ayrıca üçüncü kişinin araya girmesini tespit etmemizi sağlayan bir teknoloji. Böylece gerekti-
ğinde iletişim kesilebiliyor.” diye konuştu. Ateş, bundan sonraki süreçte bu ışık parçacıklarıyla 
kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştireceklerini bildirdi. Elde edilen anahtarların BİLGEM’de 
gerekli güvenlik testlerinden geçirildikten sonra şifrelemede kullanılabileceğini vurgulayan 
Ateş, bu yöntemde, ışık parçacıklarının karşı tarafa fiber hat veya açık hava üzerinden bir teles-
kop, uydu aracılığıyla aktarılacağını da sözlerine ekledi. Kaynak:AA

pay kalbin daha etkin çalışması sağlanırken, enerji kaynağı da kalbe daha uzun süre güç aktara-
bilecek. Böylelikle yapay kalbin daha uzun ömürlü olması sağlanacak. Geliştirildiği teknolojiden 
dolayı “Uzay Kalbi” adı da verilen yapay kalp, ilk önce bir dizi test ve deneylerden geçerek 
hayvanlar üzerinde denenecek. Genelde kalp nakli beklerken veya naklin mümkün olmaması 
halinde kullanılan yapay kalplerin, yaklaşık değeri 152 bin doları bulan ithal yapay kalplere göre 
maliyetinin daha uygun olması bekleniyor. Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD’de bilim insanları insan embriyosundaki hastalık taşıyan gene müdahale etmeyi başardı. 
Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada hastalık taşıyan DNA, labaratu-
var ortamında genetik müdahale ile değiştirildi. Projenin sorumlularından Shoukhrat Mitalipov 
DNA’yı moleküler bir makas aracılığıyla temizlediklerini belirtti: “Aslında bu bir moleküler ma-
kas, bunun yardımıyla genin spesifik bir bölgesine ulaşabiliyoruz. Bu vakada, mutant gene ulaşıp 
DNA’dan bir kesik alıyoruz. DNA’yı uzun bir ip gibi düşünürsek, bu moleküler makasla mutasyo-
nun olduğu bölgeyi kesiyoruz. Embriyolar genellikle bu kesilen kısmı tamir ediyor.” Araştırmada 
müdahale edilen embriyoların yüzde 72’sinin hastalıklı DNA’dan kurtulduğu gözlendi. Yöntemin 
bebeklerde kullanılması için yüzde yüzlük bir başarı hedefleniyor. Shoukhrat Mitalipov: “Döllen-
meden hemen sonra tamir işleminin başlayacağına inanıyoruz. Embriyo zamanla yeni hücreler 
geliştirecek, eski DNA tamir edilmiş olacak.” Ancak, DNA’sına müdahele edilen embriyoların 
etik gerekçelerden dolayı birkaç günden fazla yaşatılmasına izin verilmedi. Birleşmiş Milletler’in 
Biyoetik İhtisas Komitesi 2015’te yaptığı çağrıda insan embriyosu üzerinde yapılan genetik çalış-
maların durdurulmasını istemişti. Kaynak: Euronews

İngiltere, Kent Üniversitesi’nden bir grup araş-
tırmacı, bakterilerin içinde çok miktarda gizemli 
yapı ve kompartıman olduğunu açıkladı. Araştır-
macılar makalelerinde, bu yapıların fonksiyonları 
hakkında, ”şu an kimse bir şey bilmiyor olsa da, 
onları yapmak için bu kadar çok enerji harcadığı-
na göre, bakteri için önemli olmalılar,” diye belir-
tiyorlar. Bir başka bilim ekibi de, Science dergi-
sinde bakteriyel mikro kompartımana ait ilk atom 
ölçeğinde görüntüyü sundu. Araştırmacılar, mikro 
kompartımanların nasıl oluştuğunun anlaşılması 
halinde, bu sayede biyoteknoloji ve tıp alanında 
önemli uygulamaların ortaya çıkarılabileceğini 
söylediler. Virüsleri saymazsak, bu model, bilimin 
atomik seviye çözünürlükte gördükleri en büyük 
protein yapı. Kaynak: Popular Science

Bilim, Bakterilerin 
İçini Görmeyi Başardı

IBM, Tuz Tanesi Büyüklüğünde Bilgisayar Üretti
IBM, Dünyanın en minik bilgisayarını geliş-
tirdiğini açıkladı. Fotoğraflarla cihazı ortaya 
koyan teknoloji devi, bilgisayarın neredey-
se bir tuz tanesi kadar küçük olduğunu kay-
detti. Bilgisayarı yakından incelemek için 
mikroskopla bakmanız gerekiyor. Cihazın 
üzerinde binlerce transistör bulunuyor. Bu 
şekilde bilgisayar herhangi bir veriyi işleye-
biliyor, analiz edebiliyor veya iletişimi sağla-
yabiliyor. IBM’den yapılan açıklamaya göre 
bu aslında sadece bir başlangıç ve ilerleyen 
yıllarda bir tuz tanesinden de küçük olan 
bilgisayarları göreceğiz. 

İnsan Embriyosuna Genetik Müdahaleİnsan Embriyosuna Genetik Müdahale

BİLİM TEKNOLOJİ&
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Koyun ve İnsan Melezi Canlılar Oluşturuldu
Araştırmacılar, koyun ve insan melezi embriyolar üre-
terek kimerik bir ilki başardılar. Biyo-mühendislik çalış-
maları sonucu ortaya çıkan yapay hayvanların içinde 
geliştirilen vücut parçalarının kullanılmasıyla, bu emb-
riyolar günün birinde organ bağışının geleceği olabilir. 
Nihâi hedefleri bu olan bilim insanları, insandan alınan 
kök hücreleri koyun embriyolarına aktararak ilk türlera-
rası koyun-insan kimerasını oluşturdular. Bunun sonu-
cunda yüzde 99’dan fazla koyun olan, ancak biraz da 

Yaklaşık 1.6 milyar yıl önce sığ göletleri mesken 
tutan mikrobiyal yüzeylerden meydana gelmiş 
kayalardaki bu fosilleşmiş kalıntılarda gördüğü-
nüz çukurlar, gezegenimiz giderek daha yaşanı-
lır hale gelirken yaşamın temellerini oluşturan 
küçük mikropların yaydığı oksijen kabarcıklarıy-
la oluşmuş. İsveç ve Danimarka’daki araştırma-
cıların yüzeyler üzerinde yürüttüğü yeni araştır-
maya göre bu bulgular, yaşamın bir imzası olma 

Yaşamın 1.6 Milyar Yıllık İzleri Bulundu

niteliğini taşıyor. Bu fosilleri oluşturan türden mikrobiyal yüzeyler, genelde farklı maddelerin ke-
sişmesiyle meydana geliyor ve bakterilerin de içinde bulunduğu en basit mikroorganizmalardan 
oluşuyorlar. Bu özel vakada, merkez Hindistan’da kazılıp çıkarılan yüzeylerin, siyanobakteriler 
tarafından oluşturulan oksijen baloncuklarını gösterdiği düşünülüyor. Bu bakteri tipi, fotosentez 
yoluyla enerji üretiyor. Araştırmacılara göre, daha gelişmiş olan organizmalar, bitkiler ve niha-
yetinde hayvanlar, bu fazladan oksijen tedariğini değerlendirmiş olmalı. Küçük organizmalar 
çok daha küçük baloncuklar üretmiş: Görebildiğiniz baloncuklar, boyut olarak sadece yaklaşık 
50-500 mikron civarında, bu yüzden bazıları bir insan saçının kalınlığı kadar küçük. Ancak bu 
baloncuk fosilleri, bu kadar küçük bir boyutta bile, siyanobakterilerin nasıl işlediği ve yayıldığı 
konusunda bilim insanlarının daha fazla şey anlamalarına yardımcı olabilir. Araştırma, verim-
siz ve kayalık bir gezegenin, yaşamı destekleme bakımından kademeli olarak mükemmel hale 
gelecek şekilde evrimleşmiş olabilmesi bakımından hakkında daha fazla şey ortaya çıkarabilir. 
Bilim insanlarının yaklaşık 2.45 milyar yıl önce başladığını hesapladığı Büyük Oksijenlenme Ola-
yında bu bakterilen büyük bir rol oynamış olabileceği düşünülüyor. Kaynak: Popular Science

bize benzeyen melez bir canlı meydana geldi. Araştırmacılar koyun embriyolarında hücre sayısı 
bakımından yaklaşık 10.000 (veya daha az) hücrede sadece bir hücrenin insan hücresi olduğunu 
açıklasa ve ayrıca embriyolar 28 gün sonra yok edilmiş olsa da bu tip araştırmalar alanlarında 
önemli tartışmalar doğuruyor. Anlaşmazlığa sebep olan bu araştırmalar günün birinde organ 
bekleyen binlerce insan için eşsiz bir çözüm sunabilir ve onların hayatını kurtarabilir. California 
Üniversitesinde üreme biyoloğu olan Pablo Ross, “Bugün bile en uyumlu olan organlar, eğer 
tek yumurta ikizlerinden gelmiyorsa çok uzun süre dayanmıyor çünkü zaman geçtikçe bağışıklık 
sistemi bunlara sürekli saldırıyor” diyor. Henüz yolun başında olsak da, türlerarası kimeralarda 
üretilen organlar, talebi karşılamak için yeteri kadar tedarik üretme yolu sunabilirler. Örneğin bir 
koyundan alınan melez bir pankreas, bir hastaya nakledilebilir. Araştırmacılar naklin işe yaraması 
için, embriyo hücrelerinin en az yüzde 1’inin insan hücresi olması gerektiğini düşünüyor; yani 
koyunda gösterilen bu ilk adımlar hâlâ başlangıç aşamasında yer alıyor. Kaynak: Popular Science

*Kimera: Yunan mitolojisinde tek bir vücutta çeşitli canlıların kimi uzuvlarına sahip, ağzından ateş püskürten yaratık. 
Genellikle yaratığın bir başı aslan, bir başı keçi, gövdesi aslan ve kuyruğu yılan olarak tasvir edilir. 

BİLİM TEKNOLOJİ&
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Erciyes Dağı’nın eteklerinde kurulan, asırlar 
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan 
Kayseri, dünyanın en eski şehirleri arasında yer 
almaktadır. Tarihin her döneminde önemini 
korumaya devam eden Kayseri, Roma İmpa-
ratorluğu döneminde Caesarea adını almıştır. 
Bu ismin Bizans imparatorlarına verilen Caesar 
unvanından geldiği bilinmektedir. Kayser ise 
bu unvanın Osmanlı Dönemi’ndeki karşılığıdır. 
Kimi Osmanlı sultanlarının Kayser-i Rum unva-
nını kullandıkları görülmektedir. İslam hakimi-
yetine girdikten sonra Kayser ismini alan şehir 
zamanla Türkçeleşerek bugünkü halini almıştır.
Mimar Sinan’ın memleketi ve Ahi Evran’ın yu-
vası Kayseri; hanları, medreseleri, camileri, ker-
vansarayları ve müzeleri ile görülmeye değer 
şehirlerimizden biridir. Kayseri, Tarihi İpek Yo-
lu’na ev sahipliği yapmasının yanı sıra Selçuklu 
ve Mimar Sinan dönemine ait cami, kapalı çarşı 
ve medreseleriyle de görenleri büyülüyor. Dün-
yanın en köklü şehirlerinden biri olan Kayseri, 
tarihi yapılarının yanı sıra Erciyes Kayak Mer-
kezi ve Kapadokya’ya olan yakınlığı ile rağbet 
gören şehirlerden biri haline gelmiştir. Kayseri 
şehir merkezinde bulunan Kayseri Kalesi, Arke-
oloji Müzesi, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi 
görülmesi gereken yerler arasındadır. Selçuklu 
Dönemi’nden günümüze miras kalan Döner 
Kümbet, Mimar Sinan’ın en önemli eserlerin-
den biri olan Kurşunlu Cami, Atatürk’ün Kayse-
ri’yi ziyaretinde konakladığı Atatürk Evi, şehirde 
mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. 
Kayseri’nin çevresinde bulunan Ali Dağı Yeraltı 
Şehri, Erciyes Dağı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan 
Sazlığı Milli Parkı ve Kültepe Ören Yeri, Kayse-
ri’de gezilecek yerlerin başında gelmektedir. 

Kayseri Kalesi: 
Kayseri’nin kalbi Cumhuriyet Meydanı’nda bu-
lunan Roma İmparatorluğu’ndan günümüze 
kalan Kayseri Kalesi, şehrin sembollerinden bi-
ridir. Dış surlar büyük ölçüde yok olsa da iç sur-

lar halen ayakta durmaktadır. Ülkemizdeki en iyi 
korunan şehir kalesi olmasıyla ünlüdür. Stratejik 
konumundan dolayı uzun yıllar boyunca saldı-
rılara maruz kalan Kayseri’de işgalleri önlemek 
amacıyla inşa edilen kale, şehirdeki en önemli 
yapıların başında gelmektedir. Surların üzerin-
de İzzeddin Keykavus döneminde yaptırılan 
Yoğunburç ile Alaeddin Keykubat döneminde 
yaptırılan Ok Burcu yer almaktadır. Şehrin doku-
suna ayrı bir hava katan Kayseri Kalesi binlerce 
yıllık tarihe de ışık tutmaktadır.

Döner Kümbet: 
Kayseri’deki önemli tarihi yapılardan bir diğe-
ri Döner Kümbettir. Selçuklu döneminden gü-
nümüze miras kalan Döner Kümbet, Alaeddin 
Keykubat’ın kızı Prenses Şah Cihan Hatun adına 
1289 senesinde yaptırılmıştır. Bu nedenle tarihi 
yapıta Şah Cihan Hatun Kümbeti de denmek-
tedir. Kümbetin üzerine işlenen taş süslemeleri 
Türk sanatının tüm ihtişamını yansıtır. Çift baş-
lı kartal, aslan ve hayat ağacı kabartmaları silik 
olsa da kısmen görülebilmektedir. Silindirik bir 
gövdesi bulunan kümbet sarımsı bir renge sa-
hiptir. Talas yolu üzerinde bulunan Döner Küm-
bet, işlemeleri ve detaylı süslemeleriyle Kayseri 
ziyaretinizde görmenizi tavsiye ettiğimiz değer-
li bir eserdir. Kümbete merkezden 10 dakikalık 
bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.
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Kurşunlu Cami:
Mimar Sinan’ın memleketi Kayseri’ye yaptırdığı 
Kurşunlu Cami şehirdeki en değerli miraslardan 
biridir. Kayseri’nin Ağırnas ilçesinde doğan Mi-
mar Sinan memleketine iki tane cami yaptırmış 
ancak sadece Kurşunlu Cami günümüze kadar 
gelebilmiştir. 22 yaşına kadar hayatını Kayse-
ri’de geçiren Mimar Sinan, camide klasik Os-
manlı dönemi mimarisini sergilemiştir. Cami 
içerisindeki süslemeler ve kalem nakışları gö-
rülmeye değerdir. Tek kubbesi ve tek minaresi 
bulunan caminin Ahmed Paşa tarafından yap-
tırıldığı girişteki kitabede yazılıdır. Asıl adı Hacı 
Ahmed Paşa Camii olsa da kubbesi kurşundan 
inşa edildiği için Kurşunlu Cami olarak da bili-
nir. Park Bulvarı’nda yer alan camiyi gezdikten 
sonra etrafındaki parkta soluklanabilir ve keyifli 
vakit geçirebilirsiniz.

Kayseri Arkeoloji Müzesi:
Kayseri’nin geçmiş yıllarına ışık tutan en önem-
li müzelerden biri Kayseri Arkeoloji Müzesi’dir. 
1969 yılından bugüne Melikgazi ilçesinde hiz-
met veren müze iki katlıdır ve Kültepe Ören 
Yeri’ndeki kazılardan çıkarılan eserler salonlar-
da kronolojik olarak sergilenmektedir. Eski Tunç 
Dönemi’ne ait mermer ve seramik ürünler, çivi 
yazılı tabletler, madeni eşyaların yanı sıra Frigya, 
Helenistik, Roma ve Bizans Dönemi’nden kalma 
birçok değerli eser müzede görülebilir. Kayseri 
Heraklas Lahdi de müzenin önemli eserlerinden 
bir diğerdir. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nin bahçe-

sinde de geçmiş dönemlere ait heykel ve mezar 
örnekleri sergilenmektedir. Müzeyi haftanın her 
günü 5 TL’ye ziyaret edebilir, Müzekart’ınız var-
sa ücretsiz girebilirsiniz.

Hunat Hatun Külliyesi: 
Kayseri’nin merkezinde bulunan Hunat Hatun 
Külliyesi şehrin tarihi dokusuna değer katan 
eserlerden biridir. 1237 tarihinde Alaeddin Key-
kubat’ın eşi Mahperi Hunat Hatun tarafından 
inşa ettirilen külliye Selçuklu motifleri ile süs-
lenmiştir. Cami, medrese, türbe ve hamamdan 
oluşan külliye Anadolu Selçuklu döneminin na-
dide eserlerinden birini oluşturmaktadır. İçeri-
deki Hunat Camii, Kayseri’nin en büyük camileri 
arasındadır ve taş işciliği ile hayranlık uyandır-
maktadır. Külliye avlusunun etrafında hediyelik 
eşya satan dükkânlar ile ney, ebru sanatı ve çini 
atölyeleri yer almaktadır. Kayseri’ye yolunuz 
düştüğünde mutlaka ziyaret etmeniz gereken 
külliyenin içerisinde bulunan çay bahçesinde 
soluklanabilir, ney dinletisi eşliğinde çayınızı yu-
dumlayabilirsiniz.

Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi:
Tarih boyunca bilim ve sanat alanında oldukça 
gelişmiş şehirlerden biri olan Kayseri’de Sel-
çuklu Dönemi’nden kalma eserler şehrin öne-
mini daha da artırmıştır. Dünyanın ilk tıp mer-
kezi olarak da bilinen Gevher Nesibe Şifahanesi 
(bugünkü adıyla tıp tarihi müzesi) 1205 yılında 
inşa edilmiştir. Tıp merkezi Selçuklu Hükümdarı 
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II.Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe Sultan’ın ve-
rem hastalığı nedeniyle vefat etmesinin ardın-
dan onun adına kardeşi I.Gıyaseddin Keyhüsrev 
tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu mimarisinin 
en güzel örneklerini taşıyan tıp merkezi, geçmiş 
yıllarda özellikle akıl ve ruh hastalıklarının teda-
vi edildiği önemli bir yerdi. Günümüzde müze 
olarak hizmet veren Gevher Nesibe Tıp Tarihi 
Müzesi’nde müzikle tedavilerin yapıldığı odaları 
ziyaret edebilir, hasta muayene odalarını göre-
bilir ve interaktif bilgilendirme sayesinde merak 
ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Kayseri Cumhuriyet 
Meydanı’na oldukça yakın konumda bulunan 
müzeyi pazartesi hariç her gün 2 TL karşılığında 
gezebilirsiniz.

Atatürk Müzesi: 
Kayseri’de görülmeye değer yapılardan bir di-
ğeri ise Atatürk Müzesi’dir. Melikgazi ilçesinde 
yer alan müze 19. yüzyılda inşa edilen Geç Os-
manlı Dönemi’nin izlerini taşıyan bir Türk evidir. 
1988 yılından bu yana hizmet veren müze Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’yi ilk ziyaretin-
de ağırlandığı ev olmasından dolayı şehirdeki 
önemli mekânlardan biridir. Dışı kesme taşlarla 
kaplı olan Raşit Ağa Konağı ahşap malzemeler-
le inşa edilmiştir. 19-20 Aralık 1919 tarihlerinde 
Atatürk Kayseri’ye geldiğinde bu konakta iki 
gece misafir olmuştur. Raşit Ağa Konağı, 1986 
yılında Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. 
Atatürk Müzesi’nin bir odasında Atatürk’ün Kay-
seri şehrinde yayınladığı beyanname ve ziyareti 
sırasında çekilen fotoğraflar da sergilenmekte-
dir. Atatürk’ün konakladığı ve çalışmalarını yap-

tığı odayı da müzeyi ziyaretinizde görebilirsiniz. 
Müzeye giriş ücretsizdir.

Soğanlı Harabeleri:
Kayseri il merkezine yaklaşık 80 kilometre me-
safede Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı 
Harabeleri, Kayseri gezinize eklemeniz gere-
ken doğal güzellikler arasında yer almaktadır. 
Roma döneminde yerleşimin başladığı Soğanlı 
Harabeleri’nin içinde mağara ve kiliseler bu-
lunmaktadır. Harabelerdeki taş mekânlar Roma 
döneminde mezarlık olarak kullanılırken Bizans 
döneminde ise kilise ve yerleşim yeri olarak kul-
lanılmıştır. Karabaş, Tokalı, St. Barbara ve Yılanlı 
kiliseleri geçmişten günümüze gelmeyi başaran 
bölgedeki önemli kiliseler arasındadır. Bura-
daki yapılar Ürgüp ve Göreme’deki oluşumla-
ra oldukça benzemektedir. Kayseri’nin dikkat 
çeken turizm bölgelerinden biri olan Soğanlı 
Harabeleri’ne yarım gününüzü ayırabilir, buraya 
gelmişken Soğanlı Köyü’nün meşhur el yapımı 
bez bebeklerinden kendinize ve sevdiklerinize 
alabilirsiniz.

Erciyes Dağı:
3917 metreye ulaşan zirvesiyle İç Anadolu 
Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Erciyes Dağı, 
Kayseri’nin sembolüdür. Yaz, kış fark etmeksizin 
Kayseri gezilecek yerler listesinde bulunması 
gereken Erciyes Dağı, birbirinden farklı etkin-
liklerin yer aldığı eşsiz tabiat ve doğal güzellik-
lere sahiptir. Kayseri turizmine önemli ölçüde 
katkı sağlayan Erciyes Kayak Merkezi, her sene 
yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlamak-
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tadır. Büyüleyici manzaralar eşliğinde kayak 
yapmak isteyenler kış aylarında Erciyes Kayak 
Merkezi’ne gelerek eğlenceli anlar yaşamak-
tadır. Kayak Merkezi’nde snowboard ve kayak 
malzemeleri kiralayabilir, kayak hocalarından 
özel ders alarak siz de kayak sporunun tadını 
doyasıya çıkartabilirsiniz. Erciyes Kayak Merke-
zi’nde Kasım ayında açılan kayak sezonu, nisan 
ayının ortalarına kadar devam eder. Yaz ayların-
da ise doğa yürüyüşü ve dağ tırmanışı ile mace-
raseverlerin ilgi odağı konumundadır. Erciyes’e 
günübirlik uğrayabileceğiniz gibi kayak merkezi 
civarındaki otellerde konaklayarak da keyifli bir 
tatil geçirebilirsiniz.

Ali Dağı Yeraltı Şehri:
Kayseri merkeze yaklaşık 10 km uzaklıkta Talas 
ilçesi sınırlarında Ali Dağı’nın eteklerinde bulu-
nan Ali Dağı Yeraltı Şehri, Kayseri’de görülebi-
lecek farklı yerlerden biridir. MS 3. yy dayandığı 
söylenen Ali Dağı Yeraltı Şehri, Bizans döne-
minden günümüze ulaşmış, 2010 yılında Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 
edilip ziyarete açılmıştır. Yeraltı şehrinde bazen 
eğilerek yürümeniz gerekse de daracık tünel-
lerden geçerken hava kanalları sayesinde rahat 
nefes alabiliyorsunuz. Ancak kapalı alan fobiniz 
varsa dikkatli olmanızı öneririz. Hristiyanların 
ibadet ederken saldırılardan korunmak için inşa 
edildiği söylenen Ali Dağı Yeraltı Şehri’nde bu-
gün sadece 300 metreye kadar ilerlenebilmek-
tedir. 300 metreden sonrası için kazı çalışmaları 
hala devam etmekte ve uzunluğunun çok daha 
fazla olduğu tahmin edilmektedir. Yeraltı şehri 
içerisinde su sarnıcı, ibadethane, şarap üreti-
len bölüm ve mahzen olarak kullanılan şirahane 
ve odalar bulunmaktadır. Ali Dağı Yeraltı Şeh-
ri’ni pazartesi günü dışında haftanın her günü 
08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsi-
niz. Giriş ücreti 5 TL’dir.

Kapuzbaşı Şelaleleri:
Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli 
Parkı içerisinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri, 
dünyanın en yüksek ikinci, Avrupa’nın ise en 
yüksek şelalesi olma özelliği taşımaktadır. Trek-
king parkurlarıyla ve etrafındaki piknik alanla-
rıyla doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yer-
lerden biridir. Muhteşem doğasıyla Kayseri’de 
görülmesi gereken yerler arasında ayrı bir yere 
sahiptir. Beş tanesi büyük, iki tanesi küçük ol-
mak üzere yedi şelalenin yan yana dizilmesi ile 
doğal bir güzelliğe sahip olan Kapuzbaşı, vadi-
de yükselen kayalıklara eski Türkçede “Kapuz” 
dendiği için bu adı almıştır. Kapuzbaşı Şelalele-
ri yıl boyunca gür akmasıyla ünlüdür. Şelaleler, 
Kayseri’ye araçla iki saatlik mesafede bulunsa 
da özellikle yaz aylarında doğa içerisinde muh-
teşem bir gün geçirmek isteyenlerin görmesi 
gereken yerlerin başında gelmektedir. Şelalele-
re giden yollar dar ve virajlı olduğu için aracınızı 
kullanırken dikkatli olmanızı öneririz. Kapuzbaşı 
Şelaleleri’ne araç başı giriş ücreti:12 TL’dir. 

Sultan Sazlığı Milli Parkı:
Kapuzbaşı Şelaleleri’nden sonra Kayseri’de 
görmeden dönmemeniz gereken diğer bir 
doğa harikası Sultan Sazlığı Milli Parkı’dır. Tatlı 
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ve tuzlu suyu bir arada bulunduran Sultan Saz-
lığı, Afrika ve Avrupa arasındaki ana kuş göçü 
yollarının kesişim noktası olmasıyla ayrı bir 
önem taşımaktadır. Oldukça zengin bir bitki ör-
tüsünün bulunduğu bölge kuşların beslenmesi, 
konaklaması, kuluçkaya yatması açısından ideal 
bir ortama sahiptir. Sultan Sazlığı’nda bugüne 
kadar 301 farklı kuş türü saptanmıştır. Manyas 
Kuş Cenneti’nden sonra Türkiye’nin en önemli 
ikinci kuş cenneti konumunda olan Sultan Saz-
lığı, doğa ve kuş severlerinin yanı sıra tabiat 
fotoğrafçılarının uğrak noktası haline gelmiştir. 
Sultan Sazlığı ve onu çevreleyen dağlar ziya-
retçilerine muhteşem manzaralar sunmaktadır. 
Kayseri’ye 90 km uzaklıkta Yahyalı, Yeşilhisar ve 
Develi ilçelerinin kesişim noktasında bulunan 
Sultan Sazlığı’na Kayseri şehir merkezinden her 
yarım saatte bir kalkan Yahyalı dolmuşlarını kul-
lanıp Ovaçiftlik köyünde inerek ulaşabilirsiniz. 

Kültepe Ören Yeri:
Kayseri şehir merkezine 24 km uzaklıkta Ka-
rahöyük Köyü yakınlarında bulunan Kültepe 
Ören Yeri, MÖ 2000’li yıllara dayandığı söyle-
nen tarihiyle Hititlerin Anadolu’da ilk kurduğu 
şehir olarak bilinmektedir. Büyük bir höyük ve 
onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Örenye-
ri’nde dönemin yönetim binaları, evlerin ve dini 
yapıların kalıntıları görülebilir. Eski adı Kaniş 
veya Neşa olarak bilinmektedir. Konumunun 
özelliğiyle döneminin en önemli ticaret ve kül-
tür merkezi olmuştur.  Kültepe’de yapılan ka-
zılar sonucunda Asur, Hitit, Roma, Pers, Helen 
dönemlerine ait eserler bulunmuştur. Kazıda 
çıkartılan eserler Arkeoloji Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü bölgede kazı ça-
lışmalarına halen devam etmektedir. Kültepe’ye 
özel aracınızla kolaylıkla gidebileceğiniz gibi 
Bünyan, Sarıoğlan, Gemerek dolmuşlarına bi-
nip Kültepe kavşağında indikten sonra yaklaşık 
2 km yürüyerek de ulaşabilirsiniz. 

Kayseri Mutfağı:
Kayseri, birbirinden lezzetli yöresel yemekleriy-
le ziyaretçilerini mest etmektedir. Ağırlıklı olarak 
etli ve unlu yemeklere sahip olan Kayseri mut-
fağının ünü yurt dışına dek taşmıştır. Türkiye’de 
mantı denince akla gelen ilk şehir Kayseri’dir. 
Kayseri’de mantının 36 farklı çeşidi yapılmakta-
dır. En yaygın olanı ise hepimizin severek ye-
diği etli mantıdır. Kayseri mantısının en önemli 
özelliği küçük açılmasıdır. Öyle ki bir kaşığa en 
az 40 tane mantı sığdırılır ve salçalı suyu bol-
dur. Kayseri’deki bir diğer mantı çeşidi ise prov 
mantısıdır. Peynirle yapılan prov mantısı et ye-
meyenler için de iyi bir alternatiftir. Yağ mantısı 
ise porsiyon olarak daha büyük olmakla birlikte 
mayalı hamurun harcına kıyma koyulup yağda 
pişirilmesi ile yapılır. Kayseri yağlaması şehrin 
en ünlü hamur işlerinden bir diğeridir. Kıyma, 
soğan ve salça ile hazırlanan harç incecik açılan 
hamurun üzerine sürülür. Üst üste koyularak sa-
rımsaklı yoğurt ile servis edilir. Nohut, kuşbaşı 
et ve yeşil mercimek ile hazırlanan kurşun aşı 
çorbası besleyici ve bir o kadar da doyurucudur. 
Buğday, nohut, yoğurt ve yumurta ile hazırlanan 
toga çorbası ise Kayseri’de özel günlerde ikram 
edilir. Kayseri denince akla gelen lezzetlerden 
bir diğeri şüphesiz pastırmadır. Kayseri’nin Türk 
mutfağına kazandırdığı en önemli lezzetlerden 
biri olan pastırma, dünyanın birçok şehrine ihraç 
edilmektedir. Kendine has baharatı ve lezzeti ile 
Kayseri sucuğu özel kurutma işlemlerinden ge-
çirilir ve şehrin sembol tatları arasında yer alır. 
Hamur pilav ve tavuk etinin birleşiminden orta-
ya çıkan örgülü pilav şehre özgü yemeklerden 
bir diğeridir. Kayseri’nin Develi ilçesine özgü 
cıvıklı pidesi ise kuşbaşı pide sevenlerin damak-
larına hitap eden bir lezzettir. Un helvasından 
daha yumuşak kıvamıyla çay saatlerinin vazge-
çilmezi aside, kakaolu krep hamuru ile hazırla-
nan altın kesesi, revaniye benzerliği ile bilinen 
yoğurt tatlısı, şerbetli tatlı severleri mest eden 
düğümlü tatlı Kayseri mutfağı denince akla ge-
len diğer lezzetler arasındadır.
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Günümüzde bilgisayarlar biz tamamını fark et-
mesek de hayatımızın tümünü sarıyorlar. İleti-
şimden finansa, güvenlikten; alışverişe kadar 
akla gelebilecek hemen her şey bilgisayarlarla 
yapılır hale, durum böyle olunca da; çevremiz-
deki dünyayı anlamak eskisinden farklı hale gel-
di. Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlasınlar diye 
çocuklarımıza fizik, kimya ve biyoloji öğretiyo-
ruz. Ancak artık dünyamız sadece bunlardan 
ibaret değil. Çocuklar, insan yaşantısını kökün-
den etkileyen bilgisayarların ve yazılımların na-
sıl çalıştığını da bilmeliler.

Tüm dünyada eğitim sistemleri belli ölçülerde 
birbirine benziyor. Temelde benzer konular iş-
leniyor. Bu standart eğitim sistemi çok uzun bir 
süredir aynı şekilde devam ediyor. Zamanda 
geri gidip 100 yıl öncesinde bir okula girseniz, 
belki bazı yeni keşifler ve içerikler dışında, çok 
büyük farklılıklar görmeyebilirsiniz. Buna karşın 
son 100 yılda insan yaşantısının ne kadar değiş-
tiğini söylemeye gerek yok. İş ve sosyal hayatın 
akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması, gün-
lük ihtiyaçlardan gelişmiş mesleklere birçok işin 
yazılımlar ve bilgisayarlı makineler tarafından 
yapılması, yeni nesiller için kodlama becerisini 
zorunlu kılıyor. 

Kodlama eğitimi de bunun için en önemli adım-
lardan biri. Endüstri 4.0’ın gerekliliklerinden biri 
olan, Kodlama ya da Programlama: bilgisayarla-
rı, bilgisayarlı makineleri, uygulamaları, telefon-
ları ya da web sitelerini programlayarak onlara 
istenilen işleri yaptırabilmek, bu cihazlara yeni 
özellikler ve görevler ekleyebilme imkânı sağla-
yan işlemlere verilen isim olarak tanımlanabilir. 
Hatta bazı eğitimciler kodlamanın okuma-yaz-
ma kadar önemli olduğunu ve kodlamanın (en 
azından temellerinin) herkes tarafından öğre-
nilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Dünya gene-
linde, özellikle de gelişmiş olarak nitelendirilen 
ülkelerde kodlama eğitimi son zamanlarda eği-
tim alanında üzerinde en çok konuşulan konular 
arasında. Sadece hükümetler değil, dev yazılım 
şirketleri de kodlama eğitimine yönelik çalışma-
lar yürütüyorlar.

Kodlama eğitimi, sunduğu temel faydaların 
yanı sıra, çocukların yeteneklerini de geliştir-
me özelliğine sahip. Uzmanlar bilgisayar prog-
ramlamanın temellerinin öğretilmesi sayesin-
de çocukların program çözme yeteneklerinin 
önemli ölçüde artabileceğini söylüyor. Elbette 

kodlama eğitiminin çocukların gelecek kariyer-
leri için de büyük bir önemi var. Günümüzde en 
çok rağbet gören ve iyi ücretler verilen işlerin 
arasında yazılım geliştiriciliği yer alıyor. Dünya-
nın en büyük şirketlerinin arasında Microsoft, 
Facebook, Google ve benzeri yazılım şirketle-
rinin yer alması bir tesadüf değil. Elbette her-
kes programcı, yazılım geliştirici olmak zorunda 
değil. Ancak daha önce de bahsedildiği gibi, 
uzmanlar içinde yaşadığımız dünyayı nasıl işle-
diğini öğrenmemiz için kodlama eğitiminin çok 
önemli olduğu konusunda hemfikirler.

İşin çocuk tarafını da unutmamak gerek. Kodla-
ma eğitimi, eski eğitim sistemlerinden oldukça 
farklı. Kodlama ile çocuklar çok beğendikleri 
oyunların nasıl yapıldığını öğrenip, kendi ilgile-
rini çekecek yönleri tercih edebilirler. Örneğin 
Microsoft, dünyanın en çok oynanan oyunla-
rından biri olan Minecraft için bir eğitim modu 
hazırlıyor, tüm dünyada yine Minecraft temelli 
Hour of Code (Kodlama Saati) etkinlikleri dü-
zenleniyor. 8 yaş ve üstü çocuklar için geliştiri-
len basitleştirilmiş bir programlama platformu 
bile var. Benzer şekilde, diğer büyük teknoloji 
şirketleri de çocuklara kodlamayı eğlenceli bir 
şekilde öğretmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. 

Kodlama eğitiminin faydalarını sıralayan uz-
manlar 4-5 yaşlarındaki çocukların bile bazı te-
mel kavramları öğrenebileceğini dile getiriyor. 
Çok sayıda oyuncak ve oyun üreticisi bazıları 
ayakkabısını bile bağlayamayacak kadar küçük 
çocuklar için tasarlanmış alternatifler üretmeye 
başladı bile. Artık bu alanda hizmet veren pek 
çok uygulamaya Android ve IOS destekli tele-
fon ve tabletlerden bile erişilebiliyor. Ebevey-
nlerin bu uygulamalar ve oyuncaklar hakkında 
bilgi edinmesi çok önemli. Çünkü bilgisayar bi-
limine erken yaşta aşina olan çocuklar için çok 
gelişmiş kodlarla çalışmak son derece basit bir 
iş haline geliyor. Tabii ki daha okuma yazmayı 
öğrenmemiş çocuklardan oturup uygulama yaz-
malarını beklemek olmaz. Bu yaştaki çocuklar 
için temel komutları ve algoritmaları öğretecek 
basit oyuncaklar bulunuyor. Örneğin, oyuncak 
bir trenin hangi sırayla hangi yönlere döneceği-
ni çocuklar belirleyebiliyor. Bu bile kodlama için 
önemli bir temel oluşturuyor.

Gerçek anlamda eğitimin ise 7-8 yaşlarında, 
ilkokul döneminde, okuma yazma ve temel 
matematik bilgileri alındıktan sonra başlayabi-
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leceği belirtiliyor. Bu yaştaki çocuklara yönelik 
geliştirilen birçok programlama platformu var. 
Bu tip platformların okullarda derslerde göste-
rilmesi, gelecekte çocuklarımızın içinde yaşadı-
ğı dünyayı daha iyi tanıyıp, sadece teknolojiyi 
tüketen değil, üreten bireyler olmasının da önü-
nü açıyor. Kodlama eğitimi alan çocuklar bilgi-
sayar kodlama, robot tasarım/kodlama, web 
tasarımı, 3D tasarım/üretim öğrenmenin yanın-
da karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve 
sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kaza-
nımları olarak ifade edilen birçok temel bilgi ve 
becerileri de elde etme şansını yakalıyor.

Uzmanlar çocukların kodlama ve farklı teknoloji 
araçlarını kullanarak öğrenmeyi erken yaşlarda 
denemesi ve öğretmenlerinin onların bu alan-
daki ilgilerini artırıp, zevk almalarını sağlayabil-
mesi durumunda, kodlamanın çocuklara sade-
ce teknoloji becerileri değil; problem çözme, 
iletişim kurma, takım çalışması, planlama, karar 
verme, değerlendirme ve yaratıcılık ve kritik dü-
şünme gibi hayatın her alanında faydalı olacak, 
hem bugünün hem de yarının mesleklerini yap-
mak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme 
olanağı da sunacağını belirtiyorlar.

Kodlama çocuklara ezberciliğin ötesine gidip 
öğrenmeleri için gerekli olan üst bilişsel yete-
nekleri geliştirme ve uygulama imkânı da veri-
yor. Yani öğrenciler kendi öğrenmelerini izleyip 
değerlendirmeyi öğreniyorlar ve bu da onların 
kendi öğrenmelerini kontrol etmelerine dolayı-
sıyla motive olmalarına yardımcı oluyor.

Kodlama, çocuklarda ezberciliği değil problem 
çözme yeteneğini geliştiriyor. Dolayısıyla kod-
lama eğitimi alan öğrenciler bir alanda değil 
hayatın her alanında karşılaştıkları problemleri 
çözebilecek yetenekler geliştiriyorlar. Küresel-
leşmenin ve bilgi temelli ekonominin tüm ağırlı-
ğıyla hissedildiği günümüzde çocukların tekno-

lojiyi kullanmayı öğrenmesi artık yeterli değil. 
Teknolojinin nasıl çalıştığını ve oluşturulduğunu 
bilmeleri gerekiyor. Bugün kodlama, sosyal bi-
limlerden mühendisliğe kadar her alanda kul-
lanılıyor. Bu kullanım alanının yaygınlaşacağı 
ve çok daha kapsamlı hale geleceği de aşikâr. 
Bu nedenle, önümüzdeki on yıllarda kodlama 
bilen insan sayısı bir ülkenin geleceğinin belir-
lenmesinde çok önemli rol oynayacak. Bu da 
günümüz çocuklarının ve gençlerinin özellikle iş 
hayatına atıldığında başarılı olmak için kodlama 
bilgisine ihtiyacı olacağı anlamına geliyor. 

Gelecekte teknolojiyi üreten tarafta olmak çok 
büyük önem taşıyor. Şu dönemde bile teknolo-
jiyi üretenlerle tüketenler arasındaki seviye farkı 
hızla artıyor. Bilim ve teknolojiye öncelik veren 
şirket, kurum hatta ülkelerin rakiplerine göre bir 
değil birkaç adım önde olduğunu, dünyaya yön 
verebildiklerini görüyoruz.

Teknoloji üretebilen donanımlı kişilere olan 
talep büyük oranda arttı ve dünya çapında 
mevcut sistemler bu talebi karşılayamamaya 
başladı. Üniversiteler artık bilgisayar bilimle-
ri alanında daha fazla öğrenci istiyor, internet, 
yazılım ve oyun şirketleri daha fazla yazılımcıya 
ihtiyaç duyuyor, geniş çaplı üretim yapan şir-
ketler kendileri için üretim sistemleri tasarlaya-
bilecek çalışanlar talep ediyor, hükümetler bile 
artık yüksek teknoloji tabanlı girişimlere daha 
çok destek veriyor. Tüm bunları karşılamanın 
yolu ise gelecek nesilleri bilgisayar bilimleri ve 
kodlamayla erkenden buluşturmaktan geçiyor. 
Bu trend tüm dünyayı yavaşça sarıyor. Elbette 
bazı ülkeler erken yol almanın avantajına sahip 
fakat yine de geride kalanlar için henüz çok geç 
kalınmış değil.

Kodlama eğitimi ne gibi bölümlerden oluşmalı, 
nasıl içeriklere sahip olmalı? 

Eğitim uzmanları tarafından oluşturulan kısa 
listenin ilk sırasında algoritma yer alıyor. Algo-
ritma basitçe, programların temelini oluşturan 
matematiksel işlemler ve bunların mantıksal 
sıralaması anlamına geliyor. Bununla beraber 
buluşsal yöntemler adı verilen ve problem çö-
zerken deneyim tabanlı yöntemler kullanılması-
na yönlendiren teknik ve büyük bir problemin 
çözümü için benzer daha küçük problemlerin 
çözülmesini temel alan özyineleme metotları da 
kodlama eğitimi içine dâhil ediliyor.
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Her gün internette paylaştığımız bilgilerin, gön-
derdiğimiz e-postaların nasıl korunduğu hak-
kında bilgi edinilmesi için kriptografi hakkında 
bilgiler de kodlama ya da daha geniş adıyla 
bilgisayar bilimleri eğitimi içine yerleştirilmiş. 
Yakın gelecekte adından en çok bahsedeceği-
miz teknoloji olan yapay zekânın temelini an-
layabilmek için makine zekâsının artık her şeyi 
sorduğumuz arama motorlarının nasıl çalıştığı, 
YouTube veya Google gibi yerlerde bizim il-
gimizi çekecek tercihlerin karşımıza çıkarılma-
sında nasıl kullanıldığı bilgilerinin de kodlama 
müfredatında olması gerekiyor. 

Gelecekte, yapay zeka ile gerçek zekayı ayırt 
edebilen, riskleri önceden tahmin edip önlem 
alabilen, büyük görevleri küçük parçalara bölüp 
verimli çalışabilen, karmaşık problemleri araştı-
rıp çözebilen nesiller yetiştirmek için kodlama 
artık tüm dünyada eğitim müfredatlarında yeri-
ni alıyor. İngiltere’de kodlama eğitimi, 2013 yı-
lında okul müfredatına girmiş.  5-7, 7-11, 11-14 
yaş gruplarına uygun programlar hazırlanmış. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ilkokuldan 
liseye kadar tüm okullarda müfredat dahilinde 
eğitim veriliyor. Ayrıca birçok ülkede kodlama 
eğitimlerini sevdirmek adına, kodlama şenlikle-
ri ve robot tasarım yarışmaları düzenlenmekte. 
Ülkemizde ortaokul müfredatına girmiş olan 
kodlama eğitimi, 5. ve 6. sınıflarda zorunlu. 6. 
sınıftan itibaren seçmeli olarak alınabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Nisan ayında 
gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması verilerine göre: 

• Ülkemizde bilgisayar kullanımına ortalama 
8 yaşında, İnternet kullanımına ortalama 9 
yaşında, Cep telefonu kullanımına ortalama 
10 yaşında başlanıyor. 

• 06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar 
kullanımı %60.5, İnternet kullanımı, %50.8 
ve cep telefonu kullanımı %24,3 olarak ger-
çekleşiyor.

• Çocukların %46.5’i hemen her gün internet 
kullanıyor. 

• Çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait 
bilgisayara sahip

• 06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü 
kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, 
%13,1’i cep telefonuna ve %2,9’u oyun 
konsoluna sahiptir. 

Görüldüğü üzere çocuklarımız interneti sevi-
yor. Fakat çoğu çocuk, oyun oynamak ve sosyal 
medya kullanımının ötesine geçemiyor. 21 ülke-
nin katıldığı Uluslararası Bilgisayar ve Bilgisayar 
Okur Yazarlığı çalışması (ICILS 2013) sonuçla-
rına göre Türkiye’de öğrencilerin sadece %1’i 
ileri düzeyde bilgisayar kullanma becerilerine 
sahipken; bu oran Çekya’da %37, Kore’de %35, 
Avustralya’da %34, Polonya’da %33 olarak tes-
pit ediliyor. Görünen o ki; çocuklarımızı artık 
oyunu oynayan değil, yazan tarafa daha fazla 
yönlendirmemiz gerekiyor. 

Teknolojiyi üreten değil de tüketen toplumların 
gelecekte söz sahibi olma şansı çok az. Bilim ve 
teknolojiyle yönetilen bir dünyada, bu teknolo-
jinin nasıl işlediği hakkında temel bilgilere sahip 
olmak bile gelecek için gerçekten çok büyük 
önem taşıyor. Kodlama eğitimi ve gelecek için 
önemi göz ardı edilmemeli. Aksi takdirde ço-
cuklarımız, ellerine verilen cihazlarda, onlar için 
tasarlanan hizmetleri kullanıp, Google, Facebo-
ok, Microsoft vb. gibi şirketler nasıl yönlendiri-
yorsa o şekilde yaşayan kişiler haline gelebilir. 
Çocuklarımızın birileri tarafından tasarlanan ka-
feslerde tıkılıp kalmasını istemiyorsak, kendile-
rini ifade edebilecek ürünler ve içerikler ortaya 
çıkartmalarının ve üretkenliklerini arttırmanın 
önemli bir başarı kriteri olarak görülmeye başla-
dığı bir dünyada yaşıyorsak; toplum olarak tek-
nolojiyi üretenler arasına girmek için var gücüy-
le çalışmalıyız. Bunun da ilk adımı, erken yaşta 
bilgisayar bilimleri eğitiminden geçiyor.

Kaynak:
 
1. https://donanimgunlugu.com/kodlama-e-

gitimi-ve-gelecek-icin-onemi/
2. http://www.sozcu.com.tr/egitim/kodla-

ma-okuma-yazma-bilmek-kadar-onemli.
html

3. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=15866
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Hastalık Değil, 
Özgül Öğrenme Bozukluğu:

DİSLEKSİ



“Özgül öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılan Disleksi, okul öncesi dönemde belir-
tiler vermesine rağmen en çok ilkokul döneminde belirgin hale geliyor. Akademik 
becerilerde yaşanan zorlukların süreklilik gösterdiğini belirten uzmanlar, çocuğun 
yaşıtlarına göre geç okuyup yazmasının disleksi belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. 

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) teriminin 
zihinsel ve duyusal engellilik, ruhsal ve nöro-
lojik sorunlar ya da psikososyal olumsuzluklar 
ile açıklanamayan bir grup ‘spesifik’ öğrenme 
bozukluğunu tanımlamak için kullanıldığını ifa-
de eden uzmanlar, bu bozukluktaki öğrenme 
sorunlarının birçok alanda görülebilmekle bir-
likte akademik olarak temelde okuma bozuklu-
ğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), 
matematik bozukluğu (diskalkuli) olarak üç ana 
grupta toplanabileceğini belirtiyorlar. Disleksisi 
olan bireyler sözcükleri doğru okuma, okudu-
ğunu anlama ve okuma hızlarında problemler 
yaşıyor, okuma yazmayı öğrenmede yaşıtlarına 
göre gecikebiliyor, okurken yanlış ve yavaş oku-
yabiliyor, harf, hece ve satır atlayabiliyor. Ge-
netik ve çevresel etkenlerin etkileşimi sonucu 
ortaya çıkan Disleksinin genetik nedenleri üze-
rine yapılan araştırmalarda disleksi birçok gen 
ile ilişkili bulunmuştur. Yapılan ikiz ve aile çalış-
maları da genetik kökenli bir hastalık olduğu-
nu desteklemektedir. Disleksisi olan bireylerin 
ailesinde Özgül Öğrenme Bozukluğu görülme 
sıklığının normal popülasyona göre 5-12 kat 
arttığı tespit edilmiştir. Beyin görüntüleme ça-
lışmaları neticesinde beyinde normalden farklı 
yapısal özellikler bulunmuştur. Çevresel faktör-
lerden en önemlileri erken doğum, düşük do-
ğum ağırlığı, anne karnında nikotin maruziyeti, 
beslenme sorunları ve eğitim yetersizliği olarak 
tanımlanmıştır.

Disleksi ne zaman ortaya çıkar?

Okul öncesi dönemde belirtilerine rastlanan 
Disleksi, genellikle örgün eğitimin başladığı yıl-
lar olan okul yıllarında  belirgin hale gelmekte-
dir. Bu dönemde disleksisi olan bireylerin aka-
demik becerilerinde yaşadığı zorluklar süreklilik 
gösterir. Ülkemizde İlkokul 1’de okuma yazma 
öğrenimi sırasında yaşıtlarına göre okuması ge-
ciken bu çocuklar, sonraki yıllarda yavaş okuma, 
yanlış okuma ve okuduğunu anlamama gibi so-
runlar yaşarlar. Disleksi nörogelişimsel bir bo-
zukluk olan Özgül Öğrenme Bozukluğu’nun bir 
alt tipidir. Nörogelişimsel bozukluklar genetik 
ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu geli-

şimin erken dönemlerinde ortaya çıkar ve ge-
nellikle yaşam boyu süren durumlardır. Yani bir 
çocuk sonradan disleksi olmaz ancak etkilenen 
akademik becerilere olan gereksinimler bireyin 
kısıtlı olan yeterliliğini aşana kadar belirgin hale 
gelmeyebilir. Yani belirtilerin belirginleşmesi 
her çocukta aynı dönemde olmayabilir. Dis-
leksiye sebep olan faktörler araştırılırken çev-
resel faktörlerin de beyinde yapısal ve işlevsel 
farklılıklara sebep olabileceği anlaşılmıştır. Uz-
manlara göre, gelişimin erken dönemlerinde 
başlayan ve uzun süren ciddi beslenme yeter-
sizlikleri beyin yapısında bu tarz değişikliklere 
yol açabilir. Bunun yanında vitamin ve mineral 
eksikliklerinin de öğrenme bozukluklarına yol 
açabileceği bilinmektedir. Beslenme bozukluk-
ları öğrenme bozukluklarına yol açan çevresel 
faktörlerden biridir. 

Disleksi sorunu olan çocukların özel problem-
lerinden dolayı uyum sorunu yaşayabileceğini 
ifade eden uzmanlar, eğer bu özel durumları 
fark edilip gerekli ve yeterli destek sunulmaz 
ise farklı psikiyatrik hastalıklar görülebileceğini 
belirtiyor. Çocuğun eğitim gereksinimi, dislek-
sisinin şiddetine göre belirlenmelidir. Genellik-
le normal sınıfta ya normal ya da kaynaştırma 
eğitimi alırlar. Bazı çocuklar bunun yanında ek 
özel eğitime ihtiyaç duyabilirler. Disleksisi olan 
bireyler, sadece akademik alanda değil hayatın 
başka alanlarında da sorunlar yaşayabilmektedir. 
Disleksisi olan bireyi anlamak için disleksiyi bil-
mek, belirtilerin farkında olmak gerekmektedir. 
Disleksili bireylerin akademik hayat dışında ya-
şadığı sorunlar hakkında bilgi edinerek çocuğun 
davranışları ve kısıtlılıklarına göre ona yaklaşılma-
lıdır. İhtiyaç duyduğu destek için gerekli imkanlar 
sunulmalıdır.

Dislekside ebeveynlere düşen görevler nelerdir ?

Çocuğunun gelişimini yakından takip eden her 
aile farklılık gördüğünde bu durumu tanımla-
mak için uzmana başvurmalıdır. Çocuğa des-
tek veren olumlu bir çevre ortamı hazırlanmalı, 
uzman ile birlikte çocuğuna yaşadığı problemi 
uygun dille anlatıp, güçlü ve zayıf yönlerini fark 
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etmesini sağlanmalıdır. Destekleyici ve cesaret 
verici olmalı, olumlu ve güçlü yönlerini vurgu-
lamalıdır. Öğretmenleriyle olan iletişim güçlü 
tutulmalıdır. En önemlisi çocuklarını başka ço-
cuklarla kıyaslamamalıdır.

Dislekside zeka problemi yok

Maalesef toplumda disleksisi olan bireylerin 
zeka problemi olduğuna dair yanlış bir kanı 
oluşmuştur. Buna en önemli kanıt disleksili ol-
duğu bilinen Einstein, Leonardo da Vinci, Ro-
din, Churcill ve Cher gibi bilim insanları ve sa-
natçılardır. Bu bireylerde zeka tamamen normal 
veya üstün olabilir. Buradaki problem beyindeki 
öğrenme bölgelerindeki sorunlar sonucunda 
ortaya çıkan öğrenme sorunudur. Öğretmenle-
re de bu konuda önemli görevler düşmektedir. 
Örneğin, çocuğun okuma seviyesini tespit et-
tikten sonra tümden gelim yöntemini kullanma-
ları faydalıdır. Sık sık tekrarlama yapmaları, sa-
bırlı ve olumlu tutum içinde olmaları, güdüleyici 
ve teşvik edici olmaları süreci olumlu etkiler. Bu 
çocukların dikkati çabuk dağıldığından kısa ça-
lışmalar daha etkilidir. Dikkati arttırıcı etkinlikler 
ve hafıza oyunları da destekleyici olarak kulla-
nılabilir.

Disleksi tedavisi nasıl olur?

Aslında, Disleksi ve tüm öğrenme güçlüklerinin 
tedavisi eğitimdir. Bu eğitim okulda verilenden 
farklıdır çocuk normal bir okulda eğitime de-
vam ederken yanı sıra bireysel ya da grup ha-
linde özel bir eğitime alınır. Eğitim uzman kişiler 
tarafından verilmelidir. Öğrenme güçlüğünü or-
tadan kaldıracak ilaç tedavisi bulunmamaktadır. 
Ancak eşlik eden psikiyatrik bir hastalık (kaygı 
bozukluğu, depresyon vs.) varsa onların tedavi-
si önemlidir. Dikkat eksikliği eşlik eden bireyler-
de dikkati artıracak ilaçlar kullanılabilir. Dislek-
sinin şiddetine göre sunulan eğitim desteğinin 
süresi ve yoğunluğu değişir. Hafif düzeydeki 
olgularda kısa süreli eğitim desteği bile yeter-
liyken; ağır vakalarda destek sürmesine rağmen 
akademik zorluklar devam edebilir.
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Eğitimin  En Önemlisi: 
Okul Öncesi
MEV Koleji Okul öncesi sınıflarında öğrencilerimiz yaparak-yaşayarak öğreniyor. 
Bireysel farklılıkları gözönüne alınarak hazırlanan, öğrenci merkezli, temaya dayalı 
eğitim programlarıyla yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. 
İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda üst eğitim programlarına hazırlanıyor.
Eğitimin en önemlisi: Okul Öncesi, MEV Koleji’nin 26 yıllık eğitim deneyimiyle zirveye ulaşıyor.  

www.mevkoleji.k12.tr

Geleceğin Eğitimi, Eğitimin Geleceği
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Savaşın Başlaması
Garden planının* eylemine 19 Şubat saat 
10:00’da başlandı. Saldırı amacı ilkin boğazın 
girişini koruyan Anadolu yakasındaki Kumkale 
ile Orhaniye’de, Rumeli yakasında Ertuğrul ile 
Seddülbahir’deki tabyaları yok etmekti. İkisi 
Fransız, dördü İngiliz olmak üzere altı zırhlı bu 
işi başarmak için görevlendirilmişti. Bu gemiler 
12.000 ile 10.000 metreden bataryalar üzeri-
ne ateşe başladılar. Türk bataryaları menzilleri-
nin kısalığından susmak zorunda kaldılar. Saat 
12’den sonra zırhlılar kıyılara yaklaşarak 7.000 
metreden ateş etmeye koyuldular. Bataryalar-
dan yine cevap yok. Bunun üzerine gemiler bi-
raz daha yaklaşarak 5.000 metreden ateş etme-
ye başlayınca bataryalar da karşıt ateşe geçtiler. 
Ateş şiddetliydi. İki gemi isabet aldı. Amiral 
Garden saat 17:30’da geri çekilme emri verdi. 
Dış bataryaları bir günde tahrip etmek ümidi bu 
suretle suya düşmüş oluyordu. Ertesi gün başla-
yan fena hava şartları saldırıyı 25 Şubat’a kadar 
geciktirdi.

Bombardımana Devam
25 Şubat’ta dış bataryalar üzerine yarıda kalmış 
olan saldırıya tekrar başlandı. Bu kez saldırıya 
12 savaş gemisi katıldı. Bataryalar top menzille-

rinin elverişsizliği alanına giren gemilere güçlü 
bir karşılık verdiler, ikisine önemli isabetler kay-
detmeye muvaffak oldular. Ne var ki, bu yüzer 
kaleleri yürüyüşlerinden alıkoyacak olanaklara 
sahip bulunmuyorlardı. 25 Şubat’tan beri artık 
susmak zorunda bırakılmışlardı. Düşman, başa-
rısının sonuçlarını anlamak için tabyalara deniz 
erleri çıkarmış ve henüz kullanılabilecek gibi 
görünen bir iki topu tahrip ettirmişti. Dış batar-
yalar bu suretle susturulmuş bulunuyordu.

26 Şubat’ı izleyen günlerde ve havanın elveriş-
liliği ölçüsünde saldırı planının ikinci ve üçüncü 
bölümlerine yani iç bataryaların tahrip edilme-
sine girişildi. Amaç, Dardanos ve Erenköy tab-
yalarını savaş dışı bırakmak için boğazın içine 
girmekti. Savaş gemileri ateş ederken mayın ta-
rama gemileri de kendilerine yol açacaktı. Pla-
nın bu bölümünün eylemini sağlamada hesapta 
olmayan engellerle karşılaşıldı. Kıyılarda yer-
leştirilmiş gizli ve hareketli sahra bataryalarıy-
la Dardanos Tabyası’nın topçuları yapılacak işi 
güçleştiriyorlardı. Devamlı olarak yer değiştiren 
mayın tarama gemilerine nefes aldırmıyorlardı. 
Zırhlılara isabetler oluyordu. Sahra bataryaları 

18 Mart 1915 sabahı Çanakkale Boğazı’nın mavi sularında azametli bir müttefik filosu Marma-
ra’ya doğru seyretmeye başlamıştı.  Bu, döneminin en donanımlı deniz kuvvetlerinden biriydi. 
Boğazdaki donanma kendinden emindi. Müttefiklerin zaferden hiç şüpheleri yoktu. Londra ga-
zetelerine göre “İstanbul yakında çöplüğe dönecekti”. Aslında dünyanın geri kalanı da Osmanlı 
Devletinin sonunu görme kanaatiyle acıyarak bakıyordu. Ancak! Beklenen olmadı. 18 Mart 1915 
günü boğazın dar mevzilerinde patlayan Türk topları, beklenenin tam tersine bir gelişmeyi adeta 
bütün dünyaya haykırıyordu. Yenilmez denilen müttefik donanması, Mehmetçiğin imanlı göğsüne 
çarpmıştı. Arkasından deniz içinde hasmını bekleyen Nusrat’ın döktüğü mayınlar da patlamak 
için sıraya girmişler, beklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdi. Tam altı saat gibi kısa bir 
zamanda bileği bükülmez armadadan sekizi devre dışı kalmıştı. Sonuç: Mehmetçik için büyük 
bir zafer, müttefikler için büyük bir hüsran, Dünya içinse büyük bir sürprizdi. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyor, 103. Yıldönümünü kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi’nin Dünya tarih sahnesini 
nasıl değiştirdiğinin tüm detaylarını siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz. Bir sonraki sayıda 
yer alacak devam yazısında ise Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ve Kahraman Türk askerleri
tarafından yazılan Çanakkale Destanı ile karşınızda olacağız.

* Çanakkale’yi geçmek için İngiliz Amiral Garden tarafından hazırlanmış ve 13 Ocak’ta Savaş konseyi tarafından onay-
lanan Deniz Savaşı Planı.



düşmanın moralini bozuyordu. Böyle olduğu 
halde düşman sistemli bir şekilde Boğazı tır-
manmada direniyordu. Kaydedilen başarılar 
umulanlara yaklaşık olmadığı halde Amiral Gar-
den, 2 Mart’ta Churchill’e çektiği bir telgrafta 
Mart ortalarında İstanbul’a ulaşacağı ümidinde 
olduğunu bildiriyordu. Churchill’in yardımcıla-
rından bazıları bu ümide katılmıyorlardı. Amiral 
Jackson hâlâ kara ordusu tarafından desteklen-
meden filonun girişiminde başarı olanağı göre-
miyordu. 11 Mart’ta Churchill, Garden’in bu ko-
nudaki düşüncesini bir kez daha sordu. Gelen 
cevap filonun Marmara’ya girmesi üzerine, geri 
güvenliğinin korunması için kara kuvvetlerine 
kesin olarak ihtiyaç bulunduğu merkezindeydi. 
Fakat ortada hemen gönderilecek kara kuvveti 
de bulunmadığı gibi Gelibolu’ya bir çıkartma 
planı da hazırlanmamıştı. Hemen kara kuvveti-
nin tedarikine girişildi. Bu kuvvete General Ha-
milton komutan atandı ve Çanakkale’ye gön-
derildi. 15 Mart’ta son saldırı için karar verildi. 
Saldırı 17 ve 18 Mart’ta yapılacak yani Boğaz 
geçilecek, “Ver elini İstanbul!” denilecekti. Ne 
var ki, verilen karardan bir gün sonra Garden 
yorgunluktan, sinirden ve uykusuzluktan güçsüz 
düşmüştü. Doktorunun tavsiyesi İstanbul’dan 
vazgeçerek Londra’ya dönmesi yönündeydi. Bu 
suretle Amiral hazırlamış olduğu planın trajedi 
ile sonuçlanacak son perdesini görmekten kur-
tulacaktı. 17 Mart’ta yerine Kurmay Başkanlığı 
yapmakta olan Vis Amiral de Roebeck atandı.

İstanbul’un Savunma Tedbirleri
Üçlü Uzlaşma Devletleri savaş gemilerinin Ça-
nakkale Boğazı’nı geçme girişiminin Osmanlı 
Genelkurmayı’nı kuşkuya düşürmesi normaldi. 
Kaldı ki bu girişime paralel olarak Rusların da 
bir saldırıda bulunmaları olasılığı da büsbütün 
ortadan kalkmış değildi. Bu durum göz önünde 
tutularak Boğazların ve İstanbul’un savunulması 
için şu askeri tedbirlerin alınması gerekli görül-
müştü: 

Çanakkale Boğazı ile İstanbul doğrultusunu 
savunmak görevi Liman von Sanders komuta-
sında bulunan I. Ordu’ya verilmişti. Boğazların 
savunması ile görevli kuvvetlerin tümü, 200.000 
kadardı.

İstanbul Halkının Durumu
Ocak ayından bu yana uzlaşmacı devletler do-
nanmalarının Çanakkale’yi geçmeye hazırlan-
dıkları İstanbul’da öğrenilmişti. Sıkıyönetim ve 
sansürün varlığı nedeniyle devamlı bombardı-
manlarla sonuçlarının ayrıntıları bilinmemektey-
di. Kafkasya savaşının yenilgileri, Kanal üzerine 
yapılan saldırıların başarısızlıkla sonuçlandığı 
haberleri artık saklanamaz olmuştu. Düşman-
ların Çanakkale Boğazı’nı geçmeleri durumun-
da Bulgarların ve onları izleyerek, Yunanlılar ile 
Romenlerin Osmanlı’ya karşı savaşa girecekleri 
kestiriliyordu, İngilizlerin Dicle ve Fırat bölge-
sine doğru yürüyecekleri söylentileri de dolaş-
maktaydı. Halkı yıldıran bir etken de savaşın 
yıkıcı etkisinin ağırlığının duyulmaya başlanma-
sıydı. Osmanlı ordusunda tifüs ve dizanteri gibi 
hastalıklar, düşman kurşunlarından daha öldü-
rücü bir güç kazanmışlardı. Boğazların kapalılığı 
İstanbul’un her çeşit ihtiyaçlarının karşılanması-
nı güçleştirdiği için kıtlık ve açlık başlamıştı. Hü-
kümetin bu gibi durumlarda ticaret mallarına el 
koyması da mal darlığına yol açan ayrı bir sorun 
olmuştu. Bu durumda halk genel olarak uzlaş-
ma devletleri donanmalarının Boğazı geçip İs-
tanbul önlerine gelebileceği kanısındaydı. 

Bu kanıya hükümetin sorumlu kişileri de özel-
likle Şubat ayından sonra katılmaya başladılar. 
Enver Paşa’nın dışında kalanlar Çanakkale’nin 
düşman filolarının gün geçtikçe gücünü artı-
ran bombardımanına karşı direnecek düzeyde 
olmadığını kabul etmekteydiler. Böyle bir du-
rumun gerçekleşmesi İstanbul’ un savunma-
sını güçleştireceğinden hükümetçe bir takım 
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tedbirler alınmasını gerektirdi. Alınan tedbirler 
arasında bir İngiliz telefon şirketine el konulma-
sı, telefon yönetimini sağlamak üzere yabancı 
telefon memurlarının yerini alacak 2000 tele-
foncunun dost Macaristan’dan getirilmesi, Pa-
dişah’ı, beraberindekileri ve Hassa Hazinesi’ni 
kor diplomatik üyeleriyle Eskişehir’e götürmek 
üzere trenler hazırlatılması gibi tedbirler göze 
çarpmaktaydı. İngiliz ve Fransız savaş gemileri-
nin İstanbul önlerine gelmeleri, başkentin Eski-
şehir’e taşınması olasılıkları, İstanbul’daki elçiler 
arasında da heyecan yaratmıştı. Amerikan Elçisi 
H. Morgenthau hatıratında söz konusu gemile-
rin Boğazı geçerek İstanbul önlerine gelebile-
ceklerine kordiplomatik üyelerinin kesin olarak 
inandıklarını yazmaktadır. İstanbul, yerlisi ya-
bancısı ile bu korkulu rüyayı yaşarken uzlaşma 
devletleri filoları Çanakkale Boğazı’nı geçmek 
için son şanslarını denemeye karar verdiler.

18 Mart Saldırısı
Saldırının yüksek komutası de Robeck’e veril-
mişti. De Robeck bir gün önce görevinden çe-
kilmiş olan Amiral Garden’in planını uygulaya-
caktı. Plan sade idi: Amaç Boğazın iki kıyısındaki 
bataryaların susturulması, torpillerin ayıklanma-
sı, bu suretle açılacak yoldan filonun Boğazı 
geçmesine olanak sağlanmasından ibaretti. De 
Robeck bu planı başarıyla gerçekleştirmek için 
savaş gemilerini üç kümede savaş düzenine ge-
tirmiş bulunuyordu.

Birinci kümede Queen Elizabeth, Agamemnon, 
Lord Nelson ve İnflexible bulunuyordu. Bun-
lar, güneye doğru sıralanmışlardı. Bu üç savaş 
gemisinin sahra bataryalarına karşı güvenlikleri 
kuzey kanatta Prince George ve güney kanat-
ta Triumph tarafından sağlanacaktı. İkinci küme 
Amiral Guepratte komutasında şu dört Fransız 
zırhlısından kurulmuştu: Suffren, Bouvet, Gou-
lois ve Charlemagne. İlk ikisini Boğazın Ana-
dolu kıyılarını, diğer ikisi de Rumeli kıyılarını 
döveceklerdi. Üçüncü küme, Irresistable, Albian, 
Vengeance, Swiftsure ve Magestic yedekte bıra-

kılmışlardı. Üçüncü küme gemiler sırası gelince 
ikinci kümenin yerini alacaklardı. Son olarak Cor-
mvallis, Canapus, Dorthmouth ve Dublin kruva-
zörleri geliyordu. Bunlardan ilk ikisinin görevi ma-
yın taramak, diğer ikisinin de aşırma atış yapmak 
suretiyle sahra bataryalarını arkadan vurmaktı.

Dünyada topraklarında güneşin batmadığı iki 
büyük imparatorluğun meydana getirdiği bu 
kudretli ve haşmetli savaş gücüne insan gücü 
ile karşı gelinemeyeceği konusunda İngiliz ve 
Fransız denizcilerde genel bir kanı doğmuştu. 
18 Mart saat 10:58’de yukarıda işaret edilen sa-
vaş düzenini almış olan armada da ilk bombar-
dıman için yerlerini almıştı. Düşman armadası 
büyük saldırışa geçeceği sırada Türk bölgesi sa-
vunma karargâhında durum şöyleydi: Karargâh 
Komutanı Albay Cevat, 18 Mart’tan önce Boz-
caada’da düşman savaş gemilerinin toplanmak-
ta olduğunu haber almıştı. 18 Mart sabahı da bir 
araştırıcı uçağımız Bozcaada’da büyük bir kay-
naşma olduğunun haberini getirmişti. Ne var ki, 
komutanlık bu haberleri büyük bir saldırının ilk 
işaretleri olarak kabul etmedi. O kadar etmedi 
ki, Komutan Albay Cevat, 18 Mart sabahı karar-
gâhtan ayrılıp Kirte’deki birlikleri teftişe gitmiş 
ve ancak 16:30’da karargâha dönebilmişti. Bu 
nedenle savaşı Kurmay Binbaşı Selahattin Adil 
yönetmişti. Bu durum da göstermektedir ki; 18 
Mart saldırısı bir baskın biçiminde başlamıştır. 
Bununla beraber Türk savunucuları ne armada-
nın kudret ve haşmetinden ne de baskınla baş-
layan saldırıdan kuşkulanmamışlardı. Savaşın 
başlayacağı sırada Bölge Savunma Karargâhı’n-
da konuk olarak bulunan Sedat (Paşa) duygu-
larını şöyle anlatmaktadır: “Hepimizde bir he-
yecan vardı. Görevden sorumlu olanlarla benim 
gibi rastlantı olarak bu deniz savaşını görmek 
için fırsat bulanlar için bu heyecan kuşku yok ki 
farklıdır. Duygularım şöyleydi: Sanki çok sevinçli 
ve önceden müjdelenmiş bir sonucu beklerken 
duyulan heyecanları yaşadım”.
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Saldırı
Yukarıda işaret edilen birinci küme ile kendi-
lerine hedef olarak gösterilmiş olan tabyaları 
arasında düello saat 11:15’de başlıyor. Queen 
Elizabeth, ağır toplarıyla uzak mesafeden il-
kin Çimenlik’e sonra Çanakkale şehrine, daha 
sonra da Hamidiye Tabyası’na ateş ediyor. Çi-
menlik’e iki isabet oluyor. Çanakkale’de yangın 
çıkıyor. Hamidiye’de yıkıntı meydana geliyor.
Saat 11:35’te Lord Nelson, Rumeli yakasındaki 
Hamidiye II Tabyası’na; Prince George ve Tri-
umph, Mesudiye, Yıldız ve Dardonos tabyaları-
na ateş açıyorlar. Fakat zırhlıların büyük şikâyeti 
bu tabyalardan olmaktan çok, görünmeyen ve 
göründüğü anda hızla yer değiştiren sahra ba-
taryalarındandı.

12:30’da Amiral de Robeck Fransız gemilerin-
den kurulmuş olan ikinci küme gemilerine kıyı-
lara yaklaşarak, yakın mesafeden bombardıma-
nı sürdürmeleri emrini veriyor. Bunlar Erenköy 
hizasında duran İngiliz gemileri arasından ge-
çerek kıyıya 400 metre kadar yaklaşıyorlar. Bü-
tün ağır toplarıyla Rumeli yakasında Kilitbahir 
ile Mesudiye tabyaları, Anadolu yakasında da 
Dardanos ile Beyaztepe mevkilerini ateşe tutu-
yorlar. Büyük Armada Boğazın en dar yeri olan 
Kilitbahir ile Çanakkale arasına yönelmişti. Bu-
raya gelmeden önce birkaç gemi feda edilece-
ği de hesaba katılmıştı. Bu kayıpları karşılıksız 
olmayacaktı. Boğaz geçilip İstanbul alınmakla, 
Türkiye ile müttefiklerinin bağlantısı kesilecekti, 
çember içine alınan Avusturya ile Almanya da 
pes demek zorunda kalacaklardı. Sözün kısası 
savaşın sonu muhteşem armadanın birkaç kilo-
metre daha ilerlemesine bağlı kalmıştı. Tarihsel 
Fransız cesareti ile İngiliz soğukkanlılığı Türk’ün 
alçak gönüllü kahramanlığı karşısında bu dara-
cık yerde bir sınav verecekti. Deniz savaşının 
en bunalımlı anı iki taraf için de gelip çatmıştı. 

Dünya bu olaya kadar Türkleri fetih savaşların-
da tanımıştı. Yurt savunmasında ise güçlerinin 
neye yettiğini ilk kez hecelemeye başlayacak-
lardı. Tabiat Türklerle beraberdi. Güneş, yüzen 
çelik kalelere hedeflerini göstermemek için 
gemi bacalarından ve top ateşlerinden mey-
dana gelen duman perdesi arkasına çekilmişti. 
Kıyılar boyunca sıralanmış olan obüs bataryala-
rını düşman gözünden saklıyordu. Türk Savun-
ma Komutanlığı düşman zırhlılarının merkez 
bataryalarına 14 kilometre kadar yaklaşması 
üzerine bu bataryalar tarafından da ateş emri 
verildi. Türklerin ağır toplarıyla obüslerinin ateşi 
düşman üzerine şaşırtıcı bir etki yapmaktaydı. 
Kaptan köprüsünden isabet alan Inflexible’de 
yangın çıkmıştı. 

Alevlerin yaralıların bulunduğu yere ulaşması 
olasılığı baş gösterince gemiye geri çekilme 
emri verildi. Bouvet’de de almış olduğu isabet-
ten dolayı yangın başlamıştı. Geminin topları-
nın yarısı kullanılmaz duruma gelmişti. Bir saat-
te 14 isabet alan Suffren hemen hemen savaş 
dışı edilmişti. Ne var ki, bu arada Çanakkale’de 
başlamış olan yangın genişlemiş, Dardanos, 
Namazgâh ve Hamidiye bataryaları, Fransız 
gemilerinin ateşi karşısında susmuştu. Deniz ile 
kara arasındaki büyük düelloda taraflar ağır ya-
ralar almışlardı. Fakat henüz yere düşen yoktu. 
Fransız gemilerinin yıprandığını gören de Ro-
beck geri dönmelerini ve üçüncü küme gemi-
leri ile yedeklere onların yerini almaları emrini 
veriyor. Saat 13:34. Ne varki, Boğazdan çıkmak 
girmek kadar kolay değildi. Bouvet dönüş ma-
nevrası yaparken bir mayına çarparak bir buçuk 
dakikada 700 kadar mevcudu ile sulara gömü-
lüyor. 5 subayla 51 er ancak kurtarılıyor. Bu kur-
tarma işine girişmiş olan Gaulois zırhlısı da iki 
ağır top mermisi ile yaralanıp su almaya baş-
layınca diğer iki Fransız gemisinin yardımı ile 
savaş yerini terk ediyor. Fransızlar, tümden yok 
olmamak için savaş yerinden çekilmek zorunda 
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kalıyor ve artık Türklerle İngilizler karşı karşıya. 
Bouvet’in batması Galois’in yaralanması ve 
tüm Fransız gemilerinin geri çekilmesi Türklerin 
moralini yükseltiyor. Saat ikiden sonra savaş 6 
İngiliz zırhlısı ile bataryalar arasında tekrar baş-
lıyor. Bir aralık Dardanos Bataryasının susması 
Türk Komuta Karargahı’nda kuşku yaratıyor. Bu 
suskunluğun Batarya Komutanı Hasan ve gö-
zetleme subayı Mersuf efendilerin şehit olma-
ları nedeniyle olduğunun anlaşılmasıyla alınan 
tedbirler sayesinde Dardanos 10 dakika sonra 
yeniden ateşe başlıyor.

15:15’te Irresistable zırhlısı Beyaz Tepe hizasın-
da bir torpile çarparak yan yatmaya başlıyor. 
Makinaları su ile boğuluyor ve hareket edemi-
yor. Ocean zırhlısı imdadına koşuyor. Onu geriye 
çekmek istiyor. Fakat akıntı iki gemiyi Anadolu 
kıyısına doğru sürüklüyor. Ocean da Bouvet’in 
batmakta olduğu yerde bir mayına çarpıyor, iki 
yaralı gemiye Türk topçusu ateşini sürdürüyor.  
Gemiler boşaltılarak kendi hallerine bırakılıyor. 
Bu gemiler Çanakkale Savaşı’nın son kılavuzları 
oluyor. Amiral de Robeck saat 17’de muhteşem 
armadadan geri kalan zırhlılara dönüş emrini 
veriyor. Muhteşem armada kalıntısının geri çe-
kilişini kıyıda izleyen Mehmetçikler heyecandan 
ortaya fırlayıp “yuha! yuha!” diye bağırıyorlardı.

İki Tarafın Kaybı
18 Mart’ta Boğazı geçmek için 12 büyük zırh-
lı savaşa katılmıştı. Diğer gemilerden her biri de 
az çok isabet almıştı. Osmanlı kaybına gelince: 
Bataryalardan hepsi isabet almıştı. Boğazın giri-
şindekiler susturulmuştu. İç bataryalardan da çok 
veya az yaralananlar olmuştu. 176 toptan 8’i kulla-
nılamayacak duruma gelmişti, insan kaybı 40 ölü 
ve 74 yaralıdan ibaretti. Yaralıların 18’i Alman’dı.
İki tarafın da sahip bulundukları savaş güçleri-
ne göre kayıplar önemli sayılamazdı, İngiliz ve 
Fransız İmparatorlukları engin servet kaynakla-

rına sahiptiler. Batan ve yaralanan gemilerinin 
yerlerine kolaylıkla başkalarını koyabilirlerdi. Ne 
var ki, bu iki devletin moral kayıpları hiçbir su-
retle giderilemeyecek kadar ağırdı. Aşağıdaki 
satırlar bu moral çöküntünün üzerine yeterince 
fikir verecek niteliktedir: “Türklerin Avrupa’daki 
günlerinin sayılı olduğu herkesçe bilinmektey-
di. Ne var ki, bu işin pek güçlükle vukua ge-
leceğini ve Türklerin insanüstü bir kahramanlık 
ve fedakârlık göstereceklerini de kimse inkar 
edemezdi. Çanakkale’de iki İngiliz ve bir Fransız 
zırhlısının batırıldığını ve birçoklarının da mermi 
vuruşlarıyla yaralandıklarını 19 Mart sabahı oku-
duğumuz zaman herkes yıldırımla vurulmuşa 
döndü”. Yıldırımla vurulmuşa dönenler arasın-
da gururu en çok kırılan İngilizlerdi. Yüzyıllardır 
yenilmez diye ün kazanan denizlerin egemen 
gücünü temsil eden muhteşem armadalarının 
ününe gölge düşmüştü. Türklerin uğradığı nes-
nel kayıplara karşılık moral kazançları büyüktü. 
Aylardan beri İstanbul’da kuşku içinde yaşayan 
Türkler için Çanakkale deniz zaferi, kurtuluş an-
lamını taşıyordu. Türklerin İngiliz donanmasının 
haşmetine kökleşmiş bir hayranlığı vardı. Bu 
donanmayı, arkasına bakmadan dönmeye zor-
lamanın büyük heyecanını duymaları doğaldı. 
18 Mart akşamı İstanbul ve zafer haberinin ulaş-
tığı bütün Türk şehirlerinde, kasabalarında ve 
köylerinde evler bayraklarla süslenmiş, aydınla-
tılmış ve şenlik yapılmıştı.   Çanakkale   Deniz  
Zaferi’nin  dünyanın  mevcut  diğer Müslüman 
ülkelerinde de etkisi görüldü. Sömürge yaşamı 
süren Müslüman ve hatta Müslüman olmayan 
halklarda bu zaferi kendi kurtuluşları için değer-
li bir örnek gibi kabul eder oldular. Çanakkale 
deniz yenilgisinin altında kalmak istemeyen ve 
olumsuz etkisini her ne pahasına olursa olsun 
silmek isteyen uzlaşma devletleri, talihlerini bu 
kez de İstanbul’u almak için kara yolundan gi-
derek denemeye karar verdiler. Bu yolun Geli-
bolu Yarımadası’ndan geçtiğini düşündüler ve 
kara ordularını oraya çıkartmakla ilgili işe giriş-
tiler. 

Ancak onları orada da Türklerin yetiştirdiği en 
büyük komutanlardan biri, sonradan “Anafarta-
lar Kahramanı” olarak anılacak Mustafa Kemal 
ve 57. Alayı bekliyordu...
Devam edecek...

* Kaynak: Osmanlı Tarihi, IX. Cilt, İkinci Meşrutiyet ve Bi-
rinci Dünya Savaşı (1908-1918), Ord. Prof. Enver Ziya Ka-
ral, 429-518 ss.  Çanakkale 1915
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Hikaye ile 
Değerleri 
Kazandırmak
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    Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU
 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü

Türk kültüründe çocuklara hikâye anlatmak 
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisidir. 
Genellikle çocukları susturmak, uyutmak ya da 
oyalamak amacıyla ebeveynler tarafından ço-
cuklara hikâye ya da masal anlatılır. Benim ço-
cukluğum da hep hikâye dinleyerek geçti. An-
nemin bu kadar çok hikâyeyi nasıl öğrendiğini, 
zihninde nasıl tuttuğunu hep merak etmişimdir. 
Özellikle olaylara dayalı temalı hikâye anlatma-
sı, değerleri kazanmamda çok etkili olduğunu 
düşünüyorum.
 
Annem, her akşam bize hikâye anlatırdı. Hikâ-
ye genellikle temalı olurdu. O yaşlarda temalı 
olduğunu bilmiyordum. Temalı olduğunu şimdi 
anlıyorum.  Hiç unutmadığım bir hikâyeyi siz-
lerle paylaşmak isterim. Osman adında küçük 
bir çocuk varmış. Bu çocuk, bir gün komşunun 
kümesinden yumurta çalmış. Annesi: Aferin oğ-
lum, demiş. Yumurtayı pişirip afiyetle yemişler. 
Çocuk, komşuların kümesinden yumurta çalma-
ya devam etmiş. Annesi, Osman hırsızlık yaptık-
ça övmüş ve onu hırsızlık yapması konusunda 
desteklemiş. Osman büyümüş ve ülkenin en 
meşhur hırsızı olmuş. Hırsızlık yaparken yaka-
lanmış. Mahkeme idamına karar vermiş. İdam 
edilmeden önce son istediğinin ne olduğu 
sorulmuş. Osman, annesini görmek istediğini 
söylemiş. İdam mahkümunun son isteği yerine 
getirilmiş. Anne Osman’ı görünce ağlamaya 
başlamış. Osman: Anneciğim bu dünyadan çe-
kip gideceğim. Dilini uzat son bir kez göreyim, 
demiş. Annesi dilini uzatınca, Osman annesi-
nin dilini ısırıp koparmış. Herkes şaşırıp kalmış. 
Neden ısırdığı sorulduğu zaman, ilk yumurtayı 
çaldığı zaman annem beni uyarmış, doğru yolu 
göstermiş olsaydı, bugün idam mahkumu ol-
mazdım, demiş.

Annem bu hikâyeyi anlattıktan sonra herhangi 
bir konuşma yapmazdı. Ben o günlerde çocuk 
belleğimde, hırsızlığın kötü bir davranış oldu-
ğunu, hırsızlık yapmamak gerektiğini düşünür-
düm. Öğrencilik yıllarımda sınıfta kimse yokken 
sınıfta birisinin bir şeyi çalınır ve benden bilirler 
korkusuyla hiç sınıfa girmedim. Bugün düşünü-
yorum. Annem acaba nasihatle, sürekli telkinle 
hırsızlığın kötü bir davranış  olduğunu anlatmış 
olsaydı, bu kadar etkili olur muydu? Bu son yıl-
larda okullarda uygulanmaya çalışılan yapılan-
dırmacı öğrenme yaklaşımından başka bir şey 
değildi…

Öğretmenlik yaptığım yıllarda öğrencilerime 
değer kazandırabilmek için aynı yöntemi ben 
de kullandım. Öğrencilerime değer kazandır-
mada hep hikâye anlattım. Bu anlattığım hikâ-
yelerden birisi de Tahta Kaşıklar hikayesiydi. 
Büyüklere saygı konusunda genellikle “Tahta 
Kaşıklar” hikâyesinden yararlandım. 

Tahta kaşıklar hikâyesinde, bir evde anne, baba, 
çocuk ve dede birlikte yaşarlar. Anne, baba ve 
torun demir kaşıkla dede ise başka bir yerde 
tahta kaşık ve tahta çanakta yemek yer. Çocuk 
bir gün eline bıçağı alıp tahta kaşık ve tahta ça-
nak yapmaya başlar. Annesi neden tahta kaşık 
ve çanak yaptığını sorar. Çocuk: Gelecekte siz-
de yaşlanacaksınız ve benimle aynı evde yaşa-
yacaksınız. O zaman yemek için sizin de tahta 
kaşığa ve çanağa ihtiyacınız olacak. Onları ya-
pıyorum, demiş. Anne ve baba yaptıkları hatayı 
anlamışlar. Dedeyi sofralarına alıp, demir kaşık, 
çatal ve porselen tabakta yemek ikram etmişler. 
Bu hikâyeyi öğrencilerinize, çocuklarınıza anla-
tın,  sonra da bir şey konuşmayın. Çocukların 
çıkarım yapmasını sağlayın.
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Başarılı anne, baba, öğretmen ve politikacıla-
rın başarı sırlarının altında hikâye anlatıcılığı 
yatmaktadır. İyi hikâye anlatanlar hedef kitleyi 
daha kolay etkilemekte ve mesajlarını daha ko-
lay vermektedirler. İş dünyasında tüm zamanla-
rın en iyi hikâye anlatıcıları Steve Jobs, Bill Ga-
tes ve Elon Musk olarak bilinir. Bu kişiler aynı 
zamanda hedef kitleyi etkilemek için hikâyenin 
gücünden yararlanmışlardır. Siyasette ise Wins-
ton Churchil’in başarılı bir hikâye anlatıcısı oldu-
ğunu herkes bilir.
 
Eğitim hayatında öğrenmenin en önemli bile-
şenlerinden birisi hiç şüphesiz dinlemedir. Ço-
cuklara hikâye anlatırken onların dinleme be-
cerilerini de geliştirmiş olursunuz. Araştırmalar 
çocukların ilk 36 ayda, hayatları boyunca öğren-
dikleri bilgilerin % 90’ını öğrendiklerini göster-
mektedir. Bu duruma göre çocuklara henüz altı 
aylıkken hikâye anlatmaya başlamamız, onların 
dinleme, anlama ve anlatma becerilerini geliş-
tirme açısından önem arz etmektedir.

Hikâye dinleyen çocukların, her gün ortalama 
8 ile 12 arasında sözcük öğrenmesi gerekir. İn-
san beyni sözcüklerle düşünür.  Birey, ne kadar 
sözcük bilirse o kadar ilginç şeyler düşünür ve o 
kadar etkili anlatabilir, yazabilir. Çocuklar hikâye 
dinlerken sözcük dağarcıklarını da geliştirmiş 
olurlar.
 
Çocukların sözel ifade becerilerini geliştirmede 
hikâyenin gücünden yararlanmak mümkündür. 
Hikâye okuyup, dinleyicilere hikâye anlatan ço-
cukların kendilerini ifade etme becerileri gelişti-
ği gibi tahayyül yapma imkânına da sahip olur-
lar. Radyo dinleyen bir çocuk, radyoda dinlediği 
bir hikâyeyi zihninde canlandırmaya çalışırken, 
hayal gücü gelişir ve soyut düşünme becerisi 
kazanır. Televizyon izlerken her türlü durum ale-
nen sunulduğu için çocuğun tahayyül becerisi-
nin gelişmesi engellenmiş olur.
 
Hikâye anlatımı esnasında ebeveyn ile çocuk 
arasında bir bağ oluşur. Ebeveyn çocuğunun 
omzuna kolunu koyarak hikâyesini anlatır. Do-
kunmak, duygu aktarımında etkili bir durumdur.  
Cep telefonu, internet ve bilgisayar bağımlılığı-
nın yoğun yaşandığı günümüzde, anne-baba ço-
cukları ile hikâye anlatımı yoluyla bir bağ kurmuş 
ve ilgiyi, dikkati hikâye üzerine çekerek çocukla-
rının bağımlılıktan kurtulmasını sağlamış olurlar.

Hikâyenin gücü, kitap okuma davranışının ka-
zandırılmasında da etkili olur. Aileler, her cu-
martesi akşamı 20.00 ile 21.00 arasını çocukla-
rının etkinlik saati olarak belirleyip, eş dost ve 
akrabalarını evlerine davet edebilirler. 

Çocuk herkesin bulunduğu bir ortamda oku-
duğu hikâyeyi anlatıp rol oynama tekniğini de 
kullanarak canlandırabilir. Böylece öğrendiği 
hikâyeyi hedef kitleye anlatmaya, herkesin pür 
dikkat kendisini dinlediğini fark etmeye başla-
yan çocuklar, daha fazla kitap okumak isteye-
ceklerdir. Böylece kitap okuma davranışı kazan-
dırılabilir. Aynı zamanda çocuğun, kitap okuyan 
arkadaş gruplarına girmesini sağlamak doğru 
bir yaklaşımdır. 

Sonuç olarak değerleri kazandırmanın birden 
çok yolu ve yöntemi olabilir. Hikâye anlatıcılığı 
da bu yöntemlerden en etkili olanlar arasında-
dır. Çocuk hikâye kitapları okuyan ve bu hikâ-
yelerini çocuklarına anlatan ebeveynler, çocuk-
larının hem bilişsel hem de duyuşsal gelişimine 
önemli katkılar sağlamış olurlar. Aynı zamanda 
iyi seçilmiş hikâye kitapları çocukların kitap oku-
ma davranışı kazanmasını sağlayabilir.
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Millî Eğitim Vakfı, eğitime hizmet etmenin öğretmene hizmetten geçtiğini, öğ-
retmenine gereken değeri vermeyen toplumların geleceklerini güvenli kılmakta 
güçlük çektiklerini bilmekte ve yaptığı hizmetlere hep bu anlayışla yaklaşmaktadır. 
Bu bağlamda, öğretmenlerin huzur içinde dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri, 
hatta barınabilecekleri öğretmenevleri ve lokalleri yaygınlaştırmaya, koşullarını 
giderek iyileştirmeye öncelik vermektedir. Ülke genelinde öğretmenevleri ve lo-
kallerinin yapımına ve onarımına katkıda bulunan Millî Eğitim Vakfı, fiziki şartların 
mükemmelliği, sunduğu hizmetin kalitesiyle ülkemizdeki tüm öğretmen evlerine 
örnek teşkil etmesi amacıyla yaptırdığı Millî Eğitim Vakfı 
Öğretmenevi ve Sosyal Tesisi’nin 
işletmesini de yürütmektedir.

Adres: 252 Sokak. No: 21/1
Manavkuyu BAYRAKLI / İZMİR
Telefon: +90 232 347 43 43    

Millî Eğitim Vakfı
Öğretmenevi Sosyal Tesisleri
Millî Eğitim Vakfı
Öğretmenevi Sosyal Tesisleri

www.bornovaogretmenevi.com.tr
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı
Kronik Kitap - 480 sayfa

Buzul Çağı / Nicolas de Crecy / Çev: Tolga Üyken
Karakarga - 88 sayfa

Dahiler Sınıfı Serisi 
Domingo Yayınevi - 80+ Sayfa

Yaz, Düşün, Araştır-Bu Kitap Senin / Ezgi Berk
Redhouse Kidz Yayınları - 96 sayfa

Mustafa Kemal’in aile kökeni ile başlayan kitap, Atatürk’ün askeri eğitimi, 
Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, Trablusgarb, Bal-
kan Savaşları ve Sofya yıllarıyla devam ediyor. Ordumuzun İtilaf devletle-
riyle sekiz cephede mücadele ettiği Birinci Dünya Savaşı, kutlu zaferlerimiz 
Çanakkale ve Kutü’l Amâre, Mondros, son padişah Vahideddin, bir milletin 
ve ülkenin ölüm fermanı olan Sevr…Tüm detaylarıyla Milli Mücadele döne-
mi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Sa-
vaşı ve Cumhuriyet’e giden yol... Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, 
anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk...

Usta bir çizer ve dünyanın en büyük müzelerinden biri, bu eserde bir araya 
geliyor... Avrupa çizgi romanının en parlak yeteneklerinden olan Nicolas de 
Crécy, ortak yayıncısı Louvre Müzesi olan dahiyane bir eser ortaya koyuyor. 
İnsanlığın tüm tarihinin unutulduğu, binlerce yıl süren bir buzul çağının ar-
dından, bir grup arkeolog, Louvre Müzesi’ne yolculuk yapıyor; eski dünyayı, 
yıkıntılar altındaki kültürel mirasla anlamaya çalışıyor. Nicolas de Crecy, çiz-
gi romanın önemli ödüllerinden Angoulême Ödülü’nü almış, Eisner’a aday 
olmuş bir sanatçı; yetenekli bir hikâye anlatıcısı. Buzul Çağı’nda tarih, bilim 
kurgu ve felsefi çıkarımları tatlı bir hikâye içine ustaca sığdırıyor.

Bunlar, her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriy-
le ve hatta kaderleriyle dünyayı değiştirmiş kadınların ve erkeklerin 
hayat hikâyeleri; şaşkınlık ve hayranlık duymanızı sağlayacak, hayal 
gücü ve merak duygunuzu harekete geçirecek büyüleyici hikâyeler. 
Dâhiler Sınıfı serisi bu özel insanları çocuklarla (9 yaş ve üstü) tanış-
tırmak üzere tasarlandı. İlk olarak yayımlandığı İtalya’da büyük övgü 
toplayan ve ardından pek çok dile çevrilen Dâhiler Sınıfı, minik ebadı, 
renkli illüstrasyonları, bilgiyi heyecan ve macerayla birleştiren anlatı-
mıyla çocukların kolay okuyacağı, zor unutacağı, onlara öğrendikle-
rinden daha da fazlasını merak ettirecek bir seri. 

Önünüzde boş, bembeyaz bir sayfa varken yazı yazmak pek de kolay ol-
mayabilir. Bunun yerine rengârenk sayfalarla dolu, resimlerle bezeli ve çok 
eğlenceli ipuçlarının eşlik ettiği bir yazma deneyimine ne dersin? Bu kitapta 
farklı yazı türlerine göre türlü türlü etkinlikler var. Sayfaları karıştırın, bir anda 
kendinizi öykü yazarken, mahalledeki bakkalla röportaj yaparken ya da an-
nenize bir doğum günü kartı hazırlarken bulabilirsiniz. Son sayfaya geldiği-
nizde o da ne? Elinizin altında bir sürü yazı birikmiş! 
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Ülkemizin ve Kastamonu Taşköprü’nün eğitim alanında önde gelen 
hayırseverlerinden merhum Mustafa Sıtkı Erkek’in eşi Genel Kurul 
Üyemiz Hikmet Erkek 10 Şubat 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Hikmet Erkek kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu 
Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Bakanlar, Org. Atilla Ateş, 
Taşköprü Belediye Başkanı ve milletvekillerinin yanı sıra, Taşköprü 
Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine, 
sevenlerine ve millî eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. 

Vakfımızın Genel Kurul Üyesi, Hasan Celal Güzel 19 Mart 2018 Pa-
zartesi günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. 20 Mart 2018 Salı günü Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen devlet töreninin ardından 
Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilen Güzel, çeşitli üniversitelerde, 
akademilerde ve Kara Harp Okulunda ekonomi, maliye, hukuk, eko-
nomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler, doktrinler ve kamu yöne-
timi konularında öğretim görevlisi olarak hizmet vermiş, 1986 yılında 
Milletvekili seçilmiş, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Devlet Ba-
kanlığı gibi görevler üstlenmişti. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, 
sevenlerine ve millî eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Kaybettiklerimiz

Kimsenin hâline gülme
Sakın göze batma yavrum.

Doğru ol eğilme zulme
Vatanını satma yavrum.

Harcama vaktini boşa
Sabret ne gelirse başa.

Helâl rızka, tatlı aşa
Haram lokma katma yavrum

Uyuma aç gözlerini
Dövme sonra dizlerini

Ataların sözlerini
Hiç yabana atma yavrum.

Azimli ol her görevde
Kışlada, okulda, evde;
Cümle insanları sev de
Kaşlarını çatma yavrum.

Hasmına eğilme, kırıl
Ele ne güven, ne darıl.
Mukaddes dâvâya sarıl
Yan gelip de yatma yavrum.

Âsilerle azmış beşer
Rahmet mü’minlere düşer.
Allah’tandır hayır ve şer
Kimseye kin tutma yavrum!

KİMSEYE KİN TUTMA

Abdullah SATOĞLU

1940 Van doğumlu Genel Kurul Üyemiz ve Milli Eğitim Bakanlığı 
E.Müsteşar Yardımcısı Necdet Özkaya 3 Kasım 2017 günü Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuştur. İstanbul Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan 
ve 1975 yılından itibaren Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilatında çeşitli görevlerde çalışan Özkaya, 1993 yılında Milli Eği-
tim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmış, 2005 yılında yaş had-
dinden emekli olmuştu. Özkaya’nın cenazesi 5 Kasım 2017 tarihinde 
Adana Asrî Mezarlığı Camiinde kılınan öğle namazını müteakip top-
rağa verilmiştir. Merhuma Allahtan rahmet; ailesine, sevenlerine ve 
millî eğitim camiasina başsağlığı diliyoruz.

Hikmet ERKEK

Hasan Celal GÜZEL

Necdet ÖZKAYA
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