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Yüce Türk Milletinin 
desteği ile 2 Milyar TL’ye 

yakın kaynak yaratmış 
ve Türk Millî Eğitimine 

aktarmıştır.

Kuruluşundan bugüne 135 
okul, 7 öğrenci yurdu, 
7 öğretmenevi yaptırmış 
ve Millî Eğitim Bakanlığı’na 
devretmiştir.

Kuruluşundan itibaren 
26.903 öğrenciye burs 
vermiştir ve vermeye 

devam etmektedir.

Kuruluşundan bugüne 
1.826 öğrenciyi tüm masraf-
larını karşılayarak yatılı 
okutmuştur ve okutmaya 
devam etmektedir.

Marmara Depreminden 
sonra “Okullarımız Yı-

kılmasın Kampanyası”nı 
yürütmüş ve  bölgeye dep- 
reme dayanıklı okullar, öğ-

retmenevleri yaptırmıştır.

Soma Faciasında 
babalarını kaybeden 
92 çocuğumuza yaşam
boyu eğitim bursu 
vermeye başlamıştır.

Şehit çocuklarımızı MEV 
Koleji Özel Okullarında 
tüm masraflarını karşı-
layarak okutmuştur ve 

okutmaya devam 
etmektedir.

Van Depreminde şehit 
olan 85 öğretmenimizin 
ailelerine maddî yardımda 
bulunmuş ve Van Erciş’e 
depreme dayanıklı bir öğ-
retmenevi yaptırmıştır.

Serebral Palsili çocuk-
larımızın eğitimleri için 
Ankara’da modern bir 

ilkokul-ortaokul olan 
MEV Gökkuşağı 

Okullarını yaptırmıştır.

Yüzbinlerce kitap, binlerce 
Atatürk büstü, Türk Bayrağı 
ve satranç takımını yurdun 
dört bir yanındaki okullara 
dağıtmıştır.

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI’NIN
Eğitimimize 38 Yıllık Hizmetleri Hakkında 

Bilmeniz Gereken 10 Önemli Başlık

Millî eğitime katkılarımız hakkında daha fazla bilgi almak ve katkıda bulunmak için lütfen 
www.mev.org.tr’yi ziyaret ediniz.
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MEV Eğitim Dergisinin 2019 
yılındaki son sayısıyla karşı-
nızdayız. 2019 yılı birçok geti-
risinin yanında aramızdan bazı 
önemli isimleri de aldı. Şüphe-
siz milli eğitim camiası için en 
önemli isim, eski Milli Eğitim 
Bakanı ve Vakfımızın kurucu-
su Hasan Sağlamdı. Her yıl 24 
Kasım’ı “Öğretmenler Günü” 
olarak kutlamayı ona borçlu-
yuz. Birlikte çalışmış olmanın 
gururunu yaşadığım Hasan 
Sağlam’ın Vakfımızın kurul-
masına öncülük etmesinin yanı 

Başkan’dan

sıra özellikle bugün yurdun 
dört bir yanında öğretmenle-
rimizin güven ve huzur için-
de konaklayabildikleri öğret-
menevlerinin kurularak yurt 
çapında yaygınlaştırılması ve 
uzun yıllar çözülememiş öğ-
retmenlerin kadro probleminin 
çözülmesi gibi iz bırakan hiz-
metleriyle adını eğitim tarihine 
altın harflerle yazdırmış büyü-
ğümüze, Milli Eğitim Vakfı’nın 
kurumsal gelişimine ve bu-
günkü güçlü tüzel kişiliğe sa-
hip saygın bir Vakıf durumuna 
gelmesinde hizmet ve katkısı 
olan ancak aramızdan ebedi-
yen ayrılan mensuplarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

2019 yılında Vakfımız adına en 
önemli başlıklardan biri MEV 
Kolejinin yeni eğitim kampüs-
leriydi. Gaziantep MEV Koleji 
eğitim kampüsü projesinde 
ruhsat alma aşamasına geldik 
ve bu önemli kampüsün inşa-
atıyla ilgili en zorlu aşamaları 
tamamladık. Gelecekte gerçek-
leştirmeyi hedeflediğimiz Mer-
sin ve Ankara İncek projeleri 
ile ilgili de önemli mesafeler 
kaydettik. MEV Koleji Borno-
va eğitim kampüsünde ise 25 
Şubat 2019’da yapım sözleş-
mesi ile zemin seviyesinin 12 
metre altında başlayan yol-

culuğumuz bugün itibariyle 
artık kaba inşaatın neredeyse 
%80 oranında tamamlanma-
sı noktasına geldi. “Yaşayan 
Kampüs” konseptiyle sadece 
okul olarak öğrencilerine ve 
milli eğitimimize değil aynı 
zamanda çevreye ve ülkemize 
de değer katacak MEV Koleji 
Bornova Eğitim Kampüsü ta-
mamlandığında yaklaşık 120 
milyon Türk lirası yapım ve 
donatım maliyetiyle ülkemi-
zin bu seviyede en önemli ve 
en büyük yatırımlarından biri 
olacak ve yüce milletimizin 
hizmetine sunulacaktır. Yepye-
ni çağdaş eğitim standartlarına 
uygun mimari anlayışı, son 
eğitim teknolojileri, sosyal ve 
sportif mekanları, geniş, ferah 
ve aydınlık derslikleri, peyzaj 
enstrümanlarıyla bezenmiş 
düzenli ve sağlam yapısıyla 
MEV Koleji Bornova Eğitim 
Kampüsünün özel okulculukta 
çok şeyi değiştireceğini vizyon 
ve misyonumuz olduğu üzere 
örnek / model okul olarak hiz-
met vereceğini öngörüyor ve 
buna gönülden inanıyoruz.

Yeni eğitim kampüsü projele-
rinin yanı sıra, mevcut MEV 
Kolejlerinin fizikî ortamlarının, 
eğitim materyal ve programla-
rının iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalarla, akla, bilime, ça-
ğın gereklerine ve ülkemizin 
ihtiyaçlarına uygun eğitim an-
layışıyla MEV Koleji’ni bugün, 
Türkiye’de nitelikli eğitimin 
markası yapmayı başardık. 

Genel Kurul üyelerimizin ve 
Milli Eğitim Bakanlığının çe-
şitli kademelerinden üst dü-
zey yöneticilerin katılımıyla 
39. Olağan Genel Kurulu ve 9. 
Temsilciler Kurulunu gerçek-
leştirerek, milli eğitimimize 
yönelik işbirliğimizi daha da 
güçlendirdik.

Başta bağışçılarımızın şartlı 
bağışları olmak üzere, öğrenci-
lerimize burs verilmesi, eğitim 
yardımı sağlanması, çeşitli eği-
tim tesislerinin yapım, dona-
tım ve onarımı gibi misyonla-
rımızı eksiksiz yerine getirdik 
ve milyonlarca lira değerinde 
kaynak yaratarak milli eğitimi-
mize aktardık.

Bu kadar verimli ve başarılı 
bir yılın ardından, Milli Eği-
tim Vakfı ailesi olarak değerli 
bağışçılarımıza, Genel Kurulu-
muzun saygıdeğer üyelerine, 
Vakfımız yönetici ve perso-
neline, öğretmen, öğrenci ve 
velilerimize mutlu, sağlıklı ve 
huzurlu bir yeni yıl diliyorum. 

        A. Remzi SEZGİN
MEV Yönetim Kurulu Başkanı
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Vakfımızın 9. Olağan Temsilci-
ler Kurulu Genel Merkezimiz-
de gerçekleştirildi. 

Kurula Milli Eğitim Bakan-
lığı’ndan Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı Alpaslan 
Durmuş, Strateji Geliştirme 
Başkanı Mehmet Fatih Leble-
bici, Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürü Galip Gülmez, Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Ubeydullah Yener, Talim Ter-
biye Kurulu Üyeleri Kamil 
Yeşil, Hüseyin Korkut, Musta-
fa Otrar, Toper Akbaba, Bahri 
Ata, Halil İbrahim Kahraman,  
Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürü Mehmet Nezir Gül, 
Özel Öğretim Kurumları Ge-
nel Müdürü Muammer Yıldız, 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü Anıl Yılmaz, 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliş-
tirme Genel Müdürü Adnan 

Boyacı, Destek Hizmetleri Ge-
nel Müdürü İsmail Çolak, İn-
şaat ve Emlak Dairesi Başkanı 
Umut Gür, İç Denetim Birimi 
Başkanı Özgür Kalkan, Yük-
seköğretim ve Yurtdışı Eğitim 
Genel Müdürü Yusuf Büyük, 
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim 
Müdürü  Metin Yalçın, Ankara 
İl Milli Eğitim Müdürü Turan 
Akpınar, Bolu İl Milli Eğitim 
Müdürü Yasin Tepe, Elazığ 

İl Milli Eğitim Müdürü Fey-
zi Gürtürk, Eskişehir İl Milli 
Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, 
Kastamonu İl Milli Eğitim 
Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, 
Kırşehir İl Milli Eğitim Müdü-
rü Şevket Karadeniz, Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Niğde İl Milli Eğitim 
Müdürü Halil İbrahim Yaşar, 
Aksaray İl Milli Eğitim Müdü-
rü Hacı Ömer Kartal, Kırıkka-

MEV’den Haberler
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le İl Milli Eğitim Müdürü Yu-
suf Tüfekçi, Karabük İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Fatih 
Vargeloğlu, Osmaniye İl Milli 
Eğitim Müdürü Aydın Albak 
katıldılar. 

Divan Başkanlığına MEV Yö-
netim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Talat Bulut, Divan Kurulu 
Üyeliklerine Osmaniye İl Milli 
Eğitim Müdürü Aydın Albak 
ve Kırıkkale İl Milli Eğitim 
Müdürü Yusuf Tüfekçi’nin 
seçilmesiyle başlayan toplantı 
da açış konuşmasını MEV Yö-
netim Kurulu Başkanı A.Rem-
zi Sezgin yaptı. Sezgin konuş-
masında, vakfımızın tarihçesi, 
millî eğitim hizmetlerine 38 
yıldan bu yana yaptığı kat-
kı ve desteklerle, yürütmekte 
olduğu projeler hakkında bil-
gilendirme yaptıktan sonra; 
Bakanlık üst düzey yöneticile-
rinin gösterdikleri yoğun ilgi 
ve katılımdan duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Vak-
fımızın ortak amaçlar çerçe-
vesinde ülkeye hizmet eden 
kurumlar olduğunu ifade 
eden Sezgin, MEV’in imkânla-
rı dahilinde kuruluşundan bu 

yana geçen 38 yılda toplam 2 
Milyar TL.’ye yakın bir kay-
nağı milli eğitimin hizmetine 
sunduğunu ve sadece 2018’de 
okul yapım ve donatımına 
sağladığı katkının 7,5 Milyon 
TL.  olduğunu hatırlattı.

Daha sonra söz alarak kürsü-
ye gelen Yükseköğretim ve 
Yurtdışı Eğitim Genel Müdü-
rü Yusuf Büyük ise konuşma-
sına, MEV Yönetim Kurulu 
eski Başkanı rahmetli İhsan 
Özçukurlu ve milli eğitime 
emeği geçen tüm eğitimcile-
ri anarak başladı. Vakfımızın 
gerçekleştirdiği hizmetlerin 
önemini vurgulayan Büyük, 
Bakanlık ve Vakıf arasında her 
geçen gün daha da güçlenen 
bağlardan duyduğu memnu-
niyeti ifade etti.

Büyük’ün konuşmasının ar-
dından gerçekleştirilen seçim 
sonucunda, MEB Personel Ge-
nel Müdürü Hamza Aydoğdu, 
Yükseköğretim ve Yurtdışı 
Eğitim ve Ortaöğretim Genel 
Müdürü Yusuf Büyük, Öğret-
men Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürü Adnan Boyacı, 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü Anıl Yılmaz, 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdü-
rü Levent Yazıcı ve Osmaniye 
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın 
Albak’ın, Temsilciler Kuru-

lu’nu temsilen Milli Eğitim 
Vakfı Genel Kurul Üyeliğine 
seçilmesiyle MEV 9. Olağan 
Temsilciler Kurulu sona erdi.

Genel Merkezimizde gerçek-
leştirilen 39. Olağan Genel 
Kurul, saygı duruşu ve İstik-
lal Marşımızın okunmasıyla 
başladı. Toplantıda öncelikle 
Divan Kurulu oluşturuldu. 
Genel Kurul Üyelerimizin oy-
birliğiyle oluşturulan Başkan-
lık Divanı’nda Naim Durmaz 
Başkan, Talat Bulut ve Funda 
Kahraman katip üyeler olarak 
yer aldılar.

MEV Yönetim Kurulu Başka-
nı A.Remzi Sezgin tarafından 
vakfımızın 2018 yılında ger-
çekleştirdiği hizmetlerle, 38 
yıllık geçmişinde millî eğitime 
yaptığı katkıların özetlenme-
sinin ardından, MEV Denetim 
Kurulu Başkanı Aydın Özyar, 
2018 yılı Denetim Kurulu Ra-
porunda yer alan maddeleri 
genel kurul üyeleriyle paylaştı. 

Merkez Yönetim ve Denetim 
Kurulları’nın Genel Kurul 
Üyelerimiz tarafından oy bir-
liği ile ayrı ayrı ibra edilmele-
rinin ardından, 2019 tahmini 
bütçesinin sunumu ve onayı-
nın alınmasıyla Millî Eğitim 
Vakfı 39. Olağan Genel Kurulu 
tamamlandı.

MEV’den Haberler



6

MEV’den Haberler

Millî Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu Tamamlandı
MEV Yönetim Kurulu kararı 
ile değerli bağışçımız Sayın 
Nihal Demirel’in “Antalya ili 
Alanya İlçesi Mahmutlar Bel-
desinde bir okul yaptırılarak 
bu okula Milli Eğitim Vakfı 
Güleç Demirel isminin veril-
mesi”ne yönelik Vakfımıza 
yaptığı bağış şartının yerine 
getirilmesi amacı ile Antalya 
Valiliği ile Vakfımız arasında 
geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 
bir protokol imzalanmıştı. De-
ğerli bağışçımızın, vakfımızın, 

Milli Eğitim Bakanlığı ve An-
talya Valiliği’nin katkılarıyla 
Antalya İli, Alanya İlçesinde 
ortaokul olarak yaptırılması 
kararlaştırılan bu irfan yu-
vasının inşaatı tamamlandı.
24 dersliğiyle öğrencilerine 
kavuşmayı bekleyen Milli 
Eğitim Vakfı Güleç Demirel 
Ortaokulu,  donatım ihtiyaç-
larının karşılanmasının ardın-
dan 2020-2021 eğitim-öğretim 
yılında    hizmete açılarak millî 
eğitimimize hizmet edecek.

Mimarisi, malzeme kalite-
si, spor ve oyun alanlarıyla  
modern bir eğitim tesisinin 
tüm gereklerini yerine getire-
cek okulun millî eğitimimiz 
için hayırlı uğurlu olması-
nı diliyor, başta saygıdeğer 
bağışçımız Nihal Demirel 
hanımefendi olmak üzere 
emeği geçen tüm paydaşlara 
Vakfımız ve millî eğitim va-
miası adına teşekkür ediyor, 
şükranlarımızı sunuyoruz.     
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Milli Eğitim E.Bakanı ve 
Kurucumuz Hasan Sağlam’ı 

Ebediyete Uğurladık
Vakfımızın Kurucusu, Millî 
Eğitim E.Bakanı, E.Korgeneral 
Sayın Hasan Sağlam son yol-
culuğuna uğurlandı. 25 Eylül 
2019 Çarşamba günü Zincirli-
kuyu Camii’nde kılınan öğle 
namazını müteakip Zincirli-
kuyu Aile Mezarlığı’na defne-
dilen Sağlam’ın cenaze töre-
nine Vakfımız adına Yönetim 
Kurulu Başkanı A.Remzi Sez-
gin, Başkan Yardımcısı Meh-
met Temel, MEV Koleji Özel 
Okul yöneticileri ve öğren-
cilerimiz katıldı.  1923 İzmir 
Seferihisar doğumlu Sağlam, 
44. Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümet ile birlikte kabinede gö-
rev almış ve 20 Eylül 1980 - 14 

Aralık 1983 tarihleri arasında 
Milli Eğitim Bakanlığı görevi-
ni üstlenmişti. Sağlam’ın gö-
rev yaptığı sürede Milli Eğitim 
Vakfı’nın kuruluşu, Uluönder 
ve Baş- öğretmen Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün 100. doğum 
günü olan 1981 yılında yayın-
lanan bir genelgeyle 24 Ka-
sım’ların Öğretmenler Günü 
olarak kutlanması kararı alın-
ması ve öğretmenlerin sosyal 
yaşamlarına katkıda bulun-
mak için kurulmasına öncü ol-
duğu Öğretmen Evleri Projesi 
gibi önemli hizmetleri, halkı-
mız ve Türk eğitim camiası ta-
rafından benimsenmiş ve tak-
dir görmüştür. Üniversitelerle 

çeşitli alanlarda işbirliği yapa-
rak, eğitimcilerle el ele verip 
eğitimin birikmiş sorunlarına 
yönelik çalışmalar yapan, öğ-
retmenlerin kadro sorununun 
çözülmesi konusunda da et-
kili olan Sağlam, Milli Eğitim 
Bakanı  iz bırakan, önemli iş-
lere imza atmıştı. Biz de Milli 
Eğitim Vakfı ailesi olarak, ku-
rucumuza Allah’tan rahmet, 
sevenlerine ve millî eğitim ca-
miasına başsağlığı diliyoruz. 

MEV’den Haberler

MEV Koleji Anlaşmalı Kurum Listesi Genişliyor
Halkımızın MEV Kolejine 
gösterdiği yoğun ilgiyi karşı-
lamak ve fiyat politikalarıyla 
özel okulculuk sektöründe 
denge unsuru olmak amacıy-
la Yönetim Kurulumuz tara-
fından onaylanan anlaşmalı 
kurum listesi her geçen gün 
genişliyor. Şu ana kadar Türk 

Silahlı Kuvvetleri , Türkiye İş 
Bankası, Sümerbank, Türk Te-
lekom Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vakfı, Pegasus A.Ş, Türkiye 
Havayolları Pilot Vakfı, İş Mü-
fettişleri Derneği, Polis Bakım 
ve Yardım Sandığı, ASELSAN, 
PTT, İzmir Gazeteciler Cemi-
yeti, Vergi Müfettişleri Derne-

ği, Çevre ve Orman Uzmanları 
Derneği, Ormancı Personelinin 
Çocuklarını Okutma Vakfı gibi 
kurum ve kuruluşlarla iskonto 
protokolü imzalanarak veli-
lerimize öğrencilerinin, MEV 
Koleji’nin nitelikli eğitiminden 
indirimli eğitim ücretleriyle 
yararlanma imkanı sağlandı.
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MEV’den Haberler

Yöneticilerimiz Bornova MEV Koleji İnşaatında 
Takip ve İncelemelerde Bulundu

MEV Yönetim Kurulu Başkanı 
A.Remzi Sezgin, Başkan Yar-
dımcıları Mehmet Temel ve Ta-
lat Bulut, MEV Koleji Bornova 
Eğitim Kampüsü inşaatında 
düzenli incelemelerde bulun-
maya devam ediyorlar. Yöne-
ticilerimize incemelerinde, Ge-
nel Müdür Funda Kahraman, 
Taşınmazlar ve Teknik Hiz-
metler Müdürü Tülay Akkurt, 
Müdür Yardımcısı Fuat Akay, 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 

Okulları Koordinatör Müdü-
rü Murat Zorluer, MEV Koleji 
Özel Büyükçekmece Okulları 
İlkokul-Ortaokul Müdürü İb-
rahim Duman, MEV Öğretme-
nevi ve Sosyal Tesisleri Mü-
dürü Selahattin Haşlaker eşlik 
ederken; daha önce Yönetim 
Kurulu Başkanımız tarafından 
makamında ziyaret edilerek 
yeni kampüsümüz hakkında 
bilgilendirme yapılan Bornova 
Belediye Başkanı Sayın Musta-

fa İduğ, MEV Koleji Bornova 
Eğitim Kampüsü inşaat saha-
sını ziyaret ederek, inceleme-
lerde bulundular. İduğ’a MEV 
Yönetim Kurulu Başkanı A.
Remzi Sezgin ve Yönetim Ku-
rulu Eski Başkanı Cemil Çetin 
eşlik ettiler. Çalışmaların 7 gün 
24 saat esasına göre sürdü-
rüldüğü MEV Koleji Bornova 
Eğitim Kampüsü, 2020-2021 
eğitim-öğretim yılında hizme-
te açılacak.
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MEV’den Haberler

MEV Koleji Bornova Eğitim Kampüsü 
İzmir’in Kalbinde Yükseliyor

Yönetim Kurulumuzun “Her 
büyükşehirde en az bir MEV 
Koleji açılması” yönündeki 
kararı ile projelendirme çalış-
maları başlayan ve ihale sü-
reçleri hızla tamamlanan MEV 
Koleji Bornova Eğitim Kam-
püsü İzmir’in ve İzmir’lile-
rin kalbinde yükseliyor. Millî 
Eğitim Vakfı köklü eğitim tec-
rübesiyle ülkemizi “Yaşayan 
Kampüs” konsepti ile hizmet 
verecek yepyeni okulculuk 
anlayışı ile tanıştırmaya hazır-
lanıyor. Yapım ve donatımına 
harcanacak 100 milyon TL’yi 
aşan maliyetiyle ülkemizin en 
büyük eğitim yatırımlarından 

biri olan MEV Koleji Borno-
va Eğitim Kampüsü 13.700 
m2  alan üzerine inşa edilen 
yaklaşık 37.500 m2 kapalı ala-
na sahip olacak. Anaokulu, 
ilkokul, ortaokul ve lise bi-
nalarının yanı sıra her biri 24 
derslikli 6 atölye ve laboratu-
varı, 300 kişi kapasiteli kapalı 
spor salonu, yüzme havuzu, 
600 kişi kapasiteli çok amaç-
lı salonu, 730 öğrencinin aynı 
anda keyifle yemek yiyebile-
cekleri yemekhanesi ve daha 
bir çok yenilikçi eğitim mi-
marisi detayıyla öğrenci, öğ-
retmen ve velilerimize uzun 
yıllar hizmet edecek şekilde 

tasarlandı.  İnşaatta, idari bina 
%80 oranında tamamlanırken; 
eğitim bloklarında tabliye ça-
lışmalarının neredeyse sonu-
na gelindi ve duvar imalatları 
%70 düzeyinde tamamlandı. 
Üst yapı işlemleri %40 ora-
nında tamamlanan MEV Ko-
leji Bornova Eğitim Kampüsü 
inşaatında, yıl sonunda ince 
işlere geçilmesi planlanıyor. 
İnce işlerin tamamlanmasının 
ardından peyzaj çalışmaları 
ve donatımı gerçekleştirilecek 
okulumuzda, tüm çalışmalar 
İzmir Valiliğinden alınan izin 
ile 7 gün 24 saat esasına göre 
aralıksız sürdürülüyor. 

Vakfımızın Gaziantep ve Mersin illerindeki 
MEV Koleji Eğitim Kampüsü projeleri ile il-
gili çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Ga-
ziantep ili, Şahinbey İlçesinde yaptırılması 
kararlaştırılan MEV Koleji Gaziantep Eğitim 
Kampüsünün zemin etüt çalışmaları da ta-
mamlanarak ruhsat alma çalışması başlatıldı. 
Mersin’de yaptırılması öngörülen MEV Koleji 
Mersin Eğitim Kampüsü’nün ise avan projesi 
hazırlandı. 

Sırada G.Antep ve Mersin MEV Koleji Projeleri Var

MEV Koleji Gaziantep Eğitim Kampüsü Projesi

MEV Koleji Mersin Eğitim Kampüsü Avan Projesi
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Bilim Olimpiyatlarında Bir Gümüş, 
İki Bronz Madalya Kazandık

İzmir Valiliğine bağlı tüm özel okullarda ve devlet okullarında ortaokul ve lise öğrencileri için 
Matematik ve Bilgisayar (Yazılım) alanlarında düzenlenen “İzmir Bilim Olimpiyatları”nda MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulunu Matematik branşında temsil eden 6. sınıf öğrencimiz Duru 
Kılıç, İzmir ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışmada MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Fen Lisesini temsil eden 10. sınıf öğrencimiz Rüzgâr Erdem ile 11. sınıf öğrencimiz Mah-
mut Özgür Kızıl ise, üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandılar. Öğrencilerimiz, İzmir 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle belgelerini ve madalyalarını aldılar.

MEV Koleji’nden

Ulusal Slogan Logo ve  Afiş 
Yarışmasında Türkiye 2.si Olduk
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bengü 
Nur Gün, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği-
nin Türkiye çapında ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzen-
lediği “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” 5.Ulusal Slogan Logo ve  
Afiş Yarışması’nda Türkiye ikincisi oldu. Ankara Milli Kütüphane 
konferans salonunda gerçekleşen ödül töreninde ödülünü İlesam 
Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız’ın elinden aldı. 

Her yıl tüm dünyada 23 Ekim tarihinde kutlanan Mol 
Günü kapsamında öğrencilerimiz düzenlenen etkinlik-
lere katıldılar. “Aynı basınç ve sıcaklıkta, eşit hacimdeki 
gazlar eşit sayıda molekül içerir” şeklinde özetlenebilecek 
olan “Avogadro Yasası”nı keşfeden ve bir molde bulunan 
molekül sayısını ifade eden “Avogadro Sayısı”nı bulan 
kişi olan Amedeo Avogadro’yu anmak ve onun Kimya bi-
limine kazandırdığı Mol Sayısı’nın önemini vurgulamak 
için MEV Koleji Özel Basınköy Lise Kimya öğretmenleri-
miz spor salonunda Mol Günü etkinlikleri düzenledi.  

“Mol Günü”nde Amedeo Avogadro’yu Andık
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MEV Koleji’nden

Buz pateni branşında ulusal ve uluslararası ba-
şarılarına tanıklık ettiğimiz MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz Masal 
Oran, sezonu dereceyle  açtı. Türkiye Buz Pa-
teni Federasyonu tarafından düzenlenen “Ar-
tistik Buz Pateni Atatürk Kupası Yarışması”n-
da C2 Bayanlar kategorisinde Türkiye birincisi 
olarak  altın madalyanın sahibi oldu. Öğrenci-
miz, başarı belgesi ve hediye çekini Koordina-
tör Müdür Murat Zorluer’den aldı. 

MEV’in Buzlar Kraliçesi 
Masal, Türkiye Birincisi

“Okullar arası Küçükler Hentbol İl Birinciliği 
Müsabakası”nda Beden Eğitimi Öğretmeni Ke-
mal Kurarlar rehberliğinde çalışan Mustafa Efe 
Tüfekçioğlu, Can Akıncıoğlu, Cem Ari, Onur 
Balcı, Ada Atik, Poyraz Ergüler, Eren Batur, 
Onat Cevhertaş, Efe Yılmaz, Ali İnanır,  Mert 
Tiyanşan, Taylan Pekdoğan, Emir Alp Uçkan, 
Can Hocaoğlu ve Taha Çaylak’tan oluşan MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu Küçük Er-
kekler Hentbol Takımı İzmir şampiyonu oldu.

Hentbolde Küçüklerimiz 
İzmir Şampiyonu

MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz Uras Efe Akın, Narlıdere’de düzenlenen 
“Tramplen ve Kule Atlama Türkiye Şampiyonası”nda yıldız A erkekler kategorisinde 1 m tramp-
len ve 3 m kule atlamada zorlu rakiplerini geride bırakarak, Türkiye birincisi oldu.  Yaz tatiline iki 
Türkiye birinciliği sığdıran öğrencimize başarı belgesi ve hediye çeki düzenlenen törende MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Koordinatör Müdürü  Murat Zorluer tarafından verildi.

Uras Efe’den İki Türkiye Birinciliği
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MEV Koleji’nden

WSC Ekibimiz, Yale 
Biletini Hollanda’da Aldı
51  ülkeden, 1900 öğrencinin katılımıyla Hol-
landa’nın Lahey kentinde düzenlenen “World 
Scholar’s Cup Dünya Turnuvası”ndan MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi öğrencile-
rimiz ellerinde Yale biletleriyle döndü. 9. sınıf 
öğrencilerimiz Rüzgar Erdem, Efe Uslu, Tolga 
Toker, Melisa Yaşartürk, Özlem Silvia Aygün, 
Derin Su Birli, Eda Alagöz, Elif Lal Karaoğlu 
ve Bora Genç’ten oluşan WSC ekibimiz, İngi-
lizce öğretmenleri Sevda Semoğlu rehberliğin-

de önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerimiz münazara, kompozisyon ve bilgi yarışması gibi 
kategorileri içeren turnuvada aldıkları madalyalarla dünyanın saygın üniversitelerinden biri olan 
Yale Üniversitesinde gerçekleşecek ‘Şampiyonlar Turnuvası’na katılmaya hak kazandılar. Öğren-
cilerimiz, turnuva kapsamında düzenlenen kültür fuarında stant açarak ülkemizin tarihi ve kültü-
rel mirasını tanıttılar. Stant ziyaretçilerine Türk lokumu ve nazar boncukları hediye ettiler.

VI. INGED Drama Festivali İzleyicisiyle Buluştu
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokul ve Ortaokul İngilizce Zümresinin bu yıl 6.sını düzenlediği 
“INGED Drama Festivali”  başarıyla gerçekleştirildi. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları  Ko-
ordinatör Müdürü Murat Zorluer, festivalin açış konuşmasında 6 yıl önce ilkini düzenledikleri 
INGED Drama Festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Festivalde  Bor-
nova Sevinç Koleji “Corpse Bride”, Turuncu Koleji “The Sheriff Incident”, Aydın Değişim Koleji 
“Grease”, FMV Ayazağa Işık Koleji “Oh Dear! Kids are Gone”, Kuşadası Bahçeşehir Koleji “Once 
Upon a Time in Fairlady”, Manavgat Maya Koleji “Harry Potter&The Philosopher’s Stone”, Mar-
maris Çağdaş Bilim Koleji “Wizard of Oz”, MEV Koleji “Romeo &Juliet”,  Ortaca Final Koleji 
“Cinderella” adlı oyunlarını başarıyla sahnelediler. Festivalde pek çok kategoride öğrencileri 
değerlendirmek üzere Cambridge Eğitim Danışmanı Anıl Bayır, Jane Yazıcı ve INGED Derneği 
Temsilcisi Esen Metin seçici kurul olarak yer aldı. Oyunlar sonrasında sahne alan ortaokul müzik 
grubumuz ve dans grubumuz  sonuçları sabırsızlıkla bekleyen gurupların heyecanını yatıştırır-
ken; öğrencilerin sahnede yeteneklerini sergiledikleri günün sonunda farklı dallarda dereceye 
giren okullara ve bireysel başarı gösteren öğrencilere belgeleri, katılımcı okul öğretmenlerine ve 
seçici kurul üyelerine günün anısına teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi. MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Ortaokulu öğrencilerimiz festivalde en iyi erkek oyuncu, ümit vadeden erkek oyuncu 
ve kız oyuncu,  en iyi dramatizasyon kategorisinde birinci, en iyi oyun kategorisinde ikinci oldu. 



13

MEV Koleji’nden

TÜBİTAK “Su Ürünleri 
Kaşifleri” Projesi 
Başarıyla Tamamlandı
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu or-
taklığında yürütülen “Su Ürünleri Kaşifle-
ri” adlı TÜBİTAK 4004 projesine katılan 30 
öğrenciye okulumuz konferans salonunda 

düzenlenen törenle belgeleri verildi. Proje, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Des-
tekleme Programı kapsamında, 2018-2019 döneminde başvuru yapan 450 proje arasından seçilen 
85 proje içinde yer almıştı. Yaşamın temelini oluşturan deniz ve su canlılarının ekosistemdeki 
önemini, ülkemizin geleceğini temsil eden çocuklarımıza öğretmek ve onları sucul ekosistem bili-
miyle tanıştırmak amacıyla başlatılan projede, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon’un koordinatörlüğünde, okulumuz ve ilçe 
okullarından gelen 7. sınıf öğrencileri görev aldı.

İhsan Özçukurlu Anısına 
Fen Bilimleri Araştırma 

Projeleri Yarışması
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Bilim 
Kurulu tarafından yurdunun, milletinin aydın-
lık yarınlara yükselmesi için hayatını Türk mil-
li eğitimine adamış, Milli Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapmış değerli eğitimci mer-
hum İhsan Özçukurlu anısına ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Fen Bilimleri Araştırma Pro-
jeleri Yarışması” İzmir genelinde düzenlendi. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 42 proje, final 
sunumuna katılmaya hak kazandı. İzmir’de bulunan lise ve ortaokulların katıldığı yarışmada, 
lise öğrencileri  Fizik, Kimya, Biyoloji; ortaokul öğrencileri de Fen Bilimleri alanında yarıştı. Ya-
rışmacı öğrenciler, seçilen projeleri fuayede tek tek gezen jüri üyelerine, ayrıca sunum odalarında 
sözlü sunumlarını yaptılar. Jürinin değerlendirmesinin ardından düzenlenen ve Güzelbahçe Kay-
makamı Sn. Hüseyin Kulözü’nün de katılımlarıyla onurlandırdığı ödül töreninde dereceye giren 
öğrenciler, ödüllerine kavuşarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşadılar. 

SERÇEV’e  Anlamlı Destek
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi  Sosyal 
Yardımlaşma Dayanışma ve Engellilere Destek Kulübü-
müz, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Ankara SERÇEV 
Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri-
ni ziyaret ettiler. Gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucu 
elde ettikleri 3 bin TL.’lik geliri SERÇEV’e bağışlayan 
öğrencilerimiz, düzenlenen etkinlikte yaşıtlarıyla gele-
neksel yazmacılık sanatını uygulayarak, tahta kalıplar-
la çantaların üzerine Atatürk baskısı yaptılar ve öğrenci 
kardeşlerine hediye ettiler.
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The Duke of Edinburgh’s International Award 
Türkiye Programında Bronz Ödülün Sahibi Olduk

MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden, The Duke of Edinburgh’s International 
Award programına katılarak beceri geliştirme toplumsal hizmet, fiziksel aktivite; macera ve keşif 
yolculuğu etaplarını başarıyla tamamlayan öğrencilere 
ödülleri verildi. Tüm etapları başarıyla tamamlayarak 
bronz ödülü almaya hak kazanan Karahan Kara, Salih 
Koyuncuoğullarından, Tunahan Çelebi ve Tayfun Yıl-
maz’a ödüllerini Koordinatör Müdür Yakup Erdoğan, 
DoIEA-TR Ulusal Komite Üyesi ve Sosyal Çalışmalar & 
Bağımsız Katılımcılar Koordinatörü Nilüfer Yılmaz ve 
Ulusal Koordinatör Çiğdem Güler takdim ettiler. Ayrı-
ca Elif Nazlı Çelebi, Dila Dilaver ve Dilara İpek;  başarı 
sertifikalarını lise müdür yardımcılarının elinden aldı.  

MEV Koleji’nden

Aysu Naz Türkiye Squash 
Şampiyonasında Birinci Oldu
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 5. sınıf öğrencilerimizden Aysu 
Naz Taştan 16-20 Eylül tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 
Türkiye Squash Şampiyonası’nda 11 yaş altı kızlar kategorisinde 
Türkiye 1.si olarak elde ettiği ulusal başarıyla bizleri gururlandırdı.

Yelken Şampiyonası’na 
MEV İmzası
Çeşme Arkas Yıldızburnunda yapılan “Türkiye 
Yelken Şampiyonası”nda MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimizden 
Kuzey Kumlalı optimist kategorisinde Türkiye 
birincisi, Duru Deniz Ersoy da yarıştığı Techno 
293 kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. 
Aynı yarışmada MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerimizden Ayşe 
Betül Altın, Techno 293 kategorisinde Türkiye 
üçüncüsü,  Bora Josef Yazıcı ise Türkiye dör-
düncüsü oldu. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 2. sınıf 
öğrencimiz Ela Gönen’in eseri, Japonya’da dü-
zenlenen World Children’s Picture Contest adlı 
resim yarışmasında bronz madalya ile ödüllen-
dirildi.

Ela Gönen’e Japonya’dan 
Bronz Madalya
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MEV Koleji’nden

“MEV Konuşmaları” Uzman 
Konuklarını Ağırlamaya Başladı
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları, konferans salonunda uz-
man konukların ağırlanacağı “MEV Konuşmaları”nın ilkini 
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğ-
lu Feyiz ile gerçekleştirdi. Öğrenci ve velilerimizin katılımla-
rıyla gerçekleşen söyleşide “Yaşama Anlam Katmak: Vazgeç-
memek” başlıklı bir konuşma yapan Fizik Profesörü Feyiz; 
kendi yaşam hikâyesinden yola çıkarak, yaşama tutkusunun 
ve vazgeçmeme arzusunun insanı nasıl başarıya ve mutluluğa 
götüreceğini etkinliğe katılan öğrenci ve velilerimizle paylaştı.

MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu ve Fen Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğ-
rencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Ataköy Hayvan Barınağını ziyaret ettiler. 
Yanlarında getirdikleri mamaları barınağa bağışlayıp yardıma ve ilgiye muhtaç sokak hayvanla-
rı ile ilgilendiler. Ayrıca, Pets MEV grubu öğrencilerimiz 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde 
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerini içeren pankartlarla okul koridorlarında can 
dostlarımızın haklarına yönelik bir bilinçlendirme kampanyası yürüttüler.

Can Dostlarımızı Koruma Gününde Yanlarındaydık

MEV Koleji Özel Basınköy Fen Lisesi ve Anadolu 
Lisesi öğrencilerimiz, Kadıköy Anadolu Lisesinde 
düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferan-
sına katıldılar. Fen Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden 
Emre Konan “Hukuk” (Legal), Nora Timirci “Si-
lahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik” (Disar-
mament), Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden 
Ece Kıratlı “Sosyal, İnsani ve Kültürel” (Sochum) 
komitelerinde görev aldılar. Öğrencilerimiz KAL-
MUN19’da nükleer silahlanmada şeffaflık, deniz 
ve havayolu güvenliği, mültecilerin sorunları, sağ-

Lise Öğrencilerimiz KALMUN 19’daydı

lık sistemlerinde kadınların önemi, basın özgürlüğü, Orta Doğu’daki politik problemler, azınlık  
hakları, modern kölelik gibi konuları tartıştılar ve  geliştirdikleri çözüm önerileri sundular. 
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MEV Koleji’nden

MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Fen Bilimleri ve Matematik zümreleri işbirliğinde 8.sınıf öğ-
rencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen 2. CERN ve Mathematikum Müzesi çalışma gezisi, CERN 
randevusu merkez alınarak şekillendi. Öğrencilerimiz çalışma gezisinde Fen Bilimleri alanında 
CERN ,Frankfurt Doğa Tarihi Müzesi, Matematik alanında Mathematikum müzesi, Tarih alanında 
Montrö, Lozan, Paris şehirlerindeki önemli merkezleri ziyaret etme imkanı buldular. Öğrencile-
rimiz, yoğun gezi programının yorgunluğunu Disneyland’da geçirdikleri keyifli saatlerle attılar.

CERN ve Mathematikum Müzesi’ni Gezdik

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları öğretmen ve per-
soneli, 2010 yılı MEV Koleji mezunu Avukat Ümit 
Haydaroğlu’nun “Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu” konulu seminerine katıldı. Okul konferans salo-
nunda gerçekleştirilen seminerde Haydaroğlu; 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamın-

Mezunumuz Öğretmenlerine 
Seminer Verdi 

da eğitim kurumlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, veri işleme yöntemlerinin nasıl olması 
gerektiği, bilişim hukuku dünyasındaki son gelişmeler konularına değinirken, Kişisel Verileri Ko-
ruma Kurumu tarafından veri sorumlularına verilen cezalar ve uygulamalardan örnekler de verdi.  

MEV Koleji Özel Basınköy İlkokul ve Ortaokul öğrencileri 2-3 Mayıs tarihlerinde Bakırköy Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme müsabakalarında çeşitli de-
receler aldılar.  4. sınıf öğrencilerimiz Bade Pamuk kurbağalama stilde ilçe ikincisi, Defne Özerge-
ne kelebek stilde ilçe ikincisi, 7. sınıf öğrencimiz Naz Koyu sırtüstü stilde ilçe şampiyonu; 5. sınıf 
öğrencilerimiz Nehir Balcı, Elif Mina Erçetin, 6. sınıf öğrencilerimiz Ali Arda Turan ve Abdullah 
Oğuz Şengül 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışları’nda takım olarak ilçe şampiyonu oldular.

Öğrencilerimizden Yüzme Dereceleri
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Marmara Bölge Koordinatörlüğünü MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları’nın, İç Anadolu 
Bölge Koordinatörlüğünü MEV Koleji Özel Ankara Okullarının yürüttüğü, UNESCO Türkiye 
Milli Komitesi destekli, çevre odaklı bir proje olan ve South-Eastern Mediterranean Sea Project / 
Güneydoğu Akdeniz Projesi SEMEP’in Afiş-Proje Günlerinin ilki  26 Nisan 2019 Cuma günü Aziz 
Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri yarışması kapsamında gerçekleştirildi. Afiş Günü etkin-
liğinde katılımcı okul öğrencileri, “Sürdürülebilir  Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları  
ve Küresel Enerji Verimliliğini Arttırma - Temiz ve Güvenilir Enerji” konulu Türkçe ve İngilizce 
sloganlı proje afişlerini üreterek katılımcılarla paylaştılar. Akademik jüri değerlendirmesi sonu-
cunda belirlenen kategorilerde dereceye giren öğrenciler sertifikalarını Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Talat Bulut’un elinden aldılar.

SEMEP’te Temiz ve Güvenilir Enerji Gündemdeydi

MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz 
Tuğra Emir Kaçar, Batu Özulu, Ali Ufuk Özdemir ve 
lise öğrencimiz Gökhan Efe Öztürk Çankaya Üniver-
sitesinde gerçekleştirilen Modern Teknolojiler Buluş-
masına katılarak stantlarında Game Lab’da kodunu 
yazdıkları eğitsel oyunu, Tinkercad’ da tasarlayıp çık-
tısını 3D yazıcıdan aldıkları tasarımlarını ve Lego Ev 
III setinden hazırladıkları müzik çalan robot projeleri-
ni başarıyla sundular.

Teknoloji Buluşmasındaydık

6. Bilim ve Fikir Festivali’ndeydik
Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde gerçekleştirilen “6. Bilim ve Fikir Festivali” proje 
yarışmasına 355 proje katıldı. Festivalde MEV Koleji Özel Bü-
yükçekmece Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerimiz Şebnem 
İplikçi ve Nazlı Eda Men’in Fizik Öğretmenleri Nevin Gürbüz 
danışmanlığında hazırladığı “Termoçocuk” projesi ile 11. sı-
nıf  öğrencilerimiz Ece Ay ve Sueda Konca’nın Kimya Öğret-
menleri Elif Gökçen danışmanlığında hazırladığı “Otizm Sa-
nat Akademisi“ projeleri ön elemeyi geçerken; “Otizm Sanat 
Akademisi” projemiz “Mansiyon Ödülü” ne layık görüldü. 
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Beyin Olimpiyatları’nda 
Türkiye Birincisi Olduk
Zekâ oyunları kültürünün daha geniş kitlele-
re ulaşması ve gelecekte ülkemizi Dünya Zekâ 
Oyunları Şampiyonalarında temsil etme po-
tansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları 
bu alanda yetiştirmek amacıyla Dünya Zekâ 
Oyunları Federasyonu’nun Türkiye temsilcisi 
Türk Beyin Takımı tarafından düzenlenen Be-
yin Olimpiyatları’nda öğrencilerimiz önemli 
sonuçlar elde etti. İlkokul, ortaokul ve lise öğ-
rencilerine yönelik düzenlenen üç aşamalı ya-

rışmada MEV Koleji Özel Ankara Okulları Akıl Oyunları Kulübü öğrencilerimiz Koray Koru-
yucu, Taylan Özgür Gülsolmaz, Özge Mutlu, Şevval Köse ve Halil Eren Uyar Bölge Finallerinde 
büyük başarı göstererek tam puan aldılar ve Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar. İzmir 
Fuar Alanı Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Finallerine Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen 52 ortaokul öğrencisi katıldı. 5 bölüm sonunda en yüksek puanı alan ilk 10 öğ-
rencinin katıldığı Playofflara okulumuzdan Taylan Özgür Gülsolmaz 1. ve Şevval Köse 5. olarak 
katılma başarısı gösterdiler. Playofflarda rakiplerini büyük bir puan farkıyla geride bırakan öğ-
rencilerimiz, Taylan Özgür Gülsolmaz Türkiye 1.si, Şevval Köse de Türkiye 5.si olmayı başararak 
bizleri gururlandırdılar.

“MEV’de Okuma Şenliği” Gerçekleştirildi
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Türkçe Zümresi-
nin “MEV Koleji Okuyor!” sloganından hareketle dü-
zenlediği “MEV’de Okuma Şenliği” gerçekleştirildi. 
Birbirinden renkli etkinlikler, atölye çalışmaları, imza 
günleri ve yazar söyleşileri öğrencilerimizden okur-
larımızdan büyük ilgi görürken, şenlik kapsamında 
okul bahçesinde klasik müzik eşliğinde gerçekleşti-
rilen kitap okuma saatlerine velilerimiz de eşlik etti. 
Pedagojik ölçütler göz önünde bulundurarak seçilen 
kitaplarıyla önemli yayınevlerinin yer aldığı kitap 
stantları okurlarımızla buluştu. Öğrencilerimiz de “Kitabımı Tavsiye Ediyorum”,  “Kitap Her 
Yerde Fotoğraf Sergisi”,  “Harry Potter’ın Gizemi” ve “Bir Kitap da Ben Yazsam” etkinlikleriyle 
şenliğe renk kattılar. 

Almanya’nın Ankara 
Büyükelçiliğini Ziyaret Ettik
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz 
Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ettiler. 
Büyükelçinin eşi, Sn.Marion Erdmann tarafından ev-
lerinde ağırlanan öğrencilerimiz Sn. Erdmann ile soh-
bet etme, birlikte Almanca ve Türkçe şarkılar söyleme 
fırsatı buldular. 



19

MEV Koleji’nden

Ekin, Modern Pentatlonda
Türkiye Üçüncüsü
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencimiz 
Ekin Köstekli, 7-8 Eylül tarihlerinde Kuşadası’nda 
düzenlenen Modern Pentatlon müsabakalarında 
Türkiye 3.sü, 12 Ekim’de Bursa’da gerçekleştirilen 
Modern Pentatlon müsabakalarında ise 2. olarak 
olarak bizleri gururlandırdı  ve Uluslararası Final 
müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

2019 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan, “Sustainability-Preserving Europe for Future Gene-
rations” (Sürdürülebilirlik- Gelecek Nesiller için Avrupadaki Kaynakların Korunması) başlıklı 
proje teklifimiz, uygunluk kriterlerini karşılayarak kabul edildi ve MEV Koleji Özel Ankara İlk 
okulu ve Ortaokulu 2019-2021 yılları arasında Almanya, İspanya, Avusturya, Finlandiya, Ma-
caristan’dan altı proje ortağıyla uygulanacak Erasmus+ Programına dahil oldu.  Projenin ana 
başlığı olan “Sustainability” (Sürdürülebilirlik) kavramı kapsamında proje ortağı ülkeler, ken-
dilerine farklı alt başlıklar seçerek çalışmalarına başlarken; ülkemiz ve okulumuzun konusu ise 
“Sustainability of Agriculture” (Tarımda Sürdürülebilirlik) olarak belirlendi. Avrupa ülkelerin-
deki sürdürülebilirliği tanımak, eğitimdeki iyi uygulamaları mümkün olduğunca çok öğrenci 
hareketliliği aracılığıyla tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacını taşıyan iki yıl sürecek olan projede 
öğretmen ve öğrencilerimiz proje ortağı ülkelere düzenlenecek çalışma ziyaretlerine katılacaklar. 

Erasmus+ Projemiz Onaylandı

MEV Koleji Özel Ankara Okulları Milli Sporcu İlke Özyükseli ve antrenörü Ertan Yılmaz’ı ağır-
ladı. Modern Pentatlonda 7 Dünya rekoruna sahip Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Türk Spor 
tarihinde Modern Pentatlon branşında Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu, 2019 yılı Mustafa 
Koç yılın sporcusu ödülü sahibi İlke Özyüksel ve atletizm antrenörü Ertan Yılmaz’ın konuk ol-
duğu söyleşi 18 Ekim’de öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Söyleşide öğrencile-
rimize doğru çalışmanın ve kararlı olmanın, düzenli ve disiplinli yaşamanın başarıya ulaştıran 
en önemli etkenler olduğunu vurgulayan İlke Özyüksel, öğrencilerimize Türk gencinin ve Türk 
kadının neler başarabileceğine dair mükemmel bir örnek ve rol model oldu.  Milli sporcumuza 
ve antrenörüne teşekkür ediyor, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında başarılar diliyoruz.

Azmin ve Başarının Adı İlke Özyüksel’i Ağırladık
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Zeynep Buse’den Fotoğraf 
Yarışmasında Dünya 2.’liği
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Fen Lisesi 12. sınıf 
öğrencimiz Zeynep Buse Şenman “MILSET National 
Steam Photo Contest” yarışmasında “Elma ve Su” 
adlı çalışmasıyla Dünya 2.liği kazanarak büyük bir 
başarıya imza attı ve bizleri gururlandırdı. 

MEV Koleji’nden

Küçük Erkeklerden, 
Büyük Başarı
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından Şehit Diril İmamhatip Okulu’nda düzenle-
nen Masa Tenisi Turnuvasında MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece İlkokulu öğrencilerimiz “Küçük 
Erkekler” kategorisinde ilçe şampiyonu olarak 
bizleri gururlandırdılar. 

Online Matematik Sınavı’nda Önemli Başarılar
Canada Brock Üniversitesi Matematik Bölümü tara-
fından her yıl organize edilen ve dünya çapında bir 
katılımla gerçekleştirilen “Caribou Contest” online 
matematik  yarışması bu yıl 16-17 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirildi.  Sınavda MEV Koleji Özel Büyük-
çekmece Okullarından öğrencimiz Bora Ekiz 5. ve 6. 
Sınıflar düzeyinde Türkiye 2.si ve Bölge 1.si olurken;   
öğrencimiz Gökçe Dülgeroğlu 7. ve 8. Sınıflar düze-
yinde Bölge 1.si olmayı başardılar.

First Robotics Competition 
Bosphorus Regional’daydık
Yarışmaya haftalar süren bir çalışma ile hazırlanan 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları Anadolu 
Lisesi-Fen Lisesi öğrencilerimizden oluşan “MEVo-
lution”  takımımız, yarışma kuralları gereği 6 haf-
talık bir sürede robotlarını hazırladı. Hazırlık aşa-
masında; ekipte yer alan elektronik, mekanik ve programlama takımı açıklanan oyun kurallarına 
ve verilen görevlere göre robotu tasarlayıp inşa etti. Programlı bir çalışmayla süreci zamanında 
tamamlamayı hedefleyen öğrencilerimiz, FRC tarafından belirlenen oyun gerekliliklerini yerine 
getirmek için birbirlerini tamamlayan olağanüstü bir performansla, uyum içinde bir ekip çalış-
ması sergilediler. Tüm hazırlıklar tamamladıktan sonra İstanbul Ülker Sports Arena’da düzen-
lenen “FRC Bosphorus Regional”  liseler arası robot turnuvalarında “Qualification” maçlarında 
büyük bir başarı örneği göstererek mühendis yapımı robotlar karşısında ilk 8’e girdiler  ve çey-
rek finallerde kaptanlık yapmaya hak kazandılar.
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Velilerimiz Performanslarıyla Göz Doldurdu
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları Beden Eğitimi ve Spor zümresi tarafından düzenlenen 
“Veliler Yarışıyor” etkinliğinin 8.si, 29 Eylül’de, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Masa tenisi, basket-
bol, futbol ve step-aerobik branşlarında yarışan ve kimi zaman rakip, kimi zaman takım arkadaşı 
olarak eğlenen velilerimizle gerçekleştirilen etkinlik sucuk ekmek ve meyve ikramıyla son buldu. 

MEV Koleji’nden

Berkay’dan Pentatlonda
Üst Üste Dünya Dereceleri
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi 11. sınıf 
öğrencimiz Modern Pentatlon sporcusu Berkay 
Koruyucu, Portekiz’de gerçekleştirilen Avrupa 
Açık U17 Biathle-Triathle Şampiyonası’nda Av-
rupa 3.’sü oldu. Ekim ayında ABD’nin Florida 
Eyaletinde gerçekleştirilen UIPM 2019 Biath-
le-Triathle Dünya Şampiyonasında U17 Katego-
risinde Dünya 4.’sü, U17 Mix kategorisinde ise 
partneri ile birlikte Dünya 2.’si olmayı başara-
rak bizleri gururlandırdı. 

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları, Bakırköy Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Badminton müsabakalarında; Küçük 
Erkekler Badminton Takımımız ilçe ikincisi, Küçük 
Kızlar Badminton Takımımız ilçe üçüncüsü, Yıldız 
Kızlar Badminton Takımımız ilçe ikincisi ve Yıldız 
Erkekler Badminton takımı ilçe 3.sü oldu. 

Öğrencilerimizden İlçede 
Badminton Dereceleri

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 2.Sınıf öğrencilerimiz 
her tür zorbalığa karşı öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi 
hedefleyen “Zorba Olma, Kanka Ol” Projesi kapsamında 
1. sınıf ve 3. sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarını sınıfla-
rında ziyaret ederek akran eğitimi deneyimini yaşadılar. 

Zorba Olma, Kanka Ol
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Materyal Tasarımı 
Yarışması Finalindeydik
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Yenilikçi Öğretmen Materyalleri Ta-
sarımı Yarışmasında, MEV Koleji Özel Ankara 
Okulları Biyoloji öğretmeni Tuğba Arslantürk 
Bingöl’ün hazırladığı “3 boyutlu konuşan hücre 
modeli” adlı proje 4681 başvuru arasından seçi-
lerek final sergisine davet edildi.    Gelişen tekno-
lojinin ışığında öğrencilerin dikkat ve isteklerini 
artıran ders içi materyal kullanımının önemini 

ve bu tip eğitim materyallerinin kullanımının yaygınlaşmasını hedefleyen platformda, yurdun 
dört bir yanından gelen öğretmenler materyallerini tanıtarak güzel bir paylaşım alanı oluşturdu-
lar. Başarılı projesiyle MEV Kolejini temsil eden değerli öğretmenimize teşekkür ediyoruz.

MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi ve Fen Li-
sesi Tiyatro Topluluğu üyesi öğrencilerimiz uzun 
saatler süren çalışmalarla hazırlandıkları Çanka-
ya Okullar Arası 23. Tiyatro Şenliği kapsamında 
“Komşu Köyün Delisi” adlı oyunu sergilediler. 
İzleyicilerden büyük beğeni toplayan oyunu ha-
zırlayan Tiyatro Topluluğumuz, bir sonraki Çan-
kaya Okullar Arası Tiyatrolar Şenliği’de sahneye 
koymak üzere “Ah Şu Gençler!” adlı oyuna hazır-
lanmaya şimdiden başladılar.

Çankaya Okullar Arası 23. Tiyatro Şenliği’ndeydik

Bilimsel gelişmeler ışığında öğrencilerin takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, yaratıcı, 
problem çözme becerileri gelişmiş bireyler olmasını hedefleyen “Olay Yeri İnceleme” etkinliği 
Türkiye’de ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlatıldı ve bir çok okulda uygulandı. Bu 
etkinlik çerçevesinde katılımcı okullar akademik yıl içerisinde haftalık eğitsel içerik ve aktivite-
lerle eğlence ve bilimin buluştuğu bir program 
içinde çalıştılar. Bu programın sonunda 26 okul 
takımının katılımıyla ikinci kez MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Okulları ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen ‘Aksiyonel Beceri İzleme Etkinliği 
Türkiye Turnuvası’nda ise öğrenciler edindik-
leri bilgi ve becerileri, yaşıtları ile paylaşımda 
bulunarak gizemleri çözdükleri olağanüstü bir 
turnuva deneyimi ile yaşadılar. Gerçekleştirilen 
Turnuva sonunda okulumuz takımları “Legend 
of Unknowns” takımımız Türkiye 1.si olurken; 
“OYİ-FEN” takımımız ise Türkiye 5. si olarak 
büyük başarıya imza attılar.

Aksiyonel Beceri İzleme Etkinliğinde İz Sürdük 
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Geleceğimiz İçin 400 Fidan Diktik
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi 9 ve 12. sınıf öğrencilerimiz, bu yıl ikinci-
sini düzenledikleri “Ağaç Dikme Şenliği Etkin-
liği”nde  Kimya öğretmenleri Müjgan Kartal 
Dinç rehberliğinde T.C Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından kendilerine sağlanan araziye 400 
fidan diktiler. Öğrencilerimiz, çevreye duyarlı 
bireyler  olarak yetişmelerine önemli katkı sağ-
layacak bu etkinlikten oldukça keyif aldılar.

Ankara liseler arası eskrim müsabakalarında 
Epe dalında 3. olan MEV Koleji Özel Ankara 
Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Aral Ağa-
cık, Türkiye Liseler Arası Eskrim Müsabakala-
rında da Epe dalında Türkiye 3.’sü olmayı ba-
şararak bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Aral, Eskrimde Türkiye 
Üçüncüsü Oldu

“Yedi Bölge, Dört Mevsim, Diyar Diyar Anadolu”
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz, Güzelbahçe Kültür Merkezi Tuncel 
Kurtiz Salonunda düzenlenen “Yedi Bölge Dört Mevsim - Diyar Diyar Anadolu” adlı halk oyu-
nu gösterileriyle izleyicilerden büyük beğeni aldılar. Sunumu drama öğretmeni Aysel Güzel’in 
yaptığı gösteride, türküler eşliğinde öğrencilerimiz, halk oyunları öğretmeni Tezcan Kumlutaş 
rehberliğinde hazırlandıkları Trakya, Kafkas, Muğla, Artvin, İzmir ve Üsküp yörelerinin oyunla-
rını başarıyla sahnelediler. Semazen gösterisinin de yer aldığı profesyonel halk oyunları ekibinin 
de renk kattığı gecenin finalinde görev alan tüm öğrenciler sahneye çıktı ve izleyenler tarafından 
ayakta alkışlandı.
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10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk’ü Andık
Ebediyete intikal edişinin 81. 
yılında Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk, tüm okullarımız-
da düzenlenen törenlerle say-
gı, özlem ve minnetle anıldı. 

Atatürk’ün mirasçısı olacak 
bireyler yetiştiren MEV Kole-
ji Güzelbahçe Okullarımızda 
gerçekleştirilen tören, Ata-
türk büstüne saygı çelenginin 
sunulmasıyla başladı. Sınıf 
Öğretmeni Hatice Akyol’un 
Atatürk’ün Türk milleti için 
ne ifade ettiğini özetleyen 
konuşmasından sonra MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Ana-
dolu Lisesi öğrencimiz Baran 
Karakaya “Gençliğin Ata’ya 
Cevabı”nı töreni izleyen tüm 

katılımcıların eşliğiyle seslen-
dirdi. 1.sınıf öğrencilerimizin 
okul merdivenlerinde seslen-
dirdiği “Ne Mutlu Bana Böyle 
Bir Liderim Var” adlı sunum-
da minik kalpler Atatürk sev-
gisiyle yoğrulacakları bu çatı 
altında ilk gösterilerini büyük 
heyecanla ve coşkuyla sun-
dular. Tören alanını dolduran 
tüm sınıflar düzeyinde öğren-
cilerimiz, öğretmenlerimiz ve 
velilerimiz de onların heyeca-
nına ortak oldu. Tören, katılan 
tüm öğrencilerimizin Atatürk 
büstüne çiçek sunumlarıyla 
son buldu.

MEV Koleji Özel Basınköy 
Okullarımızda düzenlenen 

Program, okul yöneticilerimi-
zin ve öğrencilerimizin saygı 
çelengi sunumu ve tüm öğ-
rencilerimizin saygı geçidi ile 
başladı. Koordinatör Müdür 
Yakup Erdoğan yaptığı ko-
nuşmada “O’nu anmanın en 
doğru yolu, O’nu iyi okumak 
ve sözlerini doğru yorumla-
maktır.” sözlerine yer verdi.  
10 Kasım Atatürk’ü anma et-
kinlikleri kapsamında düzen-
lenen yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilerimize ödülle-
rinin verilmesinin ardından 
Anadolu ve Fen Lisesi öğren-
cilerimizin konuklardan bü-
yük alkış alan “Atatürk” adlı 
oratoryoyu sahnelemeleriyle 
anma programı sona erdi.
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MEV Koleji Özel Ankara 
Okullarımızda da 4-8 Kasım 
tarihleri arasında “Atatürk’ü 
Anma Haftası” etkinlikleri 
kapsamında ışığımızı ve gü-
cümüzü aldığımız Atamızı, 
aramızdan ayrılışının 81.yıl 
dönümünde hafta boyunca  
öğrencilerimizin düzenledi-
ği mini konserler,  ortaokul 
öğrencilerimizin hazırladığı 
“Mavi Gözlü Kahraman” adlı 
oratoryo gösterisi, veli ve öğ-
retmenlerimizin katılımlarıy-
la gerçekleşen müzik ve şiir 
dinletisi ile andık. Öğretmen, 
veli ve öğrencilerimiz; okulu-
muzun lobisinde yer alan Anı  
Defterine  yazdıkları duygu-
sal cümlelerle Atamıza olan 
özlem ve minnetlerini dile 
getirdiler. 10 Kasım Cumar-
tesi günü saat 09.05’te öğren-

ci, öğretmen ve velilerimizin 
katıldığı törende İlkokul-Or-
taokul Müdürü Pınar Baydaş 
ve öğrencilerimiz tarafından 
Atatürk büstüne çelenk su-
numu, saygı duruşu ve İstik-
lal Marşımızın okunmasıyla 
başlayan anma töreninde ilk- 
okul öğrencilerimizin “Kal-
bimizdesin” adlı duygusal 
şiiriyle Ata’mız saygı ve min-
netle anıldı ve ardından lise 
öğrencilerimizin hazırladığı  
sunumlarla Atatürk’ü Anma 
Töreni Konferans Salonumuz-
da tamamlandı.

Türk Milleti için bir matem 
günü olmaktan çok, Türkiye 
Cumhuriyeti ile birlikte yaşa-
yacak olan Büyük Önder Ata-
türk’ü anma ve onun düşün-
celerini anlama günü olarak 

hissedilen ve yaşanan 10 Ka-
sım’da MEV Koleji Özel Bü-
yükçekmece Okullarımızda 
da bir anma programı gerçek-
leştirildi. Koordinatör Müdür 
Salih Özmen ve Anaokulu-İl-
kokul-Ortaokul Müdürü İbra-
him Duman’ın öğrencilerimiz 
eşliğinde Atatürk büstüne 
çelenk sunumuyla başlayan 
törende Ortaokul Müdür Yar-
dımcısı Savaş Özdemir günün 
anlam ve önemini ifade ettiği 
konuşmasını gerçekleştirdi. 
Konuşmanın ardından öğren-
cilerimizin öğretmenlerinin 
desteğiyle ve özenle hazır-
layarak sahneledikleri lirik 
dans ve zeybek gösterileri, 
koromuzun seslendirdiği şar-
kı ve marşlar ile sahneledikle-
ri oratoryo katılımcılarımıza 
duygu dolu anlar yaşattı. 
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Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Başöğretmenliği 
kabul ettiği tarih olan ve 1981 
yılından bu yana ülkemizde 
Öğretmenler Günü olarak kut-
lanan 24 Kasım’da tüm okul-
larımızda öğretmenlerimiz ve 
okul yöneticilerimiz bu özel 
gün için düzenlenen tören ve 
organizasyonlarda keyifli va-
kitler geçirdiler. 

MEV Koleji Özel Büyükçek-
mece Okullarımızda 24 Kasım 
Öğretmenler Günü Programı 
Millî Eğitim Vakfı Yönetim Ku-
rulu kararı ile düzenlenen bir 
kahvaltı etkinliği ile gerçekleş-
tirildi. Tüm yönetici, öğretmen 

ve personelimizin katılımıyla 
keyifli dakikaların yaşandığı 
kahvaltıda Koordinatör Müdür 
Salih Özmen günün anlam ve 
önemine dair bir konuşma ger-
çekleştirdi. Özmen’in konuş-
masının ardından MEV Koleji 
Özel Büyükçekmece Okulların-
da beşinci yılını dolduran öğ-
retmen ve personelimize plaket 
takdimi gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü 
MEV Koleji Özel Basınköy 
Okulları’nda konferans salo-
nunda düzenlenen bir törenle 
kutlandı. Tören, Başöğretmen 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
ebediyete intikal etmiş öğret-

menlerimiz anısına saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Müzik öğretmenleri yönetimin-
de MEV Koleji Özel Basınköy 
Okulları Öğretmenler Koro-
su’nun birbirinden güzel şarkı-
lar seslendirmesinin ardından, 
öğretmenlerimiz ritim göste-
rilerini sundular. Öğretmen-
lerimiz daha sonra izleyenleri 
kahkahalara boğan “Haybeden 
Gerçeküstü Konuşmalar” isim-
li tiyatro gösterisini sahneledi-
ler. Okulumuzda 5, 10, 15 ve 
20.  hizmet yılını dolduran öğ-
retmen ve personelimize pla-
ketlerinin sunulmasıyla tören 
sona erdi. 

24 Kasım Öğretmenler Gününü Doyasıya Kutladık



27

MEV Koleji’nden

Millî Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu kararı ile MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe Okulları öğ-
retmen ve personeli için dü-
zenlenen akşam yemeğinde, 
okulumuzda 5, 10, 15, 20 ve 
25. yılını dolduran öğretmen 
ve çalışanlara plaketlerini Ko-
ordinatör Müdür Murat Zor-
luer ve Anadolu ve Fen Lisesi 
Müdürü Tülay Yazgan birlik-
te verdi. Okul yöneticileri-
miz plaket sunumu sırasında 
yaptıkları konuşmada “Öğ-
retmenler Günü’nü mesai ar-
kadaşlarımızla birlikte kutla-
maktan dolayı çok mutluyuz. 
Öğrencilerimizi Atatürk İlke 
ve İnkılaplarından ödün ver-
meden yetiştirmek için çaba-
ladığımız bu kutsal çatı altın-

da işini ciddiyetle yapan, yeni 
Atatürkler yetiştirme gayre-
tiyle çalışan tüm çalışma arka-
daşlarımın günü kutlu olsun.” 
cümleleriyle bu önemli günle 
ilgili duygu ve düşünceleri-
ni ifade ettiler. Okulumuzun 
tüm öğretmen ve çalışanlarını 
bir araya getiren buluşmada 
tüm öğretmenlerimize Okul 
Aile Birliği tarafından Anıtka-
bir Komutanlığından sipariş 
edilen özel kalemler hediye 
edildi. Plaket töreninden son-
ra öğretmen ve çalışanlarımız 
müzik eşliğinde gönüllerince 
eğlenerek bu özel günün tadı-
nı çıkardılar. 

MEV Koleji Özel Ankara 
Okullarında 22 Kasım Cuma 

günü  Lise Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü Plaket 
Töreni “Benim Öğretmenim” 
adlı sinevizyon gösterisinin 
izlenmesi ile başladı. Öğret-
menlerimizin seslendirdikleri 
birbirinden güzel solo şarkılar 
töreni renklendirdi. MEV Ko-
leji Özel Ankara Okullarında 
5, 10, 15, 20 ve 25. yılını dol-
duran personel ve öğretmen-
lerimize Koordinatör Müdür 
İbrahim Uzun ve İlkokul-Or-
taokul Müdürü Pınar Baydaş 
tarafından plaketleri takdim 
edildi. Ödül töreninin ardın-
dan tüm öğretmen ve yöneti-
cilerimizin katılımlarıyla ger-
çekleştirilen pasta kesimiyle 
kutlama sona erdi.
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En Büyük Bayramımızı Coşkuyla Kutladık
Cumhuriyetimizin 96. yıl dö-
nümünü, 29 Ekim Salı günü 
saat 09.30’da MEV Koleji Özel 
Ankara Okulları’nda Zehra 
Andaç Spor Salonunda ger-
çekleşen törende büyük coş-
ku ve gururla kutladık. MEV 
Koleji Özel Ankara Okulları 
Koordinatör Müdürü İbrahim 
Uzun’un yaptığı açış konuş-
masının ardından kürsüye 
gelen MEV Yönetim Kurulu 
Başkanı A.Remzi Sezgin, ko-
nuşmasında, “Sevgili gençler, 
Cumhuriyete giden yolu çok 
iyi bilmek, anlamak, kavra-
mak ve her zaman canlı tut-
mak zorundayız. Cumhuri-
yetimizi tam bağımsız, güçlü 
bir dünya devleti olarak sü-

rekli kılmak için sizlere büyük 
görevler ve sorumluluklar 
düşmektedir. Size olan inan-
cımız sonsuzdur.” ifadeleri-
ni kullandı. Lise ve ortaokul 
öğrencilerimizin hazırladığı 
“Cumhuriyete Giden Yol” adlı 
oratoryoda yer alan koro, şiir, 
canlandırma, marş ve finalde-
ki vals gösterileri; izleyenlere 
bayram coşkusunu ve sevinci-
ni yaşattı.

Cumhuriyetimizin 96. yılı 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okulları tören alanında da öğ-
retmenlerimizin ve okul önce-
sinden 12. sınıflarımıza kadar 
tüm öğrencilerimizin coşkulu 
katılımlarıyla kutlandı. Gü-

nün konuşmasını “Cumhuri-
yet ve Atatürk” temalı kom-
pozisyon yarışmasında birinci 
olan öğrencimiz Sude Demet 
Çabuk yaparken, Cumhuri-
yet Bayramı için düzenlenen 
yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilerimize ödülleri veril-
di. Koromuzun seslendirdiği 
marşlar cumhuriyet coşkumu-
zu bir kat daha arttırdı. Ana-
dolu ve Fen Lisesi öğrencile-
rimizin ortak çalışması olan 
‘Cumhuriyet Coşkumuz’ adlı 
şiir sunumu da katılımcılar-
dan büyük alkış aldı. Bando 
35’in çaldığı marşlara, tüm 
öğrencilerimiz ve öğretmenle-
rimiz ellerinde Türk bayrakla-
rıyla eşlik ettiler.



29

MEV Koleji’nden

MEV Koleji Özel Büyükçek-
mece Okullarımızda Cum-
huriyet Bayramı töreni, okul 
yöneticilerimizin ve öğrenci-
lerimizin çelenk sunumu ve 
saygı duruşuyla başladı. Kon-
ferans salonunda devam eden 
törende Koordinatör Müdür 
Salih Özmen günün anlam 
ve önemine dair yaptığı ko-
nuşmada “Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk, fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür, Türk 
insanı olarak hepimiz can ku-
lağı ile seni dinliyoruz. Yaşa-
sın Cumhuriyet ! Cumhuriyet 
ruhu hepimize kutlu olsun.” 
sözlerine yer verdi. 

Öğrencilerimizin sergiledikle-
ri zeybek ve vals gösterileri, 
sahneledikleri oratoryo, koro-
muzun seslendirdiği şarkı ve 

marşlar katılımcılardan büyük 
alkış aldı.

MEV Koleji Özel Basınköy 
Okullarımızda, konferans sa-
lonunda düzenlenen törende 
İlkokul-Ortaokul Müdürü Ne-
riman Öztürk  ve Koordina-
tör Müdür Yakup Erdoğan’ın 
gerçekleştirdiği konuşmaların 
ardından 7. sınıf öğrencileri-
mizden oluşan koro ve drama 
öğretmeni sorumluluğunda 
hazırlanan 5. sınıf kulüp öğ-
rencilerimiz “Cumhuriyet” 
konulu drama gösterisini sah-
nelediler. “Cumhuriyet” isim-
li sinevizyonun izlenmesinin 
ardından beden eğitimi öğret-
menlerinin sorumluluğunda 
hazırlanan 6. sınıf öğrencile-
rimiz jimnastik gösterilerini 
sergilediler. 7. sınıf öğrenci-

lerimizden Mina Ertürk’ün 
solo piyano performansının 
ardından ortaokul öğrencileri-
miz “Kuvayi Milliye Şehitleri” 
isimli sunumu gerçekleştirdi-
ler. 7. sınıf öğrencilerimizden 
Kaan Sacit Coşkun solo piya-
no performansını sergiledi ve 
okulda düzenlenen Cumhuri-
yet konulu şiir ve kompozis-
yon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri ve-
rildi. 

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin 
beden eğitimi öğretmenleri 
sorumluluğunda hazırladık-
ları dans gösterisini sahnele-
melerinin ardından öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin hep 
bir ağızdan, coşkuyla İzmir 
Marşı’nı söylemeleriyle tören 
sona erdi.
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200 Bin Usta-Kalfa Yetiştirmek İçin Kollar Sıvandı

Sınav Hizmetlerinin Kalitesine Büyük Yatırım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Bakan Yardımcısı Mahmut 
Özer,  yaptığı açıklamada, 
Mesleki eğitim merkezlerin-
deki öğrenci sayısını iki katı-
na çıkartmayı amaçladıklarını 
bildirdi. Öğrencilerin, haftada 
bir gün okula gelirken diğer 
günler iş yerlerinde eğitim-
lerine devam ettiğini aktaran 
Özer, ayrıca eğitim süresince 
asgari ücretin üçte biri oranın-
da ücret aldıklarını söyledi. 
Özer, bu okul mezunlarının 
eğitim aldıkları alanlarda is-
tihdam oranlarının yaklaşık 
yüzde 90’lar seviyesinde ol-
duğunu dile getirerek, “Do-
layısıyla istihdam açısından 
oldukça başarılı bir model” 
değerlendirmesinde bulundu.
Bu merkezlerde kapasitenin 
artırılması için iki alanda iyi-
leştirme yaptıklarını ifade 
eden Özer, şöyle devam etti: 
“Bu öğrencilerin lise diploma-
sı alabilmeleri için, ilaveten 
açık liseye kayıt yaptırıp fark 

derslerini vermeleri gereki-
yordu. Saha araştırmalarında 
bu durumun öğrencilere ilave 
bir yük getirdiğini gördük. Bu 
sorunu çözmek ve lise dip-
lomasına erişimde esnek bir 
yapı kurmak için mevzuatta 
değişiklik yaptık. Böylece bu 

merkezlerdeki öğrencilerin 
okula geldikleri günlerde fark 
derslerini alabilmeleri ve ba-
şarmaları durumunda da lise 
diploması alabilmelerinin önü 
açılmış oldu. Bu esnek yapı, 
mesleki eğitim merkezlerinin 
algısına olumlu katkı yaptığı 

gibi güçlendirdi de. Sonuçta 
9’uncu sınıfa kayıt yaptıran 
öğrenci sayısında bu yıl yüzde 
62’lik artış sağlandı. Bu oran 
bizim için oldukça önemli.” 
Özer, mesleki eğitim merkez-
lerine yönelik yaptıkları bir 
başka mevzuat düzenlemesi 
ile özel sektöre de bunları ku-
rabilme imkanı getirdiklerini 
hatırlattı. Böylece işletmelerin 
özellikle organize sanayi böl-
gelerinde ve fabrikaların içeri-
sinde mesleki eğitim merkez-
leri açarak ihtiyaç duydukları 
kalfa ve ustaları yetiştirebile-
ceklerine değinen Özer, “Sa-
hada kalfa ve usta ihtiyacına 
ilişkin yaptığımız araştırmalar 
sonucu mesleki eğitim mer-
kezlerindeki öğrenci sayısını 
200 binler seviyesine çıkart-
mayı hedef olarak koyduk. 
Dolayısıyla mevcut öğrenci 
sayısını yaklaşık iki kat artır-
mak istiyoruz.” dedi. 

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
(MEB), sınav hizmetlerinin 
kalitesini artırmak ve stan-
dardını yükseltmek için sınav 
evraklarının hazırlandığı ve 
basıldığı tesis, büyük yatı-
rımla son teknolojik imkan-
larla donatıldı. Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, MEB’in 
sınav hizmetlerinin kalitesi-
nin artırılması için yapılan 
yatırımlara ilişkin açıklama-
larda bulundu. 2023 Eğitim 
Vizyonu’nda ölçme ve değer-
lendirme süreçlerine büyük 
önem atfettiklerini ifade eden 
Selçuk, şöyle devam etti: “Bu 
kapsamda MEB, sınav hizmet-

lerinin kalitesini artırmak ve 
standardını yükseltmek için 
son bir yılda çok önemli yatı-
rım yaptı. Yatırımlarının çoğu 
tamamlandı ve hizmete alın-
dı. Bu kapsamda ölçmenin 3 
temel ilkesi olan ‘güvenirlik, 
geçerlik ve kullanışlılık’ ilke-
leri göz önünde bulundurula-
rak Ankara’da bulunan sınav 
evraklarının hazırlandığı ve 
basıldığı tesisimizi son tekno-
lojilerle tamamen yeniledik.” 
Önceden 2 renk baskı yapabi-
len makine yerine hem sistemi 
yedekli hale getirmek hem de 
baskı kalitesini artırmak için 4 
renk web ofset baskı makine-

si alındı. Yapılan yatırımla sı-
nav kitapçıklarının artık renkli 
olarak basılması sağlanacak. 
Baskı kalitesinin düşmesine 
sebep olan makinelerin yerine 
bilgisayardan doğrudan kalıba 
yazan yeni teknolojilerin kul-
lanılmasıyla görüntü kaybı, 
baskı kalitesinin düşmesi gibi 
durumlar da ortadan kaldırı-
lacak. Sınav salon poşetlerinin 
etiketlenmesi, sınav kutuları-
nın etiketlenmesi, sınav salon 
poşet içeriğinin ve sınav ku-
tularının oluşturulması için de 
otomasyon sistemine geçiliyor.

Anadolu Ajansı

Eğitim Dünyasından
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Eğitim Çalışanlarına Şiddete Düzenleme Geliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, eğitim çalışanlarına yöne-
lik şiddet konusunda, TCK’de 
düzenleme yapılması için ba-
kanlıklar arasında iş birliği 
başlattıklarını bildirdi. Selçuk, 
yaptığı açıklamada, Türki-
ye’nin geleceğini hazırlayan 
öğretmenlere, eğitim çalışan-
larına karşı her türlü şiddete 
veya tehdide başvuran kişilere 
yönelik, Türk Ceza Kanunu’n-
da ve ilgili mevzuatta yeni 
yasal düzenleme yapılması 

için bakanlıklar arasında iş 
birliği başlattıklarını açıkladı. 
Şiddete maruz kalan eğitim 
çalışanlarına kolluk kuvvetle-
ri ve yetkililer tarafından hızlı 
müdahalenin sağlanması için 
“Kırmızı Tebeşir” mobil uygu-
lama sistemi oluşturduklarını 
ve yaygınlaşması için çalışma 
başlattıklarını belirten Selçuk 
şunları kaydetti: “Şiddete ma-
ruz kalan eğitim çalışanlarına 
bakanlığımızca hukuki destek 
sağlanacağı gibi şikayete ge-

rek duyulmaksızın yasal süre-
cin bakanlığımızın ilgili birim-
lerince takip edileceği bir yapı 
kurduk. Okullarda yaşanan 
şiddet olayları okul ortamını, 
öğrenci ve öğretmen motivas-
yonunu olumsuz olarak etki-
lemektedir. Eğitimciye yöne-
len şiddetin son bulması için 
konuyu bizzat takip ediyor ve 
toplumumuzdan bu konuda 
sonsuz destek bekliyorum.” 

Anadolu Ajansı

MEB Okullarda ‘Pardus’ için Düğmeye Bastı
MEB Yenilik ve Eğitim Tekno-
lojileri Genel Müdürlüğü (YE-
ĞİTEK) ile TÜBİTAK Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
(ULAKBİM), açık kaynak kod-
lu milli işletim sistemi “Yeni 
Nesil Pardus”un okullarda 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
iş birliğine gitti. Bu kapsam-
da YEĞİTEK Genel Müdü-
rü Anıl Yılmaz ve TÜBİTAK 
ULAKBİM Müdürü Mehmet 
Mirat Satoğlu’nun katılımıyla 
danışmanlık ve yazılım geliş-
tirme hizmeti alımına ilişkin 
sözleşme imzalandı. Yapılan iş 
birliği çerçevesinde milli işle-
tim sistemi Pardus’un, MEB’e  
bağlı okullarda yaygınlaştırıl-
ması sağlanarak Türk yazılım 
endüstrisine destek verilecek. 
MEB’e özel hazırlanan bir 
versiyon olan “Yeni Nesil Par-
dus”un öncelikle 60 bin etki-
leşimli tahtada, ardından tüm 
okullardaki etkileşimli tahta-
lar ve bilgisayarlarda devreye 
alınması hedefleniyor. Ayrıca 
sözleşme kapsamında okul-
lardaki etkileşimli tahtalar 
için özelleştirilen Pardus ETA 

ve bu işletim sistemine sahip 
etkileşimli tahtaların uzaktan 
kontrolünü sağlayacak, TÜ-
BİTAK ULAKBİM tarafından 
geliştirilen merkezi yönetim 
sistemi LiderAhenk’in yeni 
versiyonları geliştirilecek. Par-
dus’un okulda kullanılması 
planlanan tek kart bilgisayar-
lara yönelik versiyonu olan 
Pardus ARM sürümü hazırla-
nacak. Yeni alınan etkileşimli 
tahtaların 4K uyumluluğu bu-
lunan Pardus işletim sistemi 
ile buluşması sağlanacak. Ay-
rıca öğretmenlerin sınıfta et-
kileşimli tahtaları daha kolay 
ve etkin kullanmasına imkan 
tanıyacak bir arayüz devreye 
alınacak. Pardus işletim siste-
minin geliştirilmesine ve iyi-

leştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla eğitsel içerikleri ve 
teknik dokümanları barındı-
ran, kullanıcılar ve açık kay-
nak geliştiricileri arasında et-
kileşim sağlayacak topluluk 
yönetimi hizmeti sunulacak.
YEĞİTEK ve ULAKBİM’in 
yürüttüğü bu ortak çalışmayla 
mevcut etkileşimli tahtaların 
sadece bir kısmında kullanılan 
Pardus işletim sistemi, tüm 
okullarda uygulamaya alına-
cak. Bu sistemle sınıflardaki 
etkileşimli tahtaların verimli 
ve etkili kullanımı sağlanacak. 
Öğrenciler, erken yaşta açık 
kaynak teknolojilerle tanışma 
imkanını yakalayacak. 

Anadolu Ajansı

Eğitim Dünyasından
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MEB’in Hedefi 250 Patent ve Faydalı Model Tescili

Her İlçeye Öğretmen Destek Noktası Açılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mahmut Özer, özel yetenekli 
öğrencilerin eğitim aldığı Bi-
lim ve Sanat Merkezlerindeki 
(BİLSEM) 165 yöneticiye yöne-
lik patent, faydalı model, mar-
ka ve tasarım eğitimlerinin 
tamamlandığını belirterek, bu 
alanda yıl sonuna kadar 150’si 
BİLSEM, 100’ü mesleki ve tek-
nik eğitim olmak üzere toplam 
250 tescil almayı amaçladıkla-
rını bildirdi. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında fikri mülkiyet 
kapsamında, patent, faydalı 
model, marka ve tasarımını 
ana tema olarak belirleyen ve 
bu konuda ilk adımı mesleki 
ve teknik eğitimle atan Ba-
kanlık, sürece dahil ettiği BİL-
SEM’lerle ilgili çalışmalara da 
hız verdi. Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu uzmanlarınca Ey-
lül ayında Türkiye genelinde 

mesleki ve teknik eğitimden 
sorumlu şube müdürleri için 
verilen 2 günlük eğitimlerin 
ardından 81 ildeki BİLSEM 
müdürleri için eğitim progra-
mı düzenlendi. Özer, değer-

lendirmede, Bakanlık olarak 
2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılında patent, faydalı model 
ve tasarım geliştirme çalışma-
larını ana tema konularından 
birisi olarak belirledikleri-

nin altını çizdi. Bu konudaki 
adımları takvimine göre attık-
larını vurgulayan Özer, “Mes-
leki ve teknik eğitimden sonra 
BİLSEM yöneticilerine fikri 
mülkiyete yönelik farkındalık 
ve patent, faydalı model, tasa-
rım ve marka ile ilgili süreçle-
re ilişkin detaylı bilgilendirme 
çalışmalarımızı tamamlamış 
bulunuyoruz.” diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Özer, şunla-
rı kaydetti: “Önümüze somut 
bir hedef de koyduk. Hede-
fimiz, bu eğitim öğretim yılı 
sonunda 150’si BİLSEM, 100’ü 
mesleki ve teknik eğitim ol-
mak üzere 250 patent, faydalı 
model, marka ve tasarım tes-
cilini almak. Potansiyelimizle 
karşılaştırıldığında rahatlıkla 
başarabileceğimiz bir hedef. ” 

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Öğretmen Yetiştirme ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü-
ne bağlı olarak 81 il ve 957 il-
çede kurulacak öğretmen des-
tek noktalarını tanıttı. Selçuk, 
2020 Şubat ayında hizmete 
sunulacak noktalarla Türkiye 
genelinde bir organizasyo-
nun, bir ağ yapısının kurula-

cağını ifade etti. Değişim ve 
dönüşüm ancak ve ancak öğ-
retmenle olacaktır. Güçlü bir 
gelecek hayalimiz varsa des-
teklenmesi gereken öğretmen-
lerimiz ve yöneticilerimizdir” 
dedi. Selçuk, 81 il 957 ilçede 
kurulacak öğretmen destek 
noktalarına ilişkin şu bilgile-
ri verdi: “Öğretmenlerimizin 
yerinde, yanında ve yolunda 
bir mesleki gelişimi için her il-
çeye öğretmen destek noktası 
açıyoruz. Bunun yol haritası-
nı hazırladık. Bu noktalarda, 
üniversiteler, sivil toplum ku-
ruluşları, özel sektör temsil-
cileri gibi bütün Türkiye’nin 
birikimi ile öğretmenlerin 
mesleki gelişimindeki her ih-
tiyacını karşılayabilecek bir 

yapı kurmayı hedefliyoruz. 
Bu noktalarda, öğretmenler 
arasında bir hiyerarşi ilişkisi 
kurmadan, güvene ve eşitli-
ğe dayalı ve dayanışmacı bir 
yaklaşım söz konusu olacak. 
Bu noktalar, öğretmen ve yö-
neticilerimizin mesleki geli-
şimi için bir platform olacak. 
Bunun bir dijital platformu ile 
bütün öğretmenlerimizin Tür-
kiye’deki her okulla irtibatı eş 
zamanlı olarak sağlanabile-
cek. Ankara’da bir merkezde 
100 kişilik uzman ekip görev 
yapacak. Bu ekip, içerikler 
geliştirecek, okulların ve öğ-
retmenlerin mesleki gelişimi 
için hazırlık yapacak ve anlık 
olarak paylaşacak.”
www.ntv.com.tr

Eğitim Dünyasından
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Dış Ticaret İçin Eğitimde İş Birliği
Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Ticaret Bakanlığı iş birli-
ğinde Türkiye’nin ihracatına 
katkı sağlamayı ve dış ticaret 
alanında nitelikli insan gücü-
nü yetiştirmeyi kolaylaştır-
mak amacıyla yeni uygula-
maların hayata geçirileceğini 
bildirdi. Bu amaçla MEB’de 
düzenlenen “Dış Ticareti Ge-
liştirmeye İlişkin Eğitim İş 
Birliği Protokolü” imza töre-
nine katılan Selçuk, burada 
yaptığı konuşmada, mesleki 
ve teknik eğitimde sektörün 
iş gücü ihtiyacına cevap vere-
bilecek niteliklere sahip, geli-
şen teknolojiye etkin şekilde 
uyum sağlayabilen, paydaş-
ların planlama ve karar alma 
süreçlerine aktif şekilde katıl-

dığı bir sistematiği hayata ge-
çirmeyi çok önemsediklerini 
vurguladı. Selçuk, bu kapsam-
da yürütülecek çalışmalara 
ilişkin, şunları kaydetti: “MEB 
ile Ticaret Bakanlığı, İstanbul, 
İzmir, Gaziantep ve Mersin 
illerinde 4 okulumuzda pro-
tokol faaliyetleri yürütülecek. 
Protokol kapsamında, alan 
öğretim programı ve eğitim 
materyalleri yabancı dil ağır-
lıklı olarak güncellenecek. 
Zorunlu İngilizce, ikinci ya-
bancı dil, Çince, İspanyolca, 
Japonca, Portekizce, Rusça ve 
benzeri diller belirlenecek pi-
lot kurumlarda uygulanmaya 
başlayacak. İşletmelerde bece-
ri eğitimi ve staj uygulamala-
rının gerçek hizmet ve üretim 

ortamlarında yapılması için 
de yeni bir atılım yapılmış 
olacak.” Ayrıca iki bakanlığın 
iş birliğinde hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin güncelleneceği-
ni, mesleki ve teknik eğitimin 
geliştirilmesi için toplantı, se-
miner, konferans, yarışma gibi 
faaliyetlerin düzenleneceğini 
anlatan Selçuk, meslek alanla-
rına ilişkin öğretim programı 
ve eğitim materyallerinin gün-
cellenmesinin bu alana ayrı bir 
enerji kazandıracağını söyledi. 
Pilot okullarda öğrenim göre-
cek öğrencilere burs verilmesi 
ve mezun olanların istihdam 
edilmesi de planlanan çalış-
malar arasında yer alıyor. 

www.ntv.com.tr

Müzeler Derslik Oldu, Öğrenciler Tarihe Doydu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
arasındaki protokol kapsamın-
da başlatılan projeyle sınıflar 
dört duvarı aşıyor, müzeler 
derslik oluyor. Öğretmenlere 
eğitimler veriliyor, başta tarih 
olmak üzere farklı derslerin 
kazanımları müzelerin ta-
rihsel, arkeolojik iklimin-
de öğrencilere aktarılıyor. 
Tarih, hayat bilgisi, ma-
tematik gibi her dersten 
konular müzede anlatıla-
biliyor. Dersler disiplinle-
rarası veriliyor. Örneğin, 
okulöncesinde çevresel 
farkındalığı arttırmayı, 
doğal mirası korumayı öğret-
meyi amaçlayan ‘çevreyi koru-
yalım’ etkinliği doğal tarih, sa-
nat veya endüstri müzelerinde 
düzenlenebiliyor. MEB’in öğ-
retmenlere dağıttığı kitapta 

okulöncesi, ilk ve ortaokul ile 
lise öğrencileriyle yapılabile-
cek etkinliklere yer veriliyor. 
Öğretmenler, buradan seçtik-
leri farklı etkinlikleri uygulu-
yor. Bu proje için müze eğitimi 
alan öğretmenlerden Sultanah-
met Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi Müdür Yardımcısı 
Mahmut İnan, şöyle konuştu: 
“Müze eğitimi, müze gezisin-
den farklı. Müzede, okulda-
ki kazanımların öğretilmesi 
amaçlanıyor. Örneğin, Beya-

zıt’ta bir hamam müzesi var. 
Orayı gezdirmek değil, orada 
temizliği ve tarihsel sürecini 
öğretmek hedefleniyor. Ya da 
“Yangın için nasıl önlemler 
alınabilir?”, “Tarihte nasıl ön-
lemler alınmış?” gibi farkın-
dalıkları yaratmak için İtfaiye 

Müzesi’ne götürüp müze 
eğitimi etkinlikleriyle bu 
bilgiler kazandırılıyor.” 
Cumhuriyet Eğitim Mü-
zesi Müdürü Şehmus 
Turan ise konu ile ilgili 
düşüncelerini  “Proto-
kol çerçevesinde MEB, 
öğretmenlerimize müze 
öğretmen eğitimleri ver-

di. Amaç, müzelerin eğitimde 
birer derslik haline gelmesi, 
ziyaretlerin artması, eserlerin 
özelliklerinin kavranması.” 
cümleleriyle ifade etti.
www.hurriyet.com.tr

Eğitim Dünyasından
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2030 yılına kadar robotların 
800 milyon işin yerini alabile-
ceği söyleniyor. Bu da, bugün 
mevcut olan pek çok işin ve 
mesleğin gelecekte var olma-
yacağı anlamına geliyor.

Peki eğitimi bu gerçeğe göre 
düzenlemeyi başarabiliyor 
muyuz? 

Dünyanın en büyük online 
alışveriş sitelerinden Aliba-
ba’nın kurucusu Jack Ma, 
Dünya Ekonomik Forumu’n-
da yaptığı konuşmada, “Ço-
cuklarımız, ancak eğitimi de-
ğiştirirsek makinelerle rekabet 
edebilir” diyor. Ma’ya göre ço-
cuklara sadece bilgi öğretmek 
yerine makinelerin ve robotla-
rın yapamayacağı şeyleri öğ-
retmeliyiz: Sosyal ve duygusal 
becerileri.

TÜSİAD’ın Kasım ayı içinde 
yayınladığı“Sosyal ve Duygu-
sal Öğrenme Becerileri: Yeni 
Sanayi Devriminin Eşiğinde 
İş ve Yaşam Yetkinliklerinin 
Anahtarı” başlıklı raporu, eği-
timde sosyal ve duygusal öğ-
renme becerilerinin önemine 
ve geleceğin iş dünyasına olan 
etkilerine ışık tutuyor.

Sosyal ve duygusal becerile-
rin insan kaynağında aranan 
niteliklerin başında geldiğini 
vurgulayan rapor, dijital dö-
nüşüm temelli geleceğe hazır-
lanma sürecinde farklı yetkin-
likler ve becerilerle donatılmış 
insan kaynağı ihtiyacını tar-
tışmaya açıyor. Rapor, teknik 
bilgi kazanımının yanı sıra, 
önemi hızla artan yaratıcı dü-
şünme, gelişmeye açıklık, öz 
yönetim, ekip çalışmalarına 

yatkınlık, zaman yönetimi, ile-
tişim gibi “sosyal ve duygusal 
becerilere” vurgu yapıyor.

Rapor Boğaziçi Üniversite-
si Barış Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi üye-
leri Prof. Dr. Fatoş Erkman, 
Doç Dr. Mine Göl Güven, Dr. 
Behice Ertenü, Dr. Gülistan 
Gürsel Bilgin, Nişvan Kabak-
çı, Maggie Pınar, Nur Mardin 
ve Merve Kırmacı tarafından 
kaleme alındı. Rapor hazırlık 
sürecinde insan kaynakları 
yöneticileri, eğitimciler ve lise 
çağındaki gençlerle odak grup 
toplantıları; kamu, üniversite-
ler, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarından katılımcılarla 
çalıştay da düzenlendi.

İşte TÜSİAD’ın raporundan 
öne çıkan en çarpıcı bulgular:

TÜSİAD’dan Dikkat Çeken Rapor: 
“Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri”

Rapor
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• İş başarısında IQ yüzde 1 
ile yüzde 20 başarı getirirken, 
duygusal zekâ derecesi yük-
sek olan kişilerde iş başarısı 
yüzde 27 ile yüzde 45 arasın-
dadır (Stein ve Book, 2003). Bu 
veri, birinin diğerinden daha 
önemli olduğunu değil, duy-
gusal zekâ ve bilişsel zekanın 
birbirinin tamamlayıcısı oldu-
ğunu gösterir.

• Her 10 işverenden 8’ine 
göre, sosyal ve duygusal öğ-
renme becerileri organizas-
yonları başarıya götüren en 
önemli ve bulunması en zor 
yetkinliklerdendir (ASPEN, 
2018).

• 2020’de karmaşık problem 
çözme, eleştirel düşünme, ya-
ratıcılık, insan yönetimi, iş-
birliği ve duygusal zekâ öne 
çıkıyor (DEF, İşlerin Geleceği 
Raporu, 2018)

• Sosyal ve duygusal öğren-
me becerileri akademik başa-
rıyı yüzde 11 artırıyor. (Durlak 
ve vd., 2011)

• ABD’de yapılan bir çalış-
maya göre, erken çocukluk 
döneminde duygusal ve sos-
yal becerileri yüksek olan 
çocukların yetişkinlikte aka-
demik başarıları ve iş bulma 
şansları yüksek, ruhen sağlık-
lılar ve madde kullanımı ve 
benzeri davranışlarda azalma 
söz konusu (CASEL, 2015).

TÜSİAD’ın raporunda çeşitli 
eylem önerileri de sunuluyor:

1. Sosyal ve duygusal öğren-
me becerileri konusunda pay-
daşların bir araya geldiği bir 
çatı platform oluşturulması 
(Milli Eğitim Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, üniversiteler, okullar, iş 

dünyası, STK’lar, belediyeler, 
halk eğitim merkezleri vb).

2. Hedef kitlenin tüm toplum 
olduğu, okul ve ailenin temel 
alındığı “Sosyal ve Duygusal 
Öğrenme Eğitim Seferberli-
ği”ne başlanması.

3. Sosyal ve duygusal öğren-
me ile ilgili tüm içeriğin “Ço-
cuk hakları” temelinde oluştu-
rulması.

4. Sosyal ve duygusal öğren-
me becerilerine yönelik var 
olan ve etkililiği kanıtlanmış 
programların yaygın olarak 
uygulamaya geçirilmesi.

5. Sosyal ve duygusal öğrenme 
becerilerinin örgün ve yaygın 
eğitim müfredatına, okulların 
günlük işleyişlerine, ders ma-
teryal ve malzemelerine nü-
fuz etmesi sağlanarak olumlu 
okul iklimi oluşturulması.

6. Üniversitelerin tüm bölüm-
lerinde, özellikle öğretmen ye-
tiştiren eğitim fakültelerinde 
sosyal ve duygusal öğrenme 
derslerine yer verilmesi.

7. Hizmet içi eğitimlerle öğret-
menlerin sosyal ve duygusal 
öğrenme becerilerinin arttırıl-
ması, farklı program ve yön-
temlerden faydalanarak (örn., 
dijital ortamda e–learning 
programı) öğretmen gelişimi-
nin sağlanması ve bu çalışma-
ların yaygınlaştırılması.

8. Üniversitelerde sosyal so-
rumluluk ve topluma hizmet 
derslerinin kapsamının ge-
nişletilmesi, liselerde de yay-
gınlaştırılması ve bu derslerin 
bu konuda uzmanlığı olan 
STK’lar ile işbirliği ile yürütül-
mesi.

9. Sosyal ve duygusal öğren-
me içeriğine yer veren yüksek 
lisans ve doktora programları-
nın TÜBİTAK gibi proje deste-
ği veren kuruluşlar tarafından 
desteklenmesi.

10. Çocuk ve gençlerin okul 
dışı etkinliklerinin sosyal ve 
duygusal öğrenme becerileri-
ni geliştirmek üzere kurgulan-
ması. Yerel ve mahalle-temelli 
yaklaşımlarla belediyeler, İŞ-
KUR müdürlükleri, STK’lar, 
halk eğitim merkezleri, top-
lum merkezlerinin okullar ve 
iş dünyası ile iş birliği yaparak 
bu süreçte rol alması.

11. Kaynakların sınırlı olduğu 
köylerde kamu görevlilerinin 
sosyal ve duygusal öğrenme 
konularında bilinçlendirilme-
si için çalışmalar yapılması.

12. Görsel ve yazılı medya, 
sosyal paylaşım platformları, 
filmler, çizgi filmler, diziler, 
kamu spotları, kadın prog-
ramları ve açık oturumlarda 
sosyal ve duygusal öğrenme 
konularına hassasiyet göste-
rilmesi için iletişim ve medya 
paydaşlarının bilinçlendiril-
mesine yönelik çalışmalar ya-
pılması.

13. Yeni neslin dijitalleşme ve 
sosyal ağlar konularında ilgi 
ve becerileri göz önünde bu-
lundurularak sosyal ve duy-
gusal öğrenme becerilerinin 
gelişimine yönelik dijital ve 
uzaktan eğitim yöntemlerine 
odaklanılması. Çevre koruma, 
toplumsal cinsiyet, farklılık-
lara saygı, empati konularına 
hassasiyet gösteren materyal-
lerin oyunlaştırma (gamifi-
cation) yöntemiyle çocuk ve 
gençlerle paylaşılması.

Kaynak: www.egitimpedia.com

Rapor
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Suni Yakıt Oluşturan ‘Yapay Yaprak’ Üretildi
Son yıllarda sürdürülebilir 
enerji alanında birçok gelişme 
yaşandı, fakat hâlâ yapılacak 
çok iş var. Şimdiyse, gerçek 
anlamda ‘temiz’ olan suni 
yakıtın üretilmesini sağlaya-
bilecek bir ‘yapay yaprak’ ge-
liştirildiğine yönelik umut ve-
rici haberler var. Söz konusu 
gelişmede, bu başarıya ulaş-
manın en önemli adımı, bir 
hidrojen ve karbon monoksit 
karışımı olan ve çeşitli yakıt-
ların, ilaçların, plastiklerin ve 
gübrelerin üretiminde yaygın 
şekilde kullanılan sentetik 
gazın (SenGaz) sürdürülebi-
lir şekilde üretilmesi olmuş. 
Kömür veya petrol gibi fosil 
yakıtların artıkları ile üretilen 
sentetik gaz, bu nedenle kar-
bonsuz olamıyor. Yeni yaprak 
cihazı ise suya batırılıyor ve 
güneş ışığından güç alıyor; 
fakat bulutlu günlerde de ça-
lışabiliyor. Havaya hiç karbon 
dioksit yaymadan, sürdürüle-

bilir nitelikli SenGaz oluştu-
rabiliyor. Bu gazı sürdürebilir 
şekilde üretebilmek, küresel 
karbon döngüsünü kapatma-
da ve sürdürülebilir bir kimya 
ve yakıt endüstrisi kurmada 
önemli bir adım olacak. 

Yaprak, kendisine gelen ışık, 
su ve Karbon Dioksidi; Perov-
skit adı verilen Kobalt bir ka-
talizör ile birleştirerek, bitki-
lerde gördüğümüz fotosentezi 
taklit ediyor. Bunun sonucun-

da, daha sonra SenGaz haline 
dönüşebilen Hidrojen ve Kar-
bon Monoksit elde ediliyor. 
Cambridge Üniversitesi’nde 
kimyager olan Virgil Andrei 
cihazla ilgili “Bu teknoloji sa-
dece sıcak ülkelerle veya sa-
dece yaz aylarıyla sınırlı değil. 
Bunu şafak vaktinden akşam 
karanlığına kadar, dünyanın 
her yerinde kullanabileceğiz.” 
diyor. Elbette bu, durağan 
elektriğin veya güvenilir bir 
güneş ışığı temininin her za-
man garanti olmadığı yerlerde 
önem taşıyor. Ayrıca, yenile-
nebilir güç kaynakları, elekt-
rik üretme konusunda gün 
geçtikçe daha iyi hale gelir-
ken; dünyanın enerji talepleri, 
elektriğin çok daha ötesine gi-
diyor: Nakliye, gemi trafiği ve 
hava yolculuğu için, bu yapay 
yaprağın devreye girebileceği 
daha temiz yakıtlar gerekiyor. 
İleri Okuma: Nature Materials Bülteni 
Kaynak: Popular Science Dergisi

3 Boyutlu Yazıcıda Kalp Üretildi

Bilim adamları gerçek insan 
dokusu ve damarı kullanarak 
ilk kez üç boyutlu yazıcıda 
kalp üretti. Araştırmacılar bu 
gelişmenin organ naklinde ve 
tıp dünyasında büyük bir ba-
şarı olduğunu, ileride hasta-

lıklı olan kalplere doku trans-
ferinin önünü açabileceğini 
düşünüyor. Çalışmalarla ilgili 
konuşan proje başkanı Dr. Tal 
Dvir üretilen kalbin hücre, 
kan damarları ve karıncıkları-
na sahip bütün bir organ oldu-
ğunun altını çizdi. Yapay or-
ganın büyüklüğü bir tavşanın 
kalbine yakın boyutlara sahip. 
Bilim insanları şu anda yapay 
organın gerçek kalpler gibi ka-
sılıp genişleyebildiğini ancak 
kan pompalayamadığını ifade 
etti. Araştırmacılar üç boyutlu 
yazıcıyla üretilen kalbin tam 
anlamıyla fonksiyonlarını ye-
rine getirip hastalara nakledi-

lebilmesi için hala önlerinde 
uzun bir yol olduğunu ifade 
ediyor. Üç boyutlu yazıcı ürü-
nü kalpleri bir sene içerisinde 
hayvanlara nakletmek istedik-
lerini açıklayan Dr. Dvir, 10 
yıl içinde dünyadaki pek çok 
hastanede organ yazıcıları ola-
cağı, hastanalerin başlangıçta 
kalpten daha az karmaşık olan 
başka organları tercih edeceği 
ve bu prosedürlerin rutin ha-
line geleceği öngörüsünde bu-
lundu. Kalbin hastadan alınan 
doku ile üretilmesi bağışıklık 
sistemine uyum sağlaması açı-
sından büyük önem taşıyor.
Kaynak: Popular Science Dergisi
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Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu

Orman Yangınlarına Karşı ‘Aşı’ Üretildi

Kimya alanındaki Nobel ödü-
lü, lityum iyon pillerin ge-
liştirilmesi konusunda yap-
tıkları çalışmalar nedeniyle 
John B. Goodenough, M. 
Stanley Whittingham ve Aki-
ra Yoşino’ya verildi. Bu bilim 
insanları, ilk olarak Büyük 
Patlama‘dan dakikalar sonra 
oluşan ve yumuşak, gümüş 
beyaz renkli bir metal olan 
lityum elementinin ehlileşti-
rilmesini sağlamışlardı. Çok 
tepkisel olan saf lityumun, 
yağ içerisinde depolanması 
gerekiyor. Element, suya değ-
diği zaman köpürüyor ve gaz 
çıkarıyor. Küçük bir hacme 
sıkıştırılan bu tepkisellik, lit-

yuma sahip olduğu özellikleri 
kazandırıyor. Yeniden şarj edi-
lebilen lityum iyon piller; cep 
telefonlarına, kalp pillerine ve 
elektrikli arabalara güç sağ-
lıyor. Bu piller, giderek artan 
miktarlarda, güneş ve rüzgar 
enerjisi gibi düzensiz hareket 
eden kaynaklardan güç depo-
lamak için kullanılıyor. Whit-
tingham, 1970’li yıllarda atom 
boyutundaki boşluklarda par-
çacık tutabilen maddeleri araş-
tırırken, titanyum disülfidin 
lityum iyonlarını barındırdığı-
nı keşfetti. Austin’deki Texas 
Üniversitesi’nde çalışan ve 97 
yaşında Nobel Ödülü alan en 
yaşlı insan olan Goodenough 

pillerin katot uçlarındaki ti-
tanyum disülfidi, 1980’li yıl-
larda kobalt oksit ile değiş-
tirerek, pilleri daha iyi hale 
getirdi. Kobalt oksit sayesin-
de, pillerin enerji potansiyeli 
iki katına çıktı. Japonya’daki 
Meijo Üniversitesi’nde çalışan 
Yoshino ise ilk ticari lityum 
iyon pillerini geliştirmişti. 
Bunu yapmadan beş yıl önce 
de; anotta bulunan tepkisel 
lityumu, karbon temelli bir 
malzeme olan petrol koku ile 
değiştirdi. Yoshino’nun saf lit-
yumu kaldırmasıyla, patlama 
tehlikesi azalmıştı. 
İleri Okuma: The Washington Post
Kaynak: Popular Science Dergisi

İklim değişikliği kötüye git-
tikçe, dünya çapındaki orman 
yangınlarının da daha şiddetli 
ve daha sık hale gelmesi bek-
leniyor. An itibariyle bunu 
yönetmek için kullandığımız 
yöntemler de epey sınırlı. An-
cak, eski bir yangın önleme 
korucusu ve mühendis tara-
fından tasarlanan, bitkilere 
aylar boyunca yapışık kalan 
ve jele benzeyen püskürtüle-
bilir geciktirici, orman yan-
gınlarını önlemenin yeni yolu 
olabilir. Özellikle hassas du-
rumdaki alanlarda bu yönte-
min, gelecekte patlak verecek 
yangınlara karşı bir aşı gö-
revi görmesi umuluyor. Gü-
nümüzde itfaiyecilerin kul-
landığı çözeltiler sadece kısa 
vadede işe yarıyor çünkü taşı-
dıkları su buharlaştığı zaman 
etkilerini kaybediyorlar. Ge-
liştirilen bu yeni jel ise, aslın-
da bu kimyasal geciktiricileri 

taşıyan yapışkan ve yangına 
dirençli bir malzeme. Ağırlıklı 
olarak bitkisel maddelerden 
yapılan bu malzeme, selüloza 
dayanıyor. Yani; yağmur, rüz-
gar veya güneş ışığı gelse bile 
bitkilere yapışık kalıyor. 

Dahası; mucitlerinin söyle-
diğine göre, malzeme zehirli 
de değil ve mevcut tarım alet-
leri veya uçak kullanılarak 
güvenli bir şekilde çevreye 
püskürtülebiliyor. Kaliforni-

ya Orman ve Yangın Koruma 
Müdürlüğü tarafından, şim-
diye kadar ot ve çalılar üze-
rinde test edilen sprey, her iki 
senaryoda da yangına karşı 
eksiksiz koruma sağlamış; sa-
ğanak yağmurdan sonra bile. 
Diğer ticarî geciktiriciler ise 
hiç koruma sağlamamış ya 
da çok az koruma sunmuş. 
Deneme yangınlarının bazı-
larını gözlemleyen daire baş-
kanı Alan Peters, “Elimizde 
bununla kıyaslanabilecek bir 
araç yok. Bu malzeme yangın 
miktarını kesin olarak azalta-
cak potansiyele sahip” diyor. 
Madde, yangınları önleme de 
kullanılmanın yanısıra; çok 
daha yüksek dozlarda, başla-
mış bir yangını durdurmada 
da tıpkı alev geciktiricilerin şu 
an yangınlara püskürtüldüğü 
gibi kullanılabilir. 

İleri Okuma: PNAS Bülteni
Kaynak: ScienceAlert
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‘Silika Projesi’: Yüzlerce Yıl Dayanabilecek 
Bir Veri Depolama Teknolojisi

Amerikan teknoloji devi Mic-
rosoft, “Project Silica” (Silika 
Projesi) kapsamında ultra hızlı 
lazer optik ve yapay zeka tek-
nolojisiyle kuvars cama dijital 
kayıt yapan ve yüzlerce yıl da-
yanabileceği söylenen ve veri 
depolama alanında bir çığır 
açması beklenen bir sistem ge-
liştirdi. Şirketin tanıttığı yeni 

teknolojide data kaydı, 2 mi-
limetre kalınlığındaki camın 
(75x75x2mm) üzerinde lazer-
le farklı açı ve derinliklerde 

nano ölçekli üç boyutlu kanal-
lar oluşturularak yapılıyor. Bu 
veriler cama polarize ışık ve-
rilerek makine öğrenme algo-
ritmalarıyla okunuyor. Camın 
kaynar suya atılması, fırınlan-
ması, mikrodalga fırına konul-
ması, manyetik alana maruz 
kalması ve hatta sel sularına 
kapılması halinde bile bilgile-
rin korunduğu öne sürülüyor.
Şirketin açıklamasında bu 
teknolojinin arşivlerin uzun 
vadeli olarak güvenliğini ga-
ranti altına alabileceği belirti-
lerek, “Cam depolamanın dü-
şük maliyetli bir seçenek olma 
potansiyeli var. Çünkü cama 
bir kez yazıyorsunuz. Lazer, 
camın yapısını 1 Femtosani-
yede (saniyenin katrilyonda 
biri) kalıcı olarak değiştiriyor. 
Bu sayede veriler yüzlerce yıl 
korunabilir” denildi. Şirketin 
açıklamasında kayıtları belirli 
bir sıcaklıkta tutmak için ha-

valandırmaya ya da havadaki 
nemi alacak cihazlar kullan-
maya gerek kalmayacağı be-
lirtiliyor. Özellikle bulut tek-
nolojisinde depolanan verinin 
katlanarak arttığı günümüzde 
ve yakın gelecekte kullanılma-
sı hedeflenen teknoloji bunun 
yanı sıra arşivi için sellere ve 
güneş patlamasına dayana-
bilecek, bunların tutulduğu 
odaların havalandırılmasını 
ya da içeriğin sürekli olarak 
yeniden kopyalanmasını ge-
rektirmeyecek bir teknoloji 
arayışında olan film stüdyola-
rı için de mükemmel bir alter-
natif sunuyor. Bu nedenle yeni 
teknoloji ilk olarak Warner 
Bros şirketinin 1976’da göste-
rime giren Superman filmiyle 
denendi. Film kuvars cama 
kaydedildi ve izlendi.

Fotoğraf: Jonathan Banks / Microsoft
Kaynak: BBC

‘Geçici Ölüm’ Tekniği İlk Kez Başarıyla Denendi
ABD’de bilim insanları ilk 
kez bir hastayı anabiyoz (ge-
çici ölüm) durumuna sokarak 
ameliyat etmeyi başardı. Yapı-
lan denemenin amacının, ağır 
yaralanma durumlarında cer-
rahi müdahale süresini uzata-
rak hastanın kurtarılması için 
zaman kazanmak olduğu be-
lirtildi. Maryland Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde uygulanan 
yöntem, ateşli silah veya bı-
çakla yaralanan ve hayati tehli-
kesi bulunan hastaları canlan-
dırma önlemleri kompleksine 
deney niteliğinde dahil edil-
di. Ağır yaralanma durumla-
rında doktorların müdahale 

edebileceği çok kısa bir süre 
olduğu ve bu sürenin sonun-
da da yaşama oranının %5’ten 
az olduğu belirtildi.  Bu özel 
teknik, kalpleri durmuş ya da 
kanlarının yarısından fazlasını 
kaybeden hastalara uygulanı-
yor. Yeni teknikle doktorlar, 
cerrahi müdahale ile akut kan 
kaybının nedenini bulup orta-
dan kaldırmak için iki saatlik 
bir zaman kazanıyor. Kanın 
tümü sıfır dereceye kadar so-
ğutulmuş izotonik çözeltilerle 
değiştirilerek organizma hızlı 
bir şekilde yaklaşık 10-15 de-
rece soğutuluyor. Bu durum-
da beyin fonksiyonları nere-

deyse tamamen duran hasta, 
soğutma sistemiyle bağlantısı 
kesilerek operasyon masası-
na yatırılıyor. Operasyonun 
ardından hastanın vücut ısısı 
tekrar yükseltilerek kalbi ye-
niden çalıştırılıyor. Tisherman 
ve ekibi tarafından uygulanan 
deney, ABD Gıda ve İlaç İda-
resi (FDA) tarafından onay-
landığı için yaşamı doğrudan 
tehdit altında olan hastanın 
onayına gerek duyulmayacak. 
Çalışma kapsamında elde edi-
len test sonuçlarının 2020’de 
açıklanacağı belirtildi. 

Kaynak: webtekno.com
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Meme Kanseri Hücreleri Yağa Dönüştürüldü
İsviçre’deki Bazel Üniversite-
si’nde araştırmacılar, farelerde 
yapılan ve kavram kanıtlama 
niteliği taşıyan yeni bir ça-
lışmada; insanlardaki meme 
kanseri hücrelerini yağ hüc-
relerine dönüştürmeyi başar-
dılar.Araştırma takımı 
bunu başarmak için, 
metastaz yapan  yani 
kan dolaşımı yoluyla 
vücudun başka bölüm-
lerine giden kanser hüc-
relerinin kullandığı bir 
güzergâhtan yararlan-
dılar. Elde edilen sonuç-
lar, bu konuda atılan ilk 
adım olsa da; gerçekten ümit 
vadeden bir yaklaşım olma ni-
teliği taşıyor. Parmağınızı kes-
tiğiniz zaman veya bir ceninde 
organlar oluştuğunda, epitel 
hücrelerin görüntüsü yabancı-
laşmaya başlıyor ve bu hücre-
ler daha ‘sıvı’ hale geliyorlar; 

önce, mezenşim olarak adlan-
dırılan bir tür kök hücreye ve 
sonra, vücut neye ihtiyaç du-
yuyorsa ona dönüşüyorlar. Bu 
sürece epitelyel mezenşimel 
dönüşüm (EMT) adı veriliyor. 
Kanserin vücuda yayılıp me-

tastaz yapmak için hem bunu, 
hem de MET (mezenşimel epi-
telyel dönüşüm) adı verilen zıt 
bir güzergâhı kullanabildiği 
bir süredir bilim insanlarınca 
biliniyor. Araştırmacılar, in-
sanlardaki meme kanserinin 
saldırgan bir türünün nakle-

dildiği fareleri tedavi etmek 
için, her ikisi de hali hazırda 
FDA onaylı olan Rosiglitazon 
adı verilen bir diyabet ilacı ile 
Trametinib olarak adlandırılan 
bir kanser tedavisi uyguladık-
larında, kanser hücrelerinin, 

yayılmak yerine, yağ 
hücresine dönüştükle-
rini  gözlemlediler. Her 
kanser hücresi bir yağ 
hücresine dönüşmemiş 
olsa da, yağ hücresi-
ne dönüşenler yeniden 
kanser hücresi olan hal-
lerine dönmemiş. Araş-
tırma takımı, bu umut 

verici terapinin kemoterapi ile 
birleştirildiği zaman işe yara-
yıp yaramayacağını ve diğer 
kanser tiplerine karşı etkinli-
ğini de  araştırıyor.

İleri Okuma: Cancer Cell 
Kaynak: ScienceAlert

18.000 Yıllık Köpek Cesedi Bulundu

Rusya’nın uzak doğusunda-
ki Yakutistan’ın başkenti olan 
Yakutsk, çok çarpıcı bir keşfe 
sahne oldu. Rus bilim insan-
ları, kışın ortalama sıcaklığın 
eksi 34 derece olduğu bölgede 
18 bin yaşında olduğu belir-
lenen iki aylık bir yavru kö-
pek cesedi buldu. Dondurucu 

soğuk nedeniyle şaşırtıcı bir 
şekilde korunan cesedin Buz 
Devri’nde yaşayan bir köpeğe 
mi yoksa kurta mı ait olduğu 
şu an için kesin olarak tespit 
edilemedi. Ölüm nedeni be-
lirlenemeyen iki aylık köpek 
yavrusu, 2018 yazında Yakut-
sk’un kuzeyindeki Indigirka 
Nehri yakınında tamamen 
donmuş bir yerde keşfedilmiş-
ti. Rus bilim insanları, Üst Pa-
leolitik çağda öldüğü tahmin 
edilen köpek hakkında daha 
detaylı bilgilere ulaşabilmek 
için İsveç Paleogenetik Mer-
kezi’ne (CPG) bir örnek gön-
derdiler. Dr. Sergey Fedorov, 
CPG’nin Avrupa’nın en büyük 
DNA bankası olmasına rağ-

men köpeğin türünü ilk dene-
melerde tanımlayamadıklarını 
söylüyor. İsveçli bilim insan-
ları tarafından yapılan analiz-
lerde, hayvanın 18.000 yaşında 
olduğu doğrulandı; ancak ce-
sedin bir köpeğe mi yoksa kur-
ta mı ait olduğuna dair şu an 
için kesin bir sonuç yok. Bilim 
insanları, modern köpeklerin 
yaklaşık 15.000 ila 40.000 yıl 
önce soyu tükenmiş bir kurt 
türünden evrimleşmiş olabile-
ceğini ön görüyor. Yavru Do-
gor’un bu evrim aşamasında 
hangi noktada olduğunu ise 
önümüzdeki dönemde yapıla-
cak yeni testler belirleyecek.

Kaynak: webtekno.com
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) tarafından 1 Kasım 
1928 tarihinde kabul edilen 
ve 3 Kasım 1928 tarih ve 1030 
sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Harf 
İnkılabı (Harf Devrimi) ola-
rak bilinen 1353 sayılı Türk 
Harflerinin Kabulü ve Tatbiki 
Hakkında Kanun’la Yeni Türk 
Alfabesi uygulamaya konul-
muştur.

Başbakan (Başvekil) İsmet 
İnönü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 8 Kasım 1928 
tarihindeki toplantısının 
Birinci celsesinde şu 
konuşmayı* yapıyor: 
“Muhterem efendi-
lerim, hükümetin 
hangi yollarda han-
gi hedeflere doğru 
yürüyeceği Büyük 
Reisi Cumhur yük-
sek selahiyetli (yet-
kili) lisanları ile tayin 
ve ifade buyrulmuştur. 
Bu sebeple dahili ve ha-
rici siyasetimizin ana hat-
larına veya iktisadi ve mali 
zihniyet ve tasavvurlarımıza 
dair beyanat yapmak niyetin-
de değilim. 

Halin daha açık ifadesine, ana 
prensiplerin tatbikatını na-
sıl anladığımızı göstermeğe 
medar olacak münferit mese-
lelerden bahsedeceğim.Türk 
harflerini bütün vatandaşlara 
kapılarının önünde ve işleri-

nin başında öğretilebilmesi 
için daha sene içinde millet 
mektepleri teşkilatı yapacağız. 
Bu teşkilat şehir ve köy, bütün 
yurdu kaplayacak, vatandaşla-
rın işlerinin maişetlerinin en 
müsait devirlerinde ve yanla-
rında ya iki aylık ya dört ay-
lık kurslar açılacak, şehirde ve 
köyde mekteplere, muayyen iç-
tima mahallerine gelmeye 

vakitleri müsait olmayan va-
tandaşlar için seyyar muallim 
(öğretmen) teşkilatı yapıla-
cak; devletin en büyüğünden 
en küçüğüne kadar bütün 
memurları millet mektepleri 
teşkilatında ihtiyaca göre ça-
lışacaktır. Reisi Cumhur Haz-
retleri (Sayın Cumhurbaşkanı) 

millet mektepleri teşkilatının 
umumî reisliğini (Genel Baş-
kanlığını) ve Başmuallimliği-
ni (Başöğretmenliğini) kabul 
buyurmuşlardır. Bu teşkilat 
ile bir senede vatandaşın ma-
işet hayatındaki düzeni hiç 
sarsmaksızın geçkin yaşlarda 
birkaç yüz bin nüfusu okuta-
bileceğimizi hesap ediyoruz.”

Bakanlar Kurulu 11 Kasım 
1928 tarihinde toplanarak, 
Millet Mektepleri’nin açılma-

sını kararlaştırmış ve bu 
mekteplerin talimatna-

mesini (yönetmeliğini) 
onaylamıştır.

Millet Mektepleri 
Talimatnamesi (yö-
netmeliği) ve Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Millet 
Mektepleri Başöğ-

retmenliğini kabulü 
24 Kasım 1928 tarihin-

de Resmi Gazete’de ya-
yınlanmıştır. 

Yeni Türk Alfabesi’ne göre 
halka okuma yazma öğretmek 
amacıyla 1 Ocak 1929 tarihin-
de açılan Millet Mekteplerin-
de Başöğretmen Atatürk bazı 
mekteplerde yazı tahtası ba-
şında yeni harflere göre oku-
ma yazma dersi vermiştir. 

Ayrıca bu okullarda, vatanda-
şa okuma yazma öğretmenin 
yanında, yönetmeliğine göre 
Cuma günleri hariç her gün 2 

Öğretmenler Gününün Tarihi, 
Önemi ve Anlamı

Mehmet TEMEL
MEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

* TBMM Zabit Ceridesi 1928, Devre: III.cilt:V,S.31

Makale



saat okuma-yazma, 2 saat he-
sap, 2 saat de sağlık ve yurt-
taşlık dersi verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Hasan 
Sağlam döneminde yayınla-
nan bir genelgeyle, 26 Şubat 
1981 tarihinden itibaren, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Millet Mektepleri Başöğret-
menliğini kabul ettiğinin 24 
Kasım 1928 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanması sebe-
biyle her yılın 24 Kasım günü 
Öğretmenler Günü olarak kut-
lanmaya başlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca ha-
zırlanan ve Sayın Cumhur-
başkanımız tarafından onay-
lanarak 15 Ekim 2019 tarih ve 
30919 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğret-
menler Günü Kutlama Yönet-
meliği ile de Öğretmenler Gü-
nü’nün Kutlanmasına ilişkin 
Günün önemine ve anlamına 
uygun memnuniyet verici 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
Yönetmeliğin 4’üncü madde-
sinde Öğretmenler Günü’nün 
amacı şöyle ifade edilmiştir.

Madde 4-(1) Öğretmenler Gü-
nünün Amacı;
a) Bütün öğretmenlerin 
Atatürk ilke ve inkılâpları ile 
Atatürk’ün eğitim ve öğreti-
me ilişkin düşünce ve idealleri 
doğrultusunda birlik ve bera-
berliklerini sürekli kılmak,
b) Öğretmenler arasındaki 
sevgi ve saygı bağlarını kuv-
vetlendirmek ve meslekî daya-
nışmayı canlı tutmak,
c) 24 Kasım tarihi itibarıyla 
adaylık sürecini tamamlamış 
öğretmenlerin yemin etmele-
rini sağlamak, öğretmenlere 
mesleklerinin yüceliği şuuru-
nu vermek,

d) Emekli olmuş öğretmenle-
rin hizmetlerini şükranla an-
mak,
e) Öğretmenlik mesleğinin 
kamuoyuna daha iyi tanıtıl-
masını sağlamak ve kamuo-
yunu bilinçli ve duyarlı hâle 
getirmek,
f) Öğretmenlik mesleğinin 
toplumdaki değerini korumak, 
yüceltmek ve saygınlığını ar-
tırmak,
g) Öğretmen, öğrenci, veli ve 
okulun sosyal çevresiyle bü-
tünlüğünü canlı tutmak,
h) Öğretmenlik mesleğinde 
çevresinde tanınan, sevilen ve 
üstün başarısı bilinenlerin bu 
niteliklerini diğer meslektaşla-
rına ve kamuoyuna örnek ola-
cak şekilde tanıtmak,
i) Şehit ve gazi öğretmenle-
rimiz ile eğitim personelini çe-
şitli etkinliklerle anarak canlı 
tutmaktır.

24 Kasım günü; Öğretmenler 
Günü olarak kutlanması yanın-
da, adaylık sürecini başarıyla 
tamamlamış öğretmenlerimi-
zin “Yemin Etme Günü” olarak 
da değerlendirilmektedir. 

Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Madde 23- (1) 24 Kasım günü, 
Öğretmenler Günü olmasının 
yanında, adaylık sürecini ta-
mamlamış öğretmenlerin ye-
min etme günüdür.

(2) Öğretmenler Gününde 
adaylık sürecini tamamlamış 
öğretmenler kutlama kurulla-
rının yapacakları düzenlemeye 
göre aşağıdaki yemini ederler.

“Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasına, Atatürk İnkılâp ve 
İlkelerine, Anayasada ifadesi-
ni bulan Türk  milliyetçiliği-

ne sadakatle bağlı kalacağıma; 
Türkiye Cumhuriyeti kanun-
larını milletin hizmetinde ola-
rak tarafsız ve eşitlik ilkelerine 
bağlı kalarak uygulayacağıma; 
Türk Milletinin millî, ahlakî, 
insanî, manevî ve kültürel de-
ğerlerini benimseyip koruyup 
bunları geliştirmek için çalı-
şacağıma; insan haklarına ve 
Anayasanın temel ilkelerine 
dayanan millî, demokratik, lâik 
bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine karşı sorumlu-
luklarımı bilerek, bunları dav-
ranış halinde göstereceğime 
namusum ve şerefim üzerine 
yemin ederim.”

Öğretmenler gününde ayrıca 
emekli öğretmenlerimize Hiz-
met Şeref Belgesi de verilir.

Madde 24- (1) Yıl içinde, hiz-
met süresi, yaş haddi ve sağlık 
nedenleriyle Bakanlık kadrola-
rından emekli olanlara Hizmet 
Şeref Belgesi verilir.
(2) Hizmet Şeref Belgeleri, 
merkez teşkilatlarında Bakan, 
taşra teşkilatında valilerce ve-
rilir.
(3) Devlet memurluğun-
dan çıkarılanlara hizmet şeref 
belgesi verilmez. 

Geçmişimizi bilen, günümüzü 
anlayan buna göre geleceğimi-
zi yapılandırarak ve ülkemizi 
“çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstünde lider ülke olma” he-
define ulaştıracak nesilleri 
yetiştiren, toplum mimarı çok 
değerli öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Gününü kutlu-
yor, başta Başöğretmen Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, aramızdan ayrılan tüm 
öğretmenlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum.

Makale
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Türkiye’nin dördüncü büyük 
şehri Bursa, hem tarihi yapıla-
rı hem doğal güzellikleri hem 
de pek çok merkezden ulaşım 
kolaylığı sayesinde  ülkemi-
zin en ilgi çekici şehirlerinden 
biridir. Osmanlı İmparator-
luğu’nun ilk başkenti olması, 
köklü tarihini en kısa şekilde 
özetlerken, Bursa’da gezile-
cek yerler hakkında da ipucu 
vermektedir. Kervansarayla-
rı, yüzyıllık camileri, hanları, 
hamamları, tarihi köyleri ve 
sokakları ile yerli ve yabancı 
turiste görülecek çok sayıda 
yer vadetmektedir. 

2016 Dünya Yaşanabilir Şehir-
ler sıralamasında tüm dünya-
da 28. sıraya yerleşen Bursa, 
aynı başlıkta Türkiye sırala-
masında 1. sırada yer almıştır. 
Binlerce yıllık geçmişe sahip 

olan Bursa şehrinde bilinen en 
eski arkeolojik kalıntılar Yeni-
şehir yakınlarındaki Menteşe 
Höyüğü ve Orhangazi yakın-
larındaki Ilıpınar’dandır. Bu 
arkeolojik buluntuların en 
eski tabakaları yaklaşık 7 bin 
yıllıktır. Ayrıca Bursa ve civa-
rında M.Ö 4000’lerden itiba-
ren çeşitli yerleşimlerin oldu-
ğu saptanmıştır, fakat yöreye 
ait kesin bilgiler M.Ö 700’lere 
dayanmaktadır. Homeros, 
bölgeden “Mysia” olarak söz 
etmektedir. 
 
Osmanlı’nın altı sultanının 
kabrine ev sahipliği yapan 
kent, imparatorluğun ilk baş-
kentidir. Bursa surlarının ta-
rihiyse Osmanlı’dan daha 
eskiye dayanmaktadır. Kent 
merkezi külliyeler ve türbeler 
açısından oldukça zengindir. 

Bu külliyelerde Osmanlı’nın 
ilk hastanesi de bulunmakta-
dır. 

Tüm bu geçmişi süresinde 
önemli bir ticaret merkezi 
olan Bursa, özellikle 1960’lar-
dan sonra yapılan yatırımların 
da etkisiyle günümüzde de bu 
durumunu halen korumak-
tadır. Türkiye’nin en önemli 
sanayi şehirlerinden biri olan 
şehir, otomotiv, tekstil, makine 
ve gıda sanayi sektörlerinde 
söz sahibidir. 1961 yılında Tür-
kiye’nin ilk organize sanayi 
bölgesi Bursa’da kurulmuştur. 

Zengin kültürü, güçlü ekono-
misi ve eşsiz doğası ile Türki-
ye’nin en güzel kentlerinden 
biri olan Bursa; alternatif tu-
rizmin de vazgeçilmez adres-
lerindendir. 

Gezi Rotası

Osmanlı’nın İlk Başkenti,
Cumhuriyetin Gözbebeği : Bursa
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Gezi Rotası
Kültürümüzde önemli bir 
yere sahip olan Hacivat ve 
Karagöz’ün memleketi olarak 
da bilinen kent, verimli ovası, 
termal kaynakları, gölleri ve 
tarihi değerleriyle Dünyanın 
en hızlı gelişen kentleri ara-
sındadır. Her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turistin ziyaret et-
tiği Bursa, tüm bu özelliklerle 
2000 yılında UNESCO tarafın-
dan Dünya Mirası Geçici Lis-
tesi’ne dahil edilmiş, 2014’te 
ise Dünya Mirası olarak tescil 
edilmiştir.

Genel anlamda ılıman iklimin 
hakim olduğu kentin güney 
kesimlerinde Uludağ’ın sert 
iklimi ile karşılaşılmaktadır. 

Zengin tarihi, doğası ve şirin 
köyleri ile Bursa’da gezilecek 
birçok yer mevcut. Ulu Camii, 
Türk İslam Eserleri Müzesi 
(Yeşil Medrese), Atatürk Evi, 
Bursa Hanları, Uludağ, UNES-
CO Dünya Mirasları listesine 
girmeyi başaran Cumalıkı-
zık, Bursa’nın en güzel Rum 
köylerinden biri olan Tirilye, 
Çini sanatının merkezi İznik, 
Mudanya ve daha bir çok gezi 
noktası Bursa’da ziyaretçileri-
ni beklemektedir. 

Ulucami: Bursa’nın tarihi 
sembollerinden biri olan ve 
çok ayaklı cami şemasının en 
klasik ve anıtsal örneği sayılan 
bu eser, Yıldırım Bayezid tara-
fından Niğbolu Zaferi sonra-
sında 1399 yılında yaptırılmış-
tır. Dikdörtgen bir plana sahip 
olan Ulu Camii, aynı zamanda 
erken dönem Osmanlı mima-
risi çok kubbeli camileri ara-
sında en büyük ve en anıtsalı 
olma özelliğine de sahiptir. 

20 kubbe ile örtülü olan ca-
minin orta kısmındaki kub-
besinin üstü camlıdır ve alt 

kısmında 16 köşeli büyük 
mermer bir şadırvan yer al-
maktadır. Toplam iç alanı 
3.165,5 metrekaredir. 

Caminin Mihrabı, 1571 yılın-
da Mehmed Usta tarafından 
yaptırılmıştır. Caminin ilk 
imam-hatibi, Mevlid-i Şerif ya-
zarı Süleyman Çelebi olmuş-
tur. Bursa Ulu Camii içerisin-
de 19. yüzyılın ikinci yarısında 
ve 20. yüzyılın başlarında du-
varlara yazılmış olduğu tespit 
edilen 192 adet yazı, hat sana-
tının özgün örnekleri arasında 
gösterilmektedir.

Ayrıca Ulu Cami’nin duvarın-
daki levhada yazılı olan vav 
harfinin önünde Hızır Aley-
hisselam’ın namaz kıldığı ri-
vayet edilir. 

Ulu Camii’nin minberi de bir 
şaheser olarak atfedilmekte-
dir. Devaklı Abdülaziz oğlu 
Mehmet tarafından, sert ceviz 
ağacından ve tek bir çivi veya 
herhangi bir yapıştırma mal-
zemesi dahi kullanılmadan, 
geometrik parçaları birbirine 
geçirerek yapılan minberinde-
ki ağaç işçiliği bir sanat eseri-
dir. Minber, kainatı sembolize 
eder. Üzerinde güneş sistemi 
bir kabartma formuyla işlen-
miş haldedir. Bu gezegenler, 
güneşe uzaklıkları ve büyük-
lüklerinin oranları hesaplana-

rak işlenmiştir. Bu kabartma 
yapıldığı zaman göz önüne 
alındığında adeta bir mucize-
dir.

Türk İslam Eserleri Müzesi 
(Yeşil Medrese): İlk Osmanlı 
medreselerinden biri olan Yeşil 
Medrese, Sultaniye Medresesi 
olarak da anılmaktadır. 1414-
1424 yılları arasında yapıldığı 
bilinmektedir. Moloz ve kes-
me taş ile tuğla kullanılarak 
inşa edilmiştir. Sivri kemerli 
bir kapı ile girilen avlusunu üç 
taraftan çeviren revaklardaki 
sütun ve sütun başlıklarının 
bir kısmı Bizans devrine aittir. 
Revakların arkasında 13 adet 
medrese odası, iki yan eyvan 
ve merdiven boşlukları vardır. 
Külliyenin diğer yapılarına 
göre medresedeki çini süsle-
mesi çok azdır. Var olanlarda 
mozaik çini ve renkli sır tek-
nikleri kullanılmıştır.

Günümüzde Türk İslam Eser-
leri Müzesi olarak kullanılan 
Yeşil Medrese’de, 13. yüzyıl-
dan 20. yüzyıla kadar uzanan 
Selçuklu, Beylik ve Osmanlı 
dönemlerine ait çini ve sera-
mik eserler, ahşap, oyma ve 
kakma eserler görülebilmekte-
dir. Ayrıca Türk maden sana-
tından örnekler ile Selçuklu ve 
Osmanlı sikkeleri, geleneksel 
Türk elişleri ve giysileri teşhir 
edilmektedir. 
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Bursa Atatürk Evi Müzesi: 
Bursa’nın Çekirge Caddesi 
üzerinde yer alan köşk Atatürk 
Evi’dir. Yapının 19. yüzyılın 
sonlarında yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Atatürk’ün Bur-
sa’yı 1923’teki ikinci ziyareti 
esnasında, Bursa Belediyesi 
tarafından satın alınarak ken-
disine hediye edilmiştir. Bun-
dan sonraki dönemlerde Ata-
türk Bursa’yı ziyaret ettiğinde 
bu evde kalmıştır. Atatürk’ün 
ölümünün ardından, Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne devre-
dilen köşk Cumhuriyet’in 50. 
yılında, 29 Ekim 1973’te, müze 
haline dönüştürülerek halkın 
ziyaretine açılmıştır.

Bursa Hanları: Yüzyıllar bo-
yunca önemli bir ticaret mer-
kezi olan şehirde, haliyle pek 
çok tarihi han yer almaktadır. 
Bursa’nın en büyük hanı olan 
İpek Hanı, bunlardan biridir. 
Çelebi Mehmet tarafından 
yaptırılmıştır. Klasik Osmanlı 
han mimarisi ile inşa edilen 
hanın odalarının önünde bu-
lunan revakların üzeri kubbe 
ve tonozla örtülmüştür. 

Bir diğer popüler olan han ise 
Koza Hanı’dır. II. Bayezıt ta-
rafından 1490 yılında yaptır-
mıştır. Bursa’nın en güzel ve 
günümüzde en yoğun kulla-
nılan hanıdır. Yapıya, Kapalı 
Çarşı tarafından bir taç kapıy-

la girilmektedir. Avlusunun 
ortasında taştan yapılmış, se-
kiz ayak üzerine oturtulmuş 
bir köşk mescit bulunur. Ulu 
Cami’nin hemen altında görü-
lebilen Emir Hanı ise, Orhan 
Bey tarafından, 14. yüzyılın 
ikinci yarısında yaptırılmıştır. 
Bu han, Osmanlı hanlarının ilk 
örneklerindendir. Alt katında 
eşya depoları olarak kullanı-
lan penceresiz 36 adet mahzen 
yer almaktadır. Üst katta ise 
38 adet oda vardır. Hanın or-
tasında bir şadırvan ile tarihi 
çınarlar bulunmaktadır.

Oylat Kaplıcaları: İnegöl il-
çesinde, ilçe merkezine 25 km 
mesafede yer almaktadır. Bur-
sa kent merkezine ise 72 km 
mesafede olan Oylat Kaplıca-
ları, İnegöl’ün önde gelen tu-
ristik cazibe merkezidir.

Uludağ: 1961 yılında millî park 
ilan edilen kayak merkezi ile 
Türkiye’nin önemli bir kış tu-
rizmi noktasıdır. Antik Çağ’ın 
ilk ve en önemli tarihçilerin-
den Heredot, “Heredot Tari-
hi” adlı kitabında Uludağ’dan 
Olympos ismi ile bahsetmiştir. 
MÖ 64 ile MS 21 yılları arasın-
da yaşamış Amasya doğumlu 
Strabon ise Heredot’tan 400 
yıl sonra, “Coğrafya” isimli 
kitabında Uludağ’dan Oly-
mpos ve Mysia Olymposu 
olarak bahsetmektedir. Roma 
İmparatorluğu Dönemi’nde 
Hristiyanlık resmî din ola-
rak kabul edildikten sonra, 3. 
yüzyılda Uludağ’da keşişlerin 
yaşadığı ilk manastırlar kurul-
maya başlamıştır. Bu bölgede 
8. yüzyılda manastır sayısı ol-
dukça artmış, en üst seviyesi-
ne ulaşmıştır. Nilüfer Çayı ile 
Deliçay arasında yer alan vadi 
ve tepelerde 28 adet manastır 
kurulmuştur. Orhan Gazi’nin 
Bursa’yı almasından sonra 

manastırlarda yaşayan keşiş-
lerin bir kısmı manastırlarını 
terk etmiştir. Bu manastırlar-
dan bazılarının yerine müs-
lüman dervişlerin inzivaya 
çekildiği yerler kurulmuştur. 
Türkler buraya “Keşiş Dağı” 
ismini vermişlerdir.

Kış sporlarına yönelik imkan-
ları ile ün salan Uludağ’da 
yapılan en popüler aktivite-
lerden biri olan kayak 5 bin yıl 
öncesine dayanan bir tarihe 
sahiptir. Buz pateni ve Snow-
board gibi aktivitelere de ev 
sahipliği yapan Uludağ’da 
her kış Uludağ Miks Tırmanış 
Festivali düzenlenmektedir. 
Bu festivalde profesyonel dağ-
cılar eşliğinde dağ ve buzul 
tırmanışı yapılmakta; kamp 
ve hayatta kalma teknikleri 
öğretilmektedir.

Cumalıkızık: Osmanlı Döne-
mi’nden günümüze kadar ta-
şıdığı tarihî binaları ile ün sal-
mış bir köydür. Osmanlı’nın 
Bursa’da ilk yerleştiği bölge-
lerden biri olan Cumalıkızık, 
Bizans Dönemi’nden kalma 
bir kiliseye de ev sahipliği 
yapmaktadır. Cumalıkızık’ta-
ki Osmanlı dönemine ait 270 
adet evin 180’i hala kullanıl-
makta, diğerlerinde ise koru-
ma ve restorasyon çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Gezi Rotası
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1992 yılında kurulmuş olan 
Cumalıkızık Etnografya Mü-
zesi, halk tarafından bağış-
lanan eserlerle mahallenin 
geçmişini yansıtmaktadır. 
Müzede, at arabaları, üzüm 
çiğneme teknesi, ev eşyaları, 
aydınlatma ve ısıtma araçla-
rı, av malzemeleri gibi objeler 
görülebilir. Cumalıkızık Ha-
mamı’nda, ılıklık, sıcaklık, su 
deposu ve tıraşlık bölümleri 
hala orijinal halini korumak-
tadır; soyunma, külhan ve 
tuvalet kısımları ise sonradan 
yapılmıştır. 

Tirilye: Temiz havası, deni-
zi, balıkçı lokantaları ve çay 
bahçeleri, eski binaları, dar ve 
taş sokakları ile ziyaretçisine 
huzur veren,  II. Bayezid dö-
neminde İstanbul’dan 30 hane 
Türk’ün yerleştirildiği belde, 
Osmanlı döneminde Rumların 
büyük çoğunlukla yaşadıkları 
zengin bir yerleşim yeri idi.  
Beldede bu dönemlerin ardın-
dan Rumlardan kalma yedi 
kilise, üç manastır ve üç de 
ayazma mevcuttu. Ancak gü-
nümüzde kiliselerden sadece 
3 tanesi ayaktadır, bunlardan, 
Aya Yani Manastırı kısmen 
günümüze kadar gelmiştir. 
Bölgede görülmeye değer bir 
diğer yapı ise Taş Mektep’tir. 
Tirilye’li Chirisostomos tara-
fından 1904- 1909 yılları ara-
sında yaptırılan Taş Mektep, 

Tirilye’nin en görkemli yapı-
larındandır. Kurulduğu ilk 
dönemden bu yana özellikle 
zeytin ve zeytinyağı dünyaca 
tanınmış olan Tirilye, aynı za-
manda ipekböcekçiliği ve şa-
rap üretimi ile de öne çıkıyor.

İznik: Sadece Türkiye’de de-
ğil, tüm dünyada çinileri ile 
adını duyuran İznik halen bir 
açık hava müzesi gibidir. İznik 
çinisi ilk olarak 15. yüzyılda 
ortaya çıkmış, 16. yüzyılday-
sa Osmanlı Devleti’nin de 
güçlenmesi ve yeni yapıların 
ortaya çıkmasıyla en ihtişam-
lı günlerini yaşamıştır. Bu dö-
nemde yapılan Süleymaniye 
Camii’nde ve Selimiye gibi 
eserlerde İznik çinisiyle süs-
lemeler yapılmıştır. İlk Hris-
tiyan ekümenik konsülünün 
toplanarak İznik Yasaları’nı 
ortaya koyduğu ilçe, uzunlu-
ğu beş kilometreyi bulan ve 
hala ayakta olan 114 burçlu 
surları, İznik Gölü ve Sansa-
rak Vadisi ile ziyaretçilerini 
adeta büyüler. 

Mudanya: M.Ö 700’lerde ku-
rulmuş bir sahil kenti olan 
Mudanya, 1321 yılında Os-
manlı topraklarına katılmış-
tır. Bu köklü geçmişin izlerini 
günümüzde varlığını sürdü-
ren tarihi yapılarda görmenin 
mümkün olduğu ilçe 11 Ekim 

1922’de Kurtuluş Savaşı’nın 
sonunda; İstanbul, Boğazlar 
ve Doğu Trakya’nın savaş-
sız kurtarılmasını sağlayan, 
TBMM Hükümeti’nin ilk siya-
si zaferi Mudanya Mütareke-
si’nin imzalandığı binaya da 
ev sahipliği yapmaktadır.

Gölyazı: Tarihi, Romalıla-
ra  dayanan Gölyazı Apollon 
Krallığı’nın merkezi olarak da 
bilinmektedir. Apollon Kral-
lığı’nın ardından Bizans ve 
Osmanlı İmparatorluğu’na 
da ev sahipliği yapmış olan 
Gölyazı, mübadele dönemine 
kadar küçük bir Rum köyü 
olarak varlığını sürdürmüştür. 

Mübadele sırasında Selanik’li 
muhacirlerin bazıları buraya 
yerleştirilmiştir. Gölyazı’nın 
tamamı günümüzde sit alanı 
olarak koruma altında bulun-
maktadır. 

Bursa, yazımızda tanıtabil-
diğimiz lokasyonlar dışında 
Suuçtu, Alaçam, Sudüşen ve 
Saitabat Şelaleleri, Hünkar 
Köşkü Müzesi, Kültürpark, 
Arkeopark, Atatürk Kent Or-
manı, Ayvaini Mağarası, Bala-
bancık ve Gazi Aktimur Hisarı 
gibi doğal ve tarihi güzellikle-
ri ile konuklarına büyüleyici  
bir atmosfer ve dünyaca ünlü 
lezzetlerinin tadını çıkarma 
fırsatı sunuyor.

Gezi Rotası
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Millî Eğitim Bakanlığı adın-
da “millî” kelimesi geçen iki 
önemli bakanlıktan biridir. 
Adında millî kelimesinin ol-
ması Bakanlığı ve üstlendiği 
eğitim sistemimizin yapı ve iş-
leyişinin etkin bir şekilde sür-
dürülmesi misyonunu daha 
anlamlı hâle getirmektedir. 
Millî bir eğitim olgusu; eği-
tim sistemimizin bir yandan 
dünya ile rekabet edebilen, di-
ğer yandan kendi medeniyet 
şuuru üzerinde yükselebilen 
nesiller yetiştirmeyi zorunlu 
kılmaktadır. Bu noktada Türk 
eğitim sisteminin, en önemli 
sorumluluğu, millî ve kültürel 
değerlerini koruyarak küresel 
dünyanın gerektirdiği bilgi, 

beceri, değer, tutum ve davra-
nışlara sahip bireylerin yetişti-
rilmesidir.

Dünyanın küresel bir köye 
dönüştüğü düşüncesi ve küre-
selleşme olgusu; milliyetçilik, 
millî kültür ve millî devlet gibi 
kavramların önemini artırmış-
tır. Bu süreci yok saymak ya 
da hiç kabul etmemek, nasıl 
yanlış bir tutum olarak kabul 
edilirse, onu insanlık tarihinin 
son noktası olarak görmek de 
yanlış olacaktır. Bu açıdan ya-
pılması gereken, bir yandan 
dünyanın hızla ilerlediğini ve 
değiştiğini kabul ederek, di-
ğer yandan da bu ilerleme ve 
gelişmelere uygun olarak ya-

şanabilecek sorunlara ilişkin 
gerçekçi bir bakış açısı ve millî 
değerler üzerinde yükselen 
özgün bir duruş benimsemek-
tir. Bu tutum ve davranışın 
gelişmesinde, millî bir eğitim 
sisteminin kazandıracağı millî 
bilinç ve duyarlılık değer ka-
zanmaktadır.

Eğitim, sosyal olay ve olgu-
lardan doğrudan ve dolaylı 
olarak etkilenmekte ve bu-
nunla birlikte geniş kitleleri 
etkisi altına alma potansiyeli 
taşımaktadır. Bu nedenle dev-
letlerin egemenlik alanlarının 
belirlenmesi ve varlığının de-
vamlılığının sağlanması ba-
kımından eğitimin içeriği ve 

Türk Eğitim Sisteminin 
Millîleşme Süreci

Prof.Dr. Temel ÇALIK - Prof. Dr.Ferudun SEZGİN
Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Fakültesi
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niteliği belirleyici bir etkiye 
sahiptir. Nitekim yakın geç-
mişte Saltanat, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet olmak üzere üç 
farklı devri tecrübe etmiş olan 
Türk milletinin mensupları 
açısından eğitimi, Anadolu’yu 
ilelebet yurt edinmelerine yar-
dımcı olan en önemli kurum 
olarak tanımlamak mümkün-
dür. 

Bu bağlamda Osmanlı Dev-
leti’nin 18. yüzyıl son dönem 
padişahlarından III. Selim 
âdeta 19. yüzyılın eğitim çağı 
olacağını öngörmüş ve bu dö-
nemin şartlarına uygun bir 
eğitim sistemi tasarlamak için 
çeşitli ıslahatlar yapmasına 
rağmen başarılı olamamıştır. 
Bir bakıma Osmanlıda tarihin 
akışının aksine gerçekleşen 
bazı gelişmeler sonucunda he-
men her alanda gerçekleştiril-
mek istenilen reform çabaları 
sonuçsuz kalmış ve çoğu za-
man farklı görüşlerin iktidar 
hesaplaşmaları devletin geri-
lemesinde ve çözülmesinde 
önemli etkiye sahip olmuştur.

Türkiye, hızla gelişen ve ken-
dine muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerini vizyon 
edinen bir ülkedir. Böyle bir 
ülkenin gelişmesi ve kalkın-
ması, hiç şüphesiz güçlü ve 
etkili bir eğitim sistemine bağ-
lıdır. Dünyadaki gelişmeler, 
bilimsel bilgi birikimi ve tek-
nolojik yenilikler elbette takip 
edilmeli ve kendi kültürümü-
ze uyarlanarak sentezlenmeli-
dir. Bu sentez, millî bir eğitim 
sisteminin kendine özgü dina-
miklerinin, kültürel kodları-
nın ve toplumsal değişkenleri-
nin dikkate alınarak yapılacak 
özgün reformlarla mümkün 
olabilir. Ancak tarihsel süreç 
içinde eğitim sistemimiz, bazı 
dönemlerde yoğun biçimde 

yabancı uygulama ve model-
lerin etkisinde kalmış, belirli 
bir kültürel duyarlılık ve öz-
günlük oluşturulmadan özel-
likle Batılı toplumlardan bazı 
model ve uygulamalar kopya 
edilerek sonuç beklenmiştir. 

Tanzimat öncesi dönemde as-
keri okullarla başlayan bu ya-
bancı etkisi daha sonraki dö-
nemlerde de belirgin şekilde 
hissedilmiştir. Bu çalışmada-
Türk eğitim sisteminin millî-
leşmesi, tarihsel süreç içeri-
sinde ele alınmış ve günümüz 
açısından bazı çıkarımlarda 
bulunulmuştur. Çalışmada 
eğitim sistemimiz; Tanzimat 
öncesi dönem, Tanzimat Dö-
nemi, İttihat ve Terakki Dö-
nemi ve  Cumhuriyet Dönemi 
olarak genel bir kapsamda ele 
alınmıştır.

Tanzimat Öncesi Dönem

Eğitim sistemimizde yabancı 
okulların ya da azınlıkların 
kurduğu eğitim kurumlarının 
uzun bir geçmişinin olduğu 
bilinmektedir. Özellikle Fatih 
döneminden başlamak üzere, 
Rum, Ermeni ve Yahudi okul-
ları açılmıştır. Daha sonraları 
açılan bazı yabancı okulların 
misyonerlik faaliyetlerinin; 
ülkenin ekonomik, kültürel ve 
siyasi konularına etki etme-
ye çalışan bir müdahale aracı 
olarak kullanılmaya başladığı 
görülmektedir.

Osmanlıda reform girişimleri-
nin temel alanlarını topçuluk, 
istihkâm, denizcilik ve bun-
ları destekleyici eğitim veren 
askerlik ve denizcilik okulları 
oluşturmuştur. Bu okullarda 
büyük ölçüde Fransızlardan 
gelecek yardıma güvenilmiş-
tir. Fransız subay ve öğret-
menler buralara atanmış ve 

Fransızca bütün öğrenciler 
için zorunlu hâle getirilmiştir.

Batı’nın askerî kurumlarının 
ve silah gücünün ülkeye na-
sıl ve ne şekilde getirileceği 
önemli bir devlet sorunu ol-
muştur. Batılı ülkelerin askerî 
alandaki yeniliklerinin benim-
senmesi düşüncesi III. Ahmet 
zamanında Sadrazam İbrahim 
Paşa’nın da desteğiyle geliş-
miştir. Matbaanın Osmanlıya 
gelmesiyle birlikte Batı’daki 
askerî eğitim ve teknoloji ko-
nusundaki bilgilere impara-
torlukta önem verilmeye baş-
lanmıştır. Bu devletlerin askerî 
alandaki gelişmelerini örnek 
alma çabaları I. Mahmut, I. Ab-
dülhamit ve özellikle III. Selim 
dönemlerinde hız kazanmıştır.

Eğitimde ilk yenileşme ha-
reketleri de Tanzimat öncesi 
döneme rastlamaktadır. Kay-
bedilen bazı savaşlardan son-
ra Osmanlı Devleti ilk olarak 
askerî alanlarda yenileşmeye 
gitmiştir. 1776 yılında Mühen-
dishane-i Bahri-i Hümayûn, 
ilk askerî deniz okulu olarak 
açılmıştır. Daha sonra 1795’te 
III. Selim tarafından Mühen-
dishane-i Berri-i Hümayûn 
adında askerî Kara Okulu ku-
rulmuştur. Bunu, tıp ve askerî 
eğitim alanında başka okulla-
rın açılışı takip etmiştir.

Tanzimat öncesi dönemde 
Mısır Valisi Mehmet Ali Pa-
şa’nın eğitimde giriştiği ye-
nilikler dikkat çekmektedir. 
Bu dönemde ordunun eğitimi 
için Fransız subayların geti-
rilmesi ve görevlendirilmesi 
ile Fransa’ya öğrenci gön-
derilmesi gibi girişimler ol-
muştur. Ayrıca tıp okulunun 
açılması ve gazete çıkarılması 
gibi gelişmeler de yaşanmış-
tır. Bu durum, Tanzimat ön-
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cesi dönemde özellikle askerî 
alanda ortaya çıkan yenileş-
me düşüncesinin ve yabancı 
etkisinin daha sonraları farklı 
kurumları ve sosyal yaşamı da 
kapsayacak şekilde yaygınlaş-
tığını göstermektedir.

Batı’nın bilimsel birikimi-
ni öğrenecek memurlara ve 
bilgili insanlara olan ihti-
yacın artması sonucu En-
derun’dan seçilen bazı 
Müslüman çocuklar Av-
rupa’ya öğrenci olarak 
gönderilmiştir. Öğren-
cilerin bu şekilde gön-
derilmesi halkın çok 
da hoşuna gitmemiş ve 
tepki çekmiştir. Bu tep-
ki nedeniyle daha son-
ra yurtdışına Harbiye ve 
Mühendishaneden öğrenci-
ler gönderilmiştir. Avrupa’da 
öğrenim gören bu öğrenciler 
yurda döndükten sonra önem-
li görevler üstlenmişlerdir. Bu-
nun sonucunda mühendislik, 
tıp, güzel sanatlar ve edebiyat 
gibi alanlarda bazı yenilikler 
yaşanmış, ülke siyasetinde 
Batılı anlayış ve yöntemler be-
lirmeye başlamıştır.

Sonuç olarak Tanzimat önce-
si dönemde tıptan, edebiyata 
kadar pek çok alanda etkisini 
gösteren Batılılaşma düşün-
cesi eğitim alanına da tesir et-
miştir.

Tanzimat Dönemi

Tanzimat Dönemi, yenilik ve 
değişimler açısından günü-
müze kadar etkisini sürdüren 
önemli bir dönemdir. Bu dö-
nemde eğitim alanında giri-
şilen yenileşme ve reform ça-
baları diğer alanlarda olduğu 
gibi Batılaşma perspektifi ve 
etkisi altında kalmıştır. Eği-
tim alanında yapılan değişim 

ve yenileşmenin bir amacı da 
Avrupalı devletlerin Türklere 
karşı takındığı olumsuz tu-
tum ve düşmanca tavırların 
giderilmesi, bir anlamda on-
ların kamuoyunu, takdirini ve 
desteğini kazanmak olmuştur. 

Bu bağlamda dönemin eği-
tim reformu girişimlerinde 
Avrupalı devletlerin baskıla-
rının önemli bir rol oynadığı 
söylenebilir. Böylece kendi 
kültürel dinamiklerinden ya 
da millî değerlerinden ziya-
de daha çok Avrupanın isteği 
ve beklentisine duyarlı uy-
gulama ve yaklaşımlar etkili 
olmaya başlamıştır. Sonuçta 
azınlık ve yabancı okulları 
büyük gelişmeler kaydetmiş, 
devletin bekası ve millî de-
ğerleri için bir tehlike hâli-
ni almıştır. Osmanlının tüm 
çaba ve gayretlerine rağmen, 
azınlıkların kendi ayrılıkçı 
düşünce ve eylemlerini orta-
dan kaldırmaya yetecek millî 
bir politikaya dayalı eğitim 
sistemi geliştirilememiştir.

Tanzimat Dönemi’nde Os-
manlı Devleti açısından eğitim 
politikalarının odak noktasın-
da Osmanlılık yer alarak ve 

müslim - gayrimüslim ayrımı 
yapılmadan bireyler eğitile-
rek, Osmanlı milleti şuuru ve-
rilmesi amaçlanmıştır. Ancak 
Balkanlar’da yaşanan büyük 
bozgunları takiben Osmanlı-
lık anlayışı bir anlamda iflas 
etmiş, yerine millîlik ve Türk-
lüğün eğitim alanında daha 
ön plana çıkmasıyla millî ter-

biye eğilimi hız kazanmıştır. 

Bunun yanı sıra Cumhu-
riyet Dönemi’nde ger-
çekleşen, Harf İnkılabı 
gibi birçok reforma iliş-
kin öncü tartışmaların 
bu dönemde yaşanma-
ya başladığı görülmek-

tedir. 

19. yüzyılda çağdaş dev-
let teorileri gelişim göster-

miş ve devletlerin yeniden 
yapılanmasında milliyetçilik 
belirleyici rol oynamıştır. Her 
ulusun kendi bağımsızlığını 
kazanması ve takiben gelişti-
receği millî kültür ile müref-
feh bir gelecek inşa edilebile-
ceği düşüncesi yaygın olarak 
kabul edilmeye başlanmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin parça-
lanması ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluş sürecinde bu 
sosyolojik zeminden önemli 
ölçüde etkilenildiği söylene-
bilir. Balkanlar’da büyük bir 
dalga olarak yayılan ve art 
arda buradaki devletlerin ulus 
temelinde bağımsızlıklarını 
ilan ettikleri zaman diliminde 
milliyetçilik sosyal kurumlar-
da ön plana çıkmaya başla-
mıştır. 

Modern Türk eğitim düşünce-
si henüz kuruluş aşamasında 
önemli toprak kayıplarına yol 
açan gelişmelerden etkilen-
miştir.Bu bağlamda Osmanlı 
egemenliğinden ayrılarak ba-
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ğımsızlıklarını ilan eden mil-
letlerde, milliyetçilik bir ayrış-
ma ve bölünme temelinde rol 
oynarken, Osmanlıda devletin 
bütünlüğünü korumak ve ege-
menlik dâhilinde kalan toprak-
ların bütünlüğünü sağlamak 
açısından milliyetçiliğin yeni-
den birleştirici bir rol oynama-
ya çalıştığı görülmektedir.

Tanzimat Dönemi’nde azınlık-
ların ve yabancıların giriştiği 
bazı özel öğretim hizmeti sun-
ma çalışmaları söz konusudur. 
Rumlar, Yahudiler ve Ermeni-
ler bu dönemde çok sayıda 
yeni okul açtılar. Bu nedenle 
Tanzimat Dönemi’nin mis-
yonu olan eğitim yoluyla Os-
manlılık düşüncesi ve politi-
kası yabancılar üzerinde fazla 
etkili olmamıştır. Bu dönem-
de Fransızlar tarafından 
açılan Katolik okullarına 
ek olarak Amerikalı ve 
İngilizler tarafından da 
Protestan okulları açıl-
mıştır.

İttihat ve Terakki 
Dönemi

Bu dönem eğitim sorun-
larının önemli şekilde ele 
alındığı bir dönem olmuştur. 
Osmanlıcılık, Batıcılık, Türk-
çülük gibi politik akımların 
yanı sıra millî ve kültürel bir 
eğitimin temel konuları da 
tartışılmıştır. Özellikle Balkan 
Savaşlarından sonra Türk-
çülük önemli bir ideal hâline 
gelmiştir. Bu dönemde millî 
bir eğitim politikası gereğin-
ce öğrencilerin yabancı okul-
lardan kurtarılması amacıyla 
Türk özel öğretimini güçlen-
dirmek için bazı okullar açıl-
mıştır. Dönemin kendine  
özgü havasından ve özgür-
lükçü yapısından faydalanan 
azınlıklar bu dönemde eğitim 

faaliyetlerinin denetlenmesi-
ne istekli olmamışlardır. Dev-
letin bu yöndeki girişimlerine 
karşı çıkmayı ve bu çabaları 
başarısızlığa uğratmayı tercih 
etmişlerdir. 

1915 yılında çıkarılan bir ta-
limatnameyle azınlıkların 
okul açabilecekleri muhitler 
sınırlandırılmış ve ancak ken-
di oturdukları yerlerde okul 
açmalarına izin verilmiştir. 
Azınlıkların kendi dilleriy-
le öğretim yapabildikleri bu 
okullarda Türk dili, tarihi ve 
coğrafyasının Türkçe olarak 
Türk öğretmenler tarafından 
okutulması kararlaştırılmıştır.

Eğitimde millîlik kavramı 
özellikle II. Meşrutiyet Döne-
mi’nde Ziya Gökalp, İsmaıl 
Hakkı Baltacıoğlu ve Satı Bey 
gibi düşünce adamları tara-
fından yoğun bir şekilde tar-
tışmaya açılmıştır. Bu amaçla 
kurulan dernekler, yazılan ki-
taplar ve sergilenen piyesler-
den bahsetmek mümkündür. 

Özellikle gelişim aşamasında 
olan fikrî akımların varlık-
larını devam ettirebilmeleri 
ve taraftar toplayabilmeleri 

amacıyla gerçekleştirilen et-
kinlikler önemli ölçüde kültü-
rel içeriğin üretilmesinin yanı 
sıra entelektüel alana teorik 
ve üslup bakımından anlamlı 
katkılar sağlamıştır. 

Özellikle bu dönemde yayım-
lanan ve eğitim ile ilgili önem-
li kavramların bir anlamda 
kültürel temellerinin atıldığı 
Millî Talim ve Terbiye Cemi-
yeti ve aynı isimle çıkartılan 
mecmuası ile millet, millî eği-
tim ve milletler açısından eği-
timin önemi hakkında kitleler 
bilgilendirilmiştir. Derginin 
ilk kez 1916 yılında basılması 
ve devam eden yıllarda Os-
manlı aydınlarının yoğun bir 
biçimde eğitim ve siyasette 
millîliği tartışmaya açmaları 

düşünüldüğünde kültürel 
dünyada önemli bir açılım 

sağlandığı daha iyi anla-
şılmaktadır. 

Bu dönemde Satı Bey 
tarafından idealizm 
çerçevesinde gelişen 
Alman milliyetçiliğinin 

başyapıtlarından “Al-
man Ulusuna Söylev-

ler”den etkilenerek “Va-
tan İçin” isimli konferanslar 

vermiştir. İsmail Hakkı Bey ise 
Talim ve Terbiye’de İnkılap 
adlı eserinde dönemin eğitim 
sistemini eleştirerek okulların 
Avrupalılaştırılmasına karşı 
çıkmıştır. 

Bununla birlikte maarifi mil-
lete mal etmenin öneminden 
bahsederek okulların sahibi-
nin millet olması gerektiğini 
vurgulamıştır. Benzer şekil-
de Emrullah Efendi’nin Tuba 
ağacı nazariyesinde millî bir 
seçkincilik ve eğitimde millî-
leşmeyi ön plana çıkarmış ve 
özellikle yüksek öğretimde 
yetişecek bilim adamlarının 
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bilim ile milliyetçiliği birleştir-
mesini hedeflemiştir.

Tebaa olmaktan çıkarak yurt-
taş olma yolunda ilerlenen bir 
dönemde kaçınılmaz olarak 
eğitimin yapısı ve işleyişi de-
ğişime uğramıştır. Eğitimde 
yapılan değişiklikler arasında, 
ilköğretimin zorunlu tutulma-
sı, devlet okullarının parasız 
olması ve Türkçe öğretiminin 
zorunlu ders olması gösteri-
lebilir. Bununla birlikte resmî 
ideoloji niteliği taşıyan Türk-
çülüğün eğitime yansımaları 
arasında, Türk tarihinin ders 
olarak okutulması, Türkle-
rin coğrafyasının öğretilmesi, 
millî anlamda kültürel ve ede-
bî alanda verilen eserlerin yeni 
nesillere aktarılması ve Türk 
tarihinde yer etmiş önem-
li liderlerin hayatlarına 
ilişkin eserler verilmesi 
gibi gelişmeler eğitimin 
millîleşmesi bakımın-
dan önemli sayılmak-
tadır.

Cumhuriyet Dönemi

Özellikle Cumhuriyet’in 
kuruluşuna giden yolda 
Türkçülük akımının yeni-
den ön plana çıkardığı Türk 
kimliği üzerinden millî bir 
toparlanmanın sağlanması 
amaçlanmıştır. Yeni bir ulus 
inşası sürecinde maddi unsur-
lar kadar ve hatta daha önem-
li sayılabilecek sosyokültürel 
boyutun dinamiği kuşkusuz 
eğitimdir. Devletin ideolojik 
kimliğinin somutlaşmış hâli 
olarak tanımlanabilecek olan 
eğitim sistemi,Türkiye Cum-
huriyeti’nin millî ve bağım-
sız bir devlet olarak varlığını 
öncelikle kendi mensuplarına 
ve sonrasında bütün dünyaya 
kanıtlamasında yegâne araç 
olarak görülmüştür. Bu istek 

ve heyecanla erken dönem 
Cumhuriyet eğitim politika-
ları özellikle eğitimin ulusal 
kimlik inşası açısından anah-
tar rol oynamıştır. 

Bu anlamda Mustafa Kemal 
Atatürk, millî değerlere da-
yalı,taklitçilikten uzak, kendi 
değerleriyle barışık bir eğitim 
sistemi arzulamıştır. Böyle bir 
eğitim sistemi, bilimin ve aklın 
aydınlığında, millî ve kültürel 
değerlerine sahip çıkarken bil-
gi toplumunun gerektirdiği 
evrensel oluşumları kendi kül-
türel özellikleriyle uyumlulaş-
tırabilen bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Bu dönemde azınlıkların eği-
tim ve öğretim sorunları ile 
yabancı okulların boyut ve dü-
zenlemeler açısından daha ön-
ceki uygulamalara göre farklı 
özellikler gösterdiği söylenebi-
lir. 1924’ten itibaren azınlık ve 
yabancı okullarında dinî pro-
paganda yapmaları yasaklan-
mış ve yabancı okullar daha 
sıkı bir denetim ve kontrol al-
tına alınmıştır. Yabancı okulla-
rın Türk eğitim sistemine bazı 
yenilikler getirdiği bir gerçek-
tir. Ancak, Osmanlıda olduğu 

gibi Cumhuriyet Dönemi’nde 
de yabancı okulların, gençle-
rin millî kültürlerini ve değer-
lerini yeterince öğrenememe 
gibi bir sonucu da beraberinde 
getirdiği görülmüştür.

Özel öğretim kurumlarına 
yönelik mevzuat çerçevesin-
de yabancı ve azınlık okulları 
Türk mili eğitiminin amaçları 
doğrultusunda eğitimin niteli-
ğini yükseltmek üzere yatırım 
yapabilir ve hizmet sunabilir. 
Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumları Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde Okullar 
Daire Başkanlığının görevleri 
arasında, azınlık okullarında 
görev alan kontenjan öğret-
menleriyle ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek ve yabancı okulla-

rın yeni arazi edinmeleri ve 
kapasitelerinin artırılması, 

taşınmazlarının devrine 
ilişkin Bakanlar Kuru-
lu kararı alınmasıy-
la ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek gibi görev-
leri bulunmaktadır.
Ayrıca 5580 sayılı Özel 

Öğretim Kurumları 
Kanunu’nun amaç ve 

kapsamı bağlamında ya-
bancılar tarafından açılmış 

bulunan özel öğretim kurum-
larının; eğitim - öğretim, yöne-
tim, denetim, gözetim ve per-
sonel çalıştırılmasına ilişkin 
usul ve esasları düzenlemek 
ifadesi yer almaktadır.

Yasal mevzuat gereğince ya-
bancıların açtığı okullar Millî 
Eğitim Bakanlığının deneti-
mi ve gözetimi altındadır. Bu 
nedenle bu okullar Türk millî 
eğitiminin amaçları doğrultu-
sunda işler ve hizmet sunar. 
Bu okulların Türk milletinin 
değer yargılarına ve kültürel 
duyarlılıklarına öncelikli ola-
rak özen göstermesi beklenir. 
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Tarihsel süreç içinde bir ger-
çeklik olarak yabancı okulların 
eğitim-öğretim süreçlerimize 
olan olumlu katkıları kabul 
edilebilir. Ancak bu okulların 
tek gaye ve anlayışı nitelik-
li eğitim ve öğretim hizmeti 
sunmak olmalıdır. 

Türk millî eğitim sisteminde 
bu okulların yok sayılması 
ya da olumsuz etkilerinin göz 
ardı edilmesi de mümkün de-
ğildir. Eğitim sistemimiz açı-
sından iyi ve örnek nitelikteki 
uygulamaları alıp kullanmak, 
kendi kültürümüzün bir par-
çası hâline getirmek her ülke-
nin olduğu gibi bizim de hak-
kımızdır. 

Bunu yaparken yabancı mo-
dellere doğrudan kurtarıcı 
olarak sarılmak, kendi kültü-
rel ve millî değerlerini sorgu-
lamadan hareket etmek doğru 
değildir. Türk eğitim sistemi 
uzun süredir millîleşme çabası 
içerisindedir. Eğitimin kendi-
ne özgü dinamikleri, kültürel 
duyarlılıkları ve millî politika-
ları her zaman daha öncelikli 
olmalıdır.

Cumhuriyet Dönemi’nde özel-
likle kültür alanında hızlı bir 
gelişme ve değişim sürecinden 
bahsedilebilir. Örneğin mo-
dern Türk edebiyatı dönemler 
olarak incelendiğinde, Tanzi-
mat, Serveti Fünun ve Fecri Ati 
Dönemlerinin ardından Millî 
Edebiyat Dönemi yaşanmış ve 
Türk dili ve kültürünün somut 
olarak gelişimi hız kazanmıştır. 
Eğitim kurumlarının önemli 
işlevlerinden birisi olan kültür 
aktarımının anadilde ortaya çı-
kan edebî eserler ile mümkün 
olabileceği düşünüldüğünde 
millî edebiyat ile millî eğitimin 
birbirinden bağımsız ele alına-
mayacağı anlaşılmaktadır.

Zira Cumhuriyet Dönemi 
edebî eserlerinde kurtuluş ve 
bağımsızlık gibi kavramların 
hemen her yazım türünde ba-
şarılı bir şekilde işlenmesi eği-
timin millî bir kimlik kazan-
ması bakımından önemlidir.

Türk eğitim sistemi adında-
ifade eden millî kavramına 
uygun olarak kendi vizyonu-
na ve misyonuna, bugün her-
zaman olduğundan çok daha 
sıkı ve bilinçli şekilde bağlan-
mak zorundadır. 

Millî Eğitim Temel Kanunu’n-
da belirtildiği üzere Türk mil-
letinin bütün fertlerini, Ata-
türk inkılap ve ilkelerine ve 
Anayasada ifadesini bulan 
Atatürk milliyetçiliğine bağ-
lı; Türk milletinin millî, ahla-
ki, insani, manevi ve kültürel 
değerlerini benimseyen, ko-
ruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve 
daima yüceltmeye çalışan, in-
san haklarına ve Anayasa’nın 
başlangıcındaki temel ilkelere 
dayanan demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne kar-
şı görev ve sorumluluklarını 
bilen ve bunları davranış hâ-
line getirmiş yurttaşlar olarak 
yetiştirmek genel amacı her 
zaman öncelikli olarak hatırda 
tutulmalıdır. 

Yabancı modeller ya da baş-
kalarının etkin uygulamaları 
nerede olursa olsun bunların 
incelenmesi, araştırılması ve 
tartışılması bilimsel bir anla-
yıştır. Ancak, bu uygulama-
ların millî bir duyarlılık içe-
risinde kendi kültürümüzle 
sentezlenerek modellenmesi 
ve hatta özgün, telif modelle-
rin üretilmesi gerekmektedir. 
Bu durum asla tepkisel ya da 
savunmacı bir anlayışın hâkim 

olması, dışa ve gelişmelere 
kapanma demek değildir. Bi-
limin ve insanlığın birikimin-
den şuurlu ve millî bir hassa-
siyetle fayda sağlamaktır.
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Özgüven, kısaca kendimize 
verdiğimiz önem olarak tanım-
lanmaktadır. Bu özellik bizde 
doğuştan yoktur, ancak gelişti-
rilebilir niteliktedir. Bu konuda 
ailenin etkisi oldukça büyük-
tür. Anne-babanın desteğiyle 
çocuğun özgüven gelişimine 
de katkı sağlanabilir. Sevgi 
dolu yetişen çocukla, sevgisiz 
ve ilgisiz büyüyen bir çocuk 
arasında özgüven gelişimi ko-
nusunda büyük farklar vardır. 
Aile; sevgi, ilgi, destek konula-
rında gerekli özveriyi sağlar-
sa çocuğun özgüven gelişimi 
sağlıklı şekilde ilerler. Özgü-
ven, aynı zamanda çocukların 
başarılı bireyler olabilmesinde 
de en büyük etkilerden biri-
dir. Kendine güvenen kişilerin 
başarma konusunda gereksiz 
kaygıları yoktur. Bu sebeple 
daha yaratıcı, daha girişken 
kişiler olmakla birlikte başa-
rısızlık konusunda karamsar 
fikirlerden uzaktırlar.

Kendini değerli hissetmeli: Ço-
cuğun özgüveninin gelişmesi 
için kendini iyi hissetmesi ve 
kendiyle barışık olması önem-
lidir. Çocuğa değer vererek ve 
gelişimine destek sağlayarak 
kendilerini iyi hissetmelerini, 
böylelikle de kendileriyle ba-
rışık olmalarını sağlayabiliriz

Çocuktan beklentiler yaşına 
uygun olmalı: Ailelerin çocuk-
tan beklentilerinin yaşına uy-
gun olması oldukça önemlidir. 
Bu beklentilerin çocuğun yaşı-
nın altında olması ya da hiç 
olmaması, çocuğun kendini 

geliştirmesi konusunda des-
teklenmemiş olduğunu göste-
rir. Böylelikle çocuk beklenti-
lerin karşılanması konusunda 
ailenin ona güvenmediği his-
sine kapılır, kendini değersiz 
ve yetersiz hisseder. Yaşının 
üzerindeki beklentiler de ço-
cuğu olumsuz etkilemektedir. 
Çocuktan yapabileceğinden 
fazlasını beklemek onu zora 
sokar. Kendisinden beklenile-
nin üstesinden gelemediğinde 
hevesi ve motivasyonu düşer, 
yetersizlik hissine kapılır. 

Huzur ve güven olmalı: Yetiş-
tiği ortamın huzurlu ve gü-
venli olması, bir birey olduğu-
nun ve ona değer verildiğinin 
farkında olması, duygu ve dü-
şüncelerine önem verilmesi, 
yönlendirmenin ve desteğin 
verildiği bir ortam olması, ka-
bul görmesi ve hislerinin ta-
nınması çocuğun özgüven ge-
lişimine katkı sağlamaktadır.

Örnek olunmalı: Anne-baba 
çocuğa davranışlarıyla örnek 
olmalıdır. Özgüveni tam olan 
aileler bunu da çocuklarına 
yansıtır. Ebevenler, hatalarını, 
eksik yönlerini çocuğa itiraf et-
mekten kaçınmamalılar. Özgü-
ven, aynı zamanda eksiklikler 
ve başarısızlıklarla barışık olup 
onlara da sahip çıkmaktır. Po-
zitif yaklaşmak çocuğa da gü-
ven vermektedir. Anne-baba 
çocuğuna güvenirse çocuk da 
kendine güvenir ve daha cesa-
retli olur. Bu konuda başka ço-
cuklarla kıyaslama yapmak ço-

cuğu olumsuz etkilemektedir. 
Her çocuğun farklı yetenekleri, 
farklı gelişim özellikleri, farklı 
karakterleri vardır. Aynı kefeye 
sokmaya çalışmak, aynı bek-
lentiye girmek başaramadığı 
noktalarda çocuğu karamsarlı-
ğa, içe kapanıklığa iter. 

Karar vermeleri için fırsat ve-
rilmeli: Anne-babalar çocuk-
lara karar vermeleri, kendile-
rine küçük hedefler koymaları 
ve bu hedeflere ulaşmaları ko-
nusunda destek vermelidir. 
Kendi seçimlerini yapmaları 
ve bunları yaşamaları konu-
sunda fırsat verilmelidir. 

Sorumluluk almalı: Gerekli 
yerlerde, gerekli yönlendir-
melerle birlikte çocuklara so-
rumluluk almaları konusunda 
destek verilmelidir. Çocuğun 
aldığı zor sorumluluklarda 
ya da ona verilen zor görev-
lerde anne-babanın desteğini 
almak da çocuğa iyi gelecektir. 
Çocuk sorumluluk konusun-
da ilk olarak yönlendirilmeli, 
destek verilmeli, zorlandığı 
noktalarda bunun açıklaması 
yapılmalı ve destek yavaş ya-
vaş azaltılmalıdır. 

Suçlanmamalı ve karakteri 
eleştirilmemeli: Yaptığı yanlış-
lar ve başarısızlıklar konusun-
da onu suçlayıp, eleştirmek 
vazgeçmesine sebep olurken, 
açıklayıcı konuşmalar yaptı-
ğımızda durumu anlamaya ve 
çaba harcamaya teşvik etmiş 
oluruz. 

Çocuklarda Özgüven Gelişimi 
Nasıl Desteklenmelidir?

Beliz GÖNCÜ
Uzman Klinik Psikolog
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Öğren  •  Keşfet  •  Başar

Eğitimde mükemmelliği hedefleyen, ezberden 
uzak öğrenci merkezli yaklaşımıyla uluslarara-
sı anlamda kabul görmüş bir eğitim sistemi olan 
Cambridge Uluslararası Programı; aşamalı ve es-
nek müfredat programını kapsamlı ve destekleyici 
ders materyalleri ile öğrencilere ulaştırarak iletişim 
konusunda evrensel nitelikli insan yetiştirmeyi he-
defler. Cambridge Uluslararası Programı ile sun-
muş olduğumuz uluslararası ağ sayesinde; dünyayı 
tanıyan, birbirlerini anlayabilen, manevi değerleri-
nin farkında olan, dünyanın saygın üniversitelerinin 
aradığı kriterlere uygun bir anlayışla yetişen ve bu 
üniversitelere koşulsuz kabul edilen bireyler yetiş-
tirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de nitelikli eğitim hiz-
metlerinde model olan MEV Koleji, 21. Yüzyılın her 
geçen gün küreselleşen dünyasında öğrencilerini, 
iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanabilen, çev-
resindeki insanlara fikir ve düşüncelerini hem ana 
dilinde hem de öğrendiği yabancı dillerde rahat-
ça ve doğru ifade edebilen, eleştirel düşünmeye 
ve takım çalışmasına açık, bilgiyi beceriye çevire-
bilen, sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerimizden 
hareketle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında baş-
vuru yaptığımız Cambridge Uluslararası Programı, 
2018-2019 öğretim yılında alınan Bakanlık onayıyla 
okullarımızda uygulanmaya başlanmış, öğrencileri-
mizin ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla ya-
bancı dil niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflen-
miştir. Dünya çapında 160 ülkede geçerliliği olan 
ve 10.000’den fazla okulda uygulanan Cambridge 
Uluslararası Programı MEV Koleji öğrenci yetiştir-

me hedefleriyle birebir uyum gösterir biçimde; öğ-
rencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi, yenilikçi 
ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, öğrenme 
sürecinde aktif yer alan bireyler olmalarına katkı 
sağlayacak niteliklere sahiptir. Öğrenmenin sınırla-
rının kalktığı dünyamızda Cambridge Uluslararası 
Programı öğrencilerimizin dünyayı ve farklı bakış 
açılarını daha iyi tanımaları, anlamaları ve hoşgörü 
geliştirmelerine destek olurken dil ve kültür ara-
sındaki bağı anlamalarını sağlar, entelektüel geli-
şimlerini hızlandıracak araştırmayı ve sorgulama-
yı teşvik eder, farklı kaynaklardan bilgi toplamayı 
analiz ve sentez yapmayı öğretir, liderlik vasıflarını 
ön plana çıkararak sonuçlar üzerinde etki yaratma-
nın önemini anlatır, ilerleyen yıllarda da akademik 
dürüstlüğü ilke edinerek yaptıkları her çalışmayı 
yazılı veya sözlü olarak sunma becerileri kazanma-
larına yardımcı olur. Cambridge Primary (İlkokul) ve 
Cambridge Lower Secondary (Ortaokul) program-
larını tamamlayan öğrencilerimiz ihtiyaç duyulan 
bilgiye hızla erişebilecek, eriştiği bilgiyi analiz ede-
bilecek ve kendi yaratıcı katkısı ile yeni bir yorum 
üretebilecek bireylere odaklanan ve pek çok ülke-
de kabul edilen akademik bir başarının göstergesi 
olan Cambridge IGCSE (Cambridge Uluslararası 
Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika) programı için 
de hazır duruma gelirler. Cambridge Uluslararası 
Programı öğrencileri hayat boyu öğrenmeye hazır-
lar. Okul içerisinde uygulanan değerlendirme ça-
lışmalarına ek olarak; saygın bir uluslararası eğitim 
programı olan Cambridge Üniversitesi Uluslararası 
Genel Sertifika Programı ile değerlendirilmektedir.

CAMBRIDGE ULUSLARARASI PROGRAM
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İnsanın tarih sahnesinde yer 
almaya başlamasıyla birlikte, 
onu doğadaki diğer tüm can-
lılardan ayıran özelliklerinin 
başında, gelişen ve çeşitli ko-
şullara adapte olabilen zekası 
gelmiştir. İnsan zekası genel 
olarak insanın düşünme, akıl 
yürütme, nesnel gerçekleri al-
gılama, kavrama, yargılama 
ve sonuç çıkarma yetenekle-
rinin tümü ya da psikolojik 
boyutuyla ele alındığında so-
yutlama, öğrenme ve yeni du-
rumlara uyma yeteneklerinin 
toplamı olarak değerlendiril-
mektedir. 

İnsan her gün doğa ile giriş-
tiği hayatta kalma mücadele-

sinde adım adım öne geçerek, 
bireysel farkındalığına ayı-
racak daha fazla zaman bul-
duğunda “kendi” ve “öteki” 
kavramları arasındaki farkla-
rı merak etmiş, sonuçta insan 
kapasitif ve adaptif zekası-
nın onu doğadaki diğer tüm 
canlılardan ayıran özellik 
olduğunu keşfetmiştir. Yine 
de tarihte “zeka” kavramına 
ilişkin ilk bilimsel çalışmanın 
yapılması 18.yy sonlarını bul-
muştur ve bu çalışmalar Fran-
cis Galton (1822-1911) tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir.

Zeka ölçümü ile ilgili ilk “zeka 
testi” ise Fransa’da öğrenci de-
ğerlendirmelerinde kullanıl-

mak amacıyla Sorbonne Psi-
koloji Laboratuvarı yöneticisi 
Alfred Binet ve çalışma arka-
daşı Theodore Simon tarafın-
dan hazırlanarak gerçekleş-
tirilmiştir. Binet ve Simon bir 
dizi soru geliştirerek, Paris’li 
öğrencilere uygulamış ve han-
gilerinde zihinsel gerilik ya da 
öğrenme güçlüğü bulunduğu-
nu saptamaya çalışmışlardır. 

Yapılan testlerin sonucunda 
daha sonra bu alanda kendi-
ne geniş bir yer edinecek ilk 
Binet-Simon ölçeği 1905’te 
yayınlanmıştır. Bu süreçte 
yapılan çalışmalarla üzerine 
yoğunlaşılan “Zeka Katsayısı 
/ IQ” (Intelligent Quotient) 

Bilim ve Teknoloji Çağının Kriteri: 
Dijital Zeka (DQ)

Atilla TÜRK
Bilgisayar Mühendisi / MEV Bilgi İşlem Birim Müdürü
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kavramının ise ilk kez 1912 yı-
lında Alman psikolog William 
Stern tarafından kullanıldığı 
görülmektedir. Her ne kadar 
modern dünyada çok önem-
li bir yeri olduğu düşünülse 
de; tek başına yüksek IQ ya 
sahip olmak sosyal hayatta 
başarılı olmak anlamına gel-
memektedir. 1995’te psikolog 
ve zeka bilimci Daniel Gole-
man “Emotional Intelligence” 
(Duygusal Zeka) adlı kitabını 
yayınlayarak bu konuya ışık 
tutmuştur. 

Goleman, Duygusal Zekayı 
(EQ) bireyin, kendi duygula-
rının ayırdında olma, diğer 
kişilerin duygularını idrak 
edebilme, farklı duyguları bir-
birinden ayırıp doğru tanımla-
yabilme ve bu veriler ışığında 
kendi davranış ve düşüncele-
rini yönlendirebilme kapasitesi 
olarak tanımlamaktadır.

Gelişen Teknoloji:  Bilgisayar 
ve internet kullanımının her 
geçen gün yoğunlaştığı günü-
müzde, ortalama bir bireyin 
günlük 6 saatini ekran başın-
da geçirdiği ve önümüzdeki 
on yıl içinde dünya nüfusu-
nun %90’ının internet erişimi-
nin olacağı hesaba katılırsa, 
zeka kavramının da gelişen 
teknoloji ile yeniden şekillen-
dirilmeye ihtiyacı olduğu fikri 
kaçınılmazdır. 2019 yılı verile-
rine göre, dünya üzerinde; 

• Nüfusun %56’sına denk ge-
len 4.45 milyar internet kulla-
nıcısı,  
• Nüfusun %45’ine denk ge-
len 3.48 milyar sosyal medya 
kullanıcısı, 
• Nüfusun %67’sine denk ge-
len 5.11 milyar mobil kullanıcı ve 
• Nüfusun %42’sine denk 
gelen 3.25 milyar mobil sosyal 

medya kullanıcısı vardır.
Dijital Zekâ: Bilim-Teknoloji-
nin hızla geliştiği ve sunuldu-
ğu çağımızda, aynı hızla haya-
tımıza giren bir diğer kavram 
da “DQ” (Digital Quotient) 
yani “Dijital Zekâ Katsayısı“-
dır.

“Dijital Zekâ” kavramı, ha-
yatımızda boşluğu neredeyse 
doldurulamaz hale gelen di-
jital dünya için gerekli olan, 
bilgi beceri ve yeteneklere sa-
hip olma ve bunların kullanı-
labilme kapasitesi olarak ifade 
edilebilir.

Güney Koreli bilim insanı Dr.
Yuhyun Park, iki çocuğunu 
yetiştirirken bir anne olarak 
duyduğu kaygılardan yola çı-
karak “DQ Enstitüsü” adlı bir 
program başlatmıştır.

Daha sonra enstitü yetkilileri, 
New York’ta Dünya Ekono-
mik Forumu (WEF) desteğiy-
le düzenlenen bir toplantıda, 
Dünya Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve 
Dünya Elektronik ve Elektrik 
Mühendisleri Birliği (IEEE) ile 
“Dijital Zekânın geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması” ama-
cıyla yürütülecek programı 
görüşmek üzere bir araya ge-
lerek DQ ( Dijital Zekâ ) küre-
sel iş birliğine resmiyet kazan-
dırmışlardır.

Eğitim ve Teknoloji topluluk-
ları koordineli bir çalışma içe-
risinde olduklarını belirterek, 
dünya genelinde çocukların 
bilinçli birer dijital vatan-
daş olması gerektiğini vur-
gulayarak gizlilik, güvenlik, 
duygusal zeka ve daha faz-
lasını içeren çalışmalara yer 
verileceğini açıkladılar. Dijital 
okuryazarlığın geliştirilme-
si amacıyla yapılacak bu ça-

lışmalarda DQ Enstitüsü ile 
gerçekleştirilecek olan iş birli-
ğinin yaratacağı ekosistemde 
amaç, ilkokul çocuklarına (8-
12 yaş) oyun eşliğinde çevrim 
içi eğitim verilmesi olarak be-
lirlendi. 

Geleceğin doğru şekillendiril-
mesi için 7’den 70’e herkes için 
önemli olan Dijital Zeka (DQ) 
kavramı eğitim açısından ele 
alındığında; çocuklarımızın 
dijital dünyaya daha hızlı ve 
bilinçli alışabilmesi, siber risk-
lere karşı bilinçlendirilmesi ve 
teknolojik yeniliklerden yarar-
lanmak için erken dönemlerde 
bilgilendirilmesi açısından da 
çok büyük önem taşımaktadır.  

Küçük çocukların hemen he-
men hepsi sıklıkla teknoloji 
bağımlılığı, siber zorbalık ve is-
tismar gibi risklere maruz kal-
maktadır. Ayrıca bahsi geçen 
bu sorunlar, çocukların iletişim 
kurma, sosyalleşme gibi yete-
neklerini zedeleyebilmektedir.

Peki, çocuklarımıza dijital va-
tandaşlıklarının bir parçası 
olarak hangi becerileri öğret-
meliyiz? 

Bu konuda yapılan araştırma-
lar içinde tespit edilen özel-
liklerden sekiz tanesi diğer 
başlıklardan daha fazla öne 
çıkıyor; 

• Dijital Kimlik, 
• Ekran Süresi Yönetimi, 
• Siber Zorbalık Yönetimi, 
• Siber Güvenlik Yönetimi, 
• Dijital Empati, 
• Dijital Ayak İzi Yönetimi, 
• Eleştirel Düşünme ve 
• Gizlilik Yönetimi
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Dijital Kimlik: Kişinin çev-
rimiçi platformlarda varlık 
ve itibarını tanımlayan bilgi-
ler bütünüdür. Dijital Kimlik 
oluşturma ve yönetme yete-
neği, çevrimiçi kişilik farkın-
dalığını ve çevrimiçi varlığın 
uzun ve kısa dönemdeki et-
kilerinin yönetimini içerir. Bu 
kapsamda aşağıda listelenen 
alanlarda bilgilendirmeler ya-
pılmalıdır.

• Dijital Kimlik Kullanım 
Alanları
• Dijital Kimlik Kullanım Se-
naryoları
• Dijital Kimlik Ekosistemin-
de Yer Alan Paydaşlar
• Dijital Kimlik Yönetim Mo-
delleri
• Güvenlik ve Mahremiyet

Ekran Süresi Yönetimi: Kişi-
nin dijital cihazların başın-
da geçirdiği süreyi kontrol 
edebilme yeteneğidir. Dijital 
cihazların kullanımının gün 
geçtikçe vazgeçilmez hale gel-
mesi ve ekran önünde geçiri-
len sürenin sürekli artması ile 
oluşabilecek zararlara karşı 
bireylerin bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda 
çevrimiçi ve dışındaki hayat 
arasında sağlıklı bir denge 
kurma yeteneği önem arz et-
mektedir.

Siber Zorbalık Yönetimi: Bir 
bireyin bir diğerini kasıtlı ola-
rak rahatsız etmek, ona kötü 
davranmak, istismarda bu-
lunmak gibi faaliyetlerde di-
jital platformları kullanması 
durumu siber zorbalık olarak 
özetlenebilir. Çocukların siber 
zorbalık durumunu tanıması 
ve kavraması kendilerini bu 
durumlardan koruması için 
ön şarttır. Karşılaştıkları zor-
balık eylemlerinde nasıl dav-

ranmaları gerektiği hakkında 
bilgiler verilmelidir.

Siber Güvenlik Yönetimi: Kişi-
lerin çevrimiçi platformlarda 
kendilerine ait hangi bilgileri, 
nasıl korumaları gerektiğine 
dair verilmesi gereken bilgiler 
bütünüdür. Güvenli şifre oluş-
turma ve şifre gizliliği, web 
sayfalarının güvenilir olup ol-
madığını anlayabilme, güve-
nilemeyecek bağlantı yöntem-
leri gibi bilgiler verilmelidir.

Dijital Vatandaşlık Becerileri 

Dijital Empati: Kişilerin çev-
rimiçi ortamlarda muhatap 
olduğu diğer kişilere karşı 
uyguladığı eylemlerin sonucu 
olarak ortaya çıkabilecek duy-
gu ve düşünceleri anlayabil-
me yeteneğidir. Dijital ortam-
larda zorbalıktan korumaya 
çalıştığımız kişilerin diğer in-
sanlara karşı nasıl davranması 
gerektiğine dair bilgiler veril-
melidir. Sosyal hayatta uyulan 
toplumsal iletişim kurallarının 
dijital dünya için de geçerli ol-
duğu bilinci aşılanmalıdır.

Dijital Ayakizi: Kişilerin in-
ternet kullanım alışkanlık-
larına ait veriler toplanarak 
oluşturulan dijital ayakizi ki-
şinin kullandığı veya henüz 
kullanmadığı tüm platformlar 
tarafından tanınmasını sağla-
maktadır. Bu bağlamda kişile-

re dijital ayakizinin derinliği, 
sosyal hayata etkileri, pozitif 
ve negatif dijital ayakizi kav-
ramları hakkında bilgiler ve-
rilmelidir. Pozitif ayakizi oluş-
turma yöntemleri ile geleceğe 
yönelik avantaj sağlama yete-
nekleri kazandırılmalıdır.

Eleştirel Düşünme: Kişilerin 
dijital platformlarda bulduğu 
bilgi ve belgeleri değerlendir-
me, doğruyu ayırt edebilme, 
faydalı ve güvenilire ulaşabil-
me yeteneği olarak özetlenebi-
lir. Dijital platformlarda karşı-
laşılan bilgilerin teyit edilmesi, 
duyulan veya görülen her bil-
giye inanılmaması hakkında 
bilgiler verilmelidir. Güvenilir 
kaynaklar tanıtılmalıdır.

Gizlilik Yönetimi: Kişilerin 
oluşturduğu dijital kimlikle-
rinin, çevrimiçi platformlarda 
hangi boyutta ve nasıl koruna-
cağına dair verilen bilgiler bü-
tünüdür. Kişilerin kendilerine 
ait bilgileri platformun türüne 
göre nasıl ve ne boyutta payla-
şacağı yeteneğini kazandırma 
hedeflenmelidir. Veri hırsızlı-
ğına karşı koyma, veri hırsızlı-
ğı durumlarıyla baş edebilme 
eğitimleri yaş sınırı olmak-
sızın tüm bireyler için kritik 
önem arz etmektedir.
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MEV Kolejleri, tüm kampüslerinde 
yer alan ‘İnovasyon & Teknoloji 
Laboratuvarları’nda öğrenci-
lerine, yaratıcılık, matema-
tik okur - yazarlığı, iletişim 
ve işbirliği, bilimsel düşün-
menin temeli olan eleştirel 
yaklaşım gibi 21. yüzyılın vaz-
geçilmez becerilerini kazandı-
rıyor, onları geleceğin rekabet-
çi dünyasına her açıdan gelişmiş, 
çağdaş bireyler olarak hazırlıyor.

www.mevkoleji.k12.tr



Türk Havacılık ve Uzay Sana-
yii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafın-
dan üretilen yeni nesil temel 
eğitim uçağına adını veren, 
Türk havacılığında adını hep 
ilklere yazdıran Vecihi Hür-
kuş, vefatının ardından 50 yıl 
geçmesine rağmen Türk mille-
tinin hafızasından silinmiyor.

Cumhuriyet döneminde zor 
şartlara ve çeşitli engellere 
karşın imzasını attığı “Vecihi” 
serisi uçaklarla, okulunda ye-
tiştirdiği öğrencilerle tanınan 
Hürkuş, yaşadığı dönemde, 
“Ona kapıyı ver, üstüne çıkar, 
onu da uçurur.” cümlesiyle ta-
rif edildi.

Balkan, Birinci Dünya ve Kur-
tuluş savaşlarındaki askeri 
başarılarının yanı sıra milli 
üretime adadığı hayatıyla gü-

nümüzde hala adından sıklık-
la söz ettiren Hürkuş, 18 Ocak 
1896’da İstanbul’da doğdu, 
çok hareketli ve zeki bir çocuk 
olarak çevresinde tanındı.

İlkokulu Bebek’te bitirdikten 
daha sonra Üsküdar’da Füyu-
zati Osmaniye Rüştiye ile Pa-
şakapısı İdadisi’nde okuyan, 
sanata olan ilgisinden dolayı 
Tophane Sanat Okulu’nu ter-
cih ederek buradan mezun 
olan Hürkuş, Balkan Savaşı’na 
eniştesi Kurmay Albay Kemal 
Bey’in yanında gönüllü katıla-
rak, Edirne’ye giren kuvvetler 
içinde yer aldı. 

Savaşın sonunda İstanbul 
Ordu Kumandanlığı tarafın-
dan Beykoz Serviburun’daki 
esir kampına kumandan olan 
ve her zaman “tayyareci” ol-

mak isteyen Hürkuş, yaşı ne-
deniyle ilk önce gittiği ve 1914 
yılında kurulan Tayyare Maki-
nist Mektebi’nden küçük zabit 
(gedikli) olarak mezun oldu.

I.Dünya Savaşı’nda Bağdat 
Cephesi’ne makinist olarak 
gönderilen Vecihi Hürkuş, 2 
Şubat 1916’da geçirdiği uçak 
kazasında yaralandığı için 
İstanbul’a gönderildi. İyileş-
tikten sonra gökyüzü hayali 
için çok önemli bir adım atan 
Hürkuş, Yeşilköy’deki Tayyare 
Mektebi’ne girerek ilk uçuşu-
nu 21 Mayıs 1916’da icra etti.

Tahsilinin sonunda pilot diplo-
masını alan Hürkuş, 1917’nin 
sonbaharında Kafkas Cephe-
si’nde Rus uçağı düşürdü. Böy-
lece Kafkas Cephesi’nde uçak 
düşüren ilk tayyareci oldu.

 Bir Türk’ün Azim Öyküsü: 
Vecihi Hürkuş
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Bir hava savaşında yaralanan 
Hürkuş, Ruslara esir olmadan 
önce düşmana teslim etmemek 
için uçağını yaktı. Esir olarak 
gönderildiği Hazar Denizi’nde 
bulunan Nargin Adası’ndan 
Azeri Türklerinin yardımı ile 
yüzerek kaçtı.

Birlikte kaçmayı başardığı is-
tihkâm teğmeni Salih Bey ile 
iki buçuk ayda Süleymaniye 
üzerinden Musul’a yürüdü. İs-
tanbul’a geldikten sonra İstan-
bul Hava Müdafaa Bölüğü’ne 
tayin oldu.

İstanbul’un işgalinde, Ha-
rem’den gizlice kalkan bir ge-
miyle Mudanya’ya, oradan da 
sırasıyla Bursa ve Eskişehir 
üzerinden Konya’ya giderek, 
Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda “sivil pi-
lot” olarak hizmet veren ve 
hiyerarşi açısından rütbesi 
yüzbaşı olan Vecihi Hürkuş, 
İzmir’deki Seydiköy Hava 
Meydanı’nı da işgal etti. Hür-
kuş, başarılarından dolayı 
TBMM’den üç defa takdirna-
me aldı, kırmızı şeritli İstiklal 
Madalyası kazandı.

Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle 
ayrıldıktan sonra Seydiköy’de 
açılan tayyare okulunda eği-
tim vermeye başlayan, İzmit 
Mıntıkası Tayyare Bölüğü’ne 
atanan Hürkuş, Binbaşı Fa-
zıl’ın eğitim uçuşu sırasında 
düşüp yaşamını yitirmesiyle 
yeniden İzmir’e çağrıldı.

Kara ve deniz okulunda öğret-
menlik yapan Hürkuş’un en 
büyük ideali havacılığın milli-
leştirilmesiydi. Hizmetleri ne-
deniyle Edirne’ye yanlışlıkla 
inen bir yolcu uçağına  “Veci-
hi” adının verilmesi, tayyare 
yapma düşüncesini yeniden 
canlandırdı.

Hürkuş, savaş sırasında Yu-
nanlılardan kalan uçak mal-
zemelerinden yararlanarak 
projesini hazırladığı ilk uçağı 
“Vecihi K VI’yı yaptı.

Hürkuş’un, uçabilirlik sertifi-
kası için toplanan teknik he-
yette tayyareyi kontrol edecek 
personel bulunamadı.

Sonunda teknik heyetten bir 
kişinin “Vecihi, biz sana bu 
lisansı veremeyiz. Uçağına 
güveniyorsan atla, uç, bizi de 
kurtar.” şeklindeki sözleri üze-
rine 28 Ocak 1925’te “Vecihi K 
VI” ile ilk uçuşunu yaptı.

İzin almadan uçtuğu için ceza-
landırılmasının ardından ordu-
dan ayrılan Hürkuş, Ankara’da 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“İstikbal göklerdedir.” hedefi 
kapsamında kurulan Türk Tay-
yare Cemiyeti’ne katıldı.

Halka havacılık sevgisini yay-
mak amacıyla bağış toplamak 
için bir madalya tüzüğü ha-
zırlandı. Yapılan bağışa göre 
bronz, gümüş, altın ve elmaslı 
madalya verilecek, ayrıca 10 
bin lira veren kişi, kurum, ka-
saba, ilçe veya ilin adı alınacak 
uçağa konulacaktı.

İlk uçağa burada yaşayan hal-
kın katkılardan dolayı “Cey-
han” adının verilmesinin ar-
dından Hürkuş, bu uçakla 
yurt içi bağış gezilerine çıktı.

Vecihi Hürkuş, ikinci kez Av-
rupa’ya gittiğinde Türk Tayya-
re Cemiyeti heyetiyle Alman-
ya’da Junkers ve Rohrbach 
uçak fabrikalarını ziyaret etti. 
Türkiye’de anonim şirket ha-
linde tayyare fabrikası kurmak 
isteyen Hürkuş, Fransa’da 
birçok uçak fabrikasında in-
celemelerde bulundu.Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ilk uçak 

fabrikası olarak bilinen, Milli 
Savunma Bakanlığı’nın Kayse-
ri’de Tayyare Onarım ve Motor 
Anonim Şirketi’ne (TOMTAŞ) 
ait fabrika kurma anlaşması-
nın ardından gelen teklifi ka-
bul ederek Almanya’ya giden 
Hürkuş, “Junkers A.20” uçak-
larındaki eksikliklerin düzel-
tilmesi çalışmalarında yer aldı.

1926’da “Junkers A.35” uçağı-
nın tecrübe edilmesi görevini 
başarıyla yerine getiren Hür-
kuş, TOMTAŞ’ın 14 kişilik 3 
motorlu “Junkers G.24”, diğeri 
altı kişilik tek motorlu “Jun-
kers F.13” yolcu tayyareleriyle 
Ankara-Kayseri arasında ula-
şım uçuşları yaptı. 1927’de ya-
pılan bu seferler ülkedeki ilk 
hava yolları uçuşları sayıldı.

Ankara’da 16 Eylül 1926’da 
yapılan Türkiye’nin ilk para-
şüt gösterisi sırasında Hür-
kuş’un kullandığı Junkers F-13 
uçağından Alman paraşütçü 
Heinke’nin 700 metre irtifadan 
yaptığı atlayışı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve çok sayıda 
vatandaş izledi.

Başkent’te 1930’da düzenlenen 
Sanayi Kongresi’nde Hürkuş’a 
ait yerli malı uçaklarının resim 
ve maketleri yoğun ilgi gördü.

Yıllık izninde Kadıköy’de 
kiraladığı bir keresteci dük-
kânında üç ay içinde “Vecihi 
XIV” uçağını yapan Hürkuş, 
ilk uçuşunu 27 Eylül 1930’da 
Kadıköy’ün Fikirtepe semtin-
de büyük bir kalabalık ve ba-
sın topluluğu karşısında yaptı.

Hürkuş, iki kişilik, tek motorlu 
spor ve eğitim uçağıyla Anka-
ra’ya giderek, burada bir gös-
teri düzenledi.

Dönemin Başbakanı İsmet İnö-
nü ve bazı komutanlar tarafın-
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dan uçağı incelenen Hürkuş, 
uçabilirlik sertifikası verilmesi 
için İktisat Bakanlığı’na müra-
caat etti.

Ancak, “Tayyarenin teknik 
vasıflarını tespit edecek kim-
se bulunmadığından gereken 
vesika verilmemiştir.” cevabı-
nı alan Hürkuş, bakanlık nez-
dinde yapılan girişimler sonu-
cu istenen belgenin alınması 
amacıyla uçağın Çekoslovak-
ya’ya gönderilmesine karar 
verdi. Gerekli izinleri alınan 
uçak, Ankara’da sökülerek de-
miryoluyla Prag’a gönderildi. 
Hürkuş, 23 Nisan 1931’de Çek 
yetkililerden uçuş müsaadesi-
ni almasının ardından iki gün 
sonra bu ülkeden Türkiye’ye 
gelmek için yola çıktı.

Türkiye’ye 5 Mayıs’ta ula-
şan Hürkuş, uçağın atıl kal-
maması için Posta İdaresi ile 
“Ankara-Erzurum” ile “An-
kara-İstanbul” arasında posta 
hattı kurulması için görüşme-
ler yaptı.

Türk Hava Kurumu’nun plan-
ladığı, Ankara’dan başlayarak, 
Aksaray, Konya, Manavgat, 
Antalya, Fethiye, Muğla, Ay-
dın, Denizli, Uşak, Eskişehir, 
Adapazarı, İzmit ile devam 
eden ve Yeşilköy’de başarıyla 
tamamlanan tura katıldı.

21 Nisan 1932’de ilk Türk sivil 
havacılık okulu olan Vecihi Si-
vil Tayyare Mektebi’ni (VSTM) 
kurdu.

İkisi kız olmak üzere 12 öğren-
cinin kaydolduğu okul, Türk 
gençliğini havacılığa alıştır-
mak ve “tayyareci kuşaklar” 
yetiştirmek amacıyla eğitime 
başladı. Teorik ve uygulamalı 
olarak eğitim veren, büyük bir 
atölyesi bulunan okulun Kala-
mış’ta bir hangar ve uçuş alanı 

olarak kullandığı küçük sahası 
ile Fikirtepe’de uçuş alanları 
bulunuyordu.

İş adamı Nuri Demirağ’ın 5 
bin lira bağışta bulunmasının 
ardından adı “Nuri Bey” olan 
“Vecihi XVI” kapalı kabin uça-
ğını 1933’te yaptı.

Aynı yıl tek satıhlı “Vecihi XV” 
uçağını da bitiren Hürkuş, öğ-
rencileriyle birlikte İstanbul’da 
bir gösteri uçuşu yaptı.

Öğrencilerinden Sait Bayav, 
Tevfik Artan, Muammer Öniz, 
Osman Kandemir, ilk Türk ka-
dın tayyarecisi Bedriye Gök-
men ve yeğeni Eribe’nin yalnız 
uçmayı başarmasına rağmen 
okul maddi sorunların yanı 
sıra yetiştirdiği öğrencilerin 
diplomalarına denklik veril-
memesinden dolayı kapandı.

Vecihi Hürkuş, Atatürk’ün, 
Türk Hava Kurumu Başkanı 
Fuat Bulca’ya ilettiği, çalışma-
larından faydalanması talima-
tına uyarak, yeniden Anka-
ra’ya döndü.

Burada, başöğretmen olarak 
görev yapan Hürkuş, Etimes-
gut hangarlarını yaptı. Oku-
lunda yetiştirdiği öğrenciler, 
Rusya’ya eğitime gönderildi.

Yeğeni Eribe’nin 1936’daki 
Cumhuriyet Bayramı törenle-
ri provalarında paraşütünün 
açılmaması nedeniyle yaralan-
masının ardından kaldırıldığı 
hastanede vefat etmesiyle sar-
sılan Vecihi Hürkuş, bir süre 

sonra mühendislik eğitimi için 
Almanya’ya gitti ve bir bu-
çuk yıl sonra da mezun oldu. 
Tayyare Makine Mühendisliği 
diplomasını almasının ardın-
dan Danıştay kararı ile mü-
hendis ruhsatnamesine sahip 
oldu. Türk Hava Kurumu tara-
fından Van’a tayin edilince is-
tifa ederek, kurumdan ayrıldı.

“Vecihi Havada” kitabını 
1942’da yayınlayan Hürkuş, 
1947’de Kanatlılar Birliği’ni 
kurdu. Türk Hava Kurumu’n-
dan “Magister” tipi bir öğre-
nim uçağı temin eden Hürkuş, 
kızı Gönül ile “Kanatlılar” adlı 
bir dergi çıkarttı. 1951’de beş 
arkadaşıyla birlikte havadan 
zirai ilaçlama yapmak üzere 
“Türk Kanadı” şirketini kurdu.

Hürkuş Hava Yolları’nı 29 
Kasım 1954’te kurarak, Türk 
Hava Yolları’nın seferden kal-
dırdığı uçaklardan sekiz tayya-
reyi banka kredisiyle satın aldı.

Sefer yapılmayan şehirlere 
uçuş koyma izni alamayan, 
bir süre gazete dağıtımı yap-
mak isteyen Hürkuş’un şirketi 
daha sonra kapandı.

Elinde kalan son uçağı Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü’nün 
emrinde kullandırarak, Gü-
neydoğu Anadolu’da toryum, 
uranyum ve fosfat arama çalış-
maları yaptırdı.

Hayatının son dönemlerinde 
maddi sıkıntılar çeken Vecihi 
Hürkuş, Ankara’da anılarını 
yazdığı bir dönemde beyin 
kanaması geçirdi. 16 Temmuz 
1969’da Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Hastanesi’nde ha-
yata gözlerini yummasının 
ardından Ankara’daki Cebeci 
Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Hakkında yaşadığı dönem ve 

“Başkalarının 
kanatlarıyla uçmaya 
çalışanlar ‘Hürkuş’ 

olamazlar.”
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vefatının ardından önemine 
dair bir çok makale, şiir, ve ti-
yatro oyunu yazılan Hürkuş’un 
ismi film ve dizilerde geçti. 

Türk havacılığının önemli ismi 
hatıratında, hedeflerine ilişkin 
“Gezdiğim yabancı ülkelerde 
nasıl havacılığa başladıkları-
nı, nasıl atölyeler yaptıklarını 
çok iyi biliyordum. Her şey-
den önce milli inanç ve teşvik 
bu yoldaki başarının tek çare-
siydi. Ben de muvaffak olmak 
için buna muhtaçtım. Elimiz-
den alınamayacak tek özgürlük 
tavrımızı seçme özgürlüğüdür. 
Ben Vecihi Hürkuş, bundan 88 
yıl önce ülkemi kanatlandıra-
rak soyadımı hak ettim. Benim 
özgürlüğüm milli bağımsızlığa 
tek yolun milli üretimden geç-
tiğine olan inancıma ömrümü 
vakfetmekti. Çünkü başkala-
rının kanatlarıyla uçmaya ça-
lışanlar ‘Hürkuş’ olamazlar.” 
açıklamasını yapmıştı.

‘Soyadı Kanunu’ çıkmadan 
önce Vecihi Feham olarak ad-
landırılan, 1930’lu yıllarda 
uçaklarına “Vecihi Kartal” im-
zasını koyan ve bir dönem so-
yadı “Türküş” olarak kayıtlara 
geçen Vecihi Bey, 1949’da soya-
dını “Hürkuş” olarak düzelt-
tirdi. Hürkuş’un, her dönemde 
bazı zorluklarla karşılaştığını 
ve yeni kurulan cumhuriyette 
her türlü gelişmenin önünün 
açılmasının beklendiğini ifade 
eden Tayyareci Vecihi Hürkuş 

Müzesi Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Bahadır Gürer 
şunları kaydetti:

“Vecihi Hürkuş, döneminde 
kasıtlı ve kasıtsız engel veya 
engellemelerle karşılaşmıştı. 
Dolayısıyla bu engellemeler de 
belli bir döneme has değil. Ya-
şamı boyunca devam etmiştir. 
Örneğin 1930’lu yıllarda uçak 
bir savaş aracı olarak algıla-
nıyordu. Bu şekilde değerlen-
diriliyordu. Eğer Vecihi Bey, 
Kurtuluş Savaşı’nın üç takdir-
nameli kırmızı şeritli İstiklal 
Madalya sahibi bir kahraman 
olmasa bu kadarı bile müm-
kün olmayacaktı ama 1920’li 
yıllarda 29 yaşındaki bir Türk 
gencinin uçak yapacağını kim-
se hayal bile edemezdi. Vecihi 
Bey, 1924’te ‘Vecihi K6’ uçağı-
nı imal etmiş, tamamlamış ve 
28 Ocak 1925’te de uçmuştur.”

Hürkuş’un yaşanananlar kar-
şısında hoşgörü ve inancını 
asla yitirmediğinin altını çizen 
Gürer, yine de bu olayların dö-
nemin koşullarına göre bilim-
sel olarak değerlendirilmesi-
nin doğru olacağını ifade etti.

TÜRK HAVACILIĞINDA 
HÜRKUŞ’UN İLKLERİ

• Kafkas Cephesi’nde bir Rus 
uçağını düşürerek ilk Türk 
Hava Zaferi’ni kazandı.
• İstiklal Savaşının ilk keşif 
uçuşunu yaptı, ilk hava zaferi-
ni kazandı ve bu savaştaki son 
uçuşunda bir hava alanını tek 
başına işgal etti.
• İstiklal Savaşında, her sınıf 
muharipler arasında Mustafa 
Kemal Atatürk’ün teklifleriyle 
üç defa TBMM takdirnamesi 
verilen tek kişi olarak kırmızı 

şeritli İstiklal Madalyası aldı.
• Türk toprağı üzerinde ilk 
yolcu seferini düzenledi. 
• İlk Türk tayyaresinin plan-
larını ve inşasını yaptı
• Türkiyede kurulan ilk sivil 
havacılık organizasyonu olan 
Türk Tayyare Cemiyeti (THK) 
kurucuları arasındaki ilk ve 
tek pilottur.
• Türkiye’nin ilk kez “Baş-
tayyareci” ünvanı alan kişi.
• İlk Türk sivil uçağının plan-
larını ve inşasını yaptı. 
• Avrupa semalarında bir 
Türk uçağı ile ilk uçuşu yaptı.
• Türkiye’de bir Türk uçağı 
ile ilk yurt turunu yaptı.
• İlk Türk Deniz Uçağını yaptı.
• Uçak motorlu sürat teknesi-
nin projesini ve inşasını yaptı
• Türkiye’deki ilk sivil pilotaj 
okulunu açtı.İlk Türk kapa-
lı kabin yolcu/deniz uçağını 
inşa etti.
• İlk Türk Spor ve Eğitim 
uçağını imal etti.
• İlk Türk kadın tayyare pi-
lotu Bedriye Bacı’yı (Gökmen) 
yetiştirdi.
• İlk planör inşasını gerçek-
leştirdi.
• İlk özel havayolu şirketini 
kurdu. 
• Türkiye’nin toprak altı rad-
yoaktif servetlerini tayyare ile 
tespit etti
• ICAO tarafından, dünyada 
pilotluğu 50 yılı aşan ilk Türk 
pilot olarak ödüllendirildi 
• 1916-67 yılları arasında, 
toplam 102 ayrı model uçak 
kullanarak, yaklaşık 30.000 
saati havada geçen ilk ve tek 
Türk pilot oldu.

Kaynakça: www.fikriyat.com

“Ben Vecihi Hürkuş, 
bundan 88 yıl önce 
ülkemi kanatlandı-

rarak soyadımı 
hak ettim.”
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Arkadaşlık dünyası ve sosyal 
statü kaygıları çocuklar için 
çok zorlayıcı olabiliyor. Zorba-
lığı önleme uzmanı olan Signe 
Whitson, “Yetişkinler sıklıkla 
‘Çocuğumun arkadaşlarıyla 
yaşadığı sorunlara müdahale 
etmeli miyim?’ sorusuyla kar-
şı karşıya kalıyorlar. 

Gerçek şu ki, çocukların, onlara 
karşı bir ‘silah’ olarak kullanı-
labilecek arkadaşlık ilişkilerini 
yönetmek için yetişkin deste-
ğine ve sezgisine ihtiyacı var.” 
Çocuk ve yetişkin terapisti 
Whitson, çocuklarına arkadaş-
larıyla yaşadıkları problemler 
konusunda yardım etmek ve 
onlara iyi arkadaşlar bulmayı 
öğretmek isteyen ebeveynlere 
tavsiyelerde bulunuyor.

Zorbalıkla Karşılaştığında 
Bunu Fark Etmeyi Öğretin

Çıkar sağlamak adına arka-
daşlığı veya sosyal statüyü 
suistimal etmek “ilişkisel sal-
dırı” olarak adlandırılıyor. 

Whitson, çocukların ilişkisel 
saldırıyı gördükleri an fark 
etmelerine yardımcı olmanın 
ebeveynler için ilk adım oldu-
ğunu belirtiyor. “Zorbalığın 
bu türü, çocukların arkadaşlık 
ilişkilerinde deneyimlediği so-
runları fark etmelerini zorlaş-
tıran dışlayıcı eylemleri içerir. 

Ancak acı, aşağılama ve dış-
lanmışlık, aslında apaçık 
ortadadır,” diye açıklıyor. 
Whitson’a göre, ebeveynlerin 
çocuklarını bilinçlendirmesi 

gereken konular arasında yer 
alan bazı yaygın zorba davra-
nışları şunlar:

• Partilerden ya da oyun 
gruplarından dışlamak, da-
vet edilmeyen çocuk/çocuk-
lar önünde bu partilerden ve 
oyun gruplarından bahset-
mek;
• Dalga geçmek, alay etmek 
veya kaba bir şey söylemek ve 
ardından “yalnızca şakaydı” 
demek;
• Yüz yüze, internet ortamın-
da ya da telefon aracılığıyla 
biri hakkında dedikodu baş-
latmak;
• Söylenen yapılmadığında 
arkadaşlığı bitirmekle tehdit 
etmek (“Eğer … yaparsan/
yapmazsan bir daha seninle 
arkadaşlık etmem” gibi) 

Dost Gibi Görünen Düşmanlar: 
Okul Çağında Zorbalık

Makale



• Bir çocuğu dışlamaları ko-
nusunda diğer çocukları kış-
kırtmak…

Çocuklara bu eylemlerin kabul 
edilebilir olmadığını öğretebi-
lirsek, böyle davranışlarda bu-
lunan arkadaşlarından uzak-
laşmaları için bilinçli seçimler 
yapmalarını sağlayabiliriz.

Özellikle Kız Çocuklarının Öf-
keyle Barışmalarını Sağlayın

Ayrıca, çocuklar (özellikle kız 
çocukları) öfkelenmenin yan-
lış bir şey olmadığını bilmeli-
ler – ancak, öfkelerini uygun 
bir şekilde ifade etmeleri ge-
rektiğini de bilmeliler. Whit-
son, “Öfke normal, doğal ve 
insani bir duygudur,” diye 
belirtiyor. “Ancak, birçok kız 
çocuğu çok erken bir yaştan 
itibaren öfkenin kötü olduğu 
anlayışına maruz kalıyor. 

Bu da, genç kızların isten-
meyen davranışlar karşısın-
da, ‘Affedersin ama bana bu 
şekilde davranman hoşuma 
gitmiyor,’ şeklinde tepki gös-
termelerini zorlaştırıyor. Ço-
cuklarına öfkelerini etkili bir 
şekilde ifade etmeyi öğreten 
ebeveynler – kendinden emin 
iletişim becerileri sergileye-
rek ve saygılı bir şekilde ifade 
edildiği takdirde öfkeyi kabul 
ederek – kız çocuklarının za-
rarlı ilişkilerden uzaklaşmak 
için ihtiyaç duydukları özgü-
veni güçlendirebilirler.”

Kızınıza gücünü göstermeyi 
öğretirsiniz – ki bunu, ‘Kes 
şunu,’ ya da ‘Komik olan ne?’ 
gibi basit ifadeler kullanarak 
bile yapabilir – kendisine kötü 
muamele yapılmasına izin 
vermeyeceğini karşı tarafa bil-
diren basit ama güçlü sinyal-
ler göndermeyi öğrenecektir.

Yetişkinlerin “Güvenli Ala-
nı” Çok Önemli

Ebeveynler aynı zamanda, ço-
cukları arkadaşlarıyla sorun 
yaşadıklarında onlara fikir-
lerini paylaşabilecekleri bir 
destek ortamı ve gerektiğinde 
yaslanabilecekleri bir omuz da 
sağlamalılar. 

Whitson “Çocuklar; savun-
masız kalabilecekleri, duy-
gularını dışavurabilecekleri, 
arkadaşlık ilişkilerinde yaşa-
dıkları hayal kırıklıklarından 
bahsedebilecekleri ve hatta 
ağlayabilecekleri güvenli bir 
yere ihtiyaç duyarlar,” diyor. 
“Ebeveynler, akrabalar, öğret-
menler, danışmanlar ve bakım 
rolünü üstlenen diğer yetiş-
kinler bu güvenli alanı sağla-
yabiliyor olmalı. 

Hiçbir çocuk, arkadaşlık iliş-
kisinde yaşadığı acı verici de-
neyimi kendi başına atlatmak 
zorunda kalmamalı…” Çocu-
ğunuzun sizinle her konuyu 
konuşabiliyor olduğundan 
emin olun, özellikle de duygu-
larını nasıl ifade edeceğinden 
emin olamadığı zamanlarda. 
Whitson, “Yapmaya çalıştığım 
şey çocuklara üzülmenin, in-
cinmenin ya da öfkelenmenin 

normal olduğunu ve diğer in-
sanlarla duyguları hakkında 
konuşmanın da aslında iyi bir 
şey olduğunu öğretmeye ça-
lışmak.”

İyi Bir Arkadaşta Ne Aradığı-
nı Bilmek

Ancak en önemlisi, çocuklara 
iyi bir arkadaşlığın nasıl bir 
şey olduğunu öğretin, diyor 
Whitson. “Çocuklar sağlıklı 
bir arkadaşlığın neye benze-
diğini ve nasıl hissettirdiğini 
anladıkları zaman, zararlı iliş-
kilerden kurtulmak için hazır 
hale geliyorlar,” diye belirti-
yor. 

Ebeveynleri, iyi bir arkadaşın 
sahip olduğu özellikler konu-
sunda çocuklarıyla tartışmaya 
teşvik ediyor ve bu tartışma-
ların, “İhtiyacım olduğunda 
bana yardım ediyor, bana des-
tek oluyor… Duyguları hak-
kında benimle konuşuyor, 
benim düşüncelerime ve his-
lerime de değer veriyor,” gibi 
belirgin faktörlerin de ötesine 
geçmesi gerektiğini düşünü-
yor. 

Whitson, “Ebeveynler çocuk-
larına iyi bir arkadaşlığın na-
sıl hissettirdiğini öğrettikleri 
takdirde onlara tüm hayatları 
boyunca kullanabilecekleri 
bir hediye vermiş olurlar,” 
diyor: “Sağlıklı arkadaşlık-
lar kurmak ve bunları devam 
ettirmek için gerekli olan de-
ğerleri tartışmak ve dikkatlice 
değerlendirmek, çocuklarının 
arkadaşlık konusunda akıllı-
ca seçimlerde bulunmalarına 
yardımcı olmak için yetişkin-
lerin yapabilecekleri en önem-
li şeylerden biri.”

Kaynak:   www.psychologytoday.com
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Çocuklar Nasıl Başarır ? / Mümin Sekman, Bahar Eriş
Alfa Yayıncılık - 296 Sayfa

TED Gibi Konuş / Carmine Gallo / Çev: Figen Bingül
Aganta Kitap - 280 Sayfa

Çizginin Dışındakiler / Malcolm Gladwell 
Mediacat Yayıncılık - 244 Sayfa

Anne Beynim Aç / Bahar Eriş
Alfa Yayıncılık - 164 Sayfa

İnsanlar asırlardır eski bir soruya yeni cevaplar arıyor: Çocuklara başarı-
yı nasıl öğretmeli ? Kitapları 3 milyon okura ulaşan Mümin Sekman ile 
Columbia Üniversitesi’nde “üstün yetenek eğitimi” doktorası yapan Dr. 
Bahar Eriş, çocukların başarısını artırmak için beyinlerini birleştirdi. Anne, 
baba ve öğretmenler başta olmak üzere, çocukların başarısına ilgi duyan 
herkesin kullanabileceği, yeni ve yararlı yöntemleri ortaya çıkardılar. Bu 
kitap çocukların başarısına dair en can alıcı sorulara, yeni nesil bilimsel 
cevapları anlatıyor.

Teknoloji, Eğlence ve Dizayn sözcüklerinin baş harflerinden adını alan 
TED konferanslarının gördüğü ilgi bütün dünyada artarak sürüyor. “Pay-
laşmaya değer fikirler” sloganıyla anılan, insanları bu denli etkileyen 18 
dakikalık TED konuşmaları internette 4 milyardan fazla izlendi. Peki bu 
kadar çok insanı bu kadar etkileyen konuşmaların sırrı ne? Carmine Gal-
lo’nun bu kitabı, 100’den fazla TED konuşmasının çözümlemesi, psikoloji, 
nörobilim ve iletişim uzmanlarının görüşlerini bir araya getiriyor.

Başarılı insanlar hakkında anlatılan bir hikâye vardır; onların zeki ve hırslı 
oldukları söylenir. Outliers’te Malcolm Gladwell başarının gerçek hikâye-
sinin bundan çok farklı olduğunu ve bazı insanların neden başarılı oldu-
ğunu anlamak için, bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerek-
tiğini iddia ediyor. Çizginin dışındakilerin hayatları tuhaf ve alışılmadık 
bir mantık izliyor. Gladwell bu mantığı basitleştirirken insanın kendi po-
tansiyelinden en yüksek seviyede nasıl yararlanacağı konusunda heyecan 
verici bir plan sunuyor. 

İnsan ilk bağlanma ilişkisini ailesiyle kurar. Anne babayla çocuk arasında 
üç farklı bağlanma biçimi vardır: Göbek bağı, kalp bağı, beyin bağı! Göbek 
bağı doğmadan oluşur, ekonomik bağımsızlıkla biter! Kalp bağı, doğumla 
başlar, ergenlikte biraz sarsılır, mesafelerle sınanır. Beyin bağı ise, duygu-
lar kadar anlamlara da bağlıdır. Daha derin, sağlam ve güçlüdür. Beyin 
bağı kurmak, çocuğun iç dünyasına demir atmaktır. Bu kitap, çocuğuy-
la sağlam ve derin düşünce bağları kurmak isteyenler için yazıldı. Kendi 
kendine yetebilen, karakterli ve kabiliyetli, ailesine bağlı olan ama bağımlı 
olmayan çocuklar yetiştirmeyi bilimsel verilerle anlatıyor.
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