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Yüce Türk Milletinin 
desteği ile 2 Milyar TL’ye 

yakın kaynak yaratmış 
ve Türk Millî Eğitimine 

aktarmıştır.

141 okul, 7 öğrenci yurdu, 
7 öğretmenevi yaptırmış 
ve Millî Eğitim Bakanlığı’na 
devretmiştir. Ayrıca özel 
okullara örnek/model ol-
ması amacıyla MEV Koleji 
Özel Okullarını kurmuştur.

Kuruluşundan itibaren 
27.092 öğrenciye 

karşılıksız eğitim bursu 
vermiştir ve vermeye 

devam etmektedir.

Kuruluşundan bugüne 
1.829 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 Maden Faciasında 
babalarını kaybeden 
92 çocuğumuza yaşam
boyu eğitim bursu 
vermektedir.

Şehit ve gazi çocuklarını 
MEV Kolejlerinde tüm 

masraflarını karşılayarak 
okutmuştur ve okutmaya 

devam etmektedir.

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

Serebral Palsili (Beyin 
Felçli) çocukların eğitim 

ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla Ankara’da 

MEV Gökkuşağı 
Okullarını yaptırmıştır.

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

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI’NIN
Kurulduğu 1981 Yılından Bu Yana 

Milli Eğitimimize Sunduğu 10 Önemli Hizmet

Millî eğitime katkılarımız hakkında daha fazla bilgi almak ve katkıda bulunmak için lütfen 
www.mev.org.tr’yi ziyaret ediniz.
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Değerli Okuyucular,

Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Her geçen gün gelişen ülke-
mizin eğitim ihtiyaçları da bi-
limsel ve teknolojik gelişme-
lerin yanı sıra, toplumun ve 
ekonominin kalkınmaya bağlı 
ihtiyaçlarıyla benzer bir ivme 
ile şekillenmekte ve değişmek-
tedir. 

Özellikle nitelikli insan gücü 
ihtiyacının her geçen gün art-

Başkan’dan

tığı bu dönemde hissedilen 
değişim, toplumumuzu ve 
onu oluşturan bireyleri ileriye 
taşıyarak ülkemizi “Çağdaş 
medeniyetler seviyesinin de 
üstünde LİDER ÜLKE olma” 
millî vizyonuna eriştirecek tek 
ve en önemli unsur olan eği-
tim alanında devletimizin yanı 
sıra sivil toplum kuruluşları-
nın üzerine düşen sorumlulu-
ğu da artırmakta, toplumun 
tamamının bu sürece katılımı-
nı eskisine oranla çok daha de-
ğerli kılmaktadır.

İşte eğitimin ve millî eğitim 
hizmetlerinin bu denli önem 
kazandığı böyle bir dönemde 
Vakfımız, gururla anacağı ve 
kuruluş amacına uygun hiz-
metlerle dolu otuz dokuz yılı 
geride bırakarak, Eylül ayında 
gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurulda yapılan seçimle gö-
revine başlayan yeni Yönetim 
Kurulumuzun çalışmalarıyla 
40. hizmet yılına hazırlanmak-
tadır. Bugüne kadar hayırsever 
bağışçılarımızın, eğitim gönül-
lüsü kurum ve kuruluşlarımı-
zın desteği ile her geçen gün 
büyüyüp gelişerek hizmetleri-
ni sürdüren, ülkemizin en say-
gın ve güvenilir sivil toplum 
kuruluşlarından biri olmayı 
başaran Vakfımız, şüphesiz ki; 

bundan sonra da yönetici ve 
çalışanlarıyla bu aziz milletin 
hizmetinde olmayı ilk günkü 
heyecan, azim ve kararlılıkla 
sürdürecektir. 

İşte bu bakış açısıyla, 2020-
2021 eğitim-öğretim yılı ba-
şında hizmete sunduğumuz 
MEV Koleji Özel İzmir Borno-
va Okulları Kampüsü, modern 
bir eğitim kampüsünün sahip 
olması gereken tüm nitelikleri 
bünyesinde bulundurmakta-
dır. Anaokulu, İlkokul, Orta-
okul, Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi kademelerinde hizmet 
vermeye başlayan MEV Kole-
ji Özel İzmir Bornova Okulla-
rı’nın, nitelikli eğitimi toplu-
mun tüm kesimlerine, en yeni 
eğitim teknolojileri ve sosyal, 
sportif, sanatsal yönden zen-
ginleştirilmiş eğitim program-
larıyla herkes için ulaşılabilir 
imkânları sunma konusunda 
yepyeni bir bakış açısı sağlaya-
cağına inancımız sonsuzdur.

Özellikle ‘Koronavirüs Kü-
resel Salgını’ alınan önlem-
ler nedeniyle sağlık, üretim, 
ulaşım gibi hayatî alanlarda 
görev alan tüm çalışanlar gibi 
öğretmenlerimiz de, ülkemi-
ze ve milletimize hizmet etme 
bilinciyle görevlerini yerine 

getirmektedirler. Kesintiye 
uğrayamayacak sektörler için-
de eğitim, belki de ülkemizin 
geleceği için en önemlisidir. 
Bu koşullar altında dahî, ni-
telikli eğitimin sürdürülebilir 
olması ve uygun eğitim or-
tamlarında gerçekleştirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. 
Bu nedenle alınan önlemler 
neticesinde zaman zaman yüz 
yüze, zaman zaman çevrim içi 
eğitim yoluyla öğrencilerimi-
zin eğitimlerinin aksamaması, 
devletimizin ve milletimizin 
bu zorlu dönemi diğer ülke-
lerden pozitif yönde ayrışarak 
tamamlaması gayesiyle tüm 
güçleriyle emek veren öğret-
men ve eğitim yöneticisi ar-
kadaşlarımı kutluyor, üstün 
çabaları nedeniyle kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. 

2021 yılının, Dünya ve güzel 
vatanımız için sağlık, barış ve 
huzur getirmesi umuduyla, 
başta hayırsever bağışçıları-
mız, saygıdeğer Genel Kurul 
Üyelerimiz ve kıymetli çalı-
şanlarımız olmak üzere tüm 
MEV Ailesine ve eğitim cami-
amıza sağlık ve esenlik dolu 
bir yıl diliyor, saygılar sunu-
yorum. 

        Prof.Dr.Mustafa SAFRAN 
MEV Yönetim Kurulu Başkanı
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MEV’den Haberler

Kuruluş Yıldönümümüzde Atamızın Huzurundaydık
Büyük bir gurur ve mutluluk-
la kutladığımız 39. kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri kap-
samında, kurucularımız, ba-
ğışçılarımız, yöneticilerimiz 
öğretmen ve öğrencilerimizin 
katılımıyla Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebedî istirahatgâhını ziyaret 
ettik. Gerçekleştirilen tören-
de, saygı duruşu ve mozoleye 
çelenk sunumunun ardından 
Yönetim Kurulu (eski) Başka-
nımız A.Remzi Sezgin Anıtka-
bir Özel Defterine şu cümlele-
ri yazdı:

“Ulu Önder Atatürk,
Bugün burada manevi huzu-
runuzda bulunan Millî Eğitim 
Vakfı Ailesi, Türk gençlerinin 

ilke ve inkılaplarınızla bü-
tünleşmiş idealleriniz doğ-
rultusunda eğitim almaları, 
vatana, millete faydalı, özgür 
bireyler olarak yetiştirilme-
leri amacıyla 39 yıldır milli 
eğitimimize hizmet etmekten 
gurur duymaktadır. Vakfımız, 
kurduğunuz cumhuriyetin, de-
mokrasi ve çağdaş medeniyet 
ışığının yayılmasında millî 
eğitime tüm gücüyle destek 
olmak konusunda ilk günkü 
gibi azimli ve kararlıdır. Bu 
kapsamda, ülke çapında yap-
tığımız hizmetlere ek olarak, 
ülkemizin en büyük eğitim 
yatırımlarından biri olacak 
ve bu yıl hizmete sunacağımız 
İzmir-Bornova MEV Kolejiy-
le, bugüne kadar olduğu gibi, 

bundan sonra da ülkemizi, 
hedef gösterdiğiniz “çağdaş 
medeniyetlerin üzerinde lider 
ülke olma” hedefine taşıya-
cak “fikri hür, vicdanı hür, ir-
fanı hür” nesiller yetiştirme-
ye devam edeceğiz. En büyük 
yoklukların yaşandığı savaş 
ortamında dahî, eğitime ön-
celik vererek, ülkemizin gele-
ceğine yatırım yapan önderi-
mizin huzurunda, biz de bugün 
“Önce eğitim, önce öğrenci, 
önce öğretmen !” diyor, manevî 
huzurunuzda saygıyla eğiliyo-
ruz. Ruhunuz şâd olsun.”

Özel Defterin imzalanmasının 
ardından Anıtkabir törenimiz 
MEV Ailesinin toplu fotoğraf 
çekimiyle sonlandı.
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Kaybettiklerimiz İçin Mevlit Okuttuk
Vakfımız, 39. kuruluş yılını kutladığı 14 Şu-
bat 2020 Cuma günü, Ankara Bahçelievler 
Merkez Camii’nde Cuma namazının ardın-
dan Mevlid-i Şerif okuttu. 

Bugüne kadar aynî, nakdî ya da gayrimen-
kul bağışlarıyla Vakfımıza destek olan eği-
tim gönüllüsü, hayırsever bağışçılarımızın, 
Vakfımızın kuruluşundan itibaren hizmet-
lerinde katkıda bulunan yönetici ve perso-
nelimizden ebediyete intikal edenlerin ve 
yakınlarının azîz ruhlarına bağışlanmak 
üzere okutulan Mevlid-i Şerif’e yoğun bir 
katılım göstererek dualarıyla eşlik eden 
halkımıza şükranlarımızı sunarız.

MEV’den Haberler

Değerli Eğitimcilerimiz Özcan Tekiner, 
Necat Bozkurt ve Nevzat Ayaz’ı Kaybettik

Genel Kurul Üyemiz ve Milli 
Eğitim Bakanlığı E. Müsteşar 
Yardımcısı Özcan Tekiner, 24 
Şubat 2020 tarihinde vefat etti. 
Tekiner’in cenazesi 25 Şubat 
günü Samsun Büyükcamiinde 
öğle namazına müteakip kılı-
nan cenaze namazının ardın-
dan Asrî Mezarlıkta defnedildi.

Vakfımızda ve Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nda uzun yıllar görev 
yapmış Necat Bozkurt 24 Șu-

bat 2020 tarihinde aramızdan 
ayrıldı. Merhumun cenazesi 25 
Șubat günü Karşıyaka Mezarlı-
ğı’nda öğle namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ar-
dından defnedildi. 

Vakfımız Genel Kurul Üyesi, 
eski Milli Savunma ve Milli 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz ise 
3 Aralık 2020 Perşembe sabahı 
vefat etti. Merhumun cenazesi 
4 Aralık 2020 Cuma günü İs-

tanbul Zincirlikuyu Mezarlı-
ğında öğle namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ar-
dından toprağa verildi.

Millî Eğitim Vakfı Ailesi olarak, 
Vakfımıza ve millî eğitimimize 
büyük katkılar sağlamış, çok 
önemli hizmetlerde bulunmuş 
değerli eğitimcilerimize Al-
lah’tan rahmet, ailelerine, se-
venlerine ve millî eğitim cami-
asına başsağlığı dileriz.

Özcan TEKİNER Necat BOZKURT Nevzat AYAZ
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MEV’den Haberler

40.Olağan Genel Kurul Başarıyla Tamamlandı

Korona Virüsle mücadele kap-
samında gerekli tüm önlemle-
rin alındığı Genel Kurul top-
lantısı, 5 Eylül 2020 Cumartesi 
günü saat 10.00’da MEV Ko-
leji Özel Ankara Okulları Lise 
Konferans salonunda gerçek-
leştirildi. 

Toplantı, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa 
Safran, MEB Hayat Boyu Öğ-
renme Genel Müdürü Yusuf 
Büyük, MEB Öğretmen Ye-
tiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürü Doç.Dr. Adnan Bo-
yacı, MEB Yenilik ve Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürü 
Anıl Yılmaz, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 
Osmaniye İl Milli Eğitim Mü-
dürü Aydın Albak ve Genel 
Kurul üyelerimizin yoğun ka-
tılımlarıyla gerçekleştirildi. 

A. Remzi Sezgin’in açış ko-
nuşmasını gerçekleştirmesi-
nin ardından verilen önerge 

ile oluşturulan Başkanlık Di-
vanında; Genel Kurul Üye-
lerimizin oybirliğiyle Naim 
Durmaz Başkan, Talat Bulut 
ve Güner Kurtuluş üye olarak 
yer aldılar. 

Başkanlık divanı tarafından 
kürsüye davet edilen Milli Eği-
tim Bakan Yardımcısı Prof.Dr. 
Mustafa Safran konuşmasında, 
hayırseverlerimizin bağışlarıy-
la büyüyen Vakfımızın hizmet-

lerinden övgü dolu sözlerle 
bahsederken; bu hizmetlerin 
gerçekleştirilmesinde katkısı 
bulunan tüm hayırseverleri, 
yönetici ve çalışanları rahmet 
ve minnetle andıklarını ve te-
şekkür ettiklerini belirterek, 
birlik ve beraberlik duygusu 
içinde Vakfın eğitim alanında 
daha büyük hizmetler yapaca-
ğına inandığını ifade etti.

Divan Başkanı Naim Durmaz 
kısa bir konuşma yaparak eği-
time yaptıkları katkılar nede-
niyle Vakıf Yönetim ve Dene-
tim Kurulları ile Vakıf yönetici 
ve personeline teşekkür etti.

Durmaz’ın konuşmasının ar-
dından A.Remzi Sezgin, 2019 
yılında Vakfımızca gerçekleş-
tirilen hizmetlerle ilgili Ge-
nel Kurul üyelerimize sayısal 
bilgiler verdi. Sezgin, konuş-
masında özetle; Milli Eğitim 
Vakfı, Resmi Senedi doğrul-
tusunda, Milli Eğitim Bakan-

Vakfımızın Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan ancak; Koronavirüs önlemleri kapsamında 
ertelenerek Eylül Ayında gerçekleştirilen 40. Olağan Genel Kurulu başarıyla tamamlandı. 
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MEV’den Haberler
lığı’na destek sağlamak üzere 
imkanlar ölçüsünde gelen ta-
leplerin değerlendirildiğini, 
MEV Koleji Özel Okullarının 
gerekli bakım ve onarımları 
ile teknolojik yenilemelerinin 
yapıldığını, MEV Koleji Özel 
İzmir Bornova Kampüsünün 
yapımının tamamlandığını, 
okul açılış onayının alındığını 
ve kampüsün eğitim-öğretim 
hizmeti vermeye başlandığını, 
Gaziantep MEV Koleji Kampü-
sünün yapım  çalışmalarının 
devam ettiğini ve Mersin’de bir 
MEV Koleji kampüsü yapılma-
sının planlandığını ifade etti. 
Sezgin’in ardından MEV İdari 
ve Mali İşler Müdürü Kemal 
Şahinoğlu bilançoyu sundu. 

MEV Denetim Kurulu Başkanı 
Aydın Özyar, 2019 yılı Denetim 
Kurulu Raporunu genel kurul 
üyelerimizle paylaştı. Yönetim 
ve Denetim Kurullarının Ge-
nel Kurul tarafından oy birliği 

ile ayrı ayrı ibra edilmelerinin 
ardından 2020 tahmini bütçesi 
de oybirliği ile kabul edildi.  
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 
Hasan Sağlam’ın sağlığında 
kendisi yerine Kurucu Üye 
olarak teklif ettiği  A.Remzi 
Sezgin Genel Kurul Üyeleri-
mizin oy çokluğu ile Kurucu 
Üye olarak kabul edildi. Bu 
oylamaların ardından Yöne-
tim ve Denetim Kurulu Üye-

lerinin seçimi gerçekleştirildi. 
Genel Kurul Üyelerimizce ve-
rilen oyların sayımı sonucun-
da Yönetim Kurulu üyelikle-
rine: Prof.Dr. Mustafa Safran, 
A.Remzi Sezgin, Güner Kur-
tuluş, Mehmet Temel, Talat 
Bulut, Metin Yaraman, Yusuf 
Büyük, Doç.Dr.Adnan Boyacı 
ve Hakkı Güngör seçilirken; 
Denetim Kurulu üyeliklerine 
Aydın Özyar, Ahmet İnce ve 
Naim Durmaz seçildiler. 

Daha sonra Vakıf Genel Mer-
kezinde gerçekleştirilen top-
lantıda gündem maddelerini 
ele alan Yönetim Kurulu Üye-
lerimiz, Yönetim Kurulunun 
yeni Başkan ve Başkan Yardım-
cısını da belirlediler. Yönetim 
Kurulu Üyelerimizin gerçek-
leştirdiği oylamada, Prof.Dr.
Mustafa Safran Başkan olarak 
seçilirken; Mehmet Temel’in 
de Başkan Yardımcısı olması 
kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
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MEV’den Haberler

Mehmet TEMEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1947 yılında Kilis’te doğdu. İlköğrenimini 1959’da, ortaöğrenimini 1965’te 
Kilis’te tamamladı. 1969 yılında Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu Metal İşleri Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1969 yılın-
da Muş Erkek Sanat Enstitüsünde Metal İşleri Bölümü atölye ve meslek 
dersleri stajyer öğretmeni olarak başladı. Sonra Aksaray ve Van Endüstri 
Meslek liselerinde müdürlük yaptı. 1976 yılında MEB merkez teşkilatında 
Etüt ve Programlama Dairesi Başkanlığında şube müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel Mü-
dürlüğünde şube ve birim müdürlükleri görevlerinde bulundu. 1979-1984 yılları arasında Yüksek 
Teknik Öğretmen Okulu Müdür Yardımcısı ve Müdür vekili, Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğün-
de genel müdür yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal İşleri Bölümünde 
öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1983-1985 yılları arasında Balıkesir 100. Yıl Teknik Lisesi, En-
düstri Meslek Lisesi ve Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yaptı. MEB Erkek Teknik Öğretim Ge-
nel Müdürlüğünde Daire Başkanı (1985) ve Genel Müdür Yardımcısı (1989) olarak görevlendirildi. 
Genel Müdürlükteki görevini yürütürken 1992-1994 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Üye-
liği ve Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994’te Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne 
Genel Müdür olarak atandı. 1995’te MEB Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 1999’da Millî 
Güvenlik Akademisini bitirdi. 1999 ve 2007-2008 yıllarında MEB’de Müsteşar V. olarak görev yaptı. 
İrlanda Dublin’de Thrinity College’da mesleki ve teknik eğitimin yönetimi konusunda eğitim aldı. 
Amerika, Almanya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Güney Kore, Libya, Etiyopya ve diğer bazı ülke-
lerde mesleki ve teknik eğitim alanında inceleme ve eğitim çalışmalarında bulundu. Uluslararası 
toplantı ve konferanslara katıldı. 1992 yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan Türk Cum-
huriyetleri ve Akraba Türk Toplulukları 2. Eğitim Bakanları Konferansına Talim ve Terbiye Kuru-

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Yönetim Kurulu Başkanı

1958 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa Safran, 1979 yılında Atatürk 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1985 
yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını 
tamamlamıştır. 1989 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsün-
de doktorasını vermiştir. 1984 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi, Tarih Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyeliği görevini yürüten Safran, 1989-

90 yılları arasında Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdür vekilliği yapmıştır. 1989-93 yılları arasında 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmıştır. 1990-92 yılları arası Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdürü olan Safran; yine 1992-93 yılla-
rında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölüm 
Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmüştür. Ardından bir yıl boyunca Gazi Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Enstitüsü Müdür yardımcısı olmuştur. 1995 yılından 2001 yılına kadar Gazi Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı, Kırşehir Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi 
Yönetim Kurulu Üyesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak çeşitli yerlerde görev 
yapmış, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tarih Eğitimi Anabi-
lim Dalı Başkanı pozisyonlarında toplamda 6 yıl çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Gazi Eğitim 
Fakültesi Dekanı olan Safran, 2010 yılından bu yana da UNESCO Türkiye Millî Komisyon Yönetim 
Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Bir dönem Kastamonu Üniversitesi Rektör Vekili de olan Safran, 
2012 yılından beri Türkiye Bilimler Akademisi’nde asli üye olarak bulunmaktadır. 2016 yılına kadar 
YÖK Başkan Danışmanlığı yaptıktan sonra YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği ile kariyerine devam 
eden Safran, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri
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MEV’den Haberler

Talat BULUT
Yönetim Kurulu Üyesi

1956 Ankara doğumludur. 1974 Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Oku-
lu, 1978 Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü, 1985 Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1974 yılında Ankara’da ilkokul 
öğretmeni, daha sonra Deneme Yüksek Öğretmen Okulu ile Endüstriyel 
Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulunda memur olarak görev yapmıştır. 1978-
1985 yılları arasında Ankara İli içerisinde çeşitli okullarda matematik öğret-
menliği ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunan Bulut, 1985 yılında Hukuk Fakültesini bitirdik-
ten sonra Ayrancı Akşam Ticaret Lisesinde Matematik öğretmenliği ve serbest avukatlık görevini 
birlikte yürütmüştür. 2000 yılında öğretmenlikten kendi isteğiyle emekli olmuştur. Halen serbest 
avukatlık görevine devam eden Talat Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.

A.Remzi SEZGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

11 Eylül 1943’te Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde dünyaya geldi. İlköğre-
timini Çay Kurtuluş İlkokulu’nda, ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. 
Yüksek öğrenimini 1965 yılında Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Oku-
lu’ndan birincilikle mezun olarak tamamlayan Sezgin, bir taraftan Kocaeli 
Bayındırlık Müdürlüğü’nde ve Kesikköprü barajı inşaatında teknik eleman 
olarak çalıştı. Yükseköğrenimini tamamladığı yıl hizmete açılan Bolvadin 

Yapı Meslek Lisesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı’nca öğretmen ve Okul Müdürü olarak görevlendi-
rildi. 1967 yılında ‘Avrupa Konseyi Bursu’nu kazanarak “Yapı Malzemeleri” alanında lisansüstü 
eğitim görmek üzere gittiği Hollanda’da Delft Teknik Üniversitesi ve Rotterdam Bouwcentrum’da 
öğrenim gördü. Yurda dönüşünde Manisa Salihli Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’ne atandı. Sa-
lihli’de bu görevinin yanı sıra Akşam Ticaret Lisesi Müdürlüğü’nü de vekâleten yürüttüğü yıllar 
boyunca ilçede anaokulu, halk kütüphanesi, Akşam Ticaret Lisesi gibi önemli tesislerin açılmasını 
sağladı. 1974 yılında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan Sezgin, 
1978 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1980 yılında atandığı Meslekî ve Teknik 
Öğretim Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü esnada kurulan İnşaat Emlak Genel Mü-
dürlüğü’nde Genel Müdür olarak görev aldı. Daha sonra ismi Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlı-
ğı olarak değiştirilen ve 1990 yılına kadar sürdürdüğü bu görevinin ardından, önce Yükseköğretim, 
Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak, daha sonra da Bonn (Almanya) Büyükelçili-
ği’ne Eğitim Müşaviri olarak atandı. Yurda dönüşünde Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu 
(APK) Başkanı olarak atanan Sezgin, 1999 Yılında Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi ve bu 
görevinden 2008 yılında emekli oldu. Bütün bu görevleri esnasında Japonya, Almanya, Fransa, Bel-
çika, İngiltere, İspanya, Tayland, Portekiz, Meksika, İrlanda başta olmak üzere birçok ülkede özel-
likle eğitim yapıları ve tesisleri ile ilgili birçok konferans, sempozyum ve seminere katılan Sezgin, 
ülkemizde de Millî Eğitim Bakanlığı’nca merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticilerin eğitimlerine 
yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Görevi sü-
resince binlerce eğitim tesisinin yapımını sağlayarak hizmete sunulmasında emeği bulunan, bir 
dönem OECD Eğitim Yapıları Programı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Sezgin, Kore 
Seul Olimpik Parkı Türk Çeşmesi, Bangladeş Atatürk Lisesi’nin yapımı, Milli Eğitim Bakanlığı Ba-
şöğretmen Anıtı yapımı projelerini gerçekleştirdi. İngilizce, Almanca ve Hollandaca bilen Sezgin, 
halen Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak eğitime hizmetlerini sürdürmektedir.

lu üyesi olarak katıldı. Konferansın sonuç bildirisinin yazımında görev aldı. MEB’den Müsteşar 
Yardımcısı olarak kendi isteğiyle emekli olan Temel, yazımını üstlendiği İleri Kaynak Teknolojileri 
temel ders kitabının yanı sıra; milli eğitim ve bununla ilgili yönetim hizmetleriyle ilgili MEV Yayın-
larından basılmış kitap ve makalelere sahiptir. Temel, İngilizce bilmektedir ve iki çocuk sahibidir.



10

Hakkı GÜNGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi

1947 Kastamonu doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi mezunudur. 1976 yılında Kastamonu Halk Eğitim Başkanı ola-
rak başladığı göreve başlamış, 1986 yılında yapılan kanun değişikliği ile 
İl MEM Yardımcılığı görevine getirilmiş, 1992 yılında kadar da kesintisiz 
olarak bu görevi sürdürmüştür. 1992 yılında Ankara MEM Yardımcılığı’na 
daha sonra da Ocak 1994 yılında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü göre-

vine atanmıştır. Görevde bulunduğu süre zarfında bir çok sosyal-kültürel faaliyette görev almış, 
başkanlık görevleri yürütmüştür. 10 yıl süreyle yürüttüğü Halk Eğitim Başkanlığı görevinin yanı 
sıra, 4 yıl boyunca Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkanlığı, 2 yıl boyunca Kas-
tamonu Spor Başkanlığı, 5 yıl boyunca Milli Eğitim Mensupları S.S.T Koop. Başkanlığı, 10 yıl 
boyunca Kızılay İl Başkanlığı gibi görevleri başarı ile yürütmüştür. Ankara’daki çalışmaları ara-
sında başlattığı ve halen sürdürülmekte olan “Milli Eğitime Katkı Projesi” ayrı bir yer tutar. Bu 
proje ile 1994-1995 yılında toplanan katkılarla 1150 sözleşmeli personel geçici olarak istihdam 
edilerek Ankara’daki tüm okulların personel ihtiyacı karşılanmıştır. İş merkezi statüsünde kalan 
arazilerde okul ve arsaların özelleştirilmesi projesi Türkiye’ye örnek olmuştur. 1995 yılı içerisinde 
toplam 2050 derslik için şeffaflık ve adaletle yürüttüğü onarım işi hayırsever vatandaşlarımızın 
katkılarının doğru organize edilmesi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takdir belgesi 
ile ödüllendirilmiştir. Özel eğitime muhtaç çocuklar için açılan ve taşımalı eğitim sisteminin kul-

Metin YARAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1938 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Giresun’da, 
yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden me-
zun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi bölümünde 
tamamladı. Milli Güvenlik Akademisinde eğitim gördü. İş hayatına özel 
sektörde başlayan Yaraman, Gima T.A.Ş’ nde İstanbul Bölge Müdürü, 
Genel Müdür Muavini, Genel Müdür, YK Üyeliği ve Murahhas Üyelik 
görevlerinde bulundu. TOBB Genel Sekreterliği yaptı. Anadolu Ajansı YK Üyeliği, KARTEM A.Ş. 
YK Üyeliği, Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve VAKTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. TÜBİTAK’ta TOBB’u temsilen Ekonomi Bilim Kuruluğu üye-
liği yaptı. Halen Giresun Sağlık Eğitim ve Dayanışma Vakfı (GİRSEV) yönetim kurulu başkanlığı 
görevini sürdüren Yaraman, evli ve bir çocuk babasıdır.

MEV’den Haberler

Güner KURTULUŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

1937 Çanakkale doğumludur. İlk ve ortaokulu Çanakkale’de okuduktan 
sonra eğitimini, 1953 yılında başladığı Kuleli Askeri Lisesi ve ardından 
Hava Harp Okulu ile sürdürmüştür. Pilotaj eğitimini Kanada’da tamamla-
yan Kurtuluş, Teğmen olarak Bandırma 6.Ana Jet Üssünde görev yapma-
ya başlamıştır.  Çeşitli keşif filolarında görev yapan Kurtuluş, 1971 yılında 
Kurmay Subay olarak Karargah ve kıta görevlerinde bulunmuştur. Hasan 

Celal Güzel, Adnan Kahveci ve Saffet Arıkan Bedük gibi akademisyenler ile görev yapmış, dö-
nemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam ile birlikte çalışmıştır. Mürted, 4.Ana Jet Üs Harekat 
Komutanlığından sonra Harekat Analiz Şube Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 1985 yılında 
kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuştur. Ayrıca, 17 yıl Amerikan Büyükelçili-
ğinde “Askeri İlişkiler Uzmanı” olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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Doç.Dr. Adnan BOYACI
Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de, li-
sans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ta-
mamladı. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede Eğitim Sosyolojisi 
alanında, doktora öğrenimini ise Anadolu Üniversitesinde Eğitim Yöneti-
mi alanında yaptı. Türkiye’de farklı üniversitelerde eğitim yönetimi, okul 
yönetimi ve öğretmen yetiştirme konularında lisansüstü düzeyde dersler 

verdi. Almanya Köln Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Norveç Oslo Üniversitesi Buskerud Eğitim 
Fakültesinde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2005- 2009 yılları arasında rektör danışman-
lığı, üniversite kalite kurulu üyeliği yaptı.2009-2013 yılları arasında Uluslararası Eğitim Planla-
macıları Topluluğu (International Society of Educational Planning-ISEP) yönetim kurulunda üye, 
2008-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında uzman danışman, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile 
Sosyal Politikalar Bakanlığında çeşitli projelerde uzman araştırmacı ve koordinatör olarak görev 
yaptı. Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve koordinatör olarak çeşitli görevlerde bulundu. 
2014 yılından itibaren UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Eğitim 
Komitesi Başkanlığını sürdürmektedir. 2019-2023 11. Kalkınma Planı, Eğitim Özel İhtisas Komis-
yonu Başkanı olarak görev yapmakta olup UNESCO Genel Merkezinde düzenlenen (Paris) 39. 
Genel Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 198 ülkenin yer aldığı Eğitim Komis-
yonu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. 15 Mart 2018 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Hedefleri’nin yönetim, koordinasyon izleme ve yayılı-
mından sorumlu Yönlendirme Komitesine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği 
ülkelerinin oluşturduğu 27 ülkeyi temsilen seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir. Doç. Dr. 
Adnan Boyacı’nın çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları vardır.

Yusuf BÜYÜK
Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Yusuf Büyük, ilk orta ve lise öğrenimi-
ni burada tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinden mezun oldu. 1985 yılında öğretmenlik mesleğine başlayıp 2000 yı-
lına kadar Zonguldak’ta çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 
2000 yılında İstanbul Kartal Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesine Müdür 
olarak atandı. 2004 yılında Samandıra Belediye Başkanı seçildikten sonra 
2009 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2009 - 2010 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında Ba-
kan Müşavirliği yaptı. 2010 - 2013 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 - 2018 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine ge-
çilmesinin ardından 05.12.2018 tarihinde Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü olarak 
görevlendirildi. Bu görevine devam ederken 30.04.2019-11.12.2019 tarihleri arasında ayrıca Orta-
öğretim Genel Müdürlüğü görevini de yürüttü. 09.01.2020’de Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü görevine başladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilikler 
yapan Yusuf Büyük, 23 Şubat 2017 itibarı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu 
üyeliğini, 05 Eylül 2020 tarihi itibarı ile de Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MEV’den Haberler

lanıldığı Meslek Eğitim Merkezleri Türkiye’de ilk kez 4 ilçede Güngör döneminde başlatılmıştır. 
Güngör, 3 dönem MEV Denetleme Kurulu Üyeliği, 3 dönem MEV Yönetim Kurulu Üyeliği görev-
lerini yürütmüştür. Kastamonu Özel Bahçeşehir Koleji Kurucusu olan ve 2007 yılından bu yana 
bu görevini sürdüren Güngör, Gölköy Tarım Şirketi bünyesinde hizmet vermekte olan otelin de 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
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Aydın ÖZYAR
Denetim Kurulu Başkanı

1940 yılında Trabzon - Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Çaykara’da, Orta 
öğrenimini Erzurum ve Trabzon Öğretmen Okullarında, Yükseköğrenimi-
ni İstanbul’da tamamladı. Yozgat, Erzurum ve Trabzon Öğretmen Okulla-
rında matematik öğretmenliği ve yöneticilik görevinde bulundu.1975-1995 
Yılları arasında; Bakanlık müfettişliği ve Başmüfettişliği yaptı. 1995 yılın-
da atandığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde iken 1996 yı-
lında MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğüne getirildi. 

Genel Müdürlük görevini 7 yıl yürüttükten sonra, kendi isteği ile 2004 yılında emekli oldu. Halen, 
Milli Eğitim Vakfı Denetleme Kurulu Başkanlığı ile Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet İNCE
Denetim Kurulu Üyesi

1942 yılında Vezirköprü’de doğdu. İlk ve ortaokulu Vezirköprü’de liseyi 
Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladı. Kara Harp Okulu son sınıfından 21 
Mayıs 1963 olayları nedeniyle uzaklaştırıldıktan sonra, aynı yıl Atatürk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümüne girdi ve 1967 yı-
lında mezun oldu. 1967-1975 yıllarında Samsun Havza Lisesi’nde Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenliği ve yöneticilik, 1975-1978 yıllarında Sam-
sun Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, 1978-1980 yıllarında Samsun Eğitim 
Enstitüsü ve Namık Kemal Lisesi’nde Edebiyat öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1980 yılında 
Bakanlık Müfettişliği’ne atandı. 1983 yılında Başmüfettiş ve daha sonra Teftiş Kurulu Başkan Yar-
dımcısı oldu. Kısa bir süre İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini tedviren yürüttü. Daha 
sonra MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bu görevde iken ken-
di isteğiyle emekliye ayrıldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Denetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri

Naim DURMAZ
Denetim Kurulu Üyesi

1944 yılında Balıkesir’de doğdu. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Oku-
lu’nu bitirdi. Ankara’daki Balıkesir Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti’nin 3 
yıl Başkanlığını yaptı. Okul Öğrenci Deneği Başkanlığı, Türkiye Milli Ta-
lebe Federasyonu’na bağlı Ankara Yüksekokullar Talebe Birliği Başkanlığı 
ve Türkiye Milli Talebe Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İlk 
ataması, Adıyaman Endüstri Meslek Lisesi’ne, Atölye ve Meslek Dersleri 
Öğretmeni olarak yapıldı. Adıyaman Spor Kulübü’nde futbol oynadı. At-

letizm Ajanlığı ve daha sonra Bölge Futbol hakemliği yaptı. Bu okulda 4 yıla yakın bir süre atölye 
öğretmeni ve Müdür yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Samsun Merkez Teknik Lise ve Endüst-
ri Meslek Lisesi’ne atandı. Bu okulda, 2 yıl Müdür Başyardımcılığı ve 7 yıl Okul Müdürlüğü yaptı. 
Balıkesir Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne, Okul Müdürü olarak atandı. 20 yıla 
yakın bir süre müdürlük görevini yürüttü. Balıkesir Spor Kulübü Başkanlığını yaptı. Ayrıca kısa 
bir süre Beden Terbiyesi Bölge Müdür Vekilliği görevini yürüttü. BJK Kongre Üyesi olarak toplan-
tılarına katıldı. 4 yıl Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ülkemizi temsilen değişik 
zamanlarda; Almanya, İngiltere, İsviçre, KKTC, Japonya, İtalya, Fransa ve İspanya’da bulundu. 6 
yıl boyunca yaptığı MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü görevinden 2003 yılında kendi 
isteğiyle emekliye ayrıldı.

MEV’den Haberler
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Yöneticilerimiz Okullarımızı Ziyaret Etti
Yönetim Kurulu Üyemiz Yu-
suf Büyük 13 Ekim’de Bü-
yükçekmece Okullarımızı, 
24 Ekim’de MEV Koleji Özel 
İzmir Bornova ve Güzelbah-
çe Okullarımızı ziyaret ede-
rek incelemelerde bulundu. 
Bornova Okullarımızı ziyare-
tinde Büyük’e, Bornova İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Kadir 
Kadıoğlu, Bornova İlçe MEM 
Şube Müdürü İsmail Şahin 
de eşlik etti. Yönetim Kurulu 
Üyemiz Doç.Dr. Adnan Boya-

cı  ise 9 Ekim’de MEV Koleji 
İzmir Bornova ve Güzelbahçe 
Okullarımızı ziyaret ederken; 
Güzelbahçe Okullarımızda 
her iki okulun öğretmenleriyle 
bir araya geldi. Boyacı, bura-
da yaptığı konuşmada “Say-
gınlığını uzmanlığından alan, 
bireysel ve mesleki becerile-
rini sürekli geliştirmeye çalı-
şan güçlü öğretmenler, güçlü 
geleceğin anahtarıdır. Elbette 
okullarımız bina ve teknolojik 
donanım olarak çağa uygun 

olmalı. Ancak, çocuklarımız-
da davranışsal ve akademik 
olarak gözleyebileceğimiz 
tüm olumlu değişikliklerin 
kökeninde adanmışlığı yük-
sek, sürekli gelişim ilkesinden 
asla ödün vermeyen öğret-
menlerimiz vardır.” sözlerine 
yer verdi. 2 Kasım günü ise 
MEV Koleji Özel Basınköy ve 
Büyükçekmece Okullarımızı 
ziyaret ederek yönetici ve öğ-
retmenlerimizle bir araya gel-
di ve incelemelerde bulundu. 

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) Ge-
nel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 15 Ekim’de Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Temel’i 
makamında ziyaret etti. Vakıflar arası işbirliği 
konusunda görüş alışverişinde bulunmak ama-
cıyla gerçekleştirilen ziyaret sonrasında YOYAV 
Başkanı Dr.Ateş, yaptığı değerlendirmede Vak-
fımızın gerçekleştirdiği hizmetleri takdirle takip 
ettiklerini ve iki vakıf arasındaki işbirliğinin ar-
tarak sürmesi dileklerini dile getirirken, Başkan 

YOYAV Başkanı Ateş Vakfımızı Ziyaret Etti

Yardımcımız Mehmet Temel ise aynı zamanda Onur Kurulu üyesi olduğu YOYAV’ın çalışma ve 
hizmetlerinden övgü ile söz ederek; bu anlamlı ziyaret için Dr.İbrahim Ateş’e teşekkürlerini ifade 
etti. Ziyaret sonunda Ateş, Temel’e YOYAV yayınlarından bir kitap seti hediye etti.
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Millî Eğitim Vakfı’nın Kurumsal Şeffaflık Düzeyi 
İyi Uygulama Örneği Olarak Gösterildi

Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi (ALKÜ) İİBF İş-
letme Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet Fatih Güner 
tarafından yürütülen “Türki-
ye’deki Sivil Toplum Kuruluş-
larının Şeffaflık Düzeylerinin 
İncelenmesi” başlıklı araştırma 
sonucunda MEV’in kurumsal 
şeffaflık düzeyi “Türkiye or-
talamasının oldukça üzerinde 
ve iyi uygulama örneği” ola-
rak tanımlandı.

Çalışmada, Sivil Toplum Ku-
ruluşları ile paydaşları arasın-
da oluşan bilgi eksikliği olarak 
da tanımlanabilecek ‘bilgi asi-
metrisi’ni ortadan kaldırarak 
kamusal desteğin güçlendi-
rilmesini sağlayan kurumsal 
hesap verebilirlik ve şeffaflık 
parametrelerinin kurumların 
internet sitelerinde paylaştık-
ları bilgilere göre değerlendi-
rilmesi amaçlandı. Çalışmada 
kullanılmak üzere yazındaki 
diğer çalışmalardan da fay-
dalanılarak belirlenen ölçütler 
setine göre Sivil Toplum Kuru-
luşlarının internet sitelerinde 
paylaştıkları bilgilerin şeffaf-
lık düzeyi araştırıldı. 

Araştırmada, merkezi Türki-
ye’de bulunan 280 STK’nın 
internet siteleri kurumsal şef-
faflık, faaliyet şeffaflığı ve fi-
nansal şeffaflık olmak üzere 
üç ayrı başlık altında değer-
lendirildi ve bu üç şeffaflık 
düzeyinin toplamı olarak da 
genel şeffaflık düzeyi hesap-
landı. Yapılan incelemeler so-
nucunda; 
• STK’larda üst yönetim bil-

gilerinin ve örgütsel yapıya 
dair bilgilerin paylaşım düze-
yini ölçmeye çalışan kurumsal 
şeffaflık düzeyi %70,
• STK’ların tamamladığı ya 
da yürüttüğü faaliyetlere ve 
projelere yönelik internet si-
telerinde paylaşılan bilgilerin 
ölçüldüğü faaliyet şeffaflığı 
düzeyi %48,
• STK’lara ait finansal bil-
gilerin internet sitelerinde 
paylaşılma düzeylerini ölçen 
finansal şeffaflık düzeyi %19,
• Üç şeffaflık düzeyinin bi-
leşimi/ortalaması olan genel 
şeffaflık düzeyi ise %45 olarak 
hesaplandı.

Vakfımızın resmi internet si-
tesi incelenerek yapılan analiz 
sonucunda ise Vakfımızın, 

• Kurumsal şeffaflık düzeyi 
%100;
• Faaliyet şeffaflığı düzeyi 
%100;
• Finansal şeffaflık düzeyi 
%90 olarak saptandı.
Çoğu STK’nın geçmiş yıllara 

ait verileri sistemden kaldırıl-
dığının gözlemlendiğine, Vak-
fımızın geçmiş yıllara ait çalış-
ma raporlarını da erişime açık 
tutmasının önemli bir kriter 
olduğuna ve inceleme yapmak 
isteyen paydaşlara karşılaştır-
ma fırsatı sunduğuna değini-
len incelemede Vakfımızın son 
yıllarda hazırladığı Çalışma 
Raporları ise “İyi Uygulama 
Örneği” olarak gösterildi.

Genel olarak, STK’ların daha 
şeffaf olmalarına yönelik bir 
talep olsa da, STK’ların gün-
cel ve detaylı bilgileri paylaş-
maktan kaçındıklarının ve bu 
nedenle Türkiye’de Sivil Top-
lum Kuruluşlarının internet 
sitelerini çok etkin bir şekilde 
kullanmadıklarının değer-
lendirildiği çalışmanın sonuç 
bölümünde “Sonuç olarak, 
MEV’in  internet sitesinde 
paylaştığı bilgiler ile sağladı-
ğı şeffaflık düzeyinin Türkiye 
ortalamasının oldukça üze-
rinde olduğu ve iyi uygulama 
örneği olarak diğer STK’lara 
önerilmesi gerektiği söylene-
bilir.” ifadelerine yer verildi.

Bu haber, yazarın İşletme Araş-
tırmaları Dergisi’nde yayınlanan 
“Üçüncü Sektörde Finansal Şef-
faflık Sorunu: Türkiye’deki Sivil 
Toplum Kuruluşlarının Şeffaflık 
Düzeylerinin İncelenmesi” baş-
lıklı araştırmasından derlenmiş-
tir. Makalenin tamamına cep tele-
fonunuzun kamerasını ya da QR 
Kod okuyucusunu 
kullanarak yandaki 
karekod aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz. 
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Vakfımızın, gerek eğitim prog-
ramları, gerek eğitim tesisi 
olarak kalite ve nitelikte ör-
nek/model olmak, özel okul 
fiyatları arasında dengeleyici 
unsur olmak ve nitelikli eğiti-
mi olabildiğince çok yurttaşa 
ulaştırmak amacıyla 1991 yılın-
da kurduğu MEV Koleji Özel 
Okulları, bugüne kadar başa-
rıyla sürdürdüğü eğitim felse-
fesini daha fazla bölgede, daha 
fazla veli ve öğrenciyle buluş-
turmayı hedefiyle büyüyor.

Vakıf kültürü ile bütünleşmiş 
çağdaş eğitimi, Yönetim Ku-
rulumuzun velilerimizden 
ve öğrencilerimizden gelen 
talepleri de göz önünde bu-
lundurarak her büyükşehirde 
en az bir MEV Koleji açılması 
yönündeki kararı ile destek-
leyen vakfımız, bu kapsamda 
ülkemizin en saygın eğitim 
kurumları arasında gösterilen 
MEV Koleji’nin yeni nesil eği-

tim kampüslerinin ilkini İzmir 
Bornova’da hizmete açtı. Oku-
lumuzun yapım süreci davetli 
tasarım yarışması ile başladı.

• Akla, bilime, çağın gerekle-
rine, çağdaş eğitim felsefesi ve 
koşullarına uygun, 
• Eğitim alanı-sosyal alan ve 
açık-kapalı alan dengesinin 
gözetildiği, 
• Bu alanların programlara 
uygun büyüklükte ve zaman 
içinde değişen ihtiyaçlara 
adaptasyonunu mümkün kı-
lan, 
• İnşa edildiği kentin iklimi-
ne, gelişim projeksiyonlarına 
uygun ve kentin gelişimine 
pozitif katkı sağlayacak, bir 
“Yaşayan Kampüs” fikrinin 
hayata geçirilmesi hedeflendi.

Proje seçiminin ardından, 
2020-2021 eğitim-öğretim yı-
lında hizmete açılması hede-
fiyle, toplam 39.492 m² kapalı 

alana sahip MEV Koleji İzmir 
Bornova Eğitim Kampüsü in-
şaatı ile ilgili ihale süreçleri 
kamuoyuna açık biçimde, şef-
faflıkla tamamlandı. 

Bir okul kampüsü olmanın 
ötesinde, yapının kendisinin 
eğitime katıldığı, öğrenciler-
de keşfetme, aktif öğrenme, 
araştırma, kendi deneyimle-
rini edinme, hayal gücü ve 
yaratıcılık gibi karakteristik 
motivasyonları ateşleyecek, 
öğrencinin sadece eğitim gün 
ve saatlerinde değil, bu zaman 
dilimleri dışında da severek 
geleceği vakit geçirerek kendi-
ni geliştireceği bir yaşam alanı 
olması hedeflendi. 

Vakfımızın kurumsal amaçla-
rına uygun biçimde inşa ettiği 
çağdaş eğitim bina ve tesis stan-
dartlarının üstünde bu eğitim 
yapısının temelini, hem kentin 
sosyo-ekonomik gelişimine 

MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okulları 
Eğitim-Öğretim Hizmeti Vermeye Başladı

MEV’den Haberler
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katkıda bulunmak ve hem de 
bölgenin sosyal program ihti-
yaçlarının karşılanmasına yar-
dımcı olmak amacıyla ile attı. 
Okulumuzun yapım ve dona-
tımı 100 milyon Türk Lirasını 
aşan bir yatırımla tamamlandı. 

Yeni nesil eğitim kampüsünde 
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 
lise binaları gibi eğitim yapıla-
rını olduğu kadar; çok amaçlı 
salon, spor salonu, kapalı yüz-
me havuzu gibi sosyal alanla-
rı da önemseyen Millî Eğitim 
Vakfı, neredeyse eğitim alan-
larıyla aynı yapısal büyüklü-
ğe erişen bu alanları “Yaşayan 
Kampüs” fikrinin önemli ya-
pıtaşları olarak gördü. Kütüp-
hane, kulüp odaları, inovas-
yon ve teknoloji atölyeleri gibi 

hem eğitim; hem sosyal amaçlı 
program kullanımlarına uy-
gun alanlara da geniş yer ayı-
rarak, tüm bu sosyal kullanım 
alanlarını “Yaşayan Kampüs” 
konsepti çizgisinde hem öğ-
rencilerine; hem de kente hiz-
met verebilmesi fikri etrafında 
şekillendirmiştir. Eğitim alan-
ları dışında kalan ve eğitim 
dönemlerinde öğrenciler tara-
fından kullanılan bu program 
alanlarının, okul saatleri ve 
eğitim dönemleri dışında atıl 
kalmaması, kent sakinleri ta-
rafından kullanılmaya devam 
edilebilmesi, kent yaşamına 
katkı sunması, yurttaşlar tara-
fından bir yaşam alanı olarak 
kabullenilmesi “Yaşayan Kam-
püs” fikrinin temelini oluştur-
maktadır. Eğitim yapıları ile 

sosyal program alanlarını bir-
birinden ayırırken; yanı başın-
daki Atatürk Parkı’nın doğal 
ortamını adeta kampüsün içi-
ne taşıyan, Akdeniz ikliminin 
tipik özelliklerini gösteren İz-
mir’de öğrencilere gölgelikli, 
doğal olarak iklimlendirilmiş, 
ferah bir alan sunan “Çöker-
tilmiş Avlu” fikri MEV Koleji 
Özel İzmir Bornova Okulları 
“Yaşayan Kampüs”ünün te-
mel yapısal öğesidir. Büyük 
yapısal unsurların zemin altı-
na alınarak öğrencilere daha 
fazla açık alan sunulmasına 
ve zemin altında olmasına 
rağmen doğal hava ve ışığa 
erişimlerine imkan veren ta-
sarımıyla “Çökertilmiş Avlu” 
aynı zamanda, okulun kapalı 
olduğu saatlerde, öğrenci ol-
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mayan kullanıcıyı eğitim alan-
larına sokmadan, tüm sosyal 
program alanlarına ulaştıran 
modern bir mimarî öğe olarak 
öne çıkmaktadır. 

Eğitim dönem ve saatleri dı-
şında kent sakinlerine de hiz-
met vermesi amaçlanan,

• 300 kişi tribün kapasiteli, 
toplam 1625 m² alana sahip 
kapalı spor salonu, 
• 280 kişi tribün kapasiteli, 
toplam 1618 m² alana sahip 
yüzme havuzu 
• 600 kişi kapasiteli ve toplam 
751 m² alana sahip çok amaçlı 
salon eğitim bloklarının karşı-
sında yer altına alınarak, yol 
kotunda eğitim yapılarının 
ihtiyaç duyduğu açık aktivite 
alanlarını oluşturmaktadır.

Okulunu seven, sahiplenen, 
eğitim dışı zamanlarını da 
okulda değerlendirmekten 
keyif alarak üreten, okulunun 
ona sunduğu fiziksel imkanlar 
ve nitelikli eğitim programla-
rıyla her geçen gün bir öğren-

ciden, iyi yurttaş, iyi  insan, iyi 
üreticilere dönüşen bireyler 
yetiştirmek hedefi “Yaşayan 
Kampüs”ü sadece ülkemizde-
ki değil; dünyadaki örnekleri 
ile yarışan, önemli bir proje 
olarak görmek için yeterlidir.

Yaklaşık 13.700 m² alan üzerine 
inşa edilen MEV Koleji Borno-
va Eğitim Kampüsü, bünyesin-
de bulunan eğitim, spor, sosyal 
ve teknik alanlar ile nice başarı 
öyküsüne ev sahipliği yapa-
cak çağdaş eğitim anlayışının 
benimsenmesine hizmet ede-
cektir. Öğrenci kitlesinin yapısı 
ve ihtiyaçları göz önünde bu-
lundurularak diğer yaş grup-
larından ayrı bir alanda inşa 
edilmiş tesisiyle MEV Koleji 
İzmir Bornova Anaokulu 140 
öğrenciye eğitim verecektir.

Her biri 24 derslikli ve 6 atölye/
laboratuvar ile 576 öğrenciye  
hizmet verecek ilkokul, ortao-
kul ve lise eğitim yapıları aynı 
zamanda beden eğitimi salon-
ları ve idari, hizmet ve destek 

birimleri gibi alanları da içer-
mektedir. Okulumuzun toplam 
öğrenci kapasitesi 1868’dir.

MEV Koleji İzmir Bornova 
Eğitim Kampüsü, amfitiyatro 
olarak kullanılabilen avlu ucu 
merdivenleri, yeşil iç bahçe-
lerle zenginleştirilen modern 
peyzajı, doğal iklime uygun 
korunaklı yapısı, 730 öğrenci-
nin aynı anda keyifle ve bir-
birine engel olmadan yemek 
yiyebildiği ferah yemekhanesi, 
sosyal program, spor ve teknik 
alanları, etkinlik çayırı, tek yön 
rotalı güvenli servis yolu gibi 
unsurlarıyla hem öğrencileri, 
hem de kent sakinleri için fark 
yaratacak. 

İnanıyoruz ki bu önemli eğitim 
yuvası, çağdaş eğitim mimari-
si, en gelişmiş eğitim teknolo-
jileri, Millî Eğitim Vakfı’nın 40 
yıllık eğitim tecrübesi ve nite-
likli eğitim kadrosuyla yepyeni 
bir eğitim ve eğitimcilik anla-
yışı sunarak millî eğitimimize 
değer katacak. 

MEV’den Haberler
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Vakfımızın 39. Kuruluş Yıldönümünü
Tüm Okullarımızda Coşkuyla Kutladık

Vakfımızın 39. Kuruluş Yıldö-
nümü etkinlikleri kapsamın-
da MEV Basınköy Kolejinde 
düzenlenen tören ortaokul ve 
lise öğrencilerimizden oluşan 
orkestra ve gençlik korosu-
nun seslendirdiği birbirinden 
güzel şarkılarla başladı. 2006 
yılı mezunlarımızdan Atakan 
Akarsu’nun yaptığı konuşma-
nın ardından kürsüye gelen 
Koordinatör Müdür Yakup 
Erdoğan konuşmasında “Vak-
fımız eğitim hizmetlerinde; Ata-
türk ilke ve inkılaplarına bağlılı-
ğı, Anayasal düzene ve hukukun 
üstünlüğüne saygısıyla her-
kese örnek olmaya, bu ilkeler 
ile yeni nesiller yetiştirmeye 
devam etmektedir. Vakfımız 
yetiştirdiği her öğrenciyi onu-
ru olarak görür.” sözlerine 
yer verdi. ‘MEV Günü’ ko-
nulu şiir yarışmasında bi-
rinci olan öğrencimiz Nazlı 
Delal Yılmaz’ın ‘MEV’le 
Büyüyorum’ başlıklı şiirini 

okumasının ardından 5. sınıf 
ve lise Drama Kulübü öğren-
cilerimiz ‘Yaşasın Eğitim’ adlı 
oyunu sahnelediler. Ana sını-
fı ve ilkokul öğrencilerimizin 
seslendirdiği şiirin ardından 
sahneye çıkan 5. sınıf öğrenci-
lerimiz sahneledikleri jimnas-
tik gösterisiyle izleyenlere ke-
yifli anlar yaşattı. Tören, tüm 
öğrencilerimizin MEV Mar-
şı’nı söylemeleriyle  sona erdi. 

MEV Büyükçekmece Kolejin-
de öğrenci ve öğretmenleri-
mizin oluşturduğu koronun 

şarkılarıyla başlayan törende 
yaptığı konuşmada Koordi-
natör Müdür Salih Özmen 
“Çocuklarımızın ifadeleri ile an-
latırsak; Vakfımız bir yaşam ışığı, 
birlik ve beraberlik içinde kocaman 
bir aile, nesilden nesile taşınan bir 
meşale demek, Atatürk yolundan 
dönmemek, geleceğe miras bırak-
mak, sonsuzluğa uzanmak de-
mek…Milli Eğitim Vakfı’nın ulu 
önderimiz Atatürk’ün yolunda, 
giderek artan bir coşkuyla, daha 
nice yıllar eğitimimize destek ver-
mesini diliyoruz. Doğum günün 
kutlu olsun Milli Eğitim Vakfı...” 

cümlelerine yer verdi. Dra-
ma ve modern dans göste-
risiyle devam eden törende 
“MEV’de Yaşam” konulu 
bir de sinevizyon gösteri-
mi gerçekleştirildi. Tören, 
İlkokul 1. sınıf öğrencileri-
mizin seslendirdiği ‘MEV 
şiirleri’nin ardından sahne-
lenen ritm ve Zeybek göste-
rileri ile sona erdi.
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MEV Ankara Koleji, Vakfımı-
zın kuruluş yıldönümü etkin-
likleri kapsamında yönetici,  
öğretmen, veli ve öğrencileri-
mizle Anıtkabir’de Büyük Ön-
der Atatürk’ün huzurundaydı. 
Milli Eğitim Vakfı adına 
Yönetim Kurulu (eski) 
Başkanı A.Remzi Sezgin 
ve değerli Yönetim Kuru-
lu Üyelerimiz tarafından 
Atamızın mozolesine 
çelenk sunumu ve Anıt-
kabir Özel Defteri’nin 
imzalanması ve aile fo-
toğrafı çekiminin ardın-
dan Anıtkabir ziyareti 
tamamlandı. 

Anıtkabir’den sonra okul kon-
ferans salonunda gerçekleştiri-
len törenin açış konuşmasında 
Koordinatör Müdür İbrahim 
Uzun “Milli Eğitim Vakfı yar-
dımlaşma ve dayanışmanın ku-
rumlaşmış halidir. Ülkelerin ka-
deri eğitimle çizilir. Bu anlayışla 
çağdaş bireyler yetiştiren vakfımız 
eğitime verdiği hizmetle en ön saf-
larda yer almaktadır. Eğitimin ya-
nında ve bilimin ışığında olan vak-
fımızın 39.gurur yılı kutu olsun.” 
cümlelerine yer verdi. 

Kutlama etkinlikleri kapsamın-
da Türkçe Zümresi tarafından 
düzenlenen ’Yardımlaş-
ma ve Dayanışma’’ konu-
lu öykü yarışmasında ve 
ilkokul öğrencileri arasın-
da düzenlenen şiir yarış-
masında dereceye giren 
öğrencilerimiz  ödülleri-
ni Koordinatör Müdürü 
İbrahim Uzun ve İlkokul 
Ortaokul Müdürü Pınar 
Baydaş’ın elinden aldılar. 
Ödüllerin sunulmasının 
ardından ilkokul, ortao-
kul ve lise öğrencilerimiz tara-
fından Vakfımızın 39. kuruluş 
yılı anısına hazırlanan bir sine-

vizyon gösterisi gerçekleştiril-
di. Piyano dinletisi ile devam 
eden törende, öğrencilerimiz-
den oluşan koronun seslendir-
diği şarkılar törene katılanlara 
keyifli anlar yaşattı. 

Öğrencilerimiz tarafından sah-
nelenen bale, modern dans, 
folklör gösterileriyle süren tö-
ren, muhteşem bir gitar dinle-
tisi ile sona erdi. 

MEV Güzelbahçe Kolejinde 
düzenlenen törende öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin yanı 
sıra, Güzelbahçe Kaymakamı 
Hüseyin Kulözü, Güzelbah-
çe Belediye Başkanı Mustafa 
İnce,  Güzelbahçe İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Öznur Çetin 
ve Güzelbahçe İlçe Milli Eği-
tim Şube Müdürü Muhammet 
Girgin de yer aldı. 

Törenin açış konuşmasını ya-
pan ve Vakfımızın 39 yıllık 
hizmetlerini özetleyerek ko-

nuşmasına başlayan, MEV 
Özel Güzelbahçe Okulları Ko-
ordinatör Müdürü Murat Zor-
luer, konuşmasının devamın-
da  “Vakıfçılık bir gönül işidir. 
Bağışçılarımız, o yüce insanları-

mız, gönüllüler listesinin 
başında yer alıyorlar. Ken-
dilerine şükranlarımı su-
nuyorum. Millî Eğitim 
Vakfında şimdiye kadar gö-
rev yapmış tüm Yönetim ve 
Denetim kurulu üyelerimi-
ze de teşekkürlerimi ve şük-
ranlarımı sunuyorum. Ha-
yatını kaybeden yönetim ve 
denetim kurulu büyüklerim 
ile bağışçılarımızı rahmetle 
anıyorum.” cümlelerine 

yer verdi. 

Törende, 39. Kuruluş Yılı et-
kinlikleri kapsamında düzen-
lenen “MEV Benim Okulum 
Benim Değerlerim” konulu 
resim, fotoğraf yarışması ile 
“İyilik bizimle Büyür” konulu 
şiir ve kompozisyon yarışma-
larında dereceye giren öğren-
cilerimiz başarı belgeleri ve 
hediye çekleri ile ödüllendiril-
di. Kompozisyon yarışmasın-
da birinci olan Fen Lisesi öğ-
rencimiz İrem Karabudak  ve 
şiir yarışmasında “İyiliğin Adı 
MEV” isimli eseriyle birinci 

olan ortaokul öğrencimiz 
Defne Bayman’ın eserle-
rini seslendirmelerinin 
ardından lise öğrencileri-
miz, hazırladıkları şiirsel 
sunumla Vakfımızın iyi-
liği büyütmede üstlen-
diği sorumluluğu ifade 
ettiler. Ortaokul step ve 
dans grubumuzun per-
formansının büyük be-
ğeni ile izlendiği tören, 
ilkokul koromuzun ses-

lendirdiği birbirinden güzel 
şarkılar ve MEV Marşı ile sona 
erdi.



20

MEV Kolejinden

Türk Milleti’nin Bağımsızlık Yemini 
İstiklal Marşımızın 99. Yılını Kutladık

Milletimizin bağımsızlık ye-
mininin  manzum ifadesi olan 
İstiklal Marşı’mızın kabülü-
nün 99. yılı 12 Mart 2020’de 
tüm MEV Koleji kampüslerin-
de yönetici, öğretmen, öğren-
ci ve velilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirilen törenlerle kut-
landı. 

MEV Basınköy Kolejinde dü-
zenlenen törende açış konuş-
masını yapan Ortaokul Mü-
dür Yardımcısı Serap Şenyurt 
konuşmasında “Olanaksızlıklar 
içindeki halkımıza o çetin 
koşullarda umut, güven, 
inanç aşılayan bu dizeler, 
aynı zamanda Türk ulu-
sunun tarihinden getirdiği 
yüce kişilik özelliklerini, 
yüksek ruhunu, saygın ve 
soylu duygularını, düşün-
celerini betimleyen edebi 
bir anıttır.” sözlerine yer 
verdi. Mehmet Akif Er-
soy’un İstiklal Marşı’nı 

yazış öyküsünün anlatıldığı 
sinevizyon gösterisinin iz-
lenmesinin ardından İlkokul 
öğrencilerimizden Ataberk 
Günaydın İstiklal Marşı’nın 
on kıtasını büyük bir coşkuyla 
okudu. Tören, Ortaokul öğ-
rencilerimizin sahneye koy-
dukları 12 Mart isimli orator-
yonun ardından sona erdi. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 
99.yıl dönümü MEV Ankara 
Koleji’nde de gerçekleştirilen 
etkinlik ve törenlerle coşkuy-

la kutlandı. İstiklal Marşı’mı-
zın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Milli Marş olarak 
kabul edilişinin 99.yıl dönü-
münde İlkokul Konferans Sa-
lonunda düzenlenen törende 
öğrencilerimiz, öğretmenleri 
rehberliğinde hazırladıkları 
şarkı, şiir ve drama gösterile-
riyle törene katılanlara keyif 
ve duygu dolu anlar yaşattı-
lar. İlkokul öğrencilerimizden 

oluşan koro, İstiklal Marşımızı 
işaret dili ile zenginleştirerek 
“milli ruh” vurgusunu büyük 

bir coşku ile gerçekleş-
tirdiler ve başta Büyük 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere 
tüm kahraman şehitle-
rimizi ve milletimizin 
bağımsızlığa ve kutsal 
değerlerine olan inan-
cını destanlaştıran millî 
şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u saygı ve min-
netle andılar. 



21

MEV Kolejinden

MEV Büyükçekmece Kolejin-
de gerçekleştirilen törenin açış 
konuşmasını Sosyal Bilimler 
Zümre Başkanı Şenay Taş ger-
çekleştirdi. Taş yaptığı konuş-
mada “İstiklâl Marşını sevmek, 
ülkemizi sevmektir, İstiklal Mar-
şını coşkuyla söylemek, ülkemize, 
bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. 
Bağımsızlığınıza sahip çıkmak 
ise, onurumuza sahip çıkmaktır.
İstiklâl Marşı ve bayrak törenle-
rinde bizlerin göstereceği ciddiyet 
ve coşkunun derecesi bize bıra-
kılan yüce mirasa ne denli sahip 
çıktığımızın göstergesi olduğun-
dan; bayrak törenlerine karşı her 
zamankinden daha duyarlı olmak, 
bağımsızlık sevdası ile bu toprağa 
düşmüş şehitlerimize karşı boy-
numuzun borcu olmalıdır. An-
cak o zaman İstiklâl Marşımızın 
yazarı Mehmet Akif Ersoy’un 
“Allah bu millete bir daha İstiklâl 
Marşı yazdırmasın” duası ger-
çekleşir.” cümlelerine yer verdi. 
Öğretmenimizin konuşması-
nın ardından sahneye çıkan 

öğrencilerimiz sergiledikleri 
Oratoryo ve piyeslerle Meh-
met Akif’i andılar ve İstiklal 
Marşımızın kabul edilişinin 
99.yılını coşkuyla kutladılar.

MEV Güzelbahçe Kolejinde  
gerçekleştirilen törenin açış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Tarih Öğretmenimiz Münibe 
Tural, konuşmasında “Mehmet 
Akif, İstiklâl Marşı’nı kahraman 
ordumuza ithaf etmiştir.  Ayrıca 
‘Bu şiir bana değil millete aittir’ 
diyerek İstiklal Marşı’nı Safahat 
adlı eserine koymamıştır. Başta 
Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bu vatan 
uğruna can veren tüm şehitle-
rimizi ve Mehmet Akif Ersoy’u 
rahmetle anıyorum. Hepimizin 
mücadeleci ruhunu kaybetme-
den, Atatürk ilkelerine bağlılık-
tan ödün vermeden aydınlık ya-
rınlara yürümesini diliyorum.” 
ifadelerine yer verdi. Törende  
daha sonra “İstiklâl Şairi Meh-
met Akif Ersoy” adlı belgesel 

ve ortaokul öğrencilerimizin 
hazırladığı “Mehmet Akif Er-
soy ve İstiklâl Marşı” konulu 
şiirsel sunum keyifle izlendi.

Sonrasında, Anadolu ve Fen 
Lisesi Müdürü Tülay Yazgan, 
günün anısına okulumuz Türk 
Dili ve Edebiyatı Zümresi ta-
rafından Lise öğrencilerine 
yönelik düzenlenen  “Hakk’ın 
Sesi Mehmet Akif Ersoy” tema-
lı şiir yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere, Koordina-
tör Müdür Murat Zorluer ise  
Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen “Bayrak ve Bağımsızlık” 
konulu resim yarışmasında 
ilçe birincisi olan İlkokul 3. sı-
nıf öğrencimiz Hayat Mercan 
Kızılkan ile yine okulumuz 
Türkçe Zümresi tarafından 
düzenlenen “Mehmet Akif Er-
soy ve İstiklâl Marşı” temalı şiir 
yarışmasında derece alan öğ-
rencilerimize başarı belgeleri-
ni ve hediye çeklerini verdiler.
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Sürekli Kurumsal Gelişimde MEV Koleji Farkı
MEV Kolejlerinde Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, yıllık eğitim programı kapsamın-
da yönetici ve öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini desteklemek, eğitim, öğretim 
ve bununla ilgili yönetim hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sürekli kurumsal gelişimi sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen ‘Bilgi ve Deneyim Paylaşım Seminerleri’ ile ‘Hizmetiçi Eğitim Seminer-
leri’ geliştirilerek sürdürülüyor. Gerçekleştirilen ‘Bilgi ve Deneyim Paylaşım Seminerlerinde’ her 
öğretmenimiz her yarı ders yılında bir kez, her yöneticimiz her ders yılında bir kez olmak üzere, 
branşlarında ya da eğitimle ilgili bir konuda görev arkadaşlarına sunum yapıyor. Böylece MEV 
Kolejlerinde sürekli kurumsal gelişim mekanizması her zaman aktif tutulmuş oluyor.  Ayrıca 
2017-2018 eğitim öğretim yılından bu yana, okullarımız da kurulan komisyonlar tarafından bu 
seminerleri gerçekleştiren öğretmenlerimize bir ders saat ücretinin beş katı ücret ödeniyor. Bilgi 
ve Deneyim Paylaşım Seminerleri dışında Genel Müdürlüğümüz ve okul yönetimleri tarafından 
yurt içinde ve yurt dışında eğitimle ilgili yeni gelişmeler hakkında hizmet satın alma yöntemiyle 
ya da rehberlik servislerimiz aracılığıyla yarı yıl ve yaz tatilini sürekli hizmet içi eğitim program-
ları düzenleniyor.

MEV KOLEJİ ÖZEL OKULLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM SEMİNERLERİ

EĞİTİM-
ÖĞRETİM YILI 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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GÜZELBAHÇE 202 184 161 186 149 171 206 176 180 162 232 164 232 165 236 165

ANKARA 75 75 146 86 166 86 179 93 189 98 201 104 211 109 231 119

BASINKÖY 81 137 116 132 242 130 179 122 157 110 168 109 115 114 87 101

B.ÇEKMECE 42 53 29 67 70 77 68 79 132 77 141 82 173 94 187 100

MEV KOLEJİ ÖZEL OKULLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

EĞİTİM-
ÖĞRETİM YILI 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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GÜZELBAHÇE 35 179 20 181 23 166 31 171 32 159 22 161 28 163 30 163

ANKARA 39 69 32 80 43 80 30 86 - - 10 97 25 102 8 112

BASINKÖY 6 130 8 126 7 124 11 115 10 103 8 102 11 107 14 103

B.ÇEKMECE 7 50 12 63 18 72 14 73 8 71 11 75 8 89 6 93
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Irmak’tan Öykü Dalında Türkiye Derecesi
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 7. sınıf öğ-
rencimiz Irmak Gülen, Yaratıcı Çocuklar Der-
neği tarafından düzenlenen “Doğa ve İnsan” 
konulu öykü yarışmasında “Kayıp Ormanın 
Kurtarıcısı” öyküsüyle Türkiye derecesi alma-
yı başardı. Öğrencimizin eseri, seçkin bir yayı-
nevi tarafından dereceye giren diğer tüm eser-
lerle birlikte kitap haline getirildi ve çevrim içi 
seçki olarak okurlara sunuldu.

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen, 114 canımızı alan 
İzmir depremi sonrasında zarar gören ailelere destek 
olmak amacıyla MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okul-
larımızın öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımları ve 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızın desteğiy-
le gerçekleştirilen kampanya sonucunda toplanan yar-
dım malzemeleri AFAD yetkililerine teslim edildi. Ayrı-
ca okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz Bornova İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünün çağrısını da dikkate alarak 
depremde yitirdiğimiz canların anısını yaşatmak adına 
hayatını yitiren öğrenci, öğretmen ve tüm kayıplarımızın 
anısına birer fidan dikti. 

Yardım Malzemeleri AFAD’a Teslim Edildi

Ela Gönen’e Japonya’dan  
Bir Bronz Madalya Daha 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 3. sınıf 
öğrencimiz Ela Gönen’in eseri Japonya’da dü-
zenlenen World Children’s Picture Contest adlı 
resim yarışmasında bronz madalya ile ödül-
lendirildi. Ela geçtiğimiz yıl da aynı yarışmada 
Dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.

Tüm Kampüslerimiz “Okulum Temiz Belgesi” Aldı
MEV Koleji’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan 
beş kampüsünün tamamı, Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) denetimlerinden geçerek Covid-19 Küresel Salgı-
nı önlemleri kapsamında eğitim kurumlarında gerçek-
leştirilmesi gereken hijyen koşullarını sağladığını kanıt-
ladı ve “Okulum Temiz” Belgesi almaya hak kazandı. 
Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, 
enfeksiyon önleme ve kontrol  kılavuzu doğrultusunda 
hijyen şartlarını sağlayan, enfeksiyon önleme ve kontrol 
süreçlerini başarıyla yöneterek hazırlıklarını tamamla-

yan okullarımız için hazırlanan “Okulum Temiz” Belgeleri okul müdürlüklerimize teslim edildi.
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ROBOMEV, FLL Jr. Fuarı’ndan Ödülle Döndü
Bilim Kahramanları Derneği tarafından pandemi se-
bebiyle bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilen FLL 
Jr. Fuarı’na Bilgisayar Öğretmenleri Yasemin Mert 
Yıldırım rehberliğinde katılan MEV Koleji Özel Ba-
sınköy Ortaokul öğrencileri Ataberk Günaydın, Se-
lin Çelebiler, Emre Sefa Uluata, Emir Kuş, Mehmet 
Emin Gül, Zehra Betül Özden’den oluşan ROBO-
MEV Takımı Sihirli Ellerin Yazılımı ödülünü kazan-
dı. Öğrenciler, pandemi nedeniyle bu yıl çevrim içi 
olarak gerçekleştirilen FLL Jr. Fuarı’na evlerinden 
katılarak hazırladıkları posterlerini ve robotik çalış-
malarını video ve görsellerle paylaştılar. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile 
Bilimsel İşbirliği Protokolü İmzalandı

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen 
Lisesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ara-
sında 22 Eylül 2020 tarihinde bilimsel işbirliği 
protokolü imzalandı. İYTE Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Baran ile MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan’ın 
imzaladığı protokol sayesinde İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü ile ortak bilimsel çalışma 
ve araştırma projeleri yapılabilecek. Öğrenci-
lerimiz İYTE’nin laboratuvar ve kütüphanesini 
kullanarak araştırma olanaklarından yararlanabilecek. Robotik, kodlama, mekatronik konuların-
da bilimsel çalışmalara yönelik bilgilendirme ve seminer çalışmalarına öğrenci katılımının yanı 
sıra öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik  panel ve konferanslar düzenlenecek.

“Okuma Durağı” Projesi Başarıyla Tamamlandı
2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul öğ-
rencilerimize kitap sevgisini aşılamak, pay-
laşmanın önemini kavramalarını sağlamak 
amacıyla “Paylaşılan Her Kitap Yarınlara Güç 
Katar” sloganıyla başlatılan “Okuma Durağı” 
kitap toplama projesi için MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece İlkokulu sınıflarında kitap 
kumbaraları oluşturuldu. Dönem boyun-
ca sürdürülen kitap toplama kampanyasına 
pandemi nedeniyle ara verildi. 2020-2021 eği-
tim-öğretim yılının başlamasıyla kaldığı yer-
den devam edilen proje, 4 Kasım 2020 tarihin-
de tamamlandı. Toplanan kitaplar Gaziantep 
İli İslahiye İlçesinde bulunan Dervişpaşa Ortaöğretim Okuluna gönderildi. İstanbul’dan Gazian-
tep’e uzanan bu kitap kardeşliği yolculuğunda öğrencilerimiz, yardımlaşmanın ve paylaşmanın 
önemini bir kez daha kavradılar.
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Pandemi Döneminde Ekranlar Sahne, 
Evler Tören Alanı Oldu

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 Küresel Salgını nedeniyle MEV Koleji Okulla-
rımızda eğitim-öğretim çalışmaları gibi tören programları da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
Yaşadığımız tüm olumsuzluklara inat MEV Koleji geleneğini bozmadan, törenlerimizi, anma ve 
kutlama etkinliklerimizi aynı coşku ve heyecanla ekranlara taşıdık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Okul mezuniyet törenleri, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü 
gibi önemli günlerde öğrencilerimizin sesini, soluğunu, birbirinden güzel mesajlarını, şiirlerini, 
kompozisyonlarını, resimlerini evlerimizden takip edebileceğimiz şekilde çevrim içi derslerimize, 
sosyal medya mecralarımıza ve web sitelerimize yansıttık. 

Erasmus+ Viyana Proje Çalışma Gezisi  Tamamlandı
MEV Ankara Koleji öğretmen ve öğrencilerinin  
“Sustainability” başlıklı Erasmus+ proje gezisi 
9-15 Şubat 2020 tarihleri arasında 3 Öğretmen ve 
12 öğrenci ile Avusturya-Viyana’da gerçekleşti-
rildi. Proje gezisi, 10 Şubat Pazartesi günü proje 
ortağı ülkeler olan Almanya, Macaristan, Finlan-
diya, İspanya’dan gelen öğretmen ve öğrencilerin 
Viyana “Brigittenauer Gymnasium” okulunda 
buluşması ile başladı. Öğrencilerimiz proje çalış-
malarının yapıldığı 1 haftalık süre içinde, ‘Sürdü-
rülebilirlik’ konulu proje ile ilgili pratik ve teorik 
çalışmalar yaptılar. Atölyelere katılarak, kendi ülkeleri ve diğer ortak ülkeler ile ilgili sunumlar 
hazırladılar. Proje ortağı tüm ülkeler, yapılan çalışmalar ile diğer ülkeleri tarih ve tarih konusu 
altındaki yan başlıklar çerçevesinde tanıma ve bilgi sahibi olma fırsatı buldular.
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Derin, Türkiye Kadınlar 
Basketbol Birinci Liginde
Okulumuzda ortaokul öğrencisiyken gönül 
verdiği basketbol branşında kısa sürede büyük 
başarılara imza atan, hem akademik başarıları 
hem de sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 
katılımıyla göz dolduran MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Fen Lisesi 11. sınıf öğrencimiz Derin 
Bulut, Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Lig 
takımı Urla Gençlik Spor Kulübüne transfer 
oldu. Şimdiye kadar farklı takımlarda üç kez 
İzmir şampiyonluğu, bir İzmir üçüncülüğü 
kazanan öğrencimiz, 2004 doğumlu sporcular 
arasında 1. lige çıkma başarısını gösteren nadir 
isimlerden biri olarak hepimizi gururlandırdı.

Naz’ın Resmi, 538 bin Eser İçinden İl Birincisi Oldu

Genç nesilleri bağımlılıktan korumak ve toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla, 
Yeşilay Cemiyeti ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ülke çapında düzenlenen “Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması”nda MEV Koleji Özel Basınköy Fen Lisesi öğrencimiz Naz 
Kestane, İstanbul il birincisi oldu. Yeşilay’ın 10. kez düzenlediği yarışmaya bu yıl 19.100 okuldan 
538.633 eser başvurdu. Naz Kestane’ye,  görsel kategoride “Bağımlılık” konulu resim yarışmasında 
aldığı ödül, Millî Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle, İl Millî Eğitim Müdürü Levent 
Yazıcı tarafından verildi.

Dora Zeynep, Başarıya Yelken Açtı
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz 
Dora Zeynep Kırlakoç, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 31 
Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışlarında Opti-
mist Junior Kızlar kategorisinde İstanbul İkincisi;  Türkiye Yelken 
Federasyonu Kocaeli Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü’nün des-
tekleriyle 7-8 Kasım 2020 tarihleri arasında, 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışla-
rında yine aynı kategoride İzmit-Kocaeli Şampiyonu olmayı başa-
rarak bizleri gururlandırdı. 
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Miniklerimizden ‘DostMama’ Kampanyası
Sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor, onlara sahip çıkıyo-
ruz. MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okullarımız, öğrenci-
lerimizde sosyal duyarlılık bilinci geliştirebilmek amacıyla 
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kap-
samında sokakta yaşayan can dostlarımız için “DostMama” 
kampanyası başlattı. Yürütülen kampanyaya öğrencileri-
miz ve velilerimiz büyük destek verdi. Toplanan mamalar, 
sokakta yaşayan can dostlarımıza dağıtılmak üzere okul 
yöneticilerimiz tarafından Bornova Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürü Melike Alpdağ’a teslim edildi. Alpdağ, dü-
zenlenen kampanya nedeniyle okulumuza teşekkür ederek “Hayvan sevgisi çocuklukta başlar, 
sizler de bu kampanyayla yarınlarımız için çok sayıda hayvan sever kazandırmış oldunuz.” dedi. 
Kampanyaya destek veren tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ı Ağırladık
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi imzalanan “Bi-
limsel İşbirliği Protokolü” kapsamında İYTE Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Baran, MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okullarımızın konuğu oldu. 14 Ekim 2020 tarihinde 
gerçekleşen konferansta, yüz yüze eğitim alan 12. sınıf 
öğrencilerimizle konferans salonunda, uzaktan eğitim 
alan öğrencilerimiz ve velileri ile ekranlarda buluşan 
Baran, öğrencilerimize umut ve motivasyon aşılayan 
“Geleceği Bilim ile İnşa Etmek” başlıklı sunumuna, 
iki temel yaşam motivasyonu olan geleceğe iz bırak-
ma ve hep daha fazlasını isteme motivasyonlarından örnekler vererek başladı. Bıraktığı eserlerle 
ölümsüzlüğü yakalama isteği ile hep daha fazlasını isteme dürtüsünün iyi yönetilebilirse gelişime 
önemli etkileri olduğundan söz etti. Toplumların eğitim, sağlık, teknolojik ve daha birçok alanda 
gelişimine bilim insanlarının neden ve niçin sorularını fazlaca soran insanlar olarak önemli kat-
kılarda bulunduğuna değindi. Geleceğin aydınlığının gençlerin hayalleri ve hedeflerinin büyük-
lüğü ile doğru orantılı olduğunu söyleyen Baran, “Öyle hayalleriniz ve hedefleriniz olsun ki hiç 
kimse size inanmasın. Sizin hayalleriniz ölçüsünde içinde yaşadığınız toplum, ülkeniz ve dünya 
gelişecektir. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmayı hayatınızın bir parçası haline getirin.” dedi. 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan sunum sonunda 
Prof. Dr. Yusuf Baran’a teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

AB Kod Haftası (CodeWeek) Etkinliklerine Katıldık
MEV Koleji Özel İzmir Bornova İlkokulu öğrencilerimiz, 
Avrupa Okul Ağı tarafından yürütülen AB Kod Haftası 
(CodeWeek) etkinliklerine katıldı. Avrupa Komisyonun-
ca desteklenen harekete katılan İlkokul 1 ve 2’nci sınıf 
öğrencilerimiz; code.org ile blog tabanlı kodlama etkin-
liği gerçekleştirerek sertifikalarını aldı. AB Kod Haftası 
etkinlikleri kapsamında, öğrencilerimiz, kodlama ve di-
jital okuryazarlık hakkında eğlenceli bir yolla bilgi sahi-
bi oldu, yeni fikirler keşfetme, gelişen teknolojinin nasıl 
çalıştığını anlamlandırma imkânı yakaladı.
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Masal Oran, ‘Altın Kitap’a Giren İlk Türk Kızı Oldu 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz 
Masal Oran, Avrupa’da ka-
zandığı birinciliklerle “Gol-
den Book”a (Altın Kitap) 
kendi kategorisinde adını yaz-
dıran ilk Türk kız sporcu oldu. 
Sırasıyla 20-24 Kasım 2019 ta-
rihleri arasında Slovenya’da, 
14-18 Ocak 2020 tarihleri ara-
sında Belgrat’ta,  12-16 Şubat 
2020 tarihleri arasında Bulga-
ristan’da gerçekleşen Artistik 
Buz Pateni Şampiyonaları’nda 
elde ettiği derecelerle kendi 
kategorisinde Avrupa 1.si olan 
Masal’ın hedefi ise olimpiyat-
lara katılarak ülkemizi temsil 

edebilmek. Her Türk sporcu 
gibi önce milli takıma girme-
yi istediğini söyleyen Masal, 
“İlk hedefimi gerçekleştirdim, 
ikinci hedefim de olimpiyat-
larda ülkemi temsil etmek 
ve İstiklal Marşı’mızı dinlet-
mek.” diye konuştu. 

Öğrencisiyle gurur duyduğu-
nu belirten MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Okulları Koordi-
natör Müdürü Murat Zorlu-
er, “Masal, okulumuzun buzlar 
kraliçesi. Milli takımın en küçük 
bireyi olarak imza attığı başarılar 
çok büyük. Onunla gurur duyu-
yoruz.” dedi. 

MEV Koleji Özel Ankara İlkokul ve Ortaokulu, tarafından idareci, öğretmen, veli ve öğrenci-
lerimizin desteğiyle “2020 Yeni Yıl Kermesi” düzenlendi. Kermeste, öğrencilerimiz tarafından 
getirilen eşyalar, kitaplar velilerimiz  tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu. Satış yapa-

Öğrenci ve Velilerimizden Kalpleri Isıtan Kampanya

rak sosyal sorumluluk kampanyaları için gelir 
elde eden, bir sosyal sorumluluk projesinde aktif 
şekilde yer almayı, paylaşmanın ve sorumluluk 
almanın önemini bir kez daha anlayan öğrencile-
rimiz 2 gün boyunca görevlerini en iyi şekilde ye-
rine getirdiler. Kermeste, çeşitli oyunlar ve müzik 
dinletileri de yer aldı. Öğrenci, öğretmen ve veli-
lerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen ker-
mes sonucunda satışlardan elde edilen gelir ile 
4 engelli ihtiyaç sahibine akülü araba, bir işitme 
engelli ihtiyaç sahibine de işitme cihazı alındı. 

Duygu ve Takımı 
Türkiye Şampiyonu
MEV Koleji Özel Basınköy Fen Lise-
si 9. sınıf öğrencilerimizden Duygu 
Topçu ve takımı, Türkiye Buz Pateni 
Federasyonu’nun 10-12 Ocak tarih-
leri arasında Ankara’da düzenlediği 
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şam-
piyonası’nda Türkiye Şampiyonu 
oldu.
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MEV’de Dans İzleyenleri Yine Büyüledi
MEV Koleji Özel Ankara Okulları’nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ders aralarını değerlen-
dirmek, grupla çalışma alışkanlığı kazandırmak, ritim eşliğinde hareket etme becerilerini geliştir-
mek ve özgün olarak hazırlanan bir ürünün seyirci karşısında sergilenerek özgüven duygusunu 
pekiştirmek amacıyla hazırlanan ve bu yıl 11.si düzenlenen MEV’de Dans Yarışması, birbirinden 
değerli profesyonel jüri üyelerinin katılım ve değerlendirmeleriyle 14 Ocak 2020 tarihinde gerçek-
leştirildi.  Görsel Sanatlar Zümresi tarafından dekor ve süslemeleri hazırlanan, Zehra Andaç Spor 
Salonunda gerçekleştirilen organizasyona 9 ilkokul, 9 ortaokul olmak üzere toplam 18 dans grubu 
katılırken; öğrencilerimiz izleyenlere müzik ve dans dolu, keyifli saatler yaşattı.

Meslek Deneyimleme Projemiz 5.Yaşında
Öğrencilerimizin kendilerine uygun mesleği seçebilmesi 
için önce kişisel özellikleri ve mesleklerin özellikleri konu-
sunda ayrıntılı bilgi sahibi olması gerektiği fikrinden hare-
ketle, farklı meslekleri tanımaları, üniversitede tercih ede-
cekleri bölümle ilgili doğru ve sağlıklı kararlar almalarına 
yardımcı olmak amacıyla MEV Büyükçekmece Koleji Lise 
9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirilen “Meslek 
Deneyimleme Günleri” projesi sömestr tatilinde gerçekleş-
tirildi. Bu projeyle öğrencilerimiz farklı meslek alanlarını 
yerinde görme, kısa da olsa edindikleri iş deneyimleriyle 
meslekler hakkında bilgi sahibi olma şansını yakaladılar.

Uras Efe Akın Milli Takımda
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu öğrencimiz Uras 
Efe Akın, 5-8 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen “Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer 
Kupası Tramplen ve Kule Atlama Şampiyonası”nda 
Türkiye 3. sü olarak milli takıma girmeye hak kazandı. 
Öğrencimiz,  9-12 Ocak 2020  tarihlerinde Ankara’da 
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleşti-
rilen “Kış Kupası Türkiye Atlama Şampiyonası”nda 
genç erkekler 3 metre tramplen dalında Türkiye üçün-
cüsü olarak okulumuzu gururlandırmıştı. 
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MEV Güzelbahçe Koleji ilko-
kul ve ortaokul müzik kulübü 
öğrencilerimiz, öğretmenle-
riyle birlikte büyük bir heye-
canla hazırlıklarını tamamla-
yarak, Türk müzik dünyasının 
güçlü seslerinden Kubat’ı ken-
di şarkılarıyla ağırladı. Güzel-
bahçe İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Öznur Çetin ve Güzelbahçe 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Rıza Adıgüzel’in de katıldığı 
“Kubat Şarkıları Konseri”nde 
koronun seslendirdiği birbi-

Kubat’ı Okulumuzda Kendi Şarkılarıyla Ağırladık

rinden güzel on iki eserini 
öğrencilerimizden dinleyen 
Kubat, duygu dolu anlar ya-
şadı. Müzik öğretmenleri ko-
ordinatörlüğünde sanatçının 
“Kara Ağaç”, “Yas”, “Tiridine 
Bandım”, “Al Ömrümü”, “Hal-
kalı Şeker” gibi dillere dolan-
mış eserlerini seslendiren 78 
öğrencimiz, sanatçıya zaman-
da yolculuk yaptırdı. Öğrenci-
lerimizi tebrik ederek onların 
söylediği şarkılara sahnede 
eşlik eden Kubat, konserin son 
şarkısı “Halkalı Şeker” adlı par-
çayı koroyla birlikte seslendir-
di. 5 yaşında başladığı müzik 
yolculuğunda güçlü sesi ve 
kendine has yorumuyla on 
bir albüme ve yüzlerce konse-

re, hazırlayıp sunduğu müzik 
programlarını da ekleyerek 
önemli bir hayran kitlesine 
ulaşan Kubat, öğrencilerimi-
zin performansını ayakta al-
kışladı. Öğrencilerimize “Ben 
de heyecanla bugünü bekledim. 
Öğretmenlerimizin emeğini çok 
değerli buluyorum. Onların bu-
gün attığı tohumlar ileride ço-
cuklarımızın sanatla, müzikle 
buluşmasında çok etkili. Bugün 
burada sizlerle bir arada bulun-
maktan ben de çok keyif aldım. 
Hepinize ve sizi yetiştiren öğret-
menlerinize teşekkür ediyorum. 
Emeğinize sağlık.” cümleleriy-
le seslenen Kubat, konser so-
nunda veli ve öğrencilerimizi 
kırmayarak, “Telli Turnam” ve 

“Fidayda” adlı türkülerini de 
seslendirdi. MEV Güzelbahçe 
Koleji Koordinatör Müdürü 
Murat Zorluer, “Yedi yıldır dü-
zenlediğimiz sanatçı konserlerin-
de Manga, Sıla, Murat Dalkılıç, 
Emre Altuğ, Funda Arar gibi 
değerli isimleri ağırladık. Bu yıl 
da öğrencilerimiz Kubat’ın şar-
kılarını söylemek istediler. Çok 
emek harcadılar. Bugün mutlu 
sona ulaştılar. Sanatçı kimliğini 
hakkıyla taşıyan Kubat’a öğrenci-
lerimizi kırmayıp bugün bizlerle 
birlikte olduğu için çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. Muhteşem 
konser, öğrencilerimizin Ku-
bat’a hazırladıkları kara kalem 
portresini hediye etmeleriyle 
son buldu.
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Step Aerobik Takımlarımız İzmir Şampiyonu
İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen  “Step Aero-
bik Okullar arası İzmir İl Birinciliği Müsabakaları”nda Beden Eğitimi Öğretmenleri Sinem Akın 
rehberliğinde çalışmalarını sürdüren MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu küçükler ve yıl-
dızlar step takımlarımız İzmir şampiyonu oldu. Öğrencilerimiz, başarılarını okul müdürleri ve 
beden eğitimi öğretmenleri ile pasta keserek kutladılar. 

Havuzda Ulusal ve Uluslararası Başarılar 
Şampiyon Yüzücülerimizden Geldi

MEV Ankara Koleji 6. Sınıf öğrencimiz Do-
ruk Karaman 5-8 Aralık 2019 tarihleri ara-
sında Ankara’da katıldığı “11-12 Yaş Ulusal 
Gelişim Projesi Yüzme Finalleri”nde  200 
m Kurbağalama müsabakalarında Türki-
ye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. MEV 
Koleji Özel Ankara İlkokulu ve Ortaokulu 
öğrencilerimizin oluşturduğu Yüzme Takı-
mımız ise 31 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri 
arasında Ukrayna’nın Dnipropetrousk ken-
tinde düzenlenen “Meteor Open 2020” Ulus-
lararası Yüzme Şampiyonasına katıldılar. 
Doruk, bu yarışmada 3 Birincilik, 3 İkincilik 
madalyası alarak Yüzdüğü derece ile Turnuva rekoru kırmayı başarırken;  4. sınıf öğrencimiz Bade 
Su Özdemir 2 Birincilik, 3 İkincilik, 6. sınıf öğrencimiz Cüneyt Yıldız 1 İkincilik, 3 Üçüncülük, 5. 
sınıf öğrencimiz Hasan Göktuğ Tunçay 3 İkincilik, 1 Üçüncülük kazanarak bizlere gurur üstüne 
gurur yaşattılar. Turnuva sonunda ise, katılan sporcular arasında en yüksek puanı alan Bade Su 
Özdemir “Turnuvanın En Değerli Bayan Yüzücüsü”, Doruk Karaman ise “Turnuvanın En Değerli 
Erkek Yüzücüsü” ünvanını kazanarak başarılarını taçlandırdılar.

Yasemin Eğinlioğlu’nu Ağırladık
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları ilham veren konuşma-
larıyla uzman konukların ağırlandığı “MEV Konuşmala-
rı”nın ikincisini Avukat Piyanist Yazar Yasemin Eğinlioğlu 
ile gerçekleştirildi.  “Hukuk, Sanat ve Yaşamın Caz Halleri” 
başlıklı bir konuşma yapan Eğinlioğlu, müzik, doğa ve ede-
biyat tutkusu ile harmanlayarak edindiği meslekî ve sanat-
sal tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
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WSC Türkiye’nin Zirvesinde MEV Takımları Vardı
2007 yılından bu yana düzenlenen ve yarışmadan 
çok öğrenmenin övüldüğü bir  festival olarak tanım-
lanan öğrencilerin hem öğrenip hem de eğlenerek 
katıldığı “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler 
Kupası)  Türkiye ayağı, Türkiye’nin yabancı dilde en 
iyi okullarından  dört yüze yakın öğrencinin katılı-
mıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Münazara, kompo-
zisyon ve bilgi yarışması olmak üzere üç ayrı bölüm-
de hem bireysel hem de takım olarak varlık gösteren 
MEV Koleji Özel  Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi 

öğrencilerimiz, bu üç alan dikkate alınarak oluşturulan sıralamada birincilik ve üçüncülük dere-
celeriyle yabancı dildeki başarılarını kanıtladılar. Öğretmenleri rehberliğinde turnuvaya katılan 
18 öğrencimiz de farklı kategorilerde 400 öğrenci arasından ilk 20’de yer alarak altın madalyanın 
sahibi oldu. Başarılı öğrencilerimizin bir sonraki durağı Prag’da gerçekleşecek “World Scholar’s 
Cup Dünya Turnuvası” olacak. Başarılı öğrencilerimizi tebrik eden MEV Koleji Özel  Güzelbahçe 
Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan, “Yabancı dilde aldıkları eğitimin hakkını takım çalışması 
ve temsil becerileri ile taçlandıran tüm öğrencilerimi ve emek veren öğretmenlerimi kutluyorum.” dedi.

Öğrencilerin, öğrendikleri ikinci yabancı dilde farklı kültürler arasında bağlantı kurmalarını, ya-
bancı dil bilgilerini kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla Tür-
kiye genelinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Ülke Maket” konulu Modern Diller Yarışması’nda 
MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimizden Alya Volkan ve MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerimizden Irmak Topal yarışmaya katılan 156 eser ara-
sından finale kalarak, ilk ona girme başarısı gösterdiler ve mansiyon ödülü almaya hak kazandılar.

Maket Sunumlarımız Finale Kaldı 

Ayça “Barış” Konulu Eseriyle Türkiye Üçüncüsü
MEV Koleji Özel Ankara Orta-
okulu 7. sınıf öğrencimiz Ayça 
Doğuş, Lions Kulüpleri Birliği 
tarafından 1989 yılından bu 
yana uluslararası kapsamda 
düzenlenen ve Dünya çocuk-
larının kafasında barış fikrinin 
canlandırılması, dünya barışı-
nın önemini hissetmelerini ve 

barışla ilgili duygularını, görüşlerini özgürce tüm dünya ile pay-
laşmalarını hedefleyen ‘Barış Posteri’ yarışmasında, yaptığı pos-
ter çalışması ile Türkiye 3.sü olmayı başardı.
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FIRST Lego League Araştırma Ödülü Bizim
MEV Koleji Özel Ankara Okulları Robotik Takımı 
“MEVROBO”, Bilim Kahramanları Derneği tarafın-
dan, öğrencilerin  değişim gücünün kendisi olup; 
gezegenimizin nesiller boyu doğru yolda ilerleye-
bilmesi için ulaşım, çevre ve binalar için yeni çö-
zümler getirmeleri amacıyla 9 Şubat 2020 tarihinde 
Çankaya Üniversitesinde düzenlenen FIRST LEGO 
League - 16.Sezon Turnuvalarına katıldı ve proje ka-
tegorisinde Araştırma Ödülünü kazanarak bizi gu-
rurlandırdı.

Modern Pentatlonda Dereceler Peş Peşe Geldi
3-4 Mart 2020 tarihleri arasında Burhan Felek Yüzme 
Havuzu ve Atletizm pistinde İstanbul Okul Sporla-
rı yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Okullar 
Arası İl Modern Pentatlon Yarışları’nda MEV Kole-
ji Özel Büyükçekmece İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz 
İrem Zeynep Dolu “Minik B Kızlar” kategorisinde il 
3.sü, 2.sınıf öğrencimiz Deniz Mungan ise “Minik B 
Erkekler” kategorisinde il 3.sü olma başarısı göstere-
rek büyük başarıya imza attılar ve bizleri gururlan-
dırdılar.

SEMEP Afiş Sunumu ve Sergisi Gerçekleştirildi
Marmara Bölge Koordinatörlüğünü MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları’nın yürüttüğü, 
UNESCO Türkiye Milli Komitesi destekli, çevre odaklı bir proje olan ve South-Eastern Mediterra-
nean Sea Project / Güneydoğu Akdeniz Projesi SEMEP’in Afiş-Proje Günü 22 Şubat 2020 Cumarte-
si günü 74 okulun hazırladığı 148 afiş katılımı ile gerçekleştirildi. Afiş Sunumu ve Sergi Etkinliğin-
de “Kent Kültürü, Suyun-Toprağın-Havanın Korunumu, Geri Dönüşüm, Ekolojik Denge, Endüstri 
4.0 temaları ışığında; Ekolojik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Kent Dönüşümü” konuları tema 
olarak işlendi. Etkinlikte, SEMEP katılımcı okulları, hazırladıkları afişleri eş zamanlı olarak ken-
dileriyle aynı akademik düzeydeki okullara interaktif ortamda sundular. Afiş günü kapsamında 
sunumları yapılan ve sergilenen eserler katalog haline getirilerek katılımcı okullara ulaştırılacak.
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39.Yıl Turnuvasının Kazananı Dostluk Oldu
Millî Eğitim Vakfının kuruluşunun 39. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe Okulları Beden Eğitimi Zümresinin düzenlediği “MEV 39. Yıl Dostluk Turnuva-
sı”nda altı okuldan 130 sporcu voleybol, basketbol ve yüzme branşlarında yarıştı. 18 Şubat 2020 ta-
rihinde gerçekleşen turnuvada okulumuzun sporcuları, Güzelbahçe Bahçeşehir Koleji, İzmir Türk 
Koleji, Işıkkent Koleji, Özel Ege Lisesi ve Düşünür Kolejinden yaşıtlarını ağırladı.  Koordinatör 
Müdür Murat Zorluer, turnuvanın açış konuşmasında “Ülkemizin geleceğini iyi yetişmiş insan gücün-
de gören ve eğitimin değerine inanan tüzel ve gerçek kişilerin güç birliği ile bundan 39 yıl önce kurulan ve 
sevdası eğitim olan Milli Eğitim Vakfının 39. kuruluş yıl dönümünü kuruluş misyonuna uygun etkinliklerle 
kutlamak istedik. Siz değerli gençleri ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz.” dedi. Spor salonu ve yüzme ha-
vuzunda gerçekleşen turnuva sonunda katılımcı okullara plaketleri, antrenör ve hakemlere teşek-
kür belgeleri, tüm öğrencilere katılım belgeleri ve madalyaları verildi.

Küçük ve Yıldız Erkeklerden Kupa Sevinci
Büyükçekmece İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 
basketbol turnuvasında 
MEV Koleji Özel Büyük-
çekmece Okulları “Yıldız 
Erkekler” takımımız ilçe 
şampiyonu olurken; “Kü-
çük Erkekler” takımımız 
ise ilçe 3.sü oldu.

Minik Ellerden 
Joan Miro Sergisi

MEV Ankara Koleji Okul Öncesi öğ-
rencilerimiz ‘Sanat Günlüğüm Pro-
jesi’ kapsamında, ünlü Katalan res-
sam ve heykeltraş Joan Miro’yu ve 
eserlerini tanıdı. Öğrencilerimiz  Mi-
ro’nun eserlerini kendi bakış açıları 
ile yorumlayarak heykeller yaptılar 
ve eserlerini aileleri için sergilediler.  
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Öğrencilerimizden Dünya 
Ressamlar Günü Sergisi
27 Şubat Dünya Ressamlar Günü nedeniyle MEV 
Basınköy Koleji Görsel Sanatlar öğretmenleri ko-
ordinatörlüğünde okul ana girişinde öğrencileri-
mizin eserleri sergilendi. Öğretmen ve öğrencile-
rimizin ziyaretçilerine küçük bir müzik dinletisi 
de sunduğu sergide workshop/atölye etkinliği 
de gerçekleştirildi. 

TÜBİTAK Proje Yarışmalarına MEV Koleji İmzası
MEV Koleji Özel Okullarında oluşturulan Pro-
je Koordinasyon Kurulları kontrolünde hem 
ürün bazlı; hem de ulusal veya uluslararası 
yarışmalara katılabilecek bilimsel proje çalış-
maları sürdürülüyor. Bu kapsamda, 51. TÜBİ-
TAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması’na, tüm 
okullarımızdan toplam 81 proje ile başvuru ya-
pıldı ve Ankara MEV Kolejimizden 2 Biyoloji 
ve 1 Kimya Projesi, Güzelbahçe MEV Koleji-
mizden  1 Biyoloji, 1 Tarih ve 1 Yazılım Proje-
si, Büyükçekmece MEV Kolejimizden 1 Tarih 
Projesi sergilenme hakkı kazandı. Sergilenen 

bu projelerden MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi öğrencilerimiz İrem Karabudak ve Sude 
Demet Çabuk’un Tarih dalında Öğretmenleri Hüseyin Yürük rehberliğinde hazırladıkları proje 
önce Bölge 1.si, daha sonra bin 200 proje arasından sıyrılarak Türkiye Şampiyonu olma başarısı 
gösterdi. Ankara MEV Koleji öğrencilerimizin Kimya dalında hazırladıkları proje ve Güzelbahçe 
MEV Koleji öğrencilerimizin Yazılım dalında hazırladıkları projeler ise Bölge 2.si olma başarısını 
gösterdiler. 

14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması’na ise MEV Koleji Okulları toplam 35 proje ile 
başvuru yaptı. Ankara MEV Kolejimizin 5 Türkçe, 2 Biyoloji, 2 Teknoloji Tasarım, 1 Kimya, İzmir 
Güzelbahçe MEV Kolejimizin 1 Biyoloji, 1 Matematik olmak üzere toplam 12 Projesinin sergilen-
me hakkı kazandığı Bölge Finallerinde Ankara Okullarımız Türkçe ve Biyoloji dallarında bölge 
birinciliği kazanarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Her alanda olduğu gibi akademik alan-
daki başarılarıyla da bizleri gururlandıran tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Nurettin’le Karatede Yeniden 
Birincilik Kürsüsündeyiz

Ankara Liseler Arası Karate Müsabakaları’nda 1. olan 
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi öğrencimiz 
Nurettin Kaya, 15-16 Şubat tarihlerinde Giresun’da 
gerçekleştirilen Türkiye Liseler Arası Karate Yarı Final-
leri’nde de ‘Kumite’ dalında 1. olma başarısı gösterdi 
ve Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Öğ-
rencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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II. Yarımada Felsefe Sempozyumu’nda 
Ahlak Kavramı Ele Alındı

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi Felsefe Kulübü öğrencilerinin, Felsefe Öğ-
retmeni rehberliğinde ikincisini düzenledikleri  Yarımada Felsefe Sempozyumu’nda “İlkçağ Fi-
lozoflarında Ahlak Kavramı” ele alındı. Sempozyuma, Bornova Anadolu Lisesi, 60. Yıl Anadolu 
Lisesi, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi, Çiğli Fen Lisesi, Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi, 
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi ve Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. 
Sempozyumun açılış konuşmasını MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi Müdü-
rü Tülay Yazgan yaptı. Her gencin doğuştan gelen öğrenme sevgisini ortaya çıkarmak ve onları 
karmaşık bir dünyaya hazırlamanın MEV Kolejinin temel amaçlarından biri olduğunu belirten 
Yazgan, felsefeyi de bu amaca ulaşmanın yollarından biri olarak gördüklerini ifade ederek öğrenci 
ve öğretmenlere teşekkür etti. Katılımcı okulların öğrencileri sırasıyla “İlkçağ Filozoflarında Ah-
lak Kavramı” konulu konuşmalarını yaptılar. Öğrenciler,  ilk çağ filozofları kostümleriyle tiyatral 
etkinlikleriyle sunumlara renk kattılar. Kısa film kulübü öğrencileriyle birlikte hazırlanan “İlkçağ 
Filozoflarında Ahlak” konulu filmin yanı sıra, öğrenci ve öğretmen röportajlarının izlendiği ve 
Kahoot Bilgi Yarışmasının da gerçekleştirildiği etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla 
son buldu.

Uzay Görevi Kampındaydık  
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencileri Fen Bi-
limleri zümresi rehberliğinde organize edilen ‘6.Uzay 
Kampı Görevi’ni başarıyla tamamdılar. Uzayda bitki 
yetiştirmenin yollarını  ’Hydroponics’ laboratuvarın-
da öğrenen, Columbia Uzay Mekiği’nin uçuş ekibin-
de görev alarak mekiği çalıştıran ve yüzeye indiren, 
uzaydaki yaşamı tecrübe edebilmeyi sağlayan simu-
latörleri deneyen, astronot kıyafetleri ve uzay araçları 
hakkında bilgi edinen, gökyüzünü gözleyen, balonlar 
yapan  ve Mars gezegeni hakkında bilgi edinen öğren-
cilerimiz bunlara ek olarak, kamp yaşamının gerekleri 
olan grup olarak işbirliği yapma, verilen görevi zama-
nında yerine getirme, fiziksel-zihinsel koordinasyon 
sağlama, zaman ve kriz yönetimi gibi becerilerinin de 
gelişmesini sağladılar.
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Destination Imagination Turnuvalarındaydık 
MEV Büyükçekmece Koleji öğrencileri, takım çalış-
ması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma 
ve iletişim gibi becerilerin geliştirilmesini hedefleyen, 
ABD’nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanmak-
ta olan, Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması 
ve çözüm geliştirme organizasyonu Destination Ima-
gination Türkiye Finallerine katıldılar. Bir yıl boyunca 
önceden belirlenmiş bir konuda çalışan ve anlık olarak 
verilen görevlere hazırlanan öğrencilerimiz, 6-8 Mart 
tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Finallerin-
de “Bilimsel” ve “Doğaçlama” kategorilerinde takımlar 
halinde yarışarak okulumuzu başarı ile temsil ettiler. 

Uluç Eke Güven, Eskrimde İzmir İkincisi
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 5. sınıf öğren-
cisi Uluç Eke Güven, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü 
tarafından 4 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Eskrim 
İl Birinciliği Müsabakaları’nda küçük erkekler kılıç ka-
tegorisinde İzmir ikincisi oldu. Öğrencimiz, 7-8 Aralık 
2019 tarihlerinde Ankara’da Eskrim Federasyonu tara-
fından düzenlenen Ankara Açık Eskrim Turnuvası’nın 
U-12 Erkek Kılıç kategorisinde de bronz madalyanın 
sahibi olmuştu. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları 
Koordinatör Müdürü Murat Zorluer, Uluç Eke’yi tebrik 
ederek başarı belgesini ve hediye çekini verdi. 

Üç Öğrencimizden Türkiye İkinciliği Başarısı 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 2. sınıf öğrencimiz Damla Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Tremco Illbruck firmasının Türkiye çapında dü-
zenlediği “Hayalimdeki Ev” konulu resim yarışmasında; MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 
1. sınıf öğrencimiz Nilsu Sürücü 21 Mayıs Kafkas sürgününü anmak amacıyla Kafkas Dernekleri 
Federasyonu (KAFFED) tarafından Türkiye çapında düzenlenen 7-12 yaş arası öğrencilerin katı-
lımına açık “Hayalimdeki Kafkasya” konulu resim yarışmasında, Okul öncesi öğrencimiz Mira 
Ulusoy ise MOPAK tarafından düzenlenen “Benim Renkli Dünyam” konulu MOPART resim ya-
rışmasında Türkiye ikincisi olmayı başardılar. Karantina döneminde sanatsal uğraşlarını ödülle 
taçlandırmayı  başaran öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.
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MEV’in Yardım Eli Elazığ’a Ulaştı
25 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen dep-
rem sonrası MEV Güzelbahçe Koleji Onur Kurulu ve 
Kızılay Kulübü öğrencilerimiz “Elazığ Deprem Çocuk-
larıyla El Ele Yardım Kampanyası” başlattı. Duyarlı 
veli ve öğrencilerimizin katkısıyla büyüyen kampan-
ya kapsamında öğrenciler oyuncak, bere, atkı, mont, 
kazak, eldiven, ayakkabı, bot, forma ve eşofmandan 
oluşan koliler dolusu yardım malzemelerini 19 Şubat 
2020 tarihinde Güzelbahçe Belediyesine teslim ettiler.  
Yardım malzemelerini ulaştıran MEV Koleji öğrencile-

rini karşılayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Milli Eğitim Vakfı kuruluş misyonunu 
hakkıyla taşıyan MEV Koleji öğrencileri yine duyarlılıklarını gösterdiler. Yardım malzemelerinin toplan-
masında emeği olan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri kutluyorum.” dedi.

Atıcılıkta ve Okçulukta İl Dereceleri Kazandık
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 7. sı-
nıf öğrencimiz Ege Soğukbulak 5 Şubat 
2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen 
MEB Okullar Arası Atıcılık İl Müsabaka-
larında İl Birincisi olurken; İlkokul 3. sınıf 
öğrencimiz Eda Yıldırım 31 Ocak- 1 Şubat 
2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 
Başkent Salon Okçuluk Turnuvası’nda 
9-10 Yaş Klasik Yay Kategorisinde Ankara 
Üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı.

FIRST LEGO League 16. 
Sezon Turnuvasındaydık
FIRST  Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışma-
sından doğmuş uluslararası bir program olan, 
öğrencilerin her yıl 4 ila 10 kişilik takımlar ku-
rarak dünyanın gündemine ait farklı bir tema 
üzerinde araştırma yaparak, çözümler üretip, 
ürettikleri çözümleri paylaşarak, özgüven inşa 
etikleri, evrensel sunum metotlarını uygulaya-
rak takım olarak çalıştıkları Bilim Kahraman-
ları Buluşuyor / FIRST LEGO League (FLL) 
turnuvası Bilim Kahramanları Derneği tarafın-
dan “City Shaper” temasıyla bu yıl 16. kez dü-
zenlendi. Turnuvaya öğretmenleri rehberliğin-
de, aylarca süren uzun çalışmalarla hazırlanan 
MEV Koleji Özel Basınköy ve MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Okulları öğrencileri okullarını 
büyük bir başarıyla ve gururla temsil ettiler. 
Katılımcı öğrencilere belgeleri okul yöneticile-
rimiz tarafından verildi.
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MEV Veli Akademisi Seramik Sergisi Açıldı
2019-2020 eğitim öğretim yılında MEV 
Koleji Özel Basınköy Okulları MEV Veli 
Akademisi tarafından Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Mevlüde Yaşar Sağduyu eşli-
ğinde 10 hafta boyunca düzenlenen “Se-
ramik Kursu”na katılan velilerimizin, 
seramik atölyesinde yaptıkları eserler-
den oluşan sergi açıldı. Atölyeye katılan 
velilerimize katılım belgelerini okul yö-
neticilerimiz takdim ettiler. 

MEV’li Yekta Çelik, 
Monopalette İstanbul 3.’sü

MEV Büyükçekmece Koleji Ortaokulu 7. sınıf öğrenci-
miz Yekta Çelik Saltık, 2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 
Yüzme Federasyonu tarafından Burhan Felek Spor Sa-
lonu’nda düzenlenen İstanbul İl Kış Şampiyonası’nda  
100 Metre Su Üstü Monopalet branşında il 3.sü olarak 
büyük başarıya imza attı ve bizleri gururlandırdı. 

Hentbol Takımlarımızdan
İzmir’de Dereceler Geldi
İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 09 Ara-
lık 2019-09 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen 
Okullar arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaların-
da daha önce de İzmir Şampiyonluğu bulunan MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu küçük erkekler 
hentbol takımımız İzmir üçüncüsü olmayı başarırken; 
yıldız erkekler hentbol takımımız İzmir dördüncüsü 
oldu. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi 
genç erkekler hentbol takımı öğrencilerimiz de müsa-
bakalarda topladıkları puanlarla il çapında bronz ma-
dalyanın sahibi olarak bizleri gururlandırdı.  

Ritmik  Cimnastikte 
Ankara Üçüncüsüyüz

MEV Koleji Özel Ankara Okulları Ortaokul 6. Sınıf öğ-
rencimiz Nehir Özkaymak 12 Mart 2020 tarihinde An-
kara’da düzenlenen MEB Okullar Arası Ritmik Cim-
nastik Müsabakaları’nda okulumuzu başarıyla temsil 
ederek Ankara üçüncüsü olmayı başardı ve bizleri 
gururlandırdı.
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FRC Bosphorus Regional Yarışmasındaydık 
Yarışmaya haftalar süren bir çalışma ile hazır-
lanan MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları 
Anadolu Lisesi-Fen Lisesi öğrencilerimizden 
oluşan “MEVolution”  takımımız, yarışma ku-
ralları gereği 6 haftalık bir sürede robotlarını 
hazırladı. Hazırlık aşamasında; ekipte yer alan 
elektronik, mekanik ve programlama takımı 
açıklanan oyun kurallarına ve verilen görevle-
re göre robotu tasarlayıp inşa etti. Programlı bir 
çalışmayla süreci zamanında tamamlamayı he-
defleyen öğrencilerimiz, FRC tarafından belir-
lenen oyun gerekliliklerini yerine getirmek için 
birbirlerini tamamlayan olağanüstü bir perfor-

mansla, uyum içinde bir ekip çalışması sergilediler. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 9-11 
Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Ülker Sports Arena’da düzenlenen FRC Bosphorus Regi-
onal  Liseler Arası Robot Turnuvalarına katılan öğrencilerimiz Turnuvayı 3rd Alliance olarak 
tamamlayarak “Creativity Award”  ödülünü kazandılar ve bizleri gururlandırdılar.

Miniklerimiz MTA 
Müzesinde Keşfe Çıktı 

MEV Ankara Koleji Okul öncesi öğrencileri-
miz Türkiye’nin en önemli tabiat tarihi mü-
zelerinden biri olan Maden Tetkik Arama 
Müzesine düzenlenen gezide heyecan ve ke-
yif dolu saatler yaşadı. Jeolojik, mineralojik 
ve paleontolojik araştırmaların sonucunda 
elde edilen buluntuları inceleyen, Dinozorla-
rın fosillerini gören minik öğrencilerimiz bu 
önemli keşif gezisinden oldukça keyif aldılar.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na Ev Sahipliği Yaptık
Güzelbahçe İlçesi Akıl ve Zeka Oyunları turnuva-
sı, 20 Şubat 2020 tarihinde MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe Okulları  ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlk 
okul kategorisinde Mangala, Pentago, Equilibrio, 
Q-Bitz; ortaokul kategorisinde Mangala, Rever-
si, Pentago ve Kulami oyunlarında 8 okuldan 81 
öğrenci yarıştı. Gün sonunda okulumuzun konfe-
rans salonunda düzenlenen ödül törenine Güzel-
bahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin, Şube 
Müdürleri Muhammet Girgin ve Rıza Adıgüzel de 
katıldı. Dereceye giren öğrencilere madalyalarının 

verildiği törende MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerimizden Mustafa 
Dinç, Kulami oyununda ilçe ikincisi, Mehmet Sabri Öncü de aynı oyunda ilçe üçüncüsü olmayı 
başararak madalyalarını İlçe MEM Şube Müdürü Muhammet Girgin’in elinden aldılar.
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MEV Kolejinden

JMUN ve MUN’larda MEV Rüzgarı Esti

Global sorunlara farkındalık geliştiren, topluluk önünde konuşabilen, fikirlerini savunabilen, 
özgüveni yüksek, eleştirel düşünce becerisi kazanmış ve 21. yüzyıl beceriyle donatılmış öğren-
cilerimiz, takım çalışmasına yatkınlıkları ve düşüncelerini İngilizce dilinde ifade edebilme be-
cerileriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bir simulasyonu olan JMUN (Junior Model UN) 
Konferanslarında göz doldurdular. 40 okuldan 600’e yakın öğrencinin katılımıyla 10-12 Ocak 
tarihleri arasında gerçekleştirilen “Ekin-JMUN” Konferansında MEV Güzelbahçe Koleji Ortao-
kulu öğrencilerimiz Ezgi Haciyanlı, Zeynep Duru Adıvar, Özgür Abacıoğlu, Rüzgar Avcı, Sarp 
Batu Uysal “Best Delegate” ödülüne layık görülürken; Kuzey Erdoğan ve Rana Pehlivanlı ise 
“Honorable Mention” ödülünü aldılar. Aynı konferansta MEV Büyükçekmece Koleji Ortaokulu 
7. sınıf öğrencilerimizden Selin Doğancı “Outstanding Delegate”, Ersin Efe Dolgan ve Nehir İlgi 
Menekşe ise “Honorable Mention” ödüllerinin sahibi olmayı başararak bizleri gururlandırdılar. 
MEV Basınköy ve MEV Büyükçekmece Koleji öğrencilerimiz ayrıca 6-8 Mart 2020 tarihleri ara-
sında düzenlenen “Koç- JMUN“ konferansına katılarak okullarını başarıyla temsil ettiler.

6-9 Şubat tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen ODTÜ-MUN Konferansına katılan MEV Bü-
yükçekmece Koleji öğrencilerimizden Fen Lisesi 11. Sınıf Öğrencimiz Ulaş Cırık “Most Promising 
Delegate” 10. sınıf öğrencimiz Beril Yazan “Outstanding Delegate” ödüllerine layık görülürken; 
İzmir’de düzenlenen ÇAKA-MUN Konferansına katılan öğrencimiz Buse Kazazcıgil Internati-
onal Olympics komitesindeki üstün performansıyla “Best Delegate” ödülünü almaya hak ka-
zandı.  Ankara’da düzenlenen MC-MUN’a katılarak Polonya, Bangladeş ve Romanya’yı temsil 
eden öğrencilerimizden, MEV Büyükçekmece Koleji Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İlke Mahire 
Demirel ise gösterdiği başarıyla “Best Second Delegate” ödülüne layık görüldü.  Ayrıca, MEV 
Ankara Koleji lise öğrencilerimiz AC-MUN Konferansına 30 kişilik kalabalık bir ekiple katılarak 
Japonya, Katar, Irak ve Mısır’ı temsil ederken; MEV Güzelbahçe Koleji Lise öğrencilerimiz katıl-
dıkları Y-MUN, ECOTRAIN ve SHUF-MUN Konferanslarında dünya barışı üzerine gerçekleştir-
dikleri İngilizce sunum ve konuşmalarla dikkat çektiler. Edindikleri deneyimler ve kazandıkları 
başarılarla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Miniklerimiz Türk Kızılay’ı Tanıdı
Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine 
katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak 
için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay öğrencilerimizin kalbine konuk oldu. MEV Koleji Özel 
Ankara İlkokulu 1. sınıf öğrencilerimiz, gerçekleştirilen faaliyette Türk Kızılay’ın tanıtıldığı bir 
çizgi film izlediler. Daha sonra miniklerimiz Türk Kızılay şapkası takarak ve ’Her Damla Kan Hayat 
Kurtarır’ sloganıyla okulumuzu gezerek farkındalık yaratmayı amaçladılar. 

MEV Kolejinden

Öğrenci ve Velilerimiz 
Abbas Güçlü’yle Buluştu

Gazeteci, Eğitim Editörü ve Köşe Yazarı Abbas Güç-
lü, Zoom Meeting platformu üzerinden düzenlenen 
online seminerle MEV Koleji Özel Basınköy Okul-
ları öğrenci, veli ve öğretmenleriyle bir araya geldi. 
10, 11 ve 12. sınıf öğrenci ve velilerimizin katıldığı 
seminerde, pandemi döneminde YKS sürecini değerlendiren Güçlü, geleceğin mesleklerine deği-
nerek meslek ve üniversite seçimlerine dair önemli tavsiyelerde bulundu. 

Online Rehberlik Hizmetlerinde MEV Koleji Farkı
Öğrencilerimiz pandemi önlemleri kapsamında evlerinden katıldıkları çevrim içi derslerle akade-
mik gelişimlerini sürdürürken; belki de her zamankinden daha fazla anlaşılmaya ve içinde bulun-
dukları süreci anlamlandırmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu ihtiyaca yanıt vermek için çalışmalarını 
aralıksız sürdüren MEV Koleji Rehberlik Servislerimiz pandemi dönemi ile ilgili gerekli öğrenci 
ve veli bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, sınav döneminde olan öğrencilerimize ve velileri-
mize yönelik özel sunumlar, yaş-dönem özelliklerinin gerektirdiği konularda özel görüşmeler ve 
çevrim içi bilgilendirme sunumlarıyla yol gösterici olmaya devam ediyor.

Berkay Şampiyonluk Serisine 
Ankara Birinciliğiyle Başladı
Daha önce Dünya 2.’liği, Dünya 4.’lüğü, Avrupa 3.’lüğü 
dereceleri bulunan MEV Koleji Özel Ankara Anadolu 
Lisesi 11. sınıf öğrencimiz Modern Pentatlon sporcu-
su Berkay Koruyucu, Modern Pentatlon Okul Biatlonu 
Ankara İl Birinciliği Gençler A kategorisinde Ankara bi-
rincisi olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı.
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Vakıf kültürüyle bütünleşmiş, çağdaş, bilimsel ve 
nitelikli eğitim alır, anadilinde olduğu kadar yabancı 

dillerde de iletişim, işbirliği ve sorun çözme yetenekleri 
gelişmiş, geleceğin rekabetçi dünyasına her alanda 

hazır, özgür bir birey olarak mezun olursun. 

MEV Kolejliysen, hep kazanırsın.

www.mevkoleji.k12.tr
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Günümüzde hızla gelişen 
bilim ve teknoloji, toplum 
yaşamının her alanını etkile-
mekte ve köklü değişimleri 
getirmektedir. Bu değişmeler 
karşısında birey kendi amaçla-
rını gerçekleştirmek ve toplu-
ma uyum sağlamak için bilgi 
ve becerilerini sürekli geliş-
tirmek zorundadır. Bu bece-
rilerin başında dil ve zihinsel 
beceriler gelmektedir. Bunlar 
bireyin, düşünme, anlama, 
sorgulama, sorun çözme gibi 
süreçlerini etkilemekte, bilgi-
nin kullanımını ve üretimini 
kolaylaştırmaktadır. Bu ne-
denle çoğu ülkede ilkokuldan 
itibaren zihinsel becerileri ge-
liştirecek ve zihinsel verimlili-
ği artıracak bir eğitim üzerin-
de durulmaktadır. Bilgi çağını 
yaşayan dünyamızda düşü-
nen, anlayan, araştıran, sorgu-

layan, sorun çözen bireylerin 
yetiştirilmesi çoğu ülkede te-
mel amaç olmaktadır. Çünkü 
şartlandırılmış ve kalıplaşmış 
zihinler üreten eğitim sistem-
leri, çağdaş gelişmeler karşı-
sında yetersiz kalmaktadır. 
Geleneksel eğitim anlayışıyla 
yetişen bireyler, bilim ve tek-
nolojideki gelişmelere uyum 
sağlayamamakta, ülke kalkın-
masına katkı getirememek-
tedir. Bilgi çağı toplumunun 
gereklerini yerine getirme, 
toplumsal ve ekonomik yaşa-
ma aktif katılma, kendini ge-
liştirme ve geleceğine yön ver-
mede sorunlar yaşamaktadır. 
Bu durumu fark eden ülkeler, 
eğitim sistemlerini ve uygula-
malarını sorgulamaya başla-
mıştır. Sorgulamanın hareket 
noktası, bilgiye ulaşan, bilgiyi 
kullanan ve üreten bireylerin 

nasıl yetiştirileceği olmuştur. 
Bunun için zihinsel becerileri 
geliştirmenin zorunlu olduğu 
gündeme gelmiştir. Bu görüş-
lerden hareketle çoğu gelişmiş 
ülkede geleneksel yaklaşım 
terk edilerek yapılandırıcı eği-
tim yaklaşımına geçilmiştir. 

Yapılandırıcı eğitim yaklaşı-
mında, öğrencinin davranışla-
rını değiştirme yerine zihnini 
geliştirmeye ağırlık verilmek-
tedir. Öğrenci ve öğrencinin 
zihnini merkeze alan bu yak-
laşımda, bilgileri ezberleme 
yerine, araştırarak, inceleye-
rek, sorgulayarak öğrenme 
üzerinde durulmaktadır. Öğ-
renme, öğrenmeyi öğrenme 
ve öğrenmeyi hayat boyu 
sürdürme becerilerine odakla-
nılmaktadır. Öğrencinin bilgi 
ve becerilerini sürekli geliştir-

Zihinsel Verimlilik
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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mesi, zihnini etkili ve verimli 
kullanmasına önem verilmek-
tedir. Zihinsel verimlilik için 
öğrenciye düşünme, anlama, 
sorgulama, analiz-sentez, de-
ğerlendirme gibi çeşitli beceri-
ler kazandırılmaktadır. 

Zihinsel Verimlilik Nedir?

Verimlilik, kaynakları en iyi 
biçimde değerlendirerek üret-
mek demektir. Bu kavram 
daha çok ekonomik anlamda 
kullanılmakta ve kalkınmanın 
önemli bir ölçütü olmaktadır. 
Verimlilik çalışmalarının ama-
cı, üretilen ürün veya hizmetin 
kalitesini yükseltme, insanlara 
en iyi yaşam koşullarını sağla-
ma ve giderek ülkenin kalkın-
masını sağlamaktır. Bu süreçte 
eğitim büyük önem taşımak-
tadır. Çünkü eğitime ve akıllı 
insanlar yetiştirmeye ağırlık 
vermeyen bir ülke geleceğe 
kapılarını kapatmış demektir. 
Kalkınma için sadece ekonomi-
deki ve sanayideki gelişmeler 
yeterli değildir. Akıllı insanlar 
ve teknoloji olmadan kalkınma 
gerçekleştirilemez. Teknoloji 
insansız olamaz, insansız kul-
lanılmaz. Nitelikli bir eğitim 
ve bilimsel alt yapı olmadan 
da teknoloji üretilemez. Kısaca 
kalkınma için zihinsel becerile-
ri gelişmiş bireyler yetiştirmek 
bir zorunluluk olmaktadır.

Üretim sürecinde hammadde, 
kaynak, enerji gibi girdilerin en 
önemlisi akıllı insan gücüdür. 
Akıllı insan gücü, hem fiziksel 
kaynakları hem de işle ilgili bü-
tün zihinsel kaynakları hareke-
te geçirerek üretim sürecini yö-
netir. Yani birey sahip olduğu 
bütün fiziksel ve zihinsel kay-
naklarını kullanarak bir işi ya 
da görevi yapar. Fiziksel kay-
naklar işin gerçekleştirilmesi 
için gerekli araç ve gereçlerdir. 

Zihinsel kaynaklar ise bireyin 
sahip olduğu bilgi ve beceri-
lerden oluşmaktadır. Görev 
sırasında birey bildiği bütün 
kavram, bilgi, yöntem, teknik, 
süreç ve özel bilgileri harekete 
geçirerek uygulamaya aktar-
maktadır. Bireyin zihinsel kay-
naklarını sürekli geliştirmesi 
ve etkili biçimde kullanması 
verimliliği getirmektedir. Bir 
başka ifadeyle verimliliğin te-
meli zihinsel verimliliğe da-
yanmaktadır. Zihinsel verim-
lilik,  bireyin zihinsel işlem, 
süreç ve becerilerini geliştirme-
si ve bunları etkili olarak kul-
lanmasıdır. Zihinsel verimlilik 
için zihinsel kaynakları sürekli 
geliştirmek zorunlu olmakta-
dır. Bunlar bireyin öğrenmesi, 
kendini geliştirmesi ve başarılı 
olmasını sağlamaktadır. Zihin-
sel verimlilik, bireyin bilgiye 
kolay ulaşmasını, kullanma-
sını, yeni bilgiler üretmesini, 
toplum yaşamına aktif olarak 
katılmasını, zihinsel bağımsız-
lığı kazanmasını, kapasitesini 
üst düzeyde geliştirmesini, ya-
şamına ve geleceğine yön ver-
mesini getirmektedir.

Nasıl Geliştirilir?

Zihinsel verimlilik, öğrenme, 
düşünme, sorgulama, sorun 
çözme, karar alma gibi zihinsel 
işlem, süreç ve becerilerin sü-
rekli yapılmasıyla geliştirilmek-
tedir. Quinton ’a göre (2008) 
insanlar üç tür zihinsel işlem 
ve etkinlik yapmaktadır. Bunlar 
doğuştan getirilen etkinlikler, 
öğrenilen etkinlikler ve gelişti-
rilen zihinsel etkinliklerdir. 

• Doğuştan getirilen zihin-
sel etkinlikler, bireyin temel 
ihtiyaçlarını karşılayan ve her 
bireyde olan evrensel etkinlik-
lerdir. Bunlar nefes alma, uyu-
ma, beslenme, korunma vb.

• Öğrenilen zihinsel etkin-
likler, eğitim, kültür ve çevre 
yoluyla öğrenilen etkinlikler-
dir. Bunlar okuma yazma, he-
saplama, bilgisayar kullanma, 
sınıf arkadaşlarını tanıma vb. 
Kişinin eğitim, aile, çevre vb. 
durumuna göre değişmekte-
dir. Bazılarında sınırlı, bazıla-
rında ise oldukça zengindir.

• Geliştirilen zihinsel etkin-
likler ise bireye özgü etkinlik-
lerdir. Her bireyin geliştirdiği 
zihinsel etkinlik ve süreçler 
farklıdır. Düşünme, inceleme, 
sorgulama, sorun çözme, karar 
alma gibi etkinliklerin sürekli 
yapılmasıyla geliştirilmektedir. 

Bireyin çeşitli bilgi ve teknik-
leri bilmesi zihnini etkili ve 
verimli kullandığı anlamına 
gelmez. Zihinsel verimliliği 
geliştirmek için zihinsel bece-
rilere ağırlık verilmeli, sık sık 
uygulama yapılmalı, bilgilerin 
nasıl düzenleneceği, nasıl bir-
leştirileceği, zihinsel ve fiziksel 
kaynakların nasıl harekete ge-
çirileceği ve kullanılacağı gös-
terilmelidir.

Hangi Bilgiler Gereklidir?

Zihinsel verimlilik için zihin-
sel kaynakları oluşturan bil-
giler üzerinde durulmaktadır. 
Yapılandırıcı yaklaşıma göre 
bilgilerin çoğunluğu mutlak 
doğrular değil, toplumsal uz-
laşma sonucu kabul edilmiş 
doğrulardan oluşmaktadır. Bi-
limin gelişmesiyle birlikte yeni 
sosyal uzlaşmalar oluşmakta 
ve önceden doğru kabul edilen 
bazı bilgiler tamamen değiş-
mektedir. Bu nedenle eğitim-
de sık değişen bilgilere ağırlık 
verilmemelidir. Diğer taraftan 
yapılandırıcı yaklaşımda bi-
reysel girişkenlik, yaratıcılık, 
aktif ve bağımsız öğrenme, 
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bireyin kapasitesini sonuna 
kadar geliştirme amaçlandı-
ğından, ezber ve ansiklopedik 
bilgilere karşı çıkılmaktadır. 
Çeşitli disiplinlerle ilgili ola-
rak ezberlenen ansiklopedik 
bilgiler çabuk eskidiğinden 
bireye katkı sağlamamaktadır. 
Öte yandan ansiklopedik bil-
giler bireyin zihinsel gelişimini 
ve verimini engellemektedir. 
Çünkü gereksiz ve yararsız 
bilgileri ezberlemeye çalışan 
birey, zihin becerilerini geliş-
tirmeye fırsat bulamamaktadır. 
Bu nedenle zihinsel verimliliği 
geliştirmek için ansiklopedik 
bilgilerden kaçınılmalıdır. Ya-
pılandırıcı yaklaşımda zihinsel 
verimlilik için üç tür bilgiye 
ağırlık verilmektedir. Bunlar 
açıklama, süreç ve koşul bilgi-
leridir. Açıklama bilgileri, ol-
gular, olaylar, kurallar, ilkeler, 
yasalar gibi bilgilerden oluş-
maktadır. Süreç bilgileri, bir 
işin nasıl uygulanacağını ve 
süreçlerini içermektedir. Ko-
şul bilgileri ise ‘Ne zaman?’, 
‘Niçin?’ sorularına cevap ve-
ren ve koşulları açıklayan bil-
gilerdir. Bu bilgilerle bir işi 
görevi yapmak ve uygulamak 
daha kolay olmaktadır. Bu bil-
giler öğretilirken ”Bilgi nasıl 
öğrenilir? Nasıl seçilir? Diğer 
bilgilerle nasıl bütünleştirilir? 
Öğrenilenler uygulamaya nasıl 
aktarılır? gibi bireyin kendisini 
geliştirmesine yönelik sorular 
sorulmalıdır. Kısaca düşünme, 
anlama, sorgulama gibi zihin-
sel becerileri geliştiren bilgiler 
üzerinde durulmalıdır.

Geleceğin Becerileri

Son yıllarda geleceğin bece-
rilerini belirlemek için çeşitli 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu 
konuda en kapsamlı araştır-
ma OECD tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Bu araştırmada 

“Günümüzün karmaşık dün-
yasında yaşamak, topluma ak-
tif olarak katılmak için hangi 
beceriler gereklidir? Geleceğin 
insanı nasıl yetiştirilmelidir? 
Hangi beceriler öğretilmeli-
dir? Bu becerileri geliştirecek 
eğitim nasıl düzenlenmelidir? 
sorularına cevap aranmıştır. 

Altı yıl süren bu çalışmaya 
Almanya, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, ABD, Finlandiya, 
Fransa, Norveç, Yeni Zelanda, 
İngiltere, İsveç, İsviçre vb. ül-
keler katılmıştır. Bu ülkelerde 
yönetici, politikacı, sendikacı, 
sosyolog, felsefeci, antropo-
log, ekonomist, tarihçi, istatis-
tikçi, eğitimci gibi çok sayıda 
uzmandan görüş alınmış, çok 
sayıda araştırma ve inceleme 
yapılmıştır. Çalışma sonunda 
belirlenen geleceğin becerileri 
şöyle sıralanmıştır;

1. Zihinsel Beceriler: OECD’ye 
üye ülkeler, bütün becerilerin 
merkezine zihinsel becerilerin 
yerleştirilmesi gerektiğini ve 
bunun zorunlu olduğunu be-
lirtmişlerdir. Zihinsel becerile-
rin kalbi düşünme ve sorgula-
madır. Düşünme ve sorgulama 
karmaşık zihinsel süreçleri etki-
lemekte ve geliştirmektedir. Zi-
hinsel verimlilik için bireylere 
sadece bu becerileri geliştirme 
tekniklerini öğretmek yeterli 
değildir. Düşünme ve sorgula-
ma becerilerini sosyal ilişkiler-
de, duygu ve düşünceleri oluş-
turmada, bilgi ve deneyimleri 
yapılandırmada kullanmaları 
da sağlanmalıdır. Bireylerin gö-
rev ve sorumluklarında farklı 
bakış açıları oluşturmaları, seç-
meleri, bağımsız karar verebil-
meleri vb. için zihinsel becerile-
rini geliştirmeleri gereklidir.

2. Bireysel Beceriler: Bireysel 
becerilerin merkezini dil bece-

rileri oluşturmaktadır. Bireyle-
rin dil ve zihinsel becerilerini 
kullanarak hem kendilerini 
hem de sosyal becerilerini ge-
liştirmesi üzerinde durul-
maktadır. Bunun için iletişim 
becerileri, bilgiye ulaşma ve 
kullanma becerileri ile bilgi 
teknolojilerini kullanma bece-
rilerine ağırlık verilmiştir.

3. Sosyal Beceriler: Bireylerin 
dil ve zihinsel becerileriyle bir-
likte geliştirmesi zorunlu gö-
rülen sosyal beceriler olarak, 
başkalarıyla iyi ilişkiler kur-
ma, işbirliği yapma, çatışmala-
rı çözme ve yönetme becerileri 
belirlenmiştir.

4. Zihinsel Bağımsızlık Be-
cerileri: Zihinsel, bireysel ve 
sosyal becerilerin yanında 
bireyin zihinsel bağımsızlık 
becerilerini de geliştirmesi ge-
rekmektedir. Bunun için karar 
verme, amaçlarını seçme ve 
gerçekleştirme, ihtiyaçlarını, 
ilgilerini, haklarını ifade etme 
ve savunma gibi beceriler be-
lirlenmiştir. Görüldüğü gibi 
zihinsel beceriler bütün bece-
rilerin merkezine alınmakta, 
zihinsel verimlilik için öğretil-
mesi öngörülmektedir.

Çok Yönlü Düşünme ve 
Sarmal Mantık

Düşünme, günlük yaşamda 
kullandığımız önemli bir be-
ceridir. Bu beceri bilgi edinme, 
anlama ve öğrenme sürecinin 
en önemli bileşenidir. Bilgileri 
sorgulama, değerlendirme ve 
yeni bilgiler üretme çalışma-
larının temelini oluşturmak-
tadır. Ayrıca bireyin sorunları 
çözmek,  zihinsel verimliliği 
geliştirmek ve geleceğine yön 
vermek için bir zorunluluk ol-
maktadır. Bu nedenle bireye 
düşünme becerilerinin öğretil-
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mesi zorunlu olmaktadır. Dü-
şünme öğretilirken bireylere ne 
düşünecekleri değil, nasıl dü-
şünecekleri öğretilmelidir. Bu 
tür düşünme zihinsel süreçleri 
harekete geçirmekte ve üst dü-
zey öğrenmeyi getirmektedir.

Bazı insanlar düşünmeye yete-
rince önem vermez. Alışkanlık 
gereği sıradan bir faaliyet ola-
rak yürütür. Bu tür düşünme 
kendi haline bırakılmış, bir 
amaçtan uzak, yarım, eksik, ba-
sit  ve dağınık biçimde olmak-
tadır. Bazı insanlar ise düşün-
mekten ve zihnini yormaktan 
kaçınır. Örneğin üniversiteyi 
bitirebilir ancak düşünmekten 
hoşlanmaz. Bazı insanlar da 
düşünmeyi kendine özgü bir 
biçimde gerçekleştirir. Araştır-
malar düşünme becerilerinin 
okullarda kendiliğinden doğal 
olarak gelişmediğini göster-
mektedir. O halde bu becerileri 
geliştirmek için eğitim çalışma-
larına ağırlık verilmelidir. Öğ-
rencileri, yaşadıkları dünyayı 
sorgulayan, değerlendiren, dil 
ve zihinsel becerilerini geliş-
tiren, bunları çeşitli alanlarda 
uygulayan bireyler olarak ye-
tiştirmeye dikkat edilmelidir. 
Bunun da yolu düşünme eğiti-
minden geçmektedir.

Ülkemizde uzun yıllar davra-
nışçı eğitim yaklaşımı uygu-
lanmıştır. Bu yaklaşım zihin 
geliştirmeyle fazla ilgilenme-
diği için düşünme becerilerini 
geliştirme üzerinde durulma-
mıştır. Bu nedenle eğitimde 
uzun yıllar tek yönlü düşünme 
söz konusu olmuştur. Tek yön-
lü düşünme bilinen, alışılmış, 
doğrusal ve kontrol edilebilen 
bir düşünme biçimidir. Bu dü-
şünme biçimi, ayrıntılı ve üst 
düzey düşünmeyi sınırlandır-
makta, düşünme süreçlerini ve 
becerilerini geliştirmeyi engel-

lemektedir. Diğer taraftan tek 
yönlü düşünme, hızla değişen, 
çok kültürlü, çok merkezli ve 
küreselleşen bir dünyada, ge-
leceği görebilmek için yeterli 
olmamaktadır. Bu nedenle ya-
pılandırıcı yaklaşımla birlikte 
düşünme süreçlerine ve zihin-
sel becerileri geliştirmeye ağır-
lık verilmeye başlanmıştır.

Zihinsel verimlilik için olayla-
rı ve durumları çok yönlü dü-
şünmek, sarmal mantık geliş-
tirmek gerekmektedir. Örneğin 
bir olayın görünüşü, arka pla-
nı, amacı, süreci, etkileri, sonu-
cu, vb. yönleri düşünülmelidir. 
Düşünme sürecinde çeşitlilik, 
evrensellik, bireysellik, ye-
nilik, süreklilik, bağımsızlık, 
derinlik, vb. ilkelere dikkat 
edilmelidir. Olaylar, durumlar, 
düşünceler karşılaştırılmalı, 
benzerlikleri, farklılıkları sap-
tanmalı ve değerlendirilmeli-
dir. Bu etkinliklerle öğrencilere 
çok yönlü ve üst düzey düşün-
me öğretilmelidir. Çok yönlü 
ve üst düzey düşünme için 
öğrenciler sürekli cesaretlen-
dirilmeli, yönlendirilmeli ve 
desteklenmelidir. Böylece tek 
yönlü düşünmeden çok yönlü 
düşünmeye, düz mantık yeri-
ne sarmal mantık anlayışına 
geçilmelidir.

Dil ve Anlama Becerilerini 
Geliştirme

Günümüzde zekânın doğuş-
tan yüksek olması, dil ve zi-
hinsel becerilerin yüksek ola-
cağı anlamına gelmemektedir. 
Zekâ düzeyi yüksek bile olsa, 
dil ve zihinsel becerileri geliş-
tirmek için gerekli çalışmala-
rın yapılması öngörülmekte-
dir. Araştırmalara göre, “Dil, 
öğrenmenin kalbi ve insan 
beyninin sınırsız bir becerisi-
dir.” İnsanlar bu sınırsız bece-

rilerini geliştirerek ve kullana-
rak öğrenirler. Bu süreçte dil 
becerileri önemli olmaktadır.

Dil becerileri dinleme, konuş-
ma, okuma, yazma, görsel 
okuma şeklinde sıralanmak-
tadır. Bunlar içinde  “anla-
ma” becerilerinin ayrı bir yeri 
bulunmaktadır. Okuma süre-
cinde alınan bilgiler zihinsel 
kavramlara çevrilmekte, an-
lamlandırılmakta ve zihinde 
yapılandırılmaktadır. Bu sü-
reçte anlama becerileri büyük 
önem taşımakta ve zihin ge-
lişimine doğrudan katkı sağ-
lamaktadır. Anlama becerileri 
bütün disiplinlerin öğrenilme-
sinde anahtar durumunda 
bulunmakta ve bireyin geliş-
mesinde belirleyici olmakta-
dır. Anlama becerileri okul 
öncesi dönemde dinleme ve 
görsel okuma yoluyla, oku-
ma yazma öğrendikten sonra 
ise okuma ve yazma yoluyla 
geliştirilmektedir. Bu nedenle 
zihinsel verimlilik için anlama 
becerilerini geliştirme üzerin-
de önemle durulmalıdır.

Anlama becerilerini geliştir-
mek için öğrencilere çeşitli 
teknikler öğretilmektedir. An-
lama tekniklerinden dört özel 
teknik hem anlama becerile-
rini hem de zihinsel becerileri 
geliştirmeye önemli katkılar 
sağlamaktadır. Bunlar “tah-
min etme, sorgulama, özetle-
me ve anlamı açıklama” tek-
nikleridir. Zihinsel verimliliği 
etkileyen bu teknikler aşağıda 
kısaca açıklanmaktadır.

1. Tahmin Etme: Anlama be-
cerilerini geliştiren tekniklerin 
başında gelmektedir. Tahmin 
etme, okunan veya dinlenen 
metnin başlığından, görseller-
den, anahtar kelimelerden ya-
rarlanarak metnin içeriği hak-
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kında hipotezler oluşturma 
işlemidir. Bu işlem olayları ve 
durumları çok yönlü düşün-
meyi getirmektedir. Tahmin 
sırasında olaylar, durumlar, 
düşünceler karşılaştırılmak-
ta, arasındaki ilişkiler görül-
mekte, benzerlikler, zıtlıklar 
saptanmakta ve birleştirilmek-
tedir. Böylece öğrenciler tek 
yönlü düşünmeden çok yönlü 
düşünmeye, düz mantık yeri-
ne sarmal mantık anlayışına 
yönlendirilmektedir. Tahmin 
etme işlemi hayal ederek de-
ğil, metindeki ipuçları kulla-
narak yapılmalıdır. Bu işlemin 
hemen ardından tahminlerin 
doğruluğu kontrol edilmelidir.

2. Sorgulama: Anlama bece-
rileri için önemli tekniklerden 
biri de sorgulamadır. Bu tek-
nik bireyin zihin yapısında, 
zihinsel becerilerinde önemli 
değişmeler ve gelişmeler ya-
ratmaktadır. Özellikle düşün-
me, anlama, ilişki kurma, tah-
min etme, değerlendirme gibi 
zihinsel becerileri geliştirmek-
tedir. Bu nedenle ilköğretim 
yıllarından itibaren sorgula-
maya ağırlık verilmelidir. Sor-
gulama eleştiriden farklıdır. 
Eleştirme, bir düşüncenin, bir 
eserin, bir yargının doğru-
luk ya da yanlışlığını ortaya 
çıkarmak ve gerçek değerini 
belirtmek için onu inceleme, 
tenkit etme anlamında kul-
lanılmaktadır. Eleştirmede 
genellikle olumsuz içerik söz 
konusudur. Oysa sorgulama, 
özel bir düşünce alanında ku-
sursuz düşünceyi ortaya çıkar-
maya yönelik, disiplinli ve öz 
denetimli düşünme biçimidir. 
Sorgulama, bir dizi soruyla 
olguların neden-sonuç ilişkile-
rini araştırma, analiz etme, dü-
şünce üretme, düşünceleri dü-
zenleme, görüşleri savunma, 
karşılaştırmalar yapma, çıka-

rımlarda bulunma, tartışmala-
rı değerlendirme ve problem 
çözme becerisidir. Sorgulama, 
bireyin anlama modelini, zihin 
yapısını ve zihinsel verimlili-
ğini doğrudan etkilemektedir.

3. Özetleme: Anlama becerile-
rini geliştirmede etkili bir tek-
niktir. Özetleme, bir metni ya 
da konuşmayı, özünü, amacı-
nı ve yapısını bozmadan, ana 
hatlarıyla kısaltmak şeklinde 
tanımlanmaktadır. Özetleme-
de okuyucunun konuyu iyi 
anlaması, ana düşünceleri seç-
mesi ve kendi kelimeleriyle 
özetlemesi önemli olmaktadır. 
Özetlemede metindeki önemli 
anlam ve bilgiler alınmakta, ay-
rıntılar atılmaktadır. Özetlerken 
okuyucu metnin önemli nokta-
larına bir kez daha dikkat et-
mekte, metnin ana ve yardımcı 
düşüncelerini yeniden belirle-
mektedir. Böylece okuyucunun 
metni anlaması ve zihninde ya-
pılandırması için ikinci bir şans 
verilmektedir. Ayrıca özetleme 
okuyucunun dil ve zihinsel be-
cerilerini geliştirici olmaktadır. 
Özetleme sözlü ya da yazılı ola-
rak yapılabilir.

4. Açıklama: Anlama beceri-
lerini geliştirmek için gerekli 
teknikleri ve işlemleri açıkla-
mayı içermektedir. Açıklamak 
için çeşitli sorular sorulmak-
ta, bu sorularla okuyucunun 
anlama süreçlerini bilinçli 
yürütmesi ve bu becerilerini 
geliştirmesi amaçlanmaktadır. 
Bu sorular dört “N” sorusu 
yani ”Ne, Niçin, Ne Zaman ve 
Nasıl?” sorularıdır. Örneğin 
bilgileri açıklamak için “Ne?” 
sorusu, süreçle ilgili bilgile-
ri açıklamak için “Niçin?” ve 
“Ne zaman?” soruları, koşul-
larla ilgili bilgiler için “Nasıl?” 
sorularının kullanılması bi-
reylere öğretilmelidir. Anlama 

becerilerini geliştirmek için bu 
sorular üzerinde ısrarla du-
rulmalıdır. Zihinsel verimlilik 
için sadece bu beceriler yeter-
li değildir. Daha farklı beceri-
ler de bulunmaktadır. Burada 
önemli görülen beceriler ele 
alınmış ve nasıl geliştirileceği 
üzerinde durulmuştur.

Sonuç

İçinde yaşadığımız dünya hız-
la değişmekte ve gelişmekte-
dir. Bu durum ciddi ve kar-
maşık sorunları beraberinde 
getirmektedir. Bilginin hızla 
artması, yayılması, teknoloji-
nin gelişmesi, üretim, ticaret 
ve yatırım yöntemlerinin de-
ğişmesi her alanı etkilemekte-
dir. Bu süreçte sosyal ve politik 
yaşam giderek karmaşıklaş-
makta, aktif vatandaşlık önem 
kazanmaktadır. Bilgiye dayalı 
toplum ve ekonomilerde bi-
reylerin yeni beceriler kazan-
maları zorunlu olmaktadır. Bu 
nedenle kalkınma için zihinsel 
becerileri gelişmiş, olayları ve 
durumları çok yönlü düşünen, 
anlayan, sorgulayan, zihni-
ni etkili ve verimli kullanan 
bireyler yetiştirmek zorunlu 
olmaktadır. Dileğimiz, ülke-
mizin geleceğine yön verecek 
öğrencilerimizin düşünen, an-
layan, sorgulayan, sorun çözen 
ve zihnini verimli kullanan bi-
reyler olarak yetiştirilmesidir.
      
Kaynaklar:
• Güneş, F.(2017). Türkçe Öğretimi 
Yaklaşımlar ve Modeller, Ankara: Pegem 
Akademi Yayınları.
• Güneş, F.(2015). Sınıf Yönetimi Yakla-
şım ve Modeller, Ankara:Pegem Akademi 
Yayınları.
• Güneş,F. (2009). Zihinsel Verimlilik, 
Kalkınmada Anahtar Verimlilik Gaze-
tesi, Milli Prodüktivite Merkezi, Sa-
yı:242,s:14-17, http://www.mpm.org.tr/
default.asp
• Quinton,A.(2008). Les activités cogni-
tives, D.U. de Pédagogie. 
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Gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından 
düzenli olarak denetlenen, ileri teknolojiyle 

donatılmış, hijyenik mutfaklarda hazırlanan, 
besleyici öğünlerle günün her saatinde ihtiyaç 

duyduğun enerjiye sahip olursun.

www.mevkoleji.k12.tr

MEV Kolejliysen, hep kazanırsın.
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Yılın Çalıkuşu Öğretmenleri Belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü etkinlikleri kapsamın-
da 81 ilde belirlenen “Yılın 
Çalıkuşları”, fedakarlıklarıyla 
takdir topluyor. Bakanlığın 24 
Kasım Öğretmenler Günü et-
kinlikleri kapsamında her yıl 
Ankara’da ağırladığı “Yılın 
Çalıkuşları”, bu yıl Kovid-19 
salgını nedeniyle başkente 
gelemediler. Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk, 81 ilden se-
çilen öğretmenlerle çevrim 
içi ortamda bir araya geldi. 
Öğrencilerinin hayatını değiş-
tiren, eğitimde üstün başarı 
gösteren, projeler geliştiren, 
yetenekli öğrencileri topluma 
kazandıran, fedakarlıkları ve 
diğer nitelikleriyle farklılıkla-
rını ortaya koyan öğretmenler 
arasından “eğitimde fark ya-

ratan 81 öğretmen” belirlendi.
Türkiye genelinde belirle-
nen eğitim neferleri arasında, 
çalıştığı okula akıl ve zeka 
oyunları atölyesinden modern 
kütüphane yaptırana, deza-
vantajlı kadın ve çocukların 
topluma kazandırılmasına 
yönelik çalışmalar gerçekleş-
tirenden kurduğu tiyatrodan 

elden edilen gelirle okula ve 
öğrencilere katkı sağlayana, 
ulusal yarışmalarda öğrenci-
lerine derece kazandırandan 
ilkokuldan mezun ettiği halde 
başarılı liselere yerleşmesi için 
öğrencilerine destek olmayı 
sürdürene kadar birçok feda-
kar öğretmen yer alıyor. 
Kaynak: www.ntv.com.tr

Eğitim Dünyasından

MEB’den Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 
Kapsamlı Destek Paketi

Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından hayata geçirilen yeni 
proje ile 1000 Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesine, Türkçe, 
Matematik ve Fen Bilimleri 
alanlarında temel becerilerden 
okulların bakım onarımına, kü-
tüphane, atölye ve spora kadar 
çok sayıda alanda destek sağ-

lanacak. 81 ilde belirlenen 1000 
okulda 618 bin öğrenci eğitim 
alıyor. Proje kapsamındaki 
okulların tamamına kütüpha-
ne kurulacak ve spor alanları 
oluşturulacak. Bu okullarda 
okuyan öğrencilere, Türkçe, 
Matematik Ve Fen Bilimleri 
alanlarında temel becerilerde 
destek eğitim hizmeti sunula-
cak. Bu kapsamda Ölçme, De-
ğerlendirme ve Sınav Hizmet 
Genel Müdürlüğü bu okullara 
destek paketleri hazırlayacak. 

Bakan Ziya Selçuk, ortaöğ-
retimde okullar arası başarı 
farkından en olumsuz etkile-
nen okulların ağırlıklı olarak 
mesleki ve teknik eğitimde bu-
lunduğuna işaret etti. Bu farkı 

azaltmak ve mesleki eğitimin 
kalitesini artırmak için 81 ilde 
1000 Mesleki Ve Teknik Ana-
dolu Lisesini kapsayan önemli 
bir projeyi başlattıklarını be-
lirten Selçuk şunları kaydetti: 
“Proje kapsamında bu okullara 
özellikle temel becerilerde özel 
eğitim destek programlarından 
bakım onarım, kütüphane, atölye 
ve spor alanları gibi çok sayıda 
altyapı desteğine kadar çok geniş 
bir alanda destek sağlayacağız. 
Proje kapsamında atılan adımla-
rı ve sağlanan gelişmeleri her ay 
düzenli olarak 81 il müdürümü-
zün katılımıyla değerlendireceğiz. 
Sağlanan iyileştirmeleri raporlar 
halinde paylaşacağız. Proje, 1 yıl 
süreli olacak.”
Kaynak: www.ntv.com.
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BİLSEM’ler 1000 Kitaplık Kütüphanelerle Donatıldı
MEB, özel yetenekli öğren-
cilerin kendilerini en üst dü-
zeyde geliştirmesinin önünü 
açmak için hafta içi ve hafta 
sonları ilave eğitim program-
ları uygulayan 182 Bilim ve 
Sanat Merkezinin (BİLSEM) 
tamamına 1000’er kitaplık 
kütüphane kurdu. Bakanlık, 
ülke genelinde, özel yetenekli 
öğrenciler için hafta içi okul-
daki eğitimden sonra ve hafta 
sonları ilave eğitim program-
ları uygulayan BİLSEM’le-
rin imkanlarını artırmak için 
yeni projeler geliştiriyor. Bu 
kapsamda, yaklaşık 63 bin öğ-
rencinin eğitim aldığı 182 BİL-

SEM’in tamamında 1000’er 
kitaplık kütüphane kurma 
kararı alınmıştı. Proje başarıy-
la tamamlandı ve BİLSEM’le-

rin tamamına kütüphaneler 
kuruldu. Bakan Yardımcısı 
Özer, yaptığı açıklamada, BİL-
SEM’leri güçlendirmek için 
çalışmalara devam ettiklerini 

belirterek, “BİLSEM’lere bu 
kapsamda ilave laboratuvarlar ve 
tasarım ve beceri atölyeleri kuru-
yoruz. 2020 yılında şu ana kadar 
168 yeni tasarım ve beceri atölye-
si kurduk. 2020 yılı sonuna kadar 
182 BİLSEM’de 1000 kitaptan 
oluşan kütüphane kurmayı he-
deflemiş ve gerekli yatırımları 
yapmıştık. Çalışmalar başarılı bir 
şekilde tamamlandı. Artık 81 ili-
mizde bulunan 182 BİLSEM’in 
her birinde 1000 kitaptan oluşan 
kütüphaneler hizmet vermeye 
başladı.” dedi. Özer, bu kü-
tüphanelerdeki kitap sayısını 
sürekli artıracaklarını da ifade 
etti.  Kaynak: Anadolu Ajansı 

Dünyanın En Büyük Sertifika Programı
Milli Eğitim Bakanlığı Öğret-
men Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürü Adnan Boyacı 
Hürriyet Gazetesi’ne verdiği 
demeçte, 1 Ocak 2020’den 31 
Aralık 2020’ye kadar 1 milyon 
917 bin eğitim açıldığını bu 
rakamla öğretmenlere yönelik 
eğitim programının dünyanın 
tek merkezden sürdürülen, 
uluslararası akredite, en bü-
yük sertifika programı oldu-
ğunu belirtti. Bilişim, kültür 

ve bireysel gelişim gibi alan-
larda 73 eğitim programıyla 
öğretmenin kendisiyle ilgili 
temel bilgi, beceri ve görgüleri 
artırması, yeni deneyimler ka-
zanmasını amaçladıklarını ifa-
de eden Boyacı, “Türkiye’nin 
çok iyi öğretmenleri ve okul yö-
neticileri var. Bundan sonraki 
süreçte bu eğitimi alan öğretmen-
leri nasıl çocuklarla birlikte üre-
time yönlendirebiliriz, projelere 
yönlendirebiliriz diye çalışacağız. 

Bunlarla ilgili 2021 yılında baş-
layacak projelerimiz var. Ziya 
hocanın vizyonu çok önemli. Bizi 
her alanda her yerde destekledi. 
Onun rüzgarıyla yaptık bunları. 
Hepimizin kahramanı olan öğret-
menleri vardır. Kahraman öğret-
men sayısını artırmamız lazım. 
Türkiye’nin genç öğretmen ordu-
su çok şeyi değiştirebilir. Öğret-
menin gücü, yetki gücü değil etki 
gücüdür. Bizim lider öğretmenle-
re ihtiyacımız var.” dedi.

Eğitim Dünyasından

MEB, Ücretsiz Yardımcı Kaynaklar Hazırladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, öğretmenlerin ve velilerin 
öğrenciler için çalışma kitabı, 
kaynak materyal taleplerine 
yanıt vermek için ilkokul ve 
ortaokul öğrencilerine yönelik 
hazırlanan 17,5 milyon kitabın 
okullara ücretsiz dağıtıldığı-
nı bildirdi. Selçuk, Bakanlık 
Merkez Bina’da düzenlenen 
“Kitabım Hep Açık; Okulda, 
Evde, Öğretmenimle, Ailemle” 

ilkokul çalışma kitapları ve or-
taokul dijital çalışma sayfaları 
tanıtım programına katıldı. 
Bakanlık olarak hem yüz yüze 
eğitimi hem de uzaktan eğiti-
mi destekleyecek çok sayıda 
materyal geliştirdiklerine dik-
kati çeken Selçuk, “Bu kez çok 
daha kapsamlı bir çalışma ile karşı 
karşıyayız. Yüz yüze ve uzaktan 
eğitimin birlikte yürütülmesi, ih-
tiyaçların değişmesi ve farklılaş-

ması bize yeni görevler veriyor. 
Bunları yerine getirmek için her 
sınıf düzeyinde eş zamanlı olarak 
kullanılabilecek çalışmaları ilerle-
tiyoruz.” diye konuştu. Zama-
nın ve mekanın genişlediği bir 
dönem içinde bulunulduğuna 
işaret eden Selçuk, çocukla-
rın sadece evde ya da okulda 
değil her zaman çevrim içi ve 
çevrim dışı ortamlarda eğitim 
aldığını vurguladı.   Kaynak: A.A
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Millî Eğitim Bakan Yardımcı-
sı Mahmut Özer, 2019 yılında 
Türkiye genelinde 28 ilde 52 
özel eğitim anaokulu bulun-
duğunu hatırlatarak, 21 Eylül 
2020 itibari ile artık 81 ilde en 
az bir anaokulunun hizmet 
vermeye başladığını ve top-
lamda tüm illerde özel eğitim 
ana okul sayısının 110’a çıktı-
ğını ifade etti. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, 
özel eğitim öğrencilerine her 
tür ve kademede eğitim hiz-
meti sunduğunu ve bu okul-
ların kapasitelerini artırmak 
ve 81 ile yaygınlaştırmak için 
son bir yılda önemli adımlar 
attığını ifade eden Özer açık-
lamasında:“Özel eğitimde hiz-
met kalitesini sürekli artırıyoruz. 
Diğer taraftan sunduğumuz hiz-

metlerin erişilebilirliğini artır-
maya çalışıyoruz. Özel eğitimde 
sunulan hizmetin kalitesi kadar 
erişilebilirlik de çok önemli.” ifa-
delerine yer verdi. 

Özer’in açıklamalarına göre; 
2020 yılında 71 ilde yer alan 
özel eğitim meslek okulları 
tüm illere yaygınlaştırılırken; 
2020 yılında 81 ile yaptırılan 
400 yeni destek eğitim odası 
ile destek eğitim odalarının 
sayısı tam 8 kat arttı. 2020 
yılında şu ana kadar 75’i ta-
mamlarak hizmete açılan ve 
yıl sonuna kadar tamamlan-
ması planlanan özel eğitim 
uygulama evleri ile bu evlerin 
sayısı da önceki döneme göre 
%100 oranında artmış olacak.
Kaynak: www.meb.gov.tr

Özel Eğitim İmkânları 81 İle Yayılıyor

Avrupa Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ortak finans-
manı, UNICEF’in teknik des-
teğiyle Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca “Eğitimde Birlikteyiz” 
sloganıyla başlatılan Engeli 
Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı 
Erken Çocukluk Eğitimi Pro-
jesi kapanışı ile Uluslararası 
Kapsayıcı Erken Çocukluk 
Eğitimi Konferansı’nın açılışı 
düzenlenen törenle gerçekleş-
tirildi. Milli Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Mustafa Safran, tören-
de yaptığı konuşmada, 2023 
Eğitim Vizyonu’na da aldıkla-
rı projeden çok olumlu sonuç-
lar çıktığını, AB ve UNICEF iş 
birliğiyle projenin ikinci fazına 
başlamayı planladıklarını söy-
ledi. Kapsayıcı eğitimle farklı 
öğrenme gereksinimlerine sa-

hip çocukların aynı öğrenme 
ortamlarında bir arada bulun-
malarını ve birbirlerine sevgi 
ve saygıyla yaklaşmalarını he-
deflediklerini anlatan Safran, 
bu kapsamda her çocuğun 
ihtiyacına göre desteklenmesi 
için çalışmalar yürüttüklerini 
anlattı. Eğitimin ekip işi ol-
duğunu vurgulayan Safran, 
“Kapsayıcı eğitim, toplumun tüm 
bireylerinde bütün çocukların ya-
rarına temel değer ve tutum de-
ğişimi içeriyor. Engelleri aşmaya 
başladığımız ilk nokta kendimiz 
oluyoruz. Kendi çocuğumuz için 
ne istiyorsak, tüm çocuklar için 
aynısını istiyoruz. Kapsayıcı eği-
timle her çocuğun yolunu anlamlı 
kılmak adına çocuklarımız diyerek 
umutla hayata hazırlanmalarına 
fırsat sunuyoruz.” dedi. Safran, 

“Engeli olan çocukların normal 
çocuklar arasında eğitim görmesi, 
onlar için de iyi bir eğitim oluyor. 
Birlikte yaşamanın ne olduğunu, 
hayatta yapılabilecek iş birlikle-
rini çok küçük yaşlarda çocukla-
ra anlatabilirsek Türkiye olarak 
çok büyük bir başarı elde ederiz.” 
diye konuştu.  Kaynak:AA

‘Eğitimde Birlikteyiz’ Hareketiyle 32 bin Çocuk 
Kapsayıcı Eğitime Katıldı
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Türkiye’ye Dönen Dahiler Öğrenci Yetiştirecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolo-
jik Araştırma Kurumu’nun 
(TÜBİTAK), 2010 yılında baş-
lattığı ‘Yurda Dönüş Burs 
Programı’ kapsamında bugü-
ne kadar 452 Türk araştırma-
cı Türkiye’ye döndü. Tersine 
beyin göçü için yapılan çalış-
malara devam ediliyor. TÜBİ-
TAK’tan alınan bilgilere göre, 
127 bilim insanı daha Türki-
ye’ye dönüyor. Bunların bir 
kısmı döndü, bir kısmı ise ba-
har döneminde ülkede olacak. 
Onların da gelmesiyle birlikte 
ülkeye dönen bilim insanı 
sayısı 579’a ulaşacak. Hükü-
metin 100 günlük eylem pla-
nında, stratejik değer taşıyan 
alanlarda yürütülecek projele-
re katkı sağlamak üzere alan-
larında yaptıkları üst seviye 
bilimsel veya teknolojik çalış-
malarla kendini göstermiş ve 
yurtdışında çalışma deneyi-

mine sahip başta Türk bilim 
insanları olmak üzere nitelikli 
araştırmacıların yurtdışından 
Türkiye’ye gelmelerini teşvik 
etmek amacıyla 2232 Ulus-
lararası Lider Araştırmacılar 
Programı’ başlatıldı. 

Bu kapsamda 15 Aralık 2018-
29 Mart 2019 tarihleri arasın-
da çağrıya çıkıldı. Toplam 242 
başvuru alındı. 21 farklı ülke-
den 98’i Türk, 29’u yabancı ol-
mak üzere; başvuru şartlarını 
sağlayan alanında lider 127 
bilim insanı destek kazandı.
Amazon, Apple, Bosch, GE, 
Intel, Siemens, Volvo gibi glo-

bal şirketler ile CERN, CNRS, 
Max Planck Institute gibi öncü 
araştırma kuruluşlarında ve 
Harvard, Stanford, Oxford, 
Massachusetts Teknoloji Ens-
titüsü, Cambridge, Columbia 
Üniversitesi gibi dünya sıra-
lamasında ilk 25 üniversite 
içerisinde yer alan kurum-
larda çalışan araştırmacılar 
bu programla Türkiye’ye dö-
nüyor. Araştırmacıların 108’i 
devlet ve vakıf üniversitele-
rinde, 11’i Arçelik, TUSAŞ, 
Aselsan, Havelsan gibi özel 
sektör kuruluşlarında, 7’si 
UNAM, SUNUM ve IBG araş-
tırma altyapılarında ve biri de 
bir kamu kuruluşunda çalışa-
cak. Araştırmacıların her biri 
beşer doktora öğrencisi yetiş-
tirecek. Stratejik değer taşıyan 
alanlarda yürütülecek projele-
re katkı sağlayacak. 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi / Esra Ülkar

Bakan Selçuk: Yatırım Bütçesini %94 artırarak 
11,3 Milyar Liraya Çıkartıyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı, Yük-
sek Öğretim Kurulu, ÖSYM 
Başkanlığı, Yükseköğretim 
Kalite Kurulu ve üniversi-
telerin 2021 yılı bütçesinin 
görüşüldüğü TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda sunum 
yapan Selçuk, eğitimin, her 
zaman kalkınmanın en önem-
li unsurlarından biri olduğu-
nu ifade etti. Toplumun tüm 
kesimlerini içine alan örgün 
ve yaygın eğitim ve öğretim 
hizmetlerini yürütebilmek 
için program bütçeye göre ha-
zırlanan eğitim bütçesinin 211 
milyar 993 milyon 156 bin lira 
olarak belirlendiğini bildiren 
Selçuk, bu rakamın 2021 yılı 

merkezi yönetim bütçesinin 
yüzde 15,7’sini oluşturduğu-
nu söyledi. Bakan Selçuk, En-
gellilerin Toplumsal Hayata 
Katılımı ve Özel Eğitim Prog-
ramı’na 7 milyar 568 milyon 
630 bin lira, Hayat Boyu Öğ-
renme Programı’na 3 milyar 
24 milyon 407 bin lira, Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Progra-
mı’na 69 milyon 132 bin lira, 
Ortaöğretim Programı’na 42 
milyar 478 milyon 310 bin 
lira, Temel Eğitim Progra-
mı’na 80 milyar 809 milyon 
296 bin lira, Uluslararası Eği-
tim İş Birlikleri ve Yurtdışı 
Eğitim Programı’na 1 milyar 
645 milyon 282 bin lira, Yöne-

tim ve Destek Programı’na ise 
11 milyar 325 milyon 177 bin 
lira ödenek ayrıldığını belirt-
ti. 2021 Program Bütçesinde 
67 performans göstergesi ile 
programların yıllık belirlenen 
ölçülebilir hedeflerle takip 
edileceğini vurgulayan Sel-
çuk, “Tekli eğitime geçiş ve okul 
öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan 
eğitim, okullardaki deprem güç-
lendirme faaliyetleri ve meslek 
liselerinin atölye altyapısı gibi 
özel önem verdiğimiz alanlar 
için Milli Eğitim Bakanlığı yatı-
rım bütçesini, 5,8 milyar liradan 
yüzde 94 artırarak 11,3 milyar 
liraya çıkartıyoruz.” dedi. 
Kaynak: Anadolu Ajansı
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İnsanoğlu için yaşamın ilk yıl-
larındaki gelişim ve öğrenme-
nin çok hızlı olduğu ve bu dö-
nemde edinilen deneyimlerin 
ileriki yıllara temel oluşturdu-
ğu artık bilinen bir gerçektir. 
Çocuğun sağlıklı bir şekilde 
büyümesi ve gelişmesi, uygun 
bir çevre içinde ortaya çıkmak-
tadır. İlk yaşam ortamı ve bu 
ortamda aldığı uyaranlar, ço-
cuğun gelecekte nasıl biri ola-
cağını belirleme konusunda 
oldukça etkilidir. Bu etkiyi ilk 
meydana getirenler, doğal ola-
rak, çocuğun anne-babası, di-
ğer bir deyişle aile çevresidir. 
Hem anne hem de babaların 
çocukları ile olan etkileşimle-

ri, çocukların zihinsel, fiziksel, 
sosyal, duygusal vb. tüm geli-
şim alanlarını etkilemektedir. 
Ancak neredeyse tüm dün-
yada olduğu gibi, Türkiye’de 
de çocuğun bakım ve eğitim 
sorumluluğunu üstlenen aile 
kurumu içinde; bu görevden 
birinci dereceden sorumlu tu-
tulan ve önemi vurgulanan bi-
rey genellikle anneler olmuş, 
babanın çocuğun yaşamında-
ki rolü ve önemine neredeyse 
hiç değinilmemiştir.

Yakın bir geçmişe kadar ebe- 
veyn-çocuk ilişkisini inceleyen 
çalışmalarda “ebeveyn” söz-
cüğüyle vurgulanmak istenen, 

özellikle anneler olmuştur. 
Yine çocuk eğitiminde ana-ba-
baya rehberlik etmesi amacıy-
la hazırlanan görsel ve işitsel 
yayınların hedeflediği kişiler 
genellikle anneler olmuş, ba-
banın çocuğun yaşamındaki 
rolüne ve önemine çok az de-
ğinilmiştir. Bu bakış açısının 
sonucu olarak da uzun bir 
süre araştırmacılar, okul ön-
cesindeki çocukların aile için-
deki gelişimlerini incelerken 
babayı adeta yok saymışlardır.  
Söz konusu bu bakış açısı, an-
nenin davranışının çocuk üze-
rindeki etkileri üzerinde cid-
di bir literatürün oluşmasına 
katkı sağlamış ancak çocuğun 

Çocukların Gelişiminde Katkıları 
Unutulanlar: Babalar

Dr. Necdet TAŞKIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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gelişiminde babanın rolü, ba- 
ba-çocuk ilişkisi ve babanın 
çocuğuyla ilgilenmesinin öne-
mi üzerinde oldukça az çalış-
ma yapılmasını da beraberin- 
de getirmiştir.

Bununla birlikte son çeyrek 
asırda bu bakış açısının değiş- 
meye başlamasıyla, bu konu-
ya yeni yeni değinilmekte ve 
yapılan araştırmalarda artık 
baba, en az anne kadar önemli 
ve ebeveynliğin vazgeçilmez 
bir parçası olarak kabul edil-
mektedir. Etkili ebeveynlik 
tartışılırken, babaların, ‘çocuk 
gelişiminde katkıları unutu-
lanlar’ arasında sayılmamaya 
başlandığına tanıklık etmek-
teyiz. Bu değişim, babanın ço-
cuğun gelişim ve eğitimindeki 
rolüne ve önemine olan ilgiyi 
artırmıştır. Nitekim bu ilginin 
delili olarak babanın yokluğu-
nun ya da varlığının çok yön-
lü etkileri ile ilgili dergilerdeki 
makaleler, gazetelerdeki özel 
konular ve kitapların sayısın-
daki artış ile birlikte okulların, 
sivil toplum örgütlerinin, ku-
rum ve kuruluşların babaları 
hedefleyen etkinlikleri ile yapı-
lan araştırma ve bilimsel tartış-
malar gösterilebilir. 

Bu çalışmaların gündem oluş-
turmayı, sonunda çocukların 
iki ebeveyni olduğuna dair bi-
linci oluşturmayı ve ebeveyn 
lerin bu konuya kendilerini 
adamaları için dikkatlerini çek-
meyi az da olsa başardığı görül-
mektedir. Ancak, her ne kadar 
babalar bu süreçte çocuklarıyla 
daha çok ilgilenseler de, hala 
annelerden çok daha az zaman 
geçirmektedirler. Bu az ilgi-
lenmenin çok farklı nedenleri 
olmakla birlikte temelde, baba-
ların kendi ebeveynlik rollerini 
algılamalarıyla ilişkili olduğu-
nu söylemek mümkündür.

Babanın Değişen Rolü

Hemen hemen tüm toplumlar-
da, 1980’li yıllara kadar, çocuk-
lara ebeveynlik yapmak, daha 
çok kadınların ilgi alanıydı ve 
babalar, çocuklarıyla “sırdaş 
olma” fırsatını sık sık kaçır-
maktaydılar. Bununla birlikte 
her geçen gün değişen sosyal 
standartlar, beklentiler, boşan-
malardaki artış, kadınların iş 
hayatına atılma trendindeki 
yükseliş ve babanın yoklu-
ğunun ya da varlığının çok 
yönlü etkileri ile ilgili yapılan 
bilimsel araştırmalar, babanın 
rolünü hızlı bir şekilde değiş-
tirmekte, yeniden yapılandır-
maktadır. Günümüzde, geç-
miştekinden daha fazla kadın 
çalışma hayatına atılmaktadır. 
Bu da birçok babanın, isteme-
seler de, çocuğun eğitimine ve 
bakımına katılmaları beklenti-
sini gündeme getirmektedir.

Tarih boyunca toplum ve aile 
yapısındaki değişimler, kadın 
ve erkeğin ebeveynlik rolle-
rinde de değişikliklere neden 
olmuştur. Zaman içinde farklı 
aşamalardan geçen babalık ro-
lünün ilk zamanlardaki belir-
gin özelliği ahlak öğretendir. 
Bu dönemde iyi baba olmak, 
çocuğunu dinine ve ahlak ku-
rallarına bağlı büyütmekle öz-
deş konumdadır. Özetle “iyi 
baba, dindar çocuk yetiştiren 
baba” olarak kabul edilmek- 
tedir. Nitekim günümüzde 
yapılan birçok araştırma da, 
çocukların ahlaki ve vicdan 
gelişimleri, dindar olmaları ve 
daha az davranış problemleri 
göstermelerinde erken yaş-
larda babalarıyla kurdukları 
olumlu ilişkinin etkili olduğu-
nu göstermektedir. 

Daha sonraki zamanlarda ise, 
evin geçimini sağlayan kişi ve 

bir cinsiyet örneği olarak baba 
rollerine vurgu yapılmaktadır. 
Eve ekmek getirmek, baba ile 
çocuk arasında her ne kadar 
doğrudan bir etkileşim süre-
cini içermese de, babaların ço-
cuklarının gelişimini etkileyip 
şekillendirebilecekleri önemli 
bir dolaylı yoldur. 

Babalar, aynı zamanda kocalık 
görevini yürütmektedir. Yani 
çocuğun annesinin eşi olup 
onu desteklemekle çocuğun 
gelişiminde dolaylı da olsa 
bir görev üstlenmiş olmakta-
dır. Burada, babanın, annenin 
yaptıklarını takdir etmesi, bu 
hususta ona destek olması, ço-
cuğa destek olup uyaran sağ-
laması ve yol göstermesi için 
anneye izin vermesi ya da işini 
kolaylaştırması halinde baba, 
çocuğun gelişimi üzerinde 
dolaylı olarak etkide bulun-
maktadır. Ekonomik hayatın 
çocuğun gelişimindeki önemi 
tamamen göz ardı edilmemesi 
gereken bir durumdur. Ayrıca, 
ailenin varlığını sürdürebil-
mesi için gereken koşulların 
sağlanmasında babaların aile 
ekonomisine katkısı bile, ço-
cukların gelişiminde önemli 
bir dolaylı faktör olarak ken-
disini gösterebilir. Benzer bir 
şekilde, annenin rolünü ve 
fonksiyonlarını destekleyen, 
cesaretlendiren, teşvik edip 
ödüllendiren ve aileyi geçindi-
ren kişi olarak çocuğun karşısı-
na çıkan bir babanın sağladığı 



56

Makale
uyumlu ve huzurlu bir ortam 
sayesinde baba, çocuklarının 
gelişimi üzerinde dolaylı etki-
ye sahiptir.

Sorumlu ve Etkin Babalık

Günümüzde artık ahlak öğ- re-
ten, ekmek parası kazanan ve 
cinsiyet örneği gibi rollerinin 
yanı sıra yeni yetiştirici olarak 
baba rolü konuşulmaktadır. 
Baba, çocuğunun yaşamında 
yüzyıllardır alışılagelen evin 
geçimini sağlayan kişi olmak-
tan daha başka sorumluluklar 
aldığında, çocuğu ile daha çok 
yakınlaşmakta ve çocuk ye-
tiştirmede önemli bir yüküm-
lülüğü üstlenmektedir. Yeni 
yetiştirici baba anlayışıyla bir-
likte babaların çocuk ve aile-
leri üzerindeki etkisi, babanın 
rol model ve ekmek kazanan 
rolünden öteye anlamlar ta-
şımaktadır. Babalık, anne ve 
çocuklarına duygusal yönden 
destek olan, çocuklarıyla ilgi-
li işlerde eşine yardım eden, 
sorumluluklarını paylaşan ve 
çocuklarıyla doğrudan etkile-
şime giren kişi gibi anlam-
larla zenginleşmiştir.

Babalar, aile içinde farklı 
roller oynamakta ve ço-
cuklarını birçok yönden 
hem doğrudan hem do-
laylı olarak etkilemek-
tedirler. Babaların hem 
doğrudan hem dolaylı 
rolleri önemlidir ve bunlar 
birbirlerini tamamlamak-
tadır. Babalar, çok farklı yol-
ları olan etkin babalık rolünü 
üstlendiklerinde çocuklarının 
tüm gelişim alanlarında olum-
lu etki oluşturabilmektedir. 
Baba, çocukla bir şeyler yap-
ma, oyunlar oynama, arkadaş 
olma, ona bir şeyler öğretme, 
okul ödevlerine yardım etme, 
tüm gelişim alanlarıyla birlikte 

ahlak ve kişilik gelişimini des-
tekleme, standartları göster-
me, sevdiği ya da üzüldüğü bir 
konuda onunla konuşma, duy-
gularını paylaşma ve çocuğu 
eğitme gibi yollarla çocuğun 
gelişimi üzerinde doğrudan 
rol oynamaktadır. Zira baba-
ların çocuklarıyla olan etkile-
şimleri, çocuklarına verdikleri 
tepki biçimi, çocuğa uyaran 
sağlama ve disiplin etme yön-
temleri sonucunda ortaya çı-
kan bütünsel fayda, çocuğun 
her açıdan sağlam bir şekilde 
gelişmesine katkıda bulunur. 
Babaların çocuklarıyla oyna-
maları, konuşmaları gibi et-
kileşim içerisine girmeleri ve 
onların beslenme, temizlik gibi 
temel gereksinimlerini karşıla-
maları; onlarla nitelikli zaman 
geçirmeleri önemlidir. Çocuk-
ları ile bu tarzda bir ilişki kur-
duklarında, babalar, sağlıklı ve 
başarılı bir ilişkinin de temelle-
rini atmış olurlar.

Çocuklarıyla içten ve etkili ile-
tişim içerisinde olan etkin ka-
tılımcı olarak babaların ço-
cuklarıyla birlikte geçirdikleri 
zamanda görülen artış, baba-
larının artık daha fazla işin içe-
risinde yer aldıklarını ve bu 

sayede de ilişkilerinin boyutu-
nun genişlediğini göstermek-
tedir. Çalışmalar, babaların 
çocuklar üzerindeki etkisinin 
onlarla birlikte geçirdikleri sü- 
reyle doğru orantılı olduğunu 
göstermektedir. Çocuklarının 
gelişimleri üzerinde olumlu ve 
kalıcı bir etki bırakmak isteyen 
bir baba, çocuklarıyla etkin bir 
iletişim içerisinde olmak duru- 
mundadır. Çocukla fazlaca ve 
nitelikli vakit geçirmek, baba-
ya çocuğunun gelişimsel ve 
kişisel özellikleri hakkında bil-
gi sahibi olmaya; onu daha iyi 
tanımaya olanak sağlar.

Babanın çocukla ilgilenme- 
sini çok boyutlu bir yapı olarak 
tanımlayan Lamb, bu boyutla-
rı şu şekilde sıralamaktadır:

Etkileşim: Babanın çocuğuyla 
oyun oynaması, ona birşeyler 
okuması, yemeğini yedirmesi 
gibi birebir, doğrudan iletişimi 
içerir.

Ulaşılabilirlik: Babanın ço- 
cuğuyla doğrudan etkileşimi 

yoktur, ancak fiziksel ve 
psikolojik olarak hala ula-

şılabilir olmayı içerir.

Sorumluluk: Çocuğun 
gereksinimi olduğunda 
onu doktora götürme, 
çocuk bakımını üstlen-

mek gibi sorumlulukları 
içerir.

Çocuğun Gelişiminde Baba 
Faktörü

Günümüzde babaların bü-
yük bir kısmı, günün çoğunu 
evin dışındaki işlerle geçir-
mektedirler. Hafta içi geç ge-
lip, evden erken ayrıldıkla-
rından, babanın evde olduğu 
vakitlerde genellikle çocuklar 
uyumaktadırlar. Dolayısıyla 
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çocuklar hafta sonları dışında 
babalarıyla birlikte olma fırsa-
tını kolay kolay bulamamak-
tadırlar. Bu durumun üzerine 
bir de sevgisini açıktan ifade 
edemeyen baba imajı eklene-
rek trajik bir şekilde, “babalar 
çocuklarını uyurken sever” 
anlayışının halk arasında 
yerleşmesine neden olmuş-
tur. Oysa uzmanlar, baba-
nın çocuğun gelişiminde 
hayati öneme sahip ol-
duğunu vurgulamak-
tadırlar. En azından 
babaların çocuklarıyla 
birlikte olduğu vakitleri 
iyi değerlendirmelerini 
önermektedirler. Çocuk-
ların gelişimlerini sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilmeleri 
için, anne kadar baba figürü-
ne, babalarıyla etkileşim içe-
risinde olmaya da ihtiyaçları 
vardır.

Çocuğun yaşamında etkin iki 
kişi olduğunda, çocuğun bağ-
lanacağı ve model alacağı, fay-
dalandığı kişi sayısı artmakta, 
dolayısıyla çocuk, iki insan 
tarafından sevgi, bakım ve ilgi 
görmektedir. Çocuğun sosyal, 
duygusal ve bilişsel gelişimin-
de mevcut kaynaklar farklı-
laştırılmış olmaktadır. Anneye 
düşen rolün babanınkinden 
ayrıldığı durumlarda, anne 
ile baba birbirlerinin yerini 
tutamazlar. Büyümekte olan 
bir çocuğun örnek alabileceği 
bir kadın, bir de erkek mode-
line gereksinimi vardır. Anne 
ya da baba bu rollerin ikisi-
ni birden oynayamaz. Çocuk 
yetiştirirken, sadece babanın 
yapabileceği birtakım şeyler 
vardır ki, baba bunu yerine 
getirmediği takdirde, karısı 
-ne kadar iyi olursa olsun- bu 
görevi üstüne alamaz. Ayrıca 
kendilerine hem anne hem de 
baba tarafından sağlanan de-

ğişik uyarım ve dürtüler, fark-
lı davranış tarzlarını gösteren, 
farklı cinsiyetteki insanlar ile 
iletişim kurmalarını sağla-
maktadır. 

Hem erkek hem de kız çocu-
ğunun cinsel kimliğini edin-
mesinde  babanın  önemi  yad-
sınamaz. Erkek çocuğun kendi 
cinsiyetine uygun kimliği, ba-
banın davranışlarından, ailede 
yerine getirdiği görevlerden, 
babasıyla özdeşim kurarak, 
gözlemde bulunarak ve taklit 
edip örnekleyerek gelişmek-
tedir. Kız çocuğu da babasını 
gözleyerek, onunla etkileşime 
girerek, karşı cinsin davranış-
larını, karşı cinse nasıl bir ta-
vır geliştireceğini ve nasıl bir 
erkeği seçeceğini babasından 
öğrenir. Her iki cinsiyetteki ço-
cuk da babasının yakınlığına 
gereksinim duymaktadır.

Çocuklarıyla küçük yaşlarda 
ilgilenmeyen ve onlarla sıcak 
bir diyalog kuramayan ba-
balar, büyüdüklerinde onları 
anlamakta zorluk çekmekte ve 
kimi zaman da hiç anlayama-
maktadırlar. Aslında kuşak-
lararası çatışma denilen şey, 
ilişki kopukluğunun bir yansı-

ması olarak da ortaya çıkmak-
tadır. Yapılan araştırmalar da, 
çocuklarıyla erken ilgilenmeye 
başlayan babaların, daha son-
ra da çocuklarıyla ilgilenmeye 
devam ettikleri kanıtlanmıştır.
Yapılan araştırmalara göre, 
babanın çocuğunun yaşamı-

nı aktif paylaşımı, çocuğun 
analitik düşünce yapısını, 

zekâsını, sözel becerisini 
ve akademik başarısı-
nı olumlu etkilemek-
tedir. Babası ile etkin 
paylaşım içinde olan 
çocuğun psiko-sosyal 
uyumu olumlu etkilen-

diği gibi, çocuk daha çok 
içsel odaklı kontrol ge-

liştirmekte daha olgun ve 
bağımsız davranışlar göster-

mektedir.

Bebekleri ile birebir etkileşi- 
me girerek sevgi bağı kurmuş 
babaların, işten döndüklerin-
de bebeklerin heyecanlandık-
ları ve olumlu tepki verdik-
leri gözlenmiştir. Daha başka 
araştırmalar ise, babaların 
çocuklarıyla ilgilenmeleri ile 
bebeklikte bebeklerin güven-
li bağlanma, okul öncesinde 
çocukların kendi olumsuz 
duygularını düzenleme, ikin- 
ci çocuklukta daha yüksek 
benlik algısı ve ergenlikte de 
yüksek okul başarısı arasında 
doğrudan bir ilişki olduğunu 
göstermektedir.

Babası ilgilenen çocukların 
akademik başarılarının, ba-
bası ilgilenmeyen çocuklara 
göre çok daha yüksek olduğu-
nu gösteren pek çok araştırma 
görmek mümkündür. Söz ko-
nusu çalışmalar, babası bes-
lenmesiyle ilgilenen, onunla 
oynayan ve eğlenceli vakit ge-
çiren bebeklerin bilişsel ve dil 
gelişimlerinin daha iyi oldu- 
ğunu ve daha yüksek IQ puanı 
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aldıklarını ortaya koymuştur. 
Benzer şekilde, babası ilgilenen 
okul öncesi çocuklarının, baba-
sı ilgilenmeyenlere göre okula 
hazır bulunuşluklarının daha 
iyi olduğu ve daha sabırlı ve 
okuldan kaynaklanan stres ve 
sıkıntılarla baş edebilmede de 
daha rahat oldukları belirlen-
miştir. Yaşamın ilk yıllarında 
babasıyla fazla ilişki kurmamış 
bir çocuğun annesinden ayrıl-
ması daha zordur. Buna karşın 
babasıyla güçlü ilişkileri olan 
bir çocuk, bu aşamayı daha so-
runsuz atlatmaktadır. Babala-
rın çocuklarının okullarıyla ve 
okul yaşamıyla ilgilenmeleri, 
çocukların akademik başarıla-
rında güçlü bir etkendir. Ço-
cuk babasıyla iletişime geçtik-
çe daha çok şey öğrenmektedir. 
Babaları ilgilendiğinde, çocuk-
larının okula devamlarının ya-
nında akademik başarıları da 
artmaktadır. Baba katılımının 
ergenlikte de çocukların aka- 

demik başarılarının üzerinde 
etkisinin olduğunu araştırma-
cılar vurgulamaktadırlar. Bir 
dizi araştırma, ergenlerin aka-
demik başarıları, bilişsel ve sö-
zel becerileri ile etkin babalık 
arasında ilişki olduğunu gös-
termektedir. 

Tüm bunlardan hareketle, her 
ne kadar geçmişe göre günü-
müzde babalar, çocuklarıyla 
daha çok ilgilenseler de, hala 
annelerden daha az zaman ge-
çirmektedirler. Bilmediği bir 
rolün içine düşmüş olan erkek, 
çocuğuyla ilişki kurmakta zor-
lanmakta, çocuk yetiştirmede 
aktif rol almada başarısız ol-
maktadır. Çocuk psikolojisini 
ve eğitimini bilmemek, ço-
cuklarla nasıl etkileşime giri-
leceğini kestirememek; çocuk 
ile baba arasındaki ilişkiyi ze-
delemekte ve çocuğun farklı 
gelişim alanlarında değişik so-
runlara yol açmaktadır. Aynı 

zamanda neyi nasıl yapacağını 
bilememek de, babayı çocu-
ğuyla daha etkin bir iletişim 
içerisine girmekten alıkoy-
maktadır. Hızlı değişimlerle 
dolu günümüzde, babanın 
kendine düşen rolü kavraması 
ve yerine getirmesi çok daha 
güç görünmektedir. Çocuğun 
yaşamı üzerinde belirleyici et-
kisi olduğu göz önüne alındı-
ğında, babanın çocuk gelişimi 
ve eğitimi konularında bilgi-
lenmesi, kendisinin önemini 
fark etmesi ve öğrendiklerini 
davranışa dönüştürebilme-
si için farklı programlar çer-
çevesinde desteklenmesinin 
önemi kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim babaları 
destekleyen programların, ba-
baların çocuklarıyla daha çok 
ilgilenmelerine, çocuklarının 
hayatlarında daha fazla yer 
almalarına katkı sağladığını, 
yapılan bilimsel araştırmalar 
da göstermektedir.
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Türk Bilim İnsanlarından Ses Getiren Buluş
Prof. Dr. Semra İde başkanlı-
ğında Hacettepe Üniversitesi 
öğretim üyelerinden oluşan 
bir ekip, Karadeniz Bölgesi’n-
de yaygın olarak rastlanan 
‘Argiope bruennichi’ örüm-
ceğinin ürettiği koza ipeğini 
kullanarak, hasar görmüş deri, 
kas ve kemik dokularda hızlı 
tedavi sağlayan bir doku ona-
rım malzemesi bulmayı başar-
dı. Ekip, örümcek ipeğini kul-
lanarak yara greftleri, cerrahi 
iplikler, süngersi film, jel ve 
mikro toz formunda biyolo-
jik doku onarım malzemeleri 
tasarladı. ‘Bir Doku Onarım 
Malzemesi’ konulu patent, 
Teknofest kapsamında düzen-
lenen ‘ISIF2019 Uluslararası 
Buluş Fuarı’nda bronz ma-
dalya kazandı. Japonya’da ve 
Hindistan’da yapılan Dünya 
Kristalografi Kongresi’nde de 
sunumu yapılan buluş, ulusla-
rarası düzeyde büyük ilgi gör-
dü. Dokunun iyileşme süresini 

üçte bir oranında kısaltan ve 
insan dokusuna en yakın özel-
likte olan biyolojik malzeme 
kullanılarak yapılan ameliyat 
ipliklerini operasyondan son-
ra aldırmaya gerek kalmıyor, 
dokuya uyum sağlıyor. 

Biyo-teknolojik malzeme ayrı-
ca yüksek mekanik özellikleri, 
üstün biyolojik uyumluluğu, 
çeşitli bakteri ve mantarlara 
karşı güçlü biyoaktiviteleri ve 
zararlı UV ışınlarını soğurma 
özellikleri ile öne çıkıyor. Proje 
hakkında bilgi veren Prof. İde, 
Türkiye’de sadece Hacettepe 
Üniversitesi’nde olan ve tüm 
nano malzemelerin 3 boyutlu 

yapı analizini yapabilen bir 
sistem kullandıklarını, böylece 
nano malzemeyi hem dıştan, 
hem de içten görebildikleri-
ni ve bunun kendilerine bir 
avantaj sağladığını, bu sayede 
hangi örümceğin ipeğinin na-
noskopik açıdan daha değerli 
olduğunu, mekanik özellikle-
rini, UV ışınlara karşı direnç 
seviyesini, elektriksel iletken-
lik seviyesini belirleyebildikle-
rini ifade etti. Yurtdışında uy-
gulanan ve örümceğe elektrik 
sinyali verilerek yapılan sağma 
yönteminden farklı, tamamen 
zararsız bir yöntemle “örüm-
cek çiftliği”nde sürdürülebilir 
biçimde malzeme ürettikleri-
ni belirten İde,  bu yöntemle 
elde edilen biyo nano kompo-
zit malzemenin sağlık dışında 
tekstil ve kozmetik endüstri-
sinde de bir çok alanda kulla-
nılabileceğini ifade etti.

Kaynak: CNNTurk.com

Mayaların Kayıp Başkenti Bir Çiftlikte Bulundu
Bilim insanlarından oluşan 
uluslararası bir araştırma gru-
bu, antik Maya Krallığı Sak 
Tz’i’nin kayıp başkentini Mek-
sika’nın güneydoğusunda yer 
alan Chiapas eyaletinde bir 
çiftlik alanında yapılan kazılar 
sırasında ortaya çıkardı. Uz-
manların aralarında piramit, 
kraliyet sarayı ve ayinlerin ya-
pıldığı sahalar gibi yapıların 
kalıntılarına ulaştığı, ayrıca 
eski yazıtların olduğu anıtlar 
bulduğu kaydedildi.Arkeo-
loglara göre Lacanja Tzeltal 
adının verildiği kazı alanında 
Maya Krallığı’nın en büyük 
kenti Sak Tz’i’nin kalıntıları 

bulunuyor. Bu topraklarda ilk 
yerleşimlerin M.Ö. 750 yılına 
ait olduğu belirtiliyor. Keşfin 
Maya Krallığı’nın tarihine ışık 
tutacağı umuluyor. Maya uy-
garlığı, varlığını sürdürdüğü 
birkaç bin yıl 
boyunca başta 
Yucatan Yarı-
madası olmak 
üzere şimdiki 
Meksika’nın gü-
neydoğusunda 
birçok ölü şehir 
ve kültürel anıt 
bıraktı. 9. yy’da 
bilinmeyen bir 
nedenle çöken 

bu büyük medeniyetin karga-
şa, hastalık ve kıtlık etkisiyle 
zor zamanlardan geçtiği ve 
yok olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Sputniknews.com
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Çin’in Dev Teleskobu Resmen Faaliyete Geçti

Atomların Tek Tek Birleşmeleri İzlendi

Çin’de yapımı 5 yıl süren 
2016’da tamamlanan, 30 fut-
bol sahası büyüklüğündeki 
dünyanın en büyük radyo te-
leskobu FAST’in test aşaması 
tamamlandı. Çinli bilim insan-
ları teleskopun resmen faali-
yetlere başladığını duyurdu.
Güneybatıdaki Guizhou böl-
gesinde yer alan teleskobun 
yapımı beş yıl sürdü. 180 mil-
yon dolara mal olan teleskop, 
Çin’in ‘gökyüzündeki gözü’ 
olarak tanımlanıyor. Saniyede 

38 gigabyte veri toplayabilen 
FAST, uzak galaksilerde doğal 
hidrojen arayacak ve zayıf pul-
sar (anlık radyo dalgası yayan 
nötron yıldızları) sinyallerini 
algılayacak ve uzayda yaşam 

araştırmalarına yardım ede-
cek. Teleskop kademeli olarak 
uluslararası gökbilimcilere açı-
lacak. Teleskobun başmühen-
disi Jiang Peng, FAST sayesin-
de gelecek üç yıl içinde önemli 
bilimsel keşiflere imza atacak-
larına inandıklarını belirti. Test 
aşamasında ise FAST’in zayıf 
pulsarları tespit etmedeki kes-
kinliği sayesinde üç yılda 102 
zayıf pulsar sinyali tespit edil-
diğine dikkat çekildi.
Kaynak: BBC.com

Atomların birleşerek mole-
küllere nasıl dönüştüğünü 
anlamak için, faaliyet halin-
deyken yakalanmaları, bunu 
yapabilmek için ise fizikçilerin 
atomları bir süreliğine durma-
ya zorlaması ve hareketlerini 
kaydetmesi gerekiyor. Şimdi-
ye dek çeşitli atomların birbir-
leriyle etkileşimlerini daha iyi 
anlamak amacıyla yapılabilen 
en iyi şey, bir atom toplulu-
ğundaki ortalamalara dayalı 
ilişkileri hesaplamaktı. Bunun 
için de tüm atomlar, aynı kim-
liği paylaşacakları noktaya 
kadar yavaşlatılıyordu. Fakat 
bazı atomların dağılmasına, 
bazılarınınsa birleşmesine yol 
açan ve ayrı parçacıklar arasın-

da gerçekleşen çarpışmalarda 
önemli detaylar yakalanamı-
yordu. Üstelik, her çarpışmada 
atomların deneyden fırlayıp 
gitme tehlikesi bulunuyordu. 

Yeni Zelanda’da bulunan Ota-
go Üniversitesi’nden Fizikçi 
Mikkel F. Andersen ve ekibi,  
bir ekmek kızartma makinesi 
boyutunda havasız bir oda-
da, yüksek odaklı lazer ışınla-

rı kullanarak üç atomun tekil 
biçimde hapsedilmesini ve 1 
Kelvin’in milyonda birine ka-
dar soğutulmasını sağlayarak, 
atomları barındıran tutucuları 
yavaşça birleştirip, kontrollü 
etkileşimler üretmeyi ve bun-
ları ölçmeyi başardı. Meydana 
gelen değişimleri daha yakın-
dan görmek için özel bir ka-
mera kullanan araştırma takı-
mı, rubidyum parçacıklarının 
yakınlaşma anını kaydetti ve 
moleküllerin, mevcut model-
lerin açıklayabildiği kadar ça-
buk şekilde bir araya gelmedi-
ğini ortaya çıkardı.

Kaynak: Popsci.com.tr
İleri Okuma: Physical Review Letters
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Dünyanın En Eski Maddesi Bulundu
Avustralya’ya 1969 yılında 
düşen Murchison meteorunun 
bir bölümünde yer alan güneş 
öncesi parçacıklarını inceleyen 
bir grup bilim insanının yazdı-
ğı makalenin başyazarı Chica-
go Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Philipp Heck, inceledikleri 

parçacıkları “yıldızlardan ge-
len katı numuneler ve gerçek 
yıldız tozu” olarak nitelendir-
di. En eski toz parçacıkları, 
Güneş Sistemi ortaya çıkma-
dan çok önce yıldızlarda oluş-
tu. Yıldızlar öldüğünde, onu 
oluşturan parçacıklar da pat-

lamayla uzay boşluğuna ya-
yıldı. “Güneş öncesi parçacık” 
olarak nitelendirilen bu tozlar, 
yeni yıldız, gezegen, uydu ve 
göktaşlarının oluşumunun bir 
parçası haline geldi.

Kaynak: BBC.com

Lazerle soğutulan ve mikroskop 
kamerasıyla görülen atom kümesi
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Yeni Düz Lenslerle Odaksız Kamera Geliştiriliyor
Araştırmacılar, inç kalınlığı-
nın binde biri kadar olan tek 
bir lens kullanarak, odaklan-
ma gerektirmeyen bir kamera 
yaptılar. Yeni teknoloji, akıllı 
telefonlardaki yüksek kaliteli, 
odakta görüntü oluşturmak 
için birden fazla lens gerek-
tiren kameralara göre önem-
li avantajlar sunuyor. Yeni 
teknolojiyle gelecekte birçok 
alanda kullanılan daha az ma-
liyetli ve daha ince kameralar 
yapılabilir. Utah Üniversite-
si’ndeki araştırma ekibinin li-
deri Rajesh Menon, “Düz lens-
lerimiz, kameraların işlevlerini 
arttırırken, diğer görüntüleme 
sistemlerinin ağırlığını, karma-
şıklığını ve maliyetini önemli öl-
çüde azaltabilir. Bu optikler daha 
ince akıllı telefon kameraları, 
endoskopi gibi biyomedikal gö-
rüntüleme için geliştirilmiş daha 
küçük kameralar ve otomobiller 
için daha kompakt kameralar sağ-
layabilir.” dedi. Menon ve eki-

bi, yeni düz lenslerin birbirin-
den yaklaşık 6 metre uzaklıkta 
olan nesneler için odağı koru-
yabildiğini öne sürüyor. 

Düz mercekler, ışığın hareket 
şeklini kontrol eden önem-
li optik özellikler elde etmek 
için kalın cam veya plastik 
yerine düz bir yüzey üzerinde 
nanoyapılar kullanıyor. Akıllı 
telefonlarda ve mikroskopide 
kullanılan geleneksel kame-
ralar, bir nesnenin ayrıntıları-
nın keskin olmasını sağlamak 
için odaklanma kullanıyor. 
Kadrajda farklı mesafelerde 

birden fazla nesne varsa, ka-
meranın her bir nesneye ayrı 
ayrı odaklanması gerekiyor. 
Yeni lens odaklanma ihtiya-
cını ortadan kaldırıyor ve 
herhangi bir kameranın tüm 
nesneleri aynı anda odakta 
tutmasına izin veriyor. Araş-
tırmacılar odak derinliği için 
en iyi lens tasarımını seçtikten 
sonra, prototip lens yapmak 
için nanofabrikasyon teknikle-
rini kullandılar. Deneyler, yeni 
lensin beklendiği gibi perfor-
mans gösterdiğini ve eşdeğer 
bir geleneksel lense göre bir-
kaç kat daha büyük bir odak 
derinliği elde ettiğini doğru-
ladı. Araştırmacılar, kullan-
dıkları tasarım yaklaşımının 
yüksek bant genişliğine sahip, 
kolay üretilebilir ve daha dü-
şük maliyetli optik bileşenler 
oluşturmak için genişletilebi-
leceğini söylüyor. 
Kaynak: Webtekno.com
İleri Okuma: Optica
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Kuantum Bilgisayar Teknolojisi İçin Büyük Buluş
Bilim insanları tek bir atomun 
çekirdeğini sadece elektrik 
alanlar kullanarak kontrol et-
meyi başardılar. Büyük bir 
nükleer dönüşe sahip olan 
Antimon’u kullanarak nükle-
er manyetik rezonans yapmak 
ve böylece kuantum dünya 
ile klasik dünya arasındaki 
sınırı keşfetmek isteyen araş-
tırmacılar, Antimon’un çekir-
değinin manyetik rezonans 
oluşturmak yerine elektrik 
rezonansı oluşturduğunu fark 
ettiler. Daha sonra atomun çe-
kirdeğini kontrol etmek için 
yüksek frekanslı bir manyetik 
alan oluşturmak üzere optimi-

ze edilmiş bir antimon atomu 
ve özel bir anten yardımıy-
la atom çekirdeğini elektrik 
alanla kontrol etmeyi başar-
dılar. Bilim insanları, keşifle-
rinin kuantum bilgisayarların 
geliştirilmesiyle beraber yük-
sek hassasiyete sahip elektro-
manyetik alan sensörlerinin 
oluşturulmasında kullanılabi-
leceğini söylüyorlar. Herhangi 
bir salınım manyetik alanına 
ihtiyaç duymadan bir atomun 
spinlerinin kullanılması uy-
gulamada çok geniş sonuçlar 
sunabilir. Büyük bobin ve 
yüksek akımlarla oluşturulan 
manyetik alanların bugün ge-

niş bir uygulama alanı var (MR 
cihazları vb gibi). Ancak bu 
teknoloji büyük alanlara ihti-
yaç duyuyor. Elektrik alanları 
ise tek bir elektrotun uçlarında 
üretilebilir. Bu alanların atom 
çekirdeklerinin kontrolünde 
kullanılması nanoelektrik ci-
hazlara yerleştirilen atomların 
kontrolünü çok daha kolay 
hale getirecektir. Prof. A. Mo-
rello, keşiflerinin tıp, kimya ve 
madencilik gibi alanlarda yay-
gın olarak kullanılan nükleer 
manyetik rezonansın yerini 
alabileceğini söylüyor. 

Kaynak: Webtekno.com
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Kurbağa Kök Hücrelerinden Canlı Robotlar Üretildi

Amerikalı bilim insanları, Af-
rika pençeli kurbağalarından 
aldıkları kök hücrelerle dünya-
nın ilk “canlı makinesini” ge-
liştirdi. Bilim insanları, kendi 
kendine hareket eden, bir mi-
limetreden daha küçük robot-
lar üretti. Dünyada daha önce 

olmayan yeni bir yaşam formu 
olduğu belirtilen “Xenobot” 
adlı robotlar, yaralarını kendi-
leri iyileştiriyorlar ve canlı or-
ganizmalar gibi ölüyorlar. Bu 
robotların tıkanan damarların 
açılması, okyanusların mikro 
plastiklerden arındırılması ya 

da zehirli maddelerin bulunup 
yok edilmesi gibi alanlarda 
kullanılması umuluyor.Mas-
sachusetts Tufts Üniversitesi 
Allen Keşif Merkezi’nin Direk-
törü Michael Levin, geliştirdik-
leri robotlar için “Bunlar, canlı 
programlanabilir organizma-
lar” dedi. Robotların güçlü ve 
dayanıklı olması için genellik-
le metal ve plastik kullanmayı 
tercih eden robot bilimcilerin 
aksine Levin ve ekibi robotları-
nı biyolojik dokulardan yaptı.

Kaynak: BBC.com

99 Milyon Yıllık Kehribar İçinde 
‘En Küçük Dinozor Fosili’ Keşfedildi
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Yapay Zeka İlk Kez İlaç Üretti
Yapay zeka artık, sağlık sektö-
rü de dahil birçok alanda kul-
lanılıyor. Kimi uygulamalarla 
hastalık teşhis ediliyor, kimi-
leri ile veri okuma yapılıyor. 
İlaç geliştirme de yapay ze-
kanın kullanıldığı alanlardan. 
Bu alanda bir ilk yaşandı ve 
tamamen yapay zeka kullanı-
larak bir ilaç üretildi. Üstelik 

normalde ilaç üretimi 5 yıl 
sürerken, yapay zeka bunu 12 
aydan kısa bir sürede tamam-
ladı. Obsesif Kompulsif Bo-
zukluk hastaları için üretilen 
ilaç, insan üzerinde denene-
cek. İngiliz ve Japon iki ilaç fir-
masının birlikte çalıştığı ilacın 
üretim aşamasında doğru mo-
lekülü bulmak için çok sayıda 

karar verilmesi gerektiği belir-
tildi. Yapay zekanın bu karar-
ları hızlı ve doğru bir şekilde 
verdiği vurgulandı. Bilim in-
sanları bu çalışmanın ilaç sek-
töründe yapay zeka kullanımı 
için bir kilometre taşı olacağını 
belirtiyor.

Kaynak: TRThaber.com

Myanmar’da 99 milyon yıllık 
kehribarın içinde bilinen en 
küçük dinozor fosili keşfedildi. 
Nature dergisinde yayınlanan 
makalede, 14 mm’lik kafatası-

nın sahibi dinozorun, bugün 
en küçük kanatlı türü olarak 
anılan arı sinek kuşuna ben-
zer ölçülerde olduğu belirtildi. 
Bu yeni türe, ‘Oculudentavis 
Khaungraae’ isminin verildiği, 
daha önce sadece bazı kerten-
kelelerde görülen göz kemi-
ği yapısının bilim insanlarını 
şaşırttığı ifade edildi.Bugüne 
kadar keşfedilen en küçük di-
nozorların yüzlerce gram ağır-
lığında olduğu düşünülürken, 
yeni türün yaşayan benzeri arı 

sinek kuşunun, 2 gram geldiği 
ve çok iyi durumdaki fosil ka-
fatasında ise yaklaşık 100 dişin 
bulunduğu kaydedildi. Ka-
lıntı üzerinde inceleme yapan 
ekipte yer alan Prof. Jingmai 
O’Connor, kehribarın içinde 99 
milyon yıl bozulmadan kalan 
fosilin, bugüne kadar karşılaş-
tığı en ilginç örnek olduğunu 
söyledi.

Kaynak: Sputniknews.com
İleri Okuma: Nature Research
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Türkoloji dünyasının tanınmış 
simalarından biri olan, Kilis’in 
yetiştirdiği büyük Türk dil bil-
gini Muallim Ahmet Rif’at Bil-
ge,  yeri doldurulmaz bir değe-
re sahiptir.

Sadece Anadolu Türklüğünün 
değil, bütün Türk dünyası-
nın en büyük eseri olan Dede 
Korkut Kitabı’nın ilk yayım-
larından birini Kilisli Muallim 
Rif’at Bilge yapmıştır.

Türk dili üzerindeki çalışma-
lara önemli bir kaynak olan, 
Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı, 
Türk lehçelerinin ilk sözlüğü 
Divanü Lügat-it-Türk’ün ele 
geçen tek nüshasının dağınık 
sayfalarını düzenleyen ve ilk 
yayımını gerçekleştiren de Ki-
lisli Muallim Rif’at Bilge’dir.

Muallim Rif’at, 1874 yılında 
Kilis’in Cedit Mahallesinde 
doğmuştur. Zabtiyye Çavuşla-
rından Abdülkerim Bey’in oğ-
ludur. Ahmet Rif’at, ilk ve Rüş-
tiye öğrenimini Kilis’te yapmış 
ve 1892 yılında Kilis Müftüsü 
Abdurrahman Efendi’den İcâ-
zet-name almıştır. Daha sonra, 
18 yaşında İstanbul’a gelmiş 
ve 1898 yılında İstanbul Dârü’l 
Muallimin’in yüksek kısmın-
dan birincilikle Şahadetname 
alarak öğretmenlik mesleğine 
atılmıştır. 

Muallim Rif’at, önceleri Rüş-
diyye ve İ’dâdiler’de, sonraları 
liselerde Türkçe, Arapça, Fars-

ça, Tarih ve Edebiyat öğret-
menliği yapmıştır. Medresetü’l 
Kuzât’da ceza kanunu, İmam 
Hatip Mektebinde ise Felsefe 
dersleri vermiştir. Ayrıca, İs-
tanbul Üniversitesi İlahiyat ve 

Edebiyat Fakültelerinde Arap 
Dili ve Edebiyatı derslerini 
okutmuştur. Bu arada İstanbul 
Hukuk Fakültesinden de peki-
yi derece ile mezun olmuştur.

Adının başına hep “Kilisli” 
sözcüğünü kullanan Türkolo-
ji dünyasının bu ünlü bilgini 
“Muallim” lakabıyla da ün 
yapmıştır. Bu nedenle Ahmet 
Rif’at Bilge, sıklıkla “Kilisli 
Muallim Rif’at” olarak anılır. 

Avrupa’dan gelen Doğubilim-
ciler, Türk diline unutulmaz 
hizmetler vermiş ve şöhreti 
yurt sınırlarını da aşmış olan, 
Kilisli Muallim Rif’at’ı arayıp 
bulmaktaydı. Fuat Köprü-
lü’nün onun eserlerine ön söz 
yazması, bu bilim adamının 
kadrini yükselten büyük bir 
belge olarak görülebilir.

Muallim Rif’at kendisini ta-
mamen ilme vermişti. Kitaplar 
bu hayatta onun her şeyiydi. 
Bu nedenle ancak 38 yaşında 
nişanlanmış ve 40 yaşında İs-
tanbul eşrafından Fatma Saibe 
Hanımefendi ile evlenebilmiş-
ti. Bu evlilikten;  Afife, Ülker 
ve Melahat isimli 3 kız ço-
cukları üç kızları oldu. Mutlu 
idiler. İyi bir ev hanımı olan, 
güzel ud ve keman çalmasını 
bilen Fatma saibe Hanım, kısa 
zamanda Kilis yemeklerini pi-
şirmesini de öğrenmişti. Mual-
lim Rif’at, sabah kahvaltıların-
da ise sadece kuru ekmek yer 
ve birkaç bardak çay içerdi. 

Türk dilinin en önemli anıt-
larından birçoğunun ilk ya-
yımlarını yapmak, resmi ve 
özel kütüphaneleri araştırarak 
bazı eserleri ortaya çıkarmak, 
Kilisli Muallim Rif’at’ın Türk 
Filolojisine yapmış olduğu en 
büyük hizmetlerdir. 

XI. Yüzyıl Hâkaniye Türk-
çe’sinin şaheserlerini, en eski 
Oğuzca metinleri, XIV.-XV. 
Yüzyıl Kıpçak Türkçesi yadi-
garlarını ve Divân-ü Lûgat-it-
Türk’ü bilim dünyasına tanı-
tan odur.

Kilisli Muallim Rif’at Bilge, 
Türk edebiyatı ve Türk tarihi 
konusunda kendini kabul et-
tirmiş, titiz, dikkatli, çalışkan, 
sabırlı ve başarılı bir araştır-
macı, çok okuyan, okuduğu-
nu anlayan ve değerlendir-

Türkolog, Filolog, Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı, Kitâbiyat Uzmanı, Eğitimci

Kilisli Muallim Rifat Bilge
M.Yahya EFE

Gazeteci, Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı
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mesini bilen bir dil bilginidir. 
Gerçi herkes bir ölçüde okur 
ama, hiç kimse Kilisli Rif’at 
gibi okuyamadı. Çünkü Rif’at 
kitap değil, kütüphane okur-
du. Okuduğu kütüphanelerde 
hangi kitabın hangi değerde 
ve nitelikte olduğunu bilir, 
ona göre de değerlendirmesini 
yapardı. Kendi deyimiyle yüz 
bine yakın kitap okumuş olan 
Muallim Rif’at’ Türk Dil Ku-
rumu çalışmalarının temelini 
oluşturan eserlerin başında 
gelen “Tarama Sözlüğü” nün 
ortaya çıkışında da en büyük 
çabayı gösteren kişi olmayı ba-
şarmış, önceden beri topladığı 
15 bin fişlik malzemeyi bu ça-
lışmaya aktarmıştır. 

Tarama çalışmalarına katılan 
55 yetkili kişi 227 kitap tara-
mıştır. Buna göre her birinin 
ortalama dört kitap taramış ol-
duğu sanılacaktır. Hayır, öyle 
olmamıştır; 227 kitabın 82’sini 
Kilisli Rif’at Bilge tek başına, 
geri kalan 145’ini ise geriye ka-
lan elli dört kişi taramıştır. Bu, 
koca Kilislinin dağlar deviren 
çalışmalarından sadece bir bö-
lüm ve özgeçmişine eklenecek 
çok parlak bir yapraktır. 

XIII. Yüzyıldan beri Türkiye 
Türkçesiyle yazılmış kitapla-
rın taranmasıyla elde edilen, 
1941-1976 yılları arasında Türk 
Dil Kurumunda Ömer Asım 
Aksoy’un yönetimiyle hazır-
lanmış, sekiz ciltlik bu önemli 
sözlük, iki yüz bin örnek ara-
sından seçilmiş altmış bin tanı-
ğa dayanmaktadır.

Kilisli Muallim Rif’at Bilge, sa-
dece Türk edebiyatının değil, 
dünya gezi edebiyatının önde 
gelen eserlerinden biri olan 
Evliya Çelebi’nin ünlü ‘Seya-
hatname’sinin yedinci ve seki-
zinci ciltlerini de yayınlamıştır.

Ortak çalışmalara da eşsiz bil-
gisi ve azmiyle katkıda bulu-
nan Muallim Rifat Bilge, Veled 
Çelebi İzbudak ile Sultan Ve-
led’in Divan-ı Türki’sini, Şera-
fettin Yaltkaya ile Keşfü’z-zu-
nun’un ve zeylinin yayınını 
gerçekleştirmiş, ayrıca Arap ve 
Fars klasiklerinden pek çoğu-
nu Türkçemize kazandırarak, 
Türkçülük düşüncesinin geliş-
mesine de yardımcı olmuştur.
Bu düşünce Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluşunda da etkili 
olmuş, Ulu Önder Atatürk’ün 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
meli kültürdür” özdeyişinde 
de ifadesini bulmuştur. 

Şunu üzülerek belirtmek is-
terim ki; bu büyük insan, de-
ğerli araştırmacı ve edebiyatçı 
Kilisli Muallim Rif’at Bilge, 
ders kitaplarında yeterince yer 
almamakta, bilinmemekte ve 
maalesef bu nedenle genç ku-
şaklarca hak ettiği ölçüde ve 
biçimde tanınmaktadır. 

Her zaman sade bir Türkçeyi 
savunarak, dilimizin yabancı 
kelimelerden arınmasını iste-
miş olan, Türkoloji dünyasının 
ünlü bilgini Kilisli Muallim 
Rif’at, 22 Şubat 1953 Pazar 
günü, Ankara Maltepe’deki 
evinde geçirmiş olduğu bir 
kalp krizi sonucu, 79 yaşında 
hayata gözlerini kapamıştır. 
Kabri, Ankara Cebeci Asri Me-
zarlığındadır. 

Türk dilinin, Türk edebiyatının, 
Türk kültürünün eserlerini işle-
yerek yayıma hazırlayan Tür-
koloji alimi Muallim Rif’at Bil-
ge, adının başında hep “Kilisli” 
sıfatını gururla kullanmıştır. 
Muallim Rif’at’ın, Kilis’in Fran-
sızlar tarafından işgali sırasın-
da, Kilisli mücahitleri cesaret-
lendirmek için yazmış olduğu 
meşhur gazeli; Prof. Dr. Alâed-

din Yavaşça tarafından Rast 
makamında bestelenmiştir.
 

“Kilis mehd-i vücûdum, 
mevlidim, il âşiyânımdır, 

Kilis bağım, baharım, 
cennetim, ârâm-ı cânımdır. 
Türâb-ı anberim, miskim, 
taşı yâkûtum, elmâsım, 

Suyû ab-ı hayâtım, 
evleri kasr-ı cinânımdır. 

Rıcâli ehl-i irfândır, 
nisâsı hûr-i dünyâdır, 

Çocuklar akl-ı evveldir, 
Kilis başka cihânımdır. 

Zümürrttür bütün dağlar, 
muattardır bütün yerler 
Kilis dünyada bir tâne 
makâm-ı dilistânımdır. 

Uzak düştüm fakat gönlüm 
Kilis’ten çıkmadı Rif’at, 

Kilis, pek sevgili annem… 
Kilis rûh-i revânımdır. “

 
Bazı Önemli Eserleri:

• Divânu Lugati’t-Türk (3 cilt, 
1. ve 2. cilt 1915. 3.cilt 1917, İs-
tanbul, Matbaa-i Amire)
• Evliya Çelebi Seyahatname-
si’nin 7. ve 8. ciltlerinin Türkçeye 
çevrilmesi, 1928 
• Kitâb-ı Dede Korkut (Ala Li-
san-ı Ta’ife-i Oğuzhan, Dresden 
yazmasından, 1944) 
• İbni Mühenna Lugati (İstan-
bul, İstanbul Müze kitaplığından, 
1919) 
• Ferheng-Nâme-i Sa’di Tercü-
mesi (Ali Emiri Efendi kitaplığın-
dan, 1924) 
• Sultan Veled’in Divân-ı Tür-
ki’si (Veled Çelebi ‘İzbudak’ ile 
birlikte, 1925) 
• İbni, Mühenna’nın /El-Kaa-
vaninü’l-Külliye Li-zagli’l Lüga-
ti’t-Türkiyye) sinin istinsah ve 
tashihi, (Sait Ali Paşa Kitaplı-
ğı’ndan, 1928) 
• Ayrıca Kilisli Muallim Rif’at 
Bey, birçok Arap ve İran klasikle-
rini de Türkçeye çevirmiştir. 
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Eskişehir, ilk çağlardan Sel-
çuklu Dönemi’ne, Osmanlı 
Dönemi’nden Cumhuriyet 
Dönemi’ne kadar her dönem-
den tarihî izler taşır. Geçmişi-
ni yarınlara taşıyan ve daima 
modernleşen bir şehir olması 
özellikleriyle ülkemizin parla-
yan yıldızlarından biridir. 

2013 yılından bu yana Türk 
Dünyası Kültür Başkenti ve 
UNESCO Somut Olmayan 
Kültürel Miras Başkentliği un-
vanlarını taşımakta olan Eski-
şehir, Antik ve Orta çağlarda 
Yunanca Dorylaion, Latince 
Dorylaeum ismi ile tanınan 
bir kenttir. M.Ö. 14. yüzyılda 
Hititler burada şehri merkez 
alan bir devlet kurmuşlar, 
daha sonra MÖ 12. yüzyılda 
Frigler Anadolu’ya geçmiş ve 
Dorylaion adıyla Eskişehir’e 

yerleşmişlerdir. Han ilçesinin 
yakınında bulunan Midas Anı-
tı veya diğer adıyla Yazılıkaya; 
Frig’lerin bölgedeki yerleşi-
minden kalan önemli eserler-
den birisidir. W.M Ramsay’ın 
bildirdiğine göre,  yıkık ve ter-
kedilmiş olan Dorylaion - Şar-
höyük’ün yakınında, harabe-
nin güneyinde kalan bölgede 
yeni bir yerleşim oluşmuştur. 
Büyük olasılıkla burada yaşa-
yanlar tarafından Dorylaion 
harabelerine Eskişehir adı ve-
rilmiş ve bu ad o zamandan 
günümüze ulaşmıştır. Şehir 
ayrıca Perslerin ve Bizans’ın 
da hakimiyetine girmiştir. 

Selçuklu Hükümdarı Alpars-
lan’ın 1071‘de Malazgirt Sa-
vaşı’nı kazanmasından sonra 
1074’te alınan Eskişehir doğu-
dan devamlı gelen boylar için 

bir yerleşme noktası ve Ana-
dolu Selçuklular ile Haçlılar 
arasında yapılan kanlı savaşla-
ra sahne olmuştur. Selçuklular 
döneminde şehir “Sultanönü” 
adını almış, ardından Osmanlı 
topraklarına katılmıştır. Os-
manlıların ilk zamanlarında, 
devletin kuruluş merkezle-
rinden birisi olması sebebiyle 
Eskişehir’e yakın ilgi göste-
rilmişse de duraklama ve ge-
rileme devirlerinde pek ilgi 
gösterilememiştir. Bu nedenle 
Eskişehir, yakın zamana kadar 
gelişememiştir. Şehir, ancak 
1877-1878 Osmanlı - Rus Har-
bi’nden sonra muhacirlerle be-
raber kalabalıklaşmaya başla-
mış ve gelişmiştir. Eskişehir’in 
asıl gelişmesi demiryolunun 
işletmeye açılmasından sonra 
olmuştur. Eskişehir, Cumhuri-
yet Dönemi için de önem taşı-

Gezi Rotası

Kuruluşa ve Kurtuluşa 
Şahit Olmuş Şehir: Eskişehir



67

Gezi Rotası
maktadır. Kurtuluş Savaşı’nın 
5 önemli muharebesinden üçü 
burada yaşanmıştır.

Eskişehir aynı zamanda Türk 
tarihi açısından; Osmanlı’da ilk 
verginin alınması, ilk hutbenin 
okunması, Türk tarihinin ilk 
modern haritasının çizilmesi. 
(1896), İlk Temyiz Mahkemesi-
nin açılması (1923), İlk Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü’nün 
kurulması (1925), İlk Köy Ens-
titüsü’nün açılması (1940), İlk 
Türk otomobili Devrim’in üre-
timi (1961), İlk Türk lokomotifi 
Karakurt’un üretimi (1961), İlk 
damperli kamyon üretimi, İlk 
jet motoru yenilemesi,  İlk F-16 
motoru üretimi, Başbakanlık 
ve Cumhurbaşkanlığı kupala-
rını kazanan ilk Anadolu fut-
bol takımı (1970-71), Yüksek 
Hızlı Tren seferinin yapıldığı 
ilk şehir (2009) olmak gibi bir 
çok ilke de imza atmıştır. 

Yüzyılların tüm yaşanmışlığı 
şehre yansımıştır ve bu neden-
le şehirde gezilebilecek birçok 
tarihî yer vardır. Eskişehir üze-
rinden geçtiği düşünülen efsa-
nevi İpek Yolu kervansaray ve 
han kalıntılarının şehrin çevre-
sindeki köylerde bulunduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle 
bazı köylerin ören yeri oldu-
ğu düşünülerek Değişören, 
Örenköy gibi isimler verilmiş-
tir. Şehrin ortasından geçen 
Porsuk Çayı ve çevresinde 
gelişen hareketli hayatıyla bir 
üniversite şehri olan Eskişe-
hir’de tarihin birçok zamanına 
ev sahipliği yapmış köklü bir 
şehir olması nedeniyle gezile-
cek pek çok yer keşfedilecek 
birçok nokta bulunmaktadır. 
Odunpazarı Evleri, Porsuk 
Çayı, Sazova Parkı, Lüle Taşı 
Müzesi, Han Antik Kenti, Ba-
lıkdamı Kuş Cenneti ve Mi-
das Anıtı gibi pek çok gezile-

cek yere sahip. Bu yazımızda 
yukarıda adı geçen gezilecek 
yerleri, Eskişehir’in Venedik 
atmosferine sahip merkezi ve 
yüzyıllar öncesine uzanan an-
tik kentleri ile ilgili bilgileri 
sizler için derledik.

Eskişehir Sazova Bilim Sanat 
ve Kültür Parkı: Eskişehir’in 
Sazova Mahallesi’nde 400 bin 
metrekare üzerine kurulu olan 
bu park, 2008 yılından beri 
hizmet vermeye devam edi-
yor. Parkta görebilecekleriniz 
arasında Nuh’un Gemisi mo-
delinin yanı sıra 25 bin metre-
karelik bir gölet, park çevresin-
de dolaşan buharlı mini tren, 
çocuk oyun alanları, hayvanat 
bahçesi, bilim ve deney müze-
si, konser alanları, amfi tiyatro 
bulunuyor. Daha çok çocuklar 
için tercih edilen parkta ayrıca 
hayvanat bahçesinden akvar-
yuma, masal şatosundan kor-
san gemisine kadar birçok tu-
ristik aktiviteyle ailece keyifli 
zaman geçirebilirsiniz.

Odunpazarı Evleri: Eskişe-
hir’in güney tepelerinde ku-
rulmuş olan Odunpazarı, bir 
rivayete göre, bölge halkı ta-
rafından iklim olarak daha el-
verişli koşullara sahip olduğu 
düşünülerek yerleşim merkezi 
olarak seçilmiş ve dağlık bu 
alanda yaşam 12. yüzyıl civar-
larında başlamıştır. Osmanlı, 

Selçuklu ve erken Cumhuri-
yet döneminden pek çok tarihî 
eserin görülebildiği bölgede 
geleneksel Türk evi yapısını 
da yakından inceleyebilirsi-
niz. 1905 yılı sonrası çeşitli el 
sanatları ustaları tarafından 
da mesken tutulan bölgede ti-
caretin gelişmesiyle sosyal ha-
yat da gelişmiştir. Geleneksel 
Türk mimarisinin örneklerin-
den olan Eskişehir Odunpaza-
rı Evleri 1988 yılında Odunpa-
zarı Tarihî ve Kentsel Sit alanı 
olarak tescil edilmiş ve Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından koruma altı-
na alınmıştır. Safranbolu, Bey-
pazarı gibi Osmanlı evlerinin 
korunduğu yerlerdeki evlerle 
benzer özellikler taşıyan bu ta-
rihi evler UNESCO Dünya Mi-
rasları Listesi’ne de alınmıştır. 

Ayrıca bu evlerden birisi Çağ-
daş Cam Sanatları Müzesi 
olarak hizmet vermektedir. 
2007 yılında açılan bu müze 
Türkiye’nin ilk cam sanatları 
müzesidir. Müzede teşhir edi-
len eserlerin 58’i yerli sanatçı-
larımız tarafından yapılmıştır. 
10 kadar misafir sanatçının 
eserlerini de görebileceğiniz 
müzedeki koleksiyonlar, zi-
yaretçilerin büyük beğenisini 
toplamaktadır. 



68

Gezi Rotası

Kurşunlu Camii ve Külliyesi: 
Odunpazarı semtinde bulu-
nan Kurşunlu Külliyesi, ca-
minin kitabesinde yazdığına 
göre 1525 yılında Vezir Çoban 
Mustafa Paşa tarafından yap-
tırılmıştır. 16. yüzyıl Osmanlı 
dönemi eseri olan Külliyede 
camii, şadırvan, imaret ve iki 
kervansaray bulunur. Kubbe-
si kurşunla kaplı olduğu için 
“Kurşunlu” adını almıştır. Mi-
marının Osmanlı mimarların-
dan Acem Ali olduğu tahmin 
edilen külliyedeki yapılar bir 
bütün olarak ele alındığında 
buranın bir Mevlevi Dergâhı 
olarak kullanıldığı düşünül-
mektedir. Caminin tabhane 
olarak yapılmış bölümünde 
yer alan Eskişehir Sanatları 
Çarşısı’nda bugün ebru, hat 
gibi el sanatları yapılmaktadır.

Lüle Taşı Müzesi: Kurşunlu 
Camii ve Külliyesi’nde yer 
alan ve 1989 yılında kurulan 

müze, Dünyanın ilk lüle taşı 
müzesidir. Lüle taşı madeni ile 
ilgili detaylı bilgiye ulaşabile-
ceğiniz müzede ney dinletileri 
de gerçekleşmektedir. Müzede 
60 sanatçının lüle taşı kullana-
rak hazırladığı 400 kadar eser 
sizi bekliyor.

Balmumu Heykeller Müzesi: 
Balmumu heykellerden mey-
dana gelen Türkiye’deki ilk 
müze örneği olan Yılmaz Bü-
yükerşen Balmumu Heykeller 
Müzesi’ndeki eserlerin tama-
mı, Eskişehir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen tarafından yapılmıştır.

Müze açılmadan önce Anıt-
kabir, Samsun, İnebolu, İzmir, 
Harp Akademisi ve Deniz 
Harp Okulu’ndaki Balmumu 
heykelleri de yapan Büyüker-
şen’in müzede sergilenen Ata-
türk heykellerinin yanı sıra, 
yerli ve yabancı devlet adam-
larının, sanatçıların ve sporcu-
ların heykelleri de çeşitli de-
korlarla sergileniyor. 

ETİ Arkeoloji Müzesi: Türki-
ye’de özel sektör desteği ile 
hayata geçirilen ilk müze olan 
müze bünyesinde Neolitik, 
Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, 
Helenistik, Roma, Bizans, Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemlerini 
kapsayan yaklaşık 22.500 eser 
bulundurmaktadır. 

İlk olarak 1944-45 yıllarında 
müze deposu olarak Alaaddin 
Camii’nde kurulmuştur. Son-
rasında müze deposu Odun-
pazarı semtinde bulunan Kur-
şunlu Külliyesi’nin medrese 
odalarına yerleştirilmiş, büyük 
boy eserler de avluda teşhir 
edilmiştir. Yeni keşiflerle ekle-
nen eserlerle birlikte bu alana 
sığmayan müze 2007’de, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Eskişehir’in en büyük şirketle-
rinden ETİ Şirketler Grubu ile 
imzaladığı sponsorluk proto-
kolü ile inşaatına başlanan ve 
2011‘de ziyarete açılan bugün-
kü yerine taşınmıştır. Müze, 
yaklaşık 4000 metrekarelik 
kullanım alanına sahiptir. Eti 
Arkeoloji Müzesi’nin bahçe-
sinde ise taşınmaz kültür var-
lıkları sergilenmektedir.

Porsuk Çayı: Eskişehir’de ge-
zilmesi gereken yerlerden biri 
de Porsuk Çayı. Burası Eskişe-
hir’in en hareketli ve en güzel 
yerleri arasındadır. Bayatçık 
Deresi ve Kızıltaş suyundan 
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beslenen Porsuk Çayı, Sakar-
ya Nehri’nin en uzun koludur. 
Eskişehir’in sembolü haline 
gelen ve üzerinde yer alan 
köprülerle Avrupa şehirlerini 
aratmayan Porsuk Çayı’nda 
mutlaka gondola binmelisiniz.
Çayın etrafında yer alan kafe 
ve restoranlarda manzara eş-
liğinde çayınızı ve kahvenizi 
yudumlayabilirsiniz.

Han Antik Kenti: Eskişehir’in 
en önemli tarihi alanlarından 
biri olan Han Antik Kenti’nde 
en ilgi çekici arkeolojik kalıntı-
lar; kayalara oyulmuş yer altı 
galerileridir. Bölgenin tarihsel 
süreç içerisindeki konumu göz 
önüne alındığında karmaşık 
yapıdaki bu galerilerin ve tahıl 
ambarlarının, 7. yüzyıldan iti-
baren giderek artan Arap akın-
larına karşı yapılmış olduğu 
düşünülmektedir.

Midas Anıtı: Dağlık Frigya 
bölgesindeki Anıt, Frig kaya 
cephelerinin en görkemli örne-
ğidir. İlk olarak 1800 yılında İn-
giliz topoğrafya ve Antik Çağ 
uzmanı W. M. Leake ve arka-
daşları tarafından incelenerek, 
kabataslak çizimi yapılmıştır. 
1834’te Fransız mimar, arkeo-
log, gezgin Charles Texier anıtı 
inceleyerek gravürünü yap-
mıştır. Anıtın aslına uygun ve 
tüm görkemini yansıtan ilk ve 
tek gravür budur. 

Sol üst kısmındaki düzleştiril-
miş ana kaya üzerinde Frig di-
linde yazılmış olan yazıtta ge-
çen Midai sözcüğü nedeniyle, 
Midas Anıtı ismiyle anılmak-
tadır.Yöre halkı ise üzerindeki 
yazıtlar nedeniyle Yazılıkaya 
olarak adlandırmıştır.

TÜLOMSAŞ Müzesi: Türkiye 
Lokomotif ve Motor Sanayi 
AŞ, 1894 yılından bu yana hem 
şehrin hem de Türkiye’nin 
üretim ve kalkınma öyküsüne 
imza atmaktadır. Türkiye’nin 
ilk yerli üretim otomobili 
“Devrim” ve ilk yerli üretim 
lokomotifi “Karakurt” da TÜ-
LOMSAŞ Müzesi’nde sergilen-
mektedir.

Yunus Emre Türbesi: Mihalıç-
çık ilçesine bağlı Sarıköy’de 
doğan ve 13-14.yy’lara yaşa-
dığı bilinen Türk tasavvuf şi-
irinin en önemli isimlerinden 
Yunus Emre’nin 13. yüzyıldan 
beri Eskişehir’de demiryolu 
bitişiğinde bulunan ilk me-

zarı, Yunan işgali sırasında 
yıkılmıştır. 1949 yılında bir 
çeşmenin arkasına yeni bir 
mezar inşa edilerek Yunus 
Emre törenle buraya nakle-
dilmiştir. 1970 yılında ise Yu-
nus Emre’nin naaşı, yaşadığı 
13. yüzyılın Selçuklu Mimari 
üslubuna uygun, 8 sütunlu, 
kemerli, etrafı açık sekizgen 
türbe formunda olarak yapı-
lan son mezara nakledilmiştir. 
Yunus Emre Türbesi içerisinde 
çeşme, müze, cami, şadırvan 
ve kültür evi inşa edilerek, bir 
külliye oluşturulmuştur. 

İnönü Savaşları Karargah Evi: 
İnönü Savaşları Karargâh Evi, 
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm 
noktalarından İnönü Savaşla-
rı’nın sevk ve kumanda edildi-
ği askeri karargâhtır. Kurtuluş 
Savaşı’nda Garp Cephesi Ko-
mutanı olan İsmet İnönü’nün 
Karargâh Binası olarak kul-
landığı ev, 2000-2001 yılları 
arasında yapılan restorasyon 
sonrasında müze olarak ziya-
rete açılmıştır.

Bahsettiğimiz keşfedilecek on-
larca durağı ziyaret ettikten son-
ra Balkan ve Kafkas göçmen-
lerinin etkisiyle zenginleşmiş 
mutfağından Haşhaşlı Çörek, 
Çibörek, Balaban gibi muhte-
şem lezzetlerini tatmadan ve 
şifalı termal sularıyla can bulan 
hamamlarında dinlenip, rahat-
lamadan bu güzel Anadolu şeh-
rinden ayrılmamalısınız.



Türk ve dünya tarihinin en 
büyük gezgini ve en büyük 
seyahat kitabının yazarı olan 
Evliya Çelebi 25 Mart 1611 
tarihinde İstanbul Unkapa-
nı’nda doğmuştur. Ataları 
Kütahyalı olan yazarın babası 
Saray-ı Âmire’nin kuyumcu-
başısı Derviş Mehmed Zıllî 
Efendi’dir. Annesi Abhaz’dır 
ve yakın dostluğunu kazana-
cağı Sadrazam Melek Ahmed 
Paşa’nın akrabasıdır. Mahmut 
adlı bir erkek kardeşi ve kız 
kardeşleri vardır. Soyunun 
Germiyanoğulları’ndan büyük 
Türk velisi Hoca Ahmed Yese-
vi’ye ulaştığını, dedeleri ara-
sında bulunduğunu söylediği 
Yavuz Er’in Fâtih’in bayrak-
tarı olduğunu eserinde ifade 
eder. Önce mahalle mektebi-
ne giden Evliya Çelebi, daha 
sonra Şeyhülislam Hamid 

Efendi Medresesi’nde yedi 
yıl okumuş, Sa’dîzade Dârül-
kurrası’nda okuyarak hafız 
olmuştur. Sultan IV. Murad’ın 
emriyle öğrencilere, Kur’an-ı 
Kerim, tefsir, hadis, kelâm, şiir, 
dilbilgisi, Arapça, Farsça ve 
edebiyat dersleri, matematik, 
coğrafya, mantık gibi dersler-
den oluşan çok yönlü bir eği-
tim verilen Enderuna alınmış, 
Saray’daki Enderunda dört yıl 
boyunca eğitimine devam et-
miştir. Evliya Çelebi, iyi bir eği-
tim almanın yanı sıra zamanı-
nın geçerli yabancı dilleri olan 
Arapça ve Farsçayı öğrendik-
ten sonra babasının komşusu 
kuyumcu Simyon’dan Rumca 
öğrenmiş, bir miktar da Latin-
ce dersi görmüştür. Hiç evlen-
memiş, ömrünü bekâr olarak 
geçirmiştir. Ailesinin maddi 
durumu iyi olduğu için mad-

di sıkıntı çekmeden hayatını 
sürdürmüştür. Enderun’dan 
sonra saraya müsâhip olarak 
alınmış, daha sonra da aylık 
40 akçe karşılığı sipahilere (atlı 
askerlere) katılmıştır. Saray-
da görev aldığı süre boyunca 
padişahın ve diğer devlet bü-
yüklerinin beğenisini kaza-
nan, birçok savaşa da katılan, 
ata iyi binen ve yeri geldiğinde 
çok iyi dövüşen Evliya Çele-
bi, seyahatlerinin hatırı sayılır 
bir kısmını ‘resmi görevli’ sı-
fatıyla gerçekleştirmiştir. Ev-
liya Çelebi’nin hayatına dair 
bildiklerimizin tamamı kendi 
anlattıklarıdır. Bugün Topkapı 
Sarayında bulunan ve dört bin 
sayfa, 10 ciltlik dev eseri Seya-
hatname dışında, henüz izine 
ulaşılamayan ‘Şakaname’ isim-
li bir eserinin olduğu da bilin-
mektedir. 

 Tarihin Gördüğü En Büyük Gezgin: 
Evliya Çelebi
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Evliya Çelebi’nin yaşadığı dö-
nem, Osmanlı’da 1683  Viyana 
Bozgunu öncesi zor bir dö-
nemdir. Bu dönemde eğitimi 
ve kişisel vasıfları nedeniyle 
özellikle saray makamlarında 
yer alması talep edilse de, Evli-
ya Çelebi, bu makamlardan ve 
saray hayatından olabildiğin-
ce uzak kalmayı tercih etmiş, 
çocukluğundan beri gönlün-
de yatan dünyayı gezme, yeni 
yerler ve insanlar keşfetme ha-
yalini gördüğü bir rüya sonra-
sında hayata geçirmiştir. 

19 Ağustos 1630’da gördüğü 
rüyada kendini İstanbul’da 
Ahi Çelebi Camii‘nde Hz. Mu-
hammed‘in (s.a.v.) dört halife-
sinin ve yakınlarının başında 
olduğu büyük bir cemaatin 
içinde görmüştür. Amacı Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) yanına 
gidip, ondan şefaat dilemektir 
ama cesaret edip gidemez. En 
sonunda cesurca bir hamley-
le peygamberin yanına gidip 
“Şefaat ya Resulallah” diyece-
ğine dili sürçer ve “Seyahat ya 
Resulallah” der. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) tebessüm ederek şefaati, 
seyahati ve ziyareti ona müjde-
ler; cemaatte bulunan ashabın 
duasını alır;  Sa‘d b. Ebû Vak-
kās da gördüklerini yazması te-
mennisinde bulunur. Bu rüya, 
Evliya Çelebi’nin 70 yaşına 
kadar devam edecek seya-
hatlerinin başlamasına vesile 
olmuştur. Rüyasında kendisi-
ne rehberlik eden sahabeden 
Sa’d bin Ebî Vakkas’ın rüyada 
anlattıkları ve habersiz çıktığı 
Bursa seyahati dönüşünde ba-
basının öğütleri, büyük gezgi-
nin eserine temel  oluşturmuş-
tur. 19 yaşını biraz aşkınken 
gördüğü bu rüyadan sonra 
kendisine rüyada tembih edil-
diği üzere önce İstanbul’u gez-
meye başlar ve 10 yıl boyunca 
İmparatorluğun bu büyük baş-

kenti İstanbul ile ilgili kitapları 
okuyup özetler çıkarır ve bu-
gün pek çoğu kaybolmuş bil-
gileri bize aktarır. İstanbul’un 
isminin nereden geldiği, tarihi 
yapıları, surları, semtleri, kapı-
ları, dikili taşları, karada ve de-
nizde bulunan bütün tılsımları, 
mesire yerleri, bağları, bahçe-
leri, işlikleri, madenleri, suları, 
hamamları, yiyecek ve içecek-
leriyle birlikte okuyucuları-
na tam bir envanter (döküm) 
sunar. 1635 yılında Sultan IV. 
Murad’ın huzurunda yapılan 
esnaf geçidini anlattığı bölüm 
başlı başına bir şaheser kabul 
edilir. İstanbul’un 4 mevleviyet 
yerinde 54 bölümde bin yüz 
esnaf sayar. Bunları mensup 
olduğu loncaları, yaptığı işleri 
ve birbirleriyle bağlantıları açı-
sından sınıflara ayırır. Bütün 
esnaf kuruluşlarını, pirlerini, 
hangisinin diğerine tâbî oldu-
ğunu, aralarında ne gibi bağ-
lantılar bulunduğunu tek tek 
yazar. Başka bir kaynak bulun-
masa bile Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi’nin esnaf bölümleri, 
XVII. yüzyıl Osmanlı sosyal ve 
iktisadî hayatını anlatmaya ye-
tecek kadar bilgiyle doludur.

Evliya Çelebi, bu büyük ese-
rinde sık sık meczup kişilere 
yer verir. Hâlen günümüzde 
bilinen ve anlatılan İstanbul’un 
eski meczup hikayelerinin 
kaynağı Evliya Çelebi Seyahat-
namesi’dir. İstanbul’un fethini 
geciktirdiği anlatılan Yâvedûd 
Sultan, hikayeleri bol bol anla-
tılan Kapanî Mehmed Efendi, 
Yetmiş Guruş Dede ile uçan ilk 
Türk, Hezârfen Ahmed Çelebi 
ve ilk Türk füzesini yapan Lâ-
garî Çelebinin hayat öyküleri 
de yine Evliya Çelebi Seyahat-
namesi’nde kendilerine yer 
bularak bugüne kadar ulaşma-
yı başarmıştır. Çelebi o dönem-
de, İstanbul’un ve İstanbul’un 

fethinden sonra tanık olduğu 
Osmanlı Devleti’nin tarihini 
yazar. Devletin o günkü eyalet 
sistemi yapısını, sancaklarını, 
gelirlerini, bütün padişahla-
rın saltanat yıllarını, vezirleri, 
âlimleri, şairleri, ermiş kişileri, 
camileri, medreseleri, çeşmele-
ri ve diğer bıraktıkları eserleri 
tüm detaylarıyla anlatır. Bu 
bakımdan İstanbul’un etraflı-
ca anlatıldığı 1. cilt aslında se-
yahat notları olmayıp bir nevi 
İstanbul tarihi ve güzellemesi-
dir. Evliya Çelebi, gerçek seya-
hatlerine 2. Ciltte başlar. 

İlk seyahatini, yine bir Osmanlı 
başkenti olan Bursa’ya gerçek-
leştirir. Bir ay boyunca gezip 
dolaşır ve toparladığı bilgileri 
yazar. Babasından habersiz, 
adeta kaçak olarak çıktığı bu 
seyahat sonunda babasından 
azar işitir. Ancak gezmeye 
hevesli bu genci sevdasın-
dan vazgeçirmenin mümkün 
olmadığını gören babası, en 
azından seyahatleri baba rıza-
sıyla olsun diye izin verir. Gez-
ginimize hayat düsturu olacak 
bir öğüt verir, verdiği bu öğüt 
insanî ve ahlakî bir vasiyettir. 
Bütün dünyayı gezip dolaşma-
sını ve görüp öğrendiklerini 
yazıp bir ‘Seyahatname’ mey-
dana getirmesini vasiyet eder. 
Babasının rızasını aldığı için 
gönül rahatlığıyla gezilerine 
devam eden Evliya Çelebi, ge-
zip dolaştığı yerlerde öncelikle 
o yerin yöneticilerinden bilgi-
ler almış, bölgenin kayıtlarını 
ve sicillerini incelemiş, subaşı 
ve diğer ileri gelenlerden isti-
fade etmiş, halkla görüşmüş 
ve bunlara ilave olarak da 
kendisi bizzat gezip görerek, 
ölçüp biçerek edindiği bilgi-
leri okuyucularına aktarmış-
tır.Bursa seyahatinden sonra 
baba dostu Ketenci Ömer Pa-
şa’nın tayini vesilesiyle Trab-
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zon’a gider, oradan Anapa’ya 
geçer. Kırım’da Serdar Hü-
seyin Paşa ordusuyla Azak 
Kalesi savaşına katılır. Kale-
nin fethi mümkün olmayınca 
Bahadır Giray Han’ın yanına 
gider. Bir süre de orada kaldık-
tan sonra deniz yoluyla İstan-
bul’a dönerken Karadeniz’ de 
şiddetli bir fırtınaya yakalanır. 
Gemisi batar ve bir ağaç parça-
sına tutunarak bugün Roman-
ya topraklarında bulunan Ke-
liğra kıyılarına çıkar. Oradan 
İstanbul’a gelir. Bu tehlikeli 
yolculuktan sonra 4 yıl  İstan-
bul’da kalır. 1645 yılında Deli 
Hüseyin Paşa ile Girit’e gidip 
Hanya fethine katılır. Ertesi 
yıl Defterdarzade Mehmed 
Paşa’nın Erzurum beylerbey-
liğine tayin edilmesi üzerine 
onun musahibi ve müezzini 
olarak Erzurum’a gider. Bakü, 
Tiflis, Revan, Gümüşhane, 
Tortum  ve Doğu Anadolu’yu 
dolaşır. Tebriz’e gider, orada 
Tebriz Hanıyla görüşüp soh-
bet eder ve İstanbul’a döner.  
1648 yılında, İstanbul’dan yola 
çıkarak, İznik’ten, Eskişehir’e, 
oradan Nasreddin Hoca ziya-
reti için Akşehir’e, sonrasında 
Selçukluların büyük başkenti 
Konya’ya ve buradan Murtaza 
Paşa ile Şam’a gider. Bugünkü 
Suriye topraklarının çoğunu, 
dolaşır,  Beyrut ve Filistin’de 
bazı köylerde kalan vergileri 
toplamaya gider, böylece vergi 
tahsildarlığı yapmış olur. 

Orta Doğu coğrafyasının ka-
rışık millet haritasını dillerini, 
inançlarını ve yaşayış biçim-
lerini çok güzel bir şekilde ki-
tabına aktarır. Aksaray, Niğ-
de, Kayseri üzerinden Sivas’a 
geçer. Melek Ahmed Paşa’nın 
Rumeli beylerbeyliğine atan-
masıyla birlikte Osmanlı Av-
rupasına ilk seyahati de böy-
lece başlar, Sofya ve Edirne’yi 

gezer. Melek Ahmed Paşa’nın 
daha sonra Sadrazam olması 
hayatının önemli dönüm nok-
talarından birini teşkil eder. 
Aralarında akrabalık bulundu-
ğunu belirttiği Sadrazamın en 
yakın adamlarından biri olması 
nedeniyle olayların iç yüzünü 
bütün açıklığı ile yazmaktan 
çekinmez. Devlet adamlarının 
hal ve tavırlarını, isyanlar ve 
haksız uygulamalardaki rolle-
rini eserine kaydeder. 

Sadrazamlıktan bir isyan nede-
niyle azledilen Melek Ahmet 
Paşa’nın Van beylerbeyliğine 
tayini üzerine tekrar Anadolu 
yollarına düşen Evliya Çelebi, 
Van’dan İran’a geçer, Urumi-
ye, Nihavend, Hoy, Merend, 
Hemedan, Kazvin, Dümbü-
li üzerinden Bağdat’a gider 
Bağdat hakkında ve özellikle 
Hile ve Kerbela’da yatan İslam 
büyüklerine dair çok güzel ve 
geniş bilgiler toplar. Tarihin en 
acı ve en utanç verici olayla-
rından biri olan Deşt-i Kerbela 
Olayı’nı sanki acısını duyarak 
anlatır. Basra’yı ve Körfez böl-
gesini gezer. Bağdad dönüşü 
Erbil, Süleymaniye, İmadiye, 
Musul, Nusaybin, Cizye, Mar-
din üzerinden Siirt’e gelir. Yol 
üzerinde gördüğü tüm canlılar 
hakkında detaylı bilgiler not 
alır. Bu bölgenin karmaşık in-

san yapısında yer alan Yezidi, 
Halti, Keldani, Kürt ve Arap-
larla ilgili günümüze ışık tuta-
cak geniş malumatlar toplar.

İlk ve son kez bir padişahın 
maiyetinde seyahate çıkar. 
Sultan IV. Mehmed ile Marma-
ra bölgesini gezer. Kale-i Sul-
taniye ve Biga’yı görür, oradan 
yine Trakya’ya geçer. IV. Meh-
med’in Celâlî seferine katılır. 
İsyana ve zulme karşıdır ama 
pek çok insanın Celâlîdir diye 
haksızlığa ve zulme uğradığı-
nı  da gözleriyle görür. Özel-
likle masum bir genci kesme-
yen kılıç onu oldukça etkiler. 
Bu seferden sonra, Kafkasya ve 
Kırım  üzerinden yıllar boyu 
sürecek Avrupa gezisine baş-
lar. Romanya, Macaristan, Sır-
bistan, Adriyatik kıyılan, Arna-
vutluk, Yunanistan ve Girit... 
Osmanlı Avrupasında gezip 
görmediği yer kalmaz Ayrıca 
Avusturya, Slovenya, Çek, Le-
histan vs. gibi Osmanlı kom-
şularının topraklarını da gezer, 
hatta bazı yerlere tekrar tekrar 
gider. Macaristan’da gezip gör-
mediği yer kalmamıştır. Evliya 
Çelebi Seyahatname’si Macar-
lar için bugün pek çoğu tarihe 
karışmış köyler, kasabalar ve 
şehirler hakkında tek kaynak 
sayılabilir. Macaristan’dan 
sonra Bahadır Giray Han or-
dusuyla İsveç, Danimarka ve 
Hollanda vilayetlerine sefere 
çıkan Evliya Çelebi, seyahatle-
ri boyunca, savaşın heyecanını, 
yenilginin acısını ve galibiyetin 
sevincini yaşamıştır. Bizzat ka-
tıldığı savaşlarla ilgili eserinde 
anlattığı hikâyeler tarihin bu 
yıllarına ışık tutar.

Birçok tehlike atlatmasına, de-
falarca ölümle burun buruna 
gelmesine rağmen gezmekten 
vazgeçmeyen Evliya Çelebi, 
Macaristan üzerinden Vezir 
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Mehmed Paşa’nın elçilik heye-
tine katılarak Viyana’ya gider. 
Avusturya İmparatorundan 
ferman alıp, Hollanda, Dani-
markayı, Kırım üzerinden Uk-
rayna, Rusya ve Kafkasya’yı 
dolaşır. Tekrar Kırım üzerin-
den dönerek Edirne’de Sultan 
IV. Mehmed ile buluşur. Ava ve 
avcı kuşlara çok düşkünlüğüy-
le bilinen padişaha getirdiği 
çok değerli avcı kuşlarını verir. 

Edirne’den sonra Gümülcine 
üzerinden Batı Trakya’ya geçip 
Atina’ya kadar uzanır. Bu ara-
da Girit Adası’nın fethine katı-
lır ve üç yıl sürecek bu uzun sa-
vaş sırasında hep Girit’te kalır. 
Kandiye fethedildikten sonra 
Mora yarımadasına geçip ora-
dan Yunanistan’ın batı kıyıla-
rını takip ederek Arnavutluk’a 
geçer ve oradan da Tekirdağ 
üzerinden İstanbul’a döner. 6 
ay İstanbul’da kalınca çok sıkı-
lır ve içine tekrar seyahat etme 
ateşi düşer. Yaşının ilerlemesi 
dolayısıyla hac görevini de ye-
rine getirmek istemektedir. 

Yine gördüğü bir rüya üzerine 
İstanbul’dan ayrılıp Mekke ve 
Medine yollarına düşer. Bildi-
ğimiz kadarıyla bu, Evliya Çe-
lebi’nin İstanbul’u son görüşü-
dür. Uşak üzerinden Manisa, 
İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, 
Antalya, Karaman, Tarsus, 
Adana, Antep, Kilis, Halep, 
Şam, Kudüs yolunu takip ede-
rek Medine’ye ulaşır. Medine 
ve Mekke’de hac farizasını ye-
rine getirdikten sonra hac kafi-
lesiyle Mısır’a döner. Kudüs’te, 
Medine’de ve Mekke’de nere-
lerin ziyaret edilmesi gerektiği, 
kimlerin nerelerde yatmakta 
olduğu, ziyaretin ve haccın 
uyulması gerekli olan kural-
larını, dualarını ve adabını bir 
bir müsvettelerine not alır. Mı-
sır’ın merkezi olan Kahire’nin 

tarihini, mimari yapılarını, tıl-
sımlarını, halkının yapısını ve 
Mısır’ın esnaflarını, mevlit ge-
leneğini inceler. Mısır’da olup 
da Anadolu topraklarında ol-
mayan yiyecekler, içecekler, 
bitkiler, ağaçlar, meyveleri tek 
tek not alır. Mısır’ın ve Afrika’ 
da gittiği bölgelerin toplumsal 
yapılarını, geleneklerini, göre-
neklerini, insanların yüz renk-
lerini, inançlarını, işlerini, güç-
lerini ve kazançlarını not alan 
yazarımız bu gayreti sayesinde 
bugün çok zor bulunabilecek 
bilgileri günümüze aktarmıştır. 
Ayrıca Nil’in kaynağına doğ-
ru yaptığı yolculukta bugün 
Sudan topraklarında kurulu 
o günkü devletleri, şehirleri, 
dönüşte Habeşistan üzerinden 
Somali, Cibuti ve Eritre’nin bu-
lunduğu coğrafyayı da gezme 
fırsatı bulmuştur. 

Evliya Çelebi, edindiği bil-
gileri not aldığı müsvetteleri 
kendi ifadesiyle 51 yıl süren 
seyahatleri süresince yanında 
saklamış, ilerlemiş yaşı nede-
niyle gezmeye dermanı kalma-
yıp, kimsesiz bir şekilde künc-i 
vahdete (yalnızlık köşesine) 
çekildiği Mısır’da bir araya ge-
tirerek bazen müsveddelerini 
kaybetmiş olsa da, dönemin 
şartlarına göre oldukça sistem-
li bir şekilde ve gezi sırasına 

göre yazmıştır. Seyahatnâ-
me’nin 10. cildi maalesef eksik 
bir şekilde birdenbire bitmek-
tedir. Bu nedenle, Evliya Çele-
bi’nin eserini bitiremeden ve-
fat ettiği tahmin edilmektedir. 
Vefat yeri ve tarihi hakkında 
da kesin bilgi yoktur. 

Gezip gördüğü kale sayısı ise 
7.060, şehir sayısı ise 257’dir. 
Bugün bu coğrafya üzerin-
de tam bağımsız veya federal 
olarak 40’tan fazla devlet ku-
rulmuştur. Bunların büyük bir 
kısmı da Osmanlıdan ayrılma-
dır. Bu ülkeleri sıralamak gere-
kirse: harf sırasıyla; Almanya, 
Arabistan, Arnavutluk, Avus-
turya, Azerbaycan, Bosna-Her-
sek, Bulgaristan, Cibuti, Çek, 
Çeçenistan , Dağıstan, Eritre, 
Ermenistan, Filistin, Güney 
Sudan, Gürcistan, Etiyopya, 
Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, 
Kabartay - Balkarya, Karaçay- 
Çerkezya, Kalmukistan, Ka-
radağ, Kenya, Kının, Kosova, 
Sudan, Kuveyt, Lübnan, Ma-
caristan, Makedonya, Mısır, 
Moldovya, Polonya, Romanya, 
Rusya, Somali, Slovakya, Slo-
venya, Suriye, Tataristan, Uk-
rayna, Ürdün, Yunanistan’dır.

Yarım asra yaklaşan seyahat-
leri sayesinde engin bir bilgi 
ve tecrübe sahibi olan Evliya 
Çelebi’nin on ciltlik seyahat-
nâmesi Türk kültür tarihi ba-
kımından oldukça önemli bir 
külliyat niteliği taşımaktadır. 
17. yüzyılda yazılan ve 10 cilt-
ten oluşan bu eser 200 yıl son-
ra, 1896’da Arapça olarak bası-
labilmiştir. Eseri 1996’da bizim 
de anlayacağımız şekilde çevi-
ren Orhan Şaik Gökyay’dır. Bu 
dev yapıt, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu’nun başvu-
rusu üzerine, Haziran 2013’te 
UNESCO Dünya Belleği Liste-
si’ne dahil edilmiştir.
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Sevgili Okurlarımız, 

Son bir yıldır ülkemizin ve 
Dünyanın gündeminde olan 
Koronavirüs’le ilgili (CO-
VID-19) sizleri doğru bilgilen-
dirmek; kendinizi, ailenizi ve 
tüm sevdiklerinizi nasıl ko-
ruyabileceğinizle ilgili bir kaç 
önemli noktayı sizinle paylaş-
mak istiyoruz. Çünkü bu vi-
rüsten korunmanın en doğru 
yolu, bilimsel veriler ışığında 
bilgilenmek, öğrendiklerimi-
zi uygulamak ve bunu ciddi-
yetle sürdürmekten geçiyor. 
Önce virüsle ilgili bir kaç te-
mel konuya açıklık getirelim, 
sonra hangi noktalara dikkat 
ederek tedbir alabileceğinizle 
ilgili detayları paylaşacağız.  

Koronavirüs (Covid-19) 
Nedir, Nasıl Başladı, 
Nerelerde Var?

Koronavirüs (CoV), soğuk 
algınlığından, Ağır Akut So-
lunum Sendromu gibi daha 
ciddi hastalıklara kadar çeşitli 
hastalıklara neden olan büyük 
bir virüs ailesi. Çin’in Wu-
han kentinde hızla yayılan bu 
hastalığa dair ilk vakalar, 31 
Aralık 2019’da Çin hükümeti 
tarafından Dünya Sağlık Ör-
gütüne (WHO) bildirildi.

Bu virüsün daha önce tespit 
edilememiş bir Koronavirüs 
çeşidi olduğu kesinleşince 
Ocak ayında hastalığının adı 
COVID-19 olarak kabul edil-
di. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
kırmızı alarm olarak “yüksek 
risk” kategorisine yerleştir-
diği COVID-19 için tüm dün-

yada acil durum ilan edildi. 
İlk olarak Uzak Doğu ülkele-
rinde yaygın olan bu hastalık, 
küresel ölçekli seyahatler ve 
ticaretin etkisiyle kısa sürede 
maalesef tüm dünyaya yayıl-
dı. Dünya Sağlık Örgütünün 
verilerinde yer alan Koronavi-
rüs Haritası’na göre neredey-
se tüm ülkelerde virüs vakası 
bulunuyor, bunlardan biri de 
maalesef ülkemiz Türkiye. 

Bu süreçte devletimizin tüm 
gücüyle ve kurumlarıyla yanı-
mızda olduğunu bilerek panik 
yapmadan, ancak dikkatli ve 
tedbirli olarak, yapılan uya-
rıları dikkate almak, yasak ve 
kısıtlamalara uymak hepimiz 
için hayatî önem taşıyor. 

Nasıl Bulaşıyor?

Damlacık yoluyla bulaştığı bi-
linen virüs, hasta bireylerden 
öksürme, hapşırma yoluyla 
ortaya saçılan damlacıklarla 
ve hastaların temas ettiği yü-
zeylerden (göz, ağız, burun 
mukozasına temasla) bula-
şabiliyor. Koronavirüsün 14 
güne kadar kuluçka süresi 
olabileceği düşünülüyor, an-
cak bu süre vakalara göre de-
ğişiklik gösterebiliyor. 

Şu ana kadar yayımlanmış 
olan bilimsel yayınlara göre, 
virüs vücudumuza girmeden 
önce bulunduğu yerde ak-
tif değil. Eğer, temas yoluyla 
ağız, burun veya göz aracılı-
ğıyla vücuda girerse; virüsün 
bizi hasta etmesi ortalama 
2–14 gün sürüyor. Bu süreçte 
bazı hastalar, belirti gösterme-

dikleri için hasta olduklarını 
fark etmeyebiliyor ve günlük 
hayatlarını herhangi bir ek ön-
lem almadan sürdürüyor.  Bu 
nedenle Sağlık Bakanlığımı-
zın sürekli bizleri uyardığı 3 
konuya çok dikkat etmeliyiz. 
MASKE, MESAFE, HİJYEN. 
Yani, yalnızca izin verilen saa-
terde ve zorunlu hallerde mas-
keyle dışarı çıkmalı, insanlarla 
aramıza en az 1,5 metre mesafe 
koymalı ve ellerimizi düzenli 
olarak sabunla yıkalamalıyız.

Nasıl Korunmalıyız ?

Koronavirüsten korunmanın 
ilk ve en temel yolu bu hastalı-
ğın vücuda girmesini engelle-
mek. Özellikle 65 yaş üstü bi-
reyler, kronik hastalığı olanlar 
ve bağışıklığı zayıf olan kişile-
rin bu süreçte üst düzey tedbir 
alması gerekiyor. Hücrelerin 
kendini hızla yenileyebildiği 
yaşlarda olmanın sağladığı 
avantajla, çocuklar ve gençler 
yukarıdaki gruplara oranla 
pozitif ayrışıyor. Ancak bu, 
bağışıklığı kuvvetli olmayan 
yakınlarının ya da temasta bu-
lundukları diğer insanların da 
bu virüsle gençler gibi başa çı-
kabileceği anlamına gelmiyor. 

Bu nedenle kendimizi koru-
mak için otoriteler tarafından 
alınmış önlemleri ciddiyet-
le uygulamamız çok önemli. 
Öncelikle biz kendimizi koru-
malıyız ki; sevdiklerimizi ve 
toplumumuzu koruyabilelim. 
Örneğin kişisel hijyen ve kala-
balık ortamlarda dikkat edil-
mesi gerekenlerden bir kaçı 
şöyle: 

Dünyayı Etkileyen Koronavirüs
Hakkında Bilinmesi Gerekenler



En önemli korunma yöntemi, virüsün vücuda girmesini önlemek. Sonrası maa-
lesef çok daha zor. Bu yüzden göz, burun ya da yüzümüze ellerimizi dezenfek-
te etmeden dokunmamalıyız. Ellerimizi temiz su ve sabun kullanarak en az 20 
saniye sabunun her yeri temizlediğinden emin olana kadar yıkamamız, bunu 
gün içinde mümkün olduğunca sık yapmamız bütün bu önlemlerin içinde bel-
ki de en kolay, ancak en etkili olanı. 

Ellerimizi yıkayamadığımız anlarda püskürtmeli bir kolonya veya 
el dezenfektanı ile korunma sağlayabiliriz. Ancak bu ürünleri alırken 

alkol oranının %80 ve üzerinde olmasına dikkat edilmesi önemli.

Ateş, öksürük, halsizlik, nefes darlığı, kas ağrısı vb gibi. 
rahatsızlıklar hissettiğimiz anda kendimizi bulunduğumuz 

ortamdaki kişilerden hızla izole etmeli, şikayetlerimizin 
sürmesi halinde mutlaka bir doktora görünmeliyiz.

Sağlık otoritelerinin ve devletimizin bizleri korumak için belirlediği 
sokağa çıkma kısıtlamalarına uyarak mümkün olduğunca evde kalmamız 
çok önemli. Dışarıda geçirilecek vaktin ancak zorunlu ihtiyaçlar için olması 
ve mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiği akılda tutulmalı. Sık aralık-
larla değiştirilen maske kullanımı da, yayılımı önleme de oldukça önemli.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN

Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek için C ve D vitamini 
rezervine sahip olmamız önemli. Meyve sebze tüketimini artırarak 

düzenli ve dengeli bir beslenme stiline geçiş yapabilir, özellikle 
çatal-kaşık-bıçak kullanarak yenen gıdalar tüketerek ellerimizden 

gelebilecek her türlü riski minimumda tutabiliriz.

Bulunduğumuz ortamın en azından her saat başı havalandırıldığından 
emin olmalıyız. Arada balkona ya da pencereye çıkarak derin nefeslerle 
temiz hava almamız da sağlığımız açısından oldukça faydalı olacaktır. 

Maskeli bile olsak, ağzımız kolumuzun iç kısmına gelecek şekilde 
öksürmek veya hapşurmak, ağzımızdan çıkabilecek ve etrafa saçılabilecek 
havayı dolayısıyla parçacık ihtimalini oldukça düşüreceği için önemli. 
Eğer kağıt mendil kullanıyorsak her seferinde mendili yenilememiz de öyle.



Emile - Bir Çocuk Büyüyor / Jean-Jacques Rousseau
Selis Kitaplar - 189 Sayfa

Kilisli Muallim Rif ’at Belge/ M.Yahya EFE
Kilis Yardımlaşma Derneği Yayını

Leonardo’nun Beyni / Leonard Shlain /Çev: Levent Tayla
Paloma Yayınevi - 292 Sayfa

Yol Ayrımındaki Gençlik / Necati Cemaloğlu
Pegem Akademi Yayıncılık - 184 Sayfa

Yaşadığımız süre boyunca insanlar tarafından eğitiliyoruz ve bizi etkile-
yen olaylardan edindiğimiz tecrübeyle olgunlaşıyoruz Çocukları, yete-
neklerini ortaya çıkarmaları ve olmak istedikleri şeyi olmaları için özgür 
bırakmalıyız. Onlara hakim, asker ya da din adamı olmalarını değil yaşa-
mayı öğretebiliriz ve onlar bir meslek sahibi olmadan önce insan olmalı-
lar. Çünkü, bir insan ne olmak istiyorsa ya da ne olması gerekiyorsa onu 
olabilir, sonra vazgeçip başka bir şey olabilir; ama o daima kendisi olarak 
kalacaktır.  (Tanıtım Bülteninden)

Gazeteci M.Yahya Efe bu önemli eseriyle, Türk dilinin, Türk edebiyatının 
kısacası Türk kültürünün en önemli kaynak eserlerinden biri olan Türk-
çenin ilk dilbilgisi kitabı ‘Divan-ü Lügat-it Türk’ ve ‘Dede Korkut Kitabı’, 
‘Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 8 ve 9.uncu ciltleri gibi bir çok önemli 
eserleri işleyerek, bizlere kazandıran, Türkoloji araştırmalarında yeri dol-
durulamaz bir değere sahip Kilisli Muallim Rif’at Bilge’yi çeşitli yönleriyle 
ortaya koymakta; adeta onu sonraki kuşaklara tanıtarak gönül borcumuzu 
ödememize yardımcı olmaktadır. Türk kültürünün belki de en önemli ya-
zılı eserini toplayarak sonraki nesillere sunan bu büyük insanın hayatı, bir 
daha unutulmamak üzere M.Yahya Efe’nin satırlarıyla geleceğe aktarılıyor.

Leonard Shlain bu kitabında sanat, tarih, bilim, tıp, nörobilim, psikoloji 
ve felsefenin ışığında Leonardo da Vinci’nin hayatını ve zihnini inceli-
yor ve insanlık tarihinde birbirinden farklı birçok alanın tümünde birden 
mükemmelliğe bu derece erişebilmiş başka hiç kimse yokken onun bilim, 
sanat, botanik, mimari ve başka birçok alandaki eşsiz yeteneklerinin geri 
planına dair bambaşka bir perde aralıyor. Tarihin en zengin aklını ince-
lemek üzere asırlar öncesine doğru çıkılan bu büyülü yolculukta, yazar 
sade dili ve bağlantıları ustaca kurma becerisiyle işimizi kolaylaştırıyor. 
(Tanıtım Bülteninden)

Yıllar önce, çocukluğumun geçtiği şehirde, duvarın üzerine çıkıp şehrin 
ışıklarını, arkadaşlarımızla birlikte izler, hayal kurardık. Çocuk beynim-
de bunların bir hayal olduğunu biliyordum. Hayallerimizi ağaçtaki beş 
kuşa benzetirdim. Ayağa kalkıp kuşları yakalamak için koşarsam, kuşlar 
kaçar ve amacıma ulaşamazdım. Arkadaşlarım ağaca doğru koşup kuş-
ları yakalamak istediler. Onlardan farklı olarak ben kafesteki kuşu besle-
dim. Kafesteki kuş, diplomaydı. Hayallerin olması önemli ancak hayallere 
ulaşmak için doğru stratejiyi seçmek ve doğru yere yatırım yapmak daha 
önemli. (Tanıtım Bülteninden)
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