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Yüce Türk Milletinin 
desteği ile 2 Milyar TL’ye 

yakın kaynak yaratmış 
ve Türk Millî Eğitimine 

aktarmıştır.

146 okul, 7 öğrenci yurdu, 
7 öğretmenevi ve lokali 
yaptırmış, 400’ün üzerinde 
öğretmenevi ve lokalinin 
yapım ve donatımına 
katkı sağlamıştır.

Kuruluşundan itibaren 
27.152 öğrenciye burs 
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 Faciasında 
babalarını kaybeden 
84 çocuğumuza yaşam
boyu eğitim bursu 
vermeye başlamıştır.

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

okutmaya devam 
etmektedir.

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

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

ilkokul-ortaokul olan 
MEV Gökkuşağı 

Okullarını yaptırmıştır.

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

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI’NIN
Eğitimimize 40 Yıllık Hizmetleri Hakkında 

Bilmeniz Gereken 10 Önemli Başlık

Millî eğitime katkılarımız hakkında daha fazla bilgi almak ve katkıda bulunmak için lütfen 
www.mev.org.tr’yi ziyaret ediniz.
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Saygıdeğer Bağışçılarımız,
MEV Koleji’nin Değerli Yönetici, 
Öğretmen ve Personeli,
Sevgili Öğrencilerimiz, 

2021 yılı, Milli Eğitim Vakfı’nın kırkıncı, 
MEV Koleji Özel Okulları’nın otuzuncu 
kuruluş yıldönümlerini kutladığımız özel 
bir yıl. Geçmişe dönüp baktığımızda, hem 
Vakfımızın; hem de Vakfımız tarafından 
kurulan, MEV Koleji Özel Okulları’nın 
millî eğitimimize hizmetlerinin gurur ve-
rici bir düzeye ulaştığını görmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz.

Başkan’dan

Bu vesileyle başta vakfımız kurucularını, gelişip bugünlere gelmesini sağlayan tüm yönetici ve çalışanla-
rını, okullarımızda hizmet veren çok değerli yönetici, öğretmen ve personelimizi, en önemlisi bize 40 yıldır 
güç veren Türkiye sevdalısı eğitim gönüllüsü, hayırsever bağışçılarımızı saygı ve minnet duygularıyla 
anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömür, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Vakfımız, eğer bugün ülkemizin en önemli, en şeffaf ve en güvenilir sivil toplum kuruluşlarından biri olma-
yı başardıysa; bunda, hiçbir maddî karşılık beklemeden gönüllülük esasına dayalı olarak hizmet veren genel 
kurul üyelerimizin, Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarımızın başkan ve üyelerinin, özveriyle görevle-
rini yerine getiren, yönetici, öğretmen ve personelimizin etkili, verimli ve uyumlu çalışmalarının büyük 
önemi vardır. 

Milli Eğitim Vakfı bugüne kadar: 

• Ülke genelinde yaptırdığı 121 okul, 5 Öğretmenevi, 2 Öğretmen Lokali ve 7 öğrenci yurdunu yaptıra-
rak; 400’ün üzerinde öğretmenevi, öğretmen lokali ve eğitim kurumunun bakım, donatım ve onarımına 
katkı sağlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmenin,

• İstanbul, Ankara ve İzmir’de, toplam 5 eğitim kampüsünde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, Anadolu 
lisesi ve fen lisesi kademelerinde 25 okulla hizmet veren MEV Koleji Özel Okulları’nı hizmete sunarak; 
özel eğitim kurumları fiyatları arasında dengeleyici bir unsur olan büyük bir eğitim markasına dönüş-
türmeyi başarmanın, 

• Şehit ve gazi çocuklarımızın yanı sıra yüzlerce başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencimizi de 
MEV Kolejlerinde burslu okutmanın, 

• İzmir Bornova’daki MEV Öğretmenevinde sunulan hizmetlerle, ülkemizdeki öğretmenevlerine örnek 
olmanın,

• Serebral Palsili (beyin felçli) çocuklarımızın eğitimi için Ankara’da 24 derslikli, fizyo-terapi üniteli, 480 
öğrenci kapasiteli, tersine kaynaştırma modeliyle eğitim veren MEV Gökkuşağı İlköğretim Okulunu 
yaptırmanın, 

• Ülke genelinde ihtiyaç duyulan okullarda bilgisayar ve fen- teknoloji laboratuvarları kurmanın,

• Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek adına başarılı ancak ihtiyaç sahibi 30 bine yakın öğrenciye kar-
şılıksız burs vermiş olmanın, 1.800’ü aşkın öğrenciyi tüm masraflarını karşılayarak yatılı okutmanın,

• Soma’da yaşanan maden kazasının ardından, şehit madencilerimizin 92 evladına eğitim hayatları bo-
yunca sürecek MEV Bursu sağlamanın,

        Mehmet Temel
 MEV Yönetim Kurulu Başkanı
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• 10 milyon diş bakımı seti, 5.000 satranç takımı, yüz binlerce kitap, müzik enstrümanı ve spor ekipma-
nını öğrencilerimize ulaştırmanın, onlar için için sergiler, şenlikler, tiyatro gösterileri ve çocuk fuarları 
düzenlemenin,

• Tüm öğretmenlerimize hissettiğimiz şükran ve minnet duygularının temsili olarak Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın bahçesinde bulunan ‘Başöğretmen Anıtı’nı yaptırmanın, 10.000’den fazla Türk Bayrağı ve 300 
Atatürk Büstünü okullarımıza armağan etmenin,

• 1999 Marmara depreminde hayatlarını kaybeden 179 öğretmen ve eğitim personelinin varislerine ve ev-
leri yıkılan 1.782 aileye maddî yardımda bulunarak, 50 bin öğrenciye kıyafet, ders araç ve gereçleri yar-
dımı yapmanın, açtığı aşevlerinde 3 ay süreyle 3 öğün sıcak yemek dağıtılmasını sağlamanın, deprem 
bölgesinde yer alan, Düzce, Yalova, Sakarya’da depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu öğretmenevleri 
yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmenin,

• 2003 yılında yaşanan Bingöl depreminde 35 öğrencisini enkaz altından kurtaran ve 36’ncı öğrencisini 
kurtarırken şehit olan öğretmenimiz Serkan Akyaz’ın azîz hatırasını yaşatmak amacıyla Bingöl şehir 
merkezinde 16 derslikli, laboratuvarı ve spor salonu olan bir ilköğretim okulu yaptırarak, donatmanın 
ve okula kahraman öğretmenimizin ismini vermenin,

• Bu depremden sonra Hürriyet Gazetesi, ODTÜ, Yıldız Teknik ve Çukurova Üniversitesiyle birlikte 
“Okullarımız Yıkılmasın” kampanyasını yürüterek, kampanyaya büyük maddî destek sağlamanın ve 
16 ilde 130 okulun dayanıklılık sonuç raporlarını hazırlatarak MEB’e sunmanın,

• 2011 Van depreminde şehit olan 76 öğretmenimizin ailelerine ve ağır yaralanan 9 öğretmenimize maddî 
yardımda bulunarak; Van Erçiş’te depreme dayanıklı MEV Deprem Şehitleri Öğretmenevi’ni yaptırmanın,

gurur ve heyecanı ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Vakfımız MEV Kolejleri, okul ve öğrenci başarısına odaklanmış, akla, bilime, çağın gereklerine, bireyin ve 
toplumun sosyo-ekonomik eğitim ihtiyacına uygun eğitim programları uygulayan; Millî Eğitim Temel Ka-
nunu’nun genel amaç ve temel ilkeleri ile Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün inkılap ve ilkeleri doğrultusunda eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetleri veren 
önemli bir marka haline gelmiştir.  

MEV Kolejlerinde eğitim alan sevgili öğrencilerimizin her alandaki üstün başarıları ve mezun olduktan 
sonra ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine sundukları katma değer hizmetleri de MEV ailesi olarak otuz 
yıldan bu yana, milli eğitim hizmetlerine katılma ve katkıda bulunma heyecanımızı artırmakta, bu yöndeki 
gayretlerimizi güçlendirmektedir. 

Tüm dünyayı, her yönüyle hayatı ve eğitimi de olumsuz yönde etkileyen pandemi döneminde dönem dönem 
uzaktan ve dönem dönem yüz yüze eğitimin başarıyla sürdürülmesinde emeği geçen tüm yönetici, öğret-
men, personel ve velilerimize teşekkür ediyorum. Yüz yüze eğitime yeniden başlanan bu eğitim-öğretim yı-
lında MEV Kolejlerinde çok değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarımın okul ve öğrenci başarısını artırma 
hedefine odaklanmaları ve söz konusu başarının sağlanabilmesi için, proje tabanlı okul gelişim hizmetlerine 
etkin ve verimli bir şekilde katılmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, sürekli kurumsal gelişen ör-
nek okul modeli olma hedefi doğrultusunda; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, MEV Kolejlerinde okul ve 
öğrenci başarısına odaklı “Okul Gelişim Projesi” çalışmalarına başlanmıştır. 

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş 
uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke olmak hedefine ulaştıracak geleceğimizin güvencesi ve teminatı ço-
cuklarımızın, MEV Kolejlerinde; akla, bilime ve çağın gereklerine, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun 
bilgi ve beceri donanımıyla yetiştirileceğine inancımız tamdır.

Pandemi kurallarına uygun bir eğitim ortamında; sağlık, huzur ve başarı dolu, etkili ve verimli bir şekilde 
sürdürülecek bir eğitim-öğretim yılı dileklerimle, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Başkan’dan
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MEV’den Haberler

Yönetim Kurulu Başkanı (eski) 
Prof.Dr. Mustafa Safran, Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcı-
mız Mehmet Temel, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz A.Remzi 
Sezgin, Talat Bulut, Yusuf Bü-
yük, Genel Müdürümüz, Okul 
Yöneticilerimiz ve MEV çalı-
şanlarından oluşan heyetimiz, 
Vakfımızın 40. kuruluş yıldö-
nümü etkinlikleri kapsamında 
19 Şubat 2021 tarihinde Anıt-
kabir’i ziyaret etti. Pandemi 
önlemleri kapsamında  belirli 
sayıda ziyaretçiye izin veril-
mesi nedeniyle, her yıl olduğu 
gibi öğrenci ve öğretmenleri-
mizin bizimle birlikte olama-
dığı resmi törende, heyetimiz 
mozoleye çelenk takdimi ger-
çekleştirdi ve saygı duruşunda 
bulunuldu. Safran daha sonra, 
heyet adına Anıtkabir Özel 
Defteri’ni imzalayarak, şu sa-
tırları yazdı:

“Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, 
Kuruluş yıldönümümüzde, te-
mellerini attığınız millî eğitim 
hizmetlerine 40 yıldır katkıda 
bulunmanın gururu ile manevi 
huzurunuzdayız. Vakfımız, “en 
önemli ve verimli vazifemiz” 
olarak ifade ettiğiniz milli eği-
tim hizmetlerine katkı sağlamak 
için, 1981’den bu yana azim ve 
kararlılıkla çalışmaktadır. Vakfı-
mız, yol gösterici fikirlerinizden 

ve Yüce Türk Milletinden aldı-
ğı güçle, geleceğimizin teminatı 
gençlerimizin aklı hür, vicdanı 
hür, irfanı hür bireyler olarak ye-
tiştirilmesi için tüm gücüyle ça-
lışmayı sürdürecektir. Bu duygu 
ve düşünceler ile kuruluşumuzun 
yıldönümünde tüm şehitlerimizi, 
şahsınızda tüm gazilerimizi rah-
met ve minnetle yâd ediyoruz. 
Ruhunuz şâd olsun.” 

Yönetim Kurulu Başkanı (eski) 
Prof.Dr. Mustafa Safran Vakfı-
mızın 40. kuruluş yıl dönümü 
vesilesiyle yayınladığı kutla-
ma mesajında ise:

“Değerli MEV Ailesi, 

2021 yılı, Millî Eğitim Vakfı’nın 
40. kuruluş yıl dönümünü kut-
ladığımız özel bir yıl. Geçmişe 
dönüp baktığımızda, Yüce Türk 
Milleti’nin takdiri ve desteğiyle, 
40 yıldır ülkemizin en güveni-
lir sivil toplum kuruluşlarından 
biri olan vakfımızın ve vakfımız 
himayesinde kurulan MEV Kolej-
lerinin millî eğitimimize hizmet-
lerinin gurur verici bir seviyeye 
ulaştığını görüyoruz. Vakfımız, 
bugüne kadar 146 okul, 5 Öğ-
retmenevi, 2 Öğretmen Lokali, 7 
öğrenci yurdu ve Serebral Palsili 
(beyin felçli) çocuklarımızın eği-
timi için Ankara’da 24 derslikli, 
fizyo-terapi üniteli, 480 öğrenci 

kapasiteli MEV Gökkuşağı İl-
köğretim Okulunu yaptırarak ve 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devret-
miştir. Ayrıca, 400’ün üzerinde 
öğretmenevi ve lokalinin bakım, 
donatım ve onarımına katkı sağ-
layarak, kuruluşundan bu yana 
toplam 2 Milyar Türk Lirasına 
yaklaşan bir eğitim yatırımı ger-
çekleştirmiştir. Karşılıksız burs 
vererek okuttuğu on binlerce ba-
şarılı öğrencinin zihinlerinde ül-
kemizin geleceğini aydınlatmak-
tadır. İnanıyorum ki; Vakfımızın 
millî eğitimimize yaptığı katkılar, 
eğitim gönüllüsü bağışçılarımı-
zın destekleriyle artarak devam 
edecektir. 

Vakfımıza yapılan her bağış, burs 
verdiğimiz ihtiyaç sahibi başa-
rılı öğrencilerin, evinden uzakta 
bir öğretmenevinde güven içinde 
kalan öğretmenlerin ve zor gün-
lerde MEV’in  desteğini yanında 
hisseden vatandaşlarımızın yü-
reklerinde hayır duasıyla karşılık 
bulmaktadır. Bu vesileyle, bize 40 
yıldır güç veren hayırsever bağış-
çılarımızı, kurucularımızı, gelişip 
bugünlere gelmesini sağlayan 
tüm yönetici ve çalışanlarımızı 
şükran ve minnet duygularıyla 
anıyor, hayatta olanlara sağlık ve 
afiyet, ebediyete intikâl edenlere 
ise Allah’tan rahmet diliyorum.” 

ifadelerine yer verdi.

Millî Eğitime Hizmette 40. Gurur Yılımızı Kutladık
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Vakfımızın Mayıs ayında ger-
çekleştirilmesi planlanan, an-
cak Koronavirüs pandemisi 
nedeniyle ertelenen 41. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, değer-
li Genel Kurul, Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyelerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşımızın okun-
masıyla başlayan Genel Kurul 
toplantımız, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Temel’in 
açış konuşmasıyla sürdü. Te-
mel, konuşmasında “Öncelikle 
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ba-
şöğretmen Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını, 
bu vatan uğruna canlarını feda 
eden tüm şehitlerimizi, Vakfımı-
zın, kuruluşunda ve gelişerek bü-
yümesinde emeği geçen, kurucu, 
başkan, üye, yönetici, personel ve 
çok değerli bağışçılarımızdan ebe-
diyete intikal edenleri rahmet ve 
minnetle anıyor, hayatta olanlara 
sağlık ve mutluluklar diliyorum. 
19 Şubat 2022 tarihinde mil-
li eğitime hizmette 41. Onur ve 
şeref yılını dolduracak vakfımız, 

Kurumsal amaçları doğrultusun-
da, büyük bir heyecan ve gayretle 
çalışmalarını sürdürmektedir.” 
cümlelerine yer verdi. Te-
mel’in konuşmasının ardından 
Başkanlık Divanı’nın oluştu-
rulmasına yönelik önerge, Ge-
nel Kurulumuzca oylandı ve 
Divan Kurulu Başkanlığına 
A.Remzi Sezgin, Katip üye-
liklere Hülya Acar ve Funda 
Kahraman oy birliği ile seçildi. 
Divana toplantı tutanaklarını 
imzalama yetkisi verilmesi-
nin ardından Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Temel 
Genel Kurul Üyelerimize 2020 
Yılı Çalışma Raporunu sundu. 
Bilançonun sunulmasının ar-
dından, Denetim Kurulu Baş-
kanımız Aydın Özyar Denetim 
Raporunu genel hatlarıyla Ge-
nel Kurul Üyelerimizle paylaş-
tı, Denetim Kurulunun genel 
izlenim ve görüşlerini aktardı. 
Merkez Yönetim ve Denetim 
Kurullarının ayrı ayrı oybir-
liği ile ibra edilmesi ve 2021 
Yılı Tahmini Bütçesi’nin onay-
lanmasının ardından dilek ve 

temenniler kısmında yeniden 
söz alan Denetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Özyar İzmir’deki 
Öğretmenevinin hızla yeniden 
inşaası yönünde yoğun bir 
talep olduğunu belirtti. Öz-
yar’dan sonra söz alan Başkan 
Mehmet Temel, Genel Kuru-
la teşekkür etti ve MEV İzmir 
Sosyal Tesisinin imar plan ta-
dilatı için çalışmaların hızla 
ilerlediğini, 21.09.2021 tarihin-
de şehir plancısı Selma Kısa ile 
sözleşme imzalandığını ifade 
etti. Yönetim Kurulu Üyemiz 
Salih Çelik’in, Vakfımızın ku-
ruluşundan bu yana gerçek-
leştirdiği tüm hizmetlerinde 
gönüllülük esasıyla emek ve-
ren herkese ve Genel Kurul 
üyelerimize şükranlarını ifade 
ederek, milli eğitimimizin ve 
MEV Koleji Özel Okulları’nın 
geliştirilerek büyümesi konu-
sunda Vakfımıza önemli gö-
revler düştüğünü ifade ettiği 
konuşmasının ardından, Di-
van Başkanı A.Remzi Sezgin 
Genel Kurula teşekkür ederek 
toplantıyı sonlandırdı.

41.Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleştirildi

MEV’den Haberler

Mehmet TEMELMehmet TEMEL Aydın ÖZYARAydın ÖZYAR Salih ÇELİKSalih ÇELİK
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MEV’den Haberler

MEV Yönetim Kurulu, pandemi nedeniyle ülke genelinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim çalışma-
larına ve milli eğitimimizin teknoloji tabanlı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’na toplam 1.5 Milyon TL bağışta bulunulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’naın 
bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalara destek sağlamak amacıyla alınan kararın ülkemiz ve milli 
eğitim sistemimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

MEV’den Eğitime Büyük Destek

Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Safran’ın MEV Yönetim Kurulu Başkanlığından 
istifasının ardından toplanan Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu yeni Başkan ve Başkan 
Yardımcısını belirledi. Yapılan toplantıda Milli Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürüt-
mekte olan Mehmet Temel, Yönetim Kurulu Başkanlığına; Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüt-
mekte olan Talat Bulut ise Başkan Yardımcılığına seçildi. Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa 
eden Prof.Dr.Mustafa Safran ve Prof.Dr.Adnan Boyacı’dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 
ise Yönetim Kurulu kararı gereğince, yedek üyeler Salih Çelik ve Egemen Turhan davet edildi.

Merkez Yönetim Kurulumuzda Görev Değişikliği

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Talat Bulut, 
Genel Müdürümüz Funda Kahraman ile Taşınmazlar ve Teknik Hizmetler Müdürümüz Tülay 
Akkurt Eroğluer MEV Koleji Özel Bornova ve MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızı ziyaret 
ederek incelemelerde bulundular. 

Yöneticilerimiz İzmir Okullarımızı Ziyaret Etti
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MEV Kolejinden

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin sürdüğü, öğrencilerimizin okullarında ola-
madıkları bir döneme denk gelse de 40. yıl dönümümüz tüm okullarımızda yönetici, öğretmen, 
öğrenci ve velilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen çevrim içi etkinliklerle kutlandı. Bu kap-
samda Basınköy Okullarımızda hazırlanan yıldönümü çevrim içi kutlama programı, saygı duruşu 
ve ardından İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. İlkokul-Ortaokul Müdürü Savaş Özdemir 
ve Koordinatör Müdür (Eski) Yakup Erdoğan konuşmalarını yaparak ülkemizin her köşesinde 
parlayan bir eğitim yıldızı olan Vakfımızın kuruluş yıl dönümünü kutladılar. Vakfımızın 40 yıllık 
hizmet ve projelerinin kısa bir özeti olarak hazırlanan tanıtım filminin izlenmesi sonrasında mü-
zik öğretmenlerimiz “MEV 40 Yaşında” adlı şarkıyı seslendirdiler. 

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen nesiller yetiştiren Milli Eğitim 
Vakfı’nın, 40. kuruluş yıldönümü 19 Şubat Cuma günü Ankara Okullarımızda da Okul Öncesi, 
İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen çevrim içi törenle 
kutlandı. Tören, salgın nedeniyle çevrim içi ortamda düzenlenen bir törenle tüm öğrenci ve öğret-
menlerimizin coşkulu katılımlarıyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başlayan törende, Koordinatör Müdür İbrahim Uzun günün anlam ve önemini belirten bir konuş-

ma gerçekleştirdi. Törende MEV Koleji Özel Ankara Okulları 
Türkçe ve Edebiyat Zümrelerinin düzenlediği “Yardımlaşma 
ve Dayanışma” konulu Şiir, Hikaye, Kompozisyon ve Afiş 
Yarışmaları’nda dereceye giren öğrencilerimiz açıklandı. İl-
kokul öğrencilerimizin hazırladığı enstrümantal dinleti ve 
Fen Lisesi öğrencilerimizin hazırladığı modern dans videosu 
törene renk kattı. İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğretmenlerimizin ha-
zırladığı “40 Yıla Neler Sığdırdık?” adlı sinevizyon gösterisi, 
Okul Öncesi öğrencilerimizin hazırladığı “Değerlerimiz”, İl-
kokul ve Ortaokul öğrencilerimizin hazırladığı “MEV’li Ol-
mak” ve Lise öğrencilerimizin hazırladığı “İyi ki Milli Eğitim 
Vakfı Var!” adlı sinevizyon gösterileri eşliğinde 40. yıl coşku-
su yüreklerde yaşandı.     

Vakfımızın 40. Yılı Okullarımızda Gururla Kutlandı
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MEV Koleji’nden
Büyükçekmece Okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimi-
zin yoğun katılım ve emekleriyle düzenlenen kuruluş yıl-
dönümü töreni Koordinatör Müdür Salih Özmen günün 
anlam ve önemine dair konuşmasıyla başladı. Öğretmen 
ve öğrencilerimizce hazırlanan çeşitli gösteri ve etkinlik-
lerin ardından Vakfımıza destek olan gönüllü bağışçıla-
rımız, kuruluşundan itibaren Vakfımıza katkıda bulunan 
kurucu, yönetici ve çalışanlarımız arasından ebediyete in-
tikal edenler rahmetle anıldı.

Güzelbahçe Okullarımızda da Vakfımızın eğitime hizmette 40. gurur yılı tören programı ve çev-
rim içi etkinliklerle kutlandı. Türk Milli Eğitiminin 40 yıldır sönmeyen meşalesini taşıyan,  ulu 
çınarlar gibi köklerini Anadolu’nun yardımlaşma ve dayanışma kültüründen alan Vakfımızın 40 
yıla sığdırdığı önemli hizmetlerin aktarıldığı programda “Ben Anadolu’yum” adlı şiir gösterimi ve 
“Nesilden Nesile Sönmeyen Meşale” adlı video sunumu 19 Şubat 2021 Cuma günü her kademede 

çevrim içi derslerde izlendi.  Öğrencilerimizin seslendirdi-
ği “MEV Marşı”nın da yer aldığı programda “İyiliğin Adı 
40 Yıldır Milli Eğitim Vakfı” konulu şiir ve kompozisyon 
yarışması ile “Benim Okulum, Benim Değerlerim” konu-
lu resim yarışmasında ödül alan öğrencilerimizin eserleri 
paylaşıldı. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimizin katılımıy-
la “Eğitimde Doğru Hamle Milli Eğitim Vakfı” konulu 
satranç yarışması düzenlendi. Görsel Sanatlar Zümresinin 
Vakfımızın 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenledi-
ği, öğrencilerimizin de okul sevgilerini renklere taşıdıkları 
birbirinden güzel eserler “Benim Okulum, Benim Değerle-
rim” adlı sanal sergide yer aldı. Ülkemizin eğitim alanında 
en önemli  sivil toplum örgütlerinden biri olarak, omuzla-
rında yüzlerce yıllık mirasın sorumluluğu taşıyan Vakfı-

mıza Güzelbahçe Okullarımızın MEV kültürüyle harmanlanmış mezunlarından teşekkür mesajla-
rının yer aldığı video sunumu paylaşıldı. Milli Eğitim Vakfı çatısı altında Yüce Atatürk’ün inandığı 
ve güvendiği gençliği yetiştirmek üzere yolan çıkan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarının Milli 
Eğitim Vakfının gururla taşıdığı eğitim meşalesini gelecek nesillere taşıyacağı vurgusu yapıldı. 

Milli Eğitim Vakfımızın 40’ıncı kuruluş yıl dönümü bu yıl açılan İzmir-Bornova okulumuzda da 
coşkuyla kutlandı. Pandemi nedeniyle öğrencilerimizin katılamadığı tören, Atatürk büstüne çe-
lenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Daha sonra Koordinatör  
Müdür İbrahim Duman, çevrimiçi ortamda öğrencilerimize hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. 
Öğretmenlerimizin Vakıf marşımızı seslendirmesinin ardından, öğrencilerimiz törene evlerinde 
yaptıkları grafiti çalışmalarını ve resimleri paylaşarak katıldılar. 5. Sınıf öğrencilerimiz çektikleri 
“MEV’li olmak ayrıcalıktır” temalı videola-
rıyla, bu ailenin bir parçası olmaktan duy-
dukları mutluluğu dile getirdi. Vakfımızın 
40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsa-
mında okulumuzda ilki gerçekleştirilen “İh-
san Özçukurlu Masa Tenisi Turnuvası’nda” 
kadınlar kategorisinde Melis Önder birinci, 
Ülfet Çelik ikinci, erkekler kategorisinde ise 
Özgür Şengezer birinci, Alper Pehlivan ikin-
ci oldu. Turnuva sonucunda şampiyonlara 
ödülleri okulumuzun Koordinatör Müdürü 
İbrahim Duman tarafından verildi.
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MEV Kolejinden

Türk Milletinin azim ve kararlığı, Mehmetçiğin vatan sevgisiyle harmanlanmış kahramanlığı, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün stratejik dehasıyla, tarih sahnesinde eşi benzeri görülmemiş bir zafer 
olan, Milletimizin makus talihinin döndüğü gündür 18 Mart ! İşte bizler de, bu bilinç ve ruhla MEV 
Koleji Özel Okullarının tüm kampüslerinde Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünü coşkuyla 
kutladık, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla andık. 

MEV Koleji Özel İzmir-Bornova Okullarımızda maske, mesafe ve hijyen tedbirleri gözetilerek ya-
pılan çevrim içi anma törenimizi, pandemi nedeniyle okulda bulunamayan öğrencilerimiz youtube 
kanalımız üzerinden izledi. Tören; saygı duruşu, çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunuşu ile 
başladı. Anaokulu İlkokul Ortaokul Müdürü Rasim Aydoğuş, törende yaptığı konuşmada: “Çanak-
kale Savaşı’nda 100 binden fazla okumuş ve aydın vatan evladını kaybettik. Atatürk bu kaybı şöyle 
ifade etmiştir: ‘Biz Çanakkale’de bir dar-ül fünün (üniversite) gömdük.’ Siz Türk gençliği bu savaş-
larda canını feda eden eğitimli neslin yarım kalan ideallerini hem bu ülke için hem de onlar için, üze-
rinden 106 yıl geçtikten sonra dahî tamamlamak zorundasınız.” Tören kapsamında lise öğrencileri-
miz tarafından hazırlanan Özgürlük Mücadelesinde Toprağa Düşenler Oratoryo gösterisi, ortaokul 
öğrencilerimiz tarafından da lirik dans gösterisi yapıldı. Yine lise öğrencilerimizin, öğretmenleriyle 
birlikte enstrümanları eşliğinde seslendirdikleri “Çanakkale Türküsü” ve “Çanakkale’de Marşı” ise 

duygusal anlar yaşattı. Lise öğrencilerimizle hazırlanan “18 
Mart Çanakkale Zaferi Sergisi” de büyük beğeni aldı.

Çanakkale destanının 106. yıl dönümü MEV Koleji Özel 
Basınköy Okullarımızda da çevrim içi düzenlenen törenle 
kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Ko-
ordinatör Müdür (Eski) Yakup Erdoğan günün anlam ve 
önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdiler. Türk Dili 
ve Edebiyatı Zümresi’nin lise öğrencileriyle birlikte hazır-
ladığı oratoryonun yayımlanması sonrasında yönetici, öğ-
retmen, öğrenci ve personelimizin seslendirdiği Çanakkale 
Türküsü ’nün yayımlanmasıyla anma töreni sona erdi. 

Bir  Destandır  Çanakkale!
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Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü MEV Koleji Özel An-
kara Okullarımızda da Koronavirüs pandemisi nedeniyle 
çevrim içi bir törenle kutlandı. Yönetici, öğretmen ve öğ-
rencilerimiz tarafından ilgiyle izlenen törende, şehit düşen 
askerlerin savaştayken sevdiklerine yazdıkları mektuplar, 
Anadolu Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz tarafından ses-
lendirildi.  Daha sonra Fen Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencileri-
miz Helin Lara Şenoğlu ve Elif Begüm Yazıcı “Çanakkale 
Türküsü”nü enstrümanları eşliğinde seslendirdi. 6.sınıf 
öğrencilerimizin “Çanakkale Mektupları” adlı dijital sergisi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Orta-
okul öğrencilerimiz hazırladıkları oratoryo gösterisinde yer alan türküler, şiirler, dramalar ve marş- 
larla “Biz Çanakkale’deyiz!” dediler. Çanakkale ruhunu en derin duygularla yaşattılar. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız-
da gerçekleştirilen “18 Mart Çanakkale Zaferi” 
töreni saygı duruşu, çelenk sunumu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. Çevrim içi ola-
rak gerçekleştirilen törende öğrencilerimizin 
öğretmenleriyle birlikte enstrümanları eşliğin-
de seslendirdikleri “Çanakkale Türküsü” klibi, 
“Son Nefes” kısa film gösterimi ve “Çanakka-
le Hayal Değil, Gerçek” gösterisi izleyenlere 
duygusal anlar yaşattı. 18 Mart Çanakkale Za-
feri’nin 106. yılında başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk  olmak üzere tüm kahraman şehitleri-
miz saygı ve minnetle anıldı.

Dünyada benzeri görülmemiş, amansız bir mücadelenin “Ya istiklal, ya ölüm!” sloganıyla kaza-
nıldığı Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve aziz şehitlerimiz, MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okullarımızda hazırlanan ve 18 Mart Perşembe günü her kademede çevrim içi olarak canlı ya-
yınlanan bir törenle anıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Tarih Öğretmeni Münibe 
Tural’ın yaptığı programda “Çanakkale 1915” adlı belgesel gösterimi izlendi. Türk Dili Edebiyatı 
Öğretmeni Ayşe Bıçakçı’nın yorumladığı “Mehmet Toprak Oldu” adlı şiire, Müzik Öğretmeni 
Oktay Öztürk kemanı, Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Irmak Kaya elektrogitarı, Nehir Çiçek-
dağ ve Mesut Can Tan da seslendirdikleri “Çanakkale Türküsü”yle eşlik etti. Programda, 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen  “Çanakkale Destanı” konulu 
resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimizin eserlerine yer verildi.  
Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin aziz hatıralarına duyduğumuz saygıyı ve minneti Mü-
zik Zümresi Öğretmenleri Banu Altay Ergür, 
Oktay Öztürk, Seher Savaşkol ve Tenay Tü-
lay Çiğdem seslendirdiği “Sonsuza Kadar” 
adlı eserle bir kez daha ifade ettiler. Anadolu 
Lisesi öğrencimiz Onur Dönmez’in Anado-
lu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin katkılarıy-
la hazırladığı video sunumda gençlerimiz, 
1915’te Çanakkale’de onlar vardı, bugün ve 
her zaman “Biz Varız!” dediler. Öğrencile-
rimizin yüreklerinden dökülen duyguların 
renklere karıştığı birbirinden özel eserler 
Görsel Sanatlar Zümresinin hazırladığı “Bir 
Destandır Çanakkale” adlı sanal sergide yer 
aldı. 
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Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ar-
mağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı,  MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu ve Ortaokulu 
öğrencileri tarafından hazırlanan çevrim içi törenle 23 
Nisan Cuma günü coşkuyla kutlandı. İlkokul-Ortao-
kul Müdürü Pınar Baydaş, konuşmasında, “Bugünün 
çocukları, yarının büyükleri sevgili öğrencilerim;  ba-
ğımsızlığa giden yolda en önemli adım olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan gününü Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk sizlere  Ulusal Egemelik 
ve Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir. Ata’mızın 

kutsal emaneti olan bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.” 
sözleriyle Ata’mızın çocuklara verdiği önemi vurguladı. Törende Ortaokul Türkçe Zümresinin dü-
zenlediği “Çocuk Gözüyle Atatürk” Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları’nda dereceye giren 
öğrencilerimiz açıklandı. Okul öncesi öğrencilerimizin hazırladığı dijital fotoğraf sergisi ve “Ço-
cukların Dilinden” adlı sinevizyon gösterisi törene renk kattı. İlkokul öğrencilerimiz birbirinden 
coşku dolu marşları, miniyo ve melodika koroları, jimnastik ve halk oyunları gösterileri, modern 
dans ve ront gösterileriyle; ortaokul öğrencilerimiz şiirleri ve gitar dinletileriyle bayram sevincini 
en içten duygularla yaşattılar. Öğretmenlerimizin hazırladığı “Black Light” gösterisi ise izleyenler-
den tam not aldı. 

23 NisanUlusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını Coşkuyla Kutladık

aydınlık yarınlara taşıyacak çocuklarımızın bayramı… Dünyadaki tüm çocukları, MEV ailesi ola-
rak sevgiyle kucaklıyoruz. ” sözlerine yer verdi. Türkiye, Almanya, İngiltere ve Kanada’dan 23 
Nisan’la ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden öğrencilerin hepsinde ortak bir söylem vardı: 
“Bugün barış, bugün kardeşlik günüdür.”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MEV Koleji Özel İzmir-Bornova Okullarımızda da 
coşkuyla kutlandı. Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri gözetilerek yapılan çevrim içi kutlama töre-
nimize, pandemi nedeniyle okulda bulunamayan öğrencilerimiz, okulumuzun sosyal medya he-
sapları ve youtube kanalı üzerinden dahil oldular. Tören; saygı duruşu, çelenk sunumu ve İstiklal 
Marşı’nın okunuşu ile başladı. İlkokul-Ortaokul Müdürü Rasim Aydoğuş, törende yaptığı konuş-
mada: “Dünyanın çocuklardan öğrenecek çok şeyi var. Saflık, arkadaşlık, çıkarsızlık, merhamet ve 
daha nice üstün değer… Büyüdükçe çocuklarımızı, dünya ya da yetişkinler değil mi bu değerler-
den uzaklaştıran ya da olumlu anlamda değiştiren, yoğuran, şekillendiren öğretmenler, anneler, 
babalar değil mi? Okulumuzun ve bizlerin var olma sebebi bu değerleri pekiştirmektir. Bu değer-
leri çağımızın gerektirdiği becerileri kazandırarak ve bu bayramı armağan eden liderin peşinden 
giderek pekiştirmektir.” ifadelerini kullandı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Anaokulu ve İlko-

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan 
ettiği  “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı” töreni MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları-
mızda da; Covid-19 önlemleri kapsamında yüz yüze 
eğitim görmesine izin verilen ve çevrim içi eğitime 
katılım sağlayan öğrencilerimizin emekleriyle ve ba-
şarılı performanslarıyla gerçekleşti.İlkokul-Ortaokul 
Müdürü İsmail Ayık, konuşmasında: “Bugün 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Bugün mutlu-
yuz, bugün sevinçliyiz, bugün coşku doluyuz. Bugün 
geleceğimizin, bugün umutlarımızın, bugün ülkemizi 
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kul çocuklarımız “MEV’de Çocuk Olmak” teması ile 
hazırladıkları performansı sergiledi. Ortaokul öğrenci-
lerimiz de “I’m Atatürk” etkinliğinde Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ile ilgili düşüncelerini İngilizce 
olarak dile getirdiler. Anaokulu Çocuk Koromuz çok 
amaçlı salonumuzda düzenlenen “23 Nisan’da Biz” 
mini konserinde, birbirinden güzel şarkılar seslendi-
rirken, İlkokul Çocuk Koromuz “Bu Dünyayı Birlikte 
Kuralım” şarkısını seslendirdi. Ortaokul öğrencimiz 
Kayra Niğbolu piyano dinletisiyle, İlkokul öğrencimiz 
Alara Sinha Ebeko jimnastik gösterisiyle, İlkokul Ritim 

Grubumuz da ritim çalışması ile izleyenleri büyüledi. 23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci-
lerimizin online olarak düzenlenen “23 Nisan” temalı sergileri de büyük beğeni aldı. Anaokulu 
öğrencilerimiz 23 Nisan Şenliği’nde de günün tadını çıkardı.

Büyük Önder Atatürk’ün “En büyük eserim” diye övdüğü Meclisimizin açıldığı gün olan ve ço-
cuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MEV Koleji Özel Basınköy 
Okullarında çevrim içi düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasının ardından İlkokul-Ortaokul Müdü-
rü Savaş Özdemir ve Koordinatör Müdür (Eski) Yakup 
Erdoğan günün anlam ve önemini belirten konuşma-
larını gerçekleştirdiler. Ana sınıfı öğrencilerinin “Ata-
türk Çocukları” şarkısını seslendirmesinin ardından 1. 
sınıf öğrencileri “Tebessüm Şarkısı Ront Gösterisi”ni 
sergilediler. Sonrasında 23 Nisan Şiir Yarışması’nda 
birinci olan 3-C sınıfı öğrencilerinden Doruk Ahmet 
Aytürk “23 Nisan’dır Gelen” adlı şiirini okudu. 23 
Nisan Kompozisyon Yarışması birincisi 4. sınıf öğren-
cimiz Derin Kösencığ’ın “Atatürk ve Çocuk” konulu 
kompozisyonunu okumasının ardından 3. sınıf öğrencilerimiz işaret dili ile “Çocuğum Ben” isimli 
şarkıyı seslendirdiler. Son olarak  dünya dansları gösterisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı çevrim içi töreni sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda bir 
haftaya yayılan etkinliklerle kutlandı. Hafta boyunca, her sınıf düzeyinde farklı etkinlikler gerçek-
leştirildi. Kutlamalar Okul Müdürlerinin 23 Nisan Bayram Haftası Açılış Mesajıyla Başladı. Okul 
Müdürleri: “Siz sevgili öğrencilerimizin her gününü bayram kılmak için MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe Okulları yöneticileri ve öğretmenleri olarak sizleri demokrasiye inanan, araştıran, hayal ku-
ran, özgür düşünceli bireyler olarak yetiştirme gayretimizden asla ödün vermedik, vermeyeceğiz.” 
sözleriyle öğrencilerine seslendiler. Program kapsamında, okul öncesi öğrencilerimizin sahnelediği 
dans gösterisinde miniklerimizin gönlünden geçen dilekler barış ve sevgi üstüneydi. 4 ve 5 yaş 
grubu öğrencilerimizden oluşan koromuz “23 Nisan Şarkıları”yla kulağımızın pasını sildi. 1. sınıf 

öğrencilerimiz,  “Dünya Çocukları ile Buluşuyoruz” adlı 
etkinliği gerçekleştirirken; 3. sınıf öğrencilerimiz, çevrim 
içi derslerde “Her Çocuk Bir Atatürk’tür” kitabının ya-
zarı Bahar Sarıkaya ile buluştu. İlkokul öğrencilerimiz 
“MEV’de Şenlik Var” etkinliğinde çok eğlendiler. Ortao-
kul 5. sınıf öğrencilerimizin İngilizce hazırladığı “Atatürk 
and Children” adlı kısa film, dans ve jimnastik gösterileri 
ve “Benim Renklerimle 23 Nisan” konulu sanal sergi, öğ-
renci ve velilerimiz tarafından beğeniyle izlendi.  Öğren-
cilerimiz arasında Atatürk ve çocuk, Ulusal Egemenlik ve 
23 Nisan temalı çeşitli yarışmalar da düzenlendi.
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Her yıl okullarımızda coşkuyla kutlanan 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı bu yıl yine aynı coşkuyla, ancak 
pandemi koşullarına uygun olarak çevrim 
içi etkinliklerle kutlandı. MEV Koleji Özel 
Ankara Okullarımızda Atatürk gençliği ve 
MEV Koleji Özel Okulları’na yakışır bir 
biçimde hazırlanan kutlama töreni velile-
rimizin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
Törende her kademeden öğrenci çeşitli et-
kinliklerde görev aldı, öğretmenlerimizin 
de desteği ve katılımıyla cumhuriyet me-
şalesinin yakıldığı bu günün 102. Yılında 
MEV Ailesi olarak Atatürk’ü ve bağımsız-

lık uğruna canlarını, kanlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi şükranla andık. Yaşasın tam 
bağımsızlık, yaşasın milli egemenlik, yaşasın 19 Mayıs ruhu!

Samsun’da Kıvılcımlanan Bağımsızlık Ateşi 
102 Yıldır Ülkemizi Aydınlatıyor

19 Mayıs Atatürk‘ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nın 102. yılı MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okullarımızda gururla kutlandı. Koordinatör Mü-
dür Salih Özmen, günün anlam ve önemine dair 
konuşmasında “102 yıl önce o gün başlamıştı…19 
Mayıs 1919’da, bir vapurun Samsun iskelesine ya-
naşmasıyla karanlığa boğulmuş bu topraklarda, ba-
har gelmiş gibi hürriyet, bağımsızlık, özgürlük, gu-
rur, şevk, umut çiçekleri açmıştı… Sonra… Dört yıl 
süren bağımsızlık savaşı, özgürlük savaşı, Kurtuluş 
Savaşı ve arkasından gelen cumhuriyet devrimle-
ri… Her alanda yükselen, küllerinden doğan dina-
mik bir ülke… 19 Mayıs umuttur… Umut hep var-
dır…  19 Mayıs Atatürk’ün doğum günüdür, 19 Mayıs küllerinden doğan Türk milletinin doğum 
günüdür. Ne mutlu Atatürk’ü anlıyorum diyene! Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözlerine yer verdi. 
Konuşmanın ardından, veli ve öğrencilerimizin bayramın ruhuna yakışır bir gururla seslendirdiği 
“Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı” ile kutlama programı sona erdi. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı MEV Koleji Özel İzmir-Bornova Okullarımız-
da da maske, mesafe ve hijyen tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen bir çevrim içi törenle kutlan-
dı. Pandemi nedeniyle okulda bulunamayan öğrencilerimiz sosyal medya hesaplarımız ve you-
tube kanalımız üzerinden töreni takip etti. Saygı duruşu, çelenk sunumu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başlayan tören, Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencimiz Arın Bircan tarafından seslendiri-
len “Ata’nın Gençliğe Emaneti: 19 Mayıs’ın Önemi” adlı kısa filmin gösterimi ile sürdü. Gösterim 
sonrasında bir konuşma yapan Koordinatör Müdür İbrahim Duman, konuşmasında şu ifadelere 

19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Büyük önder ve 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş 
Savaşı’nın ilk ateşini Samsun’da yaktığı, aydınlık bir geleceğe olan inancın tüm zorluklara rağmen, 
yüreklere yeniden düştüğü günün adıdır. 19 Mayıs, Türk Milleti’nin ebedi liderini bulduğu gündür.
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yer verdi: “Sevgili gençler, sizleri çok seven, sizlere 
önem ve değer veren Yüce Atatürk; Cumhuriyet’i 
en iyi şekilde koruyup kollayacağınıza inandığı için 
sizlere emanet etmiş, böylelikle Türk gençliğine gü-
venini göstermiştir. Milletin yükselmesi için gerekli 
adımlardan asla tereddüt etmeyin. Tarihinize, kül-
türünüze sahip çıkmak, geleceğin güvencesi sizleri 
en iyi şekilde yetiştirmek bu ülkeye karşı en önem-
li sorumluluğumuzdur.” Duman’ın konuşmasının 
ardından Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri-
miz ‘Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı okudu. Daha son-
ra okulumuzun öğretmenleri “Atatürk Diyor Ki” 
başlığıyla düzenledikleri etkinlikte seçtikleri mesleklerin önemini yine onun sözleriyle anlattı. 
Öğretmenler Bandomuz da kutlamalar kapsamında gösterdikleri performansla büyük beğeni aldı. 
Okulumuzun sporcu öğrencileri ise Atatürk’e hitaben yazdıkları mesajları okudu. Anadolu Lisesi 
öğrencimiz Deniz Öğreten de Zeybek Gösterisi ile izleyenlerine hoş dakikalar yaşattı. 19 Mayıs kut-
lamaları kapsamında öğrencilerimizin görsel tasarım çalışmaları da online olarak sergilendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine 
armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı MEV Koleji Özel Basınköy Okul-
larımızda da çevrim içi düzenlenen törenle kutladı. 
Törende Koordinatör Müdür (Eski) Yakup Erdoğan 
günün anlam ve önemini belirten bir konuşma ger-
çekleştirdi. Lise öğretmenlerimizin ‘Gençliğe Hita-
be’yi seslendirmesinin ardından Anadolu ve Fen 
Lisesi öğrencilerimiz ‘Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı 
seslendirdiler. Lise Gençlik Korosu’nun ‘Atam Mar-
şı’nı seslendirmesiyle çevrim içi törenimiz sona erdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağanı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü, MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda 15-19 
Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan çevrim içi etkinlikler ve tören programıyla kutlandı. Okul mü-
dürlerinin gençlere duydukları sevgiyi ve güveni ifade ettikleri konuşmalarıyla dijital ortamda 
sürecek 19 Mayıs etkinliklerini başlattılar. Kutlama programı kapsamında Ata’mızın özgürlükle-
re, kadın haklarına, sanata, bilime, spora, eğitime ve dünya barışına yaptığı katkıların değerini 
bilen Türk gençleri olarak, Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Atalarına duydukları sevgi ve min-
neti İngilizce ve Almanca olarak ifade ettiler.Ata’mızın “Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen 
kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister.” sözünü eğitim anlayışının önemli bir parçası haline 
getiren okulumuzdan mezun olan ve farklı spor dallarında ülkemizin adını başarılarla duyuran 
öğrenci ve mezunlarımızın 19 Mayıs mesajlarına yer verildi. “Dünya Liderlerinin Dilinden Ata-
türk” adlı sunumda Ata’mız için diğer tarihi kişiliklerin söylediği cümleleri ortaokul öğrenci-
lerimizden dinledik.  “Atatürk ve Gençlik” temalı 
kompozisyon yarışmasıyla, “Emanetinin Bekçileri-
yiz” temalı resim yarışmasında lise öğrencilerimiz, 
Atalarına duydukları sevgiyi, bağlılığı eserlerine 
taşıdılar. Bir asrı deviren var oluş mücadelemizi, 
onun mimarı Ata’mızı, güftesi ve bestesi MEV Kole-
ji Özel Güzelbahçe Okulları Müzik Zümre Başkanı 
Banu Altay Ergür’e, düzenlemesi Müzik Öğretmeni 
Oktay Öztürk’e ait “Ata’m Sana Sözümüz Var” adlı 
marş ile kutlama programı sona erdi. 
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2020-2021 Mezunlarımızı Gururla 
Başarılı Bir Geleceğe Uğurladık

2020-2021 eğitim-öğretim yılı MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi 21. dönem mezunları için 
düzenlenen, salgın sürecinin gerektirdiği tüm koruyucu önlemlerin alındığı mezuniyet töreni saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul yöneticilerinin günün anlam ve önemine 
yönelik konuşmalarının ardından, kürsüye gelen MEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel, 
konuşmasında: “Geleceğimizin teminatı ve güvencesi gençler; bugün, ailenizin, öğretmenlerinizin 
ve yöneticilerinizin büyük gayretleri ve çabaları ile iyi bir eğitim alarak, güzel dostluklar kazana-
rak, okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Akla, bilime, çağın gereklerine bireyin ve toplumun ihti-
yaçlarına uygun olarak okulunuzda kazandığınız bilgi, beceri ve üstün insani değerlerinizle bun-
dan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.” sözlerine yer verdi. Her yıl olduğu 
üzere bu yıl da, okul birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakarak adını tüm mezunlarla birlik-
te MEV Kolejinin geleceğine taşıması geleneği devam etti. Öğrencilerimizin mezuniyet pastasını 
kesmelerinin ardından büyük bir coşkuyla mezuniyet andı ve MEV Marşı’nı okuyan öğrencileri-
miz sabırsızlıkla bekledikleri an olan keplerin atılmasıyla hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı.

MEV Koleji Özel Anadolu Lisesi-Fen Lisesi öğrencilerimizin 2020-2021 Eğitim-Öğre-
tim yılı “Mezuniyet Töreni” bahçe tören alanında gerçekleşti. Mezunlar adına konuş-
mayı Fen Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı okul birincisi Almila Nur Kugu ve Ana-
dolu Lisesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı okul birincisi Ayşe Elif Ünal gerçekleştirdi. 
Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen, hayatlarında yeni bir sayfa açacak öğrencilerimize hi-
taben yaptığı konuşmada “Sevgili mezunlar, yaşamımızı kaliteli olarak nitelendirmemizin 
en önemli sebebi sizlersiniz.  Gerçekten de sizlerle birlikte olmak, sizlere öğretmek, sizlerden 
öğrenmek ve sizlerle birlikte üretmektir bizim hayatımızı tatmin edici, güzel, anlamlı ve ka-
liteli kılan.” cümlelerine yer verdi. Mezuniyet törenine katılan MEV Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Temel ise öğrencilerimize: “Sevgi-
li Öğrenciler, MEV Kolejinde iyi bir eğitim 
alarak mezun oldunuz. Bu başarınızdan 
dolayı sizi kutluyorum. Sizi yetiştiren ai-
lenize, okul yönetici ve öğretmenlerimi-
ze teşekkür ederim. Sizleri saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum.” cümleleriyle seslendi.  
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Fen Lise-
si okul birincisi Almila Nur Kugu ve Ana-
dolu Lisesi okul birincisi Ayşe Elif Ünal’ın 
mezuniyet kütüğüne isim plaketlerini 
çakmalarının ardından; mezuniyet pasta-
sı büyük bir coşku ve mutlulukla kesildi.
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi 28, MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 24. dö-
nem mezunları, 1 Temmuz’da okul bahçesinde düzenlenen “Kep Giyme ve Diploma Töreni” ile 
uğurlandı. Törende MEV Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar, okul müdürleri, veli ve öğret-
menlerimiz gençlerin mezuniyet sevincine ortak oldu. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve 
Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan yaptığı konuşmada: “Aldığınız eğitim, sahip olduğunuz sağlam 
kişilik ve değerlerle bu süreçten güçlenerek ve büyüyerek çıkacağınıza eminim. Sizlere iyi insan 
olabilme yolunda doğru kararları alabildiğiniz, mutlu bir yaşam yolculuğu diliyor, sizleri Ata-
türk gençleri olarak milletimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” cümlelerine yer ver-
di. MEV Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar da yaptığı konuşmayla mezunlarımıza seslendi. 
“Sizleri Türk Milleti’ni çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin bir ortağı, onurlu bir üyesi yapmaya 
çalışacak, kalbi ve kafası insan, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi ve saygısıyla dolu, ahlaklı, 
hoşgörülü, sorumluluk sahibi, anlayışlı, sabırlı, erdemli karakterler olarak yetiştirmeye gayret 
ettik. İyi insan, iyi yurttaş ve iyi bir meslek sahibi olmanızı temenni ediyorum. Sizleri en iyi dilek-
lerimle kutluyorum. Yolunuz açık, bahtınız güzel olsun.” dedi. Okul birincilerinin isimlerini anı 
kütüğüne MEV Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar ve okul müdürleri ile birlikte çakmalarının 
ardından, okul merdivenlerinde sıralanarak kep atan mezunlarımızın, birlikte söyledikleri veda 
şarkılarıyla tören sonlandı.

30 Haziran akşamı okul bahçesinde Genel Müdürümüz Funda Kahraman’ın katılımıyla gerçek-
leştirilen mezuniyet töreniyle Özel Ankara MEV Koleji 2020-2021 mezunlarını uğurladı. Törende, 
okul birincisi olarak mezun olan öğrencilerimiz yaptıkları konuşmalarla konuklarımıza ve öğren-
cilerimize duygusal anlar yaşattı. MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü 
İbrahim Uzun, törende yaptığı konuşmada: ‘’Öğrencilerimizin bu güzel mezuniyet programında 
bir araya gelip mezuniyet coşkusunu paylaşmak, öğrencilerimiz kadar bizleri de mutlu etti. Siz-
lerin gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan 
inancım tamdır. Ayrıca gençlerimizin yetişmesinde en büyük pay sahibi olan, kutsal bir mesleği 
ifâ eden değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı. Anadolu ve Fen 
Lisesi okul birincisi öğrencilerimizin anı kütüğüne isimlerini çakmalarının ve bayrak-flama tes-
liminin ardından mezun olan öğrencilerimize sınıf öğretmenleri tarafından diplomaları verildi. 
Coşkulu kep atma töreniyle ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program son buldu. 
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MEV Koleji Özel Basınköy Okulları yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni Anadolu ve Fen Lisesi 

MEV Koleji kampüslerimizde uzun bir ayrılığın ardından öğrencilerimize kavuşmanın mutlulu-
ğu yaşandı.  Yeni eğitim öğretim yılının ilk zili, “Zil sesimiz eksik olmasın.” dileğiyle çalındı.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 2021-2020 eğitim-öğretim yılı açılış töreni, Türkçe Öğretmeni Serkan 
Karakaya’nın sunumuyla gerçekleşti.  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Anadolu ve 
Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan ve Koordinatör Müdür Murat Zorluer, öğrencilerimizle birlikte 
Atatürk büstüne saygı çelengi sundular. İlk ders konuşmasını 2008 yılında Anadolu Lisemizden 
mezun ettiğimiz İlkokul İngilizce Öğretmenimiz Sidre Kaptan yaptı. Kaptan’ın “Öğrenci olarak 
yıllar önce yaşadığım heyecanı şimdi bir öğretmen olarak yaşamının gururu içindeyim. Atatürk ilki ve dev-
rimlerine sahip çıkan, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş, uygar bireyler yetiştirmeyi bir borç ve görev 
bilen tüm MEV Koleji öğretmenleri adına yeni eğitim öğretim yılının başarılarla geçmesini diliyorum.” 
ifadelerine yer verdiği konuşmasının ardından kürsüye gelen Koordinatör Müdür Murat Zorluer, 
öğrencilerini karşılamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Zorluer, konuşmasında “Sevgiyi, aklı 
ve bilimi temel alan eğitim anlayışımız ile 30 yılı deviren bir eğitim kurumu olarak öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlamanın sorumluluğu ve heyecanı ile yeni bir eğitim öğretim yılını karşılıyoruz. Öğrencilerimizi, Ba-
şöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen, bize emanet edilen cumhuriyeti koruma-
yı ve yüceltmeyi birinci görev bilen bireyler olarak yetiştireceğiz ve onların başarılarıyla gurur duyacağız.” 
cümlelerine yer verdi.

Zil Sesimiz Eksik Olmasın!

Müdür Vekili Özgü Bal Sonğur ve İlkokul-Or-
taokul Müdürü Savaş Özdemir’in öğrencileri-
miz eşliğinde Atatürk büstüne çelenk sunması-
nın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Sınıf öğretmeni Erdem 
Kurt’un 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk 
dersini vermesinin ardından, bu yıl MEV’li 
olan birinci sınıf öğrencilerinden Can Mert 
Özer, Karen Eroğlu, Atlas Kalkan ve Azra Soy-
yiğit ilk gün heyecanlarını paylaştılar. İlk ders 
zilinin çalınmasının ardından tüm umut ve gü-
zel dileklerin yüklendiği balonlar gökyüzüne 
bırakıldı ve öğrenciler sınıflarına uğurlandı.  



19

MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okullarımız-
da yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni, öğ-
renci ve velilerimizin Çamdibi Bandosu’nun 
müzik ziyafeti eşliğinde karşılanmasıyla baş-
ladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstik-
lal Marşı’mızın okunmasının ardından MEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel’in 
mesajı katılımcılarla paylaşıldı. “Sevgili öğren-
ciler ilkeli ve hedefli olmanızı istiyorum. Kendini-
ze bir hedef belirleyin o hedefe ulaşmak için de il-
keli hareket edin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin de üstünü 
hedefleyen çocuklarımızın, MEV Kolejlerinde; akla, bilime ve çağın gereklerine uygun bilgi ve beceri dona-
nımıyla yetiştirileceğine inancım tamdır” ifadelerinin yer aldığı mesajın okunmasının ardından, kür-
süye çıkan Anaokulu- İlkokul-Ortaokul Müdürü Rasim Aydoğuş, konuşmasında, “MEV’li olmak 
hayat boyu öğrenmeyi gerektirir. MEV’li olmak özgüven ve özsaygı sahibi olmaktır. En önemlisi MEV’li 
olmak sözde değil özde Atatürkçü olmak demektir.  Tüm bu özellikleri yetiştirdiğimiz nesillere kazandırmak 
istiyoruz.” cümlelerine yer verdi. Koordinatör Müdür İbrahim Duman da açılış töreninde öğrenci 
ve velilerimize şöyle seslendi: “Milli Eğitim Vakfı sürekli gelişim stratejileri ve çağdaş vizyonu ile ülke-
mizde çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitim almış saygılı ve kendine güvenen 
fertler olarak yetiştirilmeleri için nitelikli eğitimin öncüsü olma misyonuna kararlılıkla devam etmektedir. 
Sizleri, güvenli ve kaliteli bir eğitim ortamında 21.yy. becerileri ile donatarak geleceğe hazırlamak için va-
rız.” Trio müzik dinletisi, şiir, hoş geldiniz sunumu ve MEV Marşı’nın okunuşu ile devam eden 
tören; ilk ders zilinin çalması ve balonların gökyüzüne gönderilmesiyle son buldu.

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda 
da bir açılış töreni düzenlendi. Koordinatör Mü-
dür Salih Özmen ve Anaokulu-İlkokul-Ortaokul 
Müdürü İsmail Ayık’ın, öğrencilerimizle birlikte 
Atatürk büstüne çelenk sunmalarının, Cumhuri-
yetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda 
bulunulmasının ve İstiklal Marşımızın coşkuyla 
okunmasının ardından öğrencilerimiz ilk ders zili 
heycanıyla sınıflarına koştular

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda düzenlenen açılış töreninde de öğrencilerine kavuşan öğ-
retmenlerimizin mutluluğu ışıldayan gözlerine yansımıştı. Öğrencilerimiz de, okullarına kavuş-
manın sevinci içindeydi. Açılış töreni saygı duruşu ve  İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. 
Törenin açış konuşmasını yapan İlkokul-Ortaokul Müdürü Pınar Baydaş yeni eğitim- öğretim 
yılını kutladı ve açılış coşkusunun tüm yıl boyunca sağlıkla, mutlulukla, başarıyla sürmesini di-
leyerek konuşmasına son verdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel, “Ülkemizi, Cumhu-

riyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık dü-
zeyinin üstünde lider ülke olmak hedefine ulaştı-
racak geleceğimizin güvencesi ve teminatı çocuk-
larımızın, MEV Kolejlerinde; akla, bilime ve çağın 
gereklerine uygun bilgi ve beceri donanımıyla ye-
tiştirileceğine inancım tamdır.” mesajı ile tüm 
MEV ailesinin eğitim-öğretim yılını kutladı. 
Öğrencilerimizin şiirleriyle devam eden tö-
ren, ilk ders zilinin çalması ve öğrencilerimi-
zin sınıflarına kavuşmasıyla sona erdi.
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi MEVMUN Kulübü öğrencilerimiz Kuzey 
Erdoğan, Özgür Abacıoğlu, Elif Şanlıtürk, Zehra Öztufan, İbrahim Eren Erdoğan ve Ceylin Çı-
nar 5-6-7 Mart 2021 tarihlerinde çevrim içi gerçekleşen SEV Amerikan Kolejinin düzenlediği 
SACMUN konferansına katıldılar. Öğrencilerimizden İbrahim Eren Erdoğan Suudi Arabistan ve 
Özgür Abacıoğlu Yunanistan delegesi olarak Sosyal İnsani ve Kültürel Komite’de görev alırken;  
Kuzey Erdoğan ise Ukrayna delegesi olarak Yasal Komite görev alarak, uluslararası sorunlara 
yönelik çözüm önerilerinde bulundu. Özel Komitede Suudi Arabistan delegesi Elif Şanlıtürk, Yu-
nanistan delegesi Zehra Öztufan ve Myanmar delegesi olarak Ceylin Çınar görev aldı.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe MEVMUN Kulübü Fen Lisesi öğrencilerimizden Zehra Öztufan, 
Emir Semoğlu, İbrahim Eren Erdoğan ve Ceylin Çınar, 12-13-14 Mart 2021 tarihlerinde Boğaziçi 
Üniversitesinin düzenlediği Boğaziçi MUN konferansına katıldı. İbrahim Eren Erdoğan, Amerika 
Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde meclis üyesi Cori Bush’ı temsilen yer alarak katkı sağ-
larken; Emir Semoğlu Norveç’i, Zehra Öztufan Portekiz’i, Ceylin Çınar da Hollanda’yı  temsilen 
ECOSOC  komitesine delege olarak katıldılar. 

MEVMUN Kulübü öğrencilerimizden Kuzey Erdoğan, Özgür Abacıoğlu ve Ceylin Çınar MUN 
kulüp öğretmenleri Burcu Altıntaş rehberliğinde 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde MEF Okullarının 
çevrim içi olarak düzenlediği MEFHIGHMUN konferansına katıldılar. Kuzey Erdoğan’ın Ceza-
yir’i, Ceylin Çınar’ın Orta Afrika Cumhuriyeti’ni ve Özgür Abacıoğlu’nun Amerika Birleşik Dev-
letleri’ni temsilen delege olarak katıldıkları WHA (World Health Assembly-Dünya Sağlık Meclisi) 
toplantısında öğrencilerimiz, pandemi sürecinde izole bir yaşam süren vatandaşların ruh sağ-
lığının korunması, gıda işleme ve paketlenmesinde nanoteknoloji kullanımının tüm restoranlar 
tarafından uygun sağlık etiği çerçevesinde sürdürülmesi gibi güncel konuları üzerine çalışarak 
oturumlarda bu alanlarda karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri sundular. Konferansta 
Kuzey Erdoğan “Outstanding Delegate Award/Seçkin Delege” ve Özgür Abacıoğlu “Honorable 
Mention/Mansiyon” ödüllerine layık görüldüler. Bulundukları her ortamda Vakfımızı ve okulla-
rımızı başarıyla temsil eden öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.

Model Birleşmiş Milletler Konferanslarında 
MEV Koleji Rüzgarı Esti
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TÜBİTAK Proje Yarışmalarına MEV Koleji İmzası
Öğrenci merkezli her türlü bilimsel ve sosyal çalışmanın değer görerek desteklendiği MEV Koleji 
Özel Okullarında öğrencilerimiz, her yıl onlarca proje ile TÜBİTAK başta olmak üzere pek çok 
ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına başvuruyor ve önemli dereceler alarak Vakfımızı ve 
okullarımızı başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor.  Bu yıl da 52.si düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 15. si düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışması’nda öğrencilerimiz, danışman öğretmenleri rehberliğinde çeşitli alanlar-
da hazırladıkları projeler ve aldıkları sonuçlarla göğsümüzü kabarttı.  MEV Koleji Özel Basınköy 
Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Helin Karali ve Rengin Yüksel, Fizik Öğretmenleri Özlem Göreci 
Keskin danışmanlığında Değerler Eğitimi alanında geliştirdikleri “Kompostumu Yaptım, Çevre-
min Değerini Anladım” başlıklı projeleri ile TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
yarışmasında İstanbul Avrupa Bölge 2’ncisi olmayı başarırken; aynı yarışmanın Ankara etabında 
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımız Biyoloji alanında 5, Tarih alanında 1 projeyle ön elemeyi 
geçerek Ankara Bölge Final Sergisi’ne katılmaya hak kazandı. MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Tarih dalında 3, Değerler Eğitimi dalında 2, Biyoloji 
dalında 5, Teknoloji Tasarım dalında 4, Sosyoloji dalında 2, Coğrafya dalında ve Psikoloji dalında 
1’er olmak üzere toplam 18 proje ile başvuru yaparak okulumuzu başarıyla temsil ederken; MEV 
Koleji İzmir-Bornova Okullarımız, yarışmada Matematik dalında 1, Kimya dalında 2, Fizik dalın-
da 1 olmak üzere toplam 4 proje ile boy gösterdi.

Ortaokul öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik 
etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİ-
TAK tarafından Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik 
Tasarım, Türkçe ve Yazılım alanlarında bu yıl 15.’si düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması’nda da okullarımız başarılı projeleriyle göz doldurdu. Türkçe ve 
Yazılım alanında ön değerlendirmeyi geçerek “TÜBİTAK Ege Bölge Yarışmaları”na katılan MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulundan iki projemiz, “TÜBİTAK Ege Bölge Yarışmaları”ndan 
birincilikle çıkarak Türkiye finallerine katıldı. Öğretmenleri Müge Tufan’ın rehberliğinde, 8. sı-
nıf öğrencilerimiz Elif Sude Felah ve Ezgi Haciyanlı’nın “Fiiller İle Türkçe Gezegenine Uzaktan 
Eğitim Yolculuğu” konulu projesi ile 8. sınıf öğrencilerimiz Turçin Tulca Konyalı ve Hasan Mert 
Hıdır’ın “Görme Engelli Çocuklarda Öz Değerlerin Geliştirilmesine Yönelik Yardımcı Model Ta-
sarımı” konulu projeleri Türkiye finallerinde başarılarını Türkiye Üçüncülüğü ile taçlandırdılar 
ve bizleri gururlandırdılar. Böylece öğrencilerimiz iki yıl üzerine çalıştıkları projeleri ile 18 bin 
792 öğrencinin, 15 bin 674 projeyle başvuru yaptığı yarışmada bölge birinciliğine seçilen 204 proje 
arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. Aynı yarışmanın Ankara etabına MEV Koleji Özel 
Ankara Okullarımız, Türkçe Dalında 3 proje ile; İstanbul etabına MEV Koleji Özel Basınköy Okul-
larımız Sosyal Bilimler dalında 3, Fen Bilimleri dalında 3, Görsel Sanatlar dalında 3, Matematik 
dalında 4 ve Türkçe dalında 3 olmak üzere toplam 16 proje ile; MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okullarımız ise Teknoloji Tasarım dalında 3 ve Sosyal Bilgiler dalında 1 olmak üzere toplam 4 
proje ile başvuru yaparak okullarımızı başarıyla temsil ettiler.
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Ünlü yazar, Frank Tashlin’in ”Ayı Olmayan Ayı” kitabı üzerine disiplinler arası bir yaratıcı oku-
ma projesi olan e-Twinning projemiz, MEV Koleji Güzelbahçe İlkokulumuzda öğretmenlerimiz 
Özlem Sever ve Ülkü Güneş’in rehberliğinde farklı illerden on okulun katılımıyla gerçekleşiyor. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz de, Sosyal Bilgiler Zümremi-
zin Macaristan Petervasarai Tamasi Aron Altalanas Iskola ile ortak koordine ettiği, “A Box of Na-
ture” adlı eTwinning projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, Macaristan, Roman-
ya, Polonya, Slovakya ve Azerbaycan ile yürütülen proje kapsamında öğrencilerimiz, Türkiye’nin 
endemik bitki ve hayvan türleri ile ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu  hazırladıkları çalışmaları 
arkadaşları ile diğer ülke okullarıyla da paylaşmak için padlet panosuna eklediler. Projeye katılan 
diğer tüm okulların öğrencilerinin kısa hikayeleri bir e-kitap haline  dönüştürüldü. 

MEV Koleji İzmir-Bornova Okullarımızda da “One Book One Break” adlı e-Twinning projemiz ile 
öğrencilerimiz hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de bu konuda farkındalık oluşturmaya çalı-
şıyor.  Psikolojik danışmanımız Nagihan Boz’un kurucu üye olduğu proje 2. sınıf öğrencilerimizin 
katılımıyla uygulanıyor. Proje kapsamında, kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz, bu 
alışkanlıklarının diğer arkadaşları arasında yayılmasında da aktif rol oynamanın mutluluğunu 
yaşıyor. Proje ile sosyalleşme ihtiyaçları da gideriliyor. 

Sırbistan’da bulunan Vuk Stefanovic Karadzic İlkokulu ile yürütülen ortak proje kapsamında, 
online dersler yapıp çalışmalar yürüten öğrencilerimiz, yurtdışındaki arkadaşlarıyla çocukların 
sosyalleşme ihtiyacının olumsuz etkilendiği pandemi sürecinde ortak bir etkinlik için bir araya 
gelmiş oluyor. Okudukları kitapları birbirlerine tanıtan öğrencilerimiz farklı kültürler hakkında 
hem bilgi sahibi oluyor hem de yabancı dillerini geliştirme olanağı yakalıyor. 

MEV Koleji Özel Basınköy ana sınıfı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen “Minikler Uzayı Keş-
fediyor” ve “Geçmişten Günümüze Oyunlar” isimli iki e-Twining projesi ise toplamda yedi ülke-
nin katılımı ile devam ediyor. Ana sınıfı zümre öğretmenleri proje ortakları Litvanya, Sırbistan ve 
Letonya ile zoom platformu üzerinden proje tanıtım toplantılarını gerçekleştirdiler.

Avrupa’dan pek çok okulun katıldığı e-Twining platformuna MEV Koleji Özel Ankara Okulları’n-
dan 9. Sınıf öğrencilerimiz “Ulusal Kalite Etiketi”ni kazanmak amacıyla Kimya öğretmeni Sema 
Karapınar rehberliğinde hazırladıkları “Dijital Oyunlarla Öğrenme” projesi ile katıldılar. Proje 
kapsamında yapılan iş paylaşımı sonucu öğrencilerimize Mart ayı etkinliği olan “LearningApps” 
uygulamasının tanıtımı ve bunun uygulanması görevi verildi. Öğrencilerimiz online olarak ger-
çekleştirdikleri toplantılar ile projede yer alan diğer öğretmen ve öğrencilere LearninApps uygu-
lamasını tanıtmak için sunum ve oyun tasarlayıp gerekli iş paylaşımlarını yaparak hazırlıklarını 
tamamladılar.  Öğrencilerimiz, hazırladıkları sunum ve oyunu başarılı bir şekilde proje arkadaş-
larına sundular.

e-Twinning Projelerimiz Dünyada Göz Dolduruyor 
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2011 Yılında MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesin-
den mezun olan Olimpik Eskrimci İrem Karamete bir ilke 
daha imza atarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’na direkt kota 
alan ilk eskrimci oldu. Katar’ın başkenti Doha’da 26 - 28 
Mart tarihlerinde düzenlenen Grand Prix’de 8. olarak, Türk 
eskrim tarihinin en iyi Grand Prix derecesini elde etti. 

Olimpiyatlara Giden İlk 
Türk Eskrimci

MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 3. sınıf öğren-
cilerimiz Bedir Çınar Batmaz, Çağan Sonbudak ve 
Selim Kalyoncu’dan oluşan MEVCODERS takımı-
mız, öğretmenleri Gözde Özbüyük mentörlüğünde 
EducatHUB’ın düzenlediği “Uzayda Yaşam” temalı 
oyunlarıyla “HUBCup Scratch Turnuvası”na katıldı.  
Scratch üzerinde yazdıkları kodlarla uzay çöpleri-
ni temizlemek amacıyla, uzay aracından lazer ışını 
atarak çöpleri yakabilecekleri bir oyun oluşturan 
öğrencilerimiz, uzayda karşılaşılabilecek fiziksel ve 
sosyal sorunlara çözüm aradılar. MEVCODERS ta-
kımımız, jüri değerlendirmesini geçerek 480 takım 
içinden finale kalmayı başardı. 

MEVCODERS Takımımız  Finale Çıktı

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İs-
tiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 100. yılı anısı-
na düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarış-
ması’na katılan MEV Koleji İzmir-Bornova Okulları 
9. Sınıf öğrencimiz Gökçe Gökmen ilçe birincisi ola-
rak bizleri gururlandırdı. Anadolu Lisesi öğrencimiz 
Gökçe Gökmen, birincilik ödülünü almak için Okul 
Koordinatör Müdürü Anadolu Lisesi Fen Lisesi Mü-
dürü İbrahim Duman ile birlikte Bornova İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene katıldı. 

İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda 
İlçe Birincisi Olduk

Gökçe Gökmen, pandemi tedbirleri gözetilerek düzenlenen törende, ödülünü Bornova İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu’nun elinden aldı. Kadıoğlu, Gökmen’i tebrik ederek, “Öğrenci-
miz İstiklal Marşımızı yürekten okumuş, hepimizi derinden etkilemiştir. Kendisine çok teşekkür 
ediyoruz” dedi. Gökçe Gökmen’in başarısı okulumuzda düzenlenen törende de kutlandı.  Tören-
de Okul müdürlerimizin yanı sıra, öğrencimizin danışman öğretmenleri Ayşegül Yener ve Şenay 
Taş da hazır bulundu. 
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MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu 8. sınıf öğrenci-
miz Esmanur Samagan ve MEV Koleji Özel Büyükçek-
mece Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Mihrişah Odabaşı 
Özdebir Türkiye Geneli LGS Denemesi sınavında 500 
tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaştı. Öğrenci-
lerimizin başarı belgesi ve hediye çeki okul müdürleri 
ve öğretmenleri tarafından kendilerine takdim edildi. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

500 Tam Puan Alan 
Öğrencilerimiz Türkiye 

Birinciliğini Paylaştı

MEV Koleji Özel Okulları Bursluluk Sınavı 20 Mart 2021 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Pan-
demi nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen maske, mesafe 
ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Bursluluk Sınavımıza öğrenci ve velilerimiz 
büyük ilgi gösterdi. Tüm kampüslerimizde iki oturum olarak gerçekleştirilen sınavlarda HES 
Kodu ve ateş kontrolünün ardından, dezenfektan kullanmalarına özen gösterilerek içeriye alınan 
öğrencilerimiz, sınıflara da sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyularak yerleştirildi. Bursluluk 
Sınavımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi gösteren değerli veli ve öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.

MEV Koleji Bursluluk Sınavına Büyük İlgi

İstanbul’da düzenlenen “8. Uluslararası Türkiye Açık 
Taekwondo Turnuvası”na katılan MEV Koleji Ankara 
Okulları 9. sınıf öğrencimiz Çiğdem Zeynep Özden, 
“Gençler Ferdi Kategorisi”nde 3. olarak bronz madal-
ya, “Gençler Senkron Kategorisi”nde ise 2. olarak gü-
müş madalya kazanmıştır. Ülkemizi ve okulumuzu 
başarıyla temsil eden öğrencimizi tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz.

Zeynep Taekwondo’da İki Madalya Birden Kazandı



25

MEV Koleji’nden

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 19-21 
Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Paletli Yüz-
me İstanbul İl Şampiyonası” turnuvalarında MEV Ko-
leji Büyükçekmece Okulları 8. sınıfı öğrencimiz Yekta 
Çelik Saltık, rakipleriyle kıyasıya mücadele ettiği “400 
Metre Su Üstü” ve “800 Metre Su Üstü” kategorilerinde 
üstün performans sergileyerek İstanbul 2.’liğine imza 
atmayı başardı. Öğrencimize madalyaları Anaokulu-İl-
kokul-Ortaokul Müdürümüz İsmail Ayık tarafından 
takdim edildi.

MEV’li Yekta Çelik’ten Yüzmede Çifte Madalya

Tüm okullarımızın olduğu gibi, MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe Okullarımızın mezunları da, bilimde ve sanatta 
önemli işlere imza atarak bizleri gururlandırmayı sürdürü-
yor. 2006 yılında Fen Lisemizden mezun olan ODTÜ Kim-
ya Bölümü Kıdemli Araştırmacısı, Nanografi Biyoteknoloji 
Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen’in Türkiye’nin 
ilk intranazal yerli aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklama-
lar bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. 

Anadolu Lisemizden 1999 yılında mezun olan Eylem 
Atakav’ın yapımcılığını, ve 2008 yılı mezunumuz Gülten 
Taranç’ın yönetmenliğini üstlendiği, obeziteyi konu alan 
“Snails/Salyangozlar” uzun metraj film projesi ise İKSV 
tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen 
“Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi” ödülünün 
sahibi oldu.  Taranç ve Atakav, ödüllü  “Salyangozlar” bel-
geseli ile güzellik algılarını yıkıyor. 

MEV’in “Güzelbahçe”sinde 
Büyüyen Fidanlar Çiçek Açıyor 

Öğrencilerimizin gözlem ve sorgulama yetenekleri ile yaratıcılık 
ve merak duygularının birleşmesinden mucizeler ortaya çıkart-
tıklarını somut şekilde ortaya koyan“Küçük Buluşlar MEV’de 
Buluşuyor” projesi’nin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Bu sene 
de her sınıf seviyesinde farklı hikayelerle MEV Koleji Özel Anka-
ra İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen ve çevrim içi olarak 
yürütülen bu etkinlikte problem çözme basamaklarının önemini 
öğrencilerimize aktarmanın titizliği içerisinde, sınıf seviyelerine 
uygun şekilde hazırlanmış “Proje Günlüğüm” kitapçığıyla adım 
adım proje oluşturmanın temelleri atıldı. 

Küçük Buluşlar Bu Yıl da 
MEV’de Buluştu
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MEV Koleji İzmir-Bornova Anaokulu öğren-
cilerimiz, okulumuzun çok amaçlı salonunda 
temsili gösterilen Barış Ormanı Çocuk Ope-
rası ile ilk kez operayla tanışmanın heyeca-
nını yaşadı. Oyunun rejisörü Barış Meydan 
da gösterime katılarak, çocuklarla birlikte 
temsili oyunu izledi, daha sonra da soruları 
yanıtladı. Günler öncesinden hazırlık yapan 
opera izleyecek olmanın heycanını yaşayan 
öğrencilerimiz, operaya uygun kıyafetler 

Anaokulu Öğrencilerimizin Opera Heyecanı

giydiler, biletlerini gişede okutup içeri girdiler. Temsil boyunca yerlerinde oturarak gösteriyi pür 
dikkat izleyen öğrencilerimiz aynı zamanda, oyunun rejisörü Barış Meydan ile tanışma şansı da 
yakaladılar.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, MEV Koleji iz-
mir-Bornova İlkokul öğrencilerimiz Tarım ve Orman 
Bakanlığının desteği ile kızılçam tohumu ekti. Öğrenci-
lerimiz minik elleriyle tohumları toprakla buluşturmanın 
mutluluğunu yaşarken, öğretmenlerimiz ormanların ha-
yati önemi hakkında bilgi verdi. İlkokul öğrencilerimiz, 
Orman Haftası etkinlikleri kapsamında minik saksılarına 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Daha Yeşil Bir Tür-
kiye İçin: Geleceğe Nefes” sloganıyla dağıtılan kızılçam 
tohumlarını ekti. Çocuklarımızın doğa sevgisi ve çevre 
bilinci kazanabilmesi için gerçekleştirilen etkinlikte, öğ-
retmenlerimiz ekilen bu tohumların bir gün fidana dö-
neceğini ve fidanların da gelecekte ormana dönüşeceğini 
anlattı. Ağaç maketi ile süslenmiş kalemleriyle ağaca, do-
ğaya, yeşile sevgilerini anlatan sloganlar hazırlayan öğ-
rencilerimiz, gelecekte de ülkemizin en büyük zenginliği 
olan ormanlarımızı koruyacaklarına dair söz verdi.

Öğrencilerimiz Kendi Fidanlarını Yetiştirecek

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 1.Sınıf öğrenci-
lerimizden İnci Tanem Erden, 25-27 Mart 2021 ta-
rihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen “Uluslararası Online Ritmik Jimnastik 
Şampiyonası”na katıldı ve zorlu rakiplerini eleye-
rek birinci olmayı başardı. Biz de MEV ailesi olarak 
minik şampiyonumuzu tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz 

İnci Tanem Azerbaycan’da 
Şampiyon Oldu
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Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık 
oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Millet-
ler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” 
olarak ilan edilen 2 Nisan’da MEV Koleji Büyük-
çekmece Anaokulu öğrencilerimiz de farkındalık 
oluşturmak amacıyla “Sen de Otizme Mavi Işık 
Yak” sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenlediler. El 
baskıları ile hazırladıkları pankartları, mavi kı-
yafetleri ve mavi balonları ile bugüne “Mavi ışık 
yakarak” Otizmli kardeşlerinin yanında olduk-
larını gösterdiler.

Minik Öğrencilerimiz ‘Mavi Işık Yaktı’

Ortaöğretim öğrencilerini bilimsel keşif heyecanıyla tanıştırmak amacıyla 1990 yılında hayata geçi-
rilmiş uluslararası yenilikçi bir bilim eğitim programı olan ABE (Amgen Biyoteknoloji Deneyimi), 
Ortaöğretim seviyesinde fen bilimleri branşlarında görev yapan öğretmenlere, mesleki gelişim ola-
nakları ile biyoteknoloji müfredatının gerektirdiği laboratuvar ekipman ve malzemelerini ücret-
siz olarak sağlamaktadır. Amgen Vakfı tarafından finanse edilen Eğitim Geliştirme Merkezi’nin 
yönlendirme ve teknik destek sağladığı ABE programı Türkiye’de, Kalkınma Atölyesi tarafından 
ODTÜ iş birliğiyle yürütülmektedir. ABE Türkiye, eğitimciler için boylamsal, yüksek kaliteli pro-
fesyonel gelişim programları ve güncel, müfredat bazlı kaynaklar aracılığıyla, farklı geçmişlere 
sahip öğrencilere bilim sevgisini aşılamayı ve eleştirel düşünme, sorgulama ve etik muhakeme gibi 
21.yüzyıl becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim ve uygula-
malara MEV Koleji Ankara Okullarımız adına Biyoloji Öğretmeni Bükre Karabulut katılım göster-
di. Günümüzden geleceğe, değeri daha da artacak olan biyoteknolji alanında üst düzey tartışmalar 
ve araştırma sorgulama tabanlı bir eğitime yer veren bu projeye katılan ve okulumuz öğrencilerinin 
eğitimine de liderlik edecek olan öğretmenimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Amgen Biyoteknoloji Deneyimi Eğitimlerine Katıldık

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu ve Ortaokulu öğrencile-
rimiz tüm dünyaya destan olan Çanakkale Zaferimizi, Gör-
sel Sanatlar dersinde hazırladıkları posterlerde barış teması 
ile harmanlayarak kendilerince ifade ettiler. Posterlerin ana 
temasını Ata’mızın şu önemli sözleri oluşturdu: “Bu mem-
leketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! 
Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn 
içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen 
analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrı-
mızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuya-
caklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık 
bizim evlâtlarımız olmuşlardır.”

Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’nde
Barış Temalı Afiş Çalışması Gerçekleştirildi
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Bu yıl LGS’ye giren MEV Koleji Özel Büyükçekmece Or-
taokulu 8. sınıf öğrencilerimiz, 4 Şubat’ta  düzenlenen 
‘Akran Buluşmaları Etkinliği’ kapsamında Türkiye’nin 
önde gelen liselerinde eğitim gören öğrenci arkadaşla-
rıyla “Zoom Meeting” platformu üzerinde buluştular. 
Söyleşide öğrenciler hem okudukları okullar hakkında 

“Akran Buluşmaları” Etkinliği 
Başarıyla Gerçekleşti

bilgi verdi, hem de; LGS hazırlık sürecinde başarılı olmak için nelere dikkat edilmesi konusunda 
tecrübelerini paylaştılar.

Düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini ge-
liştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlığı ka-
zandırmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından Milli 
Eğitim Bakanlığının (MEB) izni, TÜBİTAK’ın desteğiyle 
düzenlenen “Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampi-
yonası” 20 Mart’ta gerçekleştirildi. Şampiyona’ya katılan 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 11. sınıf öğrenci-
lerimiz Başar Temiz, Can Men ve Büşra Öztürk bölge fi-
nalleri sınavında da başarılı olarak Türkiye finallerinde 
okulumuzu temsil etmeye hak kazandılar. MEV Koleji İz-
mir-Bornova İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerimiz de il ve 
bölge finallerinde büyük başarı göstererek Türkiye final-
lerine katılmaya hak kazandılar. Öğrencilerimizden Deniz 
Çetin, arkadaşlarıyla birlikte finalist olmanın mutluluğunu 
yaşadığını dile getirerek, “Ekip arkadaşlarımla çevrim içi 
bir araya geldik ve düzenli çalıştık. Yarışmak eğlenceliy-
di” dedi. Takım oyuncularından Nisa Kahya ise “Bu sadece 
beyninizi zorlayan bir yarışma değil, aynı zamanda gerçek-
ten çok eğlenceli. Öğretmenimiz bizi çok iyi hazırladı. Biz 
de boş zamanlarımızda arkadaşlarımla çevrim içi bir araya 
gelip kendi aramızda turnuvalar düzenledik, yarışma için 
hazırlandık” diye konuştu.
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz Taylan 

Türkiye Zeka Oyunları  Şampiyonası’nda Finaldeyiz

Özgür Gülsolmaz, Ege Soğukbulak, Ömer Hamidli, Ela Çifçi, İskender Yiğit Tiftik, Doruk Erçin, 
Utku Doğan da okulumuzu Türkiye Finalleri’nde başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırdılar.

Öğrencilerimizin yabancı dil konuşma becerilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla, MEV 
Koleji Özel Ankara İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri arasında 24 Mart tarihinde İngilizce tekerleme et-
kinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, “Tongue Twister Challenge” etkinliği ile eğlenirken dilsel 
becerilerine katkı sağladılar. Telaffuzlarını geliştirmeyi, özgüven gelişimini desteklemeyi ve İngiliz-
ce öğrenimini eğlenceli bir hale getirerek kolaylaştırmayı hedefleyen tekerleme etkinliğine katılan 
öğrenciler; okuma, konuşma ve telaffuz kategorilerinde öğretmenleri tarafından değerlendirildiler.            

İngilizce Tekerleme Yarışması Gerçekleştirildi
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MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 5. ve 6. Sınıf 
öğrencilerimizden Bade Su Özdemir, Doğa Ekmek-
çi, İskender Yiğit Tiftik, Ömer Kağan Aydoğan, 
Rüzgar Yıldız, Hasan Göktuğ Tunçay ve Kaan Ta-
pik;  19-21 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara Et-
lik Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Uzun 
Kulvar 11- 12 Yaş 1. Vize Yüzme Müsabakaları’na 
katıldılar ve barajı geçmek için mücadele ettiler. 

6. Sınıf öğrencilerimizden Hasan Göktuğ Tunçay 50 
m ve 100 m Serbest Müsabakası’nda Ankara üçün-
cülüğü, 50 m ve 100 m Sırtüstü Müsabakaları’nda 
Ankara ikinciliği, 200 m Sırtüstü Müsabakası’nda 
Ankara birinciliği; 5. Sınıf Öğrencimiz Bade Su 
Özdemir 400 m Serbest Müsabakası’nda  Ankara 
üçüncülüğü,  50 m, 100 m ve 200 m Sırtüstü Mü-

Yüzücülerimiz Barajı Geçmek İçin Yarıştılar 

sabakaları’nda Ankara ikinciliği, 100 m Serbest Müsabakası’nda Ankara birinciliği ve yine 5. Sı-
nıf Öğrencimiz Ömer Kaan Aydoğan 100 m Kurbağalama Müsabakası’nda Ankara üçüncülüğü 
kazandı. Yarı Final ve Final Yüzme Müsabakaları için çalışmalarına ara vermeden devam eden 
yüzücülerimize başarılarının devamını diliyoruz.

Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra 
ve koro olan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) 12 
Nisan 2021 tarihinde MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu 
ve Fen Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencilerimize çok özel bir kon-
ser verdi. Lise Sosyal Yardımlaşma ve Engellilere Destek 
Kulübü ve Müzik Zümresi koordinasyonunda İZOT Ku-
rucu Şefi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Orçun Ber-
rakçay yönetiminde gerçekleşen konserde, konuklarımız 
müziğin engel tanımadığını ispat ettiler.

Otizm Orkestrası ve Korosundan Muhteşem Konser

MEV Koleji Özel Ankara Okulları’nın en minikleri, okul öncesi 
öğrencilerimiz Kitap Kumbaram Projesi ile hem kitapların ara-
sında eşsiz bir yolculuğa çıkıyor, hem de sosyal sorumluluk ala-
rak toplumsal görevlerini yerine getiriyor. Proje kapsamında 60 
farklı kitap öğrencilerimiz tarafından arkadaşlarına anlatılırken 
ayrıca nitelikli çocuk kitaplarını da öğrencilerimizin kütüphane-
lerine eklemiş oluyoruz. Her öğrencimiz okuduğu kitapları aynı 
zamanda Kitap Kumbarasına atarak, proje sonunda ihtiyacı olan 
bir okula bağış yapmaya hazırlanıyor. Öğrencilerimiz ve velileri-
mizden oldukça destek gören projemiz tüm hızıyla ve öğrencile-
rimizin birbirinden güzel sunumlarıyla devam etmektedir.

Kitap Kumbaram Projesi Gerçekleştirildi
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Daha önce Dünya 2.’liği, Dünya 4.’lüğü, Av-
rupa 3.’lüğü dereceleri bulunan MEV Koleji 
Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi 12. sınıf 
öğrencimiz Berkay Koruyucu “Modern Pen-
tatlon Milli Takım Seçme ve Ulusal Sıralama 
Yarışması” Ankara etabında dördüncü, Bursa 
etabında ise beşinci olarak bizleri gururlan-
dırdı. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

Modern Pentatlon Rüzgârı

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz Nehir Dağaltı ve 
Mert Öztürk ile Anaokulu öğrencimiz Lara Ceren, 
ilk kişisel resim sergilerini açmanın mutluluğunu 
yaşadı. Nehir Dağaltı, ilk kişisel sergisini ilkokul 
binamızın zemin katında ailesi, arkadaşları, öğ-
retmenleri ve okul müdürlerimizin katılımlarıyla 
açtı. Anaokulu öğrencimiz Lara Ceren de ilk kişi-
sel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı. İlkokul 
öğrencimiz Mert Öztürk’ün kişisel resim sergisinin 
açılışında da İlkokul Müdür Yardımcımız Kaan Sa-

Öğrencilerimiz İlk Kişisel Resim Sergilerini Açtı

rıca, arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi hazır bulundu. Mert Öztürk, resim yapmayı çok sevdiğini 
belirterek, böyle bir sergi açmasına destek olan ailesine ve öğretmenine teşekkür etti.

Kanada Waterloo Üniversitesi’nin 24 Şubat 2021 tari-
hinde öğrencilerin matematik problemi çözme, ana-
litik düşünme ve İngilizce Matematik terminolojisi 
becerilerini etkin bir şekilde geliştirmeyi ve onları 
bu konuda cesaretlendirmeyi hedefleyerek gerçek-
leştirdiği “Pascal, Cayley ve Fermat Matematik Sı-
navları”nda MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 
öğrencilerimiz madalya ve başarı sertifikası almaya 
hak kazandılar.   Uluslararası düzeyde çevrim içi ger-
çekleştirilen ve 1000’in üzerinde öğrencinin yarıştığı 
sınavlarda 9. sınıf öğrencilerimiz Özgür Abacıoğlu ve 
Ceylin Çınar,  10. sınıf öğrencilerimiz Acar Özbahçe-
ci, İbrahim Eren Erdoğan, Talya Öksüz, Damla İnce-
bıyık ve Nazlı Kurt ile Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri-
miz  Başar Temiz, Büşra Öztürk, Can Men ve Ayberk 
Özcan sınava katılan yarışmacılar arasında ilk yüzde 

25’lik dilime girerek sertifika ve madalya ile ödüllendirildiler.  MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen 
Lisesi 11. sınıf öğrencilerimizden Başar Temiz ve Tolga Toker ise, 24 Ocak 2021 tarihinde çevrim 
içi olarak gerçekleştirilen “Kanguru Matematik 2020 Türkiye Final Sınavı”nda ilk 10’a girerek 
madalya almaya hak kazandı.

Uluslararası Matematik Sınavlarında MEV Başarısı
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MEV Koleji Özel Ankara Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci, veli ve çalışanları için hazırlanan “ Robotik 
Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım” proje yarışması, okulumuz bilişim öğretmeni Çağla Vural tarafın-
dan gerçekleştirildi. Hayatımızı kolaylaştıracak projelerin ortaya çıkarıldığı yarışmada, öğrencile-
rimiz Emre Ekiz ve Zeynep Beyza Takkabulan birinci, Egehan Furkan ikinci, Itır Çakar ve Yağmur 
Kantık üçüncü oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Robotik Kodlama ve 3 Boyutlu 
Tasarım Proje Yarışması Gerçekleştirildi

MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Türkçe Zümresi tarafından, 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı’nın 
Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında Geleneksel “Yardımlaşma ve Dayanışma” Konu-
lu Öykü ve Şiir Yarışması düzenlendi. Yarışmaya ilkokul öğrencileri şiir, ortaokul öğrencileri ise 
öyküleriyle katıldı. Yarışma kapsamında yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı 
eserleriyle ortaokul öykü dalında 7. sınıf öğrencimiz Ceylin Musalı birinci, 5. sınıf öğrencimiz 
Zeynep Karaduman ikinci ve 7. sınıf öğrencimiz Umut Aras Bayram üçüncü oldu. İlkokul şiir da-
lında ise 1. sınıf öğrencimiz Rüzgar Kalkan birinci, 4. sınıf öğrencimiz Peren Billur Yılmaz ikinci, 
2. sınıf öğrencimiz Merve Balçık ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilerimize ödülleri İlko-
kul-Ortaokul Müdürü Pınar Baydaş tarafından takdim edildi.

19 Şubat “Yardımlaşma ve Dayanışma” Konulu 
Öykü Ve Şiir Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi 10. sınıf öğren-
cimiz Kaan Yavuzcan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 12 Şubat 2021 tari-
hinde çevrim içi olarak düzenlenen “İzmir Okullar arası Çev-
rim içi Satranç Turnuvası”nda  İzmir üçüncüsü olarak bronz 
madalyanın sahibi oldu. Öğrencimizi bu önemli başarısı için 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Kaan Yavuzcan’a Satrançta 
Bronz Madalya
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MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu ve Ortaoku-
lu öğrencilerimiz, Beden Eğitimi öğretmenleri 
rehberliğinde 08-14 Mart 2021 tarihleri arasında 
sokakta yaşayan hayvanlara yönelik farkındalık 
oluşturmak ve atık malzemeleri yararlı hale geti-
rebilme becerisi kazandırmak amacıyla bir sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Öğrencileri-
mizin yoğun ilgi gösterdiği “Kedi Evi Yapım Pro-
jesi” kapsamında yaklaşık 260 kedi evi yapıldı. 
Yapılan kedi evleri öğrencilerimiz tarafından fo-
toğraflanarak bir dijital sergi oluşturuldu ve top-
lumsal farkındalığa katkı sunması amacıyla MEV 
Koleji Özel Ankara Okulları sosyal medya hesap-
ları aracılığı ile paylaşıldı.

Öğrencilerimizden Sokak Hayvanları Projesi

MEV Koleji İzmir-Bornova Anadolu ve Fen Lisesi 
öğrencilerimiz Berk Kalay, Hazal Kuş, Eren Adıtatar 
ve Irmak Buğday, Türkiye genelinde düzenlenen 
“Liseler Arası Online Münazara Turnuvası”na ka-
tıldılar. Turnuvaya birçok ilden, çok sayıda okul ka-
tıldı. İngiliz Parlamenter Sistem Münazara türünde 
yürütülen yarışma, lig usulü gerçekleşti. Turnuva-
da ikişer kişilik ekiplerden oluşan 44 takım yer aldı. 
Tüm takımlar münazaradan 15 dakika öncesinde 
kendine rastgele verilmiş konu üzerinde yaptıkları 
kısa bir hazırlıktan sonra kendi tezlerini ve antitez-
lerini savundu. 

Liseler Arası Münazara Turnuvası’na Katıldık

“Muhteşem Fikir” Ödülünü Aldık
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu MEV Star takımı-
mız,  çocukları erken yaşta STEM (fen, teknoloji, mühendis-
lik ve matematik) ile tanıştırmak amacıyla tasarlanmış bir 
program olan “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor-FIRST 
LEGO League Jr.” etkinliğinden ödülle döndü. Öğrencileri-
miz, Ada Karabulut, Can Yüce, Uras Meral, Eliz Ekin Nebi-
oğlu, Mete Çok, Emir Arda Sevim; öğretmenleri Senem Civ-
leko Şahin, Öznur Güçlü ve Gözde Özbüyük rehberliğinde  
güneş paneli ve rüzgar türbini olan, yeşil çatılı, su geri dö-
nüşümü ve yağmur suyu depolama gibi sistemleri içinde 
barındıran çevre dostu bir bina tasarladılar.  Sürdürülebilir 
bir yaşamı odak noktasına alan projeleri ile göz dolduran 
ekibimiz, “Muhteşem Fikir” ödülünü almaya hak kazandı.
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MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerilerimiz, öğrencilerin ya-
ratıcı projeler geliştirmesini ve bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik etmek; çok yönlü düşüne-
bilme ve girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, İstanbul İl  Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile altı yıldır gerçekleştirilen “7. Bilim ve 
Fikir Festivali yarışmasına katıldılar. Bu yarışmanın ön değerlendirme sonuçlarına göre; Sağlık 
Bilimleri alanında; “Tozpolmetre” Projesi ile Baver Salman ve Doruk Gogo, Bedensel Engelli bi-
reyler için “Kaldırımdan Çıkabilen Sandalye Tasarımı” projesi ile Ebru Zekiye Erözgen ve Bülent 
Ahmet Erözgen, Fen ve Teknoloji alanında; “Benim Alanım” projesi ile Şevval Korkmaz ve  Doğa 
Su Koçak, “Telefonumda Hücre Var” projesi ile Azizhan Kaya, Sosyal Bilimler alanında; “Erken 
Saatlerde Uyanmanın Biyoritim Üzerine Psikososyal Ve Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi” proje-
si ile Ayşe İpek Özengül ve Esma Tel ön değerlendirmeyi geçerek finale katılmaya hak kazandılar. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, finallerde başarılar dileriz. 

Bilim ve Fikir Yarışmasında 5 Projemiz Finale Kaldı

MEV Koleji Özel Ankara Okulları Okul Öncesi Züm-
resi yıl boyunca pek çok farklı çalışma ile doğa bilin-
cini geliştirmeyi hedefledi. Okul öncesi öğrencilerimiz 
öğretmenleri Sibel Doyurgan rehberliğinde, 1. Ulusal 
Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması’na 3-5 Yaş Okul-
lar Arası kategoride katılım sağladı. Yarışmaya katılan 
okul öncesi öğrencilerimiz, Zeynep Defne Işık, Hiranur 
Kayra Tatlısert, Aybars Köktürk, Can Mahir Erdem ve 
Ali Tuna Şanlı; “Toprak, Su ve Havayı daha bilinçli kul-
lanma”nın önemini vurguladıkları eserleriyle katıldı.

1. Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması

Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “12 Mart İstiklal Marşı’mızın 
Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy” temalı kompozisyon yarışmasında, MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Yağmur Önel ilçe birincisi, Anadolu Lisesi 10. sınıf öğ-
rencimiz Büşra Ok ilçe üçüncüsü oldu. Şiir dalında ise ortaokul 8. sınıf öğrencimiz  Ceylin Civelek 
ilçe birincisi olurken, 7. sınıf öğrencimiz Melisa Eser ilçe ikincisi oldu. Resim dalında ise İlkokul 

2. sınıf öğrencimiz Defne Kalaycı ilçe ikincisi, 
Metin Ege Oktar ilçe üçüncüsü oldu. Güzelbah-
çe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit-
leri Anma”  temalı kompozisyon yarışmasında 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 10. sınıf 
öğrencimiz Elif Şanlıtürk ilçe ikincisi, Anado-
lu Lisesi 12. sınıfı öğrencimiz Melis Özkul ilçe 
üçüncüsü oldu. Şiir dalında ise Ortaokul 7. sı-
nıf öğrencimiz Naz Önkol ilçe birincisi,  resim 
dalında ise İlkokul 3. sınıfı öğrencimiz Damla 
Aydın ilçe ikincisi oldu.  Öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

12 Mart ve 18 Mart Yarışmalarında İlçe Dereceleri
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1960’larda bir kavram olarak 
kullanılmaya başlanan küre-
selleşme, asıl şöhretini 1980’li 
yıllarda kazanmıştır. Öyle ki 
sadece akademik çevrelerin 
değil, gündelik hayatın sıra-
dan bir deyişi haline gelmiştir. 
Son zamanların bir kavramı 
olsa da temsil ettiği sosyal ger-
çekliği itibariyle küreselleşme 
hiç de yeni bir olgu değildir. 
Küreselleşmenin tarihi süreçte 
oluşan küçük birikimlerin bir 
sonucu olduğu söylenebilir. 

Küreselleşme, genel bir an-
latımla, dünyanın küçülmesi 
ve bir bütün olarak dünyalılık 
bilincinin oluşmasını anlatır. 
Bilgi, iletişim ve ulaşım tek-
nolojilerindeki hızlı değişim 
ise küreselleşme sürecini hız-
landıran araçlardır. Bu tek-
nolojiler vasıtasıyla, insanlar 

ve toplumlar arası iletişim ve 
etkileşimin hızı ve alanı da 
artmış, artık dünya küçücük 
kalmıştır.

Dünyanın küçülmesi ve dün-
yalı olma bilincinin gelişmesi, 
karşılıklı ilişkileri de küresel 
boyuta taşımıştır. Artık dünya 
eskisi gibi değildir. İmkân ve 
imkânsızlıkların, olumluluk 
ve olumsuzlukların, ret ve ka-
bullerin, eşitlik ve eşitsizlikle-
rin bir arada bulunduğu yeni 
bir döneme girilmiştir. İşte bu
yeni dönem, Holton’un deyi-
miyle, küresel bir çağdır. 

Bu küresel çağın etki ve sonuç-
ları ekonomik boyuttan, siyasi 
ve kültürel boyuta kadar geniş 
bir alana yansımaktadır. Eko-
nomik küreselleşme, üretilen 
her şeyin tüketim için hızla 

pazara sunulması, mal ve hiz-
metlerin hareketliliğinin coğ-
rafi sınırları aşması ve serma-
yenin akışkanlığının artması 
şeklinde seyreden bir olgudur.

Uluslararası ticaret imkânları-
nın artması, para transferleri-
nin elektronik ortamlarda ger-
çekleşmesi küreselleşmenin 
kanallarındandır. Ekonominin
küreselleşmesi, bazı yeni 
ekonomik düzenlemeleri de 
beraberinde getirmiştir. Bu 
çerçevede olmak üzere, Ulus-
lararası Para Fonu, Dünya 
Bankası, Dünya Ticaret Örgü-
tü gibi uluslararası oluşumlar, 
dünya ticaretini düzenler ve 
kontrol eder. Uluslararası eko-
nomik ilişkiler, serbest piyasa 
şartlarına göre şekillenmekte, 
dünya ekonomik sistem ve-
politikaları git gide birbirine 

Küreselleşme ve Eğitim
Prof. Dr. Kasım Karaman

Kayseri Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi



35

Makale
yaklaşmaktadır. Dünya eko-
nomik sistemleri, ağ bağlarla 
birbirine bağlı ve bağımlı hale 
gelmektedir. 

Yerel herhangi bir olumsuz 
ekonomik göstergeye, küre-
sel anlamda tepki verilmekte, 
borsalar iniş-çıkışlar yaşamak-
ta, insanlar ve kuruluşlar bir 
anda zengin ya da fakir olabil-
mektedir. Yerel ya da bölgesel 
ekonomik dalgalanmalar siyasî 
sonuçları da beraberinde getir-
mektedir.  Ulus-devletlerden 
bağımsız, hatta ulus-devletle-
re nüfuz edebilme güçlerine 
sahip uluslararası kuruluşlar, 
ulus üstü hukuk sistemleriyle 
hem kendi çıkarlarını koruya-
bilmekte hem ulus-devletleri 
etkileyebilme gücüne sahip 
olabilmektedirler. Böylesi küre-
selleşen bir dünyada ise ulusla-
rarası ilişkilerde tam bir bağım-
sızlıktan söz etmek neredeyse 
imkânsız hale gelmektedir. 

Küreselleşmenin kültürel bo-
yutuna bakıldığında, bu du-
rum açıkça görülebilmektedir. 
Bir yandan toplumların birbi-
rine benzeme süreçleri küre-
sel bir kültürü gözler önüne 
sererken; diğer taraftan fark-
lılıklar, toplumların kültürel 
çeşitliliğine işaret etmektedir. 
Her iki sürecin, benzerlikler ile 
farklılıkların, eş zamanlı, iç içe 
birlikte ve birbirini tamamlar 
şekilde varlığı, tanımlamaya 
çalıştığımız küreselleşmeyi 
ifade eder. Bu süreçte karşıla-
şılan bir diğer olgu ise farklı 
kültürlerin kaynamasından 
doğan yeni kültürlerdir. Bu 
yeni kültürler “melez ya da 
hibrit kültürler” olarak adlan-
dırılmaktadır.

Esasında küreselleşme olgusuy-
la ilişkili tüm bu süreçler birbi-
riyle bağlantılıdır. Giddens’ın 

da belirttiği üzere küreselleşme 
tek bir süreç değil; karmaşık sü-
reçlerden oluşan bir olgular bü-
tünüdür. Bu bütün kendi içinde 
çelişkili ve zıt unsurları bir ara-
da taşımaktadır. 

Böylesine grift bir manzarada, 
genellikle, gözden kaçırılan ise 
küreselleşme ve eğitim ilişkisi-
dir. 

Yeni Teknolojiler ve Eğitim 

Küreselleşme süreci ile bilgi ve 
iletişim teknolojileri arasında 
sıkı bir ilişki vardır. Küresel-
leşme, özellikle, bilgi tekno-
lojileriyle ilişkili olmak üzere, 
modern bilimin ve yeni tek-
nolojilerin bir sonucu olarak 
görülmektedir. Bilgi ve ileti-
şim teknolojileri, toplumları 
ekonomik, siyasi ve kültürel 
alanda olduğu gibi tarım, sağ-
lık, eğitim gibi diğer toplumsal 
alanlarda da etkilemekte; ağ 
toplumu, bilgi toplumu, en-
formasyon toplumu gibi yeni 
toplum modellerini gözler 
önüne sermektedir. 

Küreselleşme-eğitim ilişkisin-
den söz ederken, eğitim ile bilgi 
ve iletişim teknolojileri arasın-
daki bağı iyi anlamak gerekir. 
Sözlü eğitimden yazılı eğitime 
geçiş, eğitim sisteminde na-
sıl köklü değişimleri zorunlu 
hale getirdiyse, günümüzdeki 
teknolojik gelişmeler de yeni 
müfredat programlarını, pe-
dagoji, okur-yazarlık tipleri ve 
hedefler bağlamında eğitimin 
yeniden yapılandırılmasını zo-
runlu hale getirmiştir. 

Uzaktan eğitim, e-eğitim, e-o-
kul gibi yeni eğitim modelleri 
yanında bilgisayar, internet, 
e-kütüphane, e-dergi, akıllı 
tahta, akıllı sınıf, multimedya 
araçları gibi yeni eğitim tek-

nolojilerinin yaygınlaşması, 
öğrenme ve öğretme strateji-
lerine yeni bir boyut kazandır-
mıştır. Küresel çağda, okul bir 
bina, sınıf ise dört duvardan 
ibaret değildir. Dünya bir “kü-
resel okul”, bulunduğumuz 
her mekân da sınıf olabilmek-
tedir. Küresel eğitim sistemin-
de bilgi kaynakları sürekli açık 
olduğundan, eskiden olduğu 
gibi eğitimi belirli zaman di-
limlerine sıkıştırmaya da ge-
rek yoktur.

Bilgi ve iletişim teknolojilerin-
deki gelişmeler eğitim açısın-
dan, sonuçları itibariyle, olum-
lu olarak görülse de esasen 
bazı olumsuzlukları da berabe-
rinde getirmektedir. Gelişmiş 
ülkeler ile gelişmekte olan ül-
keler arasında ve aynı toplum 
içerisindeki insanların, bilgi ve 
iletişim teknolojilerine sahip 
olma veya ulaşabilme imkân-
ları eşit değildir. Söz konusu 
teknolojilere sahip olanlar bil-
giye, eskiye oranla çok daha 
hızlı ulaşırken; diğerleriyle 
aralarındaki eşitsizlik daha da 
artmaktadır. Bu durum, “diji-
tal bölünme (digital divide)” 
olarak kavramlaştırılmaktadır. 
Bir diğer problemde tekno-
loji temelli eğitim sistemleri-
nin getirdiği ek maliyetlerdir. 
Ulusal ekonomilerden eğitime 
ayrılan miktarın artırılması 
gerekmektedir. Bu gereklilik 
ekonomik olarak güçlü olan 
ülkeler için mümkün görülür-
ken diğerlerinin işini daha da 
güçleştirmektedir. 

Teknolojik gelişmelerin insan-
lar üzerindeki olumsuz etkile-
rine de dikkat çekilmektedir. 
Buna göre, teknoloji insanlara 
bir takım hizmetler sunmakla 
birlikte insanı köleleştirmekte, 
esir almaktadır. Böylece tekno-
loji araç olmaktan çıkıp amaç 
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haline dönüşmektedir. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki de-
ğişim, sektörlerin ihtiyaç duy-
duğu iş gücünün niteliklerini 
de değiştirmiş; yeni iş alan-
larının oluşmasını sağlamış-
tır. İhtiyaç duyulan nitelikli iş 
gücünü yetiştirmek ve ortaya 
çıkan yeni iş kollarındaki açığı 
kapatmak için eğitim sistemle-
rinin geliştirilmesi ve teknoloji 
destekli eğitime olan ihtiyaç 
ise bir zorunluluk haline gel-
miştir. 

Yeni Bir Endüstri: ‘Bilgi Pazarı’ 

Sanayileşme sürecinde bilgi, 
üretime destek anlamı taşır-
ken, küreselleşme süreciyle 
birlikte, bilginin bizzat kendi-
si başlıca üretim gücü ve ser-
maye birikim hızını belirleyen 
faktörlerden birisi haline dö-
nüşmüştür. Dolayısıyla artık 
günümüzde bir bilgi üreti-
mi endüstrisinden söz edilir 
olmuştur. Böylesine yoğun 
teknolojik bombardıman kar-
şısında mevcut bilgilerin öne-
mini hızla kaybetmesi ve yeni-
lerinin yeniden üretiminin bir 
ihtiyaç olarak ortaya çıkması, 
bilgi üretimini önemli bir sek-
tör durumuna getirmiştir. 

Bilgi akışının bilişim ve ileti-
şim teknolojileriyle zaman ve 
mekân boyutundaki mesafe-
leri oldukça kısaltması, yal-
nızca bilgi transferiyle sınırlı 
kalmamış aynı zamanda bilgi-
ye sahip ve üreten insanların 
hareketliliğini de artırmıştır. 
Üniversiteler ve eğitime yatı-
rım yapan şirketler, bilgi gücü-
nü ellerinde tutabilmek adına 
rekabete girmişlerdir. Küresel-
leşme sürecinde bilgi üretimi, 
akademik bir olgu olmaktan 
çıkmış, bilgi üretimi üniver-
sitelerin dışına taşmıştır. Bilgi 
üretiminde etik ve toplumsal 

sorumluluk gibi kavramlar 
ön plana çıkarmıştır. Özellik-
le genetik ve nükleer konular, 
toplumsal sorumluluk çerçe-
vesinde değerlendirilmeye 
başlanmıştır. 

Bilginin anlam ve işlevinde 
meydana gelen değişmeler, 
bilgi ile bilgilenme arasındaki 
ilişkileri de farklılaştırmıştır. 
Bu çerçevede bilgi-bilgilenme 
mesafesi, merkez ülkeler için 
azalırken çevre ülkeler için 
artmıştır. 

Bilgi toplumunda “öğrenmeyi 
öğrenme” kavramı ön plana 
çıkmıştır. Küreselleşen dünya-
da artık güç, bilgiyi üreten ve 
kullananların elinde olacaktır; 
bilgi güçtür. Bilgiyi üretme-
nin ve ona sahip olmanın bir 
güç haline geldiği dünyada 
geleneksel öğretmen rolünün 
değişmesi de kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Artık öğretmenin 
görevi hazır kalıp bilgiler ak-
tarmak değil, hızla gelişen ve 
değişen bilgiye ulaşmayı sağ-
lamaktır. 

Klasik sistemdeki öğretmen 
merkezli eğitim, yerini öğren-
ci (öğrenen) merkezli eğitim 
sistemine bırakmıştır. Öğret-
men merkezli eğitimde, sınıf 
ortamında öğretmen aktiftir. 
Öğretmen bilgiyi sunan ve 
her şeyi bilen rolündedir. Bil-
giyi elde etme yöntemi, bilgi-
yi toplama ve ezberleme yö-
nündedir. Teknoloji kullanımı 
alıştırma ve uygulama boyu-
tundadır. Öğrenci merkezli 
eğitim sisteminde ise etkileşi-
min öne çıktığı bir sınıf ortamı 
mevcuttur. Öğretmen iş birliği 
yapan ve bazen de öğrenen 
durumundadır; sorgulama ve 
icat etme anlayışı gelişmiştir. 
Teknoloji kullanımı iletişim, 
erişim ve işbirliğine yöneliktir.

Teknolojik gelişme hızı ve 
sürekli artan bilgi birikimi, 
bilginin bir güç olduğu küre-
selleşme sürecinde, bireylerin 
kendilerini sürekli yenileme-
lerini gerektirmektedir. Belli 
dönemlerle edinilen bilgilerin, 
sürekli yenilenen ve yeniden 
üretilen bilgiler karşısında 
yetersiz kalması ve hatta ge-
çerliliğini yitirmesi, insanları 
sürekli öğrenen olmaya yö-
neltmiştir. Bu yeni süreç “ya-
şam boyu eğitim” olarak kav-
ramlaştırılmaktadır. 

Küreselleşme ve Eğitimin Ye-
niden Yapılanması

a.Ulus-Devlet-Üniversite İliş-
kisi: Modern dönemde üniver-
siteler ulus-devletin en önemli 
savunucuları olmuşlardır. An-
cak küreselleşmeyle beraber 
ulus-devletin statüsü de tartı-
şılır hale gelmiştir. Bu durum 
üniversiteleri de tartışılır kıl-
mıştır. 

Küreselleşmenin doğrudan 
etkilediği kurumların başında 
eğitim kurumları gelmektedir. 
Bunun temel nedeni küresel-
leşmenin modern üniversi-
tenin var oluş sebebi sayılan 
ulus-devlet ve refah devle-
ti desteğini zayıflatmasıdır. 
Scott, küreselleşmeyi üniver-
site kurumunun sınırlarını 
zorlayan en büyük meydan 
okuma olarak görmektedir. 
Bu meydan okuma üç önemli 
konuda ön plana çıkmaktadır. 
Birincisi; üniversiteler ulusal 
karakterlidir. Ulusal çıkarları 
ve vatanseverlik düşüncele-
rini aşılayan, ulusal kültürün 
oluşmasında ve yayılmasında 
önemli işlevi olan kurumlar-
dır. Bu durum küreselleşme 
süreciyle uyumsuzluk oluş-
turmaktadır. İkincisi; iletişim 
ve bilişim teknolojilerinin ve 
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Makale
küresel araştırma kültürü ve 
ağlarının etkisiyle öğretimin 
homojenleşen yapısı ile ulusal 
kültür farklılıklarının erimesi-
dir. Üçüncüsü ise üniversitele-
rin ekonomik ve siyasi olarak 
bağımlı oldukları ulus-devlet-
lerin zayıflamasıdır. 

Carnoy, küreselleşmenin 
eğitim üzerindeki etki-
lerini üç ana noktadan 
ele alır. Eğitime yapı-
lan kamu desteğinin 
azalması ve eğitim ku-
rumlarının yeni kaynak 
arayışına girmeleri; bilgi 
ekonomisi için bilgiye sa-
hip ve üreten gerekli ele-
man ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yüksek öğretimin 
yaygınlaşması ve ulusal eğitim 
sistemlerinin uluslararası stan-
dartlara kavuşması için yapı-
lan baskılar. 

Üniversitelerin devlet kaynak-
larına ulaşmasındaki zorluklar 
ya da devletin üniversitelere 
kaynak aktarımında yetersiz 
kalması üniversiteleri yeni 
kaynak arayışlarına sürükle-
miştir. Üniversitelerin ulusla-
rarası öğrenci kayıt etme ça-
baları bir yönüyle ekonomik 
olmakla beraber esasen diğer 
üniversitelerle olan rekabetle-
rinin de önemli bir etken oldu-
ğu söylenmektedir. 

Piyasalar ve bilgi teknolojile-
ri, toplumsal yaşamın birçok 
yönünde olduğu gibi, eğitim-
deki değişmeler üzerinde de 
etkili olmuştur. Eğitimin ti-
carileşmesi, pazarlanması ve 
okulların ticari kurumlar ola-
rak yeniden yapılandırılması 
bir olgu haline gelmiştir. Daha 
önce okulla, eğitimle ilgisi ol-
mayan birçok firma, eğitim 
odaklı faaliyetlere başlamış-
lardır. Küreselleşmenin üni-

versiteleri ekonomik temelli 
kurumlar olarak dönüştürme-
si “şirket üniversite” kavramı-
nın gelişmesini beraberinde 
getirmiştir. 

Özellikle ABD’de şirket üni-
versitelerinin hızlı bir şekilde 
artışı, yüksek öğretimin ticari-
leşmesinin en büyük kanıtla-
rından birisidir. Şirket üniver-
sitelerinin “sanal üniversite” 
kavramıyla da ilişkili bir anlam 
taşıması, yüksek öğretim–tica-
ret ya da pazar ilişkisini des-
tekleyen bir başka göstergedir. 
Öğrencilerin müşteri kabul 
edildiği bu yeni sistemde aka-
demisyenler de müteşebbisler 
(akademik kapitalistler) olarak 
nitelenmektedir. Artık üniver-
siteler de büyük şirketler gibi 
yönetilmeye başlamıştır. 

Bir değer olarak bilgi, üretilen 
ve aktarılan olmaktan çıkıp, 
pazara sunulabilen ve satıla-
bilen bir meta haline gelmiştir. 
ABD üniversitelerinde kayıtlı 
yabancı öğrenci sayısı 670.000 
civarındadır. Örneğin; sade-
ce Güney California Üniver-
sitesi’nde 115 farklı ülkeden 
6600 yabancı öğrenci eğitim 
görmektedir. Bu üniversitede 
lisansüstü eğitim görenlerin 

dörtte biri, lisans öğrencileri-
nin de onda biri yabancıdır. 

Üniversitelerdeki bu yeni du-
rum, merkez-çevre ilişkileri 
bağlamında değerlendirildi-
ğinde, gelişmiş merkez ülkeler 
ya da uluslararası kuruluşlar 

lehine ekonomik girdi sağ-
larken; gelişmekte olan 

ülkeler açısından zaten 
kıt olan kaynakların ge-
lişmiş ülkelere akışını 
hızlandırmıştır. Asya 
ve Afrika’dan özel ya 
da burslu binlerce öğ-
renci yüksek öğretim 

için gelişmiş ülkelere yö-
nelmişlerdir. Bu noktada 

Türkiye, hem öğrenci çeken 
hem öğrenci gönderen bir ülke 
görünümündedir. Türkiye’ye 
gelen öğrencilerin büyük ço-
ğunluğu Türk Cumhuriyetleri 
ile Türk ve Akraba Topluluk-
larından gelen öğrencilerden 
oluşmaktadır. 2009 yılı itiba-
riyle bu ülkelerden gelen öğ-
renci sayısı 5973’tür. 

Türkiye’den, diğer ülkelere 
giden resmi ve özel statüdeki 
öğrenci sayısı gelen öğrenci 
sayısından yaklaşık dört kat 
daha fazladır. 2009 kayıtlarına 
göre 22518 özel ve 1403 resmi 
öğrenci eğitim amacıyla yurt 
dışına gitmiştir. Türkiye’den 
burslu olarak yurt dışına gi-
den öğrenciler Batı ülkelerini 
tercih ederken; özel statüde 
giden öğrenciler Azerbaycan, 
Bulgaristan gibi ekonomik açı-
dan daha uygun ülkeleri tercih 
etmektedirler. 

Eğitimin giderek uluslarara-
sı bir niteliğe bürünen yönü 
UNESCO, WTO, OECD, IMF, 
GATT, EU, NAFTA gibi ulus-
lararası kuruluşların eğitimle 
ilgili bölgesel ve küresel dü-
zeyde bir takım düzenlemeler 
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yapmalarına neden olmuştur. 
UNESCO’nun 1990 yılında 
başlattığı “Herkes için Eğitim 
(Education for All)” progra-
mı, çocukların, gençlerin ve 
yetişkinlerin temel eğitimden 
yararlanmasını amaçlayan kü-
resel bir programdır. Progra-
mın temel ilgi alanları; temel 
eğitim, yetişkin okuryazarlı-
ğı, cinsiyetler arası eşitsizliği 
giderme ve eğitim kalitesini 
artırmak olarak belirlen-
miştir. Bu çerçevede Tür-
kiye’de de “Haydi Kızlar 
Okula, Baba Beni Okula 
Götür, Eğitime %100 
Destek, Çocuk Dostu 
Okullar, Eğitimde Gö-
nül Birliği” gibi pro-
jeler yürütülmektedir 
(UNESCO). 

Uluslararası Üniversiteler 
Birliği (IAU), üye olsun veya 
olmasın, isteyen üniversitelere 
uluslararası eğitim stratejileri 
konusunda danışmanlık hiz-
meti vermektedir. Kurumun 
danışma servisi, isteyen üni-
versite ya da kuruluşlara aşa-
ğıdaki konularda destek vere-
bileceğini belirtmektedir.

• Yeni bir uluslararası strateji 
oluşturmak veya var olanları 
yeniden gözden geçirmek;
• Kurumsal amaçların görü-
nürlüğünü ve uluslararası so-
rumlulukları geliştirmek;
• Kurumsal stratejik planla-
ma süreçlerini daha da geniş-
leterek uluslararası hale getir-
mek;
• Uluslararası farklı eğitim 
ve araştırma stratejileri ara-
sında uyum ve sinerjiye sahip 
kurumlar oluşturmak; 
• Var olan stratejilerin zayıf 
ve güçlü yönlerini değerlen-
dirmek, uluslararası hedeflere 
ulaşmak için teşkilat yakla-

şımları, programlar ve aktivi-
teler sunmak;
• Gelişen uluslararası aktivi-
telerle daha uyumlu kurumsal 
yaklaşımlar sunmak;
• Kurumlar aracılığıyla, 
uluslararası önemli kararları 
göstermek

Türkiye’nin de katıldığı bir di-
ğer uluslararası eğitim örgüt-
lenmesi “Bologna Süreci”dir. 
Bologna süreci birçok ulusla-
rarası kuruluşun işbirliğiyle 
46 üye ülke tarafından oluştu-
rulan ve sürdürülen gönüllük 
esasına dayalı bir oluşumdur. 
Söz konusu oluşum, bir Avru-
pa yüksek öğretim alanı tesis 
etmeyi hedeflemektedir. Ar-
zulanan hedef ise üye ülkele-
rin eğitim sistemlerinin tek tip 
yüksek öğretim sistemi haline 
getirilmesidir. Sistem çerçeve-
sinde diploma ve derecelerin 
tanınması, kalite güvencesi, 
öğrenci ve öğretim elemanla-
rı hareketliliği, yaşam boyu 
öğrenmeyi teşvik, yüksek öğ-
retimde Avrupa boyutunu ge-
liştirmek gibi eylem planları 
bulunmaktadır. 

Bölgesel küresel düzeyde Tür-
kiye’nin de katıldığı bir diğer 

faaliyet “Erasmus Programı”-
dır. Erasmus programı, Avru-
pa’daki Yüksek Öğretim Ku-
rumları’nın işbirliğini ve ortak 
projeler yapmaları ve kısa sü-
reli öğrenci, öğretim elemanı ve 
personel değişimini ön gören 
bir Avrupa Birliği programıdır.

Erasmus öğrenci hareketliliği 
kapsamında, 2004–2009 yıl-

ları arasında Türkiye’den 
yurt dışına giden öğrenci 

sayısı 21625, gelen öğ-
renci sayısı ise 6562’dir. 
Yine 2004–2009 yılları 
arasında 1052 öğretim 
elamanı yurt dışında-
ki eğitim kurumları-
na gitmiş, 985 öğretim 
elemanı da Türkiye’ye 

gelmiştir. Erasmus prog-
ramın amacı; “Avrupa’da 

yüksek öğretimin kalitesini 
artırmak ve Avrupa boyutu-

nu güçlendirmektir. Erasmus 
programı, üniversiteler ara-
sında ülkeler arası işbirliğini 
teşvik, öğrencilerin ve eğitim-
cilerin Avrupa’da karşılıklı 
değişimini sağlamak, progra-
ma katılan ülkelerdeki çalış-
maların ve alınan derecelerin 
akademik olarak tanınması ve 
şeffaflığın gelişmesine katkıda 
bulunmak” olarak sunulmak-
tadır.

b. Ulus Aşırı Eğitim

UNESCO, ulus aşırı eğitim 
kavramını, eğitim kurumları-
nın kuruldukları ülke dışında 
başka bir ülkede öğrenci ka-
bul etmeleri olarak tanımlan-
maktadır. Özellikle gelişmiş 
ülkelerde kurulu üniversite-
lerin hem yabancı öğrencileri 
kendilerine çekme hem de bir 
başka ülkede faaliyet göster-
me gayretleri sadece öğrenci 
profillerinin değişmesiyle sı-
nırlı kalmamış; ders müfre-
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datları yeniden oluşturulmuş, 
uluslararası geçerliliğe sahip 
belgelerin düzenlenmesi, yeni 
bilişim ve teknoloji kaynakla-
rının daha etkin kullanılması 
gibi alanlara da yansımıştır. 

Küreselleşmeyle birlikte hız 
kazanan ulus aşırı eğitim 
olumlu ve olumsuz olmak 
üzere iki boyutta değerlendi-
rilmektedir. Ulus aşırı eğiti-
min ithalatçı ülkeye ekonomik 
olarak herhangi bir maliyeti 
yoktur ya da çok azdır. Öğ-
rencilerin, bir başka ülkede 
yapacakları barınma gibi, 
masrafları görece daha düşük 
olacaktır. Bu sistemle öğren-
cilere hem kendi ülkelerinde 
çalışma hem eğitimlerini sür-
dürme imkânı verildiğinden 
tercih edilebilecek bir sistem 
olarak görülmektedir. Ayrıca 
ithalatçı ülkede istihdam edi-
lecek akademik kadroların da 
ekonomik ve bilimsel bakım-
dan bu ülkeye katkıları bek-
lenmektedir. Bir diğer katkı da 
ithalatçı ülkedeki yerel eğitim 
kurumlarının rekabet orta-
mında kalitelerini artırmak ve 
daha fazla öğrenci çekebilmek 
için kendilerini geliştirmeleri 
olarak düşünülebilir. Ulusla-
rarası geçerliliği olan belgeler 
sunan bu kurumlardan mezun 
olan öğrenciler diğer ülkelerde 
de istihdam imkânı bulabil-
mektedirler. İhracatçı ülke açı-
sından bakıldığında ise ulus 
aşırı eğitim, her şeyden önce, 
ekonomik girdi sağlayıcıdır. 
Bunun dışında hem ülke hem 
de kurum için uluslararası 
saygınlık kaynağıdır. 

Eleştirel açıdan bakıldığında 
ise ulus aşırı eğitim, bir sö-
mürü aracı olarak nitelendiril-
mektedir. Ulus aşırı eğitimin, 
temelde, ticari bir faaliyet ola-
rak tasarlanması, politik etki-

leri ve kültürel yayılma gibi, 
eğitim dışı alanlarla da ilişkili 
olması, bazı çekincelere neden 
olmaktadır.

Küreselleşme sürecinin en et-
kili ve önemli itici güçlerinin 
başında, bilgi ve iletişim tek-
nolojileri gelmektedir. Bilgi-
sayar, internet, elektronik bel-
lekler gibi yeni bilgi araçları ve 
kaynakları bilgiye ulaşma hızı-
nı artırmış, mekân sınırlaması-
nı kaldırmıştır. Bilgiye ulaşma-
da zaman-mekân boyutunun 
daralması ve bilgiye ulaşımın 
kolaylaşması, bireyler ve top-
lumlar arası eşitsizlikleri azalt-
maktadır. Ancak, bu durum, 
bilgi ve iletişim teknolojilerine
sahip olanlar için geçerlidir; 
diğerleri açısından bakıldığın-
da, aradaki eşitsizliğin daha 
da artacağı, toplumlar arasın-
da bir dijital bölünmenin ya-
şanacağı açıktır. Küreselleşme, 
her şeyi değiştirdiği gibi, bilgi 
kavramına yüklenen gelenek-
sel anlamı da değiştirmiştir. 
Yeni dönem, bilgi çağıdır ve 
bilgi güçtür. Ülkeler, kurumlar, 
şirketler bilgiye sahip olmayı 
her zamankinden daha fazla 
istemektedirler. Yeni sistemde 
bilgi bir meta haline gelmiştir; 
satılan, satın alınan, pazar için 
üretilen bir maldır. Bilginin 
ekonomik bir meta ve güç ha-
line dönüşmesi, eğitim kurum-
larının dışındaki işletmeleri de 
ona sahip olmaya yöneltmiştir.

Küreselleşme sürecinin en çok 
etkilediği eğitim kurumları 
üniversitelerdir. Liberal eko-
nomik yapılanma ve özelleştir-
meler, geleneksel ulus-devlet 
üniversite ilişkilerini etkile-
miş; üniversitelere yeterince 
kaynak aktarılamamıştır. Söz 
konusu durum üniversiteleri 
yeni kaynak arayışlarına sü-
rüklemiştir. Ekonomik amaçlı 

şirket üniversiteler hızla art-
maktadır. Bu üniversiteler, 
kuruldukları ülke dışına da 
okullar açarak ulus aşırı eği-
tim faaliyetlerini yürütmekte-
dirler. 

Eğitim, ulusal olmaktan çık-
mış; uluslararası ve ulus aşırı 
bir boyut kazanmıştır. WTO, 
BM, UNESCO, AB; NAFTA 
gibi küresel oluşumların mü-
dahalelerine, yönlendirme-
lerine, katkılarına açık hale 
gelmiştir. Bilgi dolaşımında ol-
duğu gibi ülkeler arası öğren-
ci, öğretmen ve diğer personel
hareketliliği artmıştır. Eğitimin 
uluslar aralaşması, eğitim stra-
tejilerini ve politikalarını da 
etkilemiştir. Müfredatlar, not 
sistemleri, diploma ve belgeler
uluslararası standartlara göre 
yeniden oluşturulmaya baş-
lanmıştır. 

Türk eğitim sistemi de az ya 
da çok diğer ülkelerde olduğu 
gibi, eğitimdeki küreselleşme 
sürecinden etkilenmektedir.
Türkiye, Bologna süreci gibi, 
uluslararası eğitim sistemle-
rine dâhil olmayı sürdürmek-
tedir. Uluslararası öğrenci, 
akademisyen, personel hare-
ketliliklerini desteklemektedir. 
Türkiye’den yurt dışına burslu 
veya özel statülü öğrenci akışı 
yıllara göre artarak devam et-
mektedir. Fakat yurt dışından 
Türkiye’ye öğrenci hareketlili-
ği düşüktür. Başka ülkelerden 
Türkiye’ye gelen öğrenciler, 
çoğunlukla, Asya ve Balkan 
ülkeleri ile Türk Cumhuriyet-
leri’ndendir. 

Tüm bu gelişmeler ise küre-
selleşmenin yerel ve küresel 
etkilerinin eğitime yansıyan 
karakterini, eğitimin küresel-
leşen yanını, gözler önüne ser-
mektedir.
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Milyonlarca Kitap Geri Dönüşüme Kazandırılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca, Sı-
fır Atık Projesi kapsamında 
başlatılan yeni proje ile, öğren-
ci ve öğretmenlere dağıtılan 
ücretsiz ders kitaplarının yanı 
sıra; defter ve atık kağıtlar geri 
dönüşüme kazandırılacak.
MEB yetkililerinden edinilen 
bilgiye göre, Sıfır Atık Projesi 
kapsamında israfı önlemek, 
kaynakları daha etkili, ekono-
mik ve verimli kullanmak, atık 
miktarını azaltmak ve atıkları 
ekonomiye kazandırmak için 
MEB Destek Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünce yürütülen 
projelere bir yenisi eklendi.
Buna göre, her yıl okul öncesi 

eğitim, ilkokul, ortaokul, lise 
öğrencileri ile öğretmenlere 
ücretsiz dağıtılan ders kitapları 
ile defter ve atık kağıtların geri 

dönüşüme kazandırılması için 
okul müdürlüklerince gönül-
lülük esasına göre toplanarak 
değerlendirilmesi sağlanacak. 
Çalışma, 2020-2021 eğitim-öğ-
retim yılı telafi eğitimlerinin 
sonunda başlatılacak. İl ve ilçe 
milli eğitim müdürlükleri ko-
ordinasyonundaki çalışma, 
resmi okul ve kurumlarda yü-
rütülecek. Okullar, geri dönü-
şüme kazandırılan ders kitap-
ları ile defter ve atık kağıtlara 
ilişkin bilgileri, 29 Ekim 2021’e 
kadar MEB Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne iletecek. 
www.ntv.com.tr

Eğitim Dünyasından

Bin Öğrenciye Akıllı Baston Desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, “Bir-
likte Yürüyelim” projesi kap-
samında görme engelli bin 
ortaokul ve lise öğrencisine 
ücretsiz akıllı baston desteğin-
de bulunacak. Akıllı baston 
projesinin önemine işaret eden 
Milli Eğitim Bakanı (eski) Ziya 
Selçuk, herkesin farklı imkan-
sızlıklarla hayata atıldığını, 
ancak görme yetersizliğinin 
en zor imkansızlıklardan biri 
olduğunu söyledi. Projenin, 
milletin tüm dünyada göğsü-

nü kabartan ve uluslararası 
başarılara imza atan bir proje 
olduğuna dikkati çeken Sel-
çuk, şunları söyledi:

“Bu sistemin çocuklarımız, öğ-
retmenlerimiz tarafından daha 
çok kişiye ulaştırılabilmesi için bu 
yolculukta birlikte olduğumuzu 
da ifade etmek isterim. Bu sene 
1000 adet, önümüzdeki 2 yıl için-
de 2200 adet temin edip, ücretsiz 
dağıtılacak” Türk mühendisler 
tarafından Türkiye’de üretilen 

ve “TIME” dergisince 2019’un 
en iyi icatlarından biri seçilen 
akıllı baston, Türkiye’deki gör-
me yetersizliği olan tüm öğ-
rencilere ücretsiz ulaştırılacak.
Akıllı özelliklere sahip baston-
lar, engel algılama, telefonla 
entegrasyon ve açık platform 
olmak üzere 3 özellik sunuyor. 
Görme engellilerin bağımsız 
hareket deneyimini teknolo-
jiyle dönüştürmek için geliş-
tirilen ve 59 ülkede kullanılan 
akıllı bir baston olarak öne çı-
kıyor. Sadece yerdeki değil, 
yürürken karşılaşılan direk, 
ağaç dalları gibi baş üzerin-
deki engelleri de algılayan ve 
titreşimle uyaran akıllı basto-
nun kullanıcıları, navigasyon, 
otobüs duraklarında hangi 
otobüsün ne zaman gelece-
ği bilgisi ve “yolda yürürken 
etrafımda ne var” gibi birçok 
özelliğe de erişebiliyor.

www.trthaber.com
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MEB, İlk 5 Ayda 2 Bin 730 Patent Başvurusu Yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı, 
2019’dan itibaren fikri mülki-
yet hakları çalışmaları kapsa-
mında patent, faydalı model, 
tasarım ve marka çalışmaları-
na ağırlık vermeye başladı. Bu 
kapsamda, ilk adımı mesleki 
eğitimde attı. Fikri mülkiyet 
çalışmalarına özellikle mesle-
ki eğitim Ar-Ge merkezlerin-
de ağırlık verilerek 2020’de 12 
patent, 8 faydalı model, 109 
tasarım ve 59 marka tescili ol-
mak üzere toplam 188 ürünün 
tescili alınmıştı. 

MEB, daha sonra fen lisele-
ri ve BİLSEM’lerde (Bilim ve 
Sanat Eğitim Merkezleri) de 
fikri mülkiyet çalışmalarını 
başlattı. Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu Başkanlığı deste-
ğiyle 81 ilde 183 BİLSEM’de 
görev yapan öğretmenlere 
fikri mülkiyet ve sınai haklar 
konusunda eğitimler verildi. 
BİLSEM’lerde yürütülen pro-
jeler yeniden yapılandırıldı. 

BİLSEM’ler 2021’in ilk beş 
ayında 101 patent, 155 fay-
dalı model, 1460 tasarım ve 8 
marka olmak üzere 1724 ürün 
başvurusunda bulundu. Baş-
vurular sonunda 520 ürünün 
tescili alındı. Böylece 2021’in 
ilk beş ayında hedefe ulaşıldı-
ğı gibi yüzde 184 de artış elde 
edildi. Mesleki eğitimde ise 
bu yıl 850 ürün başvurusun-
da bulunuldu ve 104 ürünün 
tescili alındı. MEB, mesleki 
eğitimde 250 ürün tescili al-
mayı hedefliyordu. Böylece 
beş ayın sonunda bu hedefin 

de yüzde 42’si gerçekleştiril-
miş oldu. Fen liselerinde ise 
81 ilde yürütülen çalışmaların 
koordinasyonunu sağlamak 
ve gerekli desteği vermek üze-
re fikri mülkiyet ofisleri kurul-
du. 2021 yılının ilk beş ayında 
mesleki eğitim, BİLSEM’ler ve 
fen liselerinde fikri mülkiyet 
kapsamında toplam 2 bin 730 
ürün tescil başvurusunda bu-
lunuldu ve beş ay sonunda bu 
başvurulardan 633 patent, fay-
dalı model, tasarım ve marka 
tescilini aldı.         
www.trthaber.com

Eğitim Dünyasından

Türkiye’den 54 Üniversite 
Dünya Üniversiteleri Sıralamasına Girdi

Uluslararası yükseköğretim 
derecelendirme kuruluşu Ti-
mes Higher Education, (THE) 
üniversitelerin toplumların 
sürdürülebilir kalkınmasına 
yaptığı katkıları ölçmeyi he-
deflediği ‘Etki Sıralaması 2021’ 
için 98 ülkeden 1240 başvuru 
alındı. Yapılan açıklamada; 
sıralamaya katılımın arttığı 
belirtilerek, en çok başvu-
ru yapan ülke 86 başvuru ile 
Rusya oldu. 85 başvuru ile Ja-
ponya 2’nci sırada yer alırken, 
54 başvuru ile Hindistan ve 
Türkiye 54 başvuru ile 3’üncü 

sırayı paylaştı. Üniversitelerin 
genel sıralamaya dahil edil-
meleri için veri sağlamaları 
gereken tek hedef olan ‘Nite-
likli Eğitim’ kategorisi dünya-
da ve Türkiye’de en çok baş-
vuruyu aldı. İstanbul Gelişim 
Üniversitesi’nin birinci sırayı 
aldığı Etki Sıralaması “Nite-
likli Eğitim” kategorisindeki 
ilk 10 üniversite ise şu şekilde; 
İstanbul Gelişim Üniversite-
si, İTÜ, Atatürk Üniversitesi, 
Bahçeşehir Üniversitesi, Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversite-
si, Abdullah Gül Üniversitesi,, 

Aksaray Üniversitesi, Boğazi-
çi Üniversitesi, Kadir Has Üni-
versitesi, TED Üniversitesi.
Üniversiteler aldıkları puan-
ların genel ortalamasına göre 
ise Türkiye’de şu şekilde sıra-
lanıyor: Abdullah Gül Üniver-
sitesi, İTÜ, İstanbul Gelişim 
Üniversitesi, ODTÜ, Özyeğin 
Üniversitesi, Boğaziçi Üni-
versitesi, Erciyes Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi,  İstan-
bul Bilgi Üniversitesi, Bahçe-
şehir Üniversitesi.

www.ntv.com.tr
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Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğünce bakanlığa bağ-
lı halk eğitim merkezlerinde 
yürütülen ‘Aile Eğitimi Prog-
ramı’ ile nitelikli aile bireyle-
rinin yetişmesi, evlilik birlik-
teliğinin sağlıklı başlaması ve 
devam etmesi, aile içi etkile-
şimle ilgili sorunların çözül-
mesi, aile birlik ve düzeninin 
sağlanması için bireylere sağ-
lıklı bilgi ve becerilerin kazan-
dırılması amaçlanıyor. Aile bi-
reylerinin sağlıklı evlilik, aile 
içi etkileşim, rol, görev ve so-

rumlulukların paylaşımı, aile 
yılmazlığı, aile kurma, aile ol-
mayı sürdürebilme gibi konu-
larda temel bilgi ve becerileri 
edinmeleri için kurs program-
ları düzenleniyor. Bakanlık, 
‘Baba Destek Eğitimi Progra-
mı’nı da son iki yılda 3-6 yaş 
ve 7-11 yaş arası olmak üzere 
2 ayrı program şeklinde dü-
zenledi. 3-6 yaş Baba Destek 
Eğitimi Programı’nda bu yaş 
grubunda çocuğu bulunan ba-
baların çocuğun gelişiminde 
önemli olduklarını fark etme-

leri, çocukların ihtiyaçları ile 
ilgili bilgilenmelerini, çocukla 
ilgili uygun beklentiler edin-
melerini, evdeki iş ve sorum-
luluk dağılımında demokratik 
tutumu benimsemeleri, evli-
lik ve aile içi iletişimde edin-
dikleri becerileri kullanma-
ları amaçlandı. 7-11 yaş Baba 
Destek Eğitimi Programı’nda 
ise bu yaşta çocuğu bulunan 
babalara yönelik daha alt yaş 
grubundaki amaçlara ek ola-
rak öğretmen-veli iş birliğinde 
daha aktif rol almaları da yer 
aldı. Program kapsamında, 
son iki yılda 3-6 yaş çocuğu 
olan ebeveynlere de 487 kurs 
açıldı, 7 bin 924 kursiyer ser-
tifika aldı. Aynı dönemde 7-11 
yaş aralığındaki Baba Destek 
Eğitimi Kurs Programı’na yö-
nelik de bin 744 kurs açıldı 
ve kurslara toplam 25 bin 576 
kursiyer katıldı. Böylece baba-
lar için açılan kurslara katılan-
ların sayısı 33 bin 500 oldu.
www.hurriyet.com.tr

Baba Destek Eğitimi Programı’nda 

33 Bin Baba Eğitim Görerek Diploma Aldı

2020-2021 eğitim öğretim yı-
lında 21 Eylül 2020-18 Haziran 
2021 tarihleri arasında EBA 
(Eğitim Bilişim Ağı) TV İlko-
kul, EBA TV Ortaokul ve EBA 
TV Lise kanallarından toplam 
12.182 saat yayın yapıldı. Bu 
yayınlar Ankara ve İstanbul’da 
13 stüdyoda çekildi. 23 Mart 
2020-18 Haziran 2021 tarihleri 
arasında yapılan toplam yayın 
saati 18 bin 377 oldu. Uzaktan 
eğitim süresi boyunca toplam 
11 bin 523 ders videosu ve 
1049 ders dışı etkinlik videosu 
hazırlandı. Ders videolarının 7 

bin 197’si ile ders dışı etkinlik 
videolarının 828’i, 2020-2021 
eğitim öğretim yılı için hazır-
landı. EBA Mobil uygulama-
sı da Android cihazlar için 
31 milyon, iOS cihazlar için 
3,1 milyon indirilme sayısına 
ulaştı. 21 Eylül 2020-18 Hazi-
ran 2021 tarihleri arasında 12 
Milyon 873 bin 739 öğrenci ve 
1 milyon 5 bin 980 öğretmen 
EBA’yı, 836 bin 384 öğrenci ve 
177 bin 344 öğretmen de EBA 
Akademik Destek’i aktif bir 
şekilde kullandı. Ayrıca okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul ve 

lise seviyelerinde 2020-2021 
eğitim öğretim yılında 19 Ha-
ziran tarihine kadar toplam 
287 milyon 183 bin 328 canlı 
ders yapıldı. Uzaktan eğitim 
sürecinde internet erişimi ve 
cihaz desteği ihtiyacı olan öğ-
renciler için 15 bin 352 EBA 
Destek Noktası kuruldu ve 
189 gezici EBA Destek Noktası 
oluşturuldu. Ayrıca 25 GB ka-
pasiteli GSM internet hizmeti 
olan 664 bin 157 adet tablet 
bilgisayar ve 105 bin sınıf için 
web cam dağıtıldı.
www.hurriyet.com.tr

EBA 23 Milyar Kez Tıklandı
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12’nci Sınıf Öğrencilerine Kariyer Paketi
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liselerindeki öğrencilerin ka-
riyer planlamalarına destek 
olmak amacıyla “Akademik 
Paket” modeli uygulamasını 
hayata geçiren Milli Eğitim 
Bakanlığı, Anadolu meslek 
programı öğrencilerinin 12’nci 
sınıfa geldiğinde işletmeler-
deki beceri eğitimine devam 
edebilmesi ya da kendilerine 
uygun akademik alanı seçe-
rek yoğun akademik eğitim 
alabilmesi imkanı sunacak. 
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinde 12’nci sınıfa gelen 
öğrencilere “Akademik Paket” 
modeliyle iki yeni seçenek su-
nulacağı duyuruldu. Anadolu 
meslek programında 12’nci sı-
nıfa devam eden yaklaşık 250 
bin öğrencinin bulunduğunu 
kaydeden yetkililer Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri-
ne sınavla yerleşen Anadolu 
teknik lise  programı öğrenci-
lerinin tamamının son sınıfta 
bu akademik paketten fayda-
lanacağını, bu öğrencilerden 
eğitim aldığı meslek alanında 

yükseköğrenimine devam et-
mek isteyenlerin ise, haftanın 
5 günü akademik dersler gö-
receğini belirttiler. Kademeli 
olarak uygulamaya konulan 
modelde öğrencilerin 9, 10 ve 
11’inci sınıftaki ders ortalama-
sının 70 ve üzerinde olması, 
11 veya 12’nci sınıfın sonunda 
40 gün stajlarını tamamlaması 
gerekiyor. Ayrıca, öğrencilere 
ücretsiz dağıtılan ders kitapla-
rı da akademik paket içeriğine 
uygun hazırlanacak.
www.hurriyet.com.tr

“Bırakın Şu Telefonları” Sitemi 
Tübitak Yarışmasında Birincilik Getirdi

Pandemi sürecinde arkadaş-
larıyla eskisi kadar bir araya 
gelemeyen Suruçlu Tuba Çı-
nar onlarla aylar sonra buluş-
tuğunda sürekli telefonla uğ-
raşmalarına sitem etti. Onun 
bu konudaki serzenişi güzel 
bir projenin filizlenmesini sağ-
ladı. Üç Fen Lisesi öğrencisi 
kafa kafaya verip bir mobil 
uygulama ürettiler ve adını 
da “Mola” koydular. Gençleri 
dijital bağımlılıktan uzaklaş-
tırmayı hedefledikleri proje-
leriyle TÜBİTAK 2021 yılı lise 
öğrencileri araştırma projeleri 
yarışmasına katılan 19 bin 109 
öğrenci arasından Türkiye bi-
rincisi oldular. 

Geliştirdikleri mobil uygula-
ma sayesinde psikoloji ala-
nında birinci olan Suruç Fen 
Lisesi öğrencileri Tuba Çınar, 
Osman Gören, Emre Bozka-
ya ve danışman öğretmenleri 
Rumeysa Ekiz Kuzucu, elde 
ettikleri başarının hikayesini 
şöyle anlattılar: “Uygulamada 

teknoloji bağımlılığına yatkın 
olan bireyin kendisiyle özdeşle-
şebileceği bir karakter var. Bu 
ana karakterin de etrafında yakın 
sosyal çevresini temsil eden anne, 
baba arkadaş gibi yan karakterler 
var. Burada tüm sorumluluğu 
öğrenciye veriyoruz. Çocuğa öz 
denetim, sorumluluk gibi olumlu 
davranışlar kazandırmayı amaç-
ladık. Ekran tüketimini kendisi 
belirliyor. Bir ebeveyn denetimi 
ya da dışsal hiçbir denetim yok. 
Mesela diyelim ki bir kişi günlük 
8 saat ekran tüketimi yapıyor. 
Uygulama içerisinde de 6 saat 
hedef koyuyor kendisine. Bu sü-

reyi aştığında her 10 dakikada 
bir ana ekrandan yan karakter-
ler kayboluyor. Mesela annesini 
temsil eden kişinin görüntüsü 
siliniyor. Arkadaşları, babası 
derken sırayla hepsi gidiyor. Bir 
süre sonra çocuk cihazla aşırı za-
man geçirdiğinde ana ekrandaki 
karakter yalnız kalıyor. Burada 
psikolojik olarak çocuğa cihazla 
çok ilgilendiğinde yalnız kalaca-
ğını hissettirmeye çalışıyoruz. 
EBA ders entegrasyonu ve çeşitli 
zaman dilimlerinde oturuş şekli, 
göz dinlendirme molası gibi ha-
tırlatmalar yapıyor.” 
www.hurriyet.com.tr
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Kamu kesiminde olsun özel 
kesimde olsun, yönetenler de, 
yönetilenler de insandır. İn-
san, yaratılmış olanların en şe-
reflisi, yani eşref-i mahlukattır. 
İnsan, diğer tüm canlılara göre 
daha üstün bir zekaya, bir akla 
ve bunların yakın akrabası 
olan bir kurnazlığa sahiptir. 

Yönetim; beşeri sermaye ola-
rak değerlendirilen insan 
kaynakları başta olmak üze-
re bina, tesis, araç-gereç, bilgi 
ve teknoloji, para, zaman gibi 
kaynakların etkili, verimli, 
ahenkli (uyumlu) kullanılması 
sanatıdır. Yönetici, bu kaynak-
ların amaçlar doğrultusunda 
başarılı bir şekilde kullanı-

labilmesi için, yönetilenleri 
kurnazlığa sevk edici yakla-
şımda bulunmadan aklını ve 
zekasını dengeli bir şekilde 
kullanabilmelidir. Bu çerçeve-
de olmak üzere zeka, akıl ve 
bunların yakın akrabası olan 
kurnazlık kavramları üzerin-
de biraz durmak gerekir. 

Zeka nedir? 

Zeka; açık bir zihinle, hızlı ve 
doğru algılayıp kavrayabilme, 
öğrenebilme, öğrendiklerini 
sosyal ve ekonomik faydaya 
dönüştürecek çözümler üre-
tebilme, yeniliklere ve çevreye 
uyum sağlayabilme yetene-
ğidir. Diğer bir ifadeyle zeka; 

hızlı algılayabilme, öğrenebil-
me, düşünebilme, ileri görüş-
lülük, cüretkarlık, çözümün 
parçası olabilme, vizyonerlik, 
cesaret, hızlı karar alabilme 
gibi kavramların bileşkesi şek-
linde de tanımlanabilir. Zeka 
geniş anlamda, güçlü bir zihin 
becerisi olarak tanımlanmak-
tadır. Ancak psikologlar tara-
fından, yaratıcılık, kişilik, bilgi 
ve akıl gibi değişik kategorile-
re ayrılmaktadır. 

Bilim insanlarına göre; 

• Zekanın doğuştan geldiği 
ve büyük ölçüde kalıtımın 
etkisiyle belirlendiği,

• Çocuğun zekası ile ana-ba-

Nasıl Bir Yönetim?
Sert mi Yumuşak mı?

Mehmet TEMEL
MEV Yönetim Kurulu Başkanı 
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banın zekası arasında yük-
sek düzeyde ilişki olduğu,

• Çocuğun zeka gücünün, 
anasıyla babasının zeka 
gücü ortalamasına yakın 
olduğu,

• Çocuğun doğuştan getirdi-
ği zihin gücü potansiyelini 
kullanabilmesi ve geliştire-
bilmesi için zengin, çok çe-
şitli uyarıcılarla donatılmış 
bir çevreye ihtiyaç duydu-
ğu,

• Genel olarak zekanın, 
%75’inin ilk dört yılda 
oluştuğu, 20 yaşına kadar 
da gelişimini sürdürdüğü,

belirtilmektedir.

Akıl Nedir?

Akıl, sağ duyulu davranmak, 
doğru düşünebilmek, kuram-
lar ve kurallar oluşturabilmek, 
ihtiyatlılık, doğruya ulaşabilme 
yeteneklerini kapsamaktadır. 

Akıl ve Zekanın Dengeli Kul-
lanımı

Esas olan ve olması gereken, 
akılla zekanın dengeli kulla-
nılabilmesidir. Yöneticilerden 
ve liderlerden de yönetim hiz-
metlerinde zeka ve akıllarını 
dengeli kullanarak başarılı ol-
maları beklenir. 

Akıl doğru düşünür, kuram-
ları ve kuralları ortaya koyar. 
Zeka, zihnen doğru düşüne-
bilme gücü, akıl ise doğruya 
ulaşabilme gücü ya da doğ-
ruyu bulabilme yeteneğidir. 
Yani, zeka doğru düşünebilme 
yeteneği, akıl ise doğruyu uy-
gulayabilme yeteneği şeklinde 
de ifade edilebilir. 

Mutlu birey, mutlu aile, mut-
lu toplum için insanların/bi-
reylerin özellikle yönetici ve 
liderlerin doğru düşünebilme 
zekasına ve doğruyu bulma, 
uygulayabilme aklına sahip 
olmaları gerekir. Özetle, akılla 
zekanın dengeli kullanımı ba-
rışın, mutluluğun, huzurun en 
önemli kaynağıdır. 

Doğru eğitimle (yaratıcılık, 
sezgi, muhakeme vb. gibi) 
desteklenmediği takdirde ze-
kanın, son derece tehlikeli ola-
cağı belirtilmektedir. Zekanın, 
tek başına iyiliğin de, kötülü-
ğün de kaynağı ya da sebebi 
olabildiği tarihi olaylardan an-
laşılmaktadır.

Zekanın görünenin sadece kü-
çük bir kısmını görebildiği, ak-
lın ise görünenin arkasındaki 
büyük kısmı gördüğü değer-
lendirilmektedir.
 
Akıl için ne kandırılmak 
önemlidir; ne de yanlış hesap-
lar. Onun için önemli olan, ko-
nulara en büyük çerçeveden 
bakmak, ne pahasına olursa 
olsun hep iyiden yana olmak-
tır. Akıl, hayatta birçok şeyin, 
ihtimallerin insafına bırakıla-
mayacak kadar önemli oldu-
ğunu bilir. Akıl için hayat, ze-
kanın tek başına insafına terk 
edilemeyecek kadar değerli-
dir. Aklın asıl görevi, zekanın 
egemen olduğu endişelerden, 
korkulardan, hırslardan, ben-
cillikten, kıskançlıktan insanı 
olabildiğince korumaktır. 

Akıl, bu koruma görevini, ze-
kayı dışlayarak yaparsa insan 
ve toplumsal hayatın olumsuz 
yönde etkileneceği değerlen-
dirilmektedir. Yönetici aklını, 
zekasını önemseyip geliştir-

mek amacıyla kullanmalıdır.  
Aksi takdirde zekayı ihmal 
eden önemsemeyen geliş-
mesini unutan akıl, aptallığı 
yönetmeye mahkum olacak-
tır. Böyle bir aklın çok yoksul 
toplumlarda görüldüğü belir-
tilmektedir. Ancak, aklın ko-
ruyuculuğundan mahrum, sırf 
zekayla ayakta duran batı tarzı 
toplumların bazılarında olu-
şan resim birçok yönden daha 
da vahimdir. 

Akıl ve zeka kavramları çoğu 
kez veya genelde eş anlamlı 
olarak kullanılmaktadır. Bilim 
insanları, araştırmacı yazarlar, 
çeşitli dillerin sözcüklerinde 
zeka ve akıl kavramlarının 
tam anlamıyla birbirinden 
ayırt edilmemekte, birbirleri-
nin yerine kullanıldıklarını be-
lirtmektedirler. 

Türkçemizde;

• Akıl; düşünme, anlama ve 
kavrama gücü vs.

• Zeka; düşünme, akıl yü-
rütme, objektif gerçekleri 
algılama, yargılama ve so-
nuç çıkarma yetenekleri-
nin tamamı

şeklinde tanımlanmaktadır.

İnsanların, özellikle yöneticile-
rin, bu tanımlar dikkate alındı-
ğında kurnazlığa yönelik dav-
ranışların ortaya çıkmaması 
için aklı ve zekayı dengeli kul-
lanmaları, yumuşak yönetim 
tutum ve davranışında bulun-
maları gerekir. 

Burada belirtilen “kurnazlık” 
aklın ve zekanın yakın akrabası 
olarak değerlendirilmektedir. 
Kurnazlık davranışları ve bu 
davranışların illegal (yer altı, 
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gizli) davranışa dönüşmesi, 
sert yönetim anlayışının bas-
kın olduğu toplumlarda, ku-
rum ve kuruluşlarda görül-
mektedir. 

Kurum yöneticisinin, birlikte 
çalıştığı ve yönettiği kurum 
çalışanlarına, kendilerini ifade 
edebilecekleri imkan ve ortamı 
yaratmaması halinde, bu kişi-
ler kendilerini bir şekilde ifa-
de edebilme arayışına girerek, 
buna göre davranışlar sergile-
meye çalışırlar, bu kaçınılmaz-
dır. Bu durum, kurumun genel 
işleyişini, kurum çalışanlarının 
yönetimle ilgili adalet algısını 
ve kurum eğitim kurumu ise, 
eğitim-öğretim hizmetlerini 
olumsuz yönde etkiler. 

Huzur ve güven ortamı bo-
zulur. Öğretmen-öğrenci ka-
muoyu işbirliğini ve uyu-
munu; öğretmen-yönetim, 
öğretmen-öğretmen, öğret-
men-veli, öğretmen-öğrenci, 
kurum-çevre ilişkilerini de 
olumsuz yönde etkiler. Bu du-
rum, her kurum için olduğu 
kadar, eğitim kurumları açı-
sından da, asla istenmeyen bir 
durumdur. Çünkü; huzurun, 
güvenin, adaletin, disiplinin 
olmadığı, çalışanları arasında, 
karşılıklı saygının, hoşgörü-
nün ve uyumun bulunmadığı 
veya az bulunduğu bu kurum 
ortamında, nitelikli bir eği-
tim-öğretimden ve bununla 
ilgili iyi bir yönetimden söz et-
mek mümkün değildir. 

Yumuşak yönetimin hakim 
olduğu kurumlarda, kurum 
çalışanları kendilerini özgür-
ce ve kurallar çerçevesinde 
ifade edebilirler. Yöneticiler 
buna uygun ortamı sağlarlar. 
Kurum amaçlarının gerçekleş-
tirilmesi çalışmaları doğrultu-

sunda uyulması için belirlenen 
kuralların yönetim tarafından, 
adaletli, huzurlu ve güvenli 
bir ortam oluşturularak uygu-
lanması, yumuşak yönetimin 
gereğidir. 

Yönetici, iyi bir dinleyici ol-
malıdır. Kendisini ifade et-
mek isteyen bir çalışanı ya da 
çalışanları, kurum yararını ve 
hizmet gereklerini düşünerek 
sabırla, hoşgörüyle dinlemeli-
dir. Kendisini ifade etmek iste-
yenler dolu bir bardak gibidir, 
bardağın önce boşalması ge-
rekir. Sonra yönetici, çalışanın 
eğitimine ve sorunun çözümü-
ne yönelik ifadeler ile bardağı 
doldurmalıdır. Dolu bardak 
boşalmadan doldurulamaz. 
Önce boşalt, sonra doldur. Zira 
dolu bardak su almaz. 

Yönetici önce dinlemeli, kişi 
rahatlatılmalı, rehberliğe ve 
söylenecekleri doğru biçimde 
algılamaya açık, hazır ve istek-
li duruma gelmesi sağlanmalı-
dır. Böyle bir yönetim anlayışı-
nın, yani kurallar çerçevesinde 
yumuşak yönetimin uygulan-
dığı kurumlarda; güven ve 
huzur, karşılıklı saygı-sevgi ve 
hoşgörü, kurumsal mensubi-
yet (bağlılık-sadakat) duygu-
sunun ve bilincinin varlığının 
yanı sıra, hizmette kalite ve ve-
rimlilik de sağlanır, istenen ve 
olması gereken de budur. 
 
Kurum çalışanlarının kendi-
lerini ifade etmelerine imkan 
vermeyen ve ortam hazırla-
mayan yönetici, kendisi öğüt 
/ eğitim vermeye çalışırsa; ça-
lışanlar anlamaya, algılamaya 
ve öğrenmeye karşı hazır ve 
istekli olmadıkları için bunun 
hiçbir yararı olmaz. Çünkü 
‘önce dinlemek, sonra söyle-
mek’ ilkesi uygulanmamıştır. 

Yani bardak önce boşaltılma-
mış ki, doldurulabilsin.

Yöneticinin yumuşak yönetim 
uygulaması, kurum çalışan-
larının kurumsal mensubiyet 
duygusunu ve adalet algısını 
güçlendirir, uyum ve hoşgörü-
yü artırır, kurnazlığa yönelik 
tutum, tavır ve davranışları 
yok denecek kadar aza indirir. 
Bütün bu olumlu davranış ve 
tavırlar hizmetin etkinliğini, 
verimliliğini artırır, kurumun 
büyümesine ve saygınlığının 
artmasına katkı sağlar.

Yumuşak yönetimde, yöneten-
lerin yönetilenlere karşı hizmet 
gerekleri bakımından tatlı sert 
yaklaşımı, insan ilişkilerinde 
doğruluğa, iyiliğe, verimliliğe 
özetle; kurum yararına yönelik 
olmalıdır. 

Ancak, aşırı ve sürekli sert 
yönetimin, yönetilenleri daha 
çok kurnazlığa yönelttiği bi-
linen bir gerçektir. Kurnazlık 
genelde istenmeyen bir dav-
ranış biçimidir. Çünkü kurnaz 
kişinin hem kendisine; hem 
de kuruma ve çevresine zarar 
verdiği görülmektedir.

Kurum çalışanlarından; ken-
disine gerektiği gibi değer 
verilmeyen, kendisini ifade 
edebilme imkanını bulama-
yan kişiler, olmayanı olmuş, 
yanlışı doğru, doğruyu yanlış 
göstererek kendisini kabul et-
tirmek için dedikodu meka-
nizmasını işletir ve kurnazca, 
gizlilik içerisinde illegal dav-
ranışlarını artırır. Kurnazca 
davranan kişilerin sayısının 
arttığı kurumlarda, kurumsal 
adalet algısı zedelenir, kurum 
çalışanları arasında güven ve 
hoşgörü azalır. Çalışma orta-
mında huzur kalmaz. Bu du-
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Makale

rum kurumun genel işleyişini 
aşırı derecede olumsuz etkiler, 
hatta felce uğratabilir. 

Türk Dil Kurumu’na göre,

• Kurnaz: “Kolay kanma-
yan, başkalarını kandırma-
sını ve ufak tefek oyunlarla 
amacına erişmesini bece-
ren, açıkgöz”

• Kurnazca: “ kurnaz bir bi-
çimde, kandırarak, aldata-
rak” 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

Görüldüğü gibi kurnazlıkta; 
kanmama, kandırma, aldatma 
vardır. Kurnaz kişi doğruya, 
güzele, iyiye karşıdır. Yalan-
dan yanadır. Hep kendi çıka-
rını gözetir, kendi ağacı için 
başkasının ormanını yakabilir. 

Kendisi için, kurum için, çev-
resi için en büyük tehlikedir. 
Yönetici, böyle bir tehlikenin 
oluşmasına izin vermemeli, 
akıl ve zekayı dengeli biçim-
de kullanarak, yumuşak yö-
netimle gerektiğinde kurum 
yararı ve hizmet gerekleri ba-
kımından tatlı sert yönetim 
mekanizmasını kullanmalıdır. 

Akıl, Zeka, Kurnazlık ve 
Yönetimle İlgili Özlü Sözler

• “Zeki başkalarını bilendir; 
kendini bilen ise akıllıdır.” 
Lao Tzu

• “Zekâ ne yapacağınızı bilme-
diğiniz anda ne yapacağınızı 
bilmektir.”   J. Holt

• “Zeka, dünyayı yerinden oy-
natmaya yarayan manivela-
dır.” Honore de Balzac

• “Akıl ve zekа; ikincisi çok kul-
lаnışlı ve yаrаrlı bir şeydir. 
Akıl sürekli yükselir, zekаnın 
çıkаrlаrını çoğu zаmаn ihmаl 
eder, küçümser, bunun için de 
hаyаl gücü ile beslenir.” 

       Goethe

• “Cаhil insаnlаr kendileri-
ni mükemmel görmeye; zeki 
insаnlаr ise yeteneklerini hа-
fife аlmаyа eğilimlidirler.” 
Albert Einstein

• “Büyük beyinler fikirleri, orta 
beyinler olayları, küçük be-
yinler ise kişileri konuşur.” 
Hyman Rickover

• “Bir yöneticinin zekasını be-
lirlemenin ilk yolu; etrafın-
daki insanlara bakmaktır.”   
Niccolo Machiavelli

• “Akıllı insan düşündüğü her 
şeyi söylemez, fakat söyleye-
ceği her şeyi düşünerek söy-
ler.”  Aristoteles

• “Akıl; sonradan ah çekmek 
için değil, önceden düşü-
nüp tedbir almak içindir.”      
Mevlana

• “Akıllılar, zayıf taraflarını 
bildiklerinden, yanılmaya-
caklarını ileri sürmezler.”     
Thomas Jefferson

• “İslam’ın temeli ahlâk, ahlâ-
kın özü bilgi, bilginin özü de 
akıldır.”  Hacı Bektaş-ı Veli

• “İnsanın akıllıca hareket ede-
bilmesi için üç yolu vardır; 
birincisi, yapacağı şey üze-
rine düşünmektir ki bu en 
asil yoldur. İkincisi, önceden 
yapılmış iyi bir şeyi tenkit 
etmekle olur, bu en kolay yol-
dur. Üçüncüsüne gelince bu 
en acı yoldur, deneyerek ve 

uğraşarak bulduğun yoldur.”  
Konfüçyus

• “Kuşu yükselten kanat, in-
sanı yükselten akıldır.”          
Çerkes Atasözü

• “Kurnaz insanlar okumayı 
küçümser, basit insanlar ona 
hayran olur. Akıllı insan-
lar da ondan yararlanırlar.”  
Francis Bacon

• “Kurnazlıklar ve ihanetler, 
ancak beceriksizliğin mahsu-
lüdür.” Rochefaucauld

• “Korkutularak büyütü-
len çocuk, sinsiliği ve kur-
nazca aldatmayı öğrenir.”                    
Doğan Cüceloğlu

• “Sağduyu (aklıselimlik), yer-
yüzünde adalete en uygun 
şekilde dağıtılmıştır. Öyle ki 
herkes aklıselimlik açısından 
kendisinin en iyi şekilde do-
natılmış olduğunu düşünür. 
Hatta sahip oldukları hiçbir 
şeyle yetinemeyen insanlar 
bile, daha fazla akıl istemez-
ler. Asıl olan, daha yüksek 
bir akla sahip olmak değildir. 
Onu iyi kullanabilmektir. 
İyi kullanılamadığında, en 
yüce diye bildiğimiz insanlar, 
çoğu zaman doğru davranış-
lar sergiledikleri gibi çok bü-
yük yanlışlar da yapabilirler. 
Ve çok yavaş yürümesine 
rağmen doğru istikamette 
giden kişiler, çok hızlı olma-
sına rağmen ters yöne gi-
denlerden daha çok ilerler.”                                  
Descartes

• “Tilkiden kurnazı yoktur ama 
pazar onun postu ile doludur”                                      
Anonim
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Bilim İnsanları, İki Atomu 
Birbirleriyle ‘Konuşurken’ Yakaladılar

Hollandalı ve Alman bir grup 
bilim insanı, titanyum atomla-
rıyla yaptıkları bir çalışmada 
bugüne dek görmedikleri bir 
keşif yaptılar. Yapılan çalışma, 
titanyum atomlarının birbir-
leri arasında sürekli ve de-
ğişken bir iletişim olduğunu 
ortaya koydu. Uzmanlar bu 
iletişimi, atomların konuşması 
olarak açıklıyorlar. Elbette bu 
konuşma, insanların birbirle-
ri arasında yaptığı gibi ya da 
hayvanların iletişim için çı-
kardıkları sesler gibi değildi. 
Ancak bilim insanları, yaptık-
ları çalışmalar sonucunda elde 
ettikleri bulguları atomların 
iletişimi olarak kabul ediyor-
lar. Fizikçiler, söz konusu keşfi 
yaparken titantum atomlarını 
spinleri, 1 kelvin derece sıcak-
lıkta bulunduğu yüzeye yapış-
ması ve neredeyse hareketsiz 
hale gelmesi nedeniyle bilinçli 
olarak tercih ettiler. Titanyum 

atomlarının bu özelliği, bilim 
insanlarının çalışmalarını ve 
atomların, rahatlıkla birbirle-
rinden ayrıştırılabilmelerini 
kolaylaştırdı. Ayrıca hareke-
ti zayıflayan atomlar üzerine 
verilen elektrik dalgaları, ato-
mun dönüş yönünü değiştire-
biliyor ya da iki atomun birbiri 
ile etkileşime girmesini sağla-
yabiliyordu. Bilim insanları, 
iki atomun spinlerinin birbir-
leriyle bağımlı olduğunda, 
bu atomları kuantumda do-
lanmış olarak kabul ediyorlar. 
İşte bunu fırsata çeviren bilim 

insanları, atomları birbirlerine 
1 nanometre kadar yakınlaş-
tırdılar. Daha sonra atomlar-
dan bir tanesine ufak bir elekt-
rik dalgası veren fizikçiler, bu 
atomun hareketini değiştirir-
ken diğerinin ne yapacağına 
baktılar. Elde edilen sonuçlar, 
atomların birbirleriyle sürekli 
ve değişken bir iletişim halin-
de olduğunu ortaya koydu. 
Çalışmalarını kuantum fizi-
ği alanında sürdüren Sander 
Otte, atomlar arasındaki ile-
tişimi şöyle açıklıyor: “Atom-
ların yaptığı şey, bir kapının ça-
lınması gibiydi. Siz nasıl kapıyı 
çaldığınızda kim o sorusuyla kar-
şılaşıyorsanız, atomlar da anlık 
reaksiyonlarda bu iletişimi sağ-
lamış oluyorlardı.” Uzmanlar, 
atomların girdiği iletişimin 
yalnızca 15 nanosaniyede (sa-
niyenin milyarda biri) gerçek-
leştiğini belirtiyorlar.
www.webtekno.com

Grönland Yok Oluşa Adım Adım Yaklaşıyor: 
Erime Durdurulamaz Seviyede

Uluslararası bilim insanların-
dan oluşan bir ekip yaptık-
ları çalışmayla, Grönland’in 
önemli bir kısmının yok ol-
manın eşiğinde bulunduğu-
nu, hızlanan erimenin küresel 
ısınma durdurulsa bile kaçı-
nılmaz olduğunu ortaya koy-
du. Buz tabakasınının tama-
men erimesinin küresel deniz 
seviyesinde ortalama 7 metre 
yükselmeye neden olacağını 
ifade eden araştırmacılar, bu 
durumun dünyayı etkileyen 
zincirleme afetlere neden ola-

cağı konusunda uyardı. Bu-
nunla birlikte, iklim değişikli-
ği nedeniyle hali hazırda artan 
küresel sıcaklıklar nedeniyle, 
şimdiye kadar  trilyonlarca 
ton Grönland buzunun okya-
nuslara karıştığı düşünülüyor. 
Almanya’daki Potsdam İklim 
Etki Araştırmaları Enstitü-
sü’nden Niklas Boers, “Eşikte-
yiz ve her yıl olduğu gibi devam 
eden karbondioksit emisyonları, 
devrilme noktasını geçme olası-
lığını katlanarak artırıyor. An-
cak, sonuçlarımız yakın gelecekte 

önemli ölçüde artan erime olaca-
ğını gösteriyor ve bu endişe veri-
ci. Grönland buz tabakasının ori-
jinal yüksekliğine geri dönmesini 
sağlamak için sıcaklıkları sanayi 
öncesi seviyelerin altına çekmek 
zorundayız. Mevcut ve yakın ge-
lecekteki buz kaybı büyük ölçüde 
geri döndürülemez olacak. Bu 
nedenle, fosil yakıt kaynaklı emis-
yonları hızla ve önemli ölçüde 
azaltmamızın ve buz tabakasını 
ve iklimimizi yeniden dengeleme-
mizin tam zamanı” dedi.
www.ntv.com.tr

Bilim-Teknoloji
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Bebeklerin Plasentasında Mikroplastik Parçacıklar 
Bulundu: ‘Bebekler Doğmadan Kirleniyor’

İnsan Yapımı Nesnelerin Ağırlığı 
Dünyadaki Tüm Canlıların Ağırlığını Aştı

Anne karnındaki bebekle-
ri sarmalayan plasentada ilk 
kez mikroplastik parçacıklar 
bulundu. Mikroplastiklerin 
vücutta nasıl bir etki yarattı-
ğı henüz bilinmiyor. Ancak 
uzmanlar, bu parçacıkların 
uzun vadeli zararları olabile-
ceğini, anne karnındaki fetü-
sün gelişmekte olan bağışıklık 
sistemini olumsuz etkileyebi-
leceğini belirtiyor. Guardian 
gazetesinde yer alan haber-
de, mikroplastiklerin annenin 
yeme içmesi veya solunumu 
yoluyla plasentaya ulaştığının 
tahmin edildiği belirtiliyor. 
Plastik parçacıklarına, plasen-
tanın hem anne hem de fetüs 
tarafında, ayrıca fetüsün geliş-
tiği zarın içinde de rastlandı.
Bulunan parçacık sayısı ise 12 

kadardı. Ancak her plasenta-
nın sadece yüzde 4’lük kısmı 
incelendi. Bu da plasenta top-
lamının çok daha fazla sayıda 
mikroplastik içerdiğine işaret 
ediyor. Bulunan parçacıkların 
mavi, kırmızı, turuncu veya 
pembe renkli olması, bunların 
ambalajlardan, boya, kozme-
tik veya kişisel bakım ürünle-
rinden kaynaklanabileceğini 
gösteriyor. Parçacıkların her 

birinin 10 mikron büyük-
lüğünde (0.01 mm) olması, 
bunların kan dolaşımına da 
girebilmesi ve kan yoluyla ta-
şınabilmesi anlamına geliyor.
Araştırmacılar, bu parçacıkla-
rın bebeklerin vücuduna da 
girmiş olabileceğini söylüyor. 
Araştırmayı yürüten Antonio 
Ragusa yaptığı açıklamada, 
“Sanki cyborg (insan ve robot ka-
rışımı sibernetik organizma) bir 
bebek sahibisiniz; sadece insan 
hücrelerinden oluşmayan, biyolo-
jik ve inorganik özelliklerin karı-
şımı olan bir bebek.” ifadelerini 
kullandı.

Araştırmanın sonuçları Envi-
ronment International dergi-
sinde yayımlandı. 

www.bbc.com

Bilim insanları, 1900’den bu 
yana üretilmiş insan yapımı 
nesnelerin ağırlığını, geze-
genimizdeki tüm canlıların 
ağırlığı (biyokütle) ile kıyas-
ladı. İnsan yapımı ürünlerin 
ağırlığının her 20 yılda bir 
ikiye katlandığı tespit edildi. 
Araştırmacılar, insan yapımı 
nesnelerin ağırlığının 2020 yılı 
sonu itibarıyla dünyadaki tüm 
canlıların toplam ağırlığını aş-
mış olacağını tahmin ediyor. 
Yani yeryüzündeki tüm plas-
tik, tuğla, beton ve diğer insan 
yapımı nesneler, ilk kez geze-
gendeki bitki ve hayvanların 
ağırlığını aşmış olacak. İnsan 
yapımı nesnelerin tahmini 
ağırlığı bir teratona (1 trilyon 

ton) ulaştı. Araştırma ekibin-
den sorumlu Dr. Ron Milo 
yaptığı açıklamada, “İnsanın 
dünyayı şekillendirmede oynadı-
ğı büyük rolü ve Dünya’nın du-
rumunu göstermesi bakımından 
bu tahminler sembolik önem taşı-
yor. Her birimizin rolü, ne kadar 
tüketim yaptığımız ve canlı dün-
ya ile insanlık arasında daha iyi 
bir dengeyi nasıl kuracağımız ko-

nusunda kafa yormak için bir ne-
den teşkil ediyor.” dedi. Yeryü-
zündeki canlıların ağırlığı ise 
ormanların ve doğal ortam-
ların kaybı nedeniyle giderek 
azalıyor. Bir aşamada bu iki-
sinin eşitleneceğini öngören 
araştırmacılar, bunun 2020 
yılında gerçekleştiğini tahmin 
ediyor. Tanımlama farklarına 
göre bu tarihe birkaç yıl erken 
veya geç ulaşılabileceği ifade 
ediliyor. Nature dergisinde 
yayımlanan araştırma, insan-
lığın dünyaya olan etkisinin 
en üst düzeylere çıkmasını 
ifade eden Antroposen çağına 
(İnsan Çağı) girdiğimizin yeni 
bir kanıtı olarak görülüyor. 
www.bbc.com
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İlk İnsanlar Kış Uykusuna Yatmış Olabilir
Dünyanın en önemli fosil 
alanlarından biri olan ve İs-
panya’nın kuzeyinde yer alan 
Burgos şehrindeki Sima de los 
Huesos adını taşıyan mağara-
da yapılan kazılar, ilk insanla-
rın kış uykusuna yatmış olabi-
leceğini ortaya koydu. Büyük 
insansı maymunlar veya in-
sangiller olarak da tanımla-
nan hominidlere dair yapılan 
kazılarda kemiklerde bulunan 
lezyonlar ve tahribatların, kış 
uykusuna yatan hayvanlarla 
benzer olduğu aktarıldı. Bilim 
insanlarının ulaştığı sonuçlar, 
atalarımızın sert kışlarla me-
tabolizmalarını yavaşlatarak 
ve aylar boyunca uyuyarak 
mücadele ettiğini gösteriyor.
Araştırmacılar büyük bir me-
zar olduğuna inanılan ma-
ğarada binlerce diş ve kemik 
parçası bulmuştu. Uzun za-

mandır bu alanda kazı yapan 
araştırmacılara göre kemikler 
buraya bilerek atılmış olabilir.
Dört yüz bin yaşında olan 
fosiller çok büyük ihtimalle 
Neandertallere ya da onların 
da atalarına ait. L’Anthro-
pologie’de yayımlanan, Ju-
an-Luis Arsuaga ve Antonis 
Bartsiokas imzalı makalede, 
fosillerde mevsimler boyun-
ca değişimlerin gözlemlediği, 

bunun da kemik gelişimine 
her yıl birkaç ay boyunca ara 
verildiğine işaret ettiği belir-
tildi. Araştırmada ilk insanla-
rın kış uykusuyla yiyeceklerin 
kısıtlı olduğu hayatta kalma-
larını sağlayan metabolik dö-
nemlere girdiği kaleme alındı.
Araştırmada Avrupa’nın ku-
zeyinde çok soğuk koşullarda 
yaşamış olan İnuit halkları ve 
Samiler’de kış uykusu izlerine 
rastlanmazken İspanya’da bu 
izlerin yer alması ise vücuttaki 
yağ oranı ile açıklandı. Araş-
tırmacılara göre yağlı balıklar 
ve ren geyiği gibi yiyecekler, 
İnuit halkları ve Samiler için 
gerekli yağı sağlarken yarım 
milyon yıl önce İberya yarım 
adasındaki Sima’da yaşayan 
insanlar yeterli yiyecek bula-
mamış olabilir.
www.bbc.com

Bilim-Teknoloji

Işık Hızını Kırmayı Başardılar

Bilim insanları, sıcak plazma 
içinde ışık dalgasının grup hı-
zını ışık hızının yüzde 30’dan 
fazla üzerine çıkararak ışık hı-
zını kırmayı başardılar. Ancak 
teknik olarak hala ışık hızının 

aşıldığını söylemek müm-
kün değil. Her bir ışık fotonu 
yaklaşık olarak saniyede 300 
bin kilometre hızla hareket 
etmektedir ve bilim insanları-
na göre bu hız, aynı zamanda 
evrenin hız limitidir. Bir başka 
deyiş ile ışık hızından daha 
hızlı hareket etmenin imka-
nı bulunmuyor. Her ne kadar 
ışık hızını değiştirmenin ya 
da aşmanın -en azından şu an 
için- bir yolu bulunmuyor olsa 
da ışık dalgası gruplarını ma-
nipüle etmenin yolu bulunu-
yor. Amerikalı bilim insanları, 
tam olarak bunu yaparak ışık 
hızını, mikro ölçekte de olsa, 
ışığın kendisi ile aşmayı başar-
dılar. Elektronları bir lazerle 
hidrojen ve helyum iyonları 
akımından uzaklaştıran bilim 

insanları, ikinci bir ışık kayna-
ğı tarafından gönderilen ışık 
darbeleri ile grup hızını de-
ğiştirmeyi başardılar. Böylece 
bilim insanları, sıcak plazma 
içinde ışık dalgalarının hızını 
yüzde 30’dan fazla hızlandır-
mış oldular. Söz konusu çalış-
ma fazlasıyla heyecan verici 
olsa da ışık hızını aşıp yıldız-
lararası seyahati mümkün 
kılması için henüz erken. Söz 
konusu keşfin uzay teknolo-
jilerinden ziyade lazer tekno-
lojilerinin gelişimine faydası 
olacağı belirtiliyor. Söz konu-
su çalışmanın geliştirilmesiyle 
birlikte yeni nesil lazerler, katı 
hal optik malzemeler yerine 
plazma akışını kullanacak tek-
nolojilere yönelebilirler.
www.webtekno.com
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Bilim İnsanları, İnsan Beyninde 
Hareket Eden Bir ‘Düşünceyi’ Takip Ettiler

Ameliyat geçiren epilepsi has-
talarıyla gerçekleştirilen yeni 
bir çalışma, sinirbilimcilere bir 
“düşüncenin” insan beynin-
de nasıl bir hareketlenmeye 
neden olduğunu detaylı bir 
şekilde izleme imkanı sundu. 
Berkeley Üniversitesi’ndeki 
bilim insanları tarafından ger-
çekleştirilen yeni çalışmada 
elektrokortikografi (ECoG) 
adlı hassas bir teknik kullanıl-
dı ve nöronların elektriksel ak-

tivitesi kaydedildi. Paylaşılan 
bilgilere göre 16 katılımcı ile 
gerçekleştirilen çalışma, Fron-
tal korteksin bir orkestra şefi 
gibi rol aldığını ortaya koydu.
Çalışmanın baş yazarı olan si-
nirbilimci Avgusta Shestyuk, 
fMRI çalışmalarının, beynin 
görevleri zorlaştıkça prefron-
tal kortekste daha fazla ak-
tivite kaydettiğini ifade ede-
rek; çalışmada ortaya çıkan 
asıl “garipliğin” beynin farklı 

bölgelerinin çalışma zamanla-
ması olduğunu ifade etti. Bir 
uyarıcıya yanıt veren alanlar, 
çoğu zaman daha uyarıldığı 
sırada aktif hale geliyordu. 
Shestyuk’a göre bu durum, 
bazı insanların karşısındaki 
kişiyi henüz dinlemeden nasıl 
söyleyeceklerini tahmin edip 
bunlara yanıt verebildiğini or-
taya koyuyor.

www.webtekno.com

Vücuda Enjekte Edilebilen 
Dünyanın En Küçük Çipi Geliştirildi

Bilim-Teknoloji

Sebze ve Meyve Atıklarından, Çimentodan 
3 Kat Daha Dayanıklı Yapı Malzemesi Üretildi

Tokyo Üniversitesi’nde görev-
li bilim insanları, sıcak basınç 
tekniği sayesinde muz, kabak 
ve soğan gibi sebze ve mey-
ve atıklarından, çimentodan 
3 kat daha dayanıklı bir yapı 
malzemesi oluşturmayı başar-
dı. Tokyo Üniversitesi Endüst-
riyel Bilimler Enstitüsü’nde 
bulunan araştırma grubunun 
lideri Yuka Sakai, Dünya ça-

pında endüstriyel ve ev tipi 
gıda atığının her yıl milyon-
larca tona ulaştığını belirterek, 
doğaya zarar vermek yerine 
bu tür organik atıkları daha 
faydalı bir hale dönüştürmek 
için bu yola çıktıklarını belirt-
ti. Bilim insanları, yapı malze-
mesini üretmek için sıcak ba-
sınç tekniğinden faydalandı. 
Atıklar, vakumlu bir şekilde 

toz haline getirildikten sonra 
sıcak suya ve basınca maruz 
bırakıldı ve yapı malzemesi  
meydana geldi. Araştırmacı-
lar, kullandıkları teknik saye-
sinde inşaattan 4 ay sonra bile 
malzemenin yapısında her-
hangi bir değişiklik olmadığı-
nı, dayanıklılığını korumaya 
devam ettiğini dile getirdi. 
www.webtekno.com

Columbia Üniversitesi’nden 
bilim insanları, insan vücu-
duna iğne ile gönderilebilen 
mikroçip geliştirmeyi başar-
dı. Üretilen mikroçip, şu an 
için yalnızca vücut sıcaklığı 
ölçebiliyor olsa da; çipi geliş-
tiren ekibin başında olan Ken 
Shepard, tamamen çalışan bir 
çipin boyutlarının ne kadar 
küçültülebileceğini görmek 
için tüm sınırları zorladıkla-
rını söylüyor. Bu tür çiplerin 

tıbbi cihaz sektöründe devrim 
niteliğinde olduğunu söyle-
yen bilim insanı, tasarlanan 
çipin başka hiçbir şeye ihtiyaç 
duymayan elektronik devre 
olduğunu söylüyor. Mikros-
kop altında incelendiğinde 
görülebilen çipin, toplam hac-
mi 0,1 milimetreküpten daha 
az. Uzmanlar, bu çipin çalışa-
bilmesini sağlamak için özel 
bir piezoelektrik dönüştürücü 
oluşturdular. Bu dönüştürü-

cü, çipin çalışması için gerekli 
olan enerjinin üretilmesini ve 
vücuttan toplanan verilerin 
kontrol cihazlarına aktarıl-
masını sağlıyor. Mikroçipin 
yapabileceği diğer potansiyel 
özellikler ise şeker, oksijen sa-
turasyonu ve diğer solunum 
fonksiyonları olarak karşımı-
za çıkıyor.

www.webtekno.com
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İstanbul doğası, kültürel ve ta-
rihsel zenginliği bakımından 
yalnızca Türkiye’nin değil 
aynı zamanda dünyanın da en 
önemli şehirlerinden birisidir. 
Coğrafi olarak Asya ve Avru-
pa arasında bir köprü olma-
sıyla bir bakıma Doğu ve Batı 
kültürünü birbiriyle buluştur-
maktadır.

İstanbul tarihin iki büyük 
imparatorluğuna başkentlik 
etmiştir. Roma İmparatoru I. 
Konstantin’in, başkenti Ro-
ma’dan İstanbul’a taşınmasıy-
la birlikte Roma İmparatorlu-
ğu, Doğu ve Batı olarak ikiye 
ayrılmıştır (MS 330). Kentin 
bilinen en eski ismi “Byzan-
tion”, bu dönemde Megaralı 
Kral Byzantas’ın onuruna ve-
rilmiş bir isimdir. Konstantin 
başkenti buraya taşıdığında 
“Nova Roma” (Yeni Roma) 
ismini verse de ölümünün 

ardından şehir Konstantino-
polis (Konstantin’in Şehri) adı 
ile anılmıştır. Şüphesiz İstan-
bul’un inşa edilmesi tarihin en 
önemli kararlarından biridir. 
Bugün tarihî yarımada ola-
rak anılan bölge İstanbul’un 
Konstantin dönemindeki sı-
nırlarını oluşturmaktadır. 

Doğu Roma İmparatorluğu 
kendi döneminde hiçbir za-
man Bizans İmparatorluğu 
olarak anılmamıştır. Bu isim 
ilk kez 16. yüzyılda Alman 
tarihçi Hieronymus Wolff ta-
rafından kullanılmıştır. Doğu 
Roma İmparatorluğu en par-
lak dönemini Jüstinianus za-
manında (527-565) yaşamıştır. 
İlerleyen dönemlerde Arap 
akınları ve Haçlı seferleri 
Doğu Roma’ya büyük zarar-
lar vermiş, Katolik-Ortodoks 
çatışması Doğu Roma’yı batı 
Avrupa ile karşı karşıya ge-

tirmiştir. 1204’de kente giren 
Haçlı orduları kenti yağmala-
mış, ateşe vermiş ve yağma-
nın ardından kentte, bir Latin 
İmparatorluğu kurmuştur. 
57 yıl süren işgalin ardından, 
kenti terk ettiklerinde geriye 
yıkık bir ülke kalmıştır. İm-
paratorluk uzun bir direnişin 
ardından 1453 yılında Fatih 
Sultan Mehmet’e yenik düş-
müştü. Fatih, şehre büyük bir 
coşku ile girmiş ancak büyük 
bir hayal kırıklığı yaşamıştır. 
Çünkü onun hayallerindeki 
şehir Haçlılar tarafından yağ-
malanmış, Ayasofya dâhil bir-
çok yapı talan edilmiştir. Fatih 
Sultan Mehmet’in en büyük 
başarılarından biri de bu yıkık 
şehre yeniden hayat vermesi 
olmuştur. 

İstanbul, Asya ve Avrupa kıta-
larının kesiştiği bir coğrafyada 
yer alır. Boğazın batısı Avru-

Gezi Rotası

Dünyanın Kutlu Başkenti: İstanbul
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pa, doğusu ise Asya kıtasında 
kalır. Kent aynı zamanda Ka-
radeniz ile Akdeniz’i birleşti-
ren bir boğaza sahiptir. Geç-
mişte ve günümüzde önemli 
bir stratejik konuma sahip 
şehir, Türkiye’nin Marmara 
bölgesi sınırları içerisindedir. 
İstanbul yedi tepe üzerine 
kurulmuştur. Topkapı Sara-
yı,Çemberlitaş, Beyazıt, Fatih, 
Yavuzselim, Edirnekapı ve 
Kocamustafapaşa bu te-
peleri oluşturur.

İstanbul, yılın tüm ay-
larında turist çeken 
bir yapıya sahiptir. 
Kent her dönemde 
ayrı bir güzellik su-
nar. İlkbaharda mor 
çiçekler açan erguvan 
ağaçları, sonbaharda 
ise sararan bitki örtüsü 
kent sokaklarını ve cad-
delerini manzara tablolarını 
aratmayacak bir güzelliğe bü-
rümektedir. Aynı şekilde kışın 
bembeyaz karlar altında İstik-
lal Caddesi, Avrupa şehirleri-
ni aratmayacak bir güzelliğe 
sahiptir. 

İstanbul tarihî ve doğal zen-
ginlikleri bakımından dünya-
nın en önde gelen şehirlerin-
den biridir. Genellikle turistik 
noktalar “Tarihî Yarımada” 
denen bölgede toplanmıştır. 

Bu kent tarihte iki büyük im-
paratorluğa ve iki kutsal dine 
merkez olmuştur. Bu geçmişin 
geride kalan izleri, şehrin dört 
bir yanında görülebilmektedir. 

İstanbul, hem İslam’ın hem 
de Ortodoks Hristiyanlığın en 
önemli mabetlerine ev sahipli-
ği yapar. İstanbul’un gezilecek 
yerleri arasında yer alan şeh-
rin en ünlü yapıları bir arada 

yürüme mesafesindedir. 
Fatih Sultan Mehmet, kente 
at üstünde büyük bir karşıla-
ma töreniyle girmiş ve Aya-
sofya’yı ziyaret etmişti. Onun 
ardından bir gelenek olarak 
kentte ilk ziyaret noktası Aya-
sofya olarak kalmıştır. 

İstanbul, Bizans ve Osman-
lı’dan gelen bir mutfak kül-
türüne sahiptir. Ancak ge-
leneksel yemeklerin çoğu 
unutulmuş ve yerini yenileri-
ne bırakmıştır. Kentin mutfak 
kültürü dönemlere göre değiş-
se de bazı lezzetler her zaman 
popülaritesini korumuştur. 
Kent mutfağı bölgeler arası 
değişiklik gösterse de Türk 
mutfağının tüm lezzetlerini 
bir arada sunar.

İstanbul alışverişte dünyanın 
en önde gelen şehirlerinden bi-
ridir. Türkiye’deki AVM’lerin 
%30’u İstanbul’dadır. AVM’le-
rin dışında, otantik pazarlar 
vardır ki; bunların başında 
Kapalıçarşı gelir. Burada çoğu 
ürün el işidir. Eğer altın, halı, 
kilim, bakır ürünlerden hedi-
yelikler almak istiyorsanız ilk 

durağınız Kapalıçarşı olmalı-
dır. Mısır Çarşısı ve Eminönü 
sokakları da tam anlamıyla bir 
alışveriş cennetidir. 

İstanbul aynı zamanda kültü-
rel bir başkent, yani etkinlikler 
şehridir. Sizi renkli ve zengin 
hayatı ile şaşırtabilir. Klasik 
eğlence mekânlarının yanı 
sıra dopdolu festival, konser 
ve tiyatro oyunlarına giderek 

keyifli vakit geçirebilirsiniz.   
Yılın her mevsiminde 

ardı arkası kesilmeyen 
festivaller, panayırlar, 
etkinlikler ve organi-
zasyonlar mevcuttur. 
Baharın gelişiyle gittik-
çe artan ve yaz mevsi-
minde neredeyse her 

parka yayılan festivaller, 
binlerce kişinin katılımı 

ile gerçekleşir.  İstanbul 
Uluslararası Kukla Festiva-

li, İstanbul Uluslararası Dans 
Festivali, İstanbul Film Festi-
vali, İstanbul Sahaf Festivali, 
İstanbul Alışveriş Festivali, İs-
tanbul Jazz Festivali ve İstan-
bul Bienali bunlardan sadece 
birkaçıdır.

İstanbul’da herkesin görmesi 
gereken yüzlerce önemli tari-
hi, turistik mekan bulunmak-
tadır. Ancak yazımızda bun-
ların hepsinden bahsetmek 
mümkün olamayacağı için 
sizler için en önemli duraklar 
arasından belirlediğimiz seç-
kiyi beğenilerinize sunuyoruz.

Ayasofya: Listemizin başında 
bulunan Ayasofya, dünya mi-
marlık tarihinin en görkemli 
yapılarından biridir. Kuşkusuz 
geçmişte ve günümüzde Aya-
sofya şehrin en büyük sembo-
lü olmuştur. Tarihi Konstan-
tin’e kadar uzanır. Daha önce 
iki kez yapılan ancak çeşitli 
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halk isyanlarıyla yok olan ki-
liselerin yerine günümüzdeki 
yapının temelleri İmparator 
Jüstinianus döneminde atılmış 
ve 5 yıl gibi kısa bir sürede ta-
mamlanmıştır. Ayasofya, Fa-
tih’in şehri almasıyla beraber 
şehirde yapılan ilk işlerden 
biri olarak camiye çevrilmiş, 
mozaikler ve ikonalar tahrip 
edilmeyecek şekilde üzeri ka-
patılmıştır. Yapı tarih boyunca 
birçok kez restore edilmiştir. 
Osmanlı döneminde de en bü-
yük restorasyonu Mimar Sinan 
yapmış yapının kubbesi pa-
yandalarla güçlendirilmiştir. 1 
Şubat 1935’de müzeye çevrilen 
Ayasofya, 2020 yılında, Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi 
ile cami statüsüne dönmüş ve 
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi 
adıyla ibadete açılmıştır.

Galata Kulesi: Kuşkusuz Ga-
lata Kulesi, İstanbul’da gezile-
cek yerler içindeki en roman-
tik yapılardan biridir. Şehrin 
siluetini oluşturan en önemli 
unsurlardan biri olan kule 
hakkında birçok efsane üretil-
miştir. Bu görkemli kulenin ne 
zaman yapıldığı kesin olmasa 
da İmparator Jüstinianus za-
manında inşa edildiği varsayıl-
maktadır. Galata Kulesi, Cene-
vizliler tarafından İsa Kulesi, 
Bizanslılar tarafından Büyük 
Kule isimleriyle de anılmıştır. 
Kulenin yüksekliği 69,90 met-
re, yarıçapı ise 16,45 metredir. 
Kule Osmanlı döneminde ha-

pishane, sığınak, yangın ihba-
rı ve rasathane gibi amaçlarla 
kullanılmış ve sık sık restore 
edilmiştir.

Sultanahmet Camii: İstan-
bul’un en önemli siluetle-
rinden biridir. 1609-16 yılla-
rı arasında Sultan I. Ahmet 
tarafından Mimar Sedefkâr 
Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. 
Klasik Dönem’in son büyük 
camisi olarak kabul edilmek-
tedir. Son derece gösterişli 
olan caminin mihrabı, minbe-
ri, hünkâr mahfeli özel olarak 
işlenmiş birer sanat eseri nite-
liği taşır. Sultanahmet dünya-
da 6 minareli olan tek camidir. 
Caminin yapıldığı dönemde 
Kâbe’de bulunan Mekke Ca-
mii de 6 minareli idi. Sultanah-
met Camii tamamlandıktan 
sonra “Mekke Camii ile yarı-
şıldı” gibi bir algı oluşmaması 
için Mekke Camii’ne bir mina-
re daha eklenmiştir.

Topkapı Sarayı: Farklı türler-
deki koleksiyonları ve Osman-
lı tarihinin derin izlerini barın-
dırmasıyla turistler için de ilgi 
çekici bir yapıttır. 1453 yılında 
İstanbul’un fethinden sonra 
1460 yılında yapımına başla-
nan Topkapı Sarayı 18 yılda 
tamamlanmıştır. Fatih Sultan 
Mehmet’ten itibaren 31 pa-
dişah ağırlayan saray, en son 
Sultan Abdülmecit dönemine 
kadar imparatorluğun idare, 
eğitim ve sanat merkezi olarak 

kullanılmıştır. Cumhuriyet’in 
kurulmasından sonra 1924’te 
müze haline getirilmiştir. 700 
bin metrekarelik alanıyla dün-
yanın en büyük müze-sarayla-
rından biridir.

Dolmabahçe Sarayı: Sultan 
Abdülmecit tarafından 1843-
1856 yılları arasında yaptırıl-
mıştır. Saray 1856’dan hilafe-
tin kaldırıldığı 1924’e değin 6 
padişaha ve Osmanlı Halifesi 
Abdülmecid Efendi’ye ev sa-
hipliği yapmıştır. 1927 - 1949 
yılları arasında ise Cumhur-
başkanlığı makamı olarak 
kullanılmıştır. Mustafa Kemal 
Atatürk, 1927-1938 yılları ara-
sında bu sarayı kullanmış ve 
son nefesini 10 Kasım 1938’de 
burada vermiştir.

Yerebatan Sarnıcı: Jüstinianus 
tarafından kentin su ihtiyacını 
karşılamak için yaptırılmış-
tır. Yapının bulunduğu yerde 
daha önce bir bazilikanın ol-
masından dolayı, Bazilika Sar-
nıcı olarak da anılır. Sarnıcın 
tuğladan örülmüş 4,8 metre 
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kalınlığındaki duvarları ve ze-
mini Horasan harcından ka-
lın bir tabakayla sıvanarak su 
geçirmez bir hale getirilmiş-
tir. Yerebatan Sarnıcı yaklaşık 
100.000 ton su depolama kapa-
sitesine sahiptir. Günümüzde 
müze statüsünde işlev gören 
sarnıç çeşitli etkinliklere ev sa-
hipliği yapmaktadır.

Kariye Müzesi: Kariye Camii 
ya da özgün adıyla Hora Ma-
nastırı ve Kilisesi 534 yılında 
Justinianus döneminde Aziz 
Teodius tarafından bir manas-
tır olarak yaptırılmıştır. Hora 
Manastırı ve Kilisesi’ndeki bo-
yalı bezemeler, Paleologos Rö-
nesansı’nın en önemli sanatsal 
çabasını temsil eder. Bizans 
resminin en başarılı örnekle-
rinden biri kabul edilen Kili-
se Bizans sanatının en önemli 
ürünü olarak kabul edilir. 

İstiklal Caddesi:  Bir zaman-
lar “Grand Rue de Pera” ola-
rak bilinen yolun iki yanında, 
19. yüzyıl sonlarında yapılmış 
apartmanların yanı sıra, gör-
kemli kapıları ve cepheleriyle 
dikkat çeken elçilik binaları 
sıralanır. Bölge, çevresindeki 
çok sayıda sinema ve şık resto-
ranla cıvıl cıvıldır.

Rumeli Hisarı: 1452 yılında, 
İstanbul’un fethinin ilk adımı 
olarak inşa edilmiştir. Boğazın 
en dar noktasına yaptırılan hi-
sarın planları bizzat Fatih tara-

fından çizilmiştir. Yapımı dört 
ay gibi kısa bir sürede tamam-
lanmıştır. 1953 yılında restore 
edilen hisardaki açık hava ti-
yatrosu, günümüzde Ulusla-
rarası İstanbul Müzik ve Dans 
Festivali gibi etkinliklere ev sa-
hipliği yapmaktadır.

Pierre Loti Tepesi: İstanbul’un 
Eyüp ilçesinde bulunan ve göz 
alıcı Haliç manzarasının seyre-
dilebildiği bir tepedir. Adını, 
1876 yılında İstanbul’a yerle-
şip sürekli burada bir kıraat-
haneye gelip romanını yazan 
Fransız yazardan almaktadır. 
Pierre Loti Tepesi, ziyaretçile-
rine yılın her mevsimi ayrı bir 
güzellik sunar.

İstanbul Arkeoloji Müzesi:  
1869 yılında Müze-i Hümayun 
ismiyle kurulmuştur. Bugün 
dünyanın en büyük müzele-
rinden biridir. Müze 1881’de 
Osman Hamdi Bey’in müdür 
olarak atanması ile büyük bir 
gelişme kaydetmiştir. Mü-
ze’nin en ünlü eserlerinden 
İskender Lahdi’de bu dönem-
de müze koleksiyonuna dahil 

edilmiştir. II. Dünya Savaşı 
sırasında savunma amacıyla 
boşaltıldıktan sonraki süreçte 
Osman Sümer, müzeyi Unger 
ilkelerine göre tekrar düzenle-
miş ve 1974 yılında tekrar zi-
yarete açılmıştır.

Mısır Çarşısı: İstanbul Eminö-
nü’nde yer alan ve 1660 yılın-
dan beri hizmet veren bir çar-
şıdır. Baharat Çarşısı olarak da 
bilinen bu büyük çarşı, renga-
renk baharatların yanı sıra yö-
resel kıyafet, kuruyemiş, çiçek 
tohumu ve kahve çeşitleri bula-
bileceğiniz geçmişten günümü-
ze uzanan özel bir mekandır.

Sunay Akın Oyuncak Müzesi: 
Dünyanın kırktan fazla ülkesi-
nin antika dükkanlarından ve 
mezatlarından satın alınarak 
1000’i aşkın oyuncakla kuru-
lan müze, 23 Nisan 2005 yı-
lında ziyarete açılmıştır. Müze 
bugün 4000’i aşkın oyuncağa 
ev sahipliği yapmaktadır. Her 
odası bir tiyatro sahnesi görü-
nümünde olan müzenin tasa-
rımını sahne tasarım sanatçısı 
Ayhan Doğan yapmıştır.

Miniatürk: Türkiye’deki çeşitli 
önemli yapıtların minyatürle-
rinin sergilendiği, 2003 yılın-
dan beri açık olan ve 60.000 
metrekare ile dünyanın en ge-
niş alana kurulmuş minyatür 
parkıdır. İçinde, 122 mimari 
eserin, 1/25 oranına küçül-
tülmüş modellerini bulmak 
mümkündür.



56

Covid-19 pandemisi nedeniyle 
okulların kapanmasından son-
ra tüm dünyadaki okul liderle-
ri, okulların yeniden açılması 
için yapılan planlamanın zor-
lu mücadelesi ile görevlendi-
rildiler. Kendi yalnızlıklarını, 
kaygılarını, yorgunluklarını 
ve okullarını uzaktan eğitime 
devam ettirmenin zorluklarını 
deneyimledikten sonra, şimdi 
pandeminin etkilerini hafiflet-
mek için okullarını yeniden ta-
sarlamaya çalışıyorlar.

Sosyal mesafeyle ilgili kaygılar 
sebebiyle, eğitimcilerin tenef-
füsü bir öncelik olarak gör-
memesi ve hatta belki de yok 
sayması çok muhtemel.Lütfen 

bunu yapmayın. Biz araştır-
macılar, çocuk doktorları ve 
okul liderleri teneffüsün salgın 
sebebiyle ortadan kaldırabil-
me ihtimalinden endişe duyu-
yoruz. Çocukların gelişimsel 
ihtiyaçları ile ilgili 30 yıllık 
bulgulara dayanarak, yayınla-
dığımız küresel bildiride tenef-
füslere neden öncelik verilmesi 
gerektiğini vurguluyoruz.

Teneffüs, çocukların genellik-
le fiziksel, sosyal ve duygusal 
gelişimleri için ortam sağla-
yan ve normal bir okul günün-
de yapılandırılmamış olan tek 
zamandır. Tüm bunlar akıl ve 
ruh sağlığı, derslere katılım 
gösterme ve öğrenmenin te-

melini oluşturur. Bu yüzden 
çocuklar okula döndüklerin-
de, teneffüsün anlamlı, eğlen-
celi ve kapsayıcı olmasını sağ-
lamalıyız. 

Peki, teneffüs neden bu kadar 
önemli ve neden şimdi?

Aylar süren fiziksel ve sosyal 
izolasyon, stres ve belirsiz-
likten sonra, öğrenciler okul 
derslerindeki açığı kapatmak-
tan ziyade birbirleriyle ilişki 
kurmak için destekleyici, gü-
venli ve kapsayıcı bir alana ih-
tiyaç duyacaklar. Öğrencinin 
gözünde teneffüs, bir ders ara-
sı ya da günlük gerekli fizik-
sel aktivite zamanından daha 

Çocuklar Pandemi Sonrasında Daha 
Fazla Teneffüse İhtiyaç Duyacaklar

Makale
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çok bir sosyalleşme alanıdır. 
Öğrenciler için her şeyden 
önemlisi, arkadaşlıklar, sosyal 
bağlar, kabul ve aidiyet hissi-
dir. Ve bunlar, oyun, eğlence 
ve serbest zaman aktiviteleri 
vasıtasıyla gerçekleşir. Hem de 
her yaşta. Teneffüs, öğrencile-
rin kendi yönettikleri, anlam-
lı ve eğlenceli oyunlara dahil 
oldukları ve akranlarıyla bağ 
kurabilecekleri okul gününün 
en iyi zamanıdır.

Teneffüs birçok çocuk için, 
özellikle de yoksulluğun yük-
sek olduğu mahallelerde ya-
şayanları düşündüğümüzde, 
tüm günlerini açık havada, 
bağımsız oyunlar oynayarak 
geçirdikleri tek zamanları ola-
bilir. Ekran başında geçen süre-
nin artması, kentsel yoğunluk, 
güvenli olmayan mahalleler, 
yaralanma ve kaçırılma kor-
kusu, erişilebilir veya uygun 
fiyatlı eğlence fırsatlarının ek-
sikliği ve organize sporlara 
fazla odaklanma gibi etkenle-
rin tümü serbest oyun ve eğ-
lence fırsatlarının azalmasına 
neden olur. Mevcut pandemi 
sürecinde ise çocukların zihin-
sel sağlığı ve duygusal refahı 
buna bağlıdır.

Pandeminin zihinsel sağlığa 
etkilerinin oldukça fazla oldu-
ğu ve bunun muhtemelen de-
vam edeceği çok açık. Zihinsel 
hastalıkların yüzde 70’inin ço-
cuklukta başladığı göz önün-
de bulundurulduğunda, ço-
cukların yaşadığımız kolektif 
travmadan kurtulmaları için 
zamana ve alana ihtiyacı ola-
caktır. Sosyal ilişkiler; özellikle, 
duygusal destek, eğlence, ya-
ratıcı oyun, fiziksel aktivite ve 
sosyal kimliklerin gelişimi için 
bir alan sağlar. Bunların hepsi 

çocukların genel gelişim ve re-
fahına katkı sağlar. Okulların 
planlama konusundaki çabala-
rı, çocukları kaygı, depresyon 
ve intihardaki yaygın artışa 
karşı korunmak için onların 
izolasyon ve yalnızlık duygula-
rını azaltmaya odaklanmalıdır.

Teneffüs Hakkı

Teneffüs temel bir insan hakkı-
dır. Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin en faz-
la göz ardı edilen maddelerin-
den biri olan 31. maddesinde 
şöyle denir: “Çocuğun dinlen-
me, boş zaman geçirme, yaşına 
uygun oyun ve eğlence faaliyetle-
rine katılma hakkı vardır.” Okul-
lar çocukların oyun oynama, 
dinlenme ve boş zaman hak-
larını koruma ve geliştirmede 
rol almaktan muaf değiller. 
Okullar, teneffüs ortamının 
kapsayıcı, herkes tarafından 
erişilebilir, sosyal zararın etki-
lerinden uzak ve tüm cinsiyet, 
yaş, gelişim aşaması ve beceri-
lere uygun olmasını sağlamak-
la yükümlüdür.

Peki ya COVID-19?

Amacımız, eğitimcilere tenef-
füsle ilgili sağlıklı ve anlamlı 
oyun fırsatları sağlayan pra-
tik ve bilimsel kanıtlara dayalı 
stratejiler sunarken bir taraf-
tan da virüsün yayılmasını en 
aza indirmeye katkı sağlamak.
ABD Hastalık Kontrol ve Ön-
leme Merkezleri şu anda tenef-
füsleri sınıflara göre bölmeyi 
öneriyor. Küçük gruplar sade-
ce virüsün yayılma riskini en 
aza indirmekle kalmayacak, 
aynı zamanda teneffüsün çok 
daha yönetilebilir, kapsayıcı 
ve eğlenceli olmasını sağlaya-
cak bir fırsat da yaratacaktır.

5 Öneri: 

Okullar, sağlık yetkilileri ile 
işbirliği içine girerek aşağıdaki 
önerileri dikkate alabilir:

1. Teneffüsleri, öğretmenle-
rin sınıflarıyla birlikte olduğu 
ve onları desteklediği bir ders 
zamanı olarak değerlendirin. 
Öğretmenler için ayrı bir mola 
zamanı ayarlayın.

2. Her çocuk için her gün en 
az iki kesintisiz teneffüs saati 
planlayın ve bu sürede çocuk-
ları mümkün olduğunca açık 
havada tutun.

3. Çocukları planlamaya dâ-
hil edin ve aralarından seçim 
yapabilecekleri seçenekler 
sağlayın. Sağlık ve güvenlik 
konusundaki beklentileri ve 
kuralları belirlemeye onları da 
dâhil edin.

4. Oyunun ve fiziksel aktivi-
tenin faydalarını yok edecek 
“koşmak yasak” ve “top at-
mak yasak” gibi katı kurallar-
dan kaçının.

5. Teneffüsü unutulan okul 
çalışması, sınıfta kötü bir dav-
ranış veya başka herhangi bir 
nedenden dolayı ceza olarak 
kullanmayın. Bunun yerine, 
tüm çocukların erişebilecekleri, 
kendilerini güvende ve dâhil 
olduklarını hissedebilecekleri 
anlamlı ve eğlenceli bir katılım 
yaşayabilmelerini sağlayın. 

Bu salgın bize, okulda serbest 
oyun ve eğlence için sosyal 
bağları ve sosyalleşme fırsat-
larını destekleme şeklimizi 
yeniden düşünme ve yeniden 
tasarlama imkânı veriyor.

Kaynak: https://theconversation.com/
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Yeni öğrenme modellerinin 
yükselişi ile beraber gelenek-
sel eğitim yöntemleri de kaçı-
nılmaz bir değişime uğruyor.

Yapay zekâ, makine öğrenimi, 
arttırılmış gerçeklik gibi tek-
nolojiler, eğitim sistemi opti-
mizasyonunu yalnızca öğren-
ciler adına değil; eğitimciler 
ve müfredat için de gerçekleş-
tiriyor. 

Öğrenme modellerinin gide-
rek daha fazla kişiselleştiği ve 
öğretmenlerin ise bilgi dağı-
tıcı rollerinin giderek eğitim 
teknolojisi rehberliğine evril-
meye başladığı günümüzde 
teknoloji, 21.yüzyıl eğitimini 
şekillendirmek için benzersiz 
bir fırsat sunuyor.

İşte hızla gelişen teknolojinin 
eğitim sistemine kazandırdığı 
yeni fırsatlar: 

Hem iş birlikçi hem gelişmiş 
öğretim ve öğrenme modelleri 
doğuyor

Klasik öğrenme modellerinin 
ezbere dayalı yöntemlerinin 
aksine; teknolojinin etkileşim 
sağlayan yönü, öğrencilerin 
geri bildirim alarak ve araş-
tırarak öğrenmelerine olanak 
sağlıyor. Bu etkileşim de öğ-
rencilerin tutku ve merakını 
doğrudan harekete geçiriyor.

Örneğin; haritada bir ala-
nı coğrafya kitapları yerine 
Google Earth gibi etkileşim-
li yazılımlardan incelemek; 

öğrenme hızını, isteğini ve 
becerisini önemli ölçüde iyi-
leştiriyor. ABD ve Avrupa’da 
aktif olarak kullanılan ve 
farklı dersler için hazırlanmış 
yazılımlar da öğrencilerin be-
ceri düzeyine adapte olarak 
en uygun hızda öğrenme ko-
şulu yaratıyor. Uyarlanabilir 
öğrenme yazılımları, ders ki-
taplarının misyonunu büyük 
oranda değiştiriyor ve öğren-
ciler gereksinimlerine uygun 
her türlü bilgiyi özel program-
lar yardımı ile ediniyor.

Yazılım teknolojileri ile öğ-
renme boyut atlıyor ve fiziksel 
riskler azalıyor

Günümüzde ise eğitimciler, 
öğrencilerin bireysel öğrenme 

Yeni Yüzyılda Teknoloji 
Eğitime Nasıl Yön Verdi?

Makale
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çözümleri üzerine eğiliyorlar. 
Öğrenmeyi öğreten yeni siste-
min en güçlü donanımları da 
şüphesiz yazılım teknolojileri.
Özellikle gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde müf-
redatın ayrılmaz bir parçası 
olan, web tabanlı Fen ve Ma-
tematik simülasyonları; öğ-
rencilerin önemli kavramları 
sanal laboratuvarlar eşliğinde 
öğrenmelerini sağlıyor.

Sanal veya arttırılmış ger-
çeklik teknolojilerinin 
okul kapıları ardında 
söz sahibi olduğu son 
yıllarda, öğrencilerin 
hatırlama, geliştirme, 
empati kurma becerile-
rinde büyük ilerlemeler 
görülüyor ve bu teknolo-
jiler yavaş yavaş demirbaş 
öğrenme gereçleri olarak 
konumlandırılıyor. 

Ayrıca ders içeriğindeki her 
detayı simüle edebilen araçlar, 
fiziksel koşullarda edinilmesi 
imkânsız deneyimler sağlıyor. 
Öğrenciler, gezegen hareket-
lerinden dinozorların evrimi-
ne sayısız bilgiye birden fazla 
duyu organı ile tanıklık etme 
fırsatı yakalıyor.
 
Akıllı tahta ve araçlar, e-kitap-
lar, online programlar öğrenme 
potansiyelini yükseltiyor

Telefon ya da tablet gibi akıllı 
cihazlar, öğrencilerin mekân 
odaklı çalışma biçimlerini 
güncelliyor. Öğrenciler artık 
yalnızca bilgisayar laboratu-
varlarının sınırlarında değil; 
akıllı cihazları aracılığı ile ser-
viste, evde ya da sosyal alan-
larda da aktif öğrenme ola-

nağına sahip oluyorlar. Kara 
tahtaların yerini alan akıllı 
tahtalar, öğretmen ve öğren-
ciler için deneyimi arttırmaya 
yardımcı oluyor. Eğitmenler 
sıklıkla slayt gösterileri kulla-
nıyor, video gösteriyor ve tüm 
dersleri bir düğmeye dokuna-
rak meşgul ediyorlar.

 

Online eğitim platformlarıyla 
uzaktan eğitim modernleşiyor 

Bugün, internet erişimi olan 
her öğrenci; sayısız kurum, 
kuruluş ya da vakfın çevrim 
içi derslerine katılabiliyor. Üs-
telik hem ekonomik hem de 
fiziksel koşulları bertaraf ede-
bilen çevrim içi yayınlar, öğ-
renme potansiyelini zaman ve 
mekân bağımsız kılıyor.

Ayrıca, öğrenciler web semi-
nerleri ve online eğitim plat-
formları üzerinden müfredat 
dışındaki binlerce kaynak ara-
cılığıyla eğitimlerine yönelik 
bireysel programlar da çizebi-
liyor. Örneğin; NASA, internet 
sitesi üzerinden öğrencilere 
uzaydaki astronotlarla konuş

masını sağlayan bir program 
sunuyor. Böylelikle online 
kaynaklar eğitim modernizas-
yonun da önemli bir misyon 
üstleniyor.

Araştırma ve geliştirme için 
olanaklar zenginleşiyor

Günümüzde, farklı okullar-
da görev yapan öğretmenler, 
meslektaşları ile; öğrenciler 

ise yaşıtları ile sıklıkla vi-
deo konferans üzerinden 

iletişime geçiyor. Birçok 
online platform hem öğ-
retmen hem de öğrenci-
lere başka ülkelerdeki 
öğrenci ve öğretmen-
lerle eşleşerek; yabancı 
dil, fen bilimleri, mate-

matik gibi pek çok disip-
lin adına iş birliği yapma 

imkânı tanıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki 
öğrenci ve öğretmenler, ger-
çek zamanlı iletişim olanağı 
sunan; çevrimiçi gruplar, web 
sayfaları ve sanal topluluklar 
oluşturabiliyorlar. Öğrenci-
ler, başkalarının görüş ve geri 
bildirimlerini dinleyerek ya 
da okuyarak, düşüncelerini 
geliştirebiliyor, daha yüksek 
düzeyde anlama kabiliyetine 
ve daha derin bilgiye erişim 
şansına ulaşıyorlar.

Tüm bu gelişmeler eşliğinde, 
teknolojinin kendini geliş-
tirmeyi ve kendine sistemin 
farklı alanlarında yer bulmaya 
devam edeceğini düşünürsek; 
gelecekte hem eğitimin hem 
de eğitimin bir sonucu olan 
kariyer fırsatlarının mekân ba-
ğımsız bir form kazanacağını 
öngörebiliriz.



Osmanlıdan günümüze Türk 
mimarlık tarihinin en büyük 
Mimarı, Mimar Sinan (Koca 
Sinan da denir) Yavuz Sultan 
Selim ’in, o zamana kadar Ru-
meli’de yapılan devşirme top-
lanması işinin Anadolu‘da da 
yapılmasını istemesi üzerine, 
devşirme olarak Kayseri’den 
alınıp 1512 ‘de İstanbul’a geti-
rildi ve Yeniçeri Acemi oğlan-
lar ocağına girdi. 

Sinan, bu dönemde yaşadıkla-
rı şöyle ifade etmektedir:  “Bu 
değersiz kul, Sultan Selim Han’ın 
saltanat bahçesinin devşirmesi 
olup, Kayseri sancağından oğlan 
devşirilmesine ilk defa o zaman 
başlanmıştı. Acemi oğlanlar ara-
sından sağlam karakterlilere uy-
gulanan kurallara bağlı olarak 
kendi isteğimle dülgerliğe seçil-
dim. 

Ustamın eli altında, tıpkı bir per-
gel gibi ayağım sabit olarak mer-
kez ve çevreyi gözledim. Sonunda 
yine tıpkı bir pergel gibi yay çize-
rek, görgümü artırmak için diyar-
lar gezmeye istek duydum. 

Bir zaman padişah hizmetinde 
Arap ve Acem ülkelerinde gezip 
tozdum. Her saray kubbesinin te-
pesinden ve her harabe köşesinden 
bir şeyler kaparak bilgi, görgümü 
artırdım. İstanbul’a dönerek za-
manın ileri gelenlerinin hizme-

tinde çalıştım ve yeniçeri olarak 
kapıya çıktım.” (Tezkiretü’l 
Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye)

Köyünde, kulübeler, ahırlar, 
su yolları yaparak deneyim 
kazanmış olduğundan acemi 
oğlanların mutlaka bir zanaat 
öğrenmeleri kuralına uyarak, 
çağın iyi mimarları yanında 
çalıştı. 

Abdulmennan oğlu Sinan, 
mimar olarak Yavuz Sultan 
Selim’in 1514 Çaldıran Sava-
şı, 1517 Mısır seferine katıldı. 
1521 yılında Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Belgrad Seferine 
Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de 
Rodos Seferine Atlı Sekban 
olarak katılıp, 1526 Mohaç 
Meydan Muharebesi’nden 
sonra, gösterdiği yararlıklar 
sebebiyle takdir edilerek Ace-

 Türk Mimarlık Tarihinin Kilit Taşı: 
Mimar (Koca) Sinan

Tarih
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mi Oğlanlar Yayabaşılığına 
(Bölük Komutanı) terfi ettirildi. 
Sonraları Zemberekçibaşı ve 
Başteknisyen oldu.

1533 yılında Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın İran Seferi sırasın-
da Van Gölü’nde karşı sahile 
gitmek için Mimar Sinan iki 
haftada üç adet kadırga yapıp 
donatarak büyük itibar kazan-
dı. İran Seferinden dönüşte, Ye-
niçeri Ocağı’nda itibarı yüksek 
olan Hasekilik rütbesi verildi. 
Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya 
ve 1538 Moldova seferlerine ka-
tıldı. 

1538 yılındaki Karaboğdan Se-
ferinde ordunun Prut Nehri’ni 
geçmesi için köprü gerekmiş 
bataklık alanda günlerce uğra-
şılmasına karşın köprü kurula-
mamış görev Kanuni’nin veziri 
Damat Çelebi Lütfi Paşa’nın 
emriyle Abdulmennan oğlu Si-
nan’a verilmiştir.

“Hemen adı geçen suyun üstüne 
bir güzel köprünün yapımına baş-
ladım. 10 günde yüksek bir köprü 
yaptım. İslam ordusu ile bütün 
canlıların şahı, sevinçle geçtiler.“
(Tezkiretü’l Bünyan ve Tezkire-
tü’l Ebniye)

Köprünün yapımından sonra 
Abdulmennan oğlu Sinan, 17 
yıllık yeniçerilik hayatından 
sonra 49 yaşında Başmimarlık 
görevine atanır.
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Selimiye CamiiSelimiye Camii

“Yeniçeri ocağındaki yolumdan 
ayrılacak olma düşüncesi elem 
verse de; sonunda yine mimar-
lığın camiler inşa edip birçok 
dünya ve ahret muradına vesile 
olacağını düşünüp kabul ettim.” 
(Tezkiretü’l Bünyan ve Tezki-
retü’l Ebniye) 

Başmimarlık Dönemi

1538 yılında Hassa başmimarı 
olan Sinan, başmimarlık göre-
vini Kanuni Sultan Süleyman, 
II. Selim ve III. Murat zama-
nında 49 yıl süre ile yapmıştır. 
Mimar Sinan’ın, mimarbaşılı-
ğa getirilmeden evvel yaptığı 
üç eser dikkat çekicidir. Bun-
lar: Halep’te Husreviye Külli-
yesi, Gebze’de Çoban Mustafa 
Külliyesi ve İstanbul’da Hür-
rem Sultan için yapılan Haseki 
Külliyesidir. 

Halep’teki Hüsreviye Külli-
yesinde, tek kubbeli cami tar-
zı ile, bu kubbenin köşelerine 

birer kubbe ilave edilerek yan 
mekânlı cami tarzı birleştiril-
miş ve böylece Osmanlı mi-
marlarının İznik ve Bursa’daki 
eserlerine uyulmuştur. Kül-
liyede ayrıca, avlu, medrese, 
hamam, imaret ve misafirhane 
gibi kısımlar bulunmaktadır. 

Gebze’deki Çoban Mustafa 
Paşa Külliyesinde renkli taş 
kakmalar ve süslemeler görü-
lür. Külliyede cami, türbe ve 
diğer unsurlar ahenkli bir tarz-
da yerleştirilmiştir. 

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki 
ilk eseri olan Haseki Külliye-
si, devrindeki bütün mimari 
unsurları taşımaktadır. Cami, 
medrese, sübyan mektebi, 
imaret, darüşşifa ve çeşmeden 
oluşan külliyede cami, diğer 
kısımlardan tamamen ayrıdır, 
Mimar Sinan’ın Mimarbaşı ol-
duktan sonra verdiği üç büyük 
eser, onun sanatının gelişme-
sini gösteren basamaklardır. 
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Bunların ilki, İstanbul’daki 
Şehzade Camii ve külliyesidir. 
Dört yarım kubbenin ortasın-
da merkezi bir kubbe tarzın-
da inşa edilen Şehzade Camii, 
daha sonra yapılan bütün ca-
milere örnek teşkil etmiştir. 
Süleymaniye Camii, Mimar Si-
nan’ın İstanbul’daki en muh-
teşem eseridir. Kendi tabiriyle 
kalfalık döneminde, 1550-1557 
yılları arasında yapılmıştır.

Mimar Sinan’ın en büyük eseri 
ise, 86 yaşında yaptığı ve “us-
talık eserim” diye takdim ettiği, 
Edirne’deki Selimiye Camiidir 
(1575). Mimarbaşı olduğu süre-
ce birbirinden çok değişik ko-
nularla uğraştı. Zaman zaman 
eskileri restore etti. Bu konu-
daki en büyük çabalarını Aya-
sofya için harcadı. 1573’te Aya-
sofya’nın kubbesini onararak 
çevresine, takviyeli duvarlar 
yaptı ve eserin bu günlere sağ-
lam olarak gelmesini sağladı. 

Eski eserlerle abidelerin ya-
kınına yapılan ve onların gö-
rünümlerini bozan yapıların 
yıkılması da onun görevleri 
arasındaydı. Bu sebeplerle 
Zeyrek Camii ve Rumeli Hisa-
rı civarına yapılan bazı ev ve 
dükkânların yıkımını sağladı. 

İstanbul caddelerinin geniş-
liği, evlerin yapımı ve lağım-
ların bağlanmasıyla uğraştı. 

Sokakların darlığı sebebiyle 
ortaya çıkan yangın tehlike-
sine dikkat çekip bu hususta 
ferman yayınlattı. Günümüz-
de bile bir problem olan İstan-
bul’un kaldırımlarıyla bizzat 
ilgilenmesi çok ilgi çekicidir. 

Büyükçekmece Köprüsü üze-
rinde kazılı olan mührü, onun 
aynı zamanda mütevazı kişili-
ğini de yansıtmaktadır. Mühür 
şöyledir: “El-fakiru ül-Hakir Ser 
Mimaranı Hassa” (Değersiz ve 
muhtaç kul, Saray Özel Mimarla-
rının Başkanı)

1976’da Uluslararası Astrono-
mi Birliği’nin kararıyla Mer-
kür’deki bir krater Sinan Kra-
teri olarak isimlendirilmiştir. 

Mimarlık Anlayışı

Mimar Sinan, Osmanlı mimar-
lığında klasik dönem denen 
dönemin başlıca yaratıcısı, bir 
başka deyişle, okul kurmuş bir 
sanatçıdır. 

Yapıtlarında, güzellik ve iş-
lev kavramlarını birleştirerek, 
mühendislik tekniğinin ya-
ratıcılığı ,sanatçı beğenisiyle 
birleştirip özgün yapılar or-
taya koymuştur. Ancak bu 
yapıtlarda işlevi, estetiğin ar-
dına gizleyen bir sanatçı anla-
yışı egemendir. Böylece, plas-
tik değerleri ön plana çıkarmış 

özellikle , yaptığı binalarda ge-
nişlik duygusu yaratmak ama-
cıyla kare, altıgen ve sekizgen 
planlar kullanmıştır. 

Bu binalardaki birbirleriyle 
uyumlu olarak kullanılan mi-
marlık öğeleri, bir görkem duy-
gusu yaratacak biçimde dü-
zenlenmiştir. kubbeyi taşıyan 
payelerin ince görünmesini 
sağlamak üzere hücre ve pano-
lar kullanmış, sütun başlıkları-
nı mukarnaslarla süslenmiştir. 
Ancak süslemede de işlevin 
gözardı olmasını engelleyecek 
bir anlayışı uygulamıştır. 

Eldeki kaynaklara göre, Mi-
mar Sinan pek azı onarım ol-
mak üzere çok sayıda cami, 
mescit, medrese, darülkurra, 
türbe, imaret, darüşşifa, su ke-
meri, köprü, kervansaray,sa-
ray, mahzen, hamam yapmış, 
önemli bir mimardır. 

Kendisinden önceki Ayas, 
Hayrettin gibi mimarlardan 
yararlanan Mimar Sinan’ın 
klasik dönem olarak adlandı-
rılan mimarlık anlayışı Ayas, 
Şecca, Acem Ali, Küçük Sinan, 
Davut Ağa, Ahmet Ağa ,Ke-
malettin, Yusuf Mehmet Ağa, 
Süleyman Ağa Muslihittin, 
Hüseyin Çavuş, Hacı Hasan, 
İbrahim gibi mimarlar tarafın-
dan sürdürülmüştür.



63

Tarih

400 Yıllık Mektup

“Bir Mimar Sinan eseri olan Şeh-
zadebaşı Cami’nin 1990′lı yıllar-
da devam eden restorasyonunu 
yapan firma yetkililerinden bir 
inşaat mühendisi, caminin resto-
rasyonu sırasında yaşadıkları bir 
olayı şöyle anlatmıştır: 

“Cami bahçesini çevreleyen hava-
le duvarında bulunan kapıların 
üzerindeki kemerleri oluşturan 
taşlarda yer yer çürümeler var-
dı. Restorasyon programında bu 
kemerlerin yenilenmesi de yer 
alıyordu. Biz inşaat fakültesin-
de teorik olarak kemerlerin nasıl 
inşa edildiğini öğrenmiştik fakat 
taş kemer inşaası ile ilgili pratiği-
miz yoktu. Kemerleri nasıl restore 
edeceğimiz konusunda ustalarla 
toplantı yaptık. Sonuç olarak ke-
meri alttan yalayan bir tahta kalıp 
çakacaktık. 

Daha sonra kemeri yavas yavaş 
söküp yapım teknikleri ile ilgili 
notlar alacaktık ve yeniden yapar-
ken bu notlardan faydalanacaktık. 
Kalıbı takıp kemeri sökmeye ke-
merin kilit taşından başladık. Taşı 
yerinden çıkardığımızda hayretle 
iki taşın birleşme noktasında olan 
silindirik bir boşluğa yerleştiril-
miş bir cam şişeye rastladık. 

Şişenin içinde dürülmüş beyaz 
bir kağıt vardı. Şişeyi açıp kağıda 
baktık. Osmanlıca bir şeyler yazı-

yordu. Hemen bir uzman bulup 
okuttuk. Bu bir mektup idi ve Mi-
mar Sinan tarafından yazılmıştı. 
Şunları söylüyordu: 

”Bu kemeri oluşturan taşların 
ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu 
müddet zarfında bu taşlar çürü-
müş olacağından siz bu kemeri 
yenilemek isteyeceksiniz. Büyük 
bir ihtimalle yapı teknikleri de 
değişeceğinden, bu kemeri nasıl 
yeniden inşaa edeceğinizi bileme-
yeceksiniz. İşte bu mektubu ben 
size, bu kemeri nasıl inşaa edece-
ğinizi anlatmak için yazıyorum.” 
Koca Sinan, mektubunda böyle 
başladıktan sonra, o kemeri inşaa 
ettikleri taşları Anadolu’nun ne-
resinden getirttiklerini söyleyerek 
izahlarına devam ediyor ve ayrın-
tılı bir biçimde kemerin inşaasını 
anlatıyordu. 

Bu mektup bir insanın, yaptığı 
işin kalıcı olması için gösterebi-
leceği çabanın insan üstü bir ör-
neğidir. Bu mektubun ihtişamı, 

modern çağın insanlarının bile 
zorlanacağı taşın ömrünü bilme-
si, yapı tekniklerinin değişeceğini 
öngörmesi, 400 sene dayanacak 
kağıt ve mürekkep kullanması gibi 
yüksek bilgi seviyesinden gelmek-
tedir. 

Şüphesiz, bu yüksek bilgiler de 
o koca mimarın erişilmez özel-
liklerindendir. Ancak erişilmesi 
gerçekten zor olan bu bilgilerden 
çok daha muhteşem olan, 400 sene 
sonraya çözüm üreten sorumlu-
luk duygusudur.” 

Mimar Sinan, hayatı boyunca 
aralarında Süleymaniye, Mih-
rimah Sultan, Selimiye,  So-
kullu Mehmed Paşa gibi çok 
önemli mabedlerin de bulun-
duğu 92 cami, 52 mescit, 55 
medrese, 7 darül-kurra, 20 tür-
be, 17 imaret, 3 hastane, Bend 
Kemeri, Uzun Kemer, Mağlo-
va Kemeri, Kırık Kemer  gibi 
önemli eserlerin yer aldığı 6 
su yolu, Büyükçekmece ve Si-
livri Köprüleri gibi önemli 10 
köprü, 20 kervansaray, 36 sa-
ray, 8 mahzen ve 48 de hamam 
olmak üzere toplam 365 eser 
vermiştir. 

Eserlerinin bir kısmı İstan-
bul’dadır. 1588’de İstanbul’da 
vefat eden Mimar Sinan, Sü-
leymaniye Camii’nin yanında 
kendi yaptığı sade beyaz taşlı 
bir türbeye defnedilmiştir. 
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1933 yılında Tokat’ta doğan Karagözoğlu, öğrenimini Sivas 
Öğretmen Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Indiana Eyaleti 
Ball State Üniversitesi’nde tamamladı. Milli Eğitim Bakan-
lığı ve TÜBİTAK’ta üstlendiği çeşitli görevlerin ardından 
1980-1981 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkan-
lığı görevini yürüttü. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fa-
kültesi Dekanlığı ve Londra Eğitim Müşavirliği görevlerinin 
ardından emekli oldu. Vakfımızın da kurucu üyelerinden 
olan Karagözoğlu, 88 yaşında vefat etti. Merhumun cenaze-
si 23.06.2021 günü kılınan cenaze namazının ardından İncek 
Kızılcaşar Köyü Mezarlığı’na defnedildi. MEV ailesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millî eği-
tim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Prof.Dr. A.Galip Karagözoğlu’nu Kaybettik

1929 yılında Şanlıurfa Suruç’ta doğan Başhan, ilk ve orta öğ-
renimini Urfa’da tamamladıktan sonra Gazi Eğitim Enstitü-
sünden mezun oldu.  Öğretmenlik, müfettişlik, Milli Eğitim 
Müdürlüğü gibi görevlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nda Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Bakanlığın bir 
çok biriminde görev aldı. Bir dönem bakanlık Özel Kalem 
Müdürlüğü görevini de yürüten Başhan, daha sonra dört yıl 
boyunca Almanya’da öğrenci müfettişliği yaptı ve buradaki 
başarılı çalışmaları nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanlığı 
tarafından kendisine bir başarı nişanı verildi. Bakanlık mü-
şavirliği ve Özlük İşleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüt-
tükten sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Aynı zamanda, 
Vakfımız Genel Kurul Üyesi ve Eski Genel Müdürlerinden 

Mehmet Durak Başhan’ı Kaybettik

olan Mehmet Durak Başhan’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde 3 Temmuz Cumartesi günü 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. MEV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesine, sevenlerine ve millî eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.

1925 Yılında Trabzon’un Sürmene Yemişli mahallesinde do-
ğan Feyzoğlu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Çoğrafya 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
Çeşitli Askeri okullarda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği 
yapan Feyzoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çeşitli 
görevlerinde bulundu. 1980 yılında Generalliğe yükselen 
Feyzoğlu, 1984 yılında MEB Yüksek Danışma Kurulu üye-
liğinden emekli oldu. Vakfımızın kurucu Genel Kurul üye-
lerinden olan Osman Güngör Feyzoğlu’nun yayınlanmış bir 
çok eseri bulunmaktadır. Feyzoğlu’nun naaşı 17 Eylül Cuma 
günü Gölbaşı Mezarlığında defnedildi. MEV ailesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millî eği-
tim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Osman Güngör Feyzoğlu’nu Kaybettik


