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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 
27.318 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 
93 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 41 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, 

Vakfımızın 41. Kuruluş yıldönümü 
kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Eğitimde feda edilecek tek bir fert 
dahi yoktur” sözü ışığında 19 Şubat 
1981’de eğitimin her kademesinde 
gençlerimizin geleceğe umutla bakma-

Başkan’dan

larını sağlamak, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın toplumun her ferdinin ekonomik, sosyal ve kültü-
rel ihtiyaçlarını karşılayacak güce ulaşması için maddî ve manevî katkıda bulunmak ve bu amaçla 
yeni kaynaklar yaratmak ilkesiyle kurulan Millî  Eğitim Vakfı, kırk bir yıldır olduğu gibi; bugün de 
milletimizden aldığı güçle tam bir inanç, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Başöğretmen Atatürk, Türk eğitimcisine ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller yetiştirilmesini 
hedef göstermiş ve bu hedefe erişilmesi için de ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyerek bilimsel 
/akılcı yöntemi işaret etmiştir. Millî Eğitim Vakfı, kırk bir yıldır gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, 
Başöğretmenimizin gösterdiği hedef doğrultusunda değişim ve gelişimin yegane anahtarı olan 
eğitimin, toplumun her bireyi için bir hak ve millî sorumluluk olduğu bilinciyle hareket etmiştir.

Vakfımız, kuruluşundan bugüne hayırsever halkımızın kurum ve kuruluşlarımızın içten ilgi ve 
desteğiyle çok sayıda okul, öğretmenevi ve öğrenci yurdunun yapımı, onarımı ve donatımı başta 
olmak üzere, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması evrensel ilkesi doğrultusunda on binlerce gen-
cimize karşılıksız burslar vererek eğitimin çeşitli alanlarında büyük katkılar sağlamış; onur ve 
gurur verici nitelik ve boyutlarda hizmetlerde bulunmuştur.

Evrensel değerlere saygılı, laik cumhuriyete bağlı, anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü 
esas alarak hareket eden vakfımızın Yüce Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir milleti hür ve bağımsız, 
şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esarete ve sefalete sürükler” sözleriyle 
hayatî önemini vurguladığı millî eğitimimize verdiği destek, sağladığı katkı ve hizmetler şüp-
hesiz artarak devam edecektir. Yüce Türk milletinin ve millî eğitimimizin en büyük ülküsü olan 
‘çağdaş uygarlıklar seviyesinin de üzerinde lider ülke olma’nın yegane anahtarı, şüphesiz Ba-
şöğretmenimizin fikir, ilke ve devrimlerinin tam manasıyla anlaşılması, nesiller boyunca Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yapıcı ve yöneticileri olacak gençlerimize öğretilmesidir. Bu amaçla 1991 yılında 
Vakfımız himayesinde kurulan MEV Kolejleri ise 3 büyükşehrimizdeki 5 eğitim kampüsünde, 25 
okulda binlerce öğrencimize nitelikli eğitim hizmeti sağlayarak, her geçen yıl millî eğitimimize 
daha önemli katkılar sunmaktadır.

Vakfımız, eğitim gönüllüsü, Türkiye sevdalısı bağışçılarının desteğiyle kırk bir yıldır yürüttüğü 
milli eğitime katılma ve katkı sağlama hizmetlerini bundan sonra da ilk günkü inanç ve heye-
canla sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Vakfımıza kırk bir yıldır 
güç veren hayırsever bağışçılarımıza, kurucularımıza, gelişip bugünlere gelmesini sağlayan tüm 
yönetici, çalışan ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, ebediyete intikal eden MEV Ailesi 
mensuplarını rahmetle, saygıyla anıyorum. 

Ruhları şâd olsun.

        Mehmet Temel
 MEV Yönetim Kurulu Başkanı
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MEV’den Haberler

Millî Eğitime Hizmette 41. Gurur Yılımızı Kutladık
Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Mehmet Temel, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz A.Remzi 
Sezgin ve Yusuf Büyük ile yö-
neticilerimiz ve MEV çalışan-
larından oluşan heyetimiz, 
Vakfımızın 41. kuruluş yıldö-
nümü etkinlikleri kapsamında 
19 Şubat 2022 tarihinde Anıt-
kabir’i ziyaret etti.
 
Pandemi önlemleri kapsamın-
da belirli sayıda ziyaretçiye 
izin verilmesi nedeniyle, her 
yıl olduğu gibi öğrenci ve öğ-
retmenlerimizin bizimle bir-
likte olamadığı resmi törende, 
heyetimiz mozoleye çelenk 
takdimi gerçekleştirdi ve say-
gı duruşunda bulunuldu. Baş-
kanımız, daha sonra, heyet 
adına Anıtkabir Özel Defte-
ri’ni imzalayarak, şu satırları 
yazdı: “Ulu Önder, Başöğret-
men Aziz ATATÜRK, Millî Eği-
tim Vakfı’nın 41. Kuruluş yılında 
da; üyelerimiz, bağışçılarımız, 
yöneticilerimiz, öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimizle huzurunda-
yız. Milli Eğitim Vakfı olarak 41 
yıldır; ülkemizi, gösterdiğin çağ-
daş uygarlık düzeyinin üzerinde, 
lider ülke olma hedefine ulaştıra-
cak, fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesillerin yetiştirilmesine ka-
tılmanın ve katkıda bulunmanın 

haklı gururunu yaşamaktayız. 
Vakfımız, geleceğimizin güven-
cesi ve teminatı olan çocuklarımı-
zın, kurucu irade olarak felsefi ya-
pısını oluşturduğunuz Türk Milli 
Eğitim sisteminin, genel amaç 
ve temel ilkeleri doğrultusunda 
İyi yurttaş, İyi insan, İyi üretici 
niteliklerine sahip olarak yetiş-
tirilmesine destek olmak azim ve 
kararlılığındadır. Türk Milli eği-
timine büyük bir heyecan, istek 
ve gururla hizmet etmeye devam 
edeceğimize söz veriyor, manevi 
huzurunda saygıyla eğiliyoruz.
Ruhun şâd olsun.”

Başkanımız 41. kuruluş yıl-
dönümümüz vesilesiyle ya-
yınladığı kutlama mesajında 
ise: “MEV Ailesinin Saygıdeğer 
Üyeleri, Vakfımızın 41. Kuruluş 
yıldönümü kutlu olsun. 19 Şu-
bat 1981’de kurulan Vakfımız, 
yüce milletimizin güveni, takdiri, 
maddi ve manevi desteğiyle, ku-
rucu, yönetici ve çalışanlarımızın 
çaba ve emekleriyle bugün ülke-
mizin en güvenilir sivil toplum 
kuruluşlarından biri olmayı ba-
şarmıştır. 1991 yılında Vakfımız 
himayesinde kurulan MEV Ko-
lejleri ise 3 büyükşehrimizdeki 5 
eğitim kampüsünde, 25 okulda 
binlerce öğrencimize nitelikli eği-
tim hizmeti sağlayarak, her geçen 

yıl millî eğitimimize daha önem-
li katkılar sunmaktadır. 41 yıl 
önce 19 Şubat’ta yakılan eğitim 
meşalesi bugün, yaptırdığımız 
yüzlerce okul ve öğretmenevinde, 
karşılıksız burs verdiğimiz her 
yaştan on binlerce öğrencimizin 
zihinlerinde ülkemizin geleceğini 
aydınlatmaktadır. Vakfımız, eği-
tim gönüllüsü, Türkiye sevdalısı 
bağışçılarının desteğiyle 41 yıldır 
yürüttüğü milli eğitime katılma 
ve katkı sağlama hizmetlerini 
bundan sonra da ilk günkü inanç 
ve heyecanla sürdürme azim ve 
kararlılığındadır. Vakfımıza ya-
pılan her bağış,  sağlanan her 
destek, burs verdiğimiz ihtiyaç 
sahibi başarılı öğrencilerin, bir 
öğretmenevinde güven içinde 
kalan toplum mimarı değerli öğ-
retmenlerimizin ve zor günler-
de Vakfımızı yanında hisseden 
vatandaşlarımızın yüreklerinde 
hayır duasıyla karşılık buldu-
ğuna inanıyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle,Vakfımıza 41 yıldır 
güç veren hayırsever bağışçıları-
mıza, kurucularımıza, gelişip bu-
günlere gelmesini sağlayan tüm 
yönetici, çalışan ve öğretmenleri-
mize teşekkürlerimi sunuyor, ebe-
diyete intikal eden MEV Ailesi 
mensuplarını rahmetle, saygıyla 
anıyorum. Ruhları şâd olsun” 
ifadelerine yer verdi.



5

MEV’den Haberler

Vakfımız, 41. kuruluş yıl dö-
nümü etkinlikleri çerçevesin-
de 18 Şubat 2022 Cuma günü, 
Ankara Bahçelievler Hacı Re-
şit Şengel Camii’nde Cuma 
namazı öncesinde Mevlid-i 
Şerif okuttu. Bugüne kadar 

aynî, nakdî ya da gayrimen-
kul bağışlarıyla Vakfımıza 
destek olan eğitim gönüllüsü, 
hayırsever bağışçılarımızın, 
Vakfımızın kuruluşundan iti-
baren hizmetlerinde katkıda 
bulunan yönetici ve perso-

nelimizden ebediyete intikal 
edenlerin ve yakınlarının azîz 
ruhlarına bağışlanmak üzere 
okutulan Mevlid-i Şerif’e yo-
ğun bir katılım göstererek du-
alarıyla eşlik eden halkımıza 
şükranlarımızı sunarız.

Kaybettiklerimiz İçin Mevlit Okuttuk

20. Geleneksel Eğitim 
Sempozyumuna Katıldık

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel ve 
MEV Koleji Okul müdürlerimiz, TÖZOK tara-
fından bu yıl 20.si düzenlenen Geleneksel Eği-
tim Sempozyumuna katıldılar. TÖZOK Yönetim 
Kurulu Başkanı Zafer Öztürk’ün açış konuşma-
sını yaptığı, Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Mah-
mut Özer, Prof.Dr. İlber Ortaylı, Prof.Dr. Yankı 
Yazgan gibi önemli isimlere ev sahipliği yapan 
sempozyum, katılımcılarını bu yıl ‘Eğitimin Dö-
nüşümü’ temasıyla ağırladı. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Talat Bu-
lut, emekli Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Köseoğlu ile birlikte değerli bağışçı-
mız Nihal Demirel hanımefendiyi Antalya’da-
ki evinde ziyaret etti. 2020-2021 eğitim-öğretim 
yılında Antalya ili, Alanya İlçesi Mahmutlar 
Beldesinde hizmete açılarak millî eğitimimize 

Başkan Yardımcımız 
Bağışçımızı Ziyaret Etti

hizmet etmeye başlayan, 24 derslikli Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu’nun yapımına 
büyük katkı sağlayan bağışçımızla sohbet eden, istek ve ihtiyaçlarını soran Başkan Yardımcımız, 
bağışçımızın yanından hayır dualarıyla ayrıldı.
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MEV’den Haberler

Yöneticilerimiz Okullarımıza Ziyaretlerini Sürdürdü
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Talat Bulut 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Okullarımızı düzenli ziyaretlerini yıl boyunca sürdürdü. Okul 
yöneticilerimizden okulların genel işleyişi hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan yöneti-
cilerimiz, okullarımızı ziyaretleri esnasında; görsel sanatlar öğretmenlerimiz koordinatörlüğün-
de öğrencilerimizin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergilerin açılışlarını gerçekleştirdi, öğretmen 
ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen bilimsel projeler hakkında bilgi aldı, ülkemizde ve 
dünyada gerçekleştirilen çeşitli yarışma ve etkinliklerde başarı kazanan öğrenci ve öğretmenle-
rimizle buluştu, düzenlenen toplantılarda öğretmenlerimizle bir araya geldiler. Denetim Kurulu 
Başkanımız Aydın Özyar ve Denetim Kurulu Üyemiz Naim Durmaz da okullarımızda denetim 
faaliyetlerini ve ziyaretlerini yıl boyunca düzenli aralıklarla sürdürdüler.
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MEV’den Haberler

Eğitim Sektör Buluşmaları Konferans ve Ça-
lıştayları, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi koor-
dinasyonunda gerçekleştirildi. TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve TOBB 
Eğitim Meclisi Başkanı Dr. Yusuf Ekinci’nin açı-
lış konuşmalarıyla başlayan etkinliğe; üst dü-
zey bürokratlar, kurum sahipleri, öğretmen ve 
eğitimciler katıldı.  Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Temel’in de “Mesleki ve Teknik Eği-
timde İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
konulu ikinci komisyona oturum başkanı olarak 
katıldığı Çalıştay başarıyla tamamlandı.

Eğitim Sektör Buluşmaları Çalıştayı’na Katıldık

Vakfımızın kuruluşunun 41. yılına ithafen MEV 
Koleji Özel Ankara Okulları Sınıf öğretmenimiz 
Merve Turasan’ın sözlerini yazdığı, Müzik Öğ-
retmenimiz Sercan Sevinik’in bestelediği “41. Yıl 
Marşı” Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Te-
mel, Yönetim Kurulu Üyemiz Remzi Sezgin’in 
ve MEV Koleji Özel Ankara İlkokul-Ortaokul 
Müdürü Pınar Baydaş’ın katılımlarıyla düzenle-
nen toplantıda yöneticilerimize sunuldu. Yöne-
ticilerimiz, bu güzel eseri yazan, besteleyen, fikir 

Öğretmenlerimizden MEV’in 41.Yılına Özel Marş

Şenlik dolu sabahlar, unutulmayan anılar,
Geleceğe hazırlar bizleri kucaklar,

MEV kırk bir yıldır parıldar,
Geleceğe hazırlar bizleri kucaklar,

MEV kırk bir yıldır parıldar.

Atatürk’ün yolunda, bilimin ışığında,
İlmin uğrunda, Sanatın yanında.

Atatürk’ün yolunda, bilimin ışığında,
MEV Kırk birinci yılında yanımızda.

olarak ortaya çıkaran ve bugüne taşıyan değerli öğretmenlerimize teşekkür ederken; Vakfımızın 
değerlerini vurgulayan marşın sözlerini, uzun yıllar boyunca öğrenci, öğretmen, veli ve bağışçıları-
mızın sesleriyle yaşayacağı inancıyla siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

MEV 41. Yıl Marşı
Her gün güneş bizimle doğar, 
Yurduma geliyor bizle bahar, 
Geleceğe hazırlar bizleri kucaklar,
MEV kırk bir yıldır parıldar,
Geleceğe hazırlar bizleri kucaklar,
MEV kırk bir yıldır parıldar. 
Atatürk’ün yolunda, bilimin ışığında,
İlmin uğrunda, Sanatın yanında.
Atatürk’ün yolunda, bilimin ışığında,
MEV Kırk birinci yılında yanımızda.

Merve Turasan - Sercan Sevinik
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MEV’den Haberler

MEV Eğitim-Öğretim ve Yönetim Hizmetleri 
Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Her yıl Genel Merkezimizde ya da Okullarımızda düzenlenen, ancak geçtiğimiz iki yıl boyunca 
süren pandemi önlemleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen Milli Eğitim Vakfı Eğitim-Öğretim ve 
Yönetim Hizmetleri Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı bu yıl 14-16 Nisan 2022 tarihleri 
arasında MEV Koleji Özel İzmir-Bornova Okullarında gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hakkı Güngör, Me-
tin Yaraman, Denetim Kurulu Başkanımız Aydın Özyar, Genel Müdürümüz Funda Kahraman, 
Genel Merkez Birim Müdürlerimiz ve MEV Koleji Okul Yöneticilerimizin katılımlarıyla ger-
çekleştirilen toplantıda, önceden belirlenen gündem gereğince; Okul Müdürlerimiz tarafından 
gerçekleştirilen “Okul ve Öğrenci Başarısına Odaklı Sürekli Okul Gelişim Projesi” sunumlarının 
ardından, ortak eğitim materyalleri, öğrenci kıyafetleri, ortak kitap kırtasiye listeleri ve hizmet 
içi eğitim çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. 

Genel Merkez Birim Müdürlerinin de hazırladıkları sunum ve konuşmaları katılımcılarla pay-
laşmalarını takiben, hizmette kurumsal bütünlük anlayışı ile uygulamada birlik ve beraberliğin 
artırılarak sürdürülmesine yönelik ortak görüşler ifade edildi. Cambridge Programının ilkokul 
ve ortaokul kademelerinin yanı sıra; liselerimizde de uygulanması ile ilgili olarak çeşitli sunum-
lar gerçekleştirildi. 
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Kaybettiklerimiz

Vakfımızın Genel Kurul Üyelerinden Uygur Tazebay 31 
Ekim 2021 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mer-
humun cenazesi 1 Kasım 2021 günü Doğramacızade Ali Paşa 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilis’te bulu-
nan aile kabristanına defnedilmiştir. 
Uygur Tazebay Kimdir?
Suriye’nin Azez kentinde 1934’te dünyaya gelen Uygur Ta-
zebay, çalışma hayatına, 1955’te Gaziantep Teknik Ziraat Mü-
dürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde ziraat teknisyeni olarak 
başladı. Tazebay, 1978’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Uygur Tazebay’ı Kaybettik

Vakfımızın Genel Kurul Üyelerinden Sn. Hüseyin Yaya 16 Mart 
2022 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun ce-
nazesi aynı gün Karşıyaka Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedilmiştir.

Hüseyin Yaya Kimdir?
1929’da Konyada doğdu. Meslek hayatına Eskişehir Sanat Ens-
titüsünde Müdür Yardımcılığı ve Gelibolu Sanat Enstitisünde 

Hüseyin Yaya’yı Kaybettik

Dış Münasebetler Daire Başkanı olarak atandı. Türkiye Ticaret-Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği 
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürüten Tazebay, 1982’de YÖK’ün ilk genel sekreteri oldu. 
1985’te YÖK Yönetim Kurulu Üyesi 1988’de YÖK Başkan Vekili olarak görev yaptı. UNESCO Türki-
ye Milli Komisyonu’nun İkinci Başkanlığını da yapan Tazebay, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Üyeliği görevinde de bulundu. MEV Ailesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine se-
venlerine ve milli eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Kurucu Genel Kurul Üyelerimizden, Sn. Remzi Kalaycıoğlu 5 
Mart 2022 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun 
cenazesi 6 Mart 2022 günü Karşıyaka Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedilmiştir. 

Remzi Kalaycıoğlu Kimdir? 
1925’te Kula’da doğdu. 1944 yılında Kara Harp Okulu’nu ve 
Kara Harp Akademisi’ni bitirdi. TSK’da çeşitli yurtiçi ve yurtdı-
şı görevlerde bulundu. Son olarak 10. Piyade Tugayı Komutan-
lığı’na atandı. Bu görevde iken Tuğgeneral olarak, 1976 yılında 
emekliye ayrıldı. 1980-82 yılları arasında MEB Genel Sekreteri 

Remzi Kalaycıoğlu’nu Kaybettik

olarak görev yaptı. MEV Ailesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve milli eği-
tim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Müdürlük görevleriyle başladı. Ankara Yüksek  Tekniker Okulunda ve sonrasında Ankara Erkek 
Teknik Yüksek Öğretmen okulunda Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. MEB Çıraklık Eğiti-
mi Genel Müdür Başyardımcılığına ve daha sonra Genel Müdür Vekilliğine terfi etti. 1982 yılında 
emekli oldu. Vakfımızın kuruluş yıllarında Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği 
görevlerinde bulunduktan sonra 1992 yılında vakıftan ayrılarak Onur Üyesi seçildi. MEV Ailesi ola-
rak, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve milli eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.
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MEV Kolejinden

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 98. yılı MEV Koleji Özel Ankara 
Okullarımızda da “İlelebet Cumhuriyet” sloganıyla coşkuyla kutlandı.  Koordinatör Müdür İb-
rahim Uzun’un açış konuşmasını yaptığı törene, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel ve 
Başkan Yardımcımız Talat Bulut da katıldılar. Başkanımız günün anlam ve önemine dair yaptığı 
konuşmada Türk gençlerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyeti-
mize sahip çıkmasının önemini vurguladı. Büyük bir coşkuyla ve gururla söylenen Cumhuriyet 
şarkıları, sergilenen halk oyunu performansları, vals gösterisi ve cumhuriyet şiirleriyle tören son-
landı. 

MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okullarımızda da Cumhuriyetimizin 98’inci yılını coşkuyla kut-
landı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunuşu ile başlayan törende Koor-
dinatör Müdür Rasim Aydoğuş’un günün anlam ve önemini ifade ettiği konuşmasından sonra 
Cumhuriyet Bandosu, koro ve orkestramızın gerçekleştirdiği gösteri izleyenlerin büyük beğenisi-
ni kazandı. Anaokulu öğrencilerimiz bayrağımızın renginde yaptıkları zincir halkalarıyla, birlik 
beraberlik mesajı verdi. Miniklerimiz, “İzmir Marşı Ritim Gösterisi” ile de bayram coşkularını 
tüm okulla paylaştılar. Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz, “Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz” 
adlı sunumla törene katılırken, ilkokul öğrencilerimizin “Ritimlerimizde Cumhuriyet” gösterisi-
nin ardından düzenlenen Cumhuriyet Çocukları Kortej Yürüyüşü ile kutlamalar sona erdi.

Cumhuriyet Bayramımızı Büyük Bir Coşkuyla Kutladık
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MEV Koleji’nden

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Koordinatör Müdür 
Özgü Bal Sonğur ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Kazım Aşık’ın öğrencilerimiz eşliğinde Atatürk 
büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve hep bir ağızdan coşkuyla okunan İstiklal 
Marşımızın ardından ana sınıfı öğrencilerimizin oluşturduğu koro “Cumhuriyet Özgürlüktür” 
şarkısını seslendirdi. İlkokul-Ortaokul Müdürü Kazım Aşık’ın günün anlam ve önemini ifade 
eden konuşmasını takiben bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. En büyük bayramımız için 
gerçekleştirilen tören ortaokul öğrencilerimizin “Cumhuriyet” isimli oratoryoyu sahnelemesi ve 
pelerin dansı ile son buldu. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen tören, 
Koordinatör Müdür Salih Özmen ve İlkokul-Ortaokul Müdürü İsmail Ayık’ın öğrencilerimizle 
birlikte Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması-
nın ardından, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü 
gurur ve mutluluk doluydu. Bahçe töreninin ardından Koordinatör Müdür Salih Özmen, günün 
anlam ve önemine dair konuşmasını gerçekleştirdi. Törenin ilerleyen dakikalarında, öğrenci ve 
öğretmenlerimizin birlikte hazırlandıkları Cumhuriyet Korosu tarafından seslendirilen şarkılar, 
Modern Cumhuriyet Dans Gösterisi,  Karanlıktaki Aydınlık Vals ve Jimnastik Gösterileri, Kuru-
luştan Cumhuriyet’e Oratoryosu ve Zeybek oyunu büyük beğeniyle izlendi.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı töreninin başla-
masını öğrencilerimiz, ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla büyük bir heyecanla beklediler. 
Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Öğ-
rencimiz, Yağmur Mengüberti “Cumhuriyet” adlı şiiri seslendirdi. İlkokul Dans Kulübü öğrenci-
lerimizin gösterisi beğeniyle izlendi. Lise öğrencilerimizin görev aldığı vals gösterisi izleyenlerin 
büyük beğenisini kazanırken, İlkokul Ritim Grubu ve Müzik Kulübü öğrencilerimizden oluşan 
koromuzun seslendirdiği marşlara öğrencilerimiz de coşkuyla eşlik etti. Bayram sevincimiz “Ne-
şeli Bando”dan dinlediğimiz marşlarla doruğa çıktı. Marşlara, tüm öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimiz ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik ettiler. Öğrencilerimiz, Ata’mızın bizlere bıraktığı en 
kıymetli emanet olan cumhuriyeti gönlümüzün en aziz köşesinde, gözlerimizin ışığında taşıyıp 
geleceğe aktaracaklarına söz verdiler.
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MEV Kolejinden

MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okullarımız, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü pandemi ted-
birlerini dikkate alarak çok amaçlı salonda kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
kutlama töreninde, Okul Müdürleri günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaparak, 
tüm öğretmenlerimize yaşanan bu zorlu dönemde gösterdikleri özveriler için ayrı ayrı teşekkür 
ettiler. Maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen törenimizde, Vakfımızın 
çatısı altında Onuncu ve Beşinci yılını dolduran öğretmenlerimize plaketleri takdim edildi. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları ailesi, “24 Kasım Öğretmenler Günü”nde düzenlenen 
kokteylde bir araya geldi. Tüm öğretmen ve personelimizin katıldığı buluşmada, okulumuzda 
5, 10, 15, 20 ve 25. yılını tamamlayan öğretmen ve çalışanlarımıza plaketleri verildi. Verilen eme-
ğin değerli bulunduğunun simgesi olan plaketlerini alan öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı 
kutlayan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Koordinatör Müdürü Murat Zorluer ile MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan, “Yetiştirdiği öğrenciler-
de bıraktığı izlerle yaşayan onurlu bir mesleğin mensupları olarak görevlerini Atatürk ilke ve 
devrimlerinden ödün vermeden sevgiyle yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz.” 
dediler. Plaket sunumlarının sonunda ise kurumumuzda 25. yılını tamamlayan okul müdürle-
rimiz de plaketlerini öğretmen ve çalışanlarımızın alkışlarıyla aldılar.

24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutladık
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MEV Koleji’nden

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle geleneksel hale gelmiş plaket töreni MEV Koleji Özel 
Basınköy Okulları konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstik-
lal Marşımızın okunmasının ardından öğretmenlermizle bir kutlama pastası kesildi. Sonrasında, 
kurumda 5 ve 10. hizmet yılını dolduran öğretmen ve personelimize plaketleri MEV Koleji Özel 
Basınköy Okulları Koordinatör Müdürü Özgü Bal Sonğur ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Kazım 
Aşık tarafından takdim edildi. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece  Okullarımızda  24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama töreni Co-
vid-19 tedbirleri doğrultusunda okul idarecileri, öğretmenleri ve personelinin katılımıyla gerçek-
leştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İlkokul-Ortaokul Müdürü 
İsmail Ayık, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Kurumumuzda 5. ve 
10. yılını dolduran öğretmen ve personelimize, plaket ve çiçekleri okul yöneticilerimiz tarafından 
takdim edildi. 

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerimiz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde 
öğretmenlerimiz için hazırlanan programda günün anlam ve önemine uygun bir koro perfor-
mansı sergilediler. Her Öğretmenler Gününde kurumumuzun bir geleneği olarak 5, 10, 15 ve 20. 
yıllarını geride bırakan öğretmen, yönetici ve personelimize sunulan plaketler, bu yıl da gururla 
takdim edildi. Plaket Sunum Programında yaptığı konuşma ile tüm öğretmenlerimize seslenen 
İlkokul-Ortaokul Müdürü Pınar Baydaş, Ata’mızın “Eserinin üzerinde imzası olmayan tek sanat-
kar öğretmendir.” sözünü hatırlatarak tüm öğretmenlerimizin gününü kutladı.
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MEV Koleji’nden

Vakfımızın 41. kuruluş yıl dönümü MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda düzenlenen tö-
renle kutlandı. Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerimizin katıldığı tören saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra Millî Eğitim Vakfımızın kuruluşundan bu 
yana eğitim alanında yaptığı önemli hizmetlerin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Törenin açış ko-
nuşmasını yapan Koordinatör Müdür Murat Zorluer, “Omuzlarında Anadolu’nun yüzlerce yıllık 
dayanışma kültürünün sorumluluğunu taşıyan Vakfımız, kurulduğu 19 Şubat 1981 tarihinden 
bugüne kadar milli eğitimimize  sunduğu hizmetlerle her türlü övgüyü hak ediyor. Bizler de bu 
köklü ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk gurur ve duyuyoruz. Bu vesileyle Vakfımı-
zın ebediyete intikal eden yönetici ve personeli ile bağışçılarına Allah’tan rahmet diliyor, görevi 
başında olan Milli Eğitim Vakfımızın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, bağışçılarına ve ça-
lışanlarına şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Törende öğrencimiz, Lâl Uzluer, “BiziMEVimiz” adlı 
şiirini, Elif Özlem de “41.Yıl” başlıklı kompozisyonunu konuklarla paylaştı. Lise öğrencilerimizin 
vals gösterisi büyük beğeniyle izlendi. Tören, öğrencilerimizin mini ukulele konseri ve koromu-
zun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve MEV Marşı ile sona erdi.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımız da Vakfımızın kuruluşunun 41. yıl dönümünü her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutladı. Pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda ger-
çekleştirilen törende Vakfımızın kuruluş amaçları ve misyonunu; şarkılar, marşlar, şiirlerle vur-
gulandı. Mezunlarımız Almanca, İngilizce ve İspanyolca olarak kariyerlerini anlattıkları video 
gösterisinde; okulumuza ve vakfımız değerlerine farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde nasıl sa-
hip çıktıklarını ve bu değerleri nasıl yaşattıklarını anlattılar. Farklı illerdeki MEV Koleji kampüs-

41. Kuruluş Yıldönümümüzü Gururla Kutladık

lerinden müzik öğretmenleri ve öğrencilerimizin 
hem vokalleri; hem de enstrümanlarıyla eşlik et-
tikleri MEV Marşı videosu ise büyük beğeni top-
ladı. Düzenlenen “Yardımlaşma” konulu yazı 
yarışmalarında dereceye giren eserlerin sahipleri 
törende açıklandı. Görsel Sanatlar Zümresi tara-
fından düzenlenen Geleneksel Tişört Boyama Et-
kinliği tüm okulda aynı anda aynı ders saatinde 
gerçekleştirilirken; öğrencilerimizin fırçasından 
beyaz tişörtlere dökülen MEV sevgisi ve MEV’li 
olmanın mutluluğu temalı çalışmalar sergilendi.
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MEV Koleji’nden

MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okullarımızda da, Vakfımızın 41’inci yılı coşkuyla kutlandı. Koor-
dinatör Müdür Rasim Aydoğuş, törende yaptığı konuşmada, “Gerek burs vererek okuttuğu binlerce 
öğrencisiyle gerek ülkemize kazandırdığı okullarla gerekse yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriy-
le Türk eğitim sistemine büyük katkılar sunan bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi. Tören sonunda Vakfımızın 41. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi ger-
çekleştirilen İhsan Özçukurlu Masa Tenisi Turnuvası’nın ödül takdimi yapıldı.

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız Vakfımızın 41. yılını hazırlanan çevrim içi programla kut-
ladı.  İlkokul Ortaokul Müdürü Kazım Aşık ve Koordinatör Müdür Özgü Bal Sonğur, konuşmala-
rını yaparak ülkemizin her bucağında parlayan bir eğitim yıldızı olan vakfımızın yıl dönümünü 
kutlamalarının ardından mezun öğrencilerimizin MEV ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattık-
ları video izlendi. Ortaokul öğrencilerimizin modern dans gösterilerini sahnelemeleri ve MEV 
Günü konulu şiir yarışmasında birinci olan öğrencimiz Ezgi Ersel’in şiirini okuması ve hep bir 
ağızdan söylenen MEV Marşıyla tören sona erdi. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda gerçekleştirilen törende açış konuşmasını gerçek-
leştiren Koordinatör Müdür Salih Özmen konuşmasında “Vakfımız kurulduğu günden bu yana 
eğitim sisteminin temel taşlarından biri olmayı başarmış, ülke eğitimine önemli katkılar sağlamıştır. 
Çocuklarımızın ifadeleri ile anlatırsak MEV, bir yaşam ışığı, birlik ve beraberlik, kocaman bir aile, 
nesilden nesile taşınan bir meşale demektir. Vakfımızın, Ulu Önderimiz Atatürk’ün yolunda, gide-
rek artan bir coşkuyla, nice yıllar eğitimimize destek vermesini diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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MEV Koleji’nden

Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MEV 
Koleji Özel Ankara Okullarımızda büyük bir coşkuyla kutlandı. Düzenlenen törende, öğrencileri-
miz birbirinden güzel gösteriler, şiir ve şarkılar ile ulusal egemenlik ruhunu tüm izleyenlere yaşat-
tı. İlkokul-Ortaokul Müdürü Pınar Baydaş’ın günün anlam ve önemini vurguladığı konuşmanın 
ardından bir 23 Nisan geleneği olarak Okul Öğrenci Meclisi İlkokul Başkanı ve Temsili Okul Mü-
dürü Rüzgar Deniz Mutlu’nun duygu yüklü konuşması izleyiciler tarafından beğeni toplarken 
MEV Koleji Özel Ankara Okulları olarak 23 Nisan coşkumuzu ilelebet yaşatacağımızı vurguladık. 

MEV Güzelbahçe Kolejinde sadece çocukların değil, büyüklerin de bayramıydı 23 Nisan günü.
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızın öğretmenleri, velileri ile torunlarını izlemeye gelen, 
büyükanne ve büyükbabaları da çocuklar gibi şendi. Uzun zamandır müdür yardımcılarının yöne-
timinde, sınıf ve branş öğretmenlerinin eşliğinde bu büyük güne hazırlanan 1. sınıf öğrencilerimiz, 
okulumuz spor salonunda sundukları gösterileriyle herkese bayram sevinci yaşattılar. Bu güzel 
günde öğrencilerimizin heyecanına MEV Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel ve MEV Yö-
netim Kurulu Üyemiz Metin Yaraman ile Bornova Okullarımızın Müdürleri Rasim Aydoğuş ve 
Selahattin Haşlaker de eşlik etti. Törenin açış konuşmasında  Koordinatör Müdür Murat Zorlu-
er, “MEV Koleji ailesi olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün laik, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti ilkelerinin izinden giden ve bu değerleri yaşam biçimi haline getiren çocuklar yetiş-
tirmek için canla başla çalışıyoruz.” dedi. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Metin Yaraman, MEV’in eğitime hizmet misyonu gereği kurduğu tüm özel okul-
larda Atatürk ilkelerinden ödün verilmediğini belirterek “Türk bayrağının renklerine bürünmüş 
bu salonda bizlere bayram sevinci yaşatan öğrencilerimizi ve onlara emek veren tüm idareci ve 

23 Nisan’da Çocuklar Gibi Şendik

öğretmenlerimizi kutluyoruz.” dediler. 1.sınıflar 
korosundan şarkılarla devam eden şölende ritim, 
dans ve jimnastik grupları ile 5. sınıflar dans gru-
bunun gösterisi büyük alkış aldı. Tören sonunda 
tüm öğrencilerimiz, TBMM’nin temsili resminin 
bulunduğu kapıdan salona girerek final resmi 
için tören alanındaki yerini aldılar. ve Ata’mızın 
emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşata-
caklarına söz verdiler ve kendileri için hazırlanan 
23 Nisan pastasını afiyetle yediler.
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MEV Koleji İzmir-Bornova Özel Okullarımızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlama töreni, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Temel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ko-
ordinatör Müdür Rasim Aydoğuş’un açış konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkanımız, ko-
nuşmasında, “Başöğretmenimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Atatürk’ün geleceğimizin güven-
cesi ve teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu 
olsun. Milli bayramlarımızın coşkusunu hep birlikte yaşamamız ve bizlerden sonraki nesillere de 
aynı coşkuyu aktarmamız hepimizin görevi, sorumluluğudur. Bu yüzden coşkumuz büyük, çok 
mutluyuz” dedi. Tören, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin hazırladıkları birbirinden 
renkli gösterilerle devam etti. Okul koromuz bayram coşkusunu söyledikleri şarkılarla artırırken, 
okul bandomuzun gösterisi de velilerimizden alkış aldı. Öğrencilerimizin jimnastik ve ritim gös-
terileriyle tören sona erdi.
23 Nisan, MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda gurur ve coşkuyla kutlandı. Gerçekleş-
tirilen törende İlkokul-Ortaokul Müdürü İsmail Ayık konuşmasında “Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, bugünün küçüğü yarının büyüğü diyordu. Ülkemizin geleceğinin sizlerin elinde 
olduğunu biliyordu. Sizlerin sayesinde de daha güçlü, daha modern, daha aydınlık günlerin biz-
leri beklediğini biliyordu. O yüzden bu anlamlı günü sizlere ve dolayısıyla tüm dünya çocukları-
na armağan etti. Tüm dünya çocuklarının ve senin bayramını kutluyorum.” ifadelerine yer verdi. 
Tören, öğrencilerimizin büyük beğeni toplayan gösterileri ile sona erdi. 

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda 23 Nisan kutlamaları sabah saatlerinde öğrencilerimizin 
bando eşliğinde kortej yürüyüşleriyle başladı. Daha sonra, gerçekleştirilen bahçe şenliğinde ilkokul 
öğrencilerimizin orkestrası ve ardından ana sınıfı öğrencilerimiz şarkılarıyla sahne aldılar. İlkokul 
öğrencilerimizin modern dans gösterilerinin ardından, okul korosu şarkılarını seslendirdi. İlko-
kul-Ortaokul Müdürü Kazım Aşık konuşmasının ardından, İlkokul öğrencilerimizin seyircilerden 
büyük alkış alan “Atatürk Oratoryosu”nu sahnelemeleri ve tüm öğrencilerimizin coşkuyla 10 Yıl 
Marşı’nı söylemeleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreni sona erdi.
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Deniz Vural, Bilim Olimpiyatları Şampiyonu Oldu
İzmir  İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinas-
yonuyla öğrencilerin temel bilimler alanına 
olan ilgisini arttırmak ve geleceğin bilim in-
sanı adaylarını ortaya çıkarmak amacıyla dü-
zenlenen İzmir Bilim Olimpiyatlarında MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 6. sınıf 
öğrencimiz Deniz Vural, gurur verici bir ba-
şarıya imza attı. Öğrencimiz, geçen yıl yapı-
lan seçme sınavında olimpiyat eğitimi almaya 
hak kazanmıştı. Eğitim sonucunda gerçekle-
şen 1. aşama sınavını geçerek 2. aşama sına-
vına katılan öğrencimiz, 5. sınıflar katego-
risinde birinci, 5. ve 6. sınıflar kategorisinde 
üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

DELF Junior Sınavında İstanbul 1.si MEV’den Çıktı
Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen, 
Fransız Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onayla-
nan ve uluslararası geçerliliğe sahip olan DELF Ju-
nior A.1 sınavına, Fransızca Öğretmenleri Hülya 
Altan rehberliğinde giren ve 1.yabancı dili Fran-
sızca olan okullarla yarışan MEV Koleji Özel Ba-
sınköy Ortaokulu  öğrencilerimizden, Azra Anıl 
Dinçer, Efe Gürdeniz, Esil Tanlasa, Duru Kurtuluş 
ve İrem Rüya Karabakır sınavı başarıyla tamam-
layarak, DELF diploması almaya hak kazandılar. 
Ayrıca, Ortaokul öğrencimiz Duru Kurtuluş Fran-
kofon okullarından öğrencileri geride bırakarak İstanbul genelinde 1. olma başarısı gösterdi. 

Yüzmede Duru ve Tunahan’dan Madalya Geldi
Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği 
Müsabakalarında MEV Koleji İzmir-Bornova 
Ortaokulu öğrencimiz Duru Karakoyun 200 
metre, 100 metre ve 50 metre sırtüstü stilde 
ayrı ayrı yarışlarda İzmir 2.’si olarak, 3 gümüş 
madalya birden kazandı. Karakoyun, Türkiye 
Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim 
Projesi Ligi Müsabakaları’nda da üyesi olduğu 
Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile 
birlikte 4x100 serbest bayanlar ve 4x50 karışık 
bayanlar da sırasıyla gümüş ve bronz madal-
ya, Türkiye finallerinde de gümüş madalya al-
maya hak kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 9-10 yaş Yüzme Şenliği 
Müsabakalarında da MEV Koleji İzmir-Bornova İlkokulu öğrencimiz Tunahan Demirbaş üyesi 
olduğu Kulübüyle birlikte 50 metre sırtüstü stilde İzmir 1.’si, 50 metre kelebek ve 50 metre serbest 
stilde İzmir 2.’si olarak göğsümüzü kabarttı.

MEV Koleji’nden
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MACMUN’22 Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi
MEV Koleji  Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi İngilizce zümresi tarafından düzenlenen MAC-
MUN’22 konferansı, 8-10 Nisan 2022  tarihlerinde MEV Koleji Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi 
binasında gerçekleştirildi. 8 Nisan Cuma günü Bilkent Otel’deki açılış seremonisi, Milli Eğitim 
Vakfı Başkanımız Mehmet Temel, Genel Müdürümüz Funda Kahraman,  MEV Koleji Özel Ankara 
Koordinatör Müdürü İbrahim Uzun, İlkokul ve Ortaokul Müdürü Pınar Baydaş, MUN akademik 
ve organizasyon takımı öğrencileri, Ankara’dan bir çok okul, öğretmen ve öğrencinin katılımıy-
la başladı.  Vakıf Başkanımız Mehmet Temel’in açılış mesajının okunmasından sonra öğrenciler 
tarafından hazırlanan MACMUN’ 22 etkinlik video sunumu katılımcılar tarafından beğeni ile 
izlendi. Tanıtım videosu sonrasında konuk konuşmacılardan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Sayın Hüseyin Bağcı gerçekleştirdiği konuşmada Birleşmiş Milletlerin işlevinden ve ya-
pısından, MUN etkinliğinin anlam ve önemi hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin MUN etkinlikle-
rine katılımının, onlara kattığı değerlerden de bahsetti.  Bağcı’nın konuşması sonrasında sahneye 
davet edilen Letonya Büyükelçisi Dagnija LACE-ATE’de başarılı organizasyon için Vakfımıza ve 
okullarımıza teşekkür ederek; gençlerin bu tür etkinliklere katılımının öneminden bahsetti. MUN 
öğrenci takımının başkanlarının  etkinliği daha detaylı olarak tanıtması ile açılış seramonisi sona 
erdi. Öğrenciler seramoni sonrasında Gala yemeğinde bir araya geldiler.  9 Nisan Cumartesi günü 
komitelere katılmak üzere MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda başlayan komite toplantılarını 
ziyaret eden Başkan Yardımcımız Talat Bulut ve Genel Müdürümüz Funda Kahraman, öğrencile-
re başarılar dilediler. Her komitede temsil ettikleri farklı ülkelerin bakış açılarını ve sorunlara bu-
lacakları çözümler ile yasa tasarısı hazırlamak için çalışmalara başlayan delege öğrenciler, komi-
telerde tartışarak, münazara ederek ve diplomasi taktikleri kullanarak önergeler hazırlamak için 
işbaşındaydı. Komiteler arasındaki molalarda ise katılımcı öğrencilerin eğlenerek sosyalleşmeleri 
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karaoke etkinliğinde şarkı söyleyen öğrenciler, soru cevap 
yarışmaları ile keyifli vakit geçirdiler.  MACMUN’22 konferansının son gününde ise öğrenciler 
komitelerde çalışmalarına devam ettiler. Son oturum sonrasında kapanış seremonisi için okul 
konferans salonunda bir araya gelen tüm idareci, öğrenci ve öğretmenler ödüllerin açıklanmasını 
heyecanla beklediler. Ödüllerini alan ve konuşmalarını yapan başkan, başkan yardımcısı ve dele-
ge öğrenciler böyle bir organizasyonda bulunmanın verdiği mutlulukla okulumuzdan ayrıldılar.

MEV Koleji’nden
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Uluslararası düzeyde gerçekleşen “Picasso Art Resim Yarışması”nda 6-9 yaş kategorisinde MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 1-C sınıfı öğrencimiz İlksen Zeynep Özben dünya 1. si; 3-A sınıfı 
öğrencimiz Rüya Ertekin ise dünya 2. si oldu. Minik öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, ba-
şarılarının devamını diliyoruz. 

Öğrencilerimizin Eserleri Dünya Dereceleri Elde Etti 

e-Twinning Projemiz Avrupa Kalite Ödülü Aldı
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Yabancı Diller 
Zümresi rehberliğinde Fen Lisesi öğrencilerinin ka-
tılımıyla hazırlanan “One Fairytale One Thousand 
Worlds”  eTwinning Projemiz Ulusal Kalite ödülün-
den sonra Avrupa standartlarında proje hazırlama 
konusunda yetkinliği onaylanarak “Avrupa Kalite 
Ödülü” almaya hak kazandı. Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Sayın Mehmet Temel’in okul ziyaretinde 
projelerini beğeniyle dinlediği ve sertifikalarını sun-
duğu öğrencilerimizin ve danışman öğretmenlerini 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

“Sürdürülebilir Ulaşım Teknolojileri” Proje ve Fikir 
Yarışmasında Dereceler MEV Kolejinden

6-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Zemin İstanbul ve Teknoloji 
Tasarım Akademisi iş birliğiyle; ulaşım araçları, ulaşım 
ağları veya ulaşım süreci için çevreci, sürdürülebilir ve ye-
nilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan “Sürdürülebilir Ula-
şım Teknolojileri” proje ve fikir yarışmasında MEV Koleji 
Özel Büyükçekmece Ortaokulu öğrencimiz Murat Berke 
Dübüş Üçüncülük ödülünü alarak bizleri gururlandırdı. 
Aynı yarışmada, Ortaokul öğrencilerimiz Ceylin Cansın 
Aydın ve Beren Buyrukçu’nun çalışmaları ise 188 proje 
arasından ilk 20 proje arasına girmeyi başardı ve böylece 
başarılı öğrencilerimizin projeleri Zemin İstanbul’da ser-
gilenme hakkı kazandı.

MEV Koleji’nden
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Nehir, Duatlon Türkiye Şampiyonu Oldu 
Türkiye Triatlon Federasyonu ve İzmir Büyük-
şehir Belediyesi işbirliği ile 19-20 Şubat 2022 
tarihleri arasında gerçekleşen “İzmir Duatlon 
Türkiye Şampiyonası”nda MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Anadolu Lisesi öğrencimiz Nehir 
Sümer, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan 
467 lisanslı sporcunun katıldığı şampiyona-
nın gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu 
olarak bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi teb-
rik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yekta Paletli Yüzmede  
Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 4-6 
Mart  tarihleri arasında düzenlenen Paletli Yüzme 
Bireysel Genç B, Yıldız Küçükler Türkiye Kış Şampi-
yonasında MEV Koleji Özel Büyükçekmece Lise öğ-
rencimiz Yekta Çelik Saltık, “50 Metre Dip” katego-
risinde Türkiye 3.sü olurken; “50 Metre Su Üstü, 100 
Metre Su Üstü” kategorilerinde Türkiye Şampiyonu 
olarak başarısını taçlandırdı.

BUCA İMSEF Proje Yarışması’nda Dünya 3.sü Olduk
MEV Koleji Ankara Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Buca Belediyesi işbirliği ile gerçekleşti-
rilen BUCA IMSEF 2021 (Buca International Music Science Energy Engineering Fair) proje yarış-
masına katıldılar. Fen Lisesi öğrencilerimiz Armita İlhami ve Nehir Ozansoy, danışman öğretmen-
leri Merve Demirel eşliğinde sundukları projeyle Fizik alanında Dünya Üçüncüsü olarak ülkemizi 
Kazakistan Milset-Vostok’ta temsil etmeye hak kazandılar. Aynı yarışmada Fen Lisesi öğrencimiz 
Barbaros Alp Babacan ise, danışman öğretmeni Nilgün Ak eşliğinde Kimya alanında teşvik ödülü 
alarak ülkemizi ISS-ISTEC Indonesia’da temsil etmeye hak kazandı. Danışman öğretmenlerimizi 
ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, hem okulumuzu, hem Vakfımızı, hem de ülkemizi gururlandır-
dıkları başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

MEV Koleji’nden
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Li-
semizin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile 2020 
yılı Eylül ayında imzaladığı bilimsel iş birliği pro-
tokolümüz yenilendi. 15 Şubat 2022 tarihinde İYTE 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay 
Yazgan’ın imzalayarak yenilediği protokolle iki ku-
rum arasında ortak bilimsel ve eğitsel faaliyetlerin 

İYTE ile Bilimsel İş Birliği 
Protokolü Yenilendi

yürütülmesi ve lise çağındaki gençlerin üniversite olanaklarıyla erken yaşlarda tanıştırılması he-
defi sürdürülüyor.  Bu kapsamda öğrencilerimiz, giderek yükselen başarı grafiği ile İzmir’in ve 
ülkemizin saygın üniversiteleri arasına giren İYTE’nin Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile okulu-
muzda gerçekleşecek konferansta bir araya gelecek. Bu kapsamda gençlerimiz, İYTE’nin sahip 
olduğu akademik ve araştırma birikimiyle lise sıralarındayken tanışmış olacak. Laboratuvar ve 
kütüphanesini kullanarak araştırma olanaklarından yararlanabilecek.

Veli Spor Şenliğimizin İlkini Gerçekleştirdik
MEV Koleji Özel İzmir Bornova Okullarımız, okul ve aile birlikteliğinin önemine vurgu yapmak 
amacıyla Veli Spor Şenliği düzenledi. Velilerimizin, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın katıl-
dığı şenlik, okulumuzun Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Basketbol, Voleybol ve Masa Tenisi 
branşlarında düzenlenen maçlarda hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz ve personelimiz kıya-
sıya mücadele etti.Fairplay çerçevesinde sportmence yarışan tüm veli ve çalışanlarımıza katılım 
sertifikaları ve madalyaları Okulumuz Koordinatör Müdürü Anaokulu İlkokul Ortaokul Müdürü 
Rasim Aydoğuş ve Anadolu Lisesi Fen Lisesi Müdürü Selahattin Haşlaker tarafından verildi.

Barkın Efe Karetede 
Türkiye Birincisi Oldu
MEV Koleji Özel Basınköy Fen Lisesi öğ-
rencimiz Barkın Efe Koca Uluslararası 
Karate Turnuvası Türkiye Etabı 70 kg al-
tında Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını di-
liyoruz.

MEV Koleji’nden
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Kıvanç Point Fighting Ege Bölge Şampiyonu Oldu 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğ-
rencimiz Kıvanç Akkent, 12 Mart 2022 ta-
rihinde Türkiye Kick Boks Federasyonu 
tarafından Buca Afet Evleri Spor Salonu’n-
da gerçekleşen “Minikler ve Yıldızlar İller 
Arası Kick Boks Point Fighting Ege Bölge 
Şampiyonası”nda 47 kg minik erkekler ka-
tegorisinde Ege Bölge şampiyonu olarak 
bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Afiş Yarışmasında İlçe 
Birinciliği Özge’nin
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lise-
si öğrencimiz Eylül Yüksel, Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Özge Özmeriç danışmanlığında 
katıldığı, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla düzenlenen bir farkındalık projesi 
olan “Yanındayız” konulu afiş yarışmasında 
Bakırköy ilçe birincisi oldu. 

Öğrencilerimiz Atletizmde Madalyaya Doymadı
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenle-
nen Türkiye U-18 Salon Şampiyonası’nda Pentatlon 
branşında MEV Koleji İzmir-Bornova Anadolu Lisesi 
öğrencimiz Gökçe Gökmen, Türkiye üçüncüsü olarak 
göğsümüzü kabarttı. Okullar Arası Gençler Atletizm 
İl Birinciliği Müsabakalarında Genç Erkek B katego-
risi 1500 metrede okulumuzu temsil eden MEV Kole-
ji Özel İzmir Bornova Anadolu Lisesi  öğrencilerimiz 
Mert Derin İzmir birincisi, Genç Kız B kategorisi 100 
metrede Ece Yıldırım İzmir üçüncüsü oldu. Aynı yarışlarda Genç Kız B Kategorisi Uzun Atlama-
da Gökçe Gökmen İzmir birincisi, Genç Erkek B Kategorisi Uzun Atlamada Metin Eren Erekkaya 
İzmir ikincisi, Genç Kız B kategorisi 200 metrede Nehir Eroğlu İzmir üçüncüsü olmaya hak ka-
zandı. 2 Gün süren yarışlar sonucunda öğrencilerimiz, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya olmak 
üzere toplamda 5 madalya ile gururumuz oldu. MEV Koleji Özel İzmir Bornova Anadolu Lisesi 
öğrencimiz Mert Derin, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları Organizasyonu’nun 
ortaklaşa yürüttüğü Okullar Arası Genç Erkek B kategorisi Kros 5000 metre koşusunda sergilediği 
performansla İzmir üçüncüsü olmaya hak kazandı. 

Ayrıca, MEV Koleji İzmir-Bornova Ortaokul öğrencimiz İrem Türkmüş Samsun’da düzenlenen 
Trambolin Cimnastik Lig Müsabakaları’nda Bornova Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ndeki ta-
kımı ile birlikte dördüncü oldu. Türkmüş, MEB tarafından Bornova Cimnastik Salonu’nda dü-
zenlenen Okullar Arası Küçükler Ferdi Cimnastik Trampolin İl Birinciliği Müsabakalarında da 
okulumuzu temsilen yarıştı ve İzmir dördüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

MEV Koleji’nden
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 11-A ve 11-B 
sınıfı öğrencilerimiz, 25 Kasım 2021 tarihinde “Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü” kapsamında farkındalık çalışmasına imza 
attılar. Lise Rehberlik Zümremiz tarafından düzen-
lenen ve Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerimiz Nazlı 
Kurt ve Elif Şanlıtürk’ün yönetiminde  gerçekleşen 
etkinlikte, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Şid-
det Nedir?, Şiddet Türleri Nelerdir?, Şiddet Döngü-
sü Nedir?, Eşitlik, Farklılık, Kota, Pozitif Ayrımcılık 

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çektiler 

ve Eğitimde Eşitlik gibi konu başlıkları grup çalışması yapılarak ele alındı. Öğrencilerimiz farkın-
dalık kazanırken bir yandan da karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak akranlarıyla sosyalleşme 
olanağı buldular. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelen şiddetle ilgili araştırmalardan elde 
edilen istatistiklerin paylaşılmasının ardından etkinlik sonlandı.

FIRST LEGO League 
Challenge’a MEV İmzası
FIRST Vakfı ve LEGO firmasının ortak uluslarara-
sı çalışmalarından doğan, gençlerin ve çocukların 
4 ila 10 kişilik takımlar kurarak her yıl dünyanın 
gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma 
yapıp, çözüm üretip, paylaştıkları FIRST LEGO 
League Challenge Programına, bu yıl MEV Ko-
leji öğrenci ve öğretmenleri damga vurdu. Bi-
lim Kahramanları Derneği tarafından, özgüven 
sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi 
amacıyla, dünyada 98 ülkede uygulanan, 2004 yılından bu yana Türkiye’de “Bilim Kahramanları 
Buluşuyor” adıyla gerçekleştirilen, FIRST LEGO League Challenge Programı’nın 2021-2022 Car-
go Connect Sezonu adı verilen 4. Ortaokul Yerel Turnuvası’nda yarışan MEV Koleji Özel Ankara 
Okulları Takımımız “Robot Tasarım”  dalında 54 takım arasından Birinci olmayı başarırken; MEV 
Koleji Özel Büyükçekmece Okulları takımımız MEVOLUTION da programın İstanbul etabında 
aynı kategoride İkincilik ödülüne layık görülerek bizleri gururlandırdı. Programın 5-6 Mart 2022 
tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İzmir etabında da MEV Koleji öğretmen ve öğretmeleri 
robot tasarımı konusundaki iddialarını bir kez daha gösterdiler. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Or-
taokulu öğrencilerimizden oluşan LEGOHEROES takımımız, 14 ilden 54 takımın katıldığı turnu-
vada robot tasarım dalında ikincilik ödülünün sahibi olmayı başardı. Bu önemli başarılarda emeği 
geçen öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
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TEKNOFEST’te  En İyi Sunum Ödülünü Aldık
MEV Koleji Özel Basınköy Okulu MEVTECH Takımımız TEKNOFEST 2021’de “Turizm Teknolo-
jileri” yarışmasında 167 takım arasından “Akıllı Turizm Teknolojileri” projeleri ile 4. oldu ve “En 
İyi Sunum” ödülünü aldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Temel’in okulu ziyaretleri 
esnasında projelerini beğeniyle dinlediği öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz.

Mira’nın Hayali Doğa Dostu Teknolojiler 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının 
30. kuruluş yıl dönümü kapsamında 
düzenlediği “Teknolojiyi Hayal Et: Tek-
noloji ile Hangi Sorunu Çözersin?” ko-
nulu resim yarışmasında MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe İlkokulu öğrencimiz 
Mira Ulusoy anlamlı eseriyle ödül aldı. 
6-12 yaş aralığındaki çocuklara açık olan 
ve çocukların teknolojinin hangi soru-
nu ya da sorunları çözeceğine ilişkin 
düşünmelerini amaçlayan yarışmada 
öğrencimizin çevre dostu teknolojile-
rin önemini vurgulayan eseri, binlerce 
eser arasından ön elemeyi geçerek de-
receye giren 30 eser arasında yer aldı.

Minik Öğrencilerimiz Atatürk Müzesi’ni Ziyaret Etti
MEV Koleji Özel İzmir-Bornova Anaokulu ve İlkokul 
öğrencilerimiz, Atatürk haftası etkinlikleri kapsamın-
da Alsancak Atatürk Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaretleri 
öncesinde gezi kitapçıklarına, duygu ve düşüncelerini 
yazan öğrencilerimiz, büyük bir heyecan içerisinde yola 
çıktılar. Gezi sırasında Atatürk’ün kullandığı eşyaları 
incelediler, köşkün yüksek tavanlarından sarkan avize-
ler altında drama etkinliği yaptılar. Atatürk’ün sevdiği 
yiyecekler, okuduğu kitaplar ve gerçekleştirdiği inkı-
laplara ilişkin birçok anı dinleyen çocuklarımız, dinle-
dikleri anıları daha sonra gezi kitapçıklarına not ettiler.
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Yüreklerde Akif, 
Dillerde Hürriyet 
Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” 
temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında MEV 
Koleji Özel İzmir-Bornova Anadolu Lisesi öğren-
cilerimiz, Mısra Vatansever, şiir; Kenan Ateşkan 
Temelli ise kompozisyon dalında birinci oldu. 
Öğrencilerimize ödülleri Bornova İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Kadir Kadıoğlu tarafından verildi. 

Ritmik Jimnastikte Miniklerimizin Büyük Başarıları
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu öğrencimiz Ceylin Okan 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
Ankara Ritmik Jimnastik İl müsabakalarında Ankara 4.sü olduktan sonra, 19- 21 Kasım tarihleri 
arasında Antalya’da gerçekleştirilen Kulüpler Arası Ritmik Jimnastik Türkiye Şampiyonası 2.lig 
müsabakalarında Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Ceylin, 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştiri-
len MEB Okullar Arası Ritmik Jimnastik A Kategorisinde de İl Birincisi olmayı başarırken; B Ka-
tegorisi müsabakalarında MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu öğrencilerimiz Başak Dikeç ve İnci 
Tanem Erden, Minikler B kategorisinde Takım olarak il ikincisi oldular. Aynı yarışmanın A Katego-
risinde öğrencilerimiz Ceylin Okan ve Ayşe Zobar, başarılarını İl İkinciliğiyle taçlandırdılar. 

Yağmur’un Kalemi 
Güçlü Çıktı
DSİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü tarafından  “22 Mart 
Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen “Yeraltı Suyunu Görünür Yap-
mak” konulu kompozisyon yarışmasında 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokulu 
öğrencimiz Yağmur Yerlikaya büyük bir ba-
şarı sergileyerek İstanbul 3.sü oldu.
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Üç MEV Kolejli Aynı Kürsüde 
İzmir İl Spor Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen “Rüzgar Sörfü Slalom Çanakkale Zafe-
ri Kupası İzmir İl Birinciliği Yarışmaları”nda 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lise-
mizden üç öğrencimiz aynı kürsüde buluştu. 
19-20 Mart 2022 tarihinde Alaçatı’da gerçek-
leşen yarışmada öğrencilerimizden Demir 
McAlister Yazıcı birinci, Emre Gürsoy ikinci, 
Bora Josef Yazıcı üçüncü oldu. “Çanakka-
le Zaferi”ni anmak amacıyla düzenlenen bu 
anlamlı yarışmada ilk üçte yer alan öğrenci-
lerimiz, Alaçatı’da MEV rüzgarı estirdiler. 

INTOC Global Bilim Proje Yarışması’nda 
İki Dünya Birinciliği Kazandık

MEV Koleji Özel Ankara Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, üretken genç beyinleri dünyanın 
gerçek sorunlarına çözüm üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen Intoc Global Ulusal Bilim 
Proje Yarışması’nın uluslararası bir ayağı olan Malaysia International Innovation Invention Compe-

tition’a katıldılar. Öğretmenimiz S. Merve 
Demirel danışmanlığında, öğrencilerimiz 
Armita İlhami ve Nehir Ozansoy Fizik ala-
nında, öğretmenimiz Tuğba Bingöl Arslan-
türk danışmanlığında, öğrencilerimiz Beyza 
Takkabulan ve Azra Topak Biyoloji alanında 
Dünya Birincisi olarak altın madalya alma-
ya hak kazandılar. Bu önemli başarılarıyla-
bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve öğ-
retmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Bursluluk Sınavımıza 
Bu Yıl da Yoğun İlgi Vardı
MEV Koleji Özel Okulları’nın eğitimde başarıyı ve 
fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla her yıl ger-
çekleştirdiği ve Vakfımızın başarı oranlarına göre 
%100’e kadar burs imkanı sağladığı MEV Koleji 
Bursluluk Sınavı, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına ilişkin tüm 
tedbirlerin alındığı ve iki oturum şeklinde uygu-
lanan sınava katılım her yıl olduğu gibi bu yıl da 
oldukça yoğundu. Vakfımıza ve Okullarımıza duy-
dukları ilgi ve güven için tüm velilerimize ve sevgili 
öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. 
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Asya, 10 Kasım Konulu Eseriyle İstanbul 3.sü Oldu
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “10 
Kasım Atatürk’ü Anma” haftası etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen “10 Kasım Atatürk” konulu resim 
yarışmasında MEV Koleji Özel Büyükçekmece İlko-
kulu öğrencimiz Asya Çevik İstanbul 3.sü olmayı 
başardı ve ödülünü İl Milli Eğitim Müdürü Levent 
Yazıcı’nın elinden aldı. Okul ziyaretleri esnasında 
MEV Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar, MEV 
Denetim Kurulu Üyesi Naim Durmaz’ın da tebrik 
ettiği öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz.

Göztepe SK İle Geleceğin Sporcularını Yetiştireceğiz
Çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırmak, onları 
sağlıklı birer birey olarak hayata hazırlayıp ilgi ve 
yeteneklerine göre yönlendirebilmek amacıyla Göz-
tepe Spor Kulübü ile MEV Koleji Özel İzmir-Borno-
va Okullarımız arasında iş birliği protokolü imza-
landı. İmzalanan protokolle Göztepe Spor Kulübü, 
kampüsümüzde yüzme ve voleybol okullarını faa-
liyete geçirdi.

Taekwondoda Çiğdem 
Zeynep Rüzgârı Esti

MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencimiz Çiğdem 
Zeynep Özden, 7 Şubat 2022 tarihinde Antalya’da gerçek-
leştirilen 9. Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında, “Po-
omsea” branşında takımıyla Türkiye 1.si, bireyselde Tür-
kiye 2.si olarak bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu öğrencilerimiz, 12-14 
Ekim tarihleri arasında sınıf öğretmenleri rehberliğinde İzmir 
Arkeoloji Müzesi’ni gezdi. Anadolu’nun bin yıllar öncesine da-
yanan zengin tarihi ve kültürel mirasına ait eserleri büyük bir 
heyecan ve dikkatle inceleyen öğrencilerimiz, Müze yetkilileri-
nin sunumlarını dinlediler. Üzerinde yaşadığımız toprakların, 
Anadolu kültürünün bileşkesi olarak çok katmanlı, çok zengin 
bir kültüre sahip olduğu örneklerle anlatıldı. “Kültür farklılık-
ları ne ayıptır, ne kötüdür. Yaşadığımız dünyayı zengin kılar” 
ana düşüncesi vurgulandı. Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 

Öğrencilerimiz İzmir
Arkeoloji Müzesi’ni Gezdi 

eserlerin çeşitliliği ve hangi uygarlıkların izlerini taşıdığı, öğrencilerimizin yaşadığımız toprakla-
rın kültürel çeşitliliğinin nedenini de kavramalarına yardımcı oldu.
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MEV’li Melis Mira’dan 
Jimnastik’te Büyük Başarı

Uluslararası Jimnastik Federasyonu tarafından Bakü’de 
10-12 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 13. Gymnastics 
International Online Championships yarışmasında “Gym-
kids Cup” kategorisinde MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
İlkokulu öğrencimiz Melis Mira Yorgun, sergilediği perfor-
mansla şampiyon olmayı başardı ve bizleri gururlandırdı. 

Her Destek Bir Umut 
Kampanyamıza Destek Yağdı
MEV Koleji Özel İzmir-Bornova Anaokulu ve ilkokul 
öğrencilerimiz, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 
düzenledikleri ‘Her Destek Bir Umut’ kampanyasını 
tamamladı. Kızılay’ın tarihi ve amaçları hakkında bilgi 
edinen, tüm dünyadaki yardımlaşma faaliyetleriyle ilgi-
li bilinçlenen çocuklarımız, topladıkları gıda malzemesi 
ve kıyafetlerden oluşan yardım kolilerini kendi elleriyle 
hazırladı. Daha sonra hazırlanan koliler, Kızılay yetkili-
lerine teslim edildi.

Edebiyat Yarışmalarında İlçe Dereceleri Bizim
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkin-
likleri kapsamında düzenlenen “Haklarımla Çocuğum” 
konulu kompozisyon yarışmasında MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Ortaokulu öğrencilerimiz Nehir Lal Ya-
pıcı Büyükçekmece 1.si, Megan Ela Oldman ise Büyük-
çekmece 2.si olarak bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimi-
zi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Birleşmiş Milletler Koordinatörü Tom Delrue’den 
Öğrencilerimize Çevrim İçi Seminer

24 Ekim Pazartesi günü MEV Koleji Özel Ankara 
Okulları 8. ve 10 sınıf öğrencileri için, Birleşmiş Mil-
letler Koordinatörü Sayın Tom Delrue tarafından bir 
bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Çevrim içi 
seminerde Birleşmiş Milletler’in kısa tarihçesi, ko-
miteler, sürdürebilir kalkınma hedefleri gibi konular 
yer alırken; sunumu büyük bir ilgi ile takip eden öğ-
rencilerimiz, sunum sonrası merak ettikleri konular-
da Sayın Koordinatöre sorular sorarak bilgi aldılar. 



30

MEV Koleji’nden

Voleybol Takımımız İlçe 3.sü
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan 10-21 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen 
voleybol turnuvalarında küçük kız voleybol takı-
mımız ilçe 3.sü olarak kupa sevincini yaşadılar. Öğ-
rencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. 

Modern Pentatlonda Ankara 
Üçüncülüğü Kazandık

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından 
düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve UIPM 
Global Laser Run Şehir Turu Yarışında U15 Erkekler 
kategorisinde yarışan öğrencilerimiz Sinan Yıldız, Ba-
hadır Yıldız ile birlikte yarışan Cüneyt Yıldız, Ankara 
üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Milli Sporcularımız Karataş Kardeşler 
MEV’in Gururu Oldu  

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi öğrencimiz Ali Kaan Karataş ve MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Fen Lisesi öğrencimiz Devrim Karataş rüzgâr sörfünde elde ettikleri başarılarla gururu-
muz oldular. Ali Kaan Karataş, 4-10 Ekim tarihleri arasında Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 
Urla İçmeler’de düzenlenen Techno Türkiye Şampiyonasında U19 kategorisinde Türkiye üçüncüsü 
oldu. Öğrencimiz, 2015 yılında başladığı rüzgâr sörfünde 2021 yılı Nisan ayında düzenlenen TYF 
Milli Takım Seçme Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olarak milli formayı giymeye hak kazanmştı.  
9-14 Ağustos tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenen ve milli formayla katıldığı ilk yarışma olan 
Techno Dünya Kupası Yarışmalarında Dünya 7.si olmayı başaran Ali Kaan, böylece başarısını ulus-
lararası boyuta taşıdı. 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu  Milli 
Takım Seçme Yarışlarında Techno 293 U15 sınıfında Türkiye Şampiyonu olarak milli formayı giyen 
öğrencimiz, Devrim Karataş ise abisinin izinde ilerlediği sporda, 21-28 Ağustos tarihleri arasında 
Estonya’da düzenlenen Avrupa Kupası Erkekler Yarışlarında Avrupa 8.si olmayı başardı. Öğren-
cimiz, Techno 293 U15 kategorisinde, 23-30 Ekim 2022 tarihleri arasında, İtalya Garda Gölü’nde 
düzenlenecek Techno 293 Dünya kupası yarışlarında Türk Milli Takımı birincisi olarak yarışacak.
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UNESCO / SEMEP’e Bu Yıl da Ev Sahipliği Yaptık
23 yıldır ülkemizde farklı bölgelerde yüz-
lerce okulun katılımı ile gerçekleştirilen, gö-
nüllü bir çevre bilinçlendirme hareketi olan 
SEMEP (South Eastern Mediterranean Envi-
ronment Project) 2014-2015 eğitim öğretim 
yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da MEV 
Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız 
koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Bir 
UNESCO projesi olan SEMEP’in Marmara 

Bölgesi koordinatörü olan okulumuzda  26 Mart günü gerçekleştirilen Afiş Sunum Etkinliğinde 
67 okul, 134 afişle katılım gösterdi. “Kent Kültürü, Suyun-Toprağın-Havanın Korunumu, Geri 
Dönüşüm, Ekolojik Denge, Endüstri 4.0 temaları ışığında; Ekolojik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolo-
jik Kent Dönüşümü” konusunun vurgulandığı etkinliğe katılım oldukça yoğundu. Okulumuzun 
başarılı organizasyonuyla gururlandığımız organizasyon UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun 
2020-2021 Faaliyet Raporlarında da kendine yer buldu.

Biyoteknoloji Uygulayıcı Okul Olduk
AMGEN Vakfının finanse ettiği, kalkınma atölyesi-
nin yürütücülüğünde, ODTÜ işbirliği ve Education 
Development Center (EDC) tarafından sağlanan yön-
lendirme ve teknik destek ile gerçekleştirilen “AM-
GEN Biotechnology Experience” (AMGEN Biyotek-
noloji Uygulayıcı Okulu) programının faz - 1 eğitimi, 
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi’nden 
40 öğrencimizle tamamlandı. Biyoloji Öğretmenimiz 
Bükre Karabulut rehberliğinde tamamladıkları bu 
eğitim kapsamında DNA izolasyonu, mikropipet ve 
jel elektroforezi konularında aldıkları yüz yüze eği-
timlerle öğrencilerimiz bilime dokunma fırsatı elde 
ederken; okulumuz da ABE bayrağı alarak “Biyotek-
noloji Uygulayıcı Okul” unvanına kavuştu.

Plastik Kapaklarımızı Mutluluğa Dönüştürüyoruz
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu ve Ortaokulu Uy-
gulamalı Dersler Zümresi ve Rehberlik birimi işbirliği 
ile yürütülen Sosyal sorumluluk projemiz ‘Mutlulu-
ğa Kapak Çevir’ kampanyası kapsamında toplanan 
625 kg plastik kapak 15 Mart 2022 tarihinde Türki-
ye Omurilik Felçlileri Derneği’ne, tekerlekli sandalye 
bağışında bulunulmak üzere teslim edildi. Öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin büyük emekleriyle gerçek-
leştirilen sosyal sorumluluk kampanyası ile Omurilik 
Felçlileri Derneği’ne bir adet standart manuel teker-
lekli sandalye ve medikal malzeme desteği bağış ola-
rak sağlandı. “Küçük Atıklardan Büyük Umutlara” 
sloganı ile yürütülen kampanyamıza ve engelsiz bir yaşama destek olan öğrencilerimize, öğret-
men ve velilerimize teşekkür ediyoruz.
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Öğrencilerimizden Satranç Başarıları  

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi öğrencimiz Kaan Yavuzcan, Türkiye Satranç Fede-
rasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen 2021 İzmir Yıldızlar 
17 Yaş Genel Satranç Şampiyonasında il üçüncüsü olurken;  İlkokul öğrencimiz Arya Güçlütürk, 
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen  2021 İzmir Kü-
çükler 8 Yaş Kızlar Satranç Şampiyonasında turnuvanın üçüncüyle eş puan alarak İzmir beşincisi 
olmayı başardı. 

Duru’nun Kompozisyonu 
Ege Bölge Birincisi Oldu 

Devlet Su İşleri Müdürlüğünün (DSİ) 2022 yılı Dün-
ya Su Günü’ne özel “Yeraltı suyunu Görünür Yap-
mak” temasıyla düzenlediği kompozisyon yarışma-
sında MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 8-D 
sınıfı öğrencimiz Duru Kılıç “Yaşamın Kaynağı Yer 
Altında” adlı kompozisyonuyla Ege Bölgesi birincisi 
oldu. Öğrencimiz, ödülünü  22 Mart  Dünya Su Günü’n-
de  DSİ Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törenle aldı. 

Küçükler Yüzme Takımımız Ankara 3.sü Oldu
29-31 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara THOM 
Yüzme Havuzunda düzenlenen MEB Okullar Arası 
Küçükler İl Müsabakalarında MEV Koleji Özel An-
kara Ortaokulu 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimizden Çınar 
Başaran, Rüzgar Yıldız, Cem Eren Selmanpakoğlu, 
Ömer Kaan Aydoğan, Enis Alp, Arda Yamanoğlu, 
Mustafa Selim Demir, Deniz Umut Özdemir, Ege 
Talaslı, Nisa Yağmur Yanık, Bade Su Özdemir, De-
rin Menteş, H. Kübra Özçelik, Doğa Ekmekçi, Bade 
Köse, Doğa Alpcan, Talya Naz Çiğdem okulumuzu 
başarıyla temsil ederek kız ve erkek takımlarında 
Ankara Dördüncüsü olmayı başardılar. Aynı müsabakalarda öğrencimiz Doğa Ekmekçi 200m. 
Serbest ve 100m. Serbest müsabakalarında Ankara üçüncüsü, Kız Bayrak Takımımız 4x100 m. 
Karışık Bayrak müsabakasında Ankara dördüncüsü; Erkek Bayrak Takımımız 4x100 m. Karışık 
Bayrak Yarışlarında Ankara üçüncüsü, 4x100 m. Serbest Bayrak Ankara dördüncüsü olarak bizleri 
gururlandırdılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. 
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Kod Haftası Etkinliklerinde 
Öğrencilerimiz Göz Doldurdu
Programlama ve diğer teknolojik aktiviteler yoluyla 
yaratıcılığı, problem çözmeyi ve iş birliğini teşvik eden 
bir girişim olan AB Kod Haftası etkinlikleri kapsamın-
da 09-24 Ekim tarihleri arasında MEV Koleji Özel An-
kara Okullarımız Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri 
rehberliğinde ilkokul öğrencilerimiz ile CodeOrg et-
kinlikleri, Ortaokul öğrencilerimiz ile Scratch ve Code-
Combat, Lise öğrencilerimiz ile Tinkercad etkinlikleri 
gerçekleştirildi.

Uras Efe Akın, 
Türkiye İkincisi 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 6. 
sınıf öğrencimiz Uras Efe Akın, Türkiye Yüz-
me Federasyonu tarafından 28-30 Ocak 2022 
tarihleri arasında düzenlenen “Atlama Branşı 
Kış Kupası Şampiyonası”nda 5 m. kule atla-
mada Türkiye 2.’si; 1 m. ve 3 m. tramplende 
Türkiye 3.’sü oldu.

Münazara Turnuvasında Çeyrek Finale Kaldık
Geleneksel olarak düzenlenen Liseler Arası Münazara Turnuvası bu yıl, 15-16 Ocak 2022 tarihle-
rinde gerçekleştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi rehberliğinde düzenli olarak katıldığımız ve 
bu yıl 22 okuldan 44 takımın katıldığı turnuvada, MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencile-
rimiz Zeynep Beyza Takkabulan ve Reyhan Çokay çeyrek finale çıkmayı başardı. Öğrencilerimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yüzücülerimizin Kulaçları Başarıyla Doldu
12-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara’da dü-
zenlenen Atatürk’ü Anma Küçükler Yüzme Müsa-
bakalarında MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu öğ-
rencimiz Bade Duygu Metin, 50 metre Kurbağalama 
yarışında Ankara beşincisi, 4x50 metre yarışında 
Ankara ikincisi olmayı başarırken; Ortaokul öğren-
cimiz Cem Eren Selmanpakoğlu, 50 metre yarışında 
Ankara üçüncüsü, 100 metre Kurbağalama ve 100 
metre serbest yarışlarında Ankara beşincisi olarak 
bizleri gururlandırdı. 20-21 Kasım tarihlerinde 11-
12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabaka-
larında yarışan MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 
ve Ortaokulu öğrencilerimiz Rüzgar Yıldız ve Doğa 
Ekmekçi barajları geçerek Trabzon’da yapılacak 
Türkiye finallerine katılma hakkı kazandılar.
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Velilerimizin 23 Nisan Anıları MEV Koleji Özel Ankara Okullarımız  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü etkin-
likleri kapsamında Türkçe Zümresi 
tarafından düzenlenen Anı Yazma Ya-
rışmasında dereceye giren velilerimize 
okulumuz bahçesinde yapılan 23 Nisan 
Töreninde  Okul Müdürlerimiz İbrahim 
Uzun ve Pınar Baydaş tarafından ödül-
leri takdim edildi. Yarışmaya büyük ilgi 
gösteren ilkokul ve ortaokul velilerimiz 
arasından seçilen üç eser derece alırken 
iki eser de mansiyon ile ödüllendirildi. 
Yarışmamızda Sayın Nuran Özyemişçi 
Birinci, Sayın Esra İnci Karaca İkinci ve 
Sayın Burcu Kahyaoğulları Üçüncü olurken Sayın Segah Özdemir ve Sayın Ceren Şahin de man-
siyon ödülünün sahibi oldular. Bu anlamlı günde, böyle bir yarışmayla 23 Nisan değerlerini ve en 
özel duygularını bizlerle paylaşan değerli velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

TÜBİTAK Proje Yarışmalarında MEV Koleji Farkı
MEV Koleji Özel Okullarımızda oluşturulan Proje 
Koordinasyon Kurulları kontrolünde, 53. TÜBİ-
TAK Liseler Proje Yarışmasına Ankara Okullarımız 
20, Güzelbahçe Okullarımız 10, Bornova Okulları-
mız 4, Basınköy Okullarımız 9 ve Büyükçekmece 
Okullarımız 11 proje ile başvuru yaptı. MEV Ko-
lejlerinden yarışmaya başvuru yapılan toplam 54 
proje içinden, Ankara Okulumuzun 2 Kimya, Gü-
zelbahçe Okulumuzun 1 Biyoloji ve 1 Matematik, 
Basınköy Okulumuzun 1 Biyoloji dalında olmak 
üzere toplam 5 projemiz TÜBİTAK bölge finalle-
rinde sergilenme hakkı kazandı. 

16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması’na Ankara Okullarımız 7, Güzelbahçe Okul-
larımız 7, Bornova Okullarımız 2, Basınköy Okullarımız 7 ve Büyükçekmece Okullarımız 5 pro-
je ile başvuru yaptı. MEV Kolejlerinden yarışmaya başvuru yapılan toplam 28 proje içinden, 4 
projemiz bölge finallerinde sergilenme hakkı kazandı. Ankara Okulu öğrencilerimiz Elif Altaş ve 
İnci Pervane’nin  Değerler Eğitimi dalında ürettikleri proje, Bölge Birincisi olmayı başarırken; öğ-
rencilerimiz Irmak Gülen ve Ceren Selmanpakoğlu’nun Türkçe dalında ürettikleri proje ise bölge 
üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Yarışmalara katılarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu fikir ve 
teknoloji üretimi konularında umudumuzu yeşerten tüm öğrenci ve danışman öğretmenlerimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Curling’de Türkiye Derecemiz
27-31 Ocak 2022 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleş-
tirilen Curling 2. Lig Yükselme Müsabakalarına katılan 
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz Lavin 
Doğa Balcı ve Ayşe Nida Çorbacıoğlu Türkiye dördüncü-
sü olarak bizleri gururlandırdılar. Öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Bir ülkenin dili, kültürünün 
çok önemli bir parçası ve o 
milletin tapusudur. Bu ne-
denle dili kullanırken gerekli 
özeni ve dikkati göstermek ge-
rekir. Maalesef dünyanın kü-
çüldüğü, ilişkilerin arttığı bir 
zamanda, kendisini küçük gö-
ren, birilerine hayranlık duyan 
ve onlara benzemeye çalışan, 
entelektüel görünmeye çalışan 
kimseler tarafından Türkçe 
tahrip edilmektedir. 

Ticaret erbabının markalarda 
ve işyeri adlarında farklılık 
olsun diye yabancı dil kullan-
maları ya da Türkçe sözcükleri 
tahrip ederek yabancı dile ben-
zetmeleri de yaygın bir şekilde 
görülmektedir. Birileri de ko-
nuşmaları sırasında Türkçesi 
olduğu halde İngilizcesini kul-
lanmakta ve böyle konuşunca 
daha havalı olduğunu düşün-
mektedirler. Örneğin, yenilik 
yerine inovasyon, yaratıcılık 

yerine kreativite kullanmala-
rı gibi. Dile en çok müdahale 
edenler akademisyenlerdir. 
Akademisyenlerin kendileri-
nin bulduğu ya da keşfettiği 
bir duruma ad vermeleri doğal 
bir haktır. 

Örneğin Behçet hastalığı gibi. 
Kendilerinin bulmadığı, Türk-
çede karşılığı bulunmayan bir 
durumla karşılaşırlarsa o za-
man yapılacak şey ona Türkçe 
dil yapısına ve bulduğu şeyin 
fonksiyonuna uygun bir karşı-
lık bulmaktır. 

Örneğin bilgisayar, yazılım, 
donanım gibi.  Bulunamadığı 
takdirde yabancı dildeki söy-
lenişi kullanılabilir. Ancak bazı 
akademisyenlerin, yabancı dil-
de karşılaştıkları bir durumu 
Türkçeye aktarırken doğrudan 
Türkçe karşılığını yazmak ye-
rine Türk dil yapısına da çoğu 
zaman uymayan karşılıklar 

bulmaları da sıkça görülmek-
tedir. Örneğin istenilen demek 
yerine istendik demeleri ya 
da yapılandırmacılık olarak 
karşılığı bulunan bir sözcük 
yerine oluşturmacılık gibi bir 
ad uydurmaları örnek olarak 
verilebilir. 

Türkçe yanlışları akademis-
yenler, spikerler, radyo ve 
televizyon konuşmacıları ve 
gazeteciler tarafından yayıl-
maktadır. Aşağıda günlük dil-
de sıkça yapılan dil yanlışları 
ele alınmıştır.

“Adına” 

En yaygın ve sıkça yanlış kul-
lanılan sözcüklerin başında 
“adına” gelmektedir. Adına 
yanlış bir şekilde için yerine 
kullanılmaktadır. Adınanın 
kullanılabilmesi için birisinin 
kendisinde yetki görerek ya da 
vehmederek, birisinin namına 

Günlük Dilde Yapılan Türkçe Yanlışları
Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
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bir şey söylemesi ya da yap-
ması halinde kullanılır. Örne-
ğin, “Sizin adınıza sevindim.” 
gibi. Birisinin bir başkasının 
yerine resmi olarak görev-
lendirilmesi halinde ise onun 
adına değil onun “namına” 
bir şey söylenir ya da yapılır. 
“Kanun namına teslim ol.” ör-
neğinde olduğu gibi. 

Bundan birkaç yıl öncesine 
kadar yazılan hiçbir edebi 
metinde için yerine adına kul-
lanıldığına rastlamak müm-
kün değildir. Bu yanlış kulla-
nım devam edecek olursa 5N 
1K’daki Niçin yerine Nadına 
demek zorunda kalınacaktır.

“Pandemi ve Bulaş”

Türk milletini köksüz bir mil-
let gibi gören bir anlayış, ta-
rihte birçok büyük devlet kur-
muş, içlerinde Dünya tarihinin 
gördüğü en uzun ömürlü ikin-
ci büyük imparatorluğun Os-
manlı İmparatorluğu olduğu 
ve bu görkemli tarih içinde 
sanki hiç salgın görmemiş, sal-
gınla ilgili kavramlar üretme-
miş gibi salgın yerine “pande-
mi”, bulaşma yerine yine aynı 
sözcükten “bulaş” sözcüğünü 
üreten bir anlayış var. 

Sözcüğün tıpla ilgili olması ne-
deniyle tıp akademisyenleri bu 
işin sorumlusudurlar. Tıptaki 
alışkanlık nedeniyle tıbbî terim-
leri öğrendikleri şekilde kullan-
malarının bir sonucu olarak gö-
rülse de nasıl hasta diyorlarsa 
aynı şekilde salgın demeleri de 
beklenir. Hele Türkçede bulaş-
maktan üretilen isim bulaşma 
olduğu halde buna bulaş diye 
bir ad bulmalarını, herhalde 
kendilerinin bilime yaptıkları 
bir katkı olarak görmektedirler. 
Bu durum sadece tıp alanında 
değil hemen her alandaki bilim 

insanlarımızın yaptığı büyük 
bir yanlıştır.

“Önünde Sonunda”

İfadenin doğrusu eninde so-
nundadır. Durum ne kadar 
karmaşık olursa olsun mut-
laka bir sonuca ulaşılacağını 
belirtmek amacıyla kullanıl-
maktadır. Eninde sonunda ye-
rine önünde sonunda demek 
iki boyutlu bir düşünceyi tek 
boyutlu bir düşünce haline 
getirmektir. Çünkü eninde 
sonundanın enindesi bir dik-
dörtgenin enini, boyunda-
sı da dikdörtgenin boyunu, 
yani karmaşık bir durumu 
belirtmektedir. Bu durum en 
azından iki boyutludur. Oysa 
önünde sonunda bir doğrunun 
başını ve sonunu, yani tek bo-
yutlu bir durumu ifade etmek-
tedir. Eninde sonunda yerine 
önünde sonunda diyenleri bel-
ki de üzülerek kabul etmek ge-
rekir. Çünkü bu kişiler ancak 
tek boyutlu düşünebilmekte-
dir. Birkaç yıl öncesine kadar 
yazılan hikâye ve romanları-
mızı da okumamışlardır.

“Süreç”

Süreç sözcüğü de en yaygın 
ve sıkça yanlış olarak kullanıl-
maktadır. Süreç bir görevin ya 
da işlemin yapılmasını ifade 
eden, anlık olmayan bir duru-
mu tanımlamaktadır. Yemek 
yerken, üzüm toplarken, mek-
tup yazarken derken daima bir 
sürece işaret edilmektedir. 
Süreç sözcüğünü kullanmak 
ancak o süreci yöneten ve 
denetleyen kişinin hakkıdır. 
Süreci gerçekleştirmeyen, yö-
netmeyen ya da denetleme-
yen bir kimsenin süreçten söz 
etmesinin bir anlamı yoktur. 
Anlık yapılmayan her şey bir 
süreçtir. Bunların da özel ad-

ları vardır. Yemek yeme, üzüm 
toplama, mektup yazma zaten 
sürece işaret etmektedir. Ya-
pan ya da yöneten kişi de bu 
adları kullanmaktadır. Süreç 
ile süre arasındaki benzerlik, 
birilerinin de süreç sözcüğü-
nü yerli yersiz kullanmaları ve 
süre yerine süreç denilmesine 
sebep olmaktadır. 

Anlık olmayan her eylem bir 
sürece işaret ettiğine göre bu 
sözcüğü kullanmada ısrar 
edenler muhtemelen şu şekil-
de konuşuyor olacaklardır: Ye-
mek yeme süreci, çay içme sü-
reci, yazı yazma süreci, gazete 
okuma süreci, evlenme süreci, 
boşanma süreci gibi. Pande-
mi süreci gibi sözlerin hiçbir 
anlamı yoktur. Böyle ifadeleri 
ancak Dünya Sağlık Örgütü 
gibi kurumlar kullanabilir. O 
bile doğru bir kullanım anla-
mına gelmemektedir. Çünkü 
hiçbir kurumun ya da kurulu-
şun böyle bir durumda kesin 
kontrolü söz konusu değildir. 
Bu nedenle doğru ifade salgın 
dönemidir. Bu dönemde yapı-
lan ya da edilen bir şeyden söz 
etmek için de salgında, salgın 
döneminde, salgın sırasında, 
salgın yıllarında gibi ifadeler 
daha doğru ifadelerdir. 

Sürecin İngilizcesi “process”-
dir. Bizdeki süreç sözcüğünü 
kullanma hastalığını anlamak 
için bir Türkün konuşması ile 
bir İngilizin ya da Amerika-
lının aynı sürede aynı olayla 
ilgili yaptığı konuşmalar, ya 
da yazdıkları metinler ince-
lendiğinde Amerikalı ya da 
İngilizin bu sözcüğü hemen 
hiç kullanmadığı, Türkün ise 
sıkça kullandığı görülecektir. 
Bu da bu sözcüğün bizde nasıl 
yanlış anlaşıldığının ve yanlış 
kullanıldığının somut bir gös-
tergesidir. Birkaç yıl öncesine 
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kadar yazılan hiçbir edebi me-
tinde de süreç sözcüğü bulun-
mamaktadır.

“Gözlemlemek”

Türkler gözün fonksiyonun-
dan yola çıkarak gözlemek 
fiilini, bu fiilden yola çıkarak 
da yapılan işin adını gözlem 
olarak ifade etmişlerdir. Ancak 
sonradan İngilizce öğrenen 
akademisyenler önce İngiliz-
cede olduğu gibi gözlem yap-
mak fiilini türetmiş ve ellili, 
altmışlı, yetmişli, seksenli yıl-
larda ders kitaplarında bu fiil 
kullanılırken ve Türk Dil Ku-
rumu Sözlüğünde yer alırken, 
bugün bu fiil Türk Dil Kuru-
mu Sözlüğünden çıkartılmış 
ve yerine “gözlemlemek” diye 
bir fiil eklenmiştir.

“Deneyimlemek”

Yine Türkler, denemek fiilini 
ve bu fiilden yola çıkarak da 
deneme ve belirli bir amacı 
gerçekleştirmek için yapılan 
bir dizi denemeye deney ismi-
ni vermişlerdir. Tecrübe her-
hangi bir konuda uzun sürede 
elde edilen bir birikimi ifade 
etmektedir. Tecrübe etmek 
diye bir fiil yanlış olarak kul-
lanılmaktadır.  Birileri, tecrübe 
yerine, sözde Öz Türkçecilik 
adına deney sözcüğüne –im 
eki getirerek deneyim sözcüğü-
nü kullanmaya başlamışlardır. 
Aynı kişiler, İngilizceden etkile-
nerek bu isimden de deneyim-
lemek diye bir fiil uydurmuş-
lardır. Tecrübe ya da deneyim 
bir birikim olduğuna göre ha-
yatta bir kez yapılan bir iş olsa 
olsa deneme, buradaki fiil de 
denemektir. Türkçede isimden 
fiil üretme kazmadan kazma-
lamak, kürekten küreklemek, 
çekiçten çekiçlemek gibi alet 
adlarından fiil üretme vardır. 

Tecrübe bir alet değildir. Tec-
rübe etmek demek denemek 
demektir. Bu da zaten Türkçe-
de mevcuttur.

“Bir fiil”

Doğrusu bilfiildir. Bizzat an-
lamına gelmektedir. Fiilleri 
sayarken ilk sıradaki fiil değil-
dir. Bilfiil Arapçadan Türkçe-
ye girmiş, sıkça kullanılan bir 
sözcüktür.

“Yeterlik, Yetkinlik”

Yeter sıfatı herhangi bir şeyin 
belirli bir miktarının herhangi 
bir işi görmek için uygun ol-
duğunu ifade etmede kullanı-
lır.  Bundan bir isim yapılması 
halinde bu yeterlik olacaktır. 
Yeterlik sözcüğünün kullanıla-
bilmesi için neyin yeterli olma-
sı gerektiği sorusu ortaya çıkar. 
Yeterli ise bir özelliğin herhan-
gi bir şeyde ya da bireyde bu-
lunması halinde bu miktarın 
iş görmek için yetip yetmeye-
ceğini ifade eder.  Bu neden-
le bir bireyin herhangi bir işi 
yapabilmesi için sahip olması 
gereken özelliğin miktarının 
sorgulanması halinde yeterli 
mi? diye sorulur, Cevap ya ye-
terlidir ya da yeterli değildir ya 
da yetersizdir olacaktır. 

Demek ki bu durumda kulla-
nılması gereken sıfat yeterli-
dir. Bir bireyin herhangi bir işi 
yapabilmesi için gerekli özel-
liğe bir ad vermek gerekirse 
burada kullanılan sıfattan ya-
rarlanılabilir. Bu sıfattan isim 
yaptığımız takdirde sıfata –lik 
ekini getirmemiz gerekir. Bu 
da yeterliliktir. Yeterlilik her-
hangi bir bireyin belirli bir işi 
yapabilmesi için sahip olma-
sı gereken her bir özelliktir.
Yeterlik sözcüğünü yeterlilik 
yerine kullanmak isteyenler 

zaman zaman daha kısa daha 
ekonomik diye savunmaya ça-
lışırlar. Fakat aynı kişiler göz-
lemlemek fiilini kullanırken 
bunu unuturlar.

Yeterlilik İngilizcedeki “com-
petency” sözcüğüne karşılık 
kullanılmaktadır. Mesleki Ye-
terlilik Kurumu’nun  adındaki 
yeterlilik, meslek adamlarının 
sahip olması gereken özellik-
leri ölçmesi ve belgelendirmesi 
bakımından seçilmiştir. Aynı 
sözcüğü son zamanlarda yet-
kinlik diye çevirenler de vardır. 
Dilde uydurmayı kendilerine 
verilmiş bir hak gibi görenler 
sınır tanımamaktadır. Yetkin 
olsa olsa yetkili karşılığı olarak 
kullanılabilir. Yetkili zaten var-
ken yetkin diye bir sözcük uy-
durmanın hiçbir anlamı yoktur. 
Yetkili olmak bir kamu görevli-
sinin yasayla verilmiş bir hakkı 
kullanması anlamına gelir.

Sonuç olarak, pandemi değil 
salgın, bulaş değil bulaşma, 
önünde sonunda değil eninde 
sonunda, gözlemlemek değil 
gözlemek, deneyimlemek de-
ğil denemek, bir fiil değil bil-
fiil, yeterlik ve yetkinlik değil 
yeterlilik, yetki kullanmanın 
dışında adına değil için kulla-
nılmalıdır. Bir süreci onu yö-
neten ve denetleyen bir kimse 
olunmadığı ve sürecin kont-
rol edilmediği sürece süreç 
sözcüğü kullanılmamalıdır.
Türkçe Türk Milletinin tapu-
sudur. Onu korumak ve kol-
lamak, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin, Millî Eğitim 
Bakanlığının, Türk Dil Kuru-
munun, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulunun, bütün yazılı, 
sözlü ve görüntülü basın ku-
rum ve kuruluşlarının, her tür 
ve düzeydeki eğitim kurum ve 
kuruluşlarının ve her Türk va-
tandaşının görevidir.
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MEB’den Matematik Seferberliği
Milli Eğitim Bakanlığı; Türkçe, 
yabancı dil ve matematik der-
sinde kalıcı öğrenmeyi destek-
lemek üzere pek çok yeniliği 
hayata geçirecek. Bu kapsamda 
müfredatta uzun ders saatleri 
verilmesine karşın öğrencile-
re yabancı dilde okuma, anla-
ma, dinleme ve yazma olmak 
üzere 4 temel becerinin öğre-
tilmesi konusundaki eksiklik-
lerin giderilerek yeni öğretim 
tekniklerinin geliştirilmesi ve 
bu derse yeni dinamikler ka-
zandırmak için çalışmalara 
başlandı. Bakanlık matematik 
derslerini de keyifli hale getire-
cek ve öğrenmeyi kolaylaştıra-
cak yeni bir proje hazırlığında 
son aşamaya geldi. TÜBİTAK 
ve üniversiteler ile ortak yü-
rütülecek projede matemati-
ğin soyut bir ders olmaktan 
çıkarılması ve günlük yaşam 
becerilerine uyarlanarak kalıcı 
ve severek öğrenilmenin sağ-
lanması amaçlanıyor. Bakan 
Mahmut Özer, konuya ilişkin 

yaptığı değerlendirmede, şun-
ları kaydetti: “Matematikteki 
öğrenme yaklaşımını değişti-
receğiz. 

Yeni yaklaşımla öğrencile-
rimizin matematiği severek 
öğrenmelerini ve yaşama 
uyarlamalarını hedefliyoruz. 
Öğrencilerimiz, projelerini ge-
liştirecek, alacakları geri dö-
nütlerle projeyi sürekli geliş-
tirecek ve böylece sürekli bir 

öğrenme sağlanacak. Bizim 
matematik dersindeki yaklaşı-
mımız, öğrencileri soyut bilgi 
yığınından kurtarıp o bilgileri 
hayatta pratik şeylere dönüş-
türerek kalıcı öğrenmelerini 
sağlamak. 21. yüzyıl becerile-
ri denildiğinde de kastedilen 
budur. Yani bilgi havuzunda 
boğulmadan öğrencilerimize 
bilgi okuryazarlığını öğrete-
rek daha çok üretmelerini sağ-
lamak istiyoruz. Matematik 
sadece yetenekli öğrencilerin 
üstesinden gelebileceği zorlu 
bir ders olmaktan çıksın, tüm 
öğrencilerin keyifle, günlük 
yaşamla bağdaştırılabildikleri 
keyifli bir ders olsun istiyo-
ruz.” Bakan Özer, matematik 
seferberliği kapsamında TÜ-
BİTAK ve üniversiteler ile or-
tak çalışmalar yürüteceklerini 
belirterek, TÜBİTAK ile işbir-
liği protokolünde son aşama-
ya geldiklerini, UNICEF’le de 
yeni bir proje için çalıştıklarını 
sözlerine ekledi.

5 Yaşta Okullaşma Oranı 419 İlçede 
Yüzde 95’in Üzerine Çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, Bakanlık olarak öncelik-
li hedeflerinin eğitimde fırsat 
eşitliğini artırmak olduğunu, 
bu kapsamda tüm kademe-
lerde okullaşma oranlarını 
yükseltmek için çalışmaları-
nı aralıksız sürdürdüklerini 
ifade etti. Bilimsel verilerin, 
öğrenciler arasındaki başarı 
farklarını azaltmada okul ön-
cesi eğitimin kritik bir öneme 
sahip olduğuna işaret ettiğini 
belirten Özer, bu nedenle eği-
time erişimde tüm kademeler 
arasında okul öncesine çok 

daha büyük önem atfettikleri-
ni vurguladı. Özer, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Ka-
pasite artışıyla beraber 5 yaşta 
okullaşma oranını da yüzde 
100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 
Şu anda yeni kullanıma açtı-
ğımız ana sınıfı ve anaokul-
larımızla birlikte 11 il ve 419 
ilçemizde, 5 yaşta okullaşma 
oranını yüzde 95’in üzerine 
çıktı. 10’u büyükşehir olmak 
üzere toplam 29 ilde ise yüz-
de 90’ın üzerine çıktı. 125 il-
çede ise okula gidemeyen 5 
yaşındaki çocuk sayısı 5’in 

altında. Bu çocuklarımızın da 
eğitime erişimi için alternatif 
modelleri devreye aldık. Ge-
zici öğretmen sınıfı, taşıma 
merkezi ana sınıfı ve Benim 
Oyun Sandığım gibi ev temel-
li modellerle okul öncesi eği-
tim ulaştırmadığımız hiçbir 
çocuğumuz kalmayacak. 1506 
anaokulu yapımı ile süreç de 
planlandığı şekilde ilerliyor. 3 
bin yeni anaokulu yapımında 
geriye kalan 1494 anaokulu-
nun yapımı ile ilgili arazi be-
lirleme çalışmaları da devam 
ediyor.”
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Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, 
Meclis’te Kabul Edilerek Yasalaştı

TBMM Genel Kurulu’nda oy-
lanarak yasalaşan Öğretmen-
lik Meslek Kanunu’na göre; 
eğitim öğretim hizmetlerini 
yürütmekle görevli öğret-
menlerin atamaları ve mesleki 
gelişimleriyle kariyerlerinde 
ilerlemelerinin önü açılacak. 
Meslek, aday öğretmenlik dö-
neminden sonra öğretmen, 
uzman öğretmen ve başöğ-
retmen olmak üzere 3 kariyer 
basamağına ayrılacak. Öğ-
retmenlerin mesleklerinde 
kariyer ve liyakat esaslarına 
uygun olarak ilerlemeleri, 
mesleki gelişimlerini sağla-
maları ve bunlara bağlı ola-
rak özlük haklarının iyileşti-
rilmesi sağlanacak. Gelişim 
temelli bir sistem içerisinde 
adaylık, öğretmenlik, uzman 
öğretmenlik ve başöğretmen-
lik basamaklarındaki görev 
ve sorumluluklar netleştirile-
cek. Öğretmenlikte ‘Adaylık 
Kaldırma Sınavı’nın kaldı-
rılması öngörülüyor. Bunun 
yerine öğretmenlerin mesleki 

gelişimleri temelinde bir prog-
ram uygulanarak adaylara 
destek olunması amaçlanıyor. 
Öğretmenlikte 10 yılını dol-
durmuş öğretmenlere uzman 
öğretmenlik imkanı getirili-
yor. Bu unvan için eğitimle-
rini tamamlayan ve sonunda 
yapılacak sınavdan başarıyla 
geçen öğretmenlere uzman 
öğretmen unvanı verilecek. 
Bu değişiklikle öğretmenler 
hem bir derece alacak hem de 
maaşlarında 1000 TL artış ola-
cak. Uzman öğretmen unvanı 

alanlar arasında yüksek lisans 
yapmış olanlar ise sınavdan 
muaf tutulacak. 10 yıllık uz-
man öğretmenlerin de başöğ-
retmenlik ile ilgili eğitimlerini 
tamamlayıp, sınavdan başarılı 
oldukları takdirde başöğret-
men olmalarının önü açılarak 
ve yine ilave bir derece alma-
ları sağlanacak. Aynı zaman-
da kademeleri yükseldiği için 
de maaşlarına 2 bin TL ilave 
edilecek. Doktora yapmış öğ-
retmenler başöğretmen sına-
vından muaf olacak. Ayrıca 
lisansüstü eğitim için önemli 
teşviklerin sağlanması amaç-
lanıyor. Uzman ve başöğret-
men sınav puanı 70 ve üzeri 
olarak düzenleniyor. Birinci 
derecedeki öğretmenlerin ek 
göstergeleri, 3 binden 3 bin 
600’e çıkarılıyor. Ek gösterge-
yi düzenleyen maddenin yü-
rürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 
olurken, sözleşmeli öğretmen-
likte 3+1 mecburi hizmet hariç 
özlük haklarında iyileştirme-
ler yapılıyor.

Yerli Zeka Testi Öğrencilerin Profillerini Belirliyor
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 
Üstün Yetenekliler Eğitim 
Programları (ÜYEP) tarafın-
dan geliştirilen “Anadolu 
Sak Zeka Ölçeği” ile özel ye-
tenekli ve diğer öğrencile-
rin bilişsel düzeylerinin ve 
profillerinin belirlenmesinde 
temel araç görevi üstleni-
yor. 4-12 yaş aralığındaki ço-
cuklara uygulanan test tüm 
Türkiye’de hizmete sunuldu. 
Avrupa Birliği yetenek nokta-
larından biri olan ÜYEP, özel 
yetenekli çocukların eğitimi 

için gerçekleştirilen akredi-
tasyon süreçlerinin önemli bir 
parçası olarak da görev üstle-
niyor. Öğretim elemanı yetiş-
tirme programında da aktif 
görev alan ÜYEP sayesinde 

Anadolu Üniversitesi, özel 
yeteneklilerin eğitimi alanın-
da uzman yetiştirilmesi için 
Türkiye’de doktora eğitimi 
verebilen 3 üniversiteden biri 
arasında. 
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada, okul-
lar arası imkan farklılıklarını 
azaltmak amacıyla 26 Ekim 
2021’de başlatılan ‘Kütüpha-
nesiz Okul Kalmayacak Pro-
jesi’nde, 16 bin 361 okula yeni 
kütüphane yapıldığı, kitap 
sayısı 50 milyona yükseltildi-
ği ifade edildi. Projeden önce 
kütüphanelerde 28 milyon 677 
bin 694 olan kitap sayısının 
yeni kütüphanelerin yapılma-
sı ve mevcut kütüphanelerin 
kitap açısından zenginleştiril-

mesiyle 50 milyona yükseldi-
ği kaydedildi. Projeyle kitap 
sayısı 10 bin ile 20 bin arasın-
da olan kütüphane sayısının 
72’ye, 20 binden fazla kitabı 

bulunan kütüphane sayısı 
12’ye, kitap sayısı 5 bin ile 10 
bin arasında olan kütüphane 
sayısı ise 672’ye çıktı. Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
konuyla ilgili yaptığı değer-
lendirmede, “Yeni yaptığımız 
kütüphanelerle kütüphane-
lerdeki kitap sayımız 4 ayda 
50 milyona yükseldi. 2022 yı-
lında kitap sayımızı 100 mil-
yona çıkartmayı hedefliyoruz. 
Böylece öğrenci başına düşen 
kitap sayısı 6,6’ya yükselmiş 
olacak.” ifadelerine yer verdi.

Okul Kütüphanelerindeki Kitap Sayısı 
Dört Ayda Elli Milyona Ulaştı

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan 
türlerinde sınav puanı hesap-
lanması için uygulanmakta 
olan TYT puan türünde 150 
puan almış olma şartı ile yer-
leştirme puanlarının hesap-
lanmasında; TYT puan türü 
için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL 
puan türleri için 180 olan sı-
nav puanı barajı uygulaması 
kaldırıldı. Bu yıldan itibaren 

ilgili puan türlerinde sınav 
puanı hesaplanan tüm adaylar 
için ortaöğretim başarı puanı 
eklenerek yerleştirme puanı 
hesaplanacak. Adaylar, önce-
ki yıllarda olduğu gibi sınav 
puanına orta öğretim başarı 
puanının eklenerek oluşacak 
yerleştirme puanıyla, puan 
üstünlüğüne göre yerleşme 
imkanı elde edecek. TYT sınav 

puanının hesaplanması için 
Temel Matematik Testi veya 
Türkçe Testinden 0,5 veya 
daha fazla ham puan almış 
olma şartı uygulanmaya de-
vam edecek. TYT puanı olma-
yan veya TYT puanı hesap-
lanmayan adayların, AYT ve/
veya YDT’ye girmiş olsalar da 
SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları 
hesaplanmayacak.

Üniversiteye Girişte Baraj Puanı Kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Erol Özvar, 
Türkiye’nin, yüzde 32 kadın 

profesör oranıyla yüzde 20,8 
ortalamaya sahip Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerini geride 
bıraktığını açıkladı. Türki-
ye’nin, yüzde 32 kadın pro-
fesör oranıyla yüzde 20,8 or-
talamaya sahip AB ülkelerini 
geride bıraktığını aktaran Öz-
var, “Yükseköğretimde kadın 
yönetici oranı (rektör, dekan, 
bölüm başkanı, yüksek okul 
müdürü), AB ülkelerinde 
yüzde 23,7 iken, Türkiye’de 
yüzde 28” bilgisini verdi. 
Erol Özvar, Türk yükseköğ-

retim sisteminde, 2020’de 81 
bin 661 olan kadın akademis-
yen sayısının, 2021’de 2 bin 
199 kişi arttığını hatırlatarak, 
“Kadın akademisyenlerin 
oranı yüzde 46 oldu” ifade-
sini kullandı. YÖK Başkanı 
Özvar, Türkiye’de 18-22 yaş 
arası yükseköğretimde kadın 
okullaşma oranının, yüzde 
40 olan erkek okullaşma ora-
nının 8 puan önüne geçerek, 
yüzde 48’e yükseldiğini de 
açıkladı.

Türkiye, Kadın Profesör Oranıyla AB’yi Geride Bıraktı
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Mesleki Eğitimde Öğrenci Sayısı %100 Arttı

Eğitime bütçeden en büyük 
payın ayrılması sayesinde 
önemli dönüşümlerin yaşan-
dığını kaydeden Bakan Özer, 
konuyla ilgili verdiği demeçte 
şunları kaydetti: “Eğitimde bu 
yıl da bütçenin yüzde 15,7’si 
Milli Eğitim Bakanlığına ay-
rıldı. Her zaman eğitime, kriz 
anlarında bile eğitime en bü-
yük bütçeler ayrıldı. Çünkü 
ülkemizin en kalıcı ve sürdü-
rülebilir sermayesi, beşeri ser-
mayesidir. Beşeri sermayeyi 
şekillendiren de eğitimdir. Biz 
ne kadar güçlü bir eğitim sis-
temine sahip olabilirsek Türki-
ye o kadar güçlü olur. İnşallah 

bundan sonraki yatırımları-
mızda da artık erişim proble-
mini çözdükten sonra eğitimin 
kalitesini bölge, il, ilçe farkı gö-
zetmeden aynı seviyeye çıkar-
mak için, beşeri sermayemizin 
niteliğini artırabilmek için Mil-
li Eğitim Bakanlığının tüm im-
kanlarını seferber edeceğiz.” 
Özer ayrıca, gelişmiş OECD 

ülkelerinin eğitimdeki bu dö-
nüşümü 1950’li yıllarda ger-
çekleştirdiğini belirterek “Yani 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
hemen hemen eğitimin tüm 
kademelerindeki okullaşma 
oranlarını yüzde 100’e ulaştır-
dılar. 70 yıldan beri eğitimin 
kalitesinin artırılmasıyla ilgili 
büyük çaba sarf ediyorlar. Biz 
bu dönüşümü sağlayabilmek 
için bu yavrularımızın hep-
sinin eğitime erişimini sağla-
yabilmek için 70 yıl beklemek 
durumunda kaldık. Hakikaten 
bunu iyice idrak etmemiz la-
zım. Bu yapılan işler öyle ko-
lay işler değil.” dedi.

Bakan Özer: Bütçenin %15,7’si 
Milli Eğitim Bakanlığına Ayrıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesle-
ki Eğitim Kanunu’nda yapılan 
düzenleme sonrası mesleki 
eğitim merkezlerine kayıtlı 
öğrenci sayısının yaklaşık yüz-
de 100’lük artışla 159 binden 
321 bine yükseldiğini bildirdi. 
Kanun değişikliği sonrasında 
sağlanan avantajlar, mesleki 
eğitim merkezlerine ilgiyi ar-
tırdı. Bu kapsamda Bakanlık, 
mesleki eğitim merkezlerinin 
yaygınlaştırılması ve istihdam 
artışına katkı vermek için kap-
samlı çalışmalar yürütüyor. 
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Ka-
nunu’nda Aralık 2021’de yapı-
lan değişiklikle mesleki eğitim 
merkezleri öğrenciler için çok 
daha cazip hale geldi. Yasada 
yapılan değişiklikle mesleki 
eğitim merkezine kayıt yaptı-
ran bir öğrenci okurken aylık 
yaklaşık 1275 lira ücret alıyor. 
Üç yılın sonunda kalfa olanlar 
ise yaklaşık 2125 lira gelir elde 
edebiliyor. Bu ücretlerin tama-

mı devlet tarafından ödeni-
yor. Ayrıca tüm öğrenciler iş 
kazaları ve meslek hastalıkla-
rına karşı sigortalanıyor. Bir 
gün okulda, dört gün işbaşın-
da eğitimin verildiği merkez-
lerde edinilen deneyim, istih-
dam oranlarına da yansıyor. 

Buralardan mezunların yüz-
de 88’i istihdama katılmış 
durumda. Tüm bunlara ek 
olarak mesleki eğitim mer-
kezlerine kayıt yaptırmak için 
yaş sınırlaması olmaması da 

büyük avantaj oluşturuyor. 
Mesleki eğitim merkezlerinde 
en çok tercih edilen alan 65 
bin 891 öğrenci ile güzellik ve 
saç bakım hizmetleri olurken 
44 bin 510 öğrenci ile motor-
lu araçlar teknolojisi ikinci ve 
31 bin 651 öğrenci ile elektrik 
elektronik teknolojisi üçün-
cü sırada yer aldı. 30 bin 422 
öğrenci ile yiyecek içecek hiz-
metleri dördüncü ve 18 bin 
713 öğrenci ile moda tasarım 
teknolojisi beşinci sırada oldu. 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, konuya ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “3308 Sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu’nda 
yapılan yeni düzenlemeler 
mesleki eğitim merkezlerini 
güçlendirerek iş gücü piyasa-
sının ihtiyaç duyduğu insan 
kaynağının yetiştirilmesinde 
yeni bir dönem başlattı. Bu, 
ülkemizde istihdamı artıracak 
tarihi bir adımdır.” ifadelerini 
kullandı.
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Covid 19 salgını ile birey ve 
toplum olarak kazandığımız 
deneyimler, insanın günlük 
yaşamı ile teknoloji arasında 
ne kadar güçlü bir ilişkinin 
bulunduğunu açık ve net ola-
rak gösterdi. İnsan sağlığını 
korumada teknolojinin önemi, 
gerek aşı gibi yeni ürünlerin 
geliştirilmesi ve gerekse has-
tanelerde bulunan teknolojik 
cihazların etkin olarak kulla-
nılması yönünden çok daha 
belirgin hale geldi. Teknolo-
jinin insan için önemi yalnız 
sağlık alanı ile de sınırlı değil-
dir. İnsan ve teknoloji arasın-
daki etkileşim, tarım, ulaştır-
ma, üretim, iletişim, enerji gibi 
diğer birçok alanlar için de ge-
çerlidir. 

Birey ve Teknoloji

Günümüz insanı ya teknoloji 
üreticisi ya da tüketicisi ola-
rak, önceki dönemlerle muka-
yese edilemeyecek yoğunlukta 
teknolojinin ürettiği ürün ve 
sistemlerin meydana getirdi-
ği bir ortamda teknoloji ile iç 
içe yaşamaktadır. Yaşadığımız 
evin duvarlarında kullanılan 
tuğlalar, yediğimiz besin mad-
deleri, mutfakta kullandığımız 
fırın, giydiğimiz elbiseler, al-
dığımız ilaçlar, dinlediğimiz 
müzik aletleri, konutumuzda-
ki elektrik, su, uydu gibi do-
nanımların her biri teknoloji 
ürünü veya sistemidir. Tekno-
lojik takım ve cihazlar, insanın 
görevini yapabilmesi için ona 

yardım eden basit araçlardır. 
Bütün bu araç ve sistemler in-
sanın yaratıcı gücü kullanıla-
rak üretilmiştir. Kullandığımız 
her aracın özel bir işlevi vardır. 
Gıda hazırlamada tava, tence-
re, kepçe; kağıt kesmede ma-
kas; parçaları birleştirmek için 
yapıştırıcı; düşünceleri kroki 
halinde göstermek için kalem; 
bilgi aramada bilgisayar gibi 
araçlar kullanılır. Teknoloji, in-
sanın günlük yaşamı ile adeta 
özdeşleşmiştir. Bugün öğret-
men, ev hanımı, kamyon sü-
rücüsü, polis, bankacı, bilim 
insanı, yani herkes günlük iş-
lerini yapabilmek için teknolo-
jinin ürettiği, bilgi, alet, cihaz, 
makine ve sistemleri kullan-
mak zorundadır.

     Milli Eğitimde İhmal Edilen Bir Alan: 

Genel Eğitimin Bir Parçası Olarak 
Teknoloji Eğitimi

Prof. Dr. Hıfzı Doğan
Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
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Günümüzde teknoloji insana 
yeni olanaklar sunmaktadır. 
Teknolojik araç ve sistemler, 
insanın duyu organları ve el-
leri ile ulaşamayacağı yerle-
re erişmesini sağlamakta, bir 
nevi duyu organlarının ve el-
lerin bir uzantısı olarak işlev 
yapmaktadır. Sağlık alanında 
insanın normal duyu organ-
ları ile algılanamayan, görü-
lemeyen, ulaşılamayan birçok 
virüs, hastalık tanısı ve ame-
liyatlar teknoloji yardımıyla 
başarı ile gerçekleştirilmek-
tedir. Kelepçe, testere, 
mengene, matkap, bilgi-
sayar gibi takım, cihaz 
ve makineler insanın 
tutma, kaldırma, taşı-
ma, birleştirme, ayırma 
ve hesaplama potansi-
yelini arttırmaktadır. 
Uçak veya internet, insa-
nın daha önce yapamadı-
ğı, ulaşamadığı etkinlikleri 
yapmasına imkan sağladı. 
Bugün teknolojik araç  ve sis-
temler insana dünyanın her 
noktasına ulaşmasına olanak 
sağlamaktadır. 

Toplum ve Teknoloji

Teknoloji, ilk insanın taşa şekil 
vermesiyle başladı. Günümü-
ze kadar hızını, kapsamını ve 
kalitesini artırarak süregeldi. 
Teknolojik gelişmeler, tarihsel 
olarak insanların yaşamları-
nı ve çalışmalarını değiştirdi. 
İnsanlar önce mağaralarda 
yaşadı. Daha sonra teknoloji 
ile ev, şato, gökdelen yapmayı 
öğrendi. Pulluğun ve diğer ta-
rım araçlarının, oltanın, ok ve 
yayın keşfedilmesi insanların 
daha kolay gıda bulmalarını 
sağladı. Tarihsel olarak bakıl-
dığında yeni teknolojilerin, bi-
reyin, iş hayatının, sanayinin 
ve toplumun talep, değer ve il-
gisine bağlı olarak geliştiği gö-

rülmektedir. Teknolojik ürünler 
insanların istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için üretilir. İnsan-
ların suya ihtiyacı var. Bu ihti-
yacı karşılamak için evlerde ve 
okullarda su sistemleri yapıldı. 
İnsanlar video oyunlarını oyna-
mayı seviyor, bunun için bilgi-
sayar yazılım tasarımcıları sayı-
sız miktarda oyun geliştirdi.

Teknolojik buluşlar ve inovas-
yonlar, toplumun değişmesi-
ne, yeni ihtiyaç ve isteklerin 
ortaya çıkmasına neden oldu. 
Radyo, televizyon, ses sistem-
leri, eğlence ve bilgi amacıyla, 
alana olan talebi üst noktaya 
taşıdı. 

Daktilonun geliştirilmesi iş 
hayatında dokümanların ha-
zırlanmasını hızlandırdı. Fo-
tokopi makineleri materyalleri 
çoğaltmada bir devrim meyda-
na getirdi. Daktilo ve fotokopi 
makinelerini faks cihazları ve 
elektronik posta gibi elektro-
nik sistemler izledi. Teknolo-
jik gelişmeler insanlarda yeni 
talepleri de artırdı.  İnsanın 
ihtiyaç ve isteği değiştikçe tek-
noloji bu talebe karşılık ver-
mektedir. Teknoloji ile üreti-

len ürün ve sistemlerin insan, 
çevre ve yaban hayatı üzerin-
de olumlu ve olumsuz etkileri 
olabilir. Teknoloji doğru kul-
lanılmazsa beklenmeyen du-
rumlar ortaya çıkabilir. Ortaya 
çıkan sonuçlar bireyi, aileyi, 
toplumu, ekonomiyi etkile-
yebilir. Belirli bir teknolojinin 
kullanılıp kullanılmayacağına 
karar verirken, teknolojinin 
pozitif ve negatif yönleri ara-
sında uygun bir dengenin sağ-
lanması önemlidir. Tarım için 

üretilen yapay gübre, bir 
yandan ürünün verimini 

artırırken, diğer yandan 
nehir ve gölleri kirletir. 
Tankerler evleri ısıtmak 
ve arabaları çalıştırmak 
için gerekli yakıtları ta-
şırlar. Ancak denizler-
de kaza yaptıklarında 

yakıt denize dökülür ve 
birçok canlıya zarar verir.  

Makas, kağıt ve kumaş kes-
mek için yardımcıdır, ancak 

doğru kullanılmazsa tehlikeli 
olabilir. Elektrik taşıyan yük-
sek gerilim hatları, elektriğin 
uzak yerlere ulaşmasına ola-
nak sağlar. Ancak bu hatlara 
yakın oturanlar, sağlığı etkile-
mesi bakımından, sistemden 
rahatsızlıklarını belirtirler. 

Fosil yakıtların hem arzula-
nan, hem de arzulanmayan 
sonuçları vardır. Bu yakıtlar 
bir taraftan iyi bir enerji kay-
nağıdır. Diğer yandan çevreyi 
kirletir. Teknolojiyi kullanma 
insanı; güvenlik, konfor, seçim 
yapma gibi unsurlar bakımın-
dan etkiler, hem de kişinin tek-
noloji kullanmaya ve teknolo-
jik gelişmelere karşı tavrını 
şekillendirir. Örneğin, DNA’sı 
değiştirilmiş ürünlere karşı 
olumsuz tavırlar, bu alandaki 
gelişmeleri yavaşlattı. Tekno-
lojinin tek başına iyi veya kötü 
olduğu söylenemez. Teknoloji-
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yi kullanma kararı arzu edilen 
ve edilmeyen sonuçlar meyda-
na getirebilir. 

Teknoloji bugün uluslararası 
rekabetin de önemli bir boyu-
tudur. Teknolojinin bir ürünü 
olan traktör gibi bazı araçla-
rın yardımıyla tarım alanında 
üretimin verimliliğini, insanın 
binlerce yıl içinde yaptıkla-
rından daha ileri bir aşamaya 
taşıdı. Günümüz teknolojisi 
çevre kirliliğini azaltmak ve 
ekonomiye katkı sağlamak 
amacı ile bazı materyallerin 
tekrar kullanılmasına veya dö-
nüştürülmesine imkan sağla-
dı. Atık plastik, cam kaplar ile 
karton kutular, gazete kağıdı, 
alüminyum gibi materyaller 
dönüştürülerek yeniden kulla-
nılabiliyor.

Bireyi ve toplumu etkileyen 
bu tür ürün, araç, makine ve 
cihazlar,  onların kapasiteleri 
ve onlara ilişkin bilgiler günü-
müzde teknoloji olarak adlan-
dırılmaktadır. Genel eğitimin 
bir parçası olan teknoloji eği-
timi,  genç ve yetişkinleri tek-
noloji okur-yazarı olarak yetiş-
melerini amaçlar.

İleri teknolojik ürün ve sis-
temleri tasarlamak, üretmek 
ve uluslararası pazarlara ihraç 
etmek toplum olarak ulaşmak 
istediğimiz hedefler arasında 
bulunmaktadır. Ülke olarak 
yaşam tarzımız, hayat stan-
dartlarımız ve refah seviyemiz 
teknoloji üretmemize bağlı. 
Bugünkü yaşama anlam vere-
bilmek için, teknolojiyi anla-
mak zorunluluk oldu. 

Gençler ve Tasarlanmış Tekno-
lojik Dünya

Geleceğimiz bakımından in-
sanı ve toplumu bu derece et-

kileyen, millet olarak da kritik 
öneme sahip bulunan tekno-
lojik gelişmelere duyarsız ka-
lamayız. Genç, yetişkin, kadın 
ve erkek bütün vatandaşları-
mızın, özellikle gençlerimizin 
teknoloji okur-yazarı yeterli-
liklerini geliştirmek zorunda-
yız.  

Teknoloji eğitimi; öğrencilerde 
teknolojiyi anlama, kullanma, 
yönetme, değerlendirme ve 
geliştirme yeterliklerini ka-
zandırmayı hedefler. Tekno-
loji eğitiminin somut bir ürü-
nü olan teknoloji okur-yazarı 
bir kimse; teknolojinin zaman 
içinde gelişimini, teknolojinin 
ne olduğunu, nasıl meydana 
geldiğini, toplumu ve doğayı 
nasıl etkilediğini ve toplumun 
teknolojiyi nasıl şekillendirdi-
ğini anlar. Teknoloji ile iç-içe 
yaşadığımız bu çağda, tekno-
loji eğitimi yoluyla gençleri-
mizin teknoloji kültürü eksik-
liklerinin giderilmesi acil bir 
sorundur.  

Teknoloji eğitimi programı-
nın ilkokullara ve daha sonra 
ortaokullara girmesi cumhu-
riyetle yaşıttır. Cumhuriyet 
döneminde 1920’li yılların or-
talarında teknoloji eğitiminin 
( o zamanki adı iş eğitimi, iş 
okulu) ilkokul programlarında 
yer almasını sağlamak amacıy-
la Almanya’dan iki öğretmen 
davet edildi. Öğretmenlerin 
görevi, ilkokul öğretmenlerini 
teknoloji eğitimi alanında ye-
tiştirmekti. 

Daha sonraki yıllarda bu alan-
da yetiştirilmek üzere beş ilko-
kul öğretmeni Viyana’ya gön-
derildi.   Cumhuriyet dönemi 
boyunca teknoloji eğitimi ba-
zen sanattan, bazen mesleki 
eğitimden, bazen fen eğitimin-
den etkilendi. Fakat bütün bu 

girişimlerde teknoloji eğitimi-
nin ilkeleri, süreçleri ve strate-
jileri etkin olamadı.

Mevcut sistem, teknoloji 
okur-yazarı bireyler yetiştir-
mede yetersiz kaldı. Okullar-
daki uygulamalar, değişim 
hızı giderek artan teknolojik 
gelişmelere uyum sağlayama-
dı.  Bütüncül bir yapı oluştu-
rulamadı. Çağın niteliklerini 
kazandırmaktan uzak kaldı. 
Bugün okul çağındaki gençler, 
insanı ve toplumu şekillendir-
mede çok büyük bir güce sahip 
olan teknoloji hakkında yeterli 
bilgi ve deneyim kazanmadan 
ortaöğretimden mezun oluyor. 
Gençlerimizin pek çoğu, sana-
yileşmiş ülkelerdeki akranla-
rına göre teknoloji kültürünü 
yaşamaktan yoksun kalıyor. 

Eğitim Sistemimizde Zihniyet 
Değişikliğine İhtiyaç Var 

Genel eğitimin bir parçası ola-
rak bireylerde teknoloji kültü-
rünü kazandırmayı amaçlayan 
eğitim etkinliklerini, çağın ge-
lişimine paralel olarak yeni bir 
anlayışla ele almak zorunda-
yız. Günümüz insanı birbirin-
den farklı üç ayrı ortamda ya-
şamaktadır. Birincisi; toprak, 
bitki, su ve hayvanların bu-
lunduğu doğa ortamı. İkincisi; 
kültür, din, gelenek ile politik, 
yasal ve ekonomik sistemle-
rin içinde yaşayan ve insanlar 
arasındaki ilişkiyi düzenleyen 
kültürel dünya. Üçüncüsü de 
insanların istek ve ihtiyaçları-
nı karşılamak amacıyla, yine 
insanlar tarafından doğada 
yapılan pozitif değişiklikleri 
kapsayan teknolojik çevre.

Bugüne kadar okullarımızda 
genel eğitim kapsamında yürü-
tülen ders ve uygulamalar, ağır-
lıklı olarak doğa ve kültürel bo-
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yut üzerine yoğunlaştı. Bu iki 
boyut üzerinde yoğunlaşmak, 
teknolojiyi anlamak anlamına 
gelmez. Doğal çevreyle,  insa-
nın teknoloji ile meydana ge-
tirdiği çevre birbirinden farklı. 
Doğal çevre; nehirleri, dağları, 
hayvanları, bitkileri, denizleri 
meydana getirir. İnsanın mey-
dana getirdiği teknolojik çevre 
ise; binaları, arabaları, uçak-
ları, buzdolaplarını, elektrik 
sistemlerini kapsar. Bitkilerin 
büyümesi için havaya, güneşe, 
suya, gıdaya ihtiyaç vardır. İn-
sanın ürettiği ürünler için bilgi, 
zaman, para, materyal, takım, 
makine, teknik, yaratıcılık, bu-
luş ve inovasyon gereklidir. 
Doğada bulunan çiçekler insa-
nın desteği olmadan gelişebilir. 
Öte yandan bir teknoloji süre-
ci olan pamuktan kumaş elde 
etme etkinliği insanın yaratı-
cılığını gerektirir.

İnsanın istek ve ihti-
yaçlarını karşılamak 
için doğada meydana 
getirilen değişiklikler 
doğanın üzerine yeni 
bir örtü örtmüş gibidir. 
Yenidünya için gençleri 
yetiştirirken belirli yeter-
liliklerin kazandırılması 
zorunludur. Teknolojik dün-
ya için gerekli yeterlilikler, 
ürün ve sistemleri anlama ve 
bunları kullanma, yönetme, 
değerlendirme olarak özetle-
nebilir. 

Bu yeterliliklerin geliştirilme-
si, bireyde problem çözme, 
görsel imaj geliştirme, kritik 
düşünme, muhakeme etme 
gibi zihinsel yetkinliklerin ka-
zandırılmasını öngörür. Tek-
nolojik okur-yazarlığı için bu 
yeterlilikler konunun özünü 
meydana getirir. 

Teknolojik İlke, Süreç ve Stra-
tejiler

Teknoloji eğitiminin matema-
tik, fen, sanat ve diğer dersler-
le yakın ilişkisi vardır. Bununla 
birlikte, bu eğitimin kendisine 
özgü ilke, süreç ve stratejileri 
de mevcuttur. Günümüzde 
sağlık, tarım, enerji, ulaştır-
ma, iletişim ve üretim gibi ana 
alanlarda kullanılan teknolo-
jiler incelendiğinde, hepsinde 
belirli ortak teknolojik ilke ve 
süreçlerin uygulandığı görül-
mektedir. Genel eğitimin bir 
parçası olan teknoloji kültürü, 
belirtilen ortak teknolojik ilke, 
strateji ve uygulamalar esas 
alınarak geliştirilir.

Teknoloji eğitimine özgü te-
mel ilkelerin başında tasarım 
gelir. Bu aşama, bireyin ya-
şamda karşılaştığı sorunları, 
bilgi birikimini ve deneyim-
lerini kullanarak çözüm üret-
mesini gerektirir. Tasarım, dü-
şüncelerimizin, hayallerimizin 
gerçeğe dönüştürüldüğü ka-
demedir. Bu aşama yaratıcı-
lık gerektirir. Problem çözme 
etkinliğinin en önemli unsuru 
tasarımdır.

Bir tasarım sorununa çözüm 
ararken, sadece tek bir doğru 
çözüme odaklanmaktan çok, 
birçok seçenek dikkate alın-
malıdır. Sözgelimi, Covid 19 
aşısını bulmak için çok farklı 
seçeneklerin denendiği görül-
mektedir. Eğer kedi yavruları 
için bir barınağın tasarımı ya-
pılacaksa, barınağın duvarları 
için karton bir kutu, kontrplak, 
kumaş, tahta gibi farklı mater-
yaller kullanılabilir ve çeşitli 
tasarımlar üretilebilir. 

Tasarım süreci, problemi çöz-
mek için sistematik ve aşamalı 
bir yaklaşımı içerir. Süreç; so-
runa ilişkin araştırma yapma, 
problemi belirleme ve ifade 
etme, sorunun hangi ölçüt ve 
sınırlılıklar kapsamında yapı-
lacağını belirleme ile başlar. 
Sistem, beyin fırtınası, araş-

tırma etkinlikleri ile fikir 
üretmeyi,  seçenekleri 

saptamayı ve muhtemel 
uygun seçeneği belir-
lemeyi, taslak tasarımı 
geliştirmeyi, tasarımın 
modelini veya proto-
tipini yapmayı, test 
etmeyi, ölçüt ve sınırlı-

lıklara göre değerlendir-
meyi, tasarımı gözden ge-

çirmeyi, imal etmeyi sonuç 
ve süreci paylaşmayı içerir.

Diğer bir teknolojik temel öğe 
de sistem kavramıdır. Sistem; 
birbiri ile ilişkili unsurların, 
beraberce, beklenen hedefe 
ulaşmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmalı. Bazı sistemler, 
uzaydaki güneş sistemi ve in-
san vücudundaki kan dolaşım 
sistemi, doğada bulunan sis-
temlerdir. Telefon, televizyon, 
yazılı kaynaklar, e-posta, mek-
tup gibi unsurları içeren ileti-
şim sistemi insanın meydana 
getirdiği bir sistemdir. Hedefe 
ulaşmak için sistem, birbiri ile 
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beraber çalışan parçalardan 
oluşur. Söz gelimi bisiklet bir 
sistemdir. Tekerlek, lastik, pe-
dal, dişli, zincir, fren gibi par-
çalardan meydana gelir. Bisik-
letin düzgün çalışması için her 
parçanın işlevini yerine getir-
mesi gerekir. Sistem kavramı 
bütün teknoloji alanlarında 
yaygın olarak kullanılır. Evi-
mizdeki su veya elektrik sis-
temi, şehir şebeke sistemleri-
nin birer alt sistemidir. Sistem 
kavramı arıza bulmada büyük 
katkı sağlar. Sistemi analiz 
etme; bir bilgisayarın içindeki 
parçaları veya bir bilgisayar 
ağındaki tüm bilgisayarları 
kapsayabilir. 

Açık sistemler geri bildirim 
mekanizması bulunmayan, in-
sanın müdahalesini gerektiren 
sistemlerdir. Kapalı sistemler-
de geri bildirim düzenekleri 
bulunur. Mutfakta bulunan 
mikrodalga fırın açık sis-
temdir ve yemeğin ısınıp 
ısınmadığı insan tarafın-
dan kontrol edilir. Evin 
ısınma sistemi kapalı 
sistemdir ve ayarladı-
ğınız sıcaklıkta sıcak-
lığı korur. Teknolojik 
sistemler birbiri ile bağ-
lanabilir ve birleşebilir. 
Bir sistemin çıktısı, diğer 
sistemin girdisini oluştura-
bilir.

Teknolojilerin temel girdilerin-
den biri de kaynaktır. Kaynak; 
bir işin yapılabilmesi için ge-
rekli insan, bilgi, takım, maki-
ne, materyal, enerji ve zamanı 
kapsar. Burada belirtilen her 
unsur, tasarımı etkiler. Örne-
ğin, materyallerin nitelikleri 
farklıdır. Ağaç, taş, metal, cam 
ve beton sert; deri, kağıt ve 
bazı metaller eğilebilir, cam ve 
bazı plastikler şeffaf materyal-
lerdir. Materyalin niteliği, bir 

projede kullanılıp kullanıla-
mayacağını belirler. Materyal 
değiştikçe üretilmesi planla-
nan ürün veya sistemin mali-
yeti ve ömrü değişir. Belirtilen 
teknolojik unsurlar arasında 
uygun dengenin temin edil-
mesi, ürünün veya sistemin 
mükemmele yakın olacak şe-
kilde işlevsel, etkili ve opti-
mal olarak üretilmesi birçok 
zihinsel etkinliği gerektirir. 
Tasarım aşamalarında birbiri 
ile yarışan unsurlar arasında 
uygun tercihi yapma, teknolo-
jik gelişmelerde önemli bir ka-
rar aşamasını içerir. Sözgelimi, 
uçağın kalkış hızını artırmak 
için motorun gücü artırılabilir. 
Bu durum uçağın ağırlığını da 
arttırır veya uçak için daha ha-
fif bir materyal kullanılabilir.

Teknolojik çalışmalarda, ürün 
veya sistemin tasarımını sı-
nırlandıran başka unsurlar da 
var. Güvenlik durumları, doğa 
kanunları, kültürel değerler 
ve yasalar bunlar arasında yer 
alır. Bu ilke ürün veya siste-
min hangi ölçüt ve sınırlılıklar 
içinde geliştirileceğini belirtir. 
Örneğin, materyalin fiyatı ve 
mevcut zaman, tasarımı ile 

üretimi etkiler. Bir ürün veya 
sistemin geliştirilmesindeki 
gereklilikler (ölçütler ve sınırlı-
lıklar) çalışmaları yönlendiren 
öğelerdir. Teknoloji eğitiminin 
diğer iki ilkesi süreç ve kont-
roldür. Süreç, çıktıyı üretebil-
mek için kaynakların belirli 
bir düzen içinde kullanılma-
sıdır. Nasıl tasarım, buluş ve 
inovasyon, insanın yaratıcı be-
cerilerini kullanmasını gerek-
tiriyorsa, süreç de kavramları 
göstermek, vizyon ve fikirleri 
test etmek için düşüncelerin 
model ve modelleme yoluy-
la görselleştirilmesini kapsar. 
Kontrol, sistemin mevcut çık-
tılarıyla ilgili bilgileri, olması 
gerekli bilgilerle karşılaştıra-
rak, sistemi istenilen şekilde 
düzenleme etkinliğidir. Kli-
manın oda sıcaklığını belirli 
bir sıcaklıkta tutması, arabada 
yakıt seviyesini gösteren ışığın 

yanması, kontrol sistemine 
örneklerdir.

Öğretim Süreçleri

Teknoloji eğitiminde 
öğrenciler sınıf ve labo-
ratuvar ortamında, yaş 
ve gelişim durumları-
na göre proje ve prob-

lemlere çözüm üretirler. 
Teknolojiye özgü süreç ve 

stratejileri kullanırlar. Ör-
neğin, okul öncesi ve ilkokul 

seviyesinde sistem kavramı, 
bisiklet ve parçalarının işlevle-
ri incelenerek kavramlaştırır-
lar. Lise düzeyinde bu kavram, 
ulaştırma sistemi, alt sistemler 
ve bunların toplum ile çevreye 
etkilerini içerecek şekilde daha 
kapsamlı olarak ele alınır.

Öğrencilerin sınıf ve laboratu-
var ortamında yaptıkları etkin-
likler, inşaat alanında bir site-
nin planlanmasını; fabrikasyon 
üretim sisteminde ürünün 
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tasarlanmasını, denenmesini, 
üretilmesini, paketlenmesini 
ve pazarlanmasını içerebilir. 
Proje çalışmaları çeşitli alan-
lardaki birçok etkinliği kap-
sayacak şekilde sürdürülür. 
Örneğin, ulaştırma alanında 
araba, roket, uçak gibi araç 
modellerinin yapılmasını; 
tekstil ve giyim sektö-
ründe üretilen ürünlerin 
bilinçli olarak seçilme-
sini; tarımda zirai ilaç-
ların topluma ve çev-
reye olumsuz etkilerini 
azaltma araştırmalarını 
kapsayabilir. Bütün bu 
farklı sektörlerdeki etkin-
liklerin amacı, öğrencilerde 
teknolojik ilke ve süreçleri 
yaşamları boyunca karşılaşabi-
lecekleri sorunların çözümün-
de kullanabilme yetkinliğini 
kazandırmaktır. Temel hedef, 
çaresizliğe sığınan değil, sorun 
çözmeye odaklı bireyler yetiş-
tirmektir. 

Açıklanan teknolojik süreç-
lerin her bir aşaması, yaratı-
cılık, düşünme, karar verme, 
inovasyon ve uygun olanını 
seçme gibi zihinsel etkinlikleri 
gerektirir. Öğrencilerde bu ni-
teliklerin kazandırılması, mo-
delleme, değerlendirme, arıza 
teşhisi, gözlem, analiz yapma 
ve araştırma ile geliştirilebilir. 
Öğrencilerde bu zihinsel be-
cerilerin geliştirilmesi için öğ-
retimde uygulanan metotlar, 
teknoloji geliştirme alanında 
çalışan bilim insanı, mühen-
dis, mimar ve teknisyenle-
rin problemlerin çözümünde 
kullandıkları teknikleri içerir. 
Bu teknikler, araştırma- geliş-
tirme, buluş, inovasyon, arıza 
teşhisi gibi süreçleri kapsar. 
Öğrenciler yaptıkları proje 
çalışmaları yolu ile bu yakla-
şımlardan haberdar olur. Han-
gi koşullarda hangi tekniğin 

kullanılacağını öğrenirler. Bu 
tür etkinlikler öğrencilerin yeni 
teknolojiler geliştirebilme ola-
sılığını da arttırır.

Teknoloji Eğitimi Sisteme Yeni 
Bir Dinamizm Getirebilir 

Teknoloji eğitimi, sadece var 
olan derslere ilave bir ders 
olarak düşünülmemelidir. Bu 
eğitim, halen mevcut derslerde 
kazandırılan kavramların ya-
şama aktarılmasında bir köprü 
görevi görür. Sınıf ve laboratu-
var faaliyetlerindeki çeşitlilik; 

• Farklı düşüncelerin denen-
mesine, 

• Öğrencilerin ilgi ve yete-
neklerini anlamalarına,

• Kariyerlerini daha bilinçli 
olarak seçmelerine, 

• Başarı hissini tatmalarına,
• Çalışma hayatını keşfetme-

lerine, 
• Deneyim kazanmalarına, 
• Çalışanlara ve kendilerine 

yönelik gerçekçi tavırlar 
geliştirmelerine,

• Genç ve yetişkinlerin iyi bir 
üretici ve tüketici olmalarına 

imkân sağlar. 
Teknoloji eğitimi ile kazanılan 

yeterlikler öğrencilere, düşün-
celerini pratiğe aktarma de-
neyimi kazandırır. Bu eğitim, 
öğrenci yüksek öğretime git-
mese de iş hayatına uyumunu 
kolaylaştırır. Bunun yanında, 
öğrencilerin kendi özgüvenle-

rini geliştirmelerine, sağlıklı 
iletişim kurmalarına ve 

birlikte çalışma alışkan-
lıklarını kazanmalarına 
yardımcı olur.

Sonuç:    
  
Teknoloji kültürü ve bu-
nun somut ürünü olan 

teknoloji okur-yazarlığı 
konusunun, okul öncesin-

den genel lise sonuna kadar, 
bir disiplin anlayışı içinde, tek-
nolojik, sosyal, kültürel, eko-
nomik ve doğa boyutlarını da 
kapsayacak şekilde ele alınma-
sında yarar vardır. Bu hedefe 
ulaşmada atılacak en önemli 
adımlardan biri, çağdaş tek-
noloji kültürünü kazanmış ve 
bunu da başkalarına kazan-
dırabilecek yeterliklere sahip 
öğretmenleri yetiştirmektir. 
Halen, Türkiye’de gençlere ve 
yetişkinlere çağdaş teknolo-
ji kültürünü kazandıracak bir 
öğretmen yetiştirme programı 
bulunmamaktadır.

Kaynakça:
Doğan, H. (1975). Endüstriyel Sanatlar 
Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Araştır-
ması. MEB Araştırma, Planlama, Koor-
dinasyon Dairesi. Ankara (1983). 
Teknoloji Eğitimi. AÜ Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Yayınları. 
Garratt, J. (1991) Desing and Tech-
nology. Cambridge University Press. 
Preparing Students for a Technological 
World. Association of International Te-
chnology Education. USA. tandards for 
the Preparation of Teachers of Industrial 
and Technoloy Education. Michigan Sta-
te Board of Education. USA.
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James Webb Uzay Teleskobu, İlk Galaksileri ve 
Uzak Dünyaları Görmek Üzere Fırlatıldı

Avrupa Uzay Ajansı ile Kana-
da Uzay Ajansının ortak gi-
rişimi ve NASA’nın uzay gö-
revleri bakımından devrimsel 
nitelikteki amiral gemisi James 
Webb Uzay Teleskobu, Güney 
Amerika’dan fırlatıldı. Evre-
nin erken dönemlerindeki ilk 
galaksilerden gelen ışığı araya-
cak olan teleskop, kendi Güneş 
sistemimizin yanı sıra diğer 
yıldızların etrafında dönen ve 
ötegezegen şeklinde adlandırı-
lan gezegenleri de araştıracak. 
Yaklaşık 120 kilometrelik bir 
irtifada serbest bırakılan te-
leskop, fırlatıldıktan yaklaşık 
30 dakika sonra 6,5 metre ça-
pındaki Güneş panelini açtı ve 
gözlemevine enerji sağlamaya 
başladı. Fırlatıldıktan yaklaşık 
40 gün sonra,  Dünya’dan 1,6 
milyon km uzaklıkta bir nok-
tada ‘park eden’ ve bugüne ka-
dar geliştirilmiş en güçlü uzay 
teleskobu olan Webb Telesko-
pu, yıldızlardan gelen ışığı ilk

Yapay Zeka Kimin Demansa Yakalanacağını 
Doğru Şekilde Tahmin Ediyor

Yeni ve büyük çaplı bir çalış-
mada yapay zeka, hafıza kli-
niklerine başvuran hangi ki-
şilerde iki yıl içinde demans 
gelişeceğini yüzde 92 isabetle 
tahmin edebiliyor. Exeter Üni-

versitesinde çalışan araştır-
macılar, ABD’de 15.300’den 
fazla hastadan alınan verileri 
kullanarak yapay zekanın, 
kimde demans gelişeceğini 
isabetli şekilde gösterebildiği-
ni keşfetti.  Yöntem, verilerde 
yer alan gizli kalıpların tespit 
edilmesi ve kimin en yüksek 
tehlike altında olduğunun 
öğrenilmesiyle çalışıyor. İn-
giltere Alzheimer Araştırma 
Enstitüsü tarafından da des-
teklenen çalışmada, algorit-
manın yanlış demans teşhisi 
konmuş olabilecek kişi sayısı-

nın azaltılmasına da yardımcı 
olabileceği ifade ediliyor. 2005 
ve 2015 arasındaki çalışma dö-
neminde her 10 katılımcıdan 
birine (1.568 kişi), hafıza kli-
niğini ziyaretinden sonraki iki 
yıl içerisinde yeni bir demans 
teşhisi konmuş. Araştırmada, 
makine öğrenim modelinin bu 
yeni demans vakalarının yüz-
de 92’ye varan isabetle tahmin 
edebildiği ve mevcut alterna-
tif iki araştırma modeline göre 
çok daha doğru sonuç verdiği 
tespit edildi. 
Kaynak: Exeter Üniversitesi

defa yakalayarak önemli bir 
dönüm noktasına ulaştı. An-
cak, teleskopun üzerinde bulu-
nan altın kaplı 18 altıgen ayna 
henüz çok iyi hizalanmadığı 
ve ayrı teleskoplar gibi dav-
randıkları için henüz görüntü-
ler hedeflenen düzeyde değil. 
Uzay görevini yöneten bilim 
insanları, ayna bölümlerinin 
konumunu dikkatli şekilde 
ayarlamaya başlayıp bölümle-
rin tek bir dev ayna gibi dav-
ranmasını sağlayacak. Evren 

tarihinin neredeyse tamamı 
boyunca uzayda gezen o zayıf 
kızılötesi ışığı yakalayabilmesi 
ve Büyük Patlama’dan sonra 
ortaya çıkan ilk galaksilerin 
nasıl göründüğünü ortaya çı-
karması beklenen Teleskop, 
gökbilimcilerin, gezegenlerin 
atmosfer bileşimlerini incele-
mesine ve olası bir yaşam mev-
cudiyetini gösterebilecek gaz 
bileşimlerini aramasına da ola-
nak sağlayacak.
Kaynak: NASA
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Bir Robot İlk Defa Kendi Başına 
Yumuşak Doku Ameliyatı Yaptı

Keşfedilen En Büyük Bakteri, 
Bilim İnsanlarını Şaşırtıyor

Bir robot ilk defa bir domuzun 
yumuşak dokusunda insan 
yardımı olmadan laparosko-
pik ameliyat (Cilt üzerinde 
büyük kesiler açılmadan gö-
rüntüleme ya da cerrahi işlem 
yapılması işlemi) gerçekleş-
tirdi. Johns Hopkins Üniver-
sitesinde çalışan bir araştırma 
takımının tasarladığı Akıllı 
Doku Otonom Robotu (STAR), 
insanlarda yapılacak tam oto-
matik ameliyatlar yönünde 
atılan önemli bir adım niteliği 
taşıyor. Konuya dair bir ma-
kale de kaleme alan, aynı üni-
versiteden Prof.Axel Krieger 
şöyle aktarıyor: “Bulguları-
mız, ameliyattaki en karmaşık 
ve hassas işlerden birini; bir 
bağırsağın iki ucunu yeniden 
birbirine bağlamayı otomatik 
hale getirebileceğimizi gös-

teriyor. İşlemi dört hayvan 
üzerinde gerçekleştiren STAR, 
aynı işlemi gerçekleştiren in-
sanlara kıyasla çok daha iyi 
sonuçlar elde etti.” 

Yumuşak doku ameliyatları, 
öngörülemez olması ve robot-
ları hızlıca uyum sağlayarak 
beklenmedik engellerin üste-
sinden gelmeye zorlaması se-
bebiyle özellikle zor bir işlem 

olarak kabul ediliyor. STAR 
ise ameliyat planını tıpkı insan 
bir cerrahın yapacağı gibi an-
lık şekilde uyarlayabilen yeni 
bir kontrol sistemine sahip. 
Ameliyat alanının daha doğ-
ru şekilde görselleştirilmesini 
sağlayan görüntüleme sistem-
lerine sahip STAR’ı asıl özel 
kılan şey ise, kendisinin plan 
yapabilen, uyum sağlayabi-
len ve ameliyat planını asgari 
insan müdahalesiyle yürüte-
bilen ilk robot sistemi olması. 
Krieger’e göre tıp alanı, ame-
liyatlarda laparoskopik yakla-
şımlara doğru daha fazla iler-
ledikçe, bu gibi işlemler için 
tasarlanan otomatik bir robot 
sisteminden yardım almak da 
önem kazanacak.
Kaynak: Catherine Graham /
Johns Hopkins Üniversitesi

Mikroorganizmaların tanım 
itibarıyla mikroskop ile görü-
lebilecek kadar küçük olmala-
rı gerekir. Fakat Karayipler’de 
keşfedilen yeni bir bakteri, bu 
tanıma hiç uymuyor. İpliğe 
benzeyen tek hücresi, çıplak 
gözle görülebiliyor ve 2 san-
timetreye kadar uzayabiliyor. 
Bu boyut, diğer pek çok mik-
roptan 5.000 kat daha büyük. 
Üstelik bu dev bakteri,  hüc-
renin içinde diğer bakteriler-
deki gibi serbestçe yüzme-
yen dev bir genoma sahip. 
Genomunun bir zarla çevrili 
olması, insan vücudunda bu-
lunanlar gibi çok daha karma-
şık hücrelere özgü bir nitelik. 
Kyushu Teknoloji Enstitüsün-

de Biyoloji uzmanı olan Kazu-
hiro Takemoto ise keşfedilen 
yeni bakterinin, mikropların 
ne denli büyük ve gelişmiş 
olabileceğine dönük fikirleri 
altüst etmenin yanısıra “kar-
maşık hücrelerin evrimindeki 
kayıp halkalardan birisi” ola-
bileceğini de belirtiyor. Yeni 
keşfedilen bu bakteri, yaşamı 
uzun bir süredir prokaryot-
lar ve ökaryotlar şeklinde iki 
gruba ayıran bilim insanlarını 
şaşırtıyor. Çünkü prokaryot-
lar ve ökaryotlar arasındaki 
çizgiyi bulanıklaştırıyor. Pro-
karyotlar tek hücreli mikrop-
ları kapsarken, ökaryotlar ise 
çok hücreli yaşam biçimleri-
ni kapsıyor. Prokaryotların 

DNA’sı serbestçe gezerken, 
ökaryotların DNA’sı bir çekir-
değin içerisinde duruyor. St. 
Louis-Washington Üniversi-
tesi’nden mikrobiyolog Petra 
Levin, “Belki de ökaryot ve 
prokaryot tanımlarımızı ye-
niden düşünme vakti gelmiş-
tir.” diyor.
Kaynak: Elizabeth Pennisi / Science
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Akıllı ve Sürdürülebilir Gıda Paketi, 
Zararlı Mikropları Uzak Tutuyor

Nanyang Teknoloji Üniversi-
tesi ve Harvard Üniversitesi 
T. H. Chan Halk Sağlığı Fakül-
tesinde çalışan araştırmacılar, 
yeni ve akıllı bir gıda paketle-
me malzemesi geliştirmişler. 
Biyolojik şekilde çözünebilen 

bu malzeme, sürdürülebilir 
olmasının yanında insanlar 
için zararlı olan bakterileri 
de öldürüyor. Malzeme, taze 
meyvenin raf ömrünü de iki 
ila üç gün kadar uzatabiliyor. 
Su geçirmeyen ve mikrop kar-
şıtı doğal bir bileşen kokteyli 
sunan bu gıda paketi, zein adı 
verilen bir tür mısır proteinin-
den, nişastadan ve doğal şekil-
de elde edilen diğer biyopoli-
merlerden yapılmış. Bunlar 
arasında, yemek hazırlamada 
kullanılan yaygın bir ot olan 
kekik ve turunçgillerde bu-
lunan sitrik asit de yer alıyor. 
Yapılan laboratuvar deneyle-

rinde nem artışına veya zarar-
lı bakterilerin salgıladığı en-
zimlere maruz bırakılan paket 
liflerinin, mikrop karşıtı doğal 
bileşenler yayarak E. Coli ve 
Listeriya gibi zararlı bakteri-
lerin yanısıra mantarları da 
öldürdüğü görülmüş. Paket, 
mikrop karşıtı bileşenleri sa-
dece ilave nem veya bakteri 
mevcut olduğu zaman ufak 
ve gerekli miktarda yaymak 
üzere tasarlanmış. Böylelikle, 
paketin birçok maruziyete da-
yanabilmesi ve aylar boyunca 
kullanılabilmesi sağlanmış.

Kaynak: Nanyang Teknoloji Üniversitesi

Çevremizdeki her şey atom-
lardan oluşuyor. Atomlar 
da elektron, proton ve nöt-
ronlardan meydana geliyor. 
Elektronlar negatif yüklü; 
elimizdeki mevcut bilgilere 
göre genişleme sergilemeyen, 
nokta benzeri yapılar. Pozi-
tif yüklü protonlar ise farklı: 
Mevcut ölçümlere göre, çap-
ları 0,84 femtometre (metre-
nin katrilyonda biri) Fakat 
birkaç yıl öncesine kadar, 
protonların 0,88 femtomet-
re olduğu düşünülüyormuş. 
Aradaki bu ufak farklılık 
(%5), uzmanlar arasında epey 
bir tartışma yaratmış. Hatta 
bazı uzmanlar bu durumun, 
standart parçacık fiziği mo-
delinin hatalı olup düzenlen-
mesi gerektiğini gösterdiğini 
bile düşünmüş. Bir protonun 
çapı belirlenirken, protonun 
bir parçacık hızlandırıcısında 
elektron bombardımanına tu-

tulması gerekiyor. Bir elektron 
protonla çarpıştığında, her iki 
cismin de hareket yönü deği-
şiyor; tıpkı bilardo topların-
da olduğu gibi. Fizikte ise bu 
işlem esnek saçılım şeklinde 
biliniyor. Proton ne kadar bü-
yük olursa, böyle çarpışma-
lar o kadar sık gerçekleşiyor. 
Dolayısıyla protonun geniş-
leme oranı, saçılımın tip ve 
boyutundan hesaplanabiliyor.  
Elektron ışınının hızı ne kadar 

yüksek olursa, ölçümler de o 
kadar hassas oluyor. Fakat bu 
durum, elektron ve protonun 
çarpıştıkları zaman yeni par-
çacıklar oluşturma tehlikesini 
de artırıyor. Darmstadt Teknik 
Üniversitesinde çalışan Prof. 
Dr. Hans Werner Hammer,  
“Proton boyutunda yapılan 
ölçümlerde, şimdiye kadar sa-
dece elektronların daha düşük 
enerji taşıdığı hızlandırma 
verileri kullanılmıştı. Bu gibi 
olayların proton çapının he-
saplanmasında da kullanılma-
sını sağlayabilecek kuramsal 
bir temel geliştirdik. Böylelik-
le şimdiye kadar ihmal edilen 
verileri de hesaba kattık.” di-
yor. Araştırmacıların yöntemi 
ile elde edilen veriler ışığında, 
protonun, aslında 1990’lar ve 
2000’lerde varsayılan değer-
den yüzde 5 kadar daha kü-
çük olduğu görünüyor.
Kaynak: Bonn Üniversitesi

Protonlar Düşündüğümüzden Daha Küçük
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Bilim İnsanları Farelerde Doku Gençleştirmeyi Başardı

Silikon Nanoçip, Vücuttaki Canlı Dokuları 
Yeniden Programlayabiliyor

ABD’de yapılan çalışmada, bi-
lim insanları, sağlıklı farelere 
yeni bir gen tedavisi uygula-
dı ve “orta yaşlı” farelere gen 
tedavisi uygulayarak doku 

gençleştirme işlemini başa-
rıyla gerçekleştirdi. ABD’li 
bir biyoteknoloji araştırmacısı 
olan  Heinrich Jasper, yaş kay-
naklı birçok hastalığın tedavi-
sinde bu yaklaşımdan yarar-
lanılabileceğini söyledi. Söz 
konusu yöntemi insanlarda 
uygulamak henüz çok kolay 
olmasa da, kanser, Alzheimer 
ya da cam kemik hastalığı gibi 
hastalıkların tedavisinde yaş-
lanmayı geciktirmenin fayda 
sağlayabileceği vurgulanıyor. 
Bilim insanları, “Yamanaka 
faktörleri” olarak bilinen, 4 
molekülün karışımının yetiş-

kin hücreleri vücuttaki hemen 
hemen her dokuyu oluştura-
bilen genç kök hücrelere “geri 
sarabileceğini” gösteren Japon 
Nobel ödüllü Prof. Shinya Ya-
manaka’nın önceki çalışmala-
rından yararlandılar. Ancak 
Araştırmacılar, insanlarda 
Yamanaka faktörlerini kul-
lanma konusunda temkinli 
davranıyorlar çünkü önceki 
çalışmalar, tamamen yeniden 
programlanmış hücrelerin 
“teratom” adı verilen kanserli 
doku kümelerine dönüşebile-
ceğini göstermişti. 
Kaynak: TRT Haber

Cilt dokusunu değiştirip da-
marlara ve sinir hücrelerine 
dönüştürebilen silikon bir çip, 
prototip aşamasından stan-
dart üretim aşamasına geçmiş. 
Bu durum, çipin artık devamlı 
ve tekrarlı şekilde üretilebile-
ceği anlamına geliyor. India-
na Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde çalışan araştırmacıların 
Nature Protocols bülteninde 
yayımladıkları çalışma, ciha-
zı çeşitli sağlık sorunları olan 
kişilerde potansiyel bir teda-
vi biçiminde kullanmaya bir 
adım daha yaklaştırıyor.
Doku nanotranfeksiyonu şek-
linde adlandırılan teknoloji, 
zararsız bir elektrik kıvılcımı 
uygulayarak belirli genleri 
birkaç milisaniyede aktaran 
ve böylelikle doku işlevini 
yeniden programlayabilen 
girişimsiz bir nanoçip cihazı. 
Cihaz, yürütülen laboratuvar 
çalışmalarında cilt dokusunu 
damarlara başarıyla dönüştü-

rerek ciddi şekilde yaralanmış 
bir bacağın onarılmasını sağla-
mış. Teknoloji şu an dokuların 
farklı terapi türleri için yeni-
den programlanmasında; ör-
neğin inmenin sebep olduğu 
beyin hasarının onarılmasında 
veya diyabetin sinirlerde yol 
açtığı hasarın önlenmesi veya 
tersine döndürülmesinde kul-
lanılıyor. Indiana Üniversitesi 
Yenileyici Tıp ve Mühendislik 
Merkezinin başkanı, araştırma 
başkan vekili ve yeni çalışma-
nın baş yazarı tıp profesörü 
Chandan Sen verdiği demeç-
te, “Bu küçük silikon çip, nano 
teknolojinin canlı vücut parça-
larının işlevini değiştirebilme-
sini sağlıyor. Örneğin birisinin 
damarları trafik kazası sebe-
biyle hasar gördüyse ve bu ki-
şinin yeni kan takviyesine ih-
tiyacı varsa, artık önceden var 
olan damarlara bel bağlaya-
mayız çünkü bunlar ezilmiştir. 
Fakat cilt dokusunu damarla-

ra dönüştürebilir ve tehlike 
altındaki uzvu kurtarabiliriz. 
Çipin nano üretim süreci ge-
nelde beş altı gün sürüyor. Bu 
raporun da yardımıyla birlikte 
çip, uzman olan herkes tara-
fından üretilebilir” diyor. Çipe 
bir yıl içinde FDA’dan (Ameri-
kan Gıda ve İlaç Dairesi) onay 
almayı umuluyor. FDA onay 
verdiğinde, cihaz insanlarda 
yapılacak klinik araştırmalar-
da kullanılabilecek.
Kaynak: Indiana Üniversitesi



52

Yüzlerine nasıl kedi boyası 
yapmışlar? Anneleri hiç mi bir 
şey demiyor? Yüzüme pas-
tel boyayla bıyık yaptım diye 
annem nasıl da kızmıştı. Aynı 
kedi gibi dans ediyorlar. Sunu-
cu şimdi Polonya çocuklarının 
sahneye çıkacağını söyledi. Po-
lonya diye bir ülke varmış…İlk 
defa duyuyorum. 

Halit Amca, çocukların gösteri-
sini daha iyi sunuyordu. Keşke 
bu sene de o sunsaydı. Çok ko-
mik bir amca. Sesi de çok güzel. 
Yugoslavya yazarken v ile y 
arasında ı var mı acaba? Hah-
hahaaa… O çocuk nasıl konu-
şuyor öyle? “Yığrmığ uc nısan 
cocuk bayramığ kutluğ olsun” 
Bu çocuk, dizini karnına kadar 
nasıl kaldırabiliyor bir taraftan 
zıplarken? Ne kadar da güzel 
dans ediyorlar. Kızların elbise-
lerine bayıldım. Ne güzel ha-
valanıyor dönerken. Ne kadar 
çok ülkeden gelen çocuklar var 
bu gösteriye. Öğretmenim 40 
tane ülke ismi say dese saya-
mam vallahi.

Her yer ışıl ışıl. Bu süslemeleri 
nereden buluyorlar acaba?

Hiç bitmesin istiyorum bu ço-
cuk şenliği. Harika… Çok ama 
çok eğleniyorum.

İşte! Sonunda Türkiye’de sıra! 
Yine mi folklor... Öğretmenim 
demişti ki 23 Nisan’da her ülke 
kendi yöresel danslarını yapar-
mış yöresel kostümleriyle. İşte 
en sevdiğim an… Türkiye’den 
sonra bütün ülke çocukları ala-
na doluşuyor ve hep beraber 
dans ediyorlar.

Olamaaaz, babam sesleniyor. 
Sanırım gitme vaktimiz geldi. 
Tam da tüm çocukların kucak-

laşacağı en güzel anda. Babamı 
duymamış gibi yaparım, o ya-
nıma gelene kadar bu güzel anı 
izlemiş olurum…

Başımda yumuşak bir sıcaklık 
hissediyorum… Gözlerim ya-
vaşça açılıyor… Babamla göz 
göze geliyoruz… Gözlerim do-
luyor…

Babam: “Ne oldu kızım, bugün 
senin bayramın? Neden böy-
le gözyaşlarıyla karşılıyorsun 
bayramını?” 

“Baba…Rüyamda TRT’nin 
çocuk bayramındaydım. Ger-
çek sandım. Ben hiç gerçeğini 
izleyemeyecek miyim? Hep 
televizyonda izleyebiliyorum. 
Bir de son sahneyi göremedim 
rüyamda. Ona da üzülüyorum. 
Bütün çocukların kucaklaşıp 
tek sevgi oldukları anı yaşamak 
üzereyken uyandırdın beni.”

Babam: “Umarım bir gün ger-
çeğini görme şansın olur. Tek 
sevgi oldukları kucaklaşmayı 
kaçırmana da üzüldüm. Hadi 
kalk bakalım sabah kuşu, bu-
gün 23 Nisan. Hemen elini yü-
zünü yıka, doğru kahvaltıya. 
Tören kıyafetlerini giyeceksin 
daha.”

“Aaaa…Tören…Tamamen 
unutmuşum! Baba, bugün be-
nim bayramım, beni lavaboya 
kucağında götürür müsün?”

Babam güçlü kollarıyla beni ya-
taktan alıp tuhaf sesler çıkara-
rak lavaboya götürdü. O sesleri 
neden çıkardığını biliyorum. 
Küçüklüğümde olduğu gibi 
beni rahatlıkla taşıyamadığını 
biliyorum. Ama ne yapayım 
bugün şımarma günüm. Bugün 
tüm çocukların şımarma günü!

Annem çoktan kahvaltıyı ha-
zırlamış bile. Canım annem 
benim… Hiç geç kalmamı is-
temez. Saati okumayı ve saat 
alarmını kurmayı hemen öğ-
renmek istiyorum. Bundan 
sonra en erken ben kalkıp an-
nemi ve babamı kaldıracağım. 
Ne şaşırırlar ama. 

Lokmaları çiğnemeden yutu-
yorum. Sütümü su gibi içip 
kalkıyorum. Çok heyecanlı-
yım. Bugün okul bahçemizde 
gösterimiz var. Erkenden git-
meliyim. Öğretmenim gösteri 
provası yapalım diye kaç defa 
resim dersinde resim yaptırma-
dı. Olsun, bu gösteri çok önem-
li. Bütün çocukların bayramını 
kutluyoruz bugün. Onlar da 
bizim için kutluyor biz onları 
görmesek de.

Gösteri için aldığımız beyaz 
tişörtümü giyiyorum önce. Al-
tıma da kırmızı eteğimi… Yok, 
annem önce külotlu çorap giyi-
lir demişti. Hıh,  ne fark ediyor-
sa... Bu büyükler de çok garip. 
Çorabımı sonradan giyeceğim. 
Annem anlamaz bile. İşte en 
sevdiğim kısmı… Kırmızı bez 
ayakkabılarım. Üstünde beyaz 
ponpon bile var. Karşınızda…
Türk Bayrağı!

“Anne! Baba! Haydi gidelim. 
Geç kalacağız.”

Evden çıkıyoruz… Ama kal-
bim çok hızlı atıyor. 

İşte okuluma geldik. Herkes 
bahçede. Müdür, müdür yar-
dımcıları, öğretmenler, öğren-
ciler, anne ve babalar. Müdür 
mikrofona yakın duruyor. Mü-
dürün yanındaki amcayı tanı-
mıyorum. Çok güzel giyinmiş. 
Önemli biri galiba. Arkadaşla-

Atatürk Olmak
Nuran ÖZYEMİŞÇİ

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 1-A sınıfı Öğrencimiz Sevgili Ece Cebeci’nin Velisi
Veliler Arası ‘23 Nisan’da Ben’ Konulu Kompozisyon Yarışması Birincisi

Makale
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rımın yanına gidiyorum. Kız 
arkadaşlarım benim aynım ol-
muşlar, çok komik görünüyo-
ruz. 

Atatürk’e saygımızı göstermek 
için saygı duruşu yaptık. İstik-
lal Marşımızı söyledik. Sadece 
öğrenciler değil, tüm öğret-
menler, anne ve babalar. Mar-
şımız bu kadar kalabalık tara-
fından söylendiğinde Atatürk 
yanımızdaymış gibi hissettim. 
Birden üşümem geldi. Annem 
daha önceden buna “tüylerin 
ürpermesi” demişti. 

Müdürün yanındaki güzel gi-
yimli amca mikrofona geçti. 23 
Nisan Çocuk Bayramı’nın ne-
reden geldiğini anlattı. Aslında 
çocuk bayramı denmiyormuş. 
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı” deniyormuş. 
23 Nisan 1920’de Atatürk, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ni 
kurmuş. Çok zor şartlar altın-
da düşmanı topraklarımızdan 
kovduktan sonra. İlk 23 Nisan 
Egemenlik ve Çocuk Bayram-
larında, annesi babası savaşta 
ölen çocuklar için yardım pa-
rası toplanırmış. Bütün çocuk-
lar eğlendirilmeye çalışılırmış. 
Atatürk de gelirmiş. Bu çocuk 
bayramını biz Türkler bulmu-
şuz ama tüm dünya çocukla-
rına armağan etmişiz. Bu çok 
büyük bir şey. Bir armağan, 
hem de mutluluk armağanı 
nasıl tüm dünyaya verilebilir? 
Bu arada bu amca daha büyük 
bir yerin müdürüymüş. “Milli 
Eğitim Müdürü” mü ne, öyle 
bir şey. Belki bizim müdürün 
müdürüdür.

Şimdi de okul müdürü konuş-
ma yapıyor… “Türk milletinin 
geleceği, bugünkü çocukların 
doğru görüşü ve yorulmak bil-
meyen çalışma azmi ile büyük 
ve parlak olacaktır.” Atatürk 
demiş bunu.

Artık dinleyemiyorum. Sıkıl-
maya başladım. Müdürün mü-
dürü de bir sürü tarihten bah-

sediyor. Zaten hepsini aklımda 
tutamıyorum. Umarım öğret-
menimiz yarın derste sormaz. 
Keşke bir an önce gösteriye 
başlasak. 

Yaşasın! İşte başlıyor! Kalbim 
iyice hızlandı,  dışıma çıka-
cak galiba… Daha önce pro-
va yaptığımız yere gidiyoruz. 
Düzgün duralım diye tebeşir-
le yere büyük bir çember çiz-
mişlerdi. Ama biraz silinmiş. 
Çember oluyoruz ve müziğin 
başlamasıyla kırmızı-beyaz 
kurdelelerimizi sallamaya baş-
lıyoruz. Arkadan öne, önden 
arkaya. Önce sağ adım ileri, 
ağırlığını bu ayağına ver, çem-
berin dışına adım ve dön… 
Olamaz, Ali Rıza’nın ayağına 
bastım. Fark etmedi. Acımamış 
olmalı. Ama ben ne olduğunu 
anlamaya çalışırken arkadaş-
larımın hareketlerinden geri 
kaldım. Çok utandım. Ateşim 
çıkmış gibi hissettim. Bu çem-
berden çıkıp hemen annemin 
yanına gitmek istiyorum. Bir-
den öğretmenimin söylediği 
aklıma geldi “Hata yapabilirsi-
niz. Önemli olan hata yapsanız 
da bırakmayıp, diğerleri ile be-
raber devam etmeniz.” Ben de 
öyle yaptım. Sonra, hareketleri 
en güzel yapanın ben olduğu-
mu düşündüm. Son hareketi-
mizi de bitirip selam verdik. 
Herkes alkışladı. Onlar da en 
güzel yapanın ben olduğumu 
fark etmiş olmalılar. Gösteri-
nin kraliçesi oldum!

Diğer sınıflar da gösterilerini 
yaptılar. Bence en güzeli bizim 
sınıfınkiydi. Sonra bahçede 
hep beraber oynadık. Anne ba-
balar bahçe kenarında büyük 
sohbeti yaptılar. Bugün benim 
bayramım olduğu için babam 
her şeyden yememe izin ver-
di. Pembe pamuk şeker, akide 
şekeri, macun şeker… Macun 
şeker sümükten yapılıyormuş. 
Üst sınıflardan bir abla söyle-
mişti. Olsun tadı çok güzel. 
Zaten ağlarken de sümüğüm 
ağzıma giriyor. Ne olacak ki…

 Artık bacaklarım ağrıyor. Daha 
fazla oynayamıyorum. Annem-
le babamı bulup eve gitmek 
istediğimi söylüyorum. Evde 
uzandığım yerden TRT’nin ço-
cuk bayramını izlerim. Pardon, 
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı.” 

Evde,  televizyondaki göste-
rileri izlerken şunlar geçiyor 
aklımdan: Bugün 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın ne olduğunu an-
ladım. Atatürk’ün bize hediye 
ettiği çok değerli birçok şey-
den biri. Bu gün; sadece güzel 
kostümler, güzel süslemeler, 
şekerlemeler, eğlenmeler de-
ğil. Bugün, özgürlüğümüzü 
kutlamamızın günü. Özgürlü-
ğümüzün nasıl elde edildiğini 
hatırlamamızın… Çocukların 
ne kadar önemli olduğunun 
anlaşılmasının günü. Çocuklar 
demek, gelecek demek. Bunları 
düşünürken uyuyakalmışım.

Rüyamda Ata’m bana çiçek ve-
riyor. Gür kaşlarının ardından, 
içimde daha derini görüyor-
muş gibi bakıyor. Sanki hem 
seviyor hem de kızıyor. Çiçeği 
uzatırken mavi gözlerini gözle-
rimden ayırmadan şöyle diyor: 
“Bu milletin bağrından temiz 
bir kuşak yetişti. Sen de bunun 
bir parçasısın. Cumhuriyet’i 
sana ve arkadaşlarına bıraktım, 
gözüm arkada kalmayacak.” 
Sıçrayarak uyanıyorum… Yine 
tüylerim üşümüş. Hem de çok. 

Bir karar veriyorum… Artık 
daha çok çalışacağım. Sade-
ce derslerime değil. Çok kitap 
okuyacağım. Her konuda ken-
dimi geliştirmek için çok çalı-
şacağım. Spor da yapacağım. 
Sanat da yapacağım. Ata’m 
bunları da severmiş. Henüz 
nasıl sanat yapıldığını bilmi-
yorum ama öğrenirim. Ata’mı 
utandırmayacağım. Sahi! O da 
bir zamanlar çocuktu! 

HEM KIZ ATATÜRK OLMAZ 
DİYE BİR ŞEY YOK Kİ!

Makale
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Gezi Rotası

Akdeniz’in Cennet Köşesi: KKTC
Gezi Rotası’nın bu sayımızda-
ki durağı, bozulmamış doğal 
güzellikleri, eşsiz tarihi zen-
ginlikleri, ada orkideleri, ende-
mik bitkileri, uçsuz bucaksız 
kumsalları, Caretta Caretta’la-
rı ve Chelonia Mydos ile Ak-
deniz’in cennet köşesi, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 

Kıbrıs, Akdeniz’in doğusunda 
enfes sahilleri, insanlık tarihi-
ne tanıklık etmiş antik kentle-
ri, renkli gece hayatı, kendine 
has benzersiz kültürü ve da-
mat çatlatan lezzetleri, Türki-
ye‘ye yakın konumuyla muh-
teşem bir tatil merkezi. Kıbrıs, 
yurtdışı tatili için en kolay, en 
yakın ve cazip turistik adalar-
dan birisi. Anadolu toprakları-
nın 65 km güneyinde yer alan 
Kıbrıs, birçok kişi için deniz, 
kum, güneş ve eğlenceyi çağ-
rıştırıyor. Türkiye’den vize ve 
pasaporta ihtiyaç duymadan 

kolayca giriş yapılabilen Ku-
zey Kıbrıs, yılın dört mevsimi 
ılıman bir iklime sahip. Or-
talama 23 derecelik sıcaklığa 
sahip berrak denizi, Neolitik 
Çağ’dan bugüne dek taşıdığı 
zengin tarihi dokusu, mutfak 
kültürü ve eğlence anlayışıyla 
deniz-güneş-kum tatili hari-
cinde tarih ve kültür turizmi 
için de güzel bir alternatif su-
nuyor.

Akdeniz’in Sicilya ve Sardun-
ya’dan sonra üçüncü büyük 
adası olan Kıbrıs, mitolojide 
Yunan aşk tanrıçası Afrodit’in 
de doğum yeri olarak yerini 
alıyor.

Beş farklı şehre sahip Kuzey 
Kıbrıs’ın başkenti 45 bin ki-
şilik nüfuslu Lefkoşa. Bunun 
dışında, küçük bir ticaret lima-
nı olan Gazimağusa, turistik 
liman şehri Girne, adını do-

ğasının zenginliği ve güzelli-
ğinden alan Güzelyurt, 1974 
yılındaki askeri harekâttan 
önce adanın en büyük turistik 
bölgelerinden biri olan Maraş 
ve Karpaz yarımadasını da 
içine alan İskele ülkenin diğer 
önemli şehirleri olarak öne çı-
kıyor. 
Adaya, ülkemizden Mersin, 
Taşucu ve Alanya limanların-
dan düzenli hızlı feribotlar-
la, arabalı feribotlarla veya 
yük gemileriyle denizyoluyla 
geçmek de mümkün. Akde-
niz ikliminin hâkim olduğu 
Kuzey Kıbrıs’ta Temmuz ve 
Ağustos ayları oldukça sıcak 
geçer ve deniz sıcaklığı da ol-
dukça yüksektir. Bu nedenle, 
rahat bir deniz tatili yapmak 
isteyenler Kuzey Kıbrıs’a daha 
çok Mayıs-Haziran ile Eylül-E-
kim aylarında gitmektedir.
Kuzey Kıbrıs’taki gezimiz baş-
lıyor. 
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Gezi Rotası
1. Girne
Adanın en gözde tatil beldesi 
olan ve MÖ 10. yüzyılda Aka-
lar tarafından Kyrenia ismi ile 
kurulduğu düşünülen Girne, 
Roma kaynaklarında Cori-
neum olarak geçiyor. Kıbrıs’ın 
tüm tarihine tanıklık etmiş 
kent, Bizans döneminde Arap-
lar tarafından yağma edilmiş.

Girne Kalesi ve Yat Limanı: 

Orta Çağ’dan günümüze dek 
gelen kale, limana hâkim du-
rumda bulunuyor. Bizanslı-
ların Arap akınlarına karşı 
Girne’yi savunmak için inşa 
ettiği kale, 1570’te Osmanlılar 
tarafından fethedilmiş. Vene-
dik yapımı eski evleri, taverna 
ve restoranlarıyla Kıbrıs’ın en 
özel yerlerinden biri olan Yat 
Limanı ise rengarenk balıkçı 
tekneleriyle Kıbrıs’a özgü lez-
zetlerin tadını çıkarabileceği-
niz önemli bir eğlence merkezi.

Bufavento Kalesi: Ulaşımın 
merdivenlerle sağlandığı ve 
tepeye vardığınızda inanılmaz 
bir manzarayla karşılaşacağı-
nız kalenin yapım tarihi bilin-

memekle birlikte, St. Hilarion 
ile Kantara gibi işaret kulesi 
olarak Bizans devrinde,  Arap 
akıncılarına karşı şehri savun-
mak için inşa edilmiş üç gözet-
leme kulesinden biri olduğu 
tahmin ediliyor. 

Mavi Köşk: Kaçakçının Köşkü 
olarak da bilinen ve adanın en 
ünlü yapısı. İtalyan asıllı Rum 
olan Paulo Paolides tarafından 
1957’de yaptırılan, iki kat üze-
rine on altı bölüm olarak inşa 
edilen köşk, yirminci yüzyıl 
modern mimari teknikleri ile 
yapılmış. Diğer yandan da 
köşk doğu ve batı mimari üs-
lupları ile Türk, Rum mimari 
özellikleri yanı sıra İtalyan ve 
Akdeniz bölgesi mimari özel-
liklerini taşıyor.

Beylerbeyi Köyü: Girne’nin 
doğusunda yer alan, limon 
ve nar ağaçları arasında enfes 
manzarası ve sakinliği ile mü-
tevazı bir köy. Bellapais ya da 
bugünkü adıyla Beylerbeyi 
Köyü’nün nüfusu ise, bin kişi-
yi bile bulmuyor. 

Bu köyde yer alan Bellapais 
Manastırı’nın (Barış Manastı-
rı), 1158-1205 yılları arasında 
Selahaddin Eyyubi’nin 1187’de 

Kudüs’ü ele geçirdiği sırada 
adaya göç eden Augustinian 
Mezhebi rahipleri tarafından 
inşa edildiği düşünülüyor. 
Manastır, adanın Osmanlı’ya 
geçmesiyle Yunan Ortodoks 
Kilisesi’ne verilmiş. Kuzey sa-
hillerini tümüyle görebilen ve 
eşsiz bir dağ manzarasına sa-
hip tepede kurulmuş bu Latin 
manastırı, mutlaka görülmesi 
gereken eserlerden biri.

St.Hilarion Kalesi: Ünlü 
Disney Şatosu tasarlanırken 
esinlenildiği söylenen kale, 
Kıbrıs’ın en yüksek tepesin-
de, Girne’den bakıldığında 
ulaşılması imkânsız gibi gö-
rünen bir konuma sahip. MS. 
10. yüzyılda inşa edildiği dö-
nüşülen St.Hilarion Kalesi’nin 
etrafını çeviren daire şeklinde 
500 metre uzunluğunda du-
varlar ve dokuz burç bulunu-
yor. 

Batık Gemi Müzesi: Girne Ka-
lesi’nde yer alan müzede, Ak-
deniz’de Helenistik krallıklar 
döneminde sefere çıkmış, MÖ 
3. yüzyılda açık denizde bir 
fırtınaya tutularak Girne açık-
larında batmış ve bulunan en 
eski gemi batığı olarak bilinen 
tekne sergileniyor. Bir sünger 
avcısı tarafından Girne’nin bir 
buçuk kilometre açığında tes-
pit edilen, 1969’da Pennsylva-
nia Üniversitesi araştırmacı-
ları tarafından şimdiki yerine 
aktarılan gemi, Halep çamın-
dan yapılmış ve gövdesi 15 
metre uzunluğunda. 
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2. Lefkoşa

Lefkoşa, Kıbrıs adasının orta-
sında yer alan, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin başken-
ti. Kıbrıs’ın en kalabalık kenti 
olan Lefkoşa adanın en önemli 
kültür, sanayi, ticaret ve ulaşım 
merkezi. Yeşil Hat olarak ad-
landırılan sınırla ikiye bölün-
müş durumdaki şehir, Dünya-
da bölünmüş tek başkent olma 
özelliğini taşıyor. 

Barbarlık Müzesi: Kıbrıs Türk 
Kuvvetleri Alay Doktoru Bin-
başı Dr. Nihat İlhan’ın görevde 
olduğu sırada eşi ve üç çocu-
ğunun korunmak için sığın-
dıkları banyoda, Rumlar tara-
fından acımasızca katledikleri 
ev bu hazin olaydan sonra mü-
zeye çevriliyor. Tarihe Kanlı 
Noel olarak geçen olay sırasın-
da duvarlara saplanan kurşun 
izleri gibi pek çok ayrıntısı ko-
runarak müzeye dönüştürü-
len yapı, göç etmeye zorlanan 
Türklerin yaşadıkları acıları 
gözler önüne seriyor.

Selimiye Camii: 1209-1326 
yılları arasında Lüzinyan dö-
neminde inşa edilmiş yapı, 
Kıbrıs’taki en güzel tarihi ya-
pılardan biri olarak gösterili-
yor. İlk olarak St. Sophia Ka-
tedrali olarak kullanılan yapı, 
Osmanlının adayı ele geçirme-
sinin ardından camiye çevrile-
rek, Selimiye Camii adıyla kul-
lanılmaya başlanmış. 

Büyük Han: 1572’de Kıb-
rıs’ın ilk Osmanlı Valisi olan 
Muzaffer Paşa tarafından inşa 
ettirilen iki katlı bir motel olan 
Büyük Han, birbirine benze-
yen 68 dikdörtgen şeklinde 
odadan oluşuyor ve ortasında 
küçük bir cami bulunuyor.

3. Gazimağusa
Adanın tek derin su limanına 
sahip şehri Gazimağusa veya 
Mağusa, Akdeniz’in en fazla 
güçlendirilmiş limanlarından 
biri olma özelliğiyle, Yakın-
doğu ile Avrupa arasında bir 
basamak oluşturuyor. Esas 
gelişimi Lüzinyanlar devrine 
rastlayan kentin altın kumsal-
ları dünyanın en iyi plajları 
arasında yer alıyor. 

St.Nicholas Katedrali: Akde-
niz dünyasının en güzel Gotik 
yapılarından biri olarak bilinen 
ve 1298-1312 yılları arasında 
inşa edilen St.Nicholas Kated-
rali, 1571’de camiye dönüştü-
rülünceye dek, Kıbrıs kralla-
rının Kudüs kralı olarak taç 
giydikleri kutsal bir mekandı. 
Fransa’nın Reims Katedrali’nin 
ön yüzünün mimari etkilerinin 
görüldüğü, aynı zamanda Ka-
tedralin en güzel cephesi olan 
Batı cephesinin girişi üzerinde 
Gotik işlemeli eşsiz bir pence-
re yer alıyor. Batı yönünde iki 
ufak şapel yer alan Katedralin 
avlusundaki 16’ncı yüzyıl Ve-
nedik galerisi ise günümüzde 
şadırvan olarak kullanılıyor. 

Othello Kalesi: 14. yüzyılda 
Lüzinyan’lar tarafından Gazi-
mağusa Limanı’nı savunmak 
amacıyla inşa edilen ve 1492’de 
Venedikliler tarafından bir top-
çu tabyasına dönüştürülen ka-
lenin avlusunda, Osmanlı ve 
İspanyol yapımı demir ve taş 
gülleler ile toplar yer alıyor. 
Othello Kalesi’nin, Shakespea-
re’in ünlü tragedyasının geçti-
ği yer olduğu düşünülüyor.

Salamis Antik Kenti: Truva 
savaşından dönen Teucer tara-
fından inşa edilen ve Roma İm-
paratorluğu döneminde, doğu-
daki en büyük ticaret merkezi 
olan Salamis, Kıbrıs’ın en güzel 
kumlu plajlarından birine de 
sahip. Ormanlık bir alan içe-
risinde yer alan Salamis Antik 
Kenti, adadaki en büyük amfi 
tiyatro, hamam ve pazar alan-
larını da barındırıyor.

4. Lefke

Adanın kuzeyinde, Gemiko-
nağı’ndan başlayarak Osmanlı 
dönemine ait mimarî yapı ör-
neklerini görebileceğiniz Lef-
ke’de, modern evler, sarı taştan 
yapılan büyük konaklar, Os-



57

Gezi Rotası
manlı mimarî örnekleri, maden 
ocağının faal olduğu dönem-
lerde yapılan işçi evleri, kentin 
dokusunu oluşturuyor. Soli ve 
Vouni Antik Kentleri ile Lefke, 
tam bir tarih turizmi merkezi.

Soli Antik Kenti: Milattan 
önce kurulan dokuz Kıbrıs 
krallığından biri olan ve ku-
ruluşu MÖ 700’lere tarihlenen 
Soli, en parlak yıllarını Roma 
döneminde yaşamış. Soli’de, 
günümüze ulaşan en önem-
li eserlerin başında, girişi iki 
yüz metre uzunluğunda olan 
Soli Bazilikası ve dört bin kişi 
kapasitesiyle mermer sahneli 
Soli Tiyatrosu geliyor. 

5. Güzelyurt
Adanın kuzeybatısında yer 
alan, turunç bahçeleriyle çev-
rili şirin bir yerleşim yeri olan 
Güzelyurt’un verimli toprak-
larında yetiştirilen portakal, 
greyfurt, kavun, karpuz, man-
dalina ve çeşitli sebzelerin bir 
kısmı ihraç ediliyor. 

Mamas Manastırı: Bizans ki-
lisesi kalıntıları üzerinde 12. 
yüzyılda yaşamış Aziz Ma-
mas adına yaptırılmış ve son 
halini 18. yüzyılda almış bir 

yapı olan manastırda Aziz Ma-
mas’ın mezarı da yer alıyor. 

Pigades Tapınağı: Hisarköy 
yakınlarında yer alan Pigades 
Tapınağı ile birlikte Tumba Tu 
Skuru Mezarları, Tunç Çağı 
Mezarlığı, Engomi Tapınağı 
adanın 3 bin 500 yıl öncesin-
den kalma en önemli kalıntı-
ları olarak kabul ediliyor. Geç 
Tunç Çağı’na tarihlenen (MÖ 
1600-1050) Pigades Tapınağı 
ilk kez, Oxford ve Sydney Üni-
versitelerinden ekipler tarafın-
dan kazılmış. Kazılar sırasın-
da alanda saptanan sunak ise 
1969’da yeniden inşa edilmiş. 

6. Karpaz Yarımadası
Kıbrıs’ın kuzeydoğu ucunda 
yaklaşık 80 km uzunluğunda-
ki yarımada, Kuzey Kıbrıs’ın 
milli parkı statüsüne sahip 
tek bölgesidir. Caretta Caret-
talara, nesli tükenmekte olan 
Akdeniz Foklarına, yüzler-
ce çeşit kuş türüne, endemik 
türlerin yaklaşık %75’ine ve 
yaban eşeklerine ev sahipliği 
yapan yarımada muazzam bir 
canlı çeşitliliğine sahip.

Altınkum Sahilleri: Mitolo-
jide aşk ve güzellik tanrıçası 
Afrodit’in doğduğu yer olarak 
geçen ve iki sahilden oluşan 
Altın Kum Sahilleri, yaklaşık 
dört kilometre uzunluğunda. 
Altın kumları ile Caretta Ca-
rettalar için harika bir yaşam 

alanı olan bölge, ünlü olduğu 
kadar bakirliğini de koruyan 
bir alan. 

Panagia Theodokou Kilisesi 
(İskele İkon Müzesi): 12. yüz-
yılda yapılan kilisenin apsis ve 
kubbelerinde 12. ile 15. yüzyıl-
lara ait freskler bulunuyor. Ki-
lisenin en eski bölümü olan gü-
ney yakası, Bizans dönemine 
tarihleniyor ve günümüzde bir 
müze olarak hizmet veriyor.

Apostol Andreas Manastırı: 
Karpaz Yarımadası’nın, Zafer 
Burnu olarak da bilinen, en 
doğu ucunda bulunan, hem 
Rumlar ve hem de Türkler 
tarafından kutsal kabul edi-
len Manastırda yer alan kilise, 
görkemli mimarisinin yanın-
da, göz alıcı avizeleri ve ikon-
ları ile önem taşıyor. Her yıl 
dini bayramlarda, Kıbrıs Rum 
Kesimi’nden, otobüslerle bu-
raya gelen yüzlerce Rum, bu 
manastırda ibadet ederek, kut-
sal ve şifalı olduğuna inanılan 
suyu içiyorlar. Zira manastır 
dünya Ortodoks cemaatinin 
en önemli ibadet yerlerinden 
biri olarak kabul ediliyor.
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Herkesin gelecekle ilgili bir 
tahmini vardır. Zombi istila-
sı, ölümcül virüsler, dev ya-
ratıklar, dünya dışı hayat...
Bunlardan bir tanesi de tek-
nolojiye bağlı sanal bir hayat 
yaşamaktır. Dünyada ne ol-
duğunu umursamadan bütün 
gününüzü bilgisayar başında, 
sanal gerçeklik gözlükleriniz 
takılı bir şekilde, yaratmış ve 
geliştirmiş olduğunuz sanal 
bir evrende geçirdiğinizi dü-
şünün. Hatta vücudunuza 
bağlamış olduğunuz birkaç 
kabloyla da o dijital ortamda-
ki acıyı, tatlıyı, sıcağı, soğuğu, 
rüzgârı hissettiğinizi düşü-
nün. Ne dersiniz? Sizce böyle 
bir şey hayalden mi ibaret? 
Gerçekleşme ihtimali var mı? 
Yoksa şu an bunu zaten yaşı-

yor muyuz? Bu durum bazıla-
rına tuhaf veya imkânsız gibi 
görünse de çoğunuzun böyle 
bir duruma ihtimal verdiğine 
eminim. Çünkü teknoloji çok 
hızlı gelişiyor. Her gün imkân-
sız diye düşündüğümüz şey-
ler ortaya çıkıyor ve biz de o 
şeyleri hayatımızın bir parçası, 
hatta merkezi haline getiriyo-
ruz. Eğer teknoloji bu şekilde 
gelişmeye devam ederse sanal 
bir platformda yaşama ihtima-
limiz çok yüksek görünüyor. 
İnsanlar son zamanlarda bu 
tarz dijital şeylere yatırım yap-
maya başladı. Sırf online arsa 
alabilmek için bile kredi çeken 
çok fazla sayıda insan var. Bu 
insanların çoğunun amacı as-
lında geleceğe yatırım yap-
mak. Online araziler, online 

paralar, NFT (Resimler, fotoğ-
raflar, ses dosyaları gibi birçok 
dijital veri satabileceğiniz bir 
platformdur.) gelecekte tutar-
sa kârlı bir iş ama küçük de 
olsa tutmama gibi bir olasılığı 
da olduğundan yatırım yapan 
kişiler büyük bir oranda zarara 
da girebilirler.  Şimdi size tüm 
dijital ortamların birleştiği sa-
nal bir evren olan Metaverse 
kavramından bahsedeceğim. 
Metaverse geniş bir terimdir. 
Bu kavramı anlamak için ön-
celikli olarak kelimenin kendi 
anlamına bakmalıyız. “Meta” 
Yunancada “sonra, öte” an-
lamına gelen bir kelimedir. 
Meta kelimesi ve İngilizcedeki 
“universe” kelimelerinin bir-
leşmesi ile oluşan “Metaver-
se” de “Evren ötesi” anlamına 

METAVERSE:
Gerçek Hayatın Alternatif Bir Versiyonu

Yazar: Nehir Sade ERDOĞAN
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi Öğrencimiz

Matematik Gazetesi Editörü
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gelmektedir.  Kısaca açıklamak 
gerekirse Metaverse, tüm diji-
tal dünyaların birleştirilmesiy-
le oluşturulan bir sanal payla-
şım alanına, yani içinde tüm 
dijital dünyaların bulunduğu 
kurgusal evrene verilen isim-
dir. Mesela bir oyunda birkaç 
parça eşya satın alıp onu diğer 
oyuna geçirip orada da kulla-
nabilmelisiniz. Yani o aldığınız 
şey artık sanal ortamda olmak 
üzere her yerde sizin olmalı. 

İnsanlar şimdiden dijital plat-
formlar yoluyla birbirleriyle 
iletişim kurabiliyorlar. Ancak 
Metaverse, insan etkileşimle-
rinin boyutunu bundan çok 
daha farklı bir seviyeye taşı-
mayı planlıyor. İnsanlar, Meta-
verse sayesinde sanal gerçeklik 
yoluyla dijital bir evren içinde 
yaşayabilecekler. Yani bu di-
jital evrende, muhtemelen üç 
boyutlu bir avatar yaratılarak; 
çalışmak, gezmek, oyun oyna-
mak, konsere gitmek, alışveriş 
yapmak gibi birçok günlük 
aktiviteyi yerine getirmenin 
mümkün olması bekleniyor. 
Mesela rapçi Travis Scott’ın 
sanal bir konseri de Fortnite 
üzerinden gerçekleştirilmişti. 
Herkes kendi yaratmış olduğu 
avatarıyla oyunun içinde bir 
alanda toplanıp sanal bir kon-
ser dinlemişti. 

Ayrıca belirli bir meta veri de-
posu da vardır. Bunlarda, kul-
lanıcılar kripto para birimleri 
kullanarak sanal arazi ve diğer 
dijital şeyleri satın alabilirler. 
Son aylarda artan NFT satış-
larından haberiniz varsa Me-
taverse’ün bunlarla olan bağ-
lantısını tahmin edebilirsiniz. 
NFT olarak satılan birçok eser 
dijital dünyalarda korunuyor. 
Mesela bir sanat eseri aldığını-
zı ve ona servetler yatırdığını-
zı düşünelim. Bir büyüklüğü, 

hacmi yok. Elinizde tutamıyor-
sunuz, evinize asamıyorsunuz. 
Sadece bir JPEG dosyası. En 
fazla bir USB ye atabilirsiniz ve 
yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu 
şekilde düşününce hiç mantıklı 
gelmiyor değil mi? Ama büyük 
şirketlerin bunun için planları 
var. Bu eserlerin Metaverse’te 
sergilenmesi ve satılabilmesi 
planlanıyor. Hatta bunun için 
mimarlarla, yazılımcılarla ça-
lışmalar yapılmaya başlandı 
ve bazı sanal gerçeklik gözlü-
ğü firmaları satın alındı. Özet-
leyecek olursak kripto para 
birimleri, sanal bir ekonominin 
başarılı bir şekilde oluşmasına 
ve işlemesine olanak sağla-
yabilir. Bunun yanında bir de 
Metaverse coinler var. Bunlar 
tıpkı Bitcoinde de olduğu gibi 
kripto para borsaları üzerin-
den satın alınabiliyor. 

Sanal dünyalar ile ilgili her 
sene bazı yeni trendler orta-
ya çıksa da kısa bir süre son-
ra bunlar unutuluyor. Ancak 
Metaverse kavramı ile ilgili 
bunu söylemek pek doğru ol-
maz. Çünkü şu an Metaverse 
fikri, bir sonraki büyük şeyin 
parçası olmak isteyen yatırım-
cılardan ve şirketlerden bü-
yük ilgi görüyor. Bu şirketler 
eğer insanlar zamanlarını bu 
‘alternatif evrende’ geçirmeye 
başlarsa diye geride kalmak 
istemiyor ve sürekli yeni yatı-
rımlar yapıyorlar. 

Facebook da buna yatırım ya-
pan şirketlerin başında yer alı-
yor. İsmini Meta olarak değiş-
tirmesi ve Metaverse olarak da 
bilinen karma evrene büyük 
yatırım yapacağını duyurma-
sı üzerine Metaverse coinle-
rine olan rağbet de arttı. Bazı 
popüler Metaverse projelerine 
örnek vermek gerekirse: Axie 
Infinity (AXS),  Decentraland 

(MANA),  Starlink (Starl) The 
Sandbox (SAND), Aavegotchi 
(GHST), Ufo Gaming (UFO) 

Decentraland: Arazi, avatarlar, 
kullanıcı adları ve sanal kıya-
fetler gibi giyilebilir cihazlar 
dahil olmak üzere toplam 50 
milyon dolardan fazla satışı 
gördü. 41.216 sanal metrekare-
lik bir arazi parçası 11 Nisan’da 
572 bin dolara satıldı. Şu anda 
bu platformların her birinde 
birkaç bin benzersiz arsa sahi-
bi var ve bu sayı hızla artma-
ya devam ediyor. Metaverse’e 
artan ilgi aslında COVID-19 
pandemisinin bir sonucu ola-
rak da görülebilir. Çünkü daha 
fazla insan uzaktan çalışmaya 
ve okula gitmeye başladıkça 
çevrim içi etkileşimi daha ger-
çekçi hale getirmenin yolları 
aranmaya başlandı. 

Metaverse aslında bir bilim kur-
gu olarak başlamıştı. Bu kav-
ramdan ilk olarak Neal Step-
henson isimli yazarın Snow 
Crash romanında bahsedilmiş-
ti. Romanda gerçek insanların 
avatarlarının bulunduğu üç bo-
yutlu sanal bir dünyaya Meta-
verse ismi veriliyordu. Bunun 
dışında en yakın zamandaki 
örneği, beyaz perdeye de uyar-
lanan Ready Player One isimli 
kitaptır. Bu kitapta, insanlar sa-
nal gerçeklik yoluyla dijital bir 
dünyada gerçek dünyada yap-
tıkları gibi zaman geçirebiliyor-
lar, etkileşim kurabiliyorlardı. 
İşte Metaverse’ün de bunlara 
benzer bir dijital dünya olması 
planlanıyor. 
Kaynakça: 
Koerber, Brian. “What is the metaverse? 
A (kind of) simple explainer”. Mashable
Facebook says it’s the future of the Internet”. 
Washington Post
“What is metaverse, how it will work; Fortnite 
to Roblox, US Inc interested”. HT Tech
The Oxford handbook of virtuality.
www.theverge.com
www.bbc.com
www.reuters.com
www.nytimes.com
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 Cumhuriyetin Büyük Mirasının 
Değerini Yansıtanlar

Cumhuriyet’in kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk, bir ülkenin 
savaş alanlarında kazandığı 
başarının, bilim ve kültür ala-
nında da sürdürülmesi gerekti-
ğine inanarak bir yandan yeni 
siyasal yapıyı biçimlendirme-
ye çalışırken diğer taraftan 
da bilim ve kültür alanındaki 
temelleri sağlam şekilde oluş-
turmak üzere çalışmayı ihmal 
etmemiştir. Bu yazımzda Cum-
huriyet döneminde yetişen ve 
Atatürk’ün açtığı yolda ilerle-
yerek Türkiye’de bilim, sanat, 
sağlık ve eğitim konusunda iz 
bırakan sekiz önemli ismi ele 
alıyoruz.

Refik İbrahim Saydam

Mustafa Kemal Atatürk, Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni “çağdaş 
uygarlık düzeyine çıkarmak 
için” mücadele ederken bunu 
birçok cephede başarmak zo-
rundaydı. Bu cephelerden biri 
de “sağlık” cephesiydi. O dö-
nemde sağlık alanındaki “ko-
mutan” Dr. Refik Saydam’dı. 
Dr. Saydam’ın, bu pozisyona 
gelmesinde yaptığı çalışma-
lar, sergilediği tavır ve kur-
muş olduğu ilişkiler büyük 
rol oynadı. Dr. Refik Saydam; 

Milli Mücadele döneminde 
görev almış, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluş aşamasında 
Mustafa Kemal Paşa ile bir-
likte hareket etmiş ve 1920’de 
Büyük Millet Meclisi’nde yer 
almıştır. Tifüse karşı hazırladı-
ğı aşı, tıp literatürüne geçerek 
Birinci Dünya Savaşı Müttefik 
Alman Ordusu ile Kurtuluş 
Savaşı yıllarında Türk askerle-
ri tarafından kullanılmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
ve Cumhuriyet döneminin 
en uzun süre ile görev yapan 
Sağlık Bakanı Saydam, 14 yıl 
süren bakanlık döneminde 
önemli çalışmalara imza at-
mıştır. Görevde bulunduğu 
süre zarfında uygulanan po-
litikalar sayesinde Türkiye’de 
sosyal devlet anlayışının sağ-
lık alanındaki en iyi örnekleri 
verilmekle kalmamış, ayrıca 
ilerleyen yıllarda uygulanacak 
sağlık hizmetlerinin de temeli 
oluşturulmuştur.

Saydam, devletin sağlık teşki-
latını kurmuş, doktor ve sağlık 
memuru yetiştirmeye önem 
vermiş, Numune Hastanele-
ri ve Verem Sanatoryumu’nu 
açmış, sağlık ve sosyal kanun-
larını çıkarmıştır. Birçok ilde 
memleket hastaneleri, doğum 
ve çocuk bakımevleri, doktor 
ve hasta bakıcı yetiştirilmesine 
önem vererek sağlık kursla-
rı açmış ve tıp öğrencileri için 
yurtlar kurmuştur. 

Refik Saydam’ın kurduğu en 
önemli kurumlardan biri Hıf-
zıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıs-
sıhha Okulu’dur. 1928 yılında 

kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü 
hem bir araştırma hem de bir 
eğitim kurumu olarak Sağlık 
Bakanlığı’nın kilit organların-
dan biri olmuştur. Koruyucu 
sağlık hizmetlerine büyük kat-
kıları olan Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsü’nde tifo, dizanteri, 
kolera, veba, menengokok, 
stafilokok, boğmaca, brucel-
la, nezle, BCG, difteri, tetanoz, 
kızıl, alüminyum presipiteli 
karma aşılar, lekeli humma, 
kuduz, çiçek, grip aşıları olmak 
üzere 17 farklı tip aşı üretilip, 
35 farklı formülde ülke yararı-
na sunulmuştur.

Hulusi Behçet

Bilinen en önemli Türk derma-
tolog Prof. Dr. Hulusi Behçet, 
Türk akademisinde “profe-
sör” unvanını alan ilk kişidir. 
1939’da “ordinaryüs profesör” 
unvanına layık görülen Beh-
çet, deri ve zührevi hastalıklar 
alanında yaptığı birçok özgün 
çalışmayla kendi isminin yanı 
sıra Türkiye’nin adını da dün-
yaya duyurmuştur. Uyuz has-
talığı, parazitlerin tür ve cins-
leri üzerine araştırmalarının 
yanı sıra frengi tanı ve tedavisi 
üzerine olan çalışmaları, bilim 
dünyasına katkıda bulunmuş-
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tur. Ayrıca mantar hastalıkları, 
şark çıbanı, ham incir dermati-
ti, arpa uyuzu gibi ülkemizde 
sıkça görülen deri hastalıkları 
üzerinde araştırmaları dikkate 
değer nitelikte olmuştur. 

Prof. Dr. Hulusi Behçet’in tüm 
dünyaca tanınmasını sağlayan 
hastalık ise şüphesiz kendi is-
miyle anılan Behçet hastalığı 
olmuştur. 1937 yılında Behçet 
tarafından oral aft, genital ül-
ser ve hipopiyonlu üveitten 
oluşan üçlü semptomu olan 
hastalarda tanımlanan hasta-
lığın sonraki çalışmalarda çe-
şitli belirti ve bulgularla birçok 
sistemi etkileyen bir hastalık 
olduğu ortaya çıkmıştır.

Kerim Erim 

Kerim Erim, Cumhuriyet ma-
tematiğinin önde gelen temsil-
cisidir. Aynı zamanda, bilimin 
ve aydınlanmanın, ülkemizin 
yaşamına yön verdiği tarihi-
mizin en parlak dönemi olan 
kuruluş döneminin de bilim 
dünyasındaki karşılığı ve sem-
bolüdür. İstanbul Yüksek Mü-
hendis Mektebi’ni bitirdikten 
sonra Berlin Üniversitesi’nde 
Albert Einstein’in yanında 
doktorasını yapan Erim, Tür-
kiye’ye dönünce üniversite 
reformunu hazırlayan kurulda 
yer almıştır. Türkiye’de yük-
sek matematik öğretiminin 
yaygınlaşmasında ve çağdaş 

matematiğin yerleşmesinde 
etkin rol oynayarak mekaniğin 
matematik esaslara dayandı-
rılmasına öncülük eden Erim, 
ülkemizde bir matematik dok-
torası yöneten ilk bilim insanı 
unvanına sahiptir. Diferan-
siyel geometri, fonksiyonlar 
teorisi, elastisite ve plastisite 
konularında birçok öğrenci ye-
tiştirmiştir.

Nüzhet Gökdoğan

Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Atatürk, ülkeye yol 
gösterici olarak bilimi kabul 
ederek Cumhuriyetimizin te-
meline oturtmuştur. Atatürk’e 
göre memleketin korunması, 
özgürlüğü ve bağımsız olması 
için gerekenler bilim ve irfan 
olmuştur. 

Çağdaş Türk kadınına cesaret 
veren bir özgeçmiş ve ilkle adı-
nı Türk bilim dünyasına altın 
harflerle yazdırmış bir deha 
olan Nüzhet Gökdoğan’ın 
Türkiye’de astronomi eğitimi-
ne ve astronominin yaygın-
laşmasına katkıları büyüktür. 
Gökdoğan ayrıca Türkiye’de 
kadınların bilimdeki varlığı-
nın önemini ortaya koyan en 
önemli bilim insanlarından 
biridir. Türk astronomisini bu-
güne ulaştıran astronomların 
başında gelen Gökdoğan, İs-
tanbul Üniversitesi Astronomi 
kürsüsüne atanmış ilk Türk 
doçent olarak da başarılı bir 

kariyere imza atmıştır.Türki-
ye’nin ilk astronomu, ilk kadın 
dekanı ve ilk kadın senatörü 
olan Gökdoğan, Astronomi 
Bölümü’ne 46 yıl hizmet et-
miş, bu süre içerisinde 11 adet 
doktora tezi yaptırmış, bazıları 
çeviri olan çeşitli ders kitapları 
yazmıştır. 

Ulusal ve uluslararası dergi-
lere çeşitli makaleler hazırla-
mıştır. Türk Astronomi Der-
neği’nin ve Türk Matematik 
Derneği’nin kurucularından 
olan Gökdoğan ayrıca Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derne-
ği’nin (TÜKD) kurucuları ara-
sında da yer almaktadır. Türk 
Soroptimist Derneği’nin ku-
rucularından olup uzun yıllar 
başkanlığını yürütmüştür.

Hasan Ali Yücel

Öncelikle bir öğretmen, eski 
Mili Eğitim Bakanı, Türk eği-
tim tarihinin yapıtaşlarından 
Köy Enstitüleri’nin fikir ba-
balarından biri olan Hasan 
Ali Yücel, Cumhuriyet Döne-
mi’nin çok yönlü kişiliğe sahip 
seçkin bir eğitim, kültür ve si-
yaset adamıdır. 

Hasan Ali Yücel 28 Aralık 
1938’de, ikinci Celal Bayar 
Hükümeti’nde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na getirildi. Köy 
Enstitüleri’nin kurulması, 
dünya klasiklerinin Türkçe’ye 
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tercüme edilmesi ve ilk resmî 
Türkçe ansiklopedisinin ön ça-
lışmaları onun bakanlığı döne-
minde gerçekleşti. Devlet Kon-
servatuvarı’nın kurulmasında, 
Türkiye’nin UNESCO’ya gi-
rişinde ve Üniversiteler Ya-
sası’nın çıkartılmasında da 
önemli katkıları oldu. Cumhu-
riyetin kurulduğu ilk yıllarda 
okuma yazma oranının yüzde 
5’i bile geçmemesi ve nüfusun 
yüzde 80’inin köylerde yaşa-
ması, oralarda eğitim seviye-
sini yükseltme ihtiyacı doğur-
muştur. 

Bu ihtiyaca cevap vermek için 
gereken eğitim, kültür, siyasi 
ve sosyal altyapının sağlanma-
sı görevi, dönemin Milli Eği-
tim Bakanı Hasan Ali Yücel’e 
düşmüştür. Yücel, 1940 yılı 
itibarıyla, tarıma elverişli köy-
lerde Köy Enstitüleri’nin kuru-
luşu ve gelişiminde İlköğretim 
Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Tonguç ile birlikte çalışarak 
şiddetli muhalefete karşı bu 
görevi başarıyla yürütmüştür. 
Köy Enstitüleri kısa ömürlü 
olmasına rağmen Türk eğitim 
sistemine farklı bir bakış açısı 
getirmiştir. 

Toplum tabanını oluşturan 
köyün iktisadi, zirai, kültürel, 
sosyal ve teknik gibi pek çok 
alanda gelişme ve ilerlemesi-
ni sağlaması dolayısıyla hiçbir 
kurum, enstitüler kadar çok 
boyutlu olmamıştır. 

Köy Enstitüleri’nden yaklaşık 
1600-1700 kız öğrenci mezun 
olmuştur. 1.400 sağlıkçı, 17.300 
öğretmen, 8.500 eğitmen yetiş-
miştir. Kuruluşunun üzerin-
den 80 yıl geçse de ezberciliği 
reddeden, özgür düşünceli, 
akılcı, çağdaş, aktif yurttaşlar 
yetiştirmeyi hedefleyen bu ku-
rumlar, toplumumuzda hâlâ 
saygıyla hatırlanıyor.

Abidin Dino

Sanatın halka yol gösterici ol-
ması ve toplumcu bir duruş 
sergilemesi gerektiği uzun yıl-
lardır tartışılan bir konu oldu. 

Özellikle Türkiye’de ülke poli-
tikaları ve siyasetle paralel bir 
çizgi izleyen sanat, Atatürk’ün 
ilerlemeci tavrı içerisinde ken-
dine açılım olanağı buldu an-
cak ulusala dair sanat yapmak 
isteyen ve Batı tarzını içselleş-
tiren iki farklı görüş arasında 
ayrılmalar gerçekleşti. Abidin 
Dino da böyle bir ortamda 
farklı sanat kollarında örnek-
ler vererek Türk resminin ön-
cüsü haline geldi.

Çok yönlü bir sanatçı olan Abi-
din Dino, çağdaş Türk resim 
tarihinde D Grubu ve Yeniler 
Grubu adlarıyla anılan sanat 
topluluklarının öncülerinden 
oldu. İlk yıllarda Picasso’nun 
etkisinde kalan ancak daha 
sonraları özgün ve yerel bir 
üslup kazanan sanatçı, resim-
lerinde işçi ve köylü tiplerini 
özgün bir üslupla işledi. Türk 
resim sanatına toplumsal ger-
çekçi bir kavram kazandıran 
Dino, Türk resmini ulusallaş-
ma çabaları içinde farklı bir 
yere taşıdı.

Dino, Türkiye’nin yanı sıra 
Fransa, Cezayir, ABD gibi ül-
kelerde sergiler açmış, yurt 

dışında “Fransa Plastik Sanat-
lar Birliği Onursal Başkanlı-
ğı”, “New York Dünya Sanat 
Sergisi Danışmanlığı” gibi gö-
revler üstlenmiştir. Bir yandan 
resim, karikatür ve edebiyat ile 
de ciddi bir uğraş içinde olan 
sanatçı, sinema alanına da ilgi 
duymuştur. 

Dino, aydınlar için bir “sanat-
çı simgesi”, edebiyatçılar için 
“Anadolu’nun görsel ozanı”, 
sanatçılar için ise “toplumsal 
değerlerin sözcüsü” olmuştur.

Oktay Sinanoğlu

Ömrünü bilime ve Türkçe’nin 
gelişmesine adayan, 28 yaşın-
da “Dünyanın en genç pro-
fesörü” unvanını kazanan ve 
“Türk Einstein” olarak tanınan 
Kimya Mühendisi Prof. Dr. 
Oktay Sinanoğlu, bilim haya-
tı boyunca kuantum fiziği ve 
kimyası, moleküler biyoloji ve 
matematik alanlarında yüzler-
ce teorem geliştirerek dünya 
bilim literatürüne önemli kat-
kılarda bulunmuştur.

ABD’de 1956’da, Kaliforniya 
Üniversitesi (Berkeley) Kimya 
Mühendisliği’ni de birincilik-
le bitiren Sinanoğlu, 1957’de 
Massachusetts Institute of Te-
chnology’den de birincilikle 
mezun olarak Yüksek Kimya 
Mühendisi olmuştur. 

Berkeley’de 1959’da “Kuram-
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sal Kimya” üzerine doktora 
yapan Sinanoğlu, iki yılda ta-
mamladığı doktora sürecinde, 
ABD Atom Enerjisi Merkezi’n-
de araştırmalarda bulunmuş-
tur. 1961’de Harvard ve Yale 
Üniversitelerinde genç yaşta 
dersler vermiş, yeni buluşla-
rını, verdiği dersler ve yayın-
larıyla dünyaya tanıtmıştır. 
Yale’de eğitim verdiği sürece 
çalışmalar yürütmüş, matema-
tik teorilerine dayanan “Sina-
noğlu İndirgemesi” adını ver-
diği yöntemi yayınlamıştır.

DNA’ların şifresini çözerek bi-
linmeyen türden canlılar oluş-
turmanın teorisini kurmuştur. 
Sinanoğlu aynı zamanda dün-
yada yeni kurulmaya başlayan 
moleküler biyoloji dalının ilk 
profesörlerinden biridir. 26 ya-
şında profesör olan Sinanoğlu, 
iki yıl sonra 1963’de “Dünya-
nın En Genç Profesörü” un-
vanını kazanarak New York 
Times gazetesinde “28 Yaşında 
Yale’in En Genç Kimyacısı” 
haberiyle de adından söz ettir-
miştir.

Nobel Kimya Ödülü’ne iki 
kez aday gösterilen Sinanoğ-
lu, Türkiye’de kuramsal kim-
yanın gelişmesinde öncülük 
etti. 1973’de Almanya’nın en 
önemli ödüllerinden biri olan 
Aleksander Von Humboldt Bi-
lim Ödülü’nü kazanan ilk kişi 
olarak tarihe geçen Sinanoğlu, 
1975’te Japonya’nın Uluslara-
rası Sekin Bilim Ödülü’nü ka-
zandı ve aynı yıl, özel kanunla 
kendisine “Türkiye Cumhuri-
yeti Profesörü” unvanı verildi.

Sabiha Gökçen

Atatürk, Milli Mücadele’yi iz-
leyen yıllarda, havacılığın bü-
tün dünyadaki önemini gör-
müş; Türk gençliğine havacılık 
aşkını aşılamak, hava sporunu 

memleket çapında yaymak, 
sivil havacılığın gelişmesine 
öncülük etmek ve millî savun-
manın alt kademelerinde yar-
dımcı, hazırlayıcı ve geliştirici 
rol oynamak amacı ile Cum-
huriyet’in ilânından iki yıl 
sonra, “Tayyare Cemiyeti” adı 
ile bugünkü Türk Hava Kuru-
mu’nun temelini atmıştır.

Atatürk anne ve babasını kay-
beden Sabiha Gökçen’i 1925 
yılında Bursa gezisi sırasında 
evlat edinmiş ve “göklere bağ-
lı” anlamına gelen “Gökçen” 
soyadını vermiştir. Atatürk’ün 
Türk kadınının her alanda ba-
şarılı olabileceğine inandığını 
göstermek için Gökçen’i yetiş-
tirdiği bilinmektedir. 

Sabiha Gökçen, sadece ilk ka-
dın Türk pilot değil aynı za-
manda dünyanın ilk kadın 
savaş pilotu olmuştur. Türk 
Kuşu Sivil Havacılık Okulu’n-
da okuyan Gökçen, 1936’da ilk 
defa motorlu uçak ile uçmaya 
başlamıştır. 

O yıllarda kızların askeri okul-
lara kabul edilmemesi bile onu 
durduramamış ve Sabiha Gök-
çen başarılı bir savaş pilotu 
olarak adını tüm dünyaya du-
yurmuştur. 1.Tayyare Alayı’n-
da görev yaptığı sırada birçok 
askeri harekâta katılan Gök-
çen, 1937 yılındaki Dersim Ha-
rekatı’na savaş pilotu olarak 

katılmıştır. Kariyeri boyunca 
32’si muharebe görevi olmak 
üzere 8.000 saate yakın uçuş 
gerçekleştirmiştir. 1996 yılında 
dünya tarihine adını yazdıran 
20 havacıdan biri seçilerek ka-
riyerinin en büyük ödülünü, 
Amerikan Hava Kurmay Ko-
leji’nin mezuniyet töreninde 
düzenlenen Kartallar Toplantı-
sı’nda Macwell Hava Üssü’nde 
almıştır. Bu ödülü alan ilk ve 
tek kadın olma unvanına sahip 
olmuştur. 

Yaşamı boyunca Türk havacı-
lığına büyük katkılarda bulu-
nan Gökçen, Türk kadınının 
dünyadaki pozisyonunu yük-
seltmek için çalışmıştır. Hayatı 
boyunca toplam 22 değişik ha-
fif bombardıman ve akrobatik 
uçakla uçan Gökçen, son uçu-
şunu 1996’da 83 yaşında iken 
Fransız pilot Daniel Acton eş-
liğinde Falcon 2000 uçağıyla 
yapmıştır.

Tüm dünyada “Göklerin Kızı” 
olarak ün salan Gökçen, top-
lumsal normların çizdiği sı-
nırları aşabilen ve hayalleri-
nin peşinden giden çağdaş bir 
Türk kadını olarak adını tarihe 
yazdırmıştır.

Cumhuriyet’in büyük mirası-
nın değerini yansıtan daha on-
larca örnek var. Cumhuriyetin 
değerlerinin geleceği aydınla-
tan ışığı, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin kuruluşunun 
102’inci yıl dönümünde daha 
da büyük anlam taşıyor. 

Türkiye’miz, geleceğe giden 
yolda Başta büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yol 
gösterici ideal, devrim ve inkı-
lapları olmak üzere, yazımızda 
saygıyla anılanlar gibi binlerce 
saygın insanımızın ülkemize 
katkılarının ışığıyla aydınlan-
maya devam edecek.
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Esasen, oyundan sanata ve 
bazı ilişkilere kadar çok sayı-
da deneyimler genç yaşta bir 
çocuğun gelişimini şekillendi-
rir. Albert Einstein çocukken, 
çok az sayıda insan, onun bi-
lime sağlayacağı kayda değer 
katkılarının olacağını önceden 
tahmin etmişti.  Onun dil geli-
şimi oldukça gecikmişti ve bu 
da ebeveynlerini bir doktora 
danışma noktasına getirecek 
kadar endişelendirmişti. Kız 
kardeşi bir keresinde Eins-
tein’ın “dil konusunda çok 
zorluk çektiğini ve etrafın-
dakilerin de bu yüzden onun 
asla dili öğrenemeyeceğinden 
korktuklarını” itiraf etti. Nasıl 
oldu da bu çocuk potansiyel 
olan gelişimsel gecikmelerden 
bir Einstein olmaya geçti? Bu 
soruya olan cevabın bir kısmı, 
Einstein’ın 5 yaşındayken ebe-
veynlerinden aldığı iki hedi-
yeyle cevaplandırılır. Einstein 
bir hastalık sebebiyle tüm gün 
yatakta kaldığında, babası ona 
bir pusula verdi. Einstein için 
bu, onun bilime olan merakını 
uyandıran gizemli bir aletti. 
Çok geçmeden, yetenekli bir 
piyanist olan Einstein’ın an-
nesi, ona bir keman verdi. Bu 
iki hediye, Einstein’ın beynine 
farklı şekillerde ve tam olarak 
doğru bir zamanda meydan 
okudu. Çocukların beyinleri 
kritik dönemler adı verilen atı-
lımlarla birlikte gelişir. İlki, 2 
yaş civarında gerçekleşirken, 
ikincisi ergenlik döneminde 
ortaya çıkar. Bu dönemlerin 
başlangıcında, beyin hücreleri 
arasındaki bağlantı noktaları-
nın (sinapslar) sayısı iki katı-
na çıkar. İki yaşındakiler ye-
tişkinlerinkinden iki katı daha 
fazla bağa sahiptir. Beyin hüc-
releri arasındaki bu bağlantı-

lar öğrenmenin gerçekleştiği 
yer olduğu için beynin haya-
tın başka zamanlarından daha 
hızlı öğrenmesine olanak sağ-
lar. Beyin gelişiminin ilk kritik 
dönemi, 2 yaş civarında başlar 
ve 7 yaş civarında ise sonuç 
verir.Bu dönem, çocuklara 
kapsamlı bir eğitim temelinin 
atılmasında önemli bir fırsat 
tanır. Bu kritik dönemi müm-
kün olan en yüksek seviyeye 
çıkarmak için dört yol şunları 
içerir; öğrenme sevgisini des-
tekleme, yoğunluktan ziyade 
kapsamlı olmaya ve düşün-
ce özgürlüğüne odaklanma, 
duygusal zekâya dikkat ver-
me ve küçük çocukların eğiti-
mine ‘gerçek’ öğrenmenin bir 
belirtisiymiş gibi davranma-
ma. Bu dönem ayrıca, yetenek 
ve becerilerin doğuştan sabit 
bir şekilde değil de bir çabay-
la geliştirildiğine olan inancı, 
‘gelişim odaklı zihniyet’ an-
layışını kabul ettirme zama-
nıdır. Eğitimciler çocukları sı-
nıflandırmaktan ya da onların 
yetenekleri hakkında genel 
geçer söylemlerde bulunmak-
tan kaçınmalıdır. “Çok zeki-
sin” gibi övgüler bile amaca 
zararlıdır ve ters etki yapar. 
Bunun yerine, kalıcılığı vur-
gulayın ve öğrenme için gü-
venli alanlar üretin. Gelişimin 
bu evresi boyunca çocukları 
çok çeşitli aktivitelere maruz 
bırakmak çeşitli alanlarda 
becerilerin gelişmesi için bir 
temel oluşturur. Zaman, ço-
cukları müzikle, okumayla, 
sporla, matematikle, sanatla, 
bilimle ve dillerle meşgul etme 
zamanıdır. Tek bir aktivitede 
mükemmelliğe odaklanmak 
hayatın bir noktasında uygun 
olabilir. Ancak hızla değişen 
dünyamızda gelişen insanlar, 

birden çok alandan nasıl ya-
rarlanabileceğini, yaratıcı ve 
soyut olarak düşünmeyi ilk 
öğrenenlerdir. Diğer bir deyiş-
le, toplumumuzun çok yönlü 
bireylere ihtiyacı vardır. Çok 
yönlülük özellikle 2-7 yaş ara-
lığındaki çocuklar için önem-
lidir. Onların gelişen beyin-
leri çok çeşitli becerileri içine 
almaya hazırdır. Epstein’in 
dediği gibi, bu “örnekleme 
dönemi” bütünleyicidir.  On-
ları daha sonra özelleştirmek 
için çok fazla zaman vardır. 
Evet, biz çocuklarımızdan iyi 
okuma yapmasını ve matema-
tiğin temellerini öğrenmesini 
istiyoruz. Ancak, duygusal 
zekâyı da ihmal etmemeliyiz. 
Beyin gelişiminin bu ilk kritik 
dönemi boyunca öğrenmenin 
avantajları, kibarlık, empati 
ve takım çalışması gibi kişiler 
arası becerilere uzanmalıdır.  
Araştırmalar, bazı becerilerin 
beyin gelişiminin bu ilk kritik 
dönemden sonra neredeyse 
hiç öğrenilemeyeceğini ortaya 
koyuyor. Einstein’ın ebeveyn-
lerinin, onu Nobel Ödülü’ne 
götürecek alan olan fizik ders-
lerine yazdırmamış olması ol-
dukça dikkat çekicidir. Bunun 
yerine, Einstein’ın babası onu 
mühendis olarak kendi işine 
dahil etti. Annesi onu keman 
derslerine kayıt ettirdi çünkü 
o, Einstein’ın müziğe değer 
vermesini istiyordu. Her iki 
aktivite de onun genç zihnini 
bütünsel bir şekilde geliştirme 
amaçlı çalıştı. “Gerçek” eğiti-
min bir öncüsü olarak, erken 
çocukluk eğitimini düşün-
mek cazip gelse de bunlar en 
önemli yıllar olabilir.
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