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İhsan ÖZÇUKURLU

Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Bağkanı

BAŞKANIN MESAJI

MEV EĞİTİM

Değerli okuyucular,

Saygıdeğer bağışçılarımız,

2016 yılı Millî Eğitim Vakfı’nın otuz beşinci; MEV 
Koleji Özel Okulları’nın yirmi beşinci Kuruluş Yıl-
dönümlerini kutladığımız önemli bir yıl. Geçmişe 
dönüp baktığımızda hem vakfımızın; hem vakfımız 
himayesinde Türkiye’deki özel okullara kalite ve ni-
telikte örnek olması ve kısmen de olsa; devletin yü-
künü hafifletmek amacıyla kurulan MEV Koleji Özel 
Okullarımızın ülke eğitimine hizmetleri gurur verici 
bir seviyeye ulaşmıştır. Bu vesileyle başta vakfımı-
zın kurucularını, gelişip bugünlere gelmesini sağ-
layan tüm yönetici ve çalışanlarını, okullarımızda 
hizmet veren öğretmenlerimizi ve en önemlisi bize 
35 yıldır güç veren hayırsever bağışçılarımızı şük-
ran ve minnet duygularıyla anıyor, başta kurucuları-
mızdan E. Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam olmak 
üzere hayatta olanlara sağlık ve afiyet, ebediyete 
intikâl edenlere ise Allah’tan rahmet diliyorum.

Vakfımız eğer bugün ülkemizin en önemli Sivil Top-
lum Örgütlerinden biri olduysa bunda hep ilklere 
imza atmak, adına yakışır işler yapmak hedefinin 
büyük önemi vardır. Örneğin, yurdun dört bir ya-
nında yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığı’na dev-
rettiğimiz 133 okul, Türkiye’de ulaşılması güç bir 
rekordur. Bu okul sayısı önemli bir rekor olsa da; ül-
kemizin gelişen nüfusu ve eğitim ihtiyaçları nede-
niyle yeterli olmayacağının bilinciyle 35. Yılımızda 
bu rakamı 140’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bugüne kadar burs verdiğimiz ve vermeye devam 
ettiğimiz öğrenci sayısı 26.311’dir. Ülkemizin ba-
şarılı ancak ihtiyaç sahibi çocuklarının, gençlerinin 
eğitimlerini tamamlayıp eğitimli işgücüne katılma-
sının ülke ekonomimiz açısından önemini görüyor 
ve bu rakamı 30 binin üzerine çıkarmayı hedefli-
yoruz. Aynı şekilde şu ana kadar tüm masraflarını 
karşılayarak yatılı okuttuğumuz ve okutmakta oldu-
ğumuz öğrenci sayısını ise 2016-2017 eğitim-öğre-
tim yılında1799’dan 2000’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye genelinde 2774 derslik ve bilgisayar la-
boratuvarı donatan, 397 öğretmenevinin yapım, 
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onarım ve donatımını gerçekleştiren, 7 öğret-
menevi, 7 yükseköğrenim öğrenci yurdu yap-
tıran,10 binden fazla Türk Bayrağı ve Atatürk 
büstünü başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde bulunan illerimizdeki okullara ar-
mağan eden, çocuklarımızın zihinsel gelişim-
lerine katkı sağlamak amacıyla 5 binden fazla 
satranç takımı yaptırarak okullarımıza dağıtan, 
Marmara, Bingöl ve Van depremlerinde maddi 
manevi desteğiyle halkımızın yanında olan, 200 
bine yakın araştırma ve alıştırma kitabı ile 50 
bini aşkın muhtelif kitabı okullarımıza ulaştıran 
Millî Eğitim Vakfı, ülkemizin geleceğine eğitimin 
sonsuz meşalesiyle ışık tutarak aydınlatmaya 
devam ediyor. 

Türkiye’de bir ilk olan Serebral Palsili çocuk-
larımızın eğitimi için Vakfımız tarafından yap-
tırılarak Bakanlığımıza devredilen MEV Gök-
kuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve 
Ortaokulu’ndan mezun olacak evlatlarımız için 
Millî Eğitim Bakanlığı’nca koordine edilen “En-
gelsiz Meslek Lisesi” Projesi kapsamında ya-
pımına başlanan ve SP’li çocuklarımıza meslek 
edindirmeyi amaçlayan meslek lisesinin yapım 
ve donatımının da en büyük destekçilerinden 
biri olacağımızı gururla ifade etmek istiyorum.

Vakfımızın imza atmaya hazırlandığı bir başka 
ilk ise Emekli öğretmenlerimize yönelik huzurlu  
ve mutlu yaşam projesi olan “Yaşasın Öğretme-
nim Yaşamevleri”. Yalnız yaşayan emekli öğ-
retmenlerimizi, içinde sosyal ve sağlık tesisleri 
olan Yaşamevleri’nde misafir etmeyi planladığı-
mız bu projede Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın ve Millî Eğitim Bakanı-
mız Sayın Nabi Avcı’nın da müspet yaklaşımları 
sonucunda artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ya-
kın gelecekte emekli öğretmenlerimizin sağlık 
ve huzurla yaşayacağı Yaşamevleri projesinin 
detaylarını sizlerle paylaşmayı umuyoruz. 

Vakfımızın 1991 yılında ülkemizdeki özel okul-
lara kalite ve nitelikte örnek olması ve fiyatlar 
arasında bir denge unsuru oluşturması amacıy-
la kurduğu MEV Koleji Özel Okulları ise bugün, 
ülkemizin 3 büyük ilinde Okulöncesi, İlkokul, 
Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi kademe-
lerinde hizmet veren 4 önemli eğitim kampüsü 
ve hizmete hazırlanan İstanbul Anadolu Yakası 

Kampüsüyle Özel Okulculuk anlayışına imza 
atmış ve önemli bir marka haline gelmiştir. De-
ğerli öğrencilerimizin akademik ihtiyaç ve ba-
şarısına yönelik her türlü girişimin desteklendi-
ği MEV Koleji Özel Okullarında çocuklarımızın 
bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimleri için de 
çağın gerektirdiği tüm bilimsel, fiziksel ve tek-
nolojik imkanlar sağlanmaktadır. Öğrencileri-
miz de, akademik, sportif ve sosyal alanlarda 
düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışma ve 
organizasyonlarda gösterdikleri başarılarla tüm 
Türkiye’ye örnek olmaktadır. Eğitime yapılan 
yatırımların hız kesmeden sürdüğü, güvenli bir 
eğitim ortamına sahip kampüslerimizde eğitim 
alan öğrencilerimizin akademik, sportif, sanat-
sal ve bilişimsel alandaki üstün başarıları da 
MEV ailesi olarak 25 yıldır göğsümüzü kabart-
maktadır. 

MEV Koleji öğrencileri TEOG, YGS, LYS gibi sı-
navlarda üstün başarılar göstermelerinin yanı 
sıra, yetiştirildikleri Millî Eğitim Vakfı eğitim kül-
türüyle, sadece kişisel hedeflerini değil, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği 
“Çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstüne 
çıkma ve lider ülke olma” hedefini de göz önün-
de tutarak eğitim hayatlarını sürdürür ve MEV 
Kolejinden bu değerleri edinerek mezun olurlar. 
MEV Koleji Özel Okullarında çağdaş, yabancı 
dillere hakim, dünyayla entegre, vatan, millet, 
bayrak ve tarihine saygı duyan nesiller yetiş-
tirmek Vakfımız için her zaman övünç kaynağı 
olmuştur. 

Millî Eğitim Vakfı’nın 35 yıldır ülke eğitimine yap-
tığı katkılar siz değerli yurtdaşlarımızın, bağışçı-
larımızın ve destekçilerimizin yardımlarıyla arta-
rak devam edecektir. Bu vesileyle bağışlarıyla 
Vakfımıza destek olan hayırsever vatandaşla-
rımıza; burs verdiğimiz ihtiyaç sahibi başarılı 
öğrenciler, evinden uzakta bir öğretmenevinde 
güven içinde kalan öğretmenler, zor günlerde 
Millî Eğitim Vakfı’nın desteğini yanında hisse-
den tüm eğitimciler adına şükranlarımı sunuyor, 
hayırsever yurtdaşlarımızın, kurum ve kuruluş-
ların desteğini beklediğimizi ifade etmek isti-
yorum. Bizim gibi  ülkelerin kaderinin eğitimle 
çizileceğine inanarak eğitime gönül verenlere 
saygılarımı sunuyorum.

3



4

Vakfımız 35 Yıldır Gururla 
Eğitimin Hizmetinde
Vakıf Kurucularımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Vakıf yöneticileri-
miz, MEV Koleji yöneticileri, öğretmenleri, velileri ve öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen 
tören, kortejimizin Aslanlı Yol’un başında buluşarak tören düzeni almasıyla başladı. Aslanlı yol 
boyunca yürüyerek mozole önüne gelen heyetimiz, Atamızın huzurunda gerçekleştirilen saygı 
duruşu ve mozoleye çelenk sunumunun ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirerek Mîsak-ı Millî 
Kulesine geçti. 

Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu Anıt-
kabir Özel Defterine şunları yazdı: “Büyük Önder 
Atatürk, Millî Eğitim Vakfı’nın 35’ inci kuruluş yılında 
kurucularımız,  eğitim gönüllüsü bağışçılarımız, yö-
neticilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar 
koruma ve kollama görevini verdiğiniz sevgili gençle-
rimiz ile onları ilkelerinizin yılmaz bekçisi olarak yetiş-
tiren değerli öğretmenlerimizle huzurunuzdayız. Ku-
rulduğu günden itibaren; evrensel değerlere saygılı, 
laik cumhuriyete bağlı, anayasal düzen ve hukukun 
üstünlüğünü esas alarak hareket eden Vakfımız, ül-
kemizin çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıka-
rılmasında azimli ve kararlıdır. Amacımız 35 yıldır ol-
duğu gibi bundan sonra da, millî eğitimimize verdiği 
destek, katkı ve hizmetleri artırarak devam ettirmek-
tir. Aziz Atatürk, “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, ba-
ğımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya 
da esaret ve sefalete terk eder” özdeyişinizle önemini 
ifade ettiğiniz Türk Millî Eğitimine hizmet etmeye gu-
rurla devam edeceğiz. Manevî huzurunuzda saygıy-
la eğiliyoruz. Ruhunuz şâd olsun.”  Yönetim Kurulu 
Başkanımızın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması-
nın ardından resmî tören sonlandı. 



MEV Koleji Özel Okullarına Yoğun İlgi

Kanada İle Akademik Protokol İmzalandı

Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, Kanada Büyükelçisi Sayın John Hol-
mes, Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Galip Karagözoğlu, Mehmet Temel, A.Remzi 
Sezgin, Nova Scotia Uluslararası Öğrenci Değişim Programı Direktörleri Martine Adriaensen ve 
Mitch Landry, ISE World Yöneticileri Gökyar Karşit ve Safa İlgin’in katılımları ile 19 Kasım 2015 ta-
rihinde Millî Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kabul edilen protokol 
gereği; MEV Koleji öğrencileri, Kanada’nın Nova Scotia Bölgesindeki okullarda aylık / yıllık deği-
şim programlarına ve yaz okullarına katılabilecek, Kanada Üniversitelerine giriş ve devlet bursu 
kazanma imkanlarından Kanada vatandaşları gibi yararlanabilecekler. Ayrıca eğitim programları 
geliştirilmesi ve öğretmen eğitimleri gibi geniş kapsamlı ilişkileri kapsayan Akademik Ortaklık 
Protokolü MEV Koleji öğrencileri için yepyeni ufuklar açacak.

MEV Ailesi Ankara’da Toplandı
MEV Koleji Özel Okullarında eğitim-öğretim kalitesinin 
artırılması, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, 
yeni uygulamalar ve okullarımızda uygulama birliği-
nin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu Başka-
nımız ve Üyelerimiz, ilgili birimlerimiz ve tüm Okul 
Müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen “MEV Okul 
Müdürleri Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı” 
20 Kasım 2015 tarihinde tamamlandı. Değerlendirilen 
gündem maddeleri Yönetim Kurulumuza arz edildi.
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Millî Eğitim Vakfı tarafından Türkiye’deki Özel Okullara kalite ve nitelikte örnek olması ve özel 
okul ücretleri arasında denge unsuru olması amacıyla kurulan, Türkiye’nin üç büyük şehrindeki 
dört eğitim kampüsüyle, kâr amacı gütmeden Millî Eğitimimize hizmet veren MEV Koleji Özel 
Okulları’nın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yeni açılacak şubeler ve artan öğrenci sayısı ne-
deniyle oluşan ihtiyacı karşılamak amacıyla açılan öğretmen alımı başvuruları,  ülkemizin dört bir 
yanından öğretmenlerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı. Beş bine yakın öğretmenimizin başvurdu-
ğu öğretmen alımı için Vakıf ve Okul Yöneticilerimizden oluşan komisyon, MEV Koleji misyon ve 
vizyonunun gerçekleştirilmesine destek olacak MEV ailesinin yeni öğretmenleri için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Başvuruda bulunan tüm öğretmenlerimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.



MEV’e En Özel Kutlama
Vakfımızın kuruluş yıldönümü bu yıl da birçok 
etkinlikle kutlandı. 35. Kuruluş Yıldönümü et-
kinliklerine ev sahipliği yapan en özel adres-
lerden biri de şüphesiz Millî Eğitim Vakfı’nın 
2010 yılında yapımını tamamlayarak Millî Eğitim 
Bakanlığı’na devrettiği MEV Gökkuşağı Özel 
Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu kampü-
süydü. 

Serebral Palsili çocuklarımızın sorunsuz bir şe-
kilde eğitim alabilmeleri amacıyla tüm fiziksel 
ihtiyaçlar sağlanarak tasarlanan ve Vakfımızın 
gurur kaynağı olan MEV Gökkuşağı Okullarında 
düzenlenen 35. Yıl Kutlama Törenine Vakfımızı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Öz-
çukurlu, Yönetim Kurulu Eski Başkanımız Mus-
tafa Turhan, MEV Genel Müdürü Ercan Çoban, 
İletişim ve Strateji Geliştirme Müdürümüz Mert 
Alptürk katıldı. MEV Gökkuşağı Okulları Müdürü 
Semih Özen’in ev sahipliğinde konferans salo-
nunda gerçekleştirilen törene öğrencilerimizin 
ve velilerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Serebral Palsili çocuklarımızın karma eğitim 
sistemiyle sağlıklı akranlarıyla birlikte, sosyal 
yaşamdan kopmadan eğitim aldığı, velilerin 
sürekli çocuklarıyla ilgilenebileceği aynı za-

manda öğrenciler dersteyken kendilerine eğit-
sel çalışmalarla zaman ayırabildikleri alanlara 
sahip MEV Gökkuşağı Okullarında düzenlenen 
kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşımı-
zın okunmasının ardından, Özel Eğitim 1/A sını-
fından öğrencimiz  Eslem Şuheda Kızılaslan’ın 
Millî Eğitim Vakfı’nın 35. Kuruluş Yıldönümü ve-
silesiyle okuduğu ve salondan büyük alkış alan 
Millî Eğitim Vakfı adlı şiiriyle başladı. 

Eslem Şuheda’nın ardından MEV Gökkuşağı 
Okulları Müdürü Semih Özen bir konuşma ya-
parak Vakfımızın bugüne kadar yapmış oldu-
ğu hizmetler içinde MEV Gökkuşağı Okulları-
na özel bir başlık açarak konuşmasında “Milli 
Eğitim Vakfı devletin ve milletin ihtiyacı olduğu 
zamanlarda sayılamayacak kadar çok ihtiya-
cı gidermiştir. İşte bu çalışmalardan bir tanesi 
ve bizim için de en değerlisi olan 2010 yılında 
maddî finansmanı tamamen Milli Eğitim Vakfı ta-
rafından sağlanarak inşa edilen ve donatılan şu 
an içerisinde olduğumuz bu güzide kurum,  siz 
değerli öğrencilerin, öğretmenlerin kullanımına 
sunulmuştur. Bizlere böyle güzide bir ortamda 
eğitim yapma imkanı sağlayan Milli Eğitim Vak-
fımıza canı gönülden teşekkürlerimizi iletmeyi 
bir borç biliyoruz.” sözlerine yer verdi.

Millî Eğitim Vakfı’nın MEV Gökkuşağı ile bağları-
nı okulun inşaasının tamamlanmasından sonra 
da koruduğunu hatırlatan Özen,  “Millî Eğitim 
Vakfımız da toplumumuzda yaşanan eğitimle 
ilgili sıkıntılara el atarak olabildiği, yapılabildiği 
ölçüde bir çok hayırlı işe katkı sağlamış ve sağ-
lamaktadır. İşte içinde bulunduğumuz okulu-
muz Millî Eğitim Vakfımızın ülkemize, dolayısıy-
la siz öğrenci ve öğretmenlerimize bu anlamda 
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mükemmel bir hediyesi olmuştur. Hizmetlerinin 
devamı açısından da bu sene başında 3 adet 
özel eğitim sınıfımızın iç donanımını engelli öğ-
rencilerimizin kullanımı için yaptırarak okulumu-
za bağışlamıştır. Millî Eğitim Vakfımızın destek-
lerine öğrencilerim ve öğretmenlerim adına bir 
kere daha teşekkür ediyorum.”  sözleriyle ko-
nuşmasını sonlandırdı.

Özen’in ardından kürsüye çıkan Yönetim Kurulu 
Başkanımız İhsan Özçukurlu Müdür Beyin şah-
sında törenin hazırlanmasında emeği geçen 
tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür 
ederek sözlerine başladı. 

Millî Eğitim Vakfı’nın MEV Gökkuşağı Okullarına 
verdiği önemi ve Vakfımızın bugüne kadar yap-
tığı çalışmaları vurgulayan Özçukurlu, Millî Eği-
tim Vakfı’nın bugüne kadar olduğu gibi; bundan 
sonra da MEV Gökkuşağı Okulları öğrencisinin, 
velisinin, öğretmeninin yanında olacağını ve 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Engelsiz Mes-
lek Lisesi Projesi kapsamında yapımına başla-
nan Meslek Lisesinin de en büyük destekçile-
rinden biri olacağını ifade etti. 

MEV Gökkuşağı Okulları öğretmenlerinin özen-
le hazırladığı keyifli gösterinin izlenmesinin ar-
dından MEV Gökkuşağı Okulları Müdürü Semih 
Özen tarafından Yönetim Kurulu Eski Başka-
nımız Mustafa Turhan ve Yönetim Kurulu Baş-
kanımız İhsan Özçukurlu’ya MEV Gökkuşağı 

Okullarının yapım ve donatımına sağladıkları 
katkılardan dolayı teşekkür plaketleri ve çiçek-
ler sunuldu. 

Yönetim Kurulu Eski Başkanımız Mustafa Tur-
han plaket alımı esnasında yaptığı konuşmada 
Millî Eğitim Vakfı tarafından yaptırılan okulun as-
lında bir örnek teşkil etmesi ve bu tip okulların 
tüm yurda yayılması böylece ülkemizin her böl-
gesindeki serebral palsili çocuklarımızın ken-
dilerine uygun eğitim ortamı ve yöntemleriyle 
eğitim alabilmesini amaçladıklarını ancak ara-
dan geçen bunca yıla rağmen MEV Gökkuşağı 
Okullarının hâlâ alanında tek olduğunu hatırla-
tarak ilgili kurum ve kuruluşları bu tip okulların 
sayılarının artırılması konusunda adım atmaya 
davet etti.

Okul Aile Birliği velileri tarafından hazırlanan 
3 boyutlu MEV Gökkuşağı Okulları logosunu 
kabul eden Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan 
Özçukurlu Millî Eğitim Vakfı’nın bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da MEV Gökkuşağı 
Okullarının her ihtiyacında yanında olacağını 
belirterek; bu özel törenin düzenlenmesinde 
emeği geçen yöneticilerden Okul Müdürü Se-
mih Özen, Müdür Yardımcısı Nurşen Boduroğlu, 
Okul Aile Birliği Üyeleri: Neşe Sarı, Aysun Ça-
kan, Recep Salih İlker, Ünal Kılınçaslan, Nazan 
Eğritaş’a, tüm öğretmen, veli ve öğrencilere tek 
tek teşekkürlerini sunduğunu ifade etti. Tören 
konferans salonu fuayesinde düzenlenen keyifli 
kokteylin ardından sonlandı. 

7
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23 Ekim 2011’de yaşanan Van Depremi ülke ta-
rihimiz boyunca yaşanmış en büyük acılardan 
biriydi. Richter ölçeğine göre 7,2 Büyüklüğün-
de ölçümlenen depremde 604 vatandaşımız 
hayatını kaybederken 4152 vatandaşımız da 
yaralandı. Van genelinde 5739 binanın yıkılarak 
oturulamaz hale geldiği depremde maalesef 76 
öğretmenimiz hayatını kaybetti, 9 öğretmenimiz 
de ağır yaralandı. 

Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin büyük bir 
kısmı Van ilinde öğretmenlerin sosyal ihtiyaç-
larını karşılayabilecekleri tesislerin eksikliğin-
den dolayı hazırlık çalışmalarını yapmak üzere 
toplandıkları bir pastanede yaşama veda etti. 
Vakfımız depremin yaşanmasının üzerinden bir 
hafta geçmeden depremde hayatını kaybeden 
ve hastanede tedavileri süren öğretmenlerimi-
zin ailelerine 10’ar bin Türk Liralık bir yardım 
göndererek ilk etapta 850.000 TL’lik bir meb-
lağı bölgeye aktarmış oldu. Yönetim Kurulu-
muz depremin yaralarının sarılmaya başlandığı 
dönemde aldığı bir kararla depremde hayatını 
kaybeden tüm eğitim şehidi öğretmenlerimizin 
hatıralarını yaşatmak amacıyla sosyal ihtiyaç-
larını karşılayabilecekleri, modern ve depreme 
dayanıklı bir öğretmenevi yaptırma kararı alarak 
Millî Eğitim Bakanlığımızla bir protokol imzaladı.

İmzalanan protokol gereğince Vakfımız ta-
rafından Van’ın Erciş ilçesine yaptırılan Millî 
Eğitim Vakfı Van Erciş Deprem Şehitleri 
Öğretmenevi’nin inşaatı ve donatımı geçtiğimiz 
yıl tamamlanarak ilgili otoritelere teslim edildi.
Öğretmenevi 16 Şubat 2016’da halkımızın kul-
lanımına açıldı. 

2016 yılı içinde resmî açılışının gerçekleştiril-
mesi beklenen Öğretmenevi Millî Eğitim Vakfı 
tarafından yaptırılarak halkımızın hizmetine so-
kulan 7. Öğretmenevi olma özelliği taşıyor. 

Dört katlı olarak inşa edilen Millî Eğitim Vak-
fı Van Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevinin 
ana hizmet binasının zemin katında yönetim 
odaları, resepsiyon, berber, lobi, dinlenme sa-
lonları, sistem odası, çok amaçlı salon ve sığı-
nak bulunurken birinci ve ikinci katında odalar 
ve çamaşırhane bulunmakta. Toplamda otuz iki 
odayla misafirlerini ağırlamaya başlayan Öğret-
menevimiz, dört adet suit odası, dört adet do-
uble odası, ve yirmi dört adet 2 kişilik paylaşımlı 
odasıyla eğitim camiamıza önemli bir sosyal te-
sis kazandırma iddiası taşıyor.  24 saat esasına 
göre işletilen öğretmenevinin üçüncü katında 
mutfak, lokanta ve VIP Salon bulunurken Mart 
ayı itibariyle bütün birimler aktif olarak hizmet 
vermeye  başladı. 

Millî Eğitim Vakfı Van-Erciş Millî Eğitim Vakfı Van-Erciş 
Deprem Şehitleri Öğretmenevi  Deprem Şehitleri Öğretmenevi  



Siz de faturalı hattınızdan 5023’e EGITIM yazıp SMS atarak bağığlayacağınız 
5 Türk Lirasıyla, çocuklarımız için yaptırdığımız okullara, yurtlara destek olabilir, 

burslar verebilir, geleceğe umutla bakmalarına yardım edebilirsiniz 

Banka Bağığı ğçin Hesap Numaralarımız
Türkiye ğğ Bankası / Emek ğubesi  Hesap No: 528136

Ziraat Bankası / Tandoğan ğubesi  Hesap No: 5495242-5030

Bağığ kampanyası Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell faturalı hat aboneleri içindir. Kampanya bağığ bedeli 
5 TL’dir. Kampanya katılım bedelleri Turkcell için ücretsiz, Vodafone için 1 SMS, Türk Telekom için 2 SMS’tir.
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Özel Okul Öğrenci Sayısı Yüzde 47 Arttı
Devlet desteğiyle özel okula ilk kez başlayan 
248 bin öğrenci, devlet okullarındaki 8 bin 500 
dersliğin boşalmasını ve 13 bin öğretmen ihti-
yacının ortadan kalkmasını sağladı. MEB Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürü (İstanbul İl 
Milli Eğitim yeni Müdürü) Ömer Faruk Yelkenci, 
son verilerle ilgili şu bilgileri verdi: 

“2014-2015 eğitim yılında, özel okullarda öğ-
renim gören öğrenci sayısı 778 bin oldu. Bu, 
Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2015-2016 
eğitim öğretim döneminde ise özel okula giden 
öğrenci sayısı, geçen yıla oranla yüzde 47 arta-
rak 1 milyon 150 bine çıktı. Bunun içinde temel 
liselere giden 192 bin 600 öğrenci de var. Bu 
liseler 2018-2019 eğitim yılı itibarıyla kapana-
cak. Temel liselerdeki öğrenci sayısı dikkate 
alınmadığında bile özel okul öğrenci sayısı, ge-
çen yıla göre yüzde 23 artmış oluyor. Bu eğitim 
döneminde özel okullaşma oranı yüzde 7.4’e 
ulaştı. Stratejik planda 2018-2019 eğitim yılı 
sonu itibarıyla özel okulların bütün okul kade-
melerindeki ortalamasının yüzde 12’ye çıkarıl-
ması hedeflendi, son verilerle buna yaklaştık. 

Geçen yıl 167 bin, bu yıl da 228 bin öğrenci ol-
mak üzere 400 bin öğrenciye teşvik verdik. Teş-
vik kapsamında dönem sonu itibarıyla kurumla-
ra ödenen rakam 1 milyar 213 bin lira olacak. 
Teşvik kullanan 400 bin öğrenciden geçen yıl 
100 bini, bu yıl da 148 bini olmak üzere 248 bini 
ilk kez özel okula gitti. Teşvikin yüzde 81’i, geliri 
1000 ila 4 bin 500 lira olan ailelerin çocuklarına 
verildi. Öte yandan özel rehabilitasyon merkez-
lerinde destek eğitimi alan engelli bireyler için 
verilen teşvik ve destek miktarı, bu yıl 1 milyar 
965 milyon liraya ulaşacak. Kaynak: Hürriyet

Türkiye Eğitim İçin 182 Ülkeden Başvuru Aldı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) 
Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, Türkiye’de 
eğitim için geçen yıl 182 farklı ülkeden başvu-
ru aldıklarını bildirdi. Bülbül, ABD’nin New Jer-
sey eyaletindeki Türk-Amerikan Kültür Derne-
ğinde (TACS) düzenlediği basın toplantısında, 
YTB’nin her yıl 5 bin burs verdiğini belirtti. Türk 
vatandaşı olmayanlara lisans, yüksek lisans ve 
doktora için burs verildiğini aktaran Bülbül, ge-
çen yıl 182 ülkeden başvuru alındığını söyledi.

YTB’nin 3 temel görev alanı olduğunu anlatan 
Bülbül, bunlardan ilkinin yurtdışındaki Türk va-
tandaşlarını bulundukları ülkelerde kendi kimlik 

ve kültürleriyle etkin hale getirmek olduğuna 
dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Artık üçüncü 
ve dördüncü nesilden bahsederken insanımı-
zın sadece işçi olarak kalması takdir edilen bir 
şey değildir. Biz, yurtdışındaki vatandaşlarımı-
za ‘İşçiydin, işçi kalma. Hayatın çok farklı alan-
larında var ol” diyoruz. Bunun için verdiğimiz 
proje desteklerimiz var. Biz bunları mali destek 
olarak formüle ettik. Vatandaşlarımız, siyasal, 
ekonomik, entellektüel, akademik alanlarda ak-
tif olarak bir proje gerçekleştirmek istiyorlarsa 
biz onların yanındayız. Birinci görev alanımızda 
kabaca 8-10 milyonluk bir hedef kitle var.” 
Kaynak: AA

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü ve MEV Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yelkenci
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UNESCO’dan Korkutan Eğitim Raporu
Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Kuru-
luşu (UNESCO) tarafından ya-
yınlanan rapor, dünyada 6 ila 11 
yaşlarındaki yaklaşık 16 milyon 
kız çocuğunun eğitim hakkından 
tamamen mahrum kalma riskini 
ortaya koydu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ön-
cesi yayımlanan “Eğitimde cinsi-
yet eşitsizliği atlası” konulu rapor-
da, son 20 yıldır sürdürülen planlı 
çalışmalara rağmen kız çocukları-
nın hala zorunlu eğitim hakkından 
yeteri kadar faydalanamadıkları 
belirtildi. UNESCO raporunda, 
dünyadaki mevcut dengesizliklerin sürmesi 

halinde 6-11 yaş grubundaki 8 milyon erkek 
çocuğunun ilkokula gitme şansını 
kaçıracağı ifade edildi.

Kız çocuklarında ise bu oranın iki 
kat fazla olacağına dikkat çekilen 
UNESCO raporunda, dünyada 
6 ila 11 yaşlarındaki yaklaşık 16 
milyon kız çocuğunun eğitim hak-
kından tamamen mahrum kalma 
riski bulunduğu vurgulandı. Ra-
porda, kız çocuklarının en fazla 
okula gidemediği bölgeler ara-
sında da Arap ülkeleri, Afrika’nın 
güney sahra bölgesi ile güney ve 
batı Asya gösterildi. Kaynak: AA

Türkiye’nin Matematikte Başarısı Artıyor
Ülkelerin 15 yaş grubundaki eğitim durumunu 
ortaya koyan OECD PISA raporuna göre, Tür-
kiye matematikte kötü performans gösteren 
öğrencilerin oranını düşürme açısından başarılı 
ülkeler arasına girdi.

PISA raporunda 2012 yılı rakamları göz önüne 
alındığında öğrencilerin matematik, okuma ve 
bilim dallarındaki performansları değerlendiril-
di.

Raporda Türkiye, 34’ü OECD üyesi toplam 
64 ülke içinde matematikte 45’inci, okumada 
37’nci, bilim dalında ise 41’inci sırada yer aldı.

Raporda, OECD ülkelerinde 15 yaş grubunda 
eğitim alanların yaklaşık 4.5 milyonunun yani 
dörtte birinin matematik, okuma ve bilimde ba-
şarısız oldukları kaydedildi.

PISA raporunda Türkiye, OECD ortalaması al-
tında kalmasına rağmen, 2003 ve 2012 yılları 
arasında matematikte kötü performans göste-
ren öğrencilerin oranını düşürme açısından ba-
şarılı ülkeler arasında gösterildi.

Raporda, Brezilya, Almanya, İtalya, Meksika, 
Polonya, Portekiz, Rusya, Tunus ve Türkiye’nin 

2003 ve 2012 yılları arasında matematik perfor-
mansı düşük öğrenci sayısını en fazla azaltan 
ülkeler olduğu belirtildi. Söz konusu ülkelerin 
ekonomik ve kültürel açıdan farklılık arz etmele-
rine rağmen bu konuda elde ettikleri başarının, 
eğitimin iyileştirilmesi için ekonominin tek faktör 
olmadığını gösterdiğine dikkati çeken raporda 
“Bu, doğru politikaların önemli olduğu gerçeği-
ni ortaya koyuyor” yorumu yapıldı.
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YÖK’ten Akademik Arama Motoru

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim 
Akademik Arama (YÖKAKADEMİK) sistemini 
başlattı. ‘akademik.yok.gov.tr’ adresinden hiz-
met veren sistemin özellikleri şöyle açıklandı:

Bilgiler YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi 
ve Tez Merkezi uygulamalarına YÖK, üniversi-
teler ya da akademisyenler tarafından girilen 
verilerden oluşuyor. Akademisyen profilindeki 
bilgiler, kişinin kontrolünde.

Onay mekanizması bulunmuyor. Yabancı dil bil-
gisinin ÖSYM; proje bilgilerinin Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve üni-
versiteler; yayın bilgilerinin ulusal ve uluslarara-
sı yayın veri tabanlarından; patent bilgisinin ise 
Türk Patent Enstitüsü’nden alınmasına yönelik 
protokoller imza aşamasında.

Türkçe ve İngilizce sistemde, akademisyenle-
rin adı, soyadı, bilim ve faaliyet alanlarını içeren 
anahtar kelimeler ile kitap, makale, tez, patent, 
proje, sanatsal faaliyetler gibi alt başlıklarda 
filtreleme ve arama imkânı var. Sistem, bilimsel 
çalışmaları kolaylaştıracak. Üniversitelerdeki 
çalışmaları şeffaf hale getirecek. Akademisye-
nin ve çalışmalarının kamuya açılmasıyla gö-
rünürlüğü artıracak. Üniversitelerin akademik 
performanslarını ortaya koyacak. Yardımcı do-
çentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme 
ve atanma işlemlerinde jüri tespitlerini kolaylaş-
tıracak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Sistemin 
akademik boyutunun yanı sıra başta bakan-
lıklar olmak üzere kamu, sanayi kuruluşları ve 
özel sektörün, YÖKAKADEMİK’ten üniversite-
lerle işbirliği yapması kolay olacak. Sistem bi-
lim hayatımızın durumunu gerçekçi olarak orta-
ya koyarak, gelişmesine yardımcı olacak. Bilgi 
edinme süreçlerini hızlandıracak. Yükseköğre-
timin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacak. 
Hizmet motoru, topluma, araştırma ve araştır-
macıya açık” dedi. Kaynak: Hürriyet

Almanya Eğitime 265,5 Milyar Euro Harcadı
Destatis’in araştırmasına göre Avrupa’nın bi-
lim, sanayi ve teknolojide öncü ülkesi Almanya, 
2014 yılında eğitim, 
bilim ve araştırma-
ya 265,5 milyar euro 
harcadı.Almanya Fe-
deral İstatistik Ofisinin 
(Destatis) açıkladığı 
öncü verilere göre, 
Almanya’da 2014 yı-
lında eğitim, bilim ve 
araştırmaya harcanan  
toplam miktar 265,5 
milyar avro (yaklaşık 
853 milyar Türk Lirası) 
seviyesinde gerçek-
leşti. 2014 yılındaki 
söz konusu harcamalar ülke GSYH’sinin yüz-

de 9,1’ine tekabül etti. Ayrıca eğitim, bilim ve 
araştırma harcamalarında 2013 yılına kıyasla 

2014’te yüzde 3,2’lik ar-
tış belirlendi. Gerçekle-
şen harcamaların 151,7 
milyar euro (487 milyar 
Türk Lirası) olan en bü-
yük kısmı kreş, anao-
kulu, yüksek öğretim 
kurumları (araştırma ve 
geliştirme dahil) ve ikili 
eğitim ve öğretim prog-
ramına yapıldı. Öte yan-
dan, Almanya’da 2014 
yılında bütçenin diğer 
önemli bir kalemi olan 
sağlık harcamaları ise 

328 milyar avro olarak kaydedildi. Kaynak: AA
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Akademisyenlerin Sayısı İki Kat Arttı
Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin 
sayısı, son 14 yılda 2 katın üzerinde artışla 70 bin 12’den, 
150 bin 886’ya yükseldi. Yükseköğretim istatistiklerinden 
derlenen bilgilere göre, 2002’de 73 olan üniversite sayısı 
2016’da 193’e çıktı. Buna bağlı olarak 2002’de 70 bin 12 olan 
akademisyen sayısı da 14 yıllık süreçte, 80 bin 874 artarak 
150 bin 886’ya ulaştı. İstatistiklere göre, son 14 yıllık süreçte 
kadın akademisyenlerin sayısındaki artış, erkek akademis-
yenlerden fazla oldu. Kadın akademisyen sayısı 2002’de 26 
bin 2 iken bu sayı 2016’da 65 bin 126’ya yükselerek yaklaşık 
2,5 kat arttı. Kaynak: NTV.com.tr

Küresel Öğretmen Ödülü Sahibini Buldu
İngiltere merkezli eğitim kurumu Varkey GEMS 
Vakfı tarafından verilen ve “Eğitim Nobeli” olarak 
anılan “Küresel Öğretmen Ödülü” sahibini buldu.

Dubai’de düzenlenen ve Papa Francis, Prens Wil-
liam ve eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi isimlerin 
video konferans aracılığıyla katıldığı törende birin-
cilik ödülü Filistinli öğretmen Hanan Hurub’un oldu.

10 finalist arasından Papa Francis’in anonsu ile 
kürsüye çıkan Hurub, “Şiddet etrafımızı sarmış ve 
eğitimin her kademesine sızmış. Bizim görevimiz, 
öğrencilerimizi bu şiddetten kurtarmaktır” dedi. 

Batı Şeria’nın Bireh kentinde öğretmenlik yapan 
başarılı öğretmen Hurub aynı zamanda 1 milyon 
dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. 

Kaynak: Sabah

Veli Karneleri Geliyor
Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’dan 
geldi. TRT Haber’de katıldığı programda ko-
nuşan Avcı, Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 14 
temel ilkesinden biri olan okul aile işbirliği kap-
samında velilere karne verilmesi için çalışma 
başlattıklarını açıkladı. Avcı, veli karnesinde, 
velinin kaç gün okula geldiği, öğretmenlerle 
görüşüp görüşmediği, okul aile birliği toplantı-
larına katılıp katılmadığı gibi bilgilerin yer alaca-
ğını söyledi. Bakan, velilerin de okullara yönelik 
karne verebileceğini ve bu şekilde okulların da 
denetleneceğini belirtti.



IV. Uluslararası Eğitim Forumu Gerçekleştirildi
Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından daha 
önceki yıllarda  ‘Eğitim Hakkı ve Gelecek 
Perspektifleri’ , ‘Eğitimde İnovasyon’ , ‘Eği-
tim Siyaseti Nedir ?’ başlıklarıyla düzenlenen 
Uluslararası Eğitim Forumları’nın dördüncüsü, 
‘Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Gelece-
ği Okuyoruz’ başlığıyla 2 Nisan 2016’da TED 
Ankara Koleji Yerleşkesinde gerçekleştirildi.  
Açılış konuşmasını TED Genel Başkanı Selçuk 
Pehlivanoğlu’nun yaptığı toplantıya iş ve eği-
tim dünyasından önemli isimler, Milletvekilleri, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı da katıldı. 

Vakfımız adına Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.
Dr. Galip Karagözoğlu, Vakıf İç Denetçisi Mu-
zaffer Vural Er, Eğitim-Öğretim ve İnsan Kay-
nakları Müdürü Funda Kahraman, İletişim ve 
Strateji Geliştirme Müdürü Mert Alptürk, MEV 
Koleji Özel Ankara İlkokulu-Ortaokulu Müdürü 
Pınar Baydaş’ın katılım sağladığı IV. Uluslarara-
sı Eğitim Forumunda açılış konuşmasını yapan 
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu eğitim 
kurumu yöneticileri olarak ülkenin geleceğini 
belirleyecek nesiller yetiştirmenin eğitimcile-
rin üzerindeki en büyük sorumluluk olduğunu, 
Dünya genelinde teknolojinin hızla değişimiyle 
gerçekleşen dönüşümün eğitime olan etkileri-
nin beklenenden daha kısa sürede hissedilece-
ğini düşündüğünü ifade etti. 

Pehlivanoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Ekono-
miden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Ali Babacan 
2002’den bu yana eğitime yapılan yatırımlardan 
bahsederek çalışan nüfusun ülkemizde ortala-
ma eğitim süresinin 7,6 yıl civarında olduğunu, 

7,6 yıllık ortalama eğitim süresiyle 10 bin dolar-
lık GSMH yakalayabilen başka bir G20 ülkesi 
olmadığını; ancak bu anlamda kendi sınırlarımı-
za ulaştığımızı ve ekonomideki tüm gelişmele-
rin aslında ülkenin iyi eğitilmiş nüfusuyla doğru 
orantılı olması sebebiyle hem ortalama eğitim 
süresini; hem de eğitimde yakalanan niceliksel 
büyümenin niteliğe yansıma oranını yükseltme-
miz gerektiğini ifade etti.   

Babacan’dan sonra kürsüye çıkan Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz ise, Bingöl Lisesi’nden 
mezun olduğunu, Ankara’da ODTÜ’yü kazan-
masında ve bugün Bakan olarak hizmet veriyor 
olmasında eğitim sisteminin çok önemli bir kat-
kısının olduğunu düşündüğünü, yeni neslin ça-
lışan nüfusunda beklenen eğitim süresinin orta-
lama 14,5 yıl olarak hesaplandığını, yeni neslin 
okullaşma oranının yükselmesinin ekonomiye 
de yansıyacağına inandıklarını, ifade etti. 

Yılmaz’dan sonra kürsüye çıkan Millî Eğitim Ba-
kanı Nabi Avcı ise forumda yaptığı konuşmada, 
gelecek ile eğitim arasında sıkı bir bağın oldu-
ğunu dile getirerek şunları söyledi: 

“Geleceği eğitimcilerin kuracağı, hep söylenen 
bir gerçektir. Bu, aslında bir gerçeğin ifadesi 
ve biz eğitimciler, bize yüklenen bu ´geleceğin 
mimarları´ sorumluluğundan da doğrusu biraz 
ürkmüyor değiliz. Bütün dünyada sanayi devri-
miyle şekillenen bir eğitim anlayışının 20. yüzyıl 
sonuna kadar geçerli olduğunu aktaran Bakan 
Avcı, bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle ha-
yatın bütün alanlarında köklü değişiklikler baş-
ladığını aktardı. 
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Hayatın bütün alanlarının dijital devrimin et-
kisiyle adeta mutasyona uğradığını, iletişim 
araçlarının olağanüstü çeşitlendiğini, iletişim 
biçimlerinin değiştiğini anlatan Bakan Avcı, 
şöyle devam etti: “Bilgi kaynakları arttı, bilgiye 
ulaşmak hem kolaylaştı hem yaygınlaştı hem 
de ucuzladı. Bu alanda, bilgi sahasında okulun, 
kitabın ve öğretmenlerin biricikliği sona erdi. 
Eğitim kurumları, eğitimciler kendileri dışındaki 
bilgi kaynaklarıyla rekabet etmek zorunda kal-
dılar. Kabul edelim ki bu değişim fırtınasına çok 
da hazırlıklı yakalanmadılar. Medya ve internet 
üzerinden gelişen bir kültürün tesiri altında bü-
yüyen çocuklar için onların okula gelmelerini 
anlamlı kılacak tedbirleri almak, okulları daha 
cazip, daha yaşanır hale getirmek, onların dün-
yasını da kuşatacak yöntemleri geliştirmek için 
biraz daha elimizi çabuk tutmamız gerekiyor 
ancak bilgisayarlar, eğitimcilerin şaşkınlıklarını 
üzerlerinden atmalarını beklemeden dünyayı 
değiştirmeye devam etti, ediyor. Geleceğin sa-
dece eğitimciler tarafından şekillendirileceğini 
artık o kadar kolay söyleyemiyoruz. Eğitimcile-
rin bilgisayarların yaşattığı eğitim dalgası karşı-
sında edilgen kaldıklarını, uyum sağlamaktan, 
ayak uydurmaktan başka çıkar yol bulamadık-
larını efendice kabul etmeliyiz.”

FATİH Projesi´nin önemini anlatan Bakan Avcı, 
şöyle konuştu:

“FATİH, eğitim teknolojisi alanında dünyanın en 
başarılı projesidir. Bugün itibarıyla gerçekleşme 
oranı da yüzde 70 düzeyindedir. Burada, okul-
larımızda kurulumu tamamlanan yaklaşık 430 
bin etkileşimli tahtadan, fiber optik internete 
erişim imkanı kazanan bir o kadar derslikten ve 
eğitim ortamından söz ediyorum. Bu rakamlara 
5 yılda ulaştık, önümüzdeki 3 yıl içinde de bü-

tünüyle bu alt yapıyı tamamlamayı planlıyoruz.” 
Öğretmen ve öğrenci münasebetinin ve etkile-
şiminin yerini hiçbir şeyin ikame edemeyece-
ğine dikkati çeken Bakan Avcı, eğitimin bütün 
aşamalarını teknolojiye yıkmak gibi bir politika-
nın eğitime dahil edilemeyeceğini bildirdi. “Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak FATİH Projesi ve EBA 
ile bugünün gereklerini yerine getirirken yakın 
gelecekte hangi nitelikte zorluklarla ve zorun-
luluklarla karşılaşacağımıza dair öngörülerimizi 
yapmaya çalışıyoruz” diyen Bakan Avcı, yeni-
liklerin geliştirilmesi, takip edilmesi yönünde de 
bir sistem yürüttüklerini ve geleceğe ilişkin tüm 
görüşleri takip ettiklerini vurguladı. 

Forumun en önemli Uluslararası konuşmacı-
sı olarak kabul edilen isim ise Bilim adamı ve 
Fütürist Prof. Dr. Michio Kaku idi. Meslekî kari-
yerine Harvard fizik bölümünde başlayan, dok-
torasını California Üniversitesinde tamamlayan, 
Harvard, Princeton ve New York gibi önde ge-
len üniversitelerde dersler veren Kaku konuş-
masında yakın gelecekte insanoğlunu bekle-
yen bilimsel, teknik ve teknolojik gelişmelerden 
söz ettiği sunumda eğitime de yer açtı. 

Yaşanması beklenen tüm bu gelişmelerin mes-
lek kolları üzerinde yapacağı değişimin dura-
ğan mesleklerde yok olma şeklinde gerçekle-
şeceğini öngördüğünü, ancak bilgiye erişimin 
arttığı ve ucuzladığı geleceğin dünyasında 
öğretmenliğin Mentor’luğa (Danışmanlık, Yol 
göstericilik, Akıl hocalığı) dönüşmesini bekle-
diğini ifade etti. Kaku, ‘Kişilerin kendi öğrenme 
sürecini belirlemesi’ şeklinde özetlenebilecek 
‘Geleceğin Eğitim Sistemi’nde öğretmenliğin 
kişiye doğru bilgiyi nereden ve nasıl edinebi-
leceği, edindiği bilgileri hayatındaki pratiğine 
nasıl dönüştüreceği konusunda yol gösterici 
bir rol üstlenmesinin hiç şaşırtıcı olmayacağını 
düşündüğünü belirtti.
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Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı

Bilim Adamı ve Fütürist Prof.Dr. Michio Kaku
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Cumhuriyetimizin 92. Yılını
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda Cum-
huriyet Bayramı Töreni Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz, Vakıf yöneticilerimiz, veli ve öğrencileri-
mizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende 
kürsüye çıkan Yönetim Kurulu Başkanımız İh-
san Özçukurlu yaptığı konuşmada “Bugün, Ulu 
Önder Atatürk’ün en büyük eserim diyerek biz-
lere emanet ettiği Cumhuriyet’in 92. Yıldönümü-
ne ulaşmanın haklı gurur, onur ve mutluluğunu 
yaşamaktayız. Cumhuriyet, egemenliğin mille-
tin elinde olduğu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uy-
garlık yoludur. Mutluluğun ilk ışığı, özgürlüğün, 
eşitliğin ve adaletin tek kaynağıdır.” şeklinde 
konuştu.İlkokul-Ortaokul ve Lise öğrencilerimi-
zin birlikte görev aldığı, Seymen gösterisi ve 
birbirinden anlamlı dramalarla zenginleştirilen 
“Cumhuriyet Oratoryosu” sahnelendi. 

Cumhuriyetimizin 92. Yılı MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Okullarımızda da coşkuyla kutlandı. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 
Fen Lisesi öğrencilerimizden Doğaç İpekgil 
yaptı. Okul içinde düzenlenen şiir yarışmasın-
da ortaokul birincisi olan Nehir Küçük “Cum-

huriyet Demek” adlı şiirini seslendirdi. Kom-
pozisyon yarışmasında okul birincisi olan Fen 
Lisesi öğrencimiz Ekin Karya Köse kompozis-
yonunu okudu. Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün açtığı “Güzel Şiirleri Güzel Oku-
ma Yarışması”nda ilçe üçüncüsü olan İlkokul 
öğrencimiz Doğa Kurt “Cumhuriyet” adlı şiiri 
seslendirdi. İlkokul öğrencilerimizin halk oyunu 
gösterileri beğeniyle izlendi. İlkokul öğrencile-
rimizden oluşan koronun söylediği birbirinden 
güzel marşlar ve şarkılar tören alanını doldu-
ran öğrenci, öğretmen ve velilerimiz tarafından 
uzun süre alkışlandı.
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Coşkuyla Kutladık
Cumhuriyetin 92.’nci yılı yönetici, öğretmen, 
öğrenci ve velilerimizin katılımıyla MEV Koleji 
Özel Basınköy Okullarımızda coşkuyla kut-
landı. 8. sınıf öğrencilerimizden Zeynep Okur 
konuşmasında “Ben Atalarımın vatan sevgisiy-
le bağımsızlık mücadelesi verdiği bu toprak-
larda doğmuş, çağdaş ilkeler doğrultusunda 
yetişen bir cumhuriyet kızıyım. Var olduğumuz 
sürece korkmadan, yılmadan, yorulmadan 
Cumhuriyet’i, Atatürk İlke ve İnkılaplarını koru-
yacak ve sahip çıkacağız.” sözleriyle duygula-
rını dile getirdi. 

7. sınıf öğrencilerimizden Ata Ersoy’un Solo Gi-
tar performansının ardından, Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet Kazanımları isimli sinevizyon gös-
terisi izlendi. MEV Koleji Özel Basınköy Okul-
larında düzenlenen ‘Cumhuriyet’ konulu şiir 
yarışmasında 1. olan 6. sınıf öğrencilerimizden 
Nora Timirci  “Cumhuriyet” isimli şiirini coşkuyla 
okudu. 6.sınıf öğrencilerimizden Aybüke Bahar 
Yüksel’in Piyano solosunun ardından 7 ve 8. 
sınıf öğrencilerimizin oluşturduğu koro sahne 

aldı. 6.sınıf öğrencilerimizin modern dans gös-
terileriyse izleyicilere keyifli anlar yaşattı. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda 
gerçekleştirilen törene katılan Yönetim Kurulu 
Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan ATAÜNAL da yaptığı 
konuşmada Cumhuriyet’in bizlerin yetiştirdiği 
gençlere emanet olduğunu vurguladı. Okul Mü-
dürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin 
konuşmalarının ardından şiirler okundu ve okul 
koromuz sahne aldı. Sınıf öğretmenimiz Erhan 
Tunca’ nın eğitmenliğini yaptığı dansçılarımızın 
sahnelediği “Zeybek” tüm katılımcıları büyüle-
di. 
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Atamızı Sonsuz Saygı ve
Aramızdan ayrılışının 77. yılında Büyük Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk MEV Koleji Özel  
Okullarında düzenlenen törenlerle anıldı.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda dü-
zenlenen tören Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Vakıf yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğ-
rencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla ger-
çekleşti. 

Ortaokul Müdür Yardımcımız İlgar Musa-
lı yaptığı konuşmada “Ulusumuzun kurta-
rıcısı, lâik, demokratik ve çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet ada-
mı Atatürk, dün olduğu gibi bundan böyle 
de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, 
ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön 
vermeyi sürdürecektir. Buna hiç şüphe yok-
tur” sözlerine yer verdi.

İlkokul - Ortaokul öğrencilerimizin hazırladı-
ğı; dramalar, sinevizyon gösterileri, zeybek 
ve modern dans gösterileri, zenginleştirilen 
10 Kasım Atatürk Oratoryosu ile izleyiciler 
duygusal anlar yaşadı. Koromuzun söyle-
diği şarkılar ile ilk törenimiz sona erdi. Okul 
öncesi, Anadolu ve Fen Liselerimiz ise Okul 
öncesi ve Lise konferans salonlarında ger-
çekleştirlen törenlerle Atamızı andılar.

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları-
mızda düzenlenen Atatürk’ü Anma töreni Ko-
ordinatör Müdürümüz Salih Özmen ve İlko-
kul-Ortaokul Müdürümüz  İbrahim Duman’ın 
Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
konferans salonunda devam eden tören-
de, İlkokul-Ortaokul Müdürümüz  İbrahim 
Duman’ın Atatürk’e olan özlemini dile getir-
diği konuşması katılımcıların coşkulu alkışla-
rıyla sık sık kesildi. Türkçe / Edebiyat Züm-
remiz tarafından hazırlanan “Gitme Atam” 
adlı sinevizyon gösterisinden sonra Müzik, 
Drama, Sınıf, Türkçe - Edebiyat öğretmen-
lerimiz tarafından hazırlanan “Atatürk ve iz-
leri” gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
bu gösteride oratoryo, zeybek ve valslerle 
Atatürk’ün hayatı ve Türk toplumunda bırak-
tığı izleri sahneledi.

Atatürk’ü Anma Töreninin yanı sıra her yıl 10 
Kasım gününde Büyük önderimiz Atatürk’e 
özlem ve şükranlarını bir kere daha ifade 
eden öğrencilerimiz, bu yıl görsel sanatlar 
öğretmenlerimizin rehberliğinde minik yü-
reklerindeki kocaman Atatürk sevgisini an-
lattıkları resim çalışmalarından oluşan bir 
resim sergisi açarak bizleri gururlandırdılar.
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Ulusumuzu bağımsızlığa kavuşturan, hayatımı-
zın bir parçası olmuş eserleriyle sonsuza kadar 
yaşayacak olan Ata’mız, ölümsüzlüğünün 77. 
yılında MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları-
mızda düzenlenen törenle anıldı.

Törende, Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan 
Özçukurlu, Denetim Kurulu Üyelerimiz Aydın 
Özyar, Ahmet İnce ve Naim Durmaz ile MEV 
İletişim ve Strateji Geliştirme Müdürü Mert Alp-
türk de bulunuyordu. Atatürk büstüne çelenk 
sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
layan törende günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Koordinatör Müdürümüz Murat Zor-
luer yaptı.
 
Daha sonra kürsüye çıkan Yönetim Kurulu 
Başkanımız İhsan Özçukurlu ise “10 Kasım bir 
anma, bir matem günü değildir.10 Kasım gün-
leri Atatürk Türkiye’sinde, O’nun Cumhuriyetin-
de, onun temelini attığı ilke ve inkılâplarında, ne 
kadar ilerleme sağlandığının, çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşma hedefinde ne kadar yol alın-
dığının sorgulanması gereken günlerdir” sözle-
rine yer verdi. 

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların 
ardından tören alanını dolduran tüm öğrenci-
lerimiz tarafından hep bir ağızdan “Gençliğin 
Ata’ya Cevabı” okundu. İlkokul 1. sınıf öğren-
cilerimiz ortaokul koromuz eşliğinde “Atatürk 
Oratoryosu”nu başarıyla seslendirdiler. Tören 
sonunda öğrencilerimiz, Atatürk büstüne saygı 
çiçeklerini sundular. 

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda 
düzenlenen ‘Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Ebediyete İntikalinin 77’nci Yıldönü-
mü Anma Programı’nda öğrencilerimiz Ata’ya 
olan sevgi ve bağlılıklarını göstermek amacıyla 
kortej yürüyüşü yaparak Atatürk büstüne çiçek-
lerini bıraktılar. Konferans salonunda devam 
ettiğimiz anma programına Anadolu Lisesi öğ-
rencilerimizden oluşan koronun seslendirdiği 
şarkılarla devam edildi. Aşık Veysel’in “Ağlaya-
lım Atatürk’e” isimli ağıtının Atatürk’ün unutul-
maz görüntüleri eşliğinde izlendiği törende Yö-
netim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal 
ve Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ko-
nuşma yaptı. “Onun adı Atatürk” adlı sinevizyon 
gösterisinin ardından, öğrencilerimiz tarafından 
şiirler seslendirildi ve  “Ata’ya Özlem” isimli dra-
ma gösterisi sahnelendi.

Aklın ve bilimin ışığında Türkiye Cumhuriyeti’ni 
yaşatacak ve ileri götürecek yeni nesiller yetiş-
tirmeyi kendisine ilke edinen MEV Ailesi olarak, 
Atamızı sonsuz bir sevgi ve minnetle anıyoruz.
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“Öğretmenler, Yeni Nesil
MEV Koleji Özel Okulları olarak, büyük bir 
sevgi ve özveri ile öğrencilerini yetiştiren 
değerli öğretmenlerimiz için Öğretmenler 
Günü nedeni ile okullarımızda çeşitli etkinlik-
ler düzenledik.

Öğretmenler günü için MEV Koleji Özel An-
kara Okulları konferans salonumuzda bir 
plaket töreni ve kokteyl düzenlendi. Yönetim 
Kurulu Başkanımız ve Vakıf yöneticilerimizin 
de katıldıkları organizasyonda Koordinatör 
Müdürümüz Necati Yankın, Yönetim Kurulu 
Başkanımız İhsan Özçukurlu ve sınıf öğret-
menimiz Seda Alptekin yaptıkları konuşma-
larla öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü 
kutladı. 

İlkokul, Ortaokul, Lise öğretmenlerimiz ve 
çalışanlarımız arasında yapılan voleybol 
maçının kupası Genel Müdürümüz Ercan 
Çoban tarafından kazanan takıma verildi. 
Okulumuzda 5, 10 ve 15 yılını dolduran öğ-
retmenlerimize ve çalışanlarımıza plaketleri-
nin takdim edilmesinin ardından MEV Koro-
su sahne alarak izleyicilere keyifli dakikalar 
yaşattı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Güzelbah-
çe İlçesinde MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Okullarımız ve Cengiz  Topel Anadolu Lise-
si öğretmenlerinin hazırladığı bir programla 
kutlandı. Güzelbahçe Belediye Kültür Mer-
kezinde düzenlenen kutlama programında 
Güzelbahçe İlçesi öğretmenleri bir araya 
geldi.

Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, 
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 
Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent 
Akan’ın katıldığı kutlama programında saygı 
duruşu, İstiklal Marşı, günün anlam ve öne-
mini belirten konuşmaların ardından emekli 
öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve pla-
ketleri takdim edildi. Stajyer öğretmenler ise 
yemin etti.

Öğrencilerimizin Drama Öğretmenleri Aysel 
Güzel yönetiminde hazırladıkları “İşimiz Bu” 
adlı drama katılımcılar tarafından beğeniyle 
izlenirken; Beden Eğitimi öğretmenlerimiz 
Sinem Akın, Ercan Zeren ve Halk Oyunları 
Öğretmeni Tezcan Kumlutaş’ın sahnelediği 
Atatürk’ün son balo canlandırması salondan 
büyük alkış aldı. 

Cengiz Topel ve MEV Koleji öğretmenlerin-
den oluşan koronun söylediği birbirinden 
güzel şarkılarla sona eren törenin ardından 
öğretmenler kendileri için düzenlenen kok-
teylde bir araya geldi.  
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Sizin Eseriniz Olacaktır”
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız ise Ba-
kırköy İlçesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kut-
lama törenine ev sahipliği yaptı. Bakırköy Kay-
makamı Adem Öztürk, Bakırköy İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Emrullah Aydın , Garnizon Komutanı  
Per.Alb. İhsan Bursalı, İlçe Müftüsü Mustafa 
Açıkalın,Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Metin 
Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. 
Aydoğan Ataünal’ın katılımlarıyla Başöğretmen 
Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal et-
miş öğretmenlerimiz anısına gerçekleştirilen tö-
rende emekli öğretmen Kurtuluş Çavdar, emek-
li öğretmenler adına bir konuşma yaptı.

Çavdar’ın ardından kürsüye çıkan Yönetim 
Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal ko-
nuşmasında  “Öğretmenlik en onurlu, en mutlu 
edici meslek; eğitim de bir insan için en kutsal 
haktır. Bir millet için de bağımsızlık ve özgürlük 
hakkıdır.” sözlerine yer verdi. 

Ataünal’ın ardından kürsüye çıkan Bakırköy İlçe 
Millî Eğitim Müdürü Emrullah Aydın yaptığı ko-
nuşmada  “Bizim mesleğimizin sonu olduğunu 
düşünmüyorum. Tıpkı başının olmadığı gibi… 
Hiçbir zaman emeklisi olmayacak bu işin. Res-
mi olarak emekli olunabilir ama fiili olarak hayat 
tecrübemizi her zaman her an sokaktaki çocuk-
larımızla, mahalledeki komşularımızla mutlaka 
paylaşmak zorundayız. Bizim mesleğimiz ömür 
boyu bitmeyen bir meslek.” sözlerine yer verdi. 

Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk ise ko-
nuşmasında “İnsanı insan yapan değerlerin 
kazanılmasında ve doğruların öğretilmesin-
de öğretmenlerimiz önemli rol oynamaktadır. 
Yeni kuşaklar yetiştiren ve yarınlara hazırlayan 

böylelikle geleceğin sağlam temeller üzerinde 
biçimlenmesine katkıda bulunan öğretmenler 
üstlendikleri kutsal görev nedeniyle milletimi-
zin hayatında her zaman saygın ve özel bir yer 
edinmişlerdir.” sözleriyle günün anlam ve öne-
mini bir kez daha vurguladı. Mesleğe yeni baş-
layan öğretmenlerin yemin töreniyle 24 Kasım 
Öğretmenler Günü İlçe Töreni son buldu. 

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız ayrıca, 
büyük bir sevgi ve özveri ile öğrencilerini ye-
tiştiren değerli öğretmenleri için okul yemekha-
nesinde Öğretmenler Günü yemeği düzenledi. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları-
mızda ise okul yöneticilerimiz, okul aile birliği 
üyelerimiz ve öğrencilerimizle birlikte, öğret-
menlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutladılar. 
Yöneticilerimiz tüm öğretmenlerimize kırmızı 
karanfiller, okul aile birliğimiz de üzerinde öğ-
retmenlerimizin isimlerinin yazılı olduğu hedi-
yeleri sunarken, minik öğrencilerimizin hazırla-
dıkları çiçekleri öğretmenlerine takdim etmeleri 
öğretmenlerimizin duygulu anlar yaşamasına 
neden oldu.
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“Yarınlara Kanat Açarız
Eğitime verdiği destekle ülkemizin geleceği-
ni şekillendiren en önemli kurumlardan biri 
olan Millî Eğitim Vakfı’nın 35. kuruluş yıl dö-
nümü tüm yurtta ve MEV Koleji Özel Okulla-
rında düzenlenen törenlerle kutlandı. 

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları konfe-
rans salonunda gerçekleştirilen 35. Yıldönü-
mü törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. 
Aydoğan Ataünal, Okul Aile Birliği Üyeleri-
miz ve velilerimiz katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sının ardından başlayan törende, okul koro-
muz tarafından seslendirilen şarkılar keyifle 
dinlendi. Koordinatör Müdürümüz Yakup 
Erdoğan konuşmasında “Millî Eğitim Vakfı’nı 
kuran güzel insanlar ülkelerin kaderinin eği-
timle çizileceğine inanıyorlardı. Hayatlarını 
eğitime vakfetmiş bu güzel insanların kurdu-
ğu bu vakıf daha nice 50. yıllar, 100. yıllar 
görecek inşallah.” sözleriyle geleceğe dair 
dileklerini ifade etti. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan 
Ataünal ise yaptığı konuşmada  “Millî Eğitim 
Vakfı kendini eğitime adamış eğitim sevdalı-
sı öğretmenlerin ve eğitimcilerin oluşturduğu 
demokratık bir sivil toplum örgütüdür. İnsa-
nımızı bilinçli, bir şekilde sevgi ve coşkuyla 
kucaklayan eğitim gönüllüleri birliğidir. Vakfı-
mızın amacı devlete maddi katkı sağlamanın 
çok ötesine geçmiştir.” sözlerine yer vererek, 
Milli Eğitim Vakfı’nın eğitim tarihimizdeki yeri-
ni ve önemini bir kez daha vurguladı. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları 
Konferans Salonunda düzenlenen törene 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Ha-
san Akgün, Koordinatör Müdürümüz Salih 
Özmen, İlkokul-Ortaokul Müdürümüz İbra-
him Duman, eski Okul Müdürümüz Ali Tufan, 
Okul Aile Birliği üyelerimiz ve değerli velileri-
mizin katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı ile başlandı. 

Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen ve 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan 
Akgün Millî Eğitim Vakfı’nın 35 yıllık mazi-
sinde Türk Eğitim sistemine yaptığı katkıları 
özetleyen konuşmalar yaptılar. Öğrencileri-
miz tarafından hazırlanan şarkılar okul koro-
muzca seslendirildi. Millî Eğitim Vakfı 35. Yıl 
tanıtım filminin izlenmesinin ardından öğren-
cilerimiz tarafından sergilenen drama, ritim 
ve dans gösterileri ile ‘Atatürk’ün Çocukları-
yız’ Oratoryosu, zeybek topluluğu, MEV Or-
kestrası misafirlerimizden büyük alkış aldı. 
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Millî Eğitim Vakfı’nın 35. Kuruluş Yıldönümü 
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda da 
görkemli bir törenle kutlandı. Tören öncesinde 
MEV’in 35. yılına ithaf edilen “35 Türk Ressa-
mı, 35 Reprodüksiyon” sergisinin açılışı yapıldı. 
Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, vakıf 
yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin 
katılımıyla gerçekleşen tören büyük bir coşku 
içinde geçti. Koordinatör Müdürümüz Neca-
ti Yankın yaptığı konuşmada “MEV Koleji Özel 
Okulları, Atatürk’ün görüş ve ilkeleri doğrultu-
sunda, ülkemizdeki çağdaş ve bilimsel eğitim 
mücadelesinde en ön saflardadır.” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu ise 
yaptığı konuşmada “Çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmanın sadece eğitimle mümkün olacağını 
inanıyoruz. Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek 
tek bir fert yoktur” sözüne yürekten inanarak; 
hiçbir ferdimiz feda edilmeyecek şekilde eği-
time devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.Millî 
Eğitim Vakfı’nın eğitime yaptığı hizmetlerin an-
latıldığı tanıtım filminin ve sinevizyon gösterileri-
nin izlenmesinin ardından okulumuzda yapılan 
yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin 
ödülleri verildi. Öğrencilerimizin sahne aldığı 
bale, halk oyunu, modern dans, keman grubu, 
gitar eşlikli ilkokul-ortaokul ve lise koro gösteri-
lerinin ardından tören sona erdi.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda 
düzenlenen törende ise Millî Eğitim Vakfı’nın ku-
ruluşundan bu yana yaptığı önemli hizmetlerin 
anlatıldığı tanıtım filminin izlendiği törenin açış 
konuşmasını yapan Koordinatör Müdürümüz 
Murat Zorluer, “Millî Eğitim Vakfımızın 35. Ku-

ruluş Yıldönümünde Ege Bölgesinden 158 katı-
lımcının olduğu MEV 35. Yıl Satranç Turnuvasını 
düzenledik ve Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk 
Hastanesinde öğrencilerimizin eserlerinden 
oluşan sergi açtık. Resimlerimizi hastaneye 
bağışladık. Vakfımızın kuruluşundan bugüne 
kadar emeği geçen tüm çalışanlarını ve bağış-
çılarını saygı ve şükranla anıyorum.” sözlerine 
yer verdi. 

Denetim Kurulu Üyemiz Aydın Özyar, Güzel-
bahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ve Güzel-
bahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin de 
katıldığı törende “Millî Eğitim Vakfı” konulu şiir, 
kompozisyon, resim ve afiş dallarında açılan 
yarışmalar ile MEV 35. Yıl Satranç Turnuvasın-
da dereceye giren öğrenciler başarı belgeleri 
ve hediye çeki ile ödüllendirildi.  Ödül töreninin 
ardından Denetim Kurulu Üyemiz Aydın Özyar  
şimdiye kadar eğitim alanında pek çok hizme-
te imza atan Vakfımızın açtığı özel okullardan 
binlerce öğrencinin mezun olduğunu belirterek 
“Çocuklarınızın emin ve ehil ellerde olduğun-
dan hiç kuşkunuz olmasın.” sözlerine yer verdi.

Karanlığa Işık Saçarız”
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Türk’ün Gücü Tükenmez !
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ko-
mutasında 250 bin şehidimizin kanıyla su-
layarak dönemin en büyük askerî güçlerine 
geçit vermediğimiz ve bağımsızlık mücade-
lelerinin Dünya’da bayraklaşan timsali olan 
Çanakkale Zaferlerinin 101. Yıldönümü MEV 
Koleji Özel Okullarında büyük bir coşkuyla 
kutlandı.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda 
173 öğrencimiz sahnede bu toprakları bize 
vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle andı. Sunumundan, günün anlam 
ve önemini belirten konuşmasına kadar her 
aşamasında sadece öğrencilerimizin görev 
aldığı etkinlikte öğrencilerimizin duyarlılığı, 
hassasiyeti programı izleyen velilerimize ve 
öğretmenlerimize duygulu anlar yaşattı. 

Öğrencilerimiz Coşkun Ege Çağlayan ve 
Ayda Arkun’un sunum görevini üstlendiği 
törende günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Fen ve Teknoloji Öğretmeni-
miz Okan Zorlu yaptı. Zorlu, “Çanakkale’yi 
Çanakkale yapan bugün gittiğimizde bile 
burnumuza gelen barut kokularıdır, top-
rağı sıktığında akan kandır, cepheye gön-
derdiği oğluna “ya şehit ol, ya gazi” diyen 
Türk analarıdır, yağmur gibi yağan mermi 
ve top güllelerine göğsüne siper eden aziz 
Mehmetçik’tir..” diyerek başladığı konuşma-
sı büyük alkış aldı. “Çanakkale” adlı video 
sunumunun ardından Anadolu Lisesi öğren-
cilerimizin görev aldığı oratoryo izlendi. 

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarında Ça-
nakkale Zaferi’nin 101. yıldönümü için hazır-
lanan programda söz alan, Tarih Öğretmeni-
miz Kıran Ölmez konuşmasında “Çanakkale 
Zaferindeki azim ve direniş, Kurtuluş Sava-
şımıza önsöz olmuş Mustafa Kemal’in önder 
kimliğini öne çıkarmış ve bağımsızlık meşa-
lesini tutuşturan büyük bir gelişme olarak ta-
rihe geçmiştir.” sözlerine yer verdi.

Müzik koromuzun seslendirdiği Çanak-
kale Türkülerinin ardından sahneye çıkan 
öğrencimiz Aydın Türe  konuşmasında 
“Çanakkale’ye her baktığımda, Gelibolu bir 
damla yaş gibi Ege’ye süzülür. Sanki mem-
leketimin haritası ağlar.” diyerek duygularını 
dile getirdi. Koordinatör Müdürümüz Yakup 
Erdoğan konuşmasında “ Çanakkale Savaş-
ları Dünya’nın güçlü donanmalarına ve or-
dularına karşı, Türk milletinin genci ve yaş-
lısıyla gösterdiği eşsiz direniş, sonuçlarıyla 
dünyadaki dengeleri etkilemiş ve tarihe yön 
vermiştir.” sözleriyle günün anlam ve önemi-
ni bir kez daha vurguladı.
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MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız-
da Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan 
Ataünal’ın katılımlarıyla gerçekleşen Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı Atatürk 
büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 18 Mart 
Çanakkale Zaferi için MEV Koleji Özel Büyük-
çekmece Okulu öğrencilerimiz tarafından çizi-
len resimlerin yer aldığı serginin açılışını yapan 
Ataünal, tüm resimleri tek tek inceledi.

Sergi açılışının ardından, İlkokul-Ortaokul Mü-
dürümüz İbrahim Duman yaptığı konuşmada 
“Çanakkale Zaferi; bayrağı, milleti, dini ve va-
tanı için canını feda eden şehitlerin destanıdır. 
Sevgili öğrencilerim, bilmenizi ve tüm kalbinizle  
inanmanızı isterim ki; bu güzel vatan sizindir ve 
her santimetre karesi kan, ter ve gözyaşıyla yo-
ğurularak kazanılmıştır” sözlerine yer verdi.

İbrahim Duman’ın ardından kürsüye çıkan Yö-
netim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal 
ise Çanakkale Zaferi’ni “Okuduğum Fransız 
kaynaklı kitaplarda bu zafer “Türk Zaferi” adıyla 
anılır. Tüm Dünya bu önemli zaferin ne kadar 
büyük ve anlamlı olduğunu kabul etmiştir.” söz-
leri ile anlattı. 

Koromuzun ve müzik öğretmenlerimizin ses-
lendirdiği Çanakkale türkülerinin ardından öğ-
rencilerimizin sahneye koyduğu tiyatro oyunu 
izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı. “Ça-
nakkale Destanı” Oratoryosu ve “Kahraman 
Mehmetçikler” isimli drama gösterileri ise salo-
nu dolduran misafirlerimizden büyük alkış aldı.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için 
düzenlenen program, Yönetim Kurulu Başkanı-
mız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Vakıf Yöneti-
cilerimizin de katılımlarıyla gerçekleşti.

Koordinatör Müdürümüz Necati Yankın yap-
tığı konuşmada “Türk bağımsızlık savaşının 
temelleri, Çanakkale’de, Conkbayırı’nda ve 
Anafartalar’da atılmıştır.  

Gelibolu Yarımadası’nda düşmanı yenilgiye uğ-
ratan Albay Mustafa Kemal’in Anafartalar tepe-
sinde yaktığı zafer meşalesi, Kurtuluş Savaşı-
mızın da yolunu aydınlatmıştır” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu 
ise yaptığı konuşmada öğrencilerimize Nusret 
Mayın Gemisi’ni ve 276 kiloluk mermiyi kaldıran 
Seyit Ali Onbaşı’yı hatırlatarak “Çok zor şartlar 
altında savaşan, 250 bin şehit veren halkımız 
Çanakkale’yi vermemiştir. Başta Anafartalar 
Kahramanı Mustafa Kemal olmak üzere tüm 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” söz-
lerine yer verdi.

Çanakkale Geçilmez !



sesi 11. sınıf öğrencimiz Eray Karakuş’un danışman öğretmenleri Yasemin Keskin Çinkaya 
ile birlikte hazırladıkları “Değer Katan Engeller” Projesi ise Değerler Eğitimi alanında Bölge 
İkincisi oldu. 

Aynı yarışmada MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi 9. sınıf öğrencilerimiz Deniz Rengin 
Ceyhan ve Ataberk Balaban’ın danışman öğretmenleri Duygu Demirci Coşkun’la birlikte 
hazırladıkları  “Teknolojinin Gelişimi ile Dilimizin Yozlaşma Hızı İlişkisi: Genel Ağda Emoji 
Kullanım Örneği” Projesi ise Türk Dili ve Edebiyatı alanında Bölge Üçüncüsü oldu.

Yarışmaya İstanbul Bölge Sergisi’nden katılan 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Li-
sesi öğrencilerimiz Yasemin Bulduk ve Ecem 
Odabaşı ise öğretmenleri Tuğçe Uygun reh-
berliğinde hazırladıkları “Gelecek Nesillerin 
Yatırımı Olan Geri Dönüşümü Eğlenerek Öğ-
retme Platformu” teknoloji tasarımı projesiyle 
Bölge Üçüncüsü olarak Türkiye Finallerine 
katılma hakkı kazandılar.M
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4 Proje ile TÜBİTAK Türkiye Finallerindeyiz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü kendisine 
rehber edinen öğrencilerimiz bu yıl da yaptıkları bilimsel çalışmalarla TÜBİTAK Ortaöğretim 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katıldılar. 

47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Değerler Eğitimi, Kimya, Tarih, Sosyoloji ve Fizik dallarında 26 proje ile katılan MEV Koleji 
Özel Ankara Anadolu ve Fen Liselerimiz 9 projeyle Ankara Bölge Sergisine; MEV Koleji Özel 
Basınköy ve Büyükçekmece Anadolu Liselerimiz ise Değerler Eğitimi  ve Teknolojik Tasarım 
Dallarında birer projeyle İstanbul Bölge Sergisine katılmaya hak kazandılar.

4 Projeyle Türkiye Finallerindeyiz

MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencilerimizden Teoman Dayı ve Mustafa Mertay 
Demirçalı’nın danışman öğretmenleri Esin Çolakoğlu danışmanlığında hazırladıkları “Os-
manlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay Derneği) Pulları ve Kartpostallarında 1. Dünya Savaşı” 
Projesi Ankara Bölge Birincisi olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. 

MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Siraç Osmanağaoğlu ve Fen Li-
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Yüzmede Gurur Tablomuz
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Yüzme Ta-
kımı öğrencilerimiz Nehir Baca, Ilgın Çavuş, 
Sudeniz Baca, Duru Baykal, Yağız Kaan Boz-
doğan, Tolga Öz, Göknur Uncu, Barbaros Alp 
Babacan, Eren Berker Günaydın, Ece Ertunç, 
Sude Ekmen, Gökçe Yaman, Efe Ertunç, Erya-
man Olimpiyat Hazırlık Merkezi Yüzme Havu-
zunda düzenlenen MEB Okullararası Küçükler 
Yüzme Müsabakaları’na katıldı.

Yarışmada 4x100m serbest bayrak ve 4x100m 
karışık bayrak yüzen küçük kızlarımız 4. olarak 

madalya almaya hak kazandılar. 43 okulun katıldığı müsabakaların genel toplamında erkek takı-
mımız beşinci,  kız takımımız dördüncü olarak okulumuza kupa ile döndüler. 

Yıldız Erkek Hentbol Takımımız Grup Birincisi 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Yıldız Erkek Hentbol Ta-
kımımız, 26 - 29 Şubat tarihleri arasında Karaman’da 
gerçekleşen Türkiye Hentbol Şampiyonası Grup Mü-
sabakalarında Urfa, Kilis ve Diyarbakır takımlarını 
farklı skorlarla geçerek grup birincisi oldu. 

Başarılı öğrencilerimiz İzmir’i Hentbol Türkiye yarı fi-
nallerinde temsil etmeye hak kazandı. 

Okullarımız Dans Pistinde Başarıya Doymadı

MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu öğrencimiz Ahmet Deniz Başpı-
nar ise; ilk olarak Türkiye Dans Sporları Federasyonunu Kulüpler-
arası Sıralama 1.Etap Yarışmasında ve Ulusal Sıralama Yarışması 
Koç Dans Cup 2015’ de ikinci oldu. Öğrencimiz bu başarıyla ye-
tinmeyerek katıldığı 2015-2016 Türkiye Şampiyonası’nda 3. Etap 
Minikler 2E1 kategorisinde Türkiye 1.’si olarak kazandığı altın ma-
dalyayla hepimizi gururlandırdı.

Avrupa ülkelerindeki öğrenciler, öğretmenler, veliler arasındaki 
kültür paylaşımını teşvik etmek amacıyla İtalya’nın Puglia böl-
gesinde San Nicandro Garganico kentinde 13.’sü düzenlenen 
ANAPIE Müzik ve Dans Festivalinde MEV Koleji Özel Büyük-
çekmece Okulu öğrencilerimiz Tuana Temel ve İ.Melih Gürsoy 
Modern Dans Çiftler Kategorisinde Dünya Birincisi oldular. 

Ayrıca, MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 5.sınıf öğrencimiz Tol-
ga Öz 9 Mart’ta Antalya’da düzenlenen 2015-2016 Sezonu Tür-
kiye DS- Latin & Standart Kulüplerarası Dans Yarışması 5. eta-
bında Minikler 2E kategorisinde 3. olarak bizleri gururlandırdı.
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İlayda MEMORIAD Türkiye Şampiyonu
Tüm Dünya’da148 Ülke’de “Memory” ve “Olimpiad” kelimele-
rinden türetilerek “Memoriad” adıyla tescilli ‘Dünya Hafıza ve Zi-
hinsel Matematik Olimpiyatları’nın Dünya rekor denemelerinde, 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Fen Lisesi öğrencimiz İlayda 
Eser Türkiye Şampiyonu oldu.

Hafıza Gücü, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma kategorileri-
ne ait alt dallarda İlayda’nın bu başarısı tüm MEV Ailesinin ve 
ülkemizin göğsünü kabartırken başarı belgesi ve ödülünü alan 
öğrencimiz çok mutlu görünüyordu.

Kartalkaya Kayak Eğitim Kampındaydık
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokul-Ortaokul 
öğrencilerimiz 4-9 Ocak tarihleri arasında 
Kartalkaya’da düzenlenen Kayak Eğitim 
Kampına katıldılar. 

4 gün süren eğitimde tecrübeli kayak eğit-
menlerinden ders alan öğrencilerimiz kayak 
kampını başarıyla tamamlayarak sertifikaları-
nı aldılar.

Beste Yine Türkiye Şampiyonu
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi 10. sınıf 
öğrencimiz Beste Samancı, Ankara Liselerarası 
Yüzme Müsabakaları’nda 50, 100 ve 200 metre 
kurbağalama stilinde Ankara Birincisi olarak katıl-
maya hak kazandığı Türkiye Şampiyonası’nda 50 
ve 100 metre kurbağalama stilinde Türkiye Şam-
piyonu olarak, okulumuza yine madalya ile döndü.

Sportif kariyerinde kurbağalama stilde dört Türkiye 
rekorunun da sahibi olan sevgili öğrencimizi kutlu-
yor, başarılarının artarak devamını diliyoruz. 

Minik Kızlarımız 
Türkiye Dördüncüsü  
Mersin’de düzenlenen Artistik Jimnastik Minik Kız-
lar (A) Türkiye Grup Elemelerinde MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe İlkokulu öğrencilerimiz Sıla Denli, Ne-
hir Saka, Elif Duru Tanrıseven ve Ceren Özkaya’dan 
oluşan Minik Kızlar Artistik Jimnastik takımımız Tür-
kiye Dördüncüsü oldu. 



Satranç turnuvasına katılımın ön şartı olan 
kitaplar Siirt Fatih İlkokuluna bağışlandı

Millî Eğitim Vakfı’nın 35. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızın düzenlediği 
satranç şöleninde, Turnuva katılımının ön şartı olarak 
katılımcıların okulumuza bağışladığı kitaplar Kütüpha-
ne ve Dökümantasyon birimlerimizin inceleme ve dü-
zenlemelerinin ardından Siirt Fatih İlkokulu’na gönderi-
lerek bu okulun kütüphanesindeki yerini aldı.  
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MEV’in 35. Yılına Özel Satranç Turnuvası 

Logosundaki meşalede buluşan ellerin 35 yılda faaliyetleriyle eğitimde zirveye taşıdığı MEV, ge-
leceğe yön verecek ellerin satranç tahtasındaki kenetlenme adresi oldu. Millî Eğitim Vakfı’nın  35. 
Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Satranç Turnuvası, MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Okullarımızda Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) hakemlerinin gözetiminde yüksek bir 
katılımla Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar ve Liseler olmak üzere dört kategoride 158 sporcuyla 
gerçekleşti.

Satranç Öğretmeni Oğuz Cem Akın’ın turnuva ile ilgili genel bilgilendirmesiyle, turnuvanın temsili 
başlama hamlesini Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer ile katılımcı iki öğrenci yaptı. Turnuva-
ya katılımın ön şartı olan kitaplarını getiren öğrenciler, kitapları bir okula bağışlanmak üzere kayıt 
masasına teslim ederek satranç karşılaşmalarını yaptılar. Dallarında dereceye giren katılımcılar 
hediye çeki, kupa ve madalya almaya hak kazanırken MEV Satranç Turnuvasına katılan tüm spor-
culara “35.Yıl Özel Katılım Belgesi” verildi. 

Günseli’den Bir Türkiye 
Derecesi Daha Geldi

MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi 10. sınıf 
öğrencimiz Günseli Deniz Bozdemir 21-23 Mart 
tarihlerinde Mersin’de yapılan Türkiye Liselerarası 
Eskrim Yarışmasında epe dalında Türkiye Üçüncü-
sü olarak bizleri yine gururlandırdı. 
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İzmir Uzay Kampı’ndaydık
11-13 Aralık 2015 tarihleri arasında “Yıldızlar ve 
Gezegenler Macerası” programına katılan öğrenci-
lerimiz başarıyla bitirdikleri İzmir Uzay kampından 
güzel anılarla döndüler. Uzay Kampı gezisine katı-
lan öğrencilerimiz astronomi ve uzayla ilgili birçok 
konuda atölye çalışması yaptılar. Bunun yanında, 
grup çalışması yürütme, işbirliği yaparak verilen 
görevi zamanında bitirme, kamp yaşamının gerek-
lerini yerine getirme ve arkadaşları ile bir seyahat 

tecrübesi yaşama şansını elde ettiler. Program sonunda, İzmir Uzay kampı bitirme sertifika-
larını ve hediyelerini de büyük bir heyecanla alarak okullarına döndüler.

Öğrencilerimiz Tarihte Yolculuk Yaptı
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları 7. ve 10. 
Sınıf öğrencilerimiz tarih öğretmenimiz Reyhan Öz-
türk ve Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Şenay Taş Niğ-
bolu rehberliğinde Topkapı Sarayı Müzesi ve Pano-
rama 1453 Tarih Müzesi’ni gezdiler. Bu toprakların 
zengin tarihi hakkında derinlemesine bilgi edinme 
şansı bulan öğrencilerimiz, müzelerimizin büyülü 
ortamında kitaplarda okudukları tarihi soluyarak ya-
şadılar. ‘Eğitim dört duvar arasında değil, her yer-
de’ ilkesiyle eğitimlerine devam eden ve öğrencilerimize müze ziyaretlerinde de  rehberlik 
eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin eğitici ve keyifli bir gün geçirmesini sağladılar.

e-Twinning Çalıştayına Katıldık
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda Almanca 
geliştirilen ve Avrupa Birliği e-Twinning Proje Ortak-
lığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Tekno-
lojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yü-
rütülen Mavi Sulara Açılmak projesiyle (Wir Fahren 
Ins Blaue) Ulusal Kalite Ödülü almaya hak kazan-
mıştı. Almanca öğretmenimiz Gülay Aksoylu, danış-
manlığını yaptığı projenin sunumunu yapmak üzere 
17-19 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenle-
nen e-Twinning Çalıştayı’na katıldı. Öğretmenimizin 
sunumu izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Begüm’den Jimnastikte 
Türkiye Derecesi
Edirne’de düzenlenen Ritmik Jimnastik MEB Türki-
ye Şampiyonası’nda MEV Koleji Özel Ankara Orta-
okulu 5. Sınıf öğrencimiz Begüm Yücel, okulumuzu 
başarıyla temsil ederek Türkiye 4.’sü oldu ve başarı 
belgesini MEV Koleji Özel Ankara İlkokul-Ortaokul 
Müdürümüz Pınar Baydaş’ın elinden aldı.
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MEV Koleji  ELT/ DaF Seminerleri Tamamlandı
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Yabancı Dil-
ler Zümremiz tarafından bu yıl 6.’sı düzenlen “Em-
powering the Educator”- (Eğitimciyi Güçlendirmek) 
ve “Spass am Lernen und Lehren” (Öğrenirken ve 
Öğretirken Eğlenmek” konulu ELT/DaF Seminerle-
rine ilgi büyüktü. 28 Kasım 2015 tarihinde sadece 
İzmir’den değil, çevre illerden de katılımların yer al-
dığı seminerlerde, yabancı dil eğitimi konulu konfe-
ransların aranan isimleri bilgi ve birikimlerini paylaştı. 

Resimde İlçe Birincisi Olduk
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “10 Aralık Dünya İnsan Hakları” konulu 
resim yarışmasında MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Okulları öğrencimiz  Kübra Tanrıkulu’nun eseri İlçe Bi-
rincisi oldu. Katılımın yoğun olduğu yarışmada jürinin 
büyük beğenisini kazanan Kübra resim dalında gururu-
muz olmaya devam ediyor. 

Sedat Örsel Öğrencilerimizle Buluştu
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğre-
tim Üyesi Sedat Örsel, MEV Koleji Özel Basınköy Okul-
ları Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Biriminin Ana-
dolu Lisesi öğrencilerine yönelik planladığı seminerin 
konuşmacısıydı. Örsel, “Okul İçin Değil Yaşam İçin Öğ-
renmek” konulu sunumunda “Sevdiğiniz işi yaparsanız 
hayatınız boyunca hiç çalışmamış gibi olursunuz. Bir de 
üstüne size para verirler. Aileleriniz ve öğretmenleriniz 
sizin kanatlanmanız kendi kanatlarınızla uçmanız için uğraş veriyor. Güvenilir kanatlarda sizin 
doğru seçeceğiniz kariyeriniz ve mesleğinizdir.” dedi. Ayrıca öğrencilere, okulda öğretmenleri-
nizden mümkün olduğunca çok yararlanmaya bakın, kendinizi geliştirmek bilgi birikiminizi derin-
leştirmek için kitap okuyun, dilinizle, ülkenizle, ailenizle, çevrenizle gurur duyun” tavsiyelerinde 
bulundu.

Berkay’dan Pentatlonda Türkiye Derecesi
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 7. Sınıf öğrencimiz 
Berkay Koruyucu 19 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen 
yüzme, atıcılık, binicilik, eskrim ve kros yarışlarından olu-
şan bir olimpik spor dalı olan Modern Pentatlon Yarış-
masında, kendi yaş kategorisinde tüm bu yarışların ska-
lalarından topladığı puanlarla zorlu rakipleri arasından 
sıyrılarak Ankara 5. si oldu ve Ankara’yı temsil ettiği Tür-
kiye Şampiyonası Okul Biatlon’unda Türkiye 8.’si olarak 
göğsümüzü kabarttı. 
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Ali Kırca’yı Okulumuzda Ağırladık

larını anlattığı “İskarpin” hikâyesinden yola çıkarak, hayallerinden asla vazgeçmemelerini, 
“Ya Tutarsa “ deyip yüreklerinin sesine doğru yol almalarını, mucizelere inanıp karşılaştıkları 
fırsatları iyi değerlendirmelerini ve inanarak yaptıkları işin tek bir kişiye bile ulaşıyorsa doğru 
yolu bulmuş olduklarına inanmaları gerektiğini dile getirdi. Annesi için hazırladığı “Hatırlıyor 
musun?” klibini izlerken duygusal anlar yaşatan Kırca, söyleşisini öğrencilerimizle birlikte 
söylediği “Ah, Bir Ataş Ver!” türküsüyle sonlandırdı. Son romanı “Öteki Bahçe” ve çocuk 
kitabı “Dedemin Kırmızı Kamyonu” kitaplarını öğrencilerimiz için imzalayan Kırca, söyleşi 
sonrasında öğrencilerimizin sorularını keyifle cevaplandırdı.

Kütüphane ve Türk Dili ve Edebiyatı Zümre-
si tarafından organize edilen  ‘Söyleşi ve İmza 
Günü’ne bu kez Ali Kırca katıldı. MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Okulları, Kültür- Sanat Etkin-
likleri kapsamında okulumuzda Kırca, kendine 
Nasrettin Hoca’nın “Ya Tutarsa” sözünü prensip 
edindiğini belirtirken, öğrencilerimize de kendi 
hayat hikâyesinden kesitler sunarak tavsiyelerde 
bulundu. Kırca,  söyleşide öğrencilerimize daha 
10 yaşında bir çocukken sahip olduğu ayakkabı-

Emir Yüzmede Türkiye Rekoru Kırdı 
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları öğrencimiz Emir 
Şimşek Türkiye Yüzme Federasyonun düzenlediği 
Milli Takımlar Seçme Yarışlarında alıştığımız başa-
rılarından birine daha imza atarak Türkiye Rekoru 
Kırdı. 
Genç sporcumuz ayrıca 50 m Serbest Stilde İstan-
bul İl Birincisi, 50 m Kelebek Stilde İstanbul İl İkin-
cisi oldu.

MEV’de Dans Heyecanı
MEV Koleji Özel Ankara İlkokul ve Ortaokul 
öğrencilerimizin ders aralarını değerlendirmek 
amacıyla düşünülen ve geleneksel hale gelen 
MEV’DE DANS yarışmasının beşincisi 10 Mart 
2016 tarihinde yapıldı.

Büyük bir heyecanla beklenen dans yarışma-
sına katılan öğrencilerimiz kıyafetleri, dekorları 
ve hazırladıkları dans gösterileriyle yarışmayı 
şölene çevirdiler. 

Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Aslı Elat, 
klasik bale ve modern dans eğitmeni Özlem Çevik, Profesyonel Kategori 2012 Türkiye 
Şampiyonu,Türkiye Dans Sporları Federasyonu Milli Sporcusu ve aynı zamanda dans okulu 
kurucusu ve eğitmeni Simge MENTEŞ’in de jüri üyesi olarak görev aldıkları jürinin yaptığı 
titiz değerlendirme sonucunda kazananlar  Grup Anadolu ve Neşeli Ayaklar oldu. 
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SEMEP’in İlk Toplantısına Ev Sahipliği Yaptık 

Proje Koordinatörümüz Selin Bengisu’nun konuşması ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Serhat Gök- 
alp İle Fen Bilimleri Öğretmeni Ayten Taştan’ın bilgilendirmeleri ile devam etti. Misafirlerimiz hep 
birlikte yenilen yemeğin ardından proje-afiş etkinliğinde buluşmak üzere okulumuzdan ayrıldılar.

SEMEP’e (South Eastern Mediterranean Environment 
Project - Güney Doğu Akdeniz Çevre Projesi) katılan 
okulların öğretmenleri MEV Koleji Özel Büyükçekme-
ce Okullarımızdaki ilk toplantılarını yaptılar. 12 okul-
dan 15 eğitimcinin katıldığı toplantıda bu yılın teması 
olan ‘Su Kaynaklarının ve Biyo-çeşitliliğin Korunması’ 
ile ilgili yıl içinde yapılacak etkinlikler ile proje şartları 
anlatıldı. Okul Müdürlerimiz Salih Özmen ve İbrahim 
Duman’ın konuşması ile başlayan toplantı daha sonra 

Öğrencilerimiz Yazarlarla Çalıştı

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları öğrencileri yazar Nilay Yılmaz ve ressam yazar Aysun Berktay 
Özmen’le buluştu. Nilay Yılmaz  3. sınıf öğrencilerimizle; “Zeno ve Mondo Dalgalarla Dans” kita-
bından yola çıkarak  4. sınıf öğrencilerimizle ise “Meraklı” isimli kitabından yola çıkarak da yaratıcı 
drama çalışmaları yaparken; hayvanlara duyduğu sevgiyi kendi resimlediği kitaplarıyla çocuklar-
la buluşturan ressam yazar Aysun Berktay Özmen  2. sınıf öğrencilerimizle atölye çalışması yaptı.

Kanada Yolcuları Belli Oldu
Millî Eğitim Vakfı ile Kanada Nova Scotia Eğitim Ba-
kanlığı arasında imzalanan ve öğrenci değişim prog-
ramlarını içeren Akademik Ortaklık Protokolü gereği 
uygulanan yabancı dil yeterlilik sınavları ile yeterlilik 
mülakatlarında yüksek başarı gösteren MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri 
Kaan Önen, Mustafa Emin Gülenç, Atakan Timal Ci-
ğerim, İzem Ünlü, Ata Sonat Uzun, Gölge Su Çağıl-
dayan, Sami Altay Yaylalı ve Ege Dunisa “Akademik 
Yıl Değişim” ve “Çift Diploma” programına katılmaya 
hak kazandı. 
Başarılı öğrencilerimizi tebrik eden Anadolu ve Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan ve İngilizce 
Zümre Başkanımız David Rowbotham öğrencilerimizin Kanada’da okulumuzu ve ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edeceğine inandıklarını ifade ederek, öğrencilerimize başarı dileklerini iletti. 
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I. Satranç ve Hoşgörü Turnuvası Tamamlandı

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları 1. Satranç ve Hoşgörü Turnuvası gerçekleştirildi. 
İstanbul’un farklı bölgelerindeki okulların katılım sağladığı, 130 sporcunun 2 gün boyun-
ca mücadele ettiği turnuva heyecanlı dakikalara sahne oldu. 5-6 Aralık 2015 tarihlerinde 
2002-2007 arası doğumlu sporcuların katılımına yönelik olarak düzenlenen MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Okulları 1. Satranç ve Hoşgörü Turnuvası 45 dakika + 30 saniye düşünme 
süresiyle 6 tur olarak gerçekleştirildi. Turnuvada MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulu öğ-
rencilerimizden Emre Bölükbaş ve Utku Ölce, Filler kategorisi takım üçüncüsü olarak; kupa, 
madalya ve başarı belgesi almaya hak kazanırken; dereceye giren sporcular başarı belge-
lerini ve ödüllerini okul yöneticilerimizden aldı.

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız 
tarafından düzenlenen I. Satranç ve Hoşgörü 
Turnuvası’na katılan MEV Koleji Özel Basınköy 
Okulları Satranç Takımımız ise Takım Vezirler 
Kategorisinde Buğra Karahan ve Emir Çebi ile 
2. olurken; Vezirler Bireysel Kategoride Emir 
Çebi’nin 2.’liği ile turnuvayı başarıyla tamamladı. 

Robot Sumo Güreşçimiz 2.Turda
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Robotik Kulübü Maker öğrencilerimiz Marmara 
Üniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatlarına katıldı ve Mini 
Sumo Robot kategorisi 1.turda rakiplerini yenerek 2. tura yükseldi.

Miniklerimizin MTA Gezisi
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 3. sınıf öğrencileri-
miz doğaya ilişkin canlı ya da cansız her çeşit ma-
teryalin nesiller boyu saklandığı ve bilimsel araştır-
maların gerçekleştirildiği MTA (Maden Tetkik Arama)
Tabiat Tarihi Müzesini gezdiler. Doğayı tanımaya ve 
anlamaya yönelik  bu geziyle öğrencilerimiz Dün-
ya’mızda tek hücrelilerle başlayan yaşamın, çok 
hücrelilere, omurgasız ve omurgalılara, memelilere 
ve primatlardan modern insana geçiş süreçlerine 
ait örnekleri incelediler. Güneş sistemimiz, Türkiye 
madencilik tarihi ve bitki örtüsü, yerkabuğunun yapı 
taşları olan mineral örnekleri, kayaçlar, kristaller, süs 
taşları hakkında bilgi sahibi oldular.
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takımlar arasına girerek Dünya Turnuvası Junior Kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. 
Öğrencilerimizin elde ettikleri bireysel başarılar sonucu kazandıkları 6 kupa ve 50 adet altın ve 
bronz madalyanın yanı sıra yarışmaya katılan Junior takımlar içinde öğrencilerimiz, birinciliği ve 
dokuzunculuğu hak ederek geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bizleri gururlandırdı.

Aynı turnuvaya MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi adına İngilizce Öğretmenlerimiz 
Okşan Ocaktürk ve Sevda Semoğlu rehberliğinde Senior Kategoride katılan öğrencilerimiz Ataberk 
Kıykım, Eren Özbulgan, Berke Kaan Öncel, Cemre Saygın, Zeynep Kafalı, Ekin Karya Köse, Hazar 
Şahin, Zeynep Elverdi, Damla Aras, Ceyda Arabacıoğulları, Bora Erdincikli, Dilara Fersah, Ece Ça-
kaloğlu, Sude Kurt, Erdem Çalış, Utku Kesikkulak, Ece Temel, Atakan Timal Ciğerim, Can Pekcan, 
Tuana Çetinkaya ve Şafak Esin ise yedi takım halinde İstanbul, Antalya gibi Türkiye’nin farklı illerin-
den 250 öğrencinin 80 takım halinde yarıştığı turnuvada toplamda 61 madalya ve 1 kupa kazandı-
lar. Öğrencilerimiz bu başarılarıyla Haziran ayında Bangkong’da düzenlenecek Dünya Turnuvası’na 
katılacak yarışmacılar arasına isimlerini yazdırdılar. 

WSC Takımımız Dünya Turnuvasına Katılıyor 
9 - 10 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir SEV Okulla-
rının ev sahipliği yaptığı Türkiye’nin farklı illerinden ve 
yurt dışından yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı World 
Scholar’s Cup Bölgesel Turnuvasına MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerimiz Naz 
Terzibaşıoğlu, Nehir Küçük, Zeynep İlaslan, Emre Al-
tuner, Doğa Gökçen, İrem Karabudak, Kaan Kırbay, 
Ayda Altaş, Kıvanç Öztopçular ve Mine Çetinkaya 
İngilizce Öğretmenimiz Nida Bolak rehberliğinde ka-
tıldı. Öğrencilerimiz, iki gün boyunca genel kültürle-
ri ve İngilizce kullanma yeterlilikleri sayesinde en iyi 

Yardım Konserimize İlgi Büyüktü 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları, Okul Aile Birliği-
miz tarafından Tekirdağ-Çorlu Fevzi Çakmak İlkokulu özel 
eğitim sınıfının donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıy-
la düzenlenen Türk Sanat Müziği dinletisi velilerimizden ve 
Büyükçekmece sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Gecede 
hiçbir karşılık beklemeden sahne alan Türk Sanat Müziği 
duayeni Nilay Uymaz,  O Ses Türkiye programından tanıdı-
ğımız Gökhan Yağmur, ses sanatçısı Ufuk Uğuriş ve değerli 
saz üstadları katılımcılara enfes bir müzik ziyafeti sundular.

Erasmus Plus Başlangıç Toplantısındaydık
Erasmus Plus Programı ‘Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik 
Ortaklıklar Faaliyetleri’ kapsamında 2015 yılı Teklif Çağrısı 
döneminde Okul Eğitimi alanında kabul edilen projenin 
başlangıç toplantısı Ankara’da yapıldı. Projenin başarılı 
bir şekilde uygulanması, yönetilmesi ve hibe kullanımı 
konularında bilgilendirme amaçlı yapılan toplantıya MEV 
Koleji Özel Basınköy Okulları Yabancı Diller Bölüm Baş-
kanımız İ.Okşan Yağar ve Proje Yöneticisi Yasmin Asay 
katıldı. Proje 2015 -2017 yılları arasında Çek Cumhuriyeti, 
Bulgaristan, Letonya ve Litvanya ortaklığıyla yürütülecek.
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Bora Josef Yazıcı, Bora Denizoğlu, Efe Kurtulmuş, 
Ege Atilla, Atilla Kaan Yüzer, Alp Aktepe, Demir 
Mcalister Yazıcı, Kaan Erkan, Kağan Demirke-
sen, Rafet Kaan Alhan, Mert Dülger, Mert Mün-
ger, Mert Karaarslan, Mert Eriği, Arda Duraklar, 
Kerem Yüce, Cem Bonfil, Yiğit Zorluer ve Mert 
Tanrıkulu’ndan oluşan MEV Koleji Özel Güzelbah-
çe Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol takımımız 
final grubunun son maçında Özel SEV Ortaokulu-
nu 38-34 yenerek İzmir üçüncüsü oldu.

Resim Yarışmasında Ödülleri Topladık
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin düzenlediği  
“Maraton ve İstanbul” konulu resim yarışmasına 
Görsel Sanatlar öğretmenimiz Bülent Han reh-
berliğinde katıldı. Yarışmada öğrencilerimizden 
Lara Alpay İl Birincisi olurken, Hazal Zahter İl 
İkincisi ve İkra Yelid Turan mansiyon ödülü sa-
hibi oldu. Ödüllerini Aslı Çakır Alptekin Atletizm 
Salonu’nda düzenlenen Maraton Fuarında aldılar. 

Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve 
Fen Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Engelliler 
Kulübü öğrencilerimiz, İzmir Down Sendrom-
lular Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkin-
likte down sendromlu öğrencilerle birlikte, 
unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sa-
natlarından Yazmacılık sanatını uyguladıkları 
bir atölye çalışması gerçekleştirdiler. Görsel 
Sanatlar atölyesinde baskı öncesi hazırlıkla-
rını tamamlayan öğrenciler, Ege Üniversitesi 
Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Gö-
revlileri Şükran Tümer ve Berna Aybartürk’ün 
rehberliğinde daha önce dikimi gerçekleştirilen çantaların üzerine Hitit üçlemesi olarak bilinen 
figürlerle yazmacılık sanatını uyguladılar. 

Down Sendromlu dostlarıyla birlikte keyif alarak ürettikleri çantaları okul girişinde hazırladıkları 
stantta satışa sunan öğrenciler, oldukça hızlı bir şekilde tükenen çantaların satışından elde 
ettikleri geliri İzmir Down Sendromlular Derneğine bağışladılar. 

İzmir Down Sendromlular Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu etkinlik sonrasında yaptığı ko-
nuşmada bu tür etkinliklerle yaratılan farkındalığın down sendromlu çocuklar için çok önemli 
olduğunu belirtti. 
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Buz Hokeyinin En İyi Oyuncusu 
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 
2. sınıf öğrencimiz Tan Nisan Gök-
sal bu sene Macaristan’ın Başkenti 
Budapeşte’de dokuzuncusu düzen-
lenen Santa Claus Cup turnuvasında 
Buz Hokeyi dalında ülkemizi ve oku-
lumuzu başarıyla temsil ederek Havi-
rov (Çek Cumhuriyeti)- Buz Korsanları 
(Türkiye) maçında karşılaşmanın “En 
İyi Oyuncusu” seçildi.   

İdilsu Türkiye Şampiyonu 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulunun başarılı öğren-
cilerinden İdilsu Ağaoğlu, 1-7 Şubat 2016 tarihleri arasında 
Adana’da düzenlenen ve toplam 681 sporcunun katıldığı Tür-
kiye Eskrim Şampiyonası’nda epe branşında Türkiye birincisi 
olarak göğsümüzü kabarttı.

atanan ülke olan Orta Afrika Cumhuriyeti’nin birer delegesi gibi konferansın konularına hazırlandılar 
ve tartışmalarda yer aldılar. Politika, silahsızlandırma, çevre, insan hakları ve G20 gibi komitelerde 
yer alan öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil ederek sertifikalarını aldılar.

MUN Konferansına Katıldık
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları, MUN Ku-
lübü öğrencilerimiz Darüşşafaka Okulları’nda dü-
zenlenen Model Birleşmiş Milletler konferansına ka-
tıldı. Birleşmiş Milletler’ in bir simülasyonu olan bu 
konferanslarda öğrenciler gerçek birer Birleşmiş 
Milletler delegesi gibi roller üstlenip mevcut dünya 
meseleleri hakkında tartışarak, fikirlerini paylaşarak 
çözümler bulmaya çalıştılar. Öğrencilerde ulusla-
rarası farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlayan 
organizasyonda öğrencilerimiz bu yıl, kendilerine 

Destination  Imagination’da Türkiye 2.’si Olduk
Yenilikçi ve lider bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen Destina-
tion Imagination (DI) Programı: Bilim, Teknoloji, Mühen-
dislik, Matematik, Sanat alanlarında öğrencilerden oluşan 
takımları eğlenmeye, risk almaya, odaklanmaya ve prob-
lemleri şekillendirmeye teşvik etmektedir. MEV Koleji Özel 
Büyükçekmece Okulları “Hedefimiz Yaratıcılık” kulübü 
öğrencilerimiz Destination  Imagination Yarışması Türkiye 
Finalleri’nde, ‘Doğaçlama’ dalında  takım olarak Türkiye 
2. liğini elde ederek  Amerika’da  yapılacak olan Dünya 
Finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.



Yeryüzünde Bir CennetYeryüzünde Bir Cennet

Kaz DağlarıKaz Dağları
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Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alan, 
Ege ve Marmara Bölgelerini ayıran Kaz Dağ-
larının adı Orta Asya’dan gelerek bölgeye yer-
leşen Türklerin mezarlarının başına koydukları 
Kaz Ayağı sembollerinden gelir. Eski Türkmen 
köylerinin mezarlıklarında hâlâ rastlanan bu 
sembolden çok eski yıllarda ise bu önemli böl-
ge “İda Dağı” olarak anılmaktaydı.  Yunan Mi-
tolojisine göre Hera, Afrodit ve Athena’nın ka-
tıldıkları Afroditin güzellik kraliçesi tacını taktığı 
ve Truva Savaşı’na yol açan o meşhur güzellik 
yarışması burada yapılmış, Zeus burada doğ-
muş, tanrılar Truva Savaşı’nı buradan izlemiş ve 
Afrodit ilk kez burada aşık olmuştur. 

Efsanelerden söz etmişken atalarımızın Orta 
Asya’dan getirdiği ve folklorik sözlü edebiyatta 
halk hikâyesi türüne güzel bir örnek olan ne-
siller boyunca bölge insanınca korunarak ak-
tarılan ve Kaz Dağlarıyla özdeşleşen ‘Sarı Kız’ 
ve Sütüven Şelalesine giden her ziyaretçinin 
gözünde canlanan ‘Hasan Boğuldu’ efsanele-
rinden söz etmemek olmaz.  Sarıkız efsanesi-
nin çeşitli versiyonları mevcuttur. Ancak en çok 
söylenegeleni şu şekildedir: 

“Kaz Dağlarında çok güzel bir kız yaşarmış ve 
adına da Sarıkız derlermiş. Gel zaman git za-
man Sarıkız’ın güzelliğini çekemeyenler onun 
hakkında kötü yola düştü diyerek dedikodu 
yaymaya başlamışlar. Onu lanetli ilan etmişler. 
Babası da Sarıkız’ı alarak Kaz dağının zirvesine 
bırakmış. Sarıkız dağda dolaşırken yanına bir 
kaz gelmiş ve ona birkaç yumurta vermiş. Sarı-
kız bunları saklamış ve bir süre sonra kaz yav-
ruları yumurtalarından çıkıp büyümüşler. Gün-
ler günleri aylar ayları kovalamış bir gün kar 
ve tipiden yolunu şaşıran iki yabancı Sarıkız’ın 
yaşadığı zirveye sığınmak zorunda kalmış. 
Sarıkız bu yabancıları kurtarmış, beslemiş ve 

sağlıklarına kavuşturmuş. Bu yabancılar dağ-
dan indikten sonra köy halkına “Kaz dağların-
da çok güzel, ermiş bir kız yaşıyor” demişler. 

Bu sözler Sarıkız’ın köyüne, anne ve babasına 
ulaşmış. Anne ve baba çocuklarına duydukları 
özleme daha fazla dayanamayarak Sarıkız’ın 
yanına gitmişler. Sarıkız zirvede onları bekliyor-
muş sevgi ve hasretle kucaklaşmışlar. Bir ara 
baba kızından su istemiş. Sarıkız hemen şimdi 
diyerek avuçları ile babasına şu içirmiş, Babası 
suyu nereden aldın deyince de “elimi uzattım, 
denizden aldım” demiş. Anne ve baba böylece 
kızlarının gerçekten ermiş olduklarını anlamış-
lar ve geri dönmüşler.”

Güre Köyü’nün üstünde yer alan Kavurmacılar 
Köyü’nde yaşadığına inanılan Sarıkız için her 
yıl Ağustos ayında bir hayır düzenlenir. Köy-
de keşkek, pilav, nohut pişirilip yenilir, şerbet-
ler içilir. ‘Sarıkız Şenlikleri’ne olan ilginin her yıl 
arttığı gözlenmektedir, katılımın yüksek olması 
etkinliklerin zenginliğini arttırmaktadır. Son yıl-
larda yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ve yö-
relerden gelen folklorik ekipler ve yurtdışından 
gelen misafirler de katılmaktadır.



Hasan Boğuldu efsanesi ise Sabahattin Ali’nin 
hikayelerinden aşina olduğumuz bölge coğraf-
yasının hüzünlü aşk hikayelerinden biri. 

Efsane kısaca şöyle: “ Yöre aşiretinden bir kız 
ile ovalı bir delikanlı evlenmek ister. Fakat töre-
ler uymaz ve töreler gereği Hasan’ın sınanma-
sına karar verilir. Kız, Ovalı delikanlıya “Benimle 
evlenmek istiyorsan aşiret büyüklerinin kararı 
olarak, 40 okkalık tuz çuvalını bizim dağa sır-
tından hiç indirmeden getirmelisin” der. Çünkü 
dağlı kız, tuz çuvalını hiç nefes almadan ova-
dan dağa götürebilmektedir. Delikanlı Hasan, 
Emine ile evlenebilmek için tuz çuvalını sırtlanır 
ve dağa çıkmaya başlar. Ne var ki sıcakta ter-
lemiş ve tuz çuvalı sırtında derin yaralar açmış-
tır. Yarı yolda çıkamayacağını anlar ve Sütüven 
Şelalesinin göletine kendisini atar. Hasan’ın 
gölete girdiğini fark etmeden yoluna devam 
eden bir süre sonra delikanlının yokluğunu fark 
eden Emine, daha sonra geriye dönerken gö-
lette Hasan’a hediye ettiği yemenisini bulur. 
Hasan’ın acısına dayanamaz ve dere kenarın-
da Hasana verdiği yemeniyle kendini bir ağa-
ca asarak hayatına son verir.” Bu acılı olaydan 
sonra Şelalenin göletine ‘Hasan Boğuldu’, dal-
ları gölete doğru uzanan Ulu çınara ise ‘Emine 
Çınarı’ ismi verilir.

Kaz Dağları Coğrafyası Hakkında Bilinmesi 
Gerekenler

Nemli bir iklime sahip olan Kaz Dağları doğal 
bitki örtüsü ve tarımsal ürün çeşitliliği açısından 
oldukça zengindir. Avrupa – Sibirya ve Akdeniz 
bitki coğrafyalarının kesişim noktasında kalma-
sı ve bakir olması nedeniyle, bu bölge çok sayı-
da nadir türe ev sahipliği yapmaktadır. Kazdağı 
özellikle bitki, kuş ve memeli türleri açısından 
önemli bir bölgedir ve 7 bitki türü önemli Doğa 

Alanı kriterlerini sağlamaktadır ve bu türlerden 
32’si ise sadece Kazdağı’na özgü endemik tür-
lerdir. Kazdağı’nda bulunan bitki türlerinin çoğu 
tıbbi olarak kullanımı olan bitkilerdir ve ekono-
mik değerleri oldukça fazladır. Yırtıcı ve orman 
kuşları açısından önem taşıyan alanda Kaya 
Kartalı ve Gökdoğan gibi önemli türler yaşam 
sürer. 

Ayrıca Dağ bölgesinde karaca, yaban domu-
zu, ayı, tavşan, sincap ve bir çok kuş türü gü-
ven içinde yaşamaktadır. Kazdağları Alp’lerden 
sonra dünyanın en fazla oksijen üreten dağıdır. 

Tarihî ve Kültürel Değerler

Kazdağları’nın (İda) bulunduğu, Biga yarıma-
dası bereketli toprakları, sulak alanları, yer üstü 
ve yer altı zenginlikleri, uygun iklim koşulların-
dan dolayı binlerce yıl boyunca yerleşim alanı 
olarak kullanılmıştır. Zenginliklerinden dolayı 
saldırıya uğramış ve yağmalanmıştır. Tarih bo-
yunca göç almış, almaya da devam etmekte-
dir. Bu hareketlilik nedeniyle, bölgede kültürel, 
ekonomik ve sosyal canlılık sürekli var olmuş-
tur. Görkemli devletler, kentler kurulmuş ve yok 
olmuştur. Kazdağları Alp’lerden sonra dünya-
nın en fazla oksijen üreten dağıdır. 

Kaz Dağı antik dönemde “İda” olarak adlan-
dırılmış ve tarih boyunca pek çok önemli ola-
ya ev sahipliği yapmıştır. İsminin Giritli deniz-
ciler tarafından, Girit’te Zeus’un doğduğu İda 
Dağı’na atıfta bulunmak için İda konduğu ve 
Yunan Mitolojisinde önemli bir yere sahip oldu-
ğu bilinmektedir. Kaz Dağları yüksek ve hey-
betli görüntüsü, denize akan pırıl pırıl bir nehir 
üzerindeki tertemiz şelale ve gölcükleri, ticaret 
yapmaya son derece elverişli kıyıları ve oksi-
jen deposu niteliğinde havasıyla hem mitolojik 
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çağların hem de günümüzün vazgeçilmez ya-
şam merkezi olarak varlığını sürdüregelmiştir. 
Kaz Dağları’nın kültürel kaynak değerleri  Kaz 
Dağı kütlesinin tümüne dağılmış durumdadır. 
Bunlardan Adatepe ( Gargaran Tepesi ), eski 
Yunan kültürüne göre tanrılarına kurbanlar sun-
mak üzere yapılmış bulunan Zeus Sunağı’na ev 
sahipliği yapar. Tuzla Köyü’nde bulunan 1366 
yılında yapılmış olan Hüdavendigar Külliyesi, 
Çanakkale ve yöresindeki ilk ve orta devir eser-
lerinden, kitabesi olan ve 600 senedir ayakta 
olan tek eserdir. Hüdavendigar Camii halen kul-
lanılmaktadır. UNESCO’ dan özel ödül almış, 

Türkmen kültürünün iş aletlerinden giysilerine, 
çadırlarından ev gereçlerine kadar yüzlerce 
ürünün sergilendiği Tahtakuşlar Etnografya Mü-
zesi emekli öğretmen Alibey Kudar tarafından 
kurulmuştur.

Kazdağı; Şahindere Kanyonu, Ayazma, Sü-
tüven Göletleri gibi doğal güzellikleri, taş ev-
leri ile dikkat çeken köyleri, orman gözetleme 
kulelerinin yer aldığı manzara noktaları, şifalı 
suları, kaplıcaları, Sarıkız Şenlikleri ile dikkat 
çeken Sarıkız Tepesi gibi daha bir çok doğal 
ve kültürel zenginliklere sahiptir. Homeros’ un 
İlyadasında bin pınarlı ida olarak adlandırılan 
Kazdağları’ nda sayısız pınarlar bulunmaktadır.

Kazdağlarından bahsederken eski adıyla 
Assos’a yeni adıyla Behramkale’ye ayrı bir yer 
açmamak haksızlık olur. Troas’ın güney kıyısın-
da kurulmuş bu antik Yunan şehri 3200 metre 
uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 20 metreye 
ulaşan surlarla çevrili bir doğa, kültür ve tarih 
cenneti. 

Midilli adasından gelen Aioller tarafından M.Ö 
2000’lerde kurulmuş şehir, binlerce yıllık geç-
mişiyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. 
Edremit körfezine kuşbakışı bakan, göz alabil-
diğine denize hakim, 235 metrelik bir volkanik 
tepenin üzerine konuşlanmış. Athena tapına-
ğı, amfitiyatro ve nekoplün yanı sıra; Osman-
lı egemenliğine geçtikten sonra inşa edilen 
Hüdavendigâr Camii Behramkale’yi gezerken 
mutlaka ziyaret edilmesi gereken noktalar ara-
sında.  

Sokrates’in yaşadığı, tarihin ilk felsefe okulunun 
kurulduğu, döneminin tek ve en büyük liman 
kenti bugün SİT alanı olarak devletin koruması 
altında ve tüm güzellikleriyle 4000 yıldır olduğu 
gibi sokaklarında hayran hayran dolaşan ziya-
retçilerini ağırlıyor.
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NASA’nın Kuraklık Raporu Yayınladı
NASA, Türkiye, İsrail, Ürdün, Lübnan, 
Filistin, Kıbrıs ve Suriye’yi kapsayan 
Doğu Akdeniz bölgesinde 1998 yılın-
da başlayan kuraklığın, son 9 asrın 
en kötü kuraklığı olduğunu açıkladı. 
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Da-
iresi (NASA) araştırmacıları, Türkiye, 
İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Kıbrıs ve 
Suriye’yi kapsayan Doğu Akdeniz böl-
gesinde 1998 yılında başlayan kurak-
lığın, muhtemelen son 9 asrın en kötü 
kuraklığı olduğunu bildirdi. ABD’nin 
New York kentindeki NASA Goddard 
Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden iklim bilimci Ben Cook önderliğindeki araştırma ekibi, Doğu 
Akdeniz’in iklim koşullarını ve suyun azalışını anlamak için bölgenin kuraklık geçmişini göste-
ren modeller oluşturdu. Elde edilen veriler, bilim insanlarına Akdeniz kuraklığı oluşumunda doğal 
varyasyonun etkileri ile insan kaynaklı küresel ısınma arasındaki farklılıkları gösterdi. Araştırma, 
NASA’nın hâlihazırda geçmiş ve gelecek için iklim simülasyonları geliştiren bilgisayar modellerine 
de bilgi sağladı. 900 yıllık veriler ve dokümanlar incelendi. Cook ve ekibi, geçmişte Akdeniz ku-
raklıklarının ne sıklıkla ve şiddette gerçekleştiğini anlamak için ağaç-halka analiz tekniği ile Eski 
Dünya Kuraklık Atlası’nı kullandı. Bu sayede, Kuzey Afrika, Yunanistan, Lübnan, Ürdün, Suriye, 
Türkiye, İspanya, Fransa’nın güneyi ve İtalya’yı kapsayan analizler ile geçtiğimiz 1000 yılın coğ-
rafi kuraklık izlerine ulaşıldı. Aynı zamanda 1100 ve 2012 yılları arasındaki tarihsel dokümanlar 
incelendi ve kuraklık dönemleri tespit edildi. Ben Cook’a göre, Türkiye’nin de yer aldığı Doğu 
Akdeniz’de 1998 - 2012 yılları arasında görülen kuraklık, son 500 yılın en ‘kuru’ döneminden yüz-
de 50 oranında daha şiddetli geçti. Son 900 yıla göre ise en kurak dönemden yüzde 10 - 20 arası 
daha kötüydü. Bu kuraklığın etkileri ise halen devam ediyor. Kaynak: www.ntv.com.tr

Türkiye’nin İlk Nanomotoru Üretildi
TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen nanoteknoloji 
projeleri kapsamında 10 kişilik ekip, Türkiye’nin 
ilk yerli nanomotorunu üretti. Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nden (SDÜ) 10 kişilik ekip, Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
desteğiyle geliştirilen proje kapsamında Türkiye’nin 
ilk yerlinanomotorunu üretti.  SDÜ’den 10 kişilik 

ekip, nanomotorların geliştirilmesi amacıyla “Biyosensör Amaçlı Nanomotorlar Projesi”ni geliş-
tirdi. TÜBİTAK’tan proje desteği alan ekip, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından Türkiye’nin 
ilk yerli nanomotorlarını üretmeyi başardı.  Projenin yürütücüsü SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, nanomotorların bir 
saç telinin çapının 200’de biri büyüklüğünde olduğunu söyledi. Nanomotorların, enerjisini içinde 
bulunduğu sıvıdan aldığını ifade eden Öksüz, “Parçacıkların içine ve dışına kaplamalar yapıyo-
ruz. Bulunduğu ortamdaki sıvı veya gazla kendilerine hareket olanağı sağlıyorlar. Hareketinden 
dolayı ‘motor’ olarak adlandırılıyor. Bunlar canlı olmayan malzemeler. Karışımlarla bunları katman 
katman kaplayarak çeşitli kalınlıklarda üretiyoruz” dedi.  Nanomotorların, tıp, çevre analizleri ve 
tarım gibi alanlarda kullanıldığını belirten Öksüz, bu nanomotorların çeşitli hastalıkların teşhis ve 
tedavisinde kullanılabilceğini kaydetti. Kaynak: AA
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Güneş Enerjili Yollar Geliyor
Fransa’da bin kilometrelik solar karayolu 
yapılacağı açıklandı. Fransa Çevre Bakanı 
Segolene Royal önümüzdeki beş yılda bin 
kilometre uzunluğundaki karayolunun foto 
voltaj panelleriyle kaplanıp yeşil enerji ka-
zanılacağını açıkladı. Bu yöntem daha önce 
Hollanda’da denenmiş ve 70 kilometrelik bi-
siklet yolundan bir hanenin yıllık enerji ihtiya-
cını karşılayacak miktarda (3 bin kilovat saat) 
elektrik üretilmişti. Avrupa Birliği ülkelerindeki 
karayollarının toplam uzunluğu 10,5 milyon kilometreyi buluyor. Gölgeleme randımanı düşüre-
ceğinden, araç trafiğinin yoğun olduğu yollar solar panellerle kaplanmaya uygun bulunmuyor. 
Fransız yetkililer, “Bin kilometrelik yolu solar panellerle kaplarsak, nüfusun yüzde 8’ine tekabül 
eden 5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılarız”, diyorlar. Fransa’daki karayollarını kaplaya-
cak olan Colas şirketi, birden fazla kattan oluşan hücre yerleştirilmiş özel kaplama geliştirmiş. Bu 
malzemenin en önemli özelliği dayanıklı ve lastiğin kavramasına uygun olması. Panellerin temiz 
kalması için geliştirilen özel kimyevi madde ise kir zerreciklerini tahrip ediyor ve panellerin yağ-
mur suyuyla temizlenmesini sağlıyor. Yol panellerinin metrekaresinin 200 Euro’ya çıkması bekleni-
yor. Tahminlere göre maliyet zamanla çatı panelleri seviyesine kadar inecek. Kaynak: DW Türkçe

Çelikten 300 kat daha sağlam ve esnek olan Grafen maddesinin hayatımıza girmesiyle bugünkü 
anlamdaki cep telefonları tarihe karışacak. Cihazlar daha hızlı şarj olacak ve elektronik kağıtlar 
hayatımıza girecek.  Son derece ince bir yapıya ve sıra dışı özelliklere sahip olan Grafen’den 
üretilen Grafen Aerojel, eğilip bükülmeden kendi ağırlığının 40 bin katını taşıyabiliyor. Grafen’den 
elde edilen köpük, santimetrekare başına 1 tondan daha fazla darbeye de dayanabiliyor.   Orijinal 
boyutunun yüzde 5’ine kadar sıkıştırılabilen süper madde, yeniden kendi biçimine ve büyüklü-
ğüne dönüyor. Sıkıştırma işleminin bin defa tekrarlanmasına karşın süper madde hiçbir zarar 
görmüyor. Isıya karşı da son derece dayanıklı olan madde, roket ve füzelerin yol açtığı darbeyi 
emmesi için tankların yüzeyinde ve askerler için zırh üretiminde kullanılabilecek.   Ayrıca iletken 
olarak kullanılabilen Grafen ile bir dakikada şarj edilen piller, katlanabilen ve rulo yapılabilen kağıt 
kadar ince cep telefonlar üretilebilecek. Apple, Google, IBM ve Samsung gibi dev firmalar yeni 
cihazlar için şimdiden kolları sıvamış durumda. Bu tasarıma sahip cep telefonlarının çok değil, bu 
yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

Grafen konusunda Türkiye’de de çalışmalar mevcut. Avrupa Birliği’nin öncelikli araştırma konu-
larından biri olarak belirlediği Grafen için TÜBİTAK, Ekim 2013’te bir çağrı yayınlamıştı. Sabancı 
Üniversitesi’ndeki çalışmalar, Grafen’in günlük yaşamda-
ki enerji uygulamalarında rolünü artırma amacını taşıyor.   
Bu bağlamda güneş enerjisinde kullanılan fotovoltaik 
hücreler, bataryalar, yakıt hücreleri, hidrojen depolama 
gibi modern dünyanın enerji politikalarını etkileyecek ça-
lışmalar söz konusu. Karbon atomunun bal peteği örgülü 
yapısı Grafen, 2004’te Rus kökenli İngiliz bilim adamları 
Andre Geim ve Konstantin Novoselov tarafından keş-
fedilmişti. Geim ve Novoselov, keşifleriyle Nobel Fizik 
Ödülü’ne layık görülmüştü. Kaynak: İHA

Teknolojide Grafen Devrimi
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3D Baskıyla Canlı Vücut Parçaları ‘Üretildi’

Bilim insanları, üç boyutlu baskı yöntemiyle canlı vücut parçaları üretiminde başarı sağlandığını 
duyurdu. Bu yöntemle üretilen kemik, kas ve kıkırdak parçalarının, hayvanlara nakledildiklerinde 
normal işlevlerini yerine getirdikleri görüldü. Rejeneratif (yenileyici) tıp açısından önemli bir geliş-
meye işaret eden araştırmanın sonuçları Nature Biotechnology adlı dergide yayımlandı. ABD’de 
yapılan araştırma, vücudun hasar gören bölümlerini canlı hücrelerle onarma açısından umut va-
dediyor. 

Bilim insanları uzun süredir kırılan bir çeneyi, kopan bir kulağı veya hasar gören kalp kaslarını üre-
tilen insan hücreleriyle onarmak üzerinde çalışıyorlardı. Ancak bu alanda karşılaşılan başlıca so-
run, üretilen hücreleri canlı tutmaktı. Laboratuar ortamında üretilen hücreler 0.2 milimetreden kalın 
dokularda oksijensiz kalıyor ve beslenemiyordu. ABD’de Wake Forest Baptist Tıp Merkezi’ndeki 
araştırma ekibi ise tıpkı bir sünger gibi içinde mikroskopik kanallar bulunan üç boyutlu hücreler 
basmayı başardı. Bu mikroskopik kanallar sayesinde hücrelerin beslenmesi sağlandı. Entegre 
Doku ve Organ Baskı Sistemi denilen bu yöntemde, biyolojik bozunma özelliğine sahip plastik 
ve su bazlı bir jel kullanılıyor. Çözünebilir bir plastikle biçim veriliyor, hücreleri içeren su bazlı jel 
de bunların büyüyebilmesi için gerekli ortamı sağlıyor. Bu şekilde üç boyutlu basılan parçalar 
hayvanlara nakledildiğinde, plastik form çözünerek yerini hücreler tarafından üretilen proteinden 
oluşan akıcılığı az sıvı ortama bırakıyor, bu arada nakledilen parçaların içinde kan damarları ve 
sinirler oluşuyor. Kaynak: BBC Türkçe

Üretilen 3 Boyutlu İnsan Dokusu Dokunun Üretildiği 3D Yazıcı ‘Üretilen’ Canlı İnsan Kulağı Dokusu

Matrix Filmi Gerçek mi Oluyor?
ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı çalışmalar yapan Savunma 
Projeleri Araştırma Geliştirme (DARPA), bilgisayardan insan 
beynine bilgi aktarabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 
DARPA internet sitesinde yayınladığı bir makalede, çalıştık-
ları yeni bir program sayesinde dijital dünyadan insan beyni-
ne ve insan beyninden bilgisayara veri aktarımı olabileceğini 
açıkladı. DARPA’ya göre birleştirilmiş iki adet 10 cent (nicel) 
demir para hacminde bir parçanın beyne konularak, bilgisa-
yardan bilgi paylaşımı yapılabilecek.

Geliştirilme aşamasında olan program sayesinde alet beyindeki nöronlar ile bilgi teknolojisi dilini 
oluşturan elektro-kimyasal dil arasında bir dönüştürme bir çevirmen gibi görev yapacak. Projenin 
başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda insandaki 1 milyon nörona, dijital dünyadan sin-
yal gönderilebilecek. NESD Program Müdürü Phillip Alvelda: “Kullanılacak araçların geliştirilmesi 
halinde gerçekten insan beyni ile modern elektronik dünyası arasında bir kanal kuracak” dedi.  
Program çok daha yüksek bir şekilde beyin içine dijital, işitsel veya görsel bilgilerle besleyerek, 
şu anda yaşanan işitme ve görme açıklarını telafi edecek. DARPA’nın geliştirdiği projeler içinde 
en çok bilinenleri ise internet ve drone araçlar. Kaynak: İHA
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İhsan ÖZÇUKURLU

Millî Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı

1920’nin sonlarında, Batı Ana-
dolu’daki Türk kuvvetlerinin Çer-
kez Ethem meselesiyle meşgul 
olmasından yararlanmak isteyen 
Yunan ordusu büyük bir taarruza 
hazırlanıyordu. Durum gerçekten 
son derece kritikti ve Türk ordusu-
nun sadece silaha ve cephaneye 
değil, gelecekle ilgili ümitlerini 
canlı tutacak manevi desteğe de 
ihtiyacı vardı. Garp Cephesi ku-
zey kısmının kumandanı olarak 
bu ihtiyacı derinliğine hisseden 
Miralay İsmet Bey, Maarif Vekili 
Dr. Rıza Nur’u bu şartlarda ziyaret 
etmişti.

İsmet Bey’in ziyaretinden kısa 
bir süre sonra, devrin şairleri 
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde 
“Türk şairlerinin nazar-ı dikkatine. 
Maarif Vekâleti’nden” başlıklı bir 
yarışma duyurusu gördüler. Bu 
bir millî marş yarışmasıydı; şiirle-
rin Maarif Vekaleti’nce teşkil edi-
lecek bir edebi kurul tarafından 
değerlendirileceği ve kazanan 
şaire beş yüz lira ödül verileceği 
bildiriliyordu.

Yarışmanın tek şartı, gönderilecek 
şiirlerin Millî Mücadele ruhunu 
ifade etmesiydi. Beste yarışması 
daha sonra açılacak ve bu yarış-
mayı kazanan besteciye de beş 
yüz lira verilecekti.

O sıralarda Dr. Rıza Nur’un yerine 
Maarif Vekilliği’ne getirilen Ham-
dullah Suphi’nin verdiği bilgiye 
göre, yarışma, millî marş yazabi-
leceği tahmin edilen şairlere ayrı-
ca birer mektupla bildirildi. 

Çok sayıda şair hemen kaleme 
sarılarak yazdıkları şiirleri Maarif 
Vekâleti’ne göndermeye başla-
dılar. Kısa sürede 724 şiir geldi. 
Ne var ki Hamdullah Suphi Bey 
sonuçtan hiç memnun değildi, 
çünkü devrin tanınmış şairleri ya-
rışmaya katılmamıştı ve gelen şiir-
lerin hiçbiri Millî Mücadele’nin ru-
hunu ifade edecek güçte değildi. 
Bu kupkuru manzumelerin hiçbiri 
millî marş olamazdı!

İstiklal Marşımız, 95 yıl önce Meclis’te Maarif Vekili Hamdullah Suphi 
tarafından okundu. Milletvekilleri, Âkif’in dizelerini gözyaşları içinde 
ayakta dinledi. Burdur Mebusu Mehmet Âkif ise mahcubiyetinden 
Meclis salonunda bulunmuyordu.
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Başvurular Beğenilmedi, 
Tek Çare: Mehmet Âkif
 
Hamdullah Suphi Bey’e göre, millî marş ola-
cak şiiri tek şair yazabilirdi: Âkif! Çünkü ge-
rek Balkan Harbi’nde, gerekse Birinci Dünya 
Harbi’nde yaşananlar, en güçlü ifadesini onun 
mısralarında bulmuştu. Ne var ki, yarışmaya 
gönderilen eserler arasında onun imzasını taşı-
yan bir şiir yoktu. 

Çanakkale’de muharebe alanlarını gezen edip-
ler arasında yer alan ve bu geziden sonra ya-
zılan şiirlerin seviyesini bilen Hamdullah Suphi, 
Âkif’in yarışmaya katılmaması halinde netice 
alınamayacağından emindi. Türk Ocakları’nın 
önderliğini yapmış Türk milliyetçisi bir şahsi-
yetin Mehmet Âkif gibi yakın zamanlara kadar 
‘İslâm Birliği’ni sa-
vunmuş, üstelik Ar-
navut olduğu bilinen 
bir şairden millî marş 
yazmasını istemesi 
hiç şüphesiz anlamlı 
ve kurucu kadronun 
müspetler hanesine 
kaydedilmesi gere-
ken bir jesttir.
 
Âkif Para Ödülünden 
Rahatsız Olunca...
 
Ve bir gün Meclis’te 
Âkif’in yakın dostlarından Balıkesir Mebusu 
Hasan Basri Bey’le karşılaşan Hamdullah Sup-
hi, hoşbeşten sonra söz yarışmadan açılınca, 
gönderilen şiirlerden hiçbirinin kendisini tatmin 
etmediğini söyledi ve Âkif’i marş yazma konu-
sunda ikna edip edemeyeceğini sordu. Hasan 
Basri (Çantay), Âkif’in ödülden rahatsızlık duy-
duğunu, böyle bir millî görev için ödül konulmuş 
olmasını bir türlü kabul edemediğini söyleyin-
ce, Hamdullah Suphi “Bu kolayca halledilebile-
cek bir meseledir” dedi ve hemen orada Âkif’e 
hitâben kısa bir mektup yazdı. Bu mektupta, 
şaire istenen şiiri yazmasının ‘maksadın husulü 
için son çare’ olduğunu ve endişelerinin gideril-
mesi için ne gerekirse yapılacağını söylüyordu. 

Hasan Basri Bey, Âkif’i İstiklal Marşı’nı yazma-
ya kendisinin ikna ettiğini, Hamdullah Suphi’nin 

mektubunu ise şaire marş yazılıp bittikten son-
ra gösterdiğini söyler. 
 
Hamdullah Suphi’nin Âkif’e Mektubu;
 
“Pek aziz ve muhterem efendim, İstiklal Marşı 
için açılan müsabakaya iştirâk buyurmamala-
rındaki sebebin izâlesi için pek çok tedbirler 
vardır. Zât-ı üstâdânelerinin matlûb şiiri vücuda 
getirmeleri maksadın husûlü için son çare ola-
rak kalmıştır. Asîl endîşenizin icab ettiği ne var-
sa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin 
ve tehyîc vâsıtasından mahrum bırakmamanızı 
rica ve bu vesîle ile en derin hürmet ve muhab-
betimi arz ve tekrar eylerim efendim.”

Mehmed Âkif, beş yüz liralık ödül konusunda 
gerçekten çok duyarlıydı; en büyük korkusu 

para için yazdığının zan-
nedilmesiydi. Hâlbuki 
İstiklal Marşı’nı yazdığı 
günlerde maddî bakım-
dan bir hayli sıkıntı çe-
kiyordu.
 
İstiklal Marşı İçin 
Duvarı Defter Yaptı
 
Mehmed Âkif, Hasan 
Basri Bey tarafından 
ikna edildikten sonra 
Tâceddin Dergâhı’na 
kapanıp İstiklal Marşı’nı 

yazmaya başladı. Dostları onun evde, sokakta, 
camide, Meclis’te, uyurken, yürürken, yemek 
yerken âdeta bütün hücreleriyle İstiklal Marşı’nı 
düşündüğünü ve yazıp bitirinceye kadar tam 
bir istiğrak (dalgınlık) halini yaşadığını söylü-
yorlar. Hatta bir gece Tâceddin Dergâhı’nda 
uyanmış, kâğıt aramış, bulamayınca kurşun ka-
lemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın 
“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım” 
mısrasını yazmıştı. Meclis’te bile, hararetli mü-
zakereler yapılırken, o bütün dikkatini bitirmeye 
çalıştığı marşın mısralarına vererek çevresinde 
olup bitenlerden habersiz bir halde sürekli ya-
zıyor, müzakereler bitince daldığı âlemden uya-
nıyordu.

Mehmed Âkif’in ‘kahraman ordumuza’ ithaf etti-
ği marş nihayet son şeklini aldı ve 7 Şubat 1921 
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tarihinde imzasız olarak Maarif Vekâleti’ne tes-
lim etti. Bu, yarışmaya katılan 725. şiirdi. Ham-
dullah Suphi’nin mektubundaki tarihle marşın 
teslim tarihinin birbirine yakınlığı, Âkif’in İstiklal 
Marşı’nı çoktan yazmaya başladığını ve o gün-
lerde büyük ölçüde tamamladığını göstermek-
tedir. 

İstiklal Marşı 17 Şubat’ta Sebilürreşad 
ve Hâkimiyet-i Milliye’de, 21 Şubat’ta da 
Kastamonu’da çıkan Açık Söz gazetesinde ya-
yımlandı. Âkif, Kastamonululara duyduğu sevgi 
ve saygı dolayısıyla İstiklal Marşı’nın kendi el 
yazısıyla bir nüshasını da oraya göndermişti.

Yarışmaya katılan şairler arasında Kâzım Kara-
bekir Paşa, Muhiddin Baha (Pars), Kemaleddin 
Kâmi (Kamu), Hüseyin Suad (Yalçın) ve İshak 
Refet (Işıtman) gibi tanınmış isimler de vardı. 
Yedi yüz yirmi beş şiir arasından Âkif’inki de 
dâhil olmak üzere yedi şiir seçildi. Diğer altı şiir 
Hüseyin Suad, A.S., Kemaleddin Kâmi, İsken-
der Hâki, M. ve Mehmet Muhsin imzalarını ta-
şıyordu. Bu zayıf manzumeler, elenen yedi yüz 
civarında şiirin nitelikleri hakkında da açık bir 
fikir verebilir.
 
Âkif, Mahcubiyetinden İstiklal Marşı’nı Dinle-
yemedi
 
Ve 1 Mart 1921. Meclis’in ikinci toplantı döne-
mi. Bütün mebuslar yerlerini almış, localar da 
dinleyicilerle dolmuştu. Bu, bağımsızlık müca-
delesinin tarihî günlerinden biriydi. Başkan-
lık kürsüsünde oturan Mustafa Kemal’in açış 
konuşmasından sonra, ikinci celsede, Ocak 
1921’de İnönü’de kazandığı zaferle Yunan ileri 
harekâtını durduran ve bu başarısı dolayısıy-
la mirlivalığa terfi eden, yani artık ‘paşa’ olan 
İsmet Bey de bir konuşma yapmıştı. Bu, onun 
yeni unvanıyla Meclis’e ilk gelişiydi.
 
Ardından Kars mebusu Hasan Basri Bey’le 
Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in İstiklal 
Marşı’yla ilgili olarak verdikleri önergeye geçil-
di. Görüşmeler sonunda encümen tarafından 
seçilen yedi şiirin bastırılarak mebuslara dağı-
tılması kararlaştırıldı. 

Hamdullah Suphi Bey, bu görüşmeler sırasında 
kendisinin Mehmed Âkif Bey’in şiirini tercih etti-
ğini söylemiş ve büyük bir heyecanla okumuş-

tu. İstiklal Marşı’nın mısraları Maarif Vekili’nin 
gür ve etkili sesinden yükselirken Meclis alkış-
tan çınlıyordu.
 
İstiklal Marşı’nın resmen kabulü 12 Mart 1921 
tarihli oturumda gerçekleşti. Başkanlık kürsü-
sünde Dr. Abdülhak Adnan (Adıvar) Bey otu-
ruyordu. Epeyce hararetli geçen tartışmalardan 
sonra, Kastamonu Mebusu Dr. Suad, Ertuğrul 
Mebusu Necib, Karesi Mebusu Hasan Basri, 
Ankara Mebusu Şemseddin, Bursa Mebusu 
Operatör Emin, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya, Ispar-
ta Mebusu İbrahim ve Kırşehir Mebusu Yahya 
Galib Bey’lerin, Mehmed Âkif’in yazdığı marşın 
kabul edilmesi yolundaki önergeleri oya sunu-
larak büyük çoğunlukla kabul edildi. Görüşme-
ler bundan sonra şöyle cereyan etti:

İstiklal Marşı’na İtirazlar
 

İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edildiği 
oturumda Kütahya mebusu Besim (Atalay) Bey 
tarafından gerçek bir milli marşın Fransızların 
Marseyez’i gibi kendiliğinden birdenbire doğ-
ması gerektiği, ısmarlama şiirlere memleketin 
verecek parası olmadığı ifade edildi. Besim 
Bey’i destekleyen Bolu mebusu Tunalı Hilmi 
Bey’e göre de bu marş, “Milletin ruhundan doğ-
ma bir marş” değildi. Hamdullah Suphi Bey, 
cevabî konuşmalarında Besim ve Tunalı Hilmi 
Beylerin fikirlerini katılmadığını ifade etmiş, ‘se-
nelerden beri en yüksek ve ilahi bir belâgatle 
yazan’ Mehmed Âkif Bey’in bu konudaki has-
sasiyetini dile getirerek “Yazmaktan çekinmesi 
bazılarının hatırına para gelir diye korkmasın-
dandır ve ona binaen yazmamıştır. Şu sözleri 
dikkat çekiciydi: “Bahusus ki arkadaşlar, ıs-
marlama sözü ve halkın tercüman olmaz” sözü 
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yanlıştır. Çünkü halkın mümessilleri olan sizlerin 
huzurunda okunan şiirin hey’et-i aliyyeniz üze-
rindeki azami tesirini kendimiz anlayacak olur-
sak halkın kalbini de anlamış oluruz!”

Müfid Efendi (Kırşehir): Reis Bey, yalnız bir şey 
arz edeceğim. Hamdullah Suphi Bey’in bu mar-
şı kürsüden bir daha okumasını rica ediyorum.
Refik Bey (Konya): Milletin ruhuna tercüman 
olan işbu İstiklal Marşı’nın ayakta okunmasını 
teklif ediyorum.
Reis Bey: Müsaade buyurunuz efendim. 
Hey’et-i muhtereme bu marşı kabul ettiğinden 
tabii resmî bir İstiklal Marşı olarak tanımıştır. 
Binâenaleyh ayakta dinlememiz icap eder. Bu-
yurunuz efendiler. Bütün mebuslar, Hamdullah 
Suphi’nin kürsüye gelerek he-
yecanla tekrar okuduğu İstiklal 
Marşı’nı derin ürpertiler içinde 
ve sürekli alkışlarla dinlediler. 

Bu, Milli Mücadele’nin ruhunu 
eşsiz bir belâgatle ifade eden 
İstiklal Marşı’nın milli marş ola-
rak ilk okunuşuydu. Fakat Âkif 
o sırada Meclis’te yoktu, çünkü 
görüşmeler başladığında mah-
cubiyetinden fazla kalamamış, 
bir gölge gibi çıkıp gitmişti.
 
İstiklal Marşı resmen kabul 
edildikten sonra, Tâceddin 
Dergâhı, Âkif’in dostlarıyla ve 
tebriğe gelenlerle dolup taştı. 
Koyu çaylar içildi ve koyu sohbetler yapıldı.
Mehmed Âkif, yarışma birincisine verilecek 
olan beş yüz lirayı almış fakat fakir Müslüman   
kadınlara ve çocuklara çeşitli işler öğreterek 
yoksulluklarına son vermek amacıyla kurulan 
Darülmesâî adlı derneğe bağışlamıştı. Onun 
ahlâkı bu parayı kendi ihtiyaçları için harcama-
ya izin veremezdi. Sadece ödülü değil, İstiklal 
Marşı’nı da Türk milletine armağan etti ve bu-
nun için Safahat’ına almadı.
 
Ödünç Palto
 
Mehmed Âkif’, Ankara’ya gittiğinde bir paltosu 
yoktu. Çok soğuk günlerde Meclis’e giderken 
paltosunu ödünç aldığı yakın dostu ve Neyzen 
Tevfik’in kardeşi Baytar Şefik Bey bir gün “Âkif 
Bey, şu ödülü reddetmeyip de bir palto alsaydı-

nız daha iyi olmaz mıydı?” diyecek oldu. Eşref 
Edip diyor ki: “Hiddetinden ne hallere girdiğini 
görmeliydiniz. Böyle söylediği için tam iki ay 
Şefik’le konuşmadı.”
 
Kimse bir daha İstiklal Marşı yazamaz!
 
Birkaç gazeteci, ölümünden kısa bir süre önce 
Mehmed Âkif’i ziyarete gitti. Sohbet sırasında 
söz bir ara İstiklal Marşı’ndan açıldı ve bir vesile 
ile değiştirilip değiştirilemeyeceği konuşuldu. 
Âkif hasta yatağından heyecanla doğruldu, ya-
nından hiç ayrılmayan genç dostu Âsım Şakir’in 
arkasına koyduğu yastığa yaslanmadan önce, 
Meclis’te kabul edildiği gün Tunalı Hilmi hariç 
herkesin ayakta dinlediği İstiklal Marşı’nı değiş-

tirmeye kimsenin gücünün yetme-
yeceğini söyledi. Bitkin bir halde 
yastığa yaslanırken “İstiklal Marşı 
bir daha yazılamaz” dedi. “Kimse 
bir daha İstiklal Marşı yazamaz, 
ben de yazamam!” Sonra derin-
den gelen bir sesle: “Allah bu mil-
lete bir daha İstiklal Marşı yazdır-
masın!” dedi, sustu.

Kaynak: Beşir Ayvazoğlu 

Yüce Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir 
milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, 
yüksek bir topluluk halinde yaşa-
tır; ya da esaret ve sefalete terk 
eder” özdeyişiyle Türk Millî Eği-

timinin gönüllüleri olarak hizmet etmeye de-
vam edeceğiz. 
 
Atatürk’ün, Türk Cumhuriyetini sonsuza kadar 
koruma görevi verdiği sevgili gençlerimizden 
ve onları Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçisi, 
olarak yetiştiren değerli öğretmenlerimizden 
isteğim tarihimizi, çeşitli alanlarda iz bırakan 
ecdâdımızı çocuklarımıza ve gençlerimize iyi 
anlatmaları ve öğretmeleridir. Çünkü geçmi-
şini iyi bilmeyenler, geleceğine yön vermekte 
güçlük çekerler.
 
Bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden ataları-
mızı şükranla anıyor, ebediyete intikal eden-
lere Allahtan rahmet diliyor, ruhları şâd olsun 
diyorum.    



Şişmanlık ve obezite, çağımızın en 
önemli sorunlarından biri. Değişen 
yaşam ve beslenme tarzı, mobil 
iletişim cihazlarıyla iç içe yaşayan 
‘Z Kuşağı Çocukları’nın daha ha-
reketsiz bir yaşam sürmeleri, ge-
netik aktarım gibi nedenlerle daha 
sık karşılaştığımız bu önemli sağlık 
sorununu Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Dr. Semra Akkuş 
Akman’la sizler için konuştuk.  

Çocuklarda şişmanlığa yol açan 
nedenler nelerdir? 

Şişmanlık, çocukluk çağında gün 
geçtikçe artan bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Şişman-
lık hemen her yaşta alınan enerji 
miktarının harcanan enerji mikta-
rından fazla olması sonucu oluşur. 
Son yıllarda değişen yaşam koşul-
ları ile çocuklarda kilo fazlalığı ve 
obezite sorununa daha sık rastla-
maktayız. 

Konunun klinik uzmanları tarafın-
dan Türk çocukları için oluşturulan 
vücut kitle indeksi eğrileri ile çocu-
ğun yaşına uyan persantil değeri-
nin 84-95 persantil arasında oluşu 
kilo fazlalığı, 95 persantil üzerinde 
oluşu obezite olarak adlandırılır. 

Ailesel faktörler: 

Çocuğun aile bireylerinin özellikle 
annenin şişman oluşu çocuğun 
şişman olma olasılığını arttırır. Ge-
netik faktörlerin kilo alımına etki-
si olmakla birlikte obeziteye yol 
açmadığı ispatlanılmıştır. Ailenin 
yeme alışkanlıklarının yanlışlığının, 
fizik aktivite azlığı konusunda rol 
model oluşturmasının en önemli 
nedenler olduğunu düşünülmek-
tedir.

Diyet: 

Bebeklik dönemindeki beslenme-
nin gereksinimden fazla olması 
sonucu yağ hücrelerinin gelişimi, 
gelecekte şişmanlığa zemin ha-
zırlayabilir. İlk 6 ay sadece anne 
sütü ile beslenilen bebeklerde ile-
ri çocukluk döneminde şişmanlık 
oranları formül mama ile besleni-
len çocuklara göre daha düşüktür. 
Çocukluk döneminde fast food 
tarzı kalorisi yüksek besin değeri 
düşük gıdaların günlük diyette sık 
yer alması, şişmanlığın en önemli 
nedenlerinden biridir. Kola, hazır 
meyve suları, çikolata ,cips gibi 
yüksek şeker ve tuz içeren gıda-
ların alışkanlık halinde tüketilmesi 
şişmanlığa davetiye çıkarır. Yeme-
ğin bilgisayar, televizyon vb ekran 

Çocuklarda Şişmanlık 
ve Obezite Tehlikesi

Dr. Semra Akkuş AKMAN
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Uzmanı
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karşısında yenilmesi yemeğin bilinçsizce fazla 
miktarda alımıyla sonuçlanır.

Egzersiz eksikliği:

Değişen yaşam koşulları ile beraber okula ser-
visle gitme, asansöre binme, bahçesi olmayan 
apartmanlarda yaşama vb etkenlerle çocuk-
ların günlük aktiviteleri kısıtlanılmaktadır. Eğer 
çocuk bir spor dalıyla ilgilenmiyorsa özellikle 
kış aylarında aldığı enerji miktarlarının büyük 
kısmını harcayamamaktadır. Ekran karşısında 
geçirilen zamanın 2 saati aşması obeziteye da-
vet çıkarmaktadır. 

Psikolojik faktörler: Psikolojik sorunlar çocu-
ğun yediği yemek miktarını arttırabilir. Yemeğin 
ödül veya ceza olarak sunulması çocuğun kilo-
sunu etkileyen faktörlerden birisidir. 

Genetik ve hormonal faktörler: Bir takım gene-
tik sendromlar, hipotiroidi, cushing gibi hormo-
nal hastalıklar şişmanlığa neden olabilir. 

Şişmanlık hangi sorunlara yol açar? 

Hiperglisemi insülin direnci ve tip 2 diyabet: 
Şişman çocuklarda ortaya çıkması olası olan 
en büyük tehlikelerden birisi kan şekeri yüksek-
liğidir. Kan şekeri yüksekliği öncelikle insülin 
direncine, bu durumun ilerlemesi ile çocukluk 
çağında normalde rastlanılmayan tip 2 diya-
bete neden olabilir ki bu şişmanlığın en korku-
lan komplikasyonudur. Astım ve uyku apnesi: 
Şişman çocuklarda yağ hücrelerinin basısı ile 
astım atakları tetiklenir, ayrıca uyku sırasında 
solunum duraklamasına sık rastlanılır.

Hiperkolesterolemi ve hipertansiyon: 

Şişman çocuklarda kötü huylu kolesterol de-
ğerleri yükselirken iyi huylu kolesterol değeri 
düşer. Hipertansiyon normal kilolu çocuklara 
göre daha sık görülür. Hiperkolesterolemi ve 
hipertansiyonun süregelmesi, damar cidarında 
oluşan plaklar ile erişkinlikte kalp krizi ve inme 
gibi önemli hastalıklara zemin oluşturabilir. 

Karaciğer yağlanması: Şişman çocuklarda ka-
raciğerde biriken yağlar karaciğer fonksiyon 
bozukluğu yaratabilir. 

Ortopedik sorunlar: Vücut kilosunun gereken-
den fazla olması ayak taban ve eklem sorunla-
rını beraberinde getirebilir. 

Erken ergenlik ve menstrüasyon başlaması: 
Şişman çocuklarda oluşan hormonal bozukluk-
lar erken ergenlik başlamasına ve erken mens-
trüasyon görülmesine yol açabilir. 

Dermatolojik sorunlar: Şişman çocuklarda se-
baroik dermatit, sellülit gibi cilt sorunları sık gö-
rülür. 

Öğrenme psikolojik ve sosyal sorunlar: Şiş-
manlığın çocukta yarattığı vücudundan utan-
ma duygusu çocuğun depresyona girmesi ile 
sonuçlanabilir. Yine şişmanlığın yarattığı sosyal 
sorunlar çocuğun ders dinlemesini engelleye-
rek öğrenme güçlükleri ile sonuçlanabilir. 

Şişmanlığın tedavisi için ne yapmalı?  

Diyet: 

Çocukluk çağında şişmanlık sorununda eriş-
kinlerden farklı olarak çocuk ağır diyete sokul-
maz. Ailece beslenme alışkanlıklarının düzeltil-
mesi gerekir. Posadan zengin sebze meyve ve 
baklagillerin tüketilmesi kan şekerinin normal 
düzeyde tutulmasını sağlar ayrıca bağırsakla-
rın çalışmasını hızlandırıp kabızlığa engel olur. 
Çocukların mutlaka güçlü bir kahvaltı ile güne 
başlaması sağlanılmalıdır. Öğün atlanmaması, 
sağlıklı atıştırmalık ile ara öğün sayısının arttırıl-
ması önerilir

Egzersiz: 

Çocuğun yaptığı egzersiz miktarı arttırılmalıdır. 
Çocuk sevdiği bir spor dalına yönlendirilmeli, 
yaptığı sporun düzenli bir şekilde devamı sağ-
lanılmalıdır. Egzersiz sadece enerji tüketimi ile 
sonuçlanmaz aynı zamanda bazal metaboliz-
ma hızını arttırır, yağ kaybına yol açar, tansiyon 
ve kolesterol değerlerini düşürür ve psikolojik 
iyileşme sağlar.

Medikal tedavi: 

Eğer bir çocuk vücut kitle indeksi ile ciddi obe-
zite gurubuna girmiş ise kan şekeri, tansiyon 
yüksekliği, bel kalınlığı fazlalığı gibi metabolik 
sendrom bulguları varsa mutlaka çocuk en-
dokrinoloji uzmanı tarafından takip edilmelidir. 
Olası diyabet gelişimi açısından medikal tedavi 
gerekebilir.
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16.Yüzyıl Dahisi 16.Yüzyıl Dahisi 
Matrakçı NasuhMatrakçı Nasuh
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Adalet ve hoşgörüye dayalı devlet anlayışıyla 
çağlara damgasını vuran Osmanlı’da sanata ve 
sanatçıya verilen önem, ayrıca üzerinde durul-
maya, incelenmeye değerdir.  

Tüm dünyayı etkileyen Osmanlı medeniyetinin 
sanatındaki zarafet, zevk ve nezaket, günü-
müzde de hayranlıkla takip edilmektedir. İşte 
böyle ihtişamlı kültür ikliminde yetişen sanatçı-
lardan biri de, “Nasuh bin Karagöz bin Abdul-
lah el-Bosnavi”, yani “Matrakçı Nasuh”tur.

Matrakçı Nasuh efendi, hak ettiği değeri belki 
de kendimizi her geçen gün daha çok kaptır-
dığımız ‘sanal gerçeklik’ içinde göremeyen çok 
önemli bir minyatürcü, matematikçi, tarihçi ve 
harita çizimi uzmanı, kısaca bilim ve sanat tari-
himizin en önemli figürlerinden biridir.

Geçmişe dönüp, ardında bıraktığı eserlere ba-
kınca, tarihçilerin ona “Osmanlı’nın Leonardo 
da Vinci’si” yakıştırmasını yapması kulağa hiç 
de abartılı gelmiyor. UNESCO’nun, ölümünün 
450. Yıldönümü dolayısıyla 2014-2015 “Anma 
ve Kutlama Yıldönümleri” takvimine alarak tüm 
dünyada tanınmasını sağladığı bu büyük sanat-
çının eserlerini ve hayatını sizler için inceledik. 

Matrakçı Nasuh 
Kimdir ? 

Asıl adı Nasuh 
bin Karagöz 
1480 yılında 
Saraybosna’da 
doğduğu ve 
1564’te öldüğü 
sanılmaktadır. 

Kâtip Çelebi 
ölüm tarihi ola-
rak 1533’ü ver-
mekteyse de, 

bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. 
Çeşitli kaynaklarda onun 1547’den, 1551’den, 
1553’ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürül-
mektedir. 

Özel yaşamı ile ilgili yok denecek kadar az bil-
gi vardır. Dedesinin devşirme olduğuna ilişkin 
ipuçları olduğu düşünülmektedir.

Sultan II. 
Beyazid döne-
minin (1481-1512) 
sonlarına doğru Ende-
run’da eğitim gördüğü ve 
sonra matematik eğitimcisi 
olarak öğrenci yetiştirdiği bilin-
mektedir. Devrin ünlü şairi Saî’den 
dersler almıştır. Ünlü bir hattat olan 
Nasuh, nesih yazı stilinde değişikler yap-
mıştır. Divanî yazı stilinde önde gelen isim-
lerden birisi olmuştur.

Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan 
matrak adlı sporda ustalığında dolayı matrakçı 
lakabıyla anılmıştır. Değişik silahları kullanmak-
taki ustalığı da bilinmektedir.

Matrakçı Nasuh’un eserlerinde kendine has 
minyatür-harita karışımı bir üslubu vardır. Eser-
lerinde yeryüzünün kuşbakışı görünümünü 
resmeder. Buna karşın şekilleri tepeden değil, 
sanki karşıdan görüyormuş gibi çizer. Bu re-
simlerde kuş ve tavşan gibi hayvanlar olsa da 
insanlar asla belirmez. Şehirlerdeki binalar tek 
tek seçilebilir.

Tarih alanında da çalışan Matrakçı Nasuh, 
Taberî Tarihini “Mecmaü’t-Tevârih” adıyla 
Türkçe’ye çevirmiştir. 3 nüsha olarak yayınlanan 
“Süleymannâme” kitabında 1520-1537, 1543-
1551 ve 1542-1543 yıllarında yaşanan olayla-
rı ve önemli gelişmeleri anlatmıştır. 1537-1538 
yıllarında yazdığı “Fetihname-i Karabuğdan”,  
Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferini anlatır. 
Bu kitaplarda, yol boyunca ordunun geçtiği şe-
hirlerin minyatür şeklinde haritalarını çizmiştir. 
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Çizimleri bugün hem estetik; hem de geçmişe 
ait çok ayrıntılı bilgiler içermesi nedeniyle ‘şa-
heser’ olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca “Tarih’i 
Sultan Selim” ile “Tarih’i Sultan Bayezid” adlı iki 
kitabında bu padişahlar dönemindeki olayları 
anlatmıştır. “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i 
Sultan Süleyman Han”da Kanuni’nin 1534 Irak 
seferini, “Fetihnâme-i Karaboğdan”da 1538 
Karaboğdan seferini konu etmiştir.

Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman’ın  Fransa Kralı 
I. François’a destek amacıyla Barbaros Hayret-
tin Paşa komutasında gönderdiği donanmaya 
katılmış ve yol boyunca donanmanın uğradığı 
limanları resmetmiştir.

‘Matrakçı’ ya da ‘Matrakî’ adıyla anılması, labutu 
andıran sopalarla oynandığı bir tür savaş oyu-
nu olduğu bilinen ‘Matrak’ oyununda çok usta 
olmasından ve belki de bu oyunun mucîdi ol-
masından ileri gelmektedir. Bu oyun hali hazır-
da eski kitaplar incelenerek ortaya çıkarılmıştır 
ve savaş sanatları uzmanları tarafından eğitimi 
verilen yakın dövüş dalları arasına girmiştir. 

Nasuh, ayrıca çok usta bir silahşor olması ne-
deniyle ‘Silahî’ adıyla da anılmıştır. Türlü silah 
ve mızrak oyunlarındaki ustalığı nedeniyle Os-
manlı ülkesinde “üstâd” ve “reis” olarak tanın-
ması için 1530’da I. Süleyman (Kanuni) tarafın-
dan verilmiş bir beratı da vardı. Çeşitli silahların 
nasıl kullanılacağını ve dövüş yöntemlerini an-
latan “Tuhfetü’l-Guzât” (Gazilere Armağan) adlı 
bir kılavuz kitap bile yazmıştı.

Özellikle geometri ve matematik alanlarında 
önemli bir bilim adamı olmayı başarmış, uzun-
luk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış ve 
bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik 
etmiştir. Matematiğe ilişkin iki kitabı “Cemâlü’l-
Küttâb” ve “Kemalü’l- Hisâb” ile “Umdetü’l-
Hisâb”ı I. Selim (Yavuz) döneminde yazmış ve 
padişaha adamıştır. 

Bu yapıtlardan sonuncusu uzun yıllar matema-
tikçilerin elkitabı olarak kullanılmıştır. Bu kitap-
larda Napier’den elli sene öncesinde adıyla 
anılan çarpma metotlarını ve modern matema-
tik teorilerini aktarmıştır. Kitapları çağının öncü 
eserleri arasında kabul edilmiş ve referans eser 
olarak Enderun’da okutulmuş, Avrupa ve Os-
manlı coğrafyasındaki matematikçilere ilham 
kaynağı olmuştur.  

Onu bugüne taşıyan asıl yönü ise minyatür 
sanatındaki yeridir. Minyatürcülüğün yanı sıra 
divan-ı yazıda usta bir hâttat olarak ortaya koy-
duğu eserleri başta Topkapı Saray’ı müzesi kü-
tüphanesi ve Süleymaniye kütüphanesi olmak 
üzere çeşitli kitaplıklarda yer almaktadır.
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Başarıya Götüren Aile / Doğan Cüceloğlu
Remzi Kitabevi- 142 sayfa
Bu kitap, çocuğunun başarılı olması için, “Çok çalış oğlum/kızım,” demenin 
ya da tüm maddi olanaklarını seferber etmenin ötesinde bir şeyler yapmak 
isteyen anababalara yol göstermek amacıyla yazıldı. Her ebeveyn, okul 
başarısı için çocuğuna yardımcı olmak ister. Ama öğrenme sürecinin bi-
limsel temellerini kavramadan atılacak her adım, iyi niyetli de olsa, çocuğu 
engelleyebilir.

Başarıya Götüren Aile, sınav döneminde çocuklarına destek olmak için 
doğru ve etkili yöntemler arayan tüm ana-babalara kılavuzluk edecek.

Kraliçe Arılar ve Taklitçiler / Rosalind Wisemand
Okuyan Us Yayınları - 520 sayfa

New York Times Bestseller Dünya çapında 1 milyondan fazla sa-
tan başucu kitabı Kızınızın muhteşem ergen dünyasına hoşgeldiniz!

Kızınız, çocukluktan yetişkinliğe doğru bilmediği bir güzergahta yol 
alırken “Kız Dünyası”nın acımasız gerçekleriyle baş etmeye hazır mı? 

Ergenlik döneminin zorlu baskılarıyla karşı karşıya olup, yeni bedenine 
alışmaya, değişen arkadaşlıklar içerisinde yolunu bulmaya, aşk duygula-
rını yaşarken hayatta kalmaya ve okuluna devam etmeye çalışan kızınız 
için ne yapabilirsiniz? Hem de sizden bu kadar uzaklaştığı bir dönemde.

Neyi Nasıl Söylemeli? / Betys Brown Braun
Tara Kitap Yayınları - 270 sayfa

‘Lütfen, sadece çocuğuma ne demem gerektiğini söyleyin bana!’
Çocuk gelişimi uzmanı ve çok satan ‘çocuk eğitimi’ kitaplarının ya-
zarı Betsy Brown Braun, meslek hayatı boyunca kendisine danışan 
ebeveynlerin yinelediği bu ricadan yola çıkarak yazıyor bu kitabı.

Çocukların vıdı vıdıları ve öfke krizleri karşılığında paniğe ka-
pılan ebeveynler ‘zor’ durumlarla baş edebilmenin ipuçları-
nı bu kitapta bulacaklar. İşte ebeveynlik yolculuğunuzda başu-
cu kitabınız olacak ‘Neyi Nasıl Söylemeli’ bu amaçla yazıldı.

Oyun Arkadaşım Yeryüzü / Jennifer Ward 
Sinek Sekiz Yayınevi - 176 sayfa

“Oyun Arkadaşım Yeryüzü” ailelere, eğitimcilere ve çocukların bakımından 
sorumlu olan herkese çocukluğun en büyük neşelerinden birini hayatlarına 
dahil etmeleri için harika bir fırsat veriyor: Dışarıda, doğada vakit geçirmek. 
Bu kitapta çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz, her mevsime uygun 52 ak-
tivite bulacaksınız. Şehir içinde bir parça yeşillikte ya da kırsalın geniş açık 
alanlarından birinde, nerede olursanız olun bütün oyunlar doğayla bağınızı 
güçlendirmeye yardımcı olacak nitelikte. 4-8 yaş arası çocukları ekran ba-
şından kaldırmak, hayal güçlerini harekete geçirmek isteyenlere...



Yasmin Levy
05 Mayıs 2016 21:00

Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi / İstanbul

Riff Cohen
14 Mayıs 2016 21:00
Container Hall / İzmir

Ladino müziğinin sıradışı yo-
rumcusu Yasmin Levy, yeni-
den İstanbullular ile buluşa-
cak. 6 yaşındayken piyano 
çalmayı öğrenen ve 21 ya-
şında ilk kez izleyici karşısına 
çıkan Yasmin Levy, WOMEX 
2002’de ilk kez uluslarara-
sı arenada boy gösterdi. İlk 
albümü Romance&Yasmin, 
Manisalı bir Sefarad olan ve 
hayatını Sefarad müziğini 
korumaya adayan babası 
Yitzhak Levy’e bir saygı du-
ruşu niteliğindeydi. 

Eserlerinde dünyanın fark-
lı coğrafyalarında müzikleri 
harmanlayan Yasmin Levy, 
Türk ezgileriyle de dinleyici-
lerini farklı bir müzikal yolcu-
luğa çıkarıyor.

Henüz 31 yaşında olmasına 
rağmen olgun, bazen dra-
matik ve yer yer karanlık bir 
müzikal dil kullanan İsrailli 
müzisyen Riff Cohen, yete-
nek, güzellik, sadelik, tevazu 
ve neşenin ender bulunan 
bir kombinasyonu olarak 
tanımlanan eserleriyle İzmir 
seyircisiyle buluşacak. 

Cohen’in müzikal anlayışı 
geniş bir tarz ve tını çeşitliliği 
göstermektedir. 

Ritmlerinde duyulan doğu-
ya özgü tınılar, Kuzey Afrika 
müzikal kültürünün kökenle-
rinden gelmekte ve Cohen’in 
sunduğu yepyeni müzikal 
anlayış ile tutarlılık göster-
mektedir.
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Joshua Bell
16 Mayıs 2016 21:00
Congresium / Ankara

Dhaffer Youssef Quartet
21 Mayıs 2016 21:00

Uçhisar Kale / Nevşehir

Dünyanın en iyi keman virtü-
özlerinden biri kabul edilen 
Joshua Bell, Ankara seyirci-
siyle buluşmaya hazırlanıyor.

Washington Post gazetesin-
ce yapılan sosyal bir deney 
için metro istasyonunda ke-
man çalmayı kabul eden ve 
bu performansı ile normal-
de klasik müzik dinleme-
yen kişilerce de “Metrodaki 
Kemancı” olarak tanınan 
Joshua Bell’in Dünya turne-
si kapsamında uğrayacağı 
duraklardan biri de Başkent 
Ankara. Bell, üç buçuk mil-
yon dolarlık kemanı ve muh-
teşem yorumuyla hayat ka-
tacağı klasik eserlerle Mayıs 
ayında seyircisini büyüleme-
ye hazırlanıyor.

Günümüz cazının en iyi-
lerinden biri kabul edi-
len, udi, şarkıcı ve besteci 
Dhafer Youssef, Sufi gele-
neklerini çokkültürlü doku-
nuşlarla tazeleyerek yakala-
dığı uçsuz bucaksız lirizmini 
Cappadox’a taşıyor.

Müziğe tutkusuyla dikkat 
çeken genç Udî, 1970’ler 
Tunus’unda, deniz kena-
rında küçük bir kasabada 
keşfedildi. Kendi elleriyle 
yaptığı udu çalarak başla-
dığı serüveninde söylediği 
şarkılar olağanüstü sesinin 
hemen fark edilmesini sağ-
ladı Dünya gözü ile görmek 
gereken fevkalade yakarış-
ları Kapadokya’da ilk kez 
yükselecek.
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Bin Yılın Mirası 
22 Mayıs 2016 20:00

DT Üsküdar 
Tekel Sahnesi / İstanbul

Scott Bradlee’s 
Postmodern Jukebox

03 Haziran 2016 21:00
Volkswagen Arena / İstanbul

Sanat yönetmenliğini Doç. 
Dr. Murat Salim Tokaç’ın 
yapacağı gecede Anadolu 
coğrafyasındaki geleneksel 
müzik yapılarının ve bunun 
en güçlü yansımasını teşkil 
eden Türk müziğinin, asırla-
ra ışık tutan kadim mirasın-
dan örnek eserler seslendi-
rilecek. 

Anadolu’nun binlerce yıllık 
tarihinden izlerin işlediği ez-
giler, sakin ve huzurlu bir ba-
har gecesinde gözlerini ka-
patıp tarihte seyahat etmek 
isteyenler için Devlet Tiyat-
roları Üsküdar Tekel Sahne-
sinde izleyicilerini bekliyor.

Eskiyi yeniyle harmanlayıp 
pop müziğe sınıf atlatmak 
fikriyle yola çıkan Postmo-
dern Jukebox;   eskiyi ye-
niyle harmanlayıp bilinen 
popüler şarkılara yepyeni bir 
soluk katıyor.

İki yıl önce çılgın bir fikir 
ve yetenekli arkadaşlarla 
yola çıkan  grubun kurucu-
su Scott Bradlee, oturma 
odasındaki kanepe perfor-
manslarından, kapalı gişe 
sahne şovlarına ulaştı. Gru-
bun bugün YouTube’da 1.7 
milyon takipçisi var, videoları 
400 milyondan fazla izlendi. 
Postmodern Jukebox’ın vo-
kalistleri temaya göre sıklıkla 
değişiyor.
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Goal Sergisi
05 Haziran 2016 10:30

Zorlu PSM 
Meydan Fuaye / İstanbul

Venedik Barok Orkestrası 
Patricia Petibon

20 Haziran 2016 20:00
Aya İrini Müzesi / İstanbul

Dünyanın en kapsamlı fut-
bol koleksiyonu olan; 300 
binden fazla parçaya sa-
hip, 30 milyon Euro de-
ğerindeki “World Football 
Collection”ın, Barley Arts 
tarafından seçilen en değerli 
600 eseri, Sefada Entertain-
ment & Zorlu PSM tarafından 
düzenlenen Goal! Sergisi ile 
2 Mart - 5 Haziran tarihleri 
arasında Zorlu PSM Mey-
dan Fuaye’de sizlere futbol 
tutkunuzun tam manasıyla 
karşılığını verecek.

Tarihin en ünlü kulüp ve milli 
takımlarına, oyuncularına ve 
teknik direktörlerine odakla-
nan, Goal! sergisi, benzer-
siz bir deneyim yaşamanızı 
sağlayacak.

Andrea Marcon yönetimin-
de Amerika, Avrupa, Asya 
ve Japonya’yı kapsayan tur-
neleriyle günümüzde barok 
müziğe en uzun yolu katet-
tiren topluluklardan Venedik 
Barok Orkestrası, 2011 ve 
2013 yıllarında yine İstanbul 
Müzik Festivali’nde hayranlık 
uyandıran konserler vermiş-
ti. Diaposon d’Or, Echo ve 
Edison gibi önemli ödüllerle 
de başarısını kanıtlayan top-
luluğu BBC Music dergisi 
“esnek, renkli, virtüöz” diye 
tanımlıyor.

Bu konserin sadece barok 
müzik tutkunları değil, tüm 
müzikseverler için yılın en 
heyecan verici etkinliklerin-
den biri olacağı şüphesiz.
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1891 Bursa doğumlu 
olan, Fransa’nın Klerman 
-Ferrand Üniversitesini bi-
tirdikten sonra yurda dö-
nerek, 1914 yılında Fizik-
Kimya Öğretmeni olarak 
göreve başlayan Mehmet 
Rüştü Uzel Kurtuluş Sava-
şımızın en zor günlerinde 
muhaberat birliklerimizde 
yaşanan iletişim sorununu 
çözerek Millî mücadele-
mize çok büyük katkılarda bulunmuştur. Cep-
hede bu önemli hizmeti veren Yedek Subay 
İsmet Paşa’nın ilgisini çekmiş ve Paşa Uzel’in 
ismini cep defterine kaydetmiştir. Milli Müca-
delenin kazanılmasından sonra İnönü’nün Baş-
bakanlığı döneminde Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü kurulmuş ve İsmet Paşa bu Genel 
Müdürlüğe Uzel’i getirmiştir.Uzel, ilk iş olarak 
Ankara’da Yüksek Teknik Öğretmen okulunu 
kurmuş, Erkek Sanat, Kız Sanat ve Ticaret Lise-
lerinin yeni programlarla ülke geneline yaygın-
laştırılmasını sağlamıştır. Türkiye’de Meslekî ve 
Teknik Öğretimin geliştirilmesine büyük katkılar 
sağlayan Uzel, daha sonra kurulan Meslekî ve 
Teknik Eğitim Müsteşarlığı’nın ilk Müsteşarı ol-
muştur. Meslekî Teknik Öğretime ömrünü vak-
feden Uzel 1951 yılında bu görevinden emekli 

Mehmet Rüştü Uzel’in Aramızdan Ayrılışının 51. Yıldönümü

Gürel EKE

Tekniğin öncüsüydü
Kalkınmanın gücüydü

İleri görüşlüydü
Unutmayız UZEL’i

Eseri tanıtılmalı
Her daim anılmalı
Sürekli yaşatılmalı

Gönüllerdeki UZEL’i

Ona her an borçluyuz
Gönülden duyguluyuz 

Anısıyla doluyuz
Anacağız UZEL’i

Tutarlı çalışkandı
İşini başarandı

Teknik hamle yapandı
Rehberlik bildik UZEL’i

Onda gördük çabayı
İşle huzur bulmayı

Amaçlı çalışmayı
İzlemeli UZEL’i

Üstün yöneticiydi
Kesin üreticiydi
Örnek takipçiydi
Takipteyiz UZEL’i

Gençleri yetiştirdi
Hedefe eriştirdi
Eserler geliştirdi
Yaşatmalı UZEL’i

Onu öncü biliriz
Bilinçli inceleriz
Çizgisini izleriz
Hatırlatırız UZEL’i

O örnek müsteşardı
Emsalini aşardı
En etkili karardı
Kalpte bildik UZEL’i

Büstünün önündeyim
Yeninin izindeyim 
Eserler peşindeyim
Unutmam ben UZEL’i 

Mehmet Rüştü Uzel 
Eserleriyle Yaşamakta 

62

Prof.Dr. Nihat Bilgen’i Kaybettik
Milli Eğitim Bakanlığı Emekli Müsteşarı Vakfımız Genel Kurul Üyesi, duayen 
eğitimci, örnek insan Prof.Dr. H.Nihat Bilgen’i 8 Ocak 2016 tarihinde kaybet-
miş olmanın derin hüznü içindeyiz. Millî Eğitimimize öğretmen, akademisyen 
ve bürokrat olarak önemli hizmetler vermiş; APK Kurulu Başkanlığı, Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı gibi önemli gö-
revlerde bulunmuş olan Bilgen, daha sonra akademik kariyerini sürdürme 
kararı almıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde önce Eğitim Fakültesi-Eği-
tim Bilimleri Bölüm Başkanlığı daha sonra Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Rektör 
Vekilliği ve son olarak Rektörlük görevlerini üstlenen Bilgen 2004-2006 yılları 
arasında da Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü görevi-
ni yürütmüştü. Saygıdeğer Genel Kurul Üyemizi şükran ve minnetle anıyor, 
Allah’tan rahmet diliyoruz.

olmuştur. Uzel, fikirleri ve uygulamalarıyla batılı düşünce sistemi içinde bilinçli bir eğitim çağını 
başlatmıştır. Böylece meslek okullarının gerçek birer eğitim kurumu haline getirilmesini sağlamayı 
başarmıştır. Uzel, bir eğitimci olarak ders verdiği okullarda öğrencilerine iş eğitimini uygulamış, 
yaparak-yaşayarak öğrenmeyi bir zevk ve heyecan haline getirmiştir. Onun kullandığı bu yön-
temin daha sonraki yıllarda ve hatta bugün bile meslek okullarında uygulandığı görülmektedir. 
Değerli müsteşarımızı ölümünün 52. yılında minnet ve şükranla anıyor Allah’tan rahmet diliyoruz. 
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Desteğiniz 
Emekli Öğretmenlerimize

İYİ GELECEK
Millî Eğitim Vakfı, tek başına yaşayan emekli 

öğretmenlerimiz için tüm sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı, 
‘Yaşasın Öğretmenim Yaşamevleri’ Projesine hayat veriyor.

Siz de 1 kısa mesajınızla destek verin, 
hak ettikleri İYİ GELECEK’ te sizin de katkınız olsun.

Faturalı hattınızdan EGITIM yazıp 5023’e göndererek 5 TL bağış yapabilirsiniz.

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI
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Adres: 252 Sokak. No: 21/1 35030 / Manavkuyu Bayraklı / İZMİR
Telefon: 0 232 347 43 43   

Millî Eğitim Vakfı, eğitime hizmet etmenin öğretmene hizmetten geçtiğini, öğretmenine gereken 
değeri vermeyen toplumların geleceklerini güvenli kılmakta güçlük çektiklerini bilmekte ve yaptığı 
hizmetlere hep bu anlayışla yaklaşmaktadır.

Bu bağlamda, öğretmenlerin huzur içinde dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri, hatta barınabile-
cekleri öğretmenevleri ve lokalleri yaygınlaştırmaya, koşullarını giderek iyileştirmeye öncelik ver-
mektedir.

Ülke genelinde  öğretmenevleri ve lokallerinin yapımına ve onarımına katkıda bulunan Millî Eğitim 
Vakfı, fiziki şartların mükemmelliği, sunduğu hizmetin kalitesiyle Türkiye’deki tüm öğretmen ev-
lerine örnek teşkil etmesi amacıyla yaptırdığı Millî Eğitim Vakfı  Öğretmenevi ve Sosyal Tesisi’nin 
işletmesini de yürütmektedir. 


