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İhsan ÖZÇUKURLU

Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Bağkanı

BAŞKANIN MESAJI

MEV EĞİTİM

Bilgi ve teknoloji toplumu olmak, Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin sonsuza kadar yaşamasını 
sağlamak, Türk Milleti’nin mutluluğunu ger-
çekleştirmek için, millî vizyonumuz olan Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği 
çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde, lider ülke 
olmak zorundayız.

Millî Eğitim sistemimizin misyonu ya da göre-
vi de bu vizyonu gerçekleştirebilecek nesilleri 
yetiştirmektir. Bu amaçla, ülkemizin kalkınma 
hedefleri, iş hayatının ve ekonominin taleple-
ri, Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaç 
ve ilkeleri doğrultusunda ekonomik büyümeye 
katma değer sağlayabilecek, yüksek nitelikli 
ve yeter sayıda insan gücü yetiştirmek, ge-
leceğimiz açısından son derece stratejik bir 
önem taşımaktadır.

“En önemli ve verimli görevlerimiz, Millî Eğitim 
işleridir” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk konuyla ilgili gö-
rüş ve düşüncelerini, 

“Eğitim ve öğretimde uygulanacak metod bil-
giyi insan için fazla bir süs, hükmetme vasıtası 
veya medenî bir zevkten çok, maddî hayatta 
başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılması 
mümkün bir vasıta haline getirmektir. ..” (1923) 

“İlk ve orta öğretim, mutlaka insanlığın ve me-
deniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin, fakat 
o kadar pratik bir şekilde versin ki; çocuk okul-
dan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olma-
dığından emin olsun” (1922) sözleriyle ifade 
etmiştir.
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MEV EĞİTİM

Millî Eğitim hizmetleri ile ilgili eğitim yükü-
nü paylaşmak, bu hizmetlerin geliştirilme-
sini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve 
kalitesini çağdaş standartlara yükseltmek 
amacıyla ihtiyaç duyulan kaynağa katkı-
da bulunmak amacıyla Millî Eğitim Vakfı 
ismiyle bir vakfın kurulmasına ihtiyaç du-
yulmuştur.

Tabii, sadece bir vakıf kurmak yeterli bir 
çözüm değildir. Onu yaşatmak ve geliş-
mesini sağlamak için daima korumak, 
beslemek, kısacası destek olmak gerek-
lidir. Bunu gerçekleştirebilecek olanlar 
ise, aynî ve nakdî bağışlarda bulunacak 
olan Türkiye sevdalısı, eğitim gönüllüsü 
vatandaşlarımızdır. Eğitime gönül vermiş 
kurum, kuruluş ve kişilerin, yaptıkları her 
türlü katkı arasında Millî Eğitim Vakfı ola-
rak önemli bir yerimiz olduğunu da gurur-
la belirtmek isterim. 

Ayrıca Vakfımızın, Türkiye’deki özel okulla-
ra kalite ve nitelikte örnek olmak amacıy-
la kurduğu, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademele-
rinde hizmet vermekte olan MEV Koleji 
Özel Okulları vatandaşlarımızın yoğun ilgi 
ve talebine mazhar olmuştur. MEV Koleji 
Eğitim Kampüslerinin ülkemizin diğer bü-
yük şehirlerine yaygınlaştırılması ve üstün 
nitelikli eğitim hizmetinden daha çok gen-
cimizin faydalanmasına yönelik çalışma-
larımız aralıksız devam etmektedir. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; hem 
Anadolu; hem Fen Liselerimizden mezun 
olan öğrencilerimizin tamamına yakını ül-
kemizin önemli üniversitelerini kazanarak 
hem ailelerini, hem de bizleri mutlu etmiş-
tir. 

Ülke olarak yukarıda belirtilen millî viz-
yonumuzu (Çağdaş uygarlık düzeyinin 

üstünde, lider ülke olmak) gerçekleştir-
mek için, eğitim sistemimizi bireyin ve 
toplumun sosyal ve ekonomik taleplerine 
uygun olarak sürekli geliştirmeye ve ka-
litesini çağdaş standartlara yükseltmeye 
çalışmalıyız. Bu konuda çalışanlara des-
tek olmalıyız. Ancak bu şekilde, ülkemizin 
bilgi ve teknoloji toplumu dünyasının onur-
lu ve vazgeçilmez bir üyesi haline gelmesi 
hedefimizi gerçekleştirmiş oluruz. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılının Millî 
Eğitim camiası ve MEV Ailesi için hayırlı, 
uğurlu ve başarılı olmasını diler; yönetici, 
öğretmen, öğrenci ve velilerimize sevgi ve 
saygılarımı sunarım.
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Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağla-
yan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, Millî ve 
manevî değerlerimizi koruyup geliştirerek ge-
lecek nesillere aktaran olmazsa olmaz, yaşam 
boyu devam eden vazgeçilmez ve ertelenmez 
bir süreçtir. 

Sevgili öğrenciler, Eğitimde herkes başarılı ola-
bilir. Siz, hepiniz başarılı olacaksınız. Yapama-
yacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok-
tur. Sizler öğrenmeyi seviyorsunuz. Öğrenme 
için, başarı için ilgi ve sevgi yeterlidir. İnsanlar 
en sevinçli günlerini okul çatısı altında yaşar, 
dostluklar bu kutsal yuvada yeşerir. Unutulmaz 
dostluklar burada kurulur. 

Sayın veliler, Öğrenci için en güvenilir dost ve 
arkadaş hiç kuşkusuz anne-baba ve öğretmen-
lerdir. Anne, baba ve öğretmenler öğrencide 
güven yaratmak, özsaygısını ve özgüvenini ge-
liştirmekle yükümlü olduklarını unutmamalıdır. 
Bu süreçte başarı için okul, aile ve çevre ara-
sında sıkı bir işbirliği, tartışmasız ön koşuldur. 
Çevre de dâhil, okul ortamını oluşturan tüm ilgi-
liler arasında iletişim kanalları çok açık olmalıdır. 

Değerli öğretmen arkadaşlarım, Öğrenci sa-
dece dinleyici değil, katılımcıdır. Eğitimin gö-
revi bilgileri ezberletmek değil; sürekli olarak 
okumaktan, öğrenmekten zevk duyan, bunu 
alışkanlık haline getirmiş bireyler yetiştirmektir. 
Başka bir deyişle eğitimin görevi öğrencide bi-
limsel düşünme gücünü geliştirmektir. Türk Millî 
Eğitim Sisteminin odak noktası sizsiniz. Ülkemi-
zin geleceğini hazırlayan, ailede ilk taslağı veril-
meye çalışan kültürel kimliğin profilini çizen tek 
görevli olan mimar; bunu işleyen ve yapan in-
san mühendisi de sizsiniz. Bunun için göreviniz 
kutsaldır. Çünkü en seçkin ve yüce varlık olan 
insanın yavrusunu, gencini; kendi kültürünün 
özü ve temeli olan millî ve manevi değerlerimiz, 
inançlarımız ve insanlığın ortak ideallerine göre 
yetiştiriyor ve yönlendiriyorsunuz. Çocukları-
mız, önce iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmayı 
sizden öğrenmektedir. Ailesi dışında örnek al-
dığı ilk model sizsiniz. Çocuklarımıza amaç ve 
yön veren, toplumun bir üyesi olma bilincini ve 
sorumluluk duygusunu aşılayan da sizlersiniz. 
Sizler, ömrünüz boyunca, iyilik, doğruluk ve so-
rumluluk içinde, insana ve topluma amaç ve yön 

veren rehberlerden en önde gelenisiniz. Bunun 
için, mesleğiniz, hem çok güç ve sorumlu, hem 
de çok kutsal ve onurlu. Çünkü hem insan ola-
rak kendi kendiniz olacak şekilde davranmak 
ve yaşamak hem de, mesleğiniz gereği, çocu-
ğa ve çevreye ve topluma “örnek insan modeli” 
olma yükümlülüğünüzden dolayı istediğiniz gibi 
yaşamak ve davranmakta kısıtlı ve sınırlısınız. 

Değerli öğretmen arkadaşlarım, İnsanın yaşam 
boyu süren iki temel gıdası vardır: Sevgi ve bil-
gi. Okul sevgi ve bilgi yuvasıdır. Bilgi, yeri dol-
durulamaz en büyük değer, en büyük güçtür. 
Çağımıza adını vermiştir; Bilgi Toplumu Çağı. 
Bugünkü savaşlar bilgi savaşıdır. Toplumların 
gelişmişlik düzeylerinin temel göstergesi, eği-
timlerinin hem nitel hem nicel düzeyidir. Sevgi 
ise, her insanın sağlıklı bir kişilik için temel yapı 
taşıdır; gerçek doğal gereksinimidir. Sevgide 
karşılık beklenmez, özveri vardır, kişiliğe saygı 
vardır. Öğretmen, bu iki değeri; sevgi ve bilgiyi 
benliğinden kaynaştırıp sunan kişidir. Değerli 
öğretmenlerim sizler bu örnek eğitim kurumla-
rına seçilerek geldiniz. Bu gün ilk dersinizin ko-
nusu SEVGİ olmalıdır. 

Sevgili öğrenciler, yarınlarımızın teminatı sevgili 
gençler, Sevgi, akıl ve bilime; iyilik, doğruluk ve 
güzelliğe, adalete ve haklarda eşitlik ilkesine, 
demokratik, lâik, çağdaş, sosyal hukuk devle-
timize, saygılı ve sorumlu, Türk milletini çağdaş 
uygarlığın saygın ve seçkin bir ortağı, onurlu bir 
üyesi yapmaya çalışan, kalbi ve kafası, insan, 
vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgi ve saygısı 
ve sorumluluk duygusuyla dolu olan hoşgörülü, 
anlayışlı, sabırlı, demokratik davranışlı, erdemli, 
dengeli, ahlaklı ve sağlıklı bir kişilik ve karak-
terde olmanız önce sizi ve daha da çok bizleri 
mutlu edecektir. Cumhuriyet Türkiye’sinin yapıcı 
ve yöneticileri sizler olacaksınız. Ülkemizi çağ-
daş uygarlık seviyesinin üzerine sizler çıkara-
caksınız. Çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin 
bir ortağı olma hedefimizde sizlere başarılar 
diliyor, bu çatı altında, bu kutsal yuvada unutul-
maz dostluklar edineceğinize ve yüreklerinizin 
ulus ve vatan sevgisi ile dopdolu olduğuna ina-
nıyor, yarının Türkiye’sinin yapıcı ve yöneticileri 
olacak sevgili gençlerimize, 2016-2017 eğitim 
ve öğretim yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı ol-
masını diliyorum.

MEV Yönetim Kurulu Başkanı İhsan ÖZÇUKURLU’nun 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Açış Konuşmaları
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Bağışçımız Leyla Güngör Tekin’i Ziyaret Ettik
Hayırsever vatandaş ve kurumlarımızın vakfımıza ilgisi artarak sürüyor. 
Geçtiğimiz aylarda Vakfımıza Ankara Subayevlerinde bulunan iki daire 
ve bir dükkanını bağışlayan değerli bağışçımız Leyla Güngör’ü ziyaret 
ettik. İşte Leyla Hanım’ın kendi sözleriyle bu bağışın hikayesi...

“Özellikle emekli olduktan sonra ülkemi ve Dünyayı gezme imkânı 
buldum. Hem gezip gördüğüm yerlerdeki çaresiz çocuklar, hem de; 
ülkemizin durumu beni bütün bu sorunların ancak eğitimle çözüle-
bileceği fikrine yöneltti. Babam öldükten sonra yaşadığım sıkıntıları 
başka çocukların yaşamaması için elimden geleni yaptım. Yaşımın 
ilerlemesi nedeniyle “Bize bir şey olursa ne olacak, mülklerimiz nasıl 
değerlendirilecek ?” sorusu kafamda dönmeye başladı. Uzun süre 
araştırdım, çeşitli vakıf ve derneklerle görüştüm. Ancak yapacağım 
bağışın eğitimle ilgili olmasını istediğim için Millî Eğitim Vakfı’nı seç-
tim. Zaten uzun süredir faaliyetlerini takip ediyor, sempati duyuyordum. Vakfa görüşmeleri yapmak 
için geldiğim andan itibaren kendimi güvenilir bir aile ortamında hissettim ve bu bende doğru bir 
iş yaptığım izlenimini uyandırdı. Bu amaçla yaşarken bir aileye sahip olabilmek ve kendimi güven-
de hissetmek, yaşamım sona erdiğinde ise ismimin yaşatılarak insanlardan hayır duası alabilmek 
amacıyla sahip olduğum iki daire ve bir dükkânı Millî Eğitim Vakfı’na bağışladım. Bağış yaptıktan 
sonra tam anlamıyla huzura kavuştum “Ne olacak” sorusu kafamda cevabını buldu, gözüm arkada 
kalmayacak ve biliyorum ki; bu dünyada sahip olduğum her şey ben bu dünyadan göçüp gittikten 
sonra eğitim için en faydalı biçimde kullanılacak.  Bu amaçla, çevremde benim gibi bu güzel ülke-
ye faydalı olmak isteyen insanlara da Millî Eğitim Vakfı’nı tavsiye ediyorum.” 

MEV’in Eğitime Desteği Kesintisiz Sürüyor
Millî Eğitim Vakfı eğitim ve öğretimde her bireye nitelikli eğitim ulaştırılması konusunda Millî Eğitim 
Bakanlığımıza destek olmak amacıyla çıktığı yolda devlet okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve 
onlara destek olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 133 okul yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığı’na 

Eğitime Yönelik Yatırımlarımız Artıyor
Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret 
Sanayii A.Ş’ye ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi Balıkuyumcu Mahallesi 63897 Ada, 1 No’lu Parselde 
kayıtlı 12.207 m² ve 63887 Ada, 2 No’lu parselde kayıtlı 14.600 m² Okul Arsaları ile İzmir İli Borno-
va İlçesi Çamdibi mah. 9020 ada, 1 ve 2 No’lu parselde kayıtlı toplam 17.965 m² okul arsası, Vak-
fımız amaçları ve yatırım planları hedeflerimiz gereğince, satın alırak Vakfımıza kazandırılmıştır.

devreden, yüzlerce okulun, binlerce dersliğin, tadilatını 
üstlenerek yenileyen vakfımız, bu eğitim-öğretim yılında 
da Ankara’da Çankaya Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu, 
Çankaya Talatpaşa Ortaokulu, Mamak Yunus Emre Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmir’de Yılay Hakan Çe-
ken Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Urla Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi, Didem Işıklı İlk ve Ortaokulu, Bahçelievler 
Ortaokulu, Bademler İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüklerine 
öğretmen sandalyeleri, öğrenci dolapları, bilgisayarlar, 
projektörler, laboratuvar gereçleri, öğrenci sıraları, öğ-
renci sandalyeleri, koltuk takımları, ofis koltukları, büro 
tipi sandalyeler, sehpalar, yönlendirme levhaları, pano 
ve perdeler gibi malzeme yardımlarıyla destek oldu.

5



6

Vakfımızın, 8. Olağan Temsilciler Kurulu ve 36. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 13 Mayıs 2016 
tarihinde Millî Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 8. Olağan Temsilciler Kurulu açılış, 
saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı. Divan Başkanlığı’na Prof.Dr. Galip Kara-
gözoğlu, Divan Katip Üyeliklerine Aydın Özyar ve Mehmet Temel seçildi. Vakfımızın yaptığı çalış-
maların bir özeti olarak tanıtım filminin izlenmesinin ardından, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Seyfi 
Özkan’ın üç yıl süreyle Temsilciler Kurulu Üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

Temsilciler Kurulu Toplantısının ardından MEV 36. Olağan Genel Kurulu Toplantısına geçildi. 6 
Mayıs 2016 tarihli ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilen ikinci top-
lantıda Genel Kurul’a katılımda çoğunluk aranmadı. Genel Kurul üyelerimizin Divan Başkanlığı’na 
Eski Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Cemil Çetin’i, Divan Katip Üyeliklerine Hukuk Müşavirimiz 

Talat Bulut ve TÜBİTAK temsilcisi Gülmelehat Doğan’ın oy birliğiyle 
seçmelerinin ardından,toplantı tutanakları için divana imza yetkisi 
verildi. Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu yaptığı sunum-
da özetle; bilanço ile ilgili detaylı bilgiler vererek; MEV Koleji Özel 
Okulları’nda yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, Yaşasın 
Öğretmenim YaşamEvleri, İstanbul Ümraniye’de ve diğer önemli il-
lerde açılması planlanan yeni MEV Koleji Kampüsleri, Soma’da ha-
yatını kaybeden işçilerin çocuklarına burs verilmesi gibi önemli Va-
kıf Projeleri ile ilgili Genel Kurul üyelerimize bilgi verdi. Ayrıca, Vakıf 
gayrimenkulleri ve mevduatıyla ile ilgili 2015 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler ve 2016 yılı hedeflerini Genel Kurul üyelerimizle paylaştı.

Özçukurlu’nun konuşmasını takiben kürsüye gelen Denetim Kurulu 
Üyemiz Aydın Özyar, daha önce 2015 Yılı Çalışma Raporu içinde 
sunulan Denetim Raporu’ndan önemli başlıkları Genel Kurul Üyele-

Vakfımızın 8. Olağan Temsilciler Kurulu ve
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rimizle paylaştı. MEV Koleji Özel Okulları ve Vakfımızda yürütülen çalışmalarla ilgili Yönetim Kuru-
lu Üyelerine teşekkürlerini sunan ve Denetim Kurulumuzun düşüncelerini Genel Kurul’a aktaran 
Özyar, MEV Öğretmenevi’nin faaliyetleri ile ilgili de bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarımız,  Genel Kurul Üyelerimizin oy 
birliğiyle ayrı ayrı ibrâ edildi. Daha sonra söz alan Vakıf İdarî ve Malî İşler Müdürü Bahar Şahin 
2016 yılı tahmini bütçesinin önemli kalemlerini Genel Kurulun bilgisine sundu. 2016 yılı tahmi-
ni bütçesi, tahmini bütçenin kalem ve fasılları arasında aktarma yapılması konusunda yetkinin 
Merkez Yönetim Kuruluna verilmesi ve bütçenin onaylanması oy birliği ile gerçekleşti. Vakfımızın 
kurucu üyelerinden merhum Erdoğan Turhan’ın vefatı nedeniyle, yerine Genel Kurul Üyesi olarak 
teklif edilen oğlu Dr. Egemen Turhan’ın üyeliği oylanarak kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Genel Kurul Üyemiz Hüseyin Yaya, Vakfa katkıları ve 
çalışmaları sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu ve Yönetim Kurulu üyelerimize 
teşekkürlerini sundu ve Ankara-Akköprü’deki gayrimenkulün akıbeti hakkında bilgi istedi. Soru 
üzerine söz alan İhsan Özçukurlu, gayrimenkulün ABB tarafından kentsel dönüşüm kapsamına 
alındığını, imar uygulama planlarının he-
nüz netleşmediğini söyleyerek konunun 
ilgili birimlerimizce takip edildiğini belirtti. 
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçu-
kurlu kapanış konuşmasında, tüm katılım-
cılara teşekkür ederek, 2016 yılı ile ilgilli 
iyi dileklerini dile getirdi. Millî Eğitim Vakfı 
36. Genel Kurulu, tüm katılımcıların Vakıf 
personelimizle bir araya geldiği kapanış 
kokteyli ile tamamlandı.

36. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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Anayasa Mahkemesi E.Başkanı Atatürkçü 
Düşünce Derneği E.Genel Başkanı ve Sözcü 
Gazetesi köşe yazarı Yekta Güngör Özden, 7 
Temmuz tarihinde gazetesindeki köşe yazı-
sında Milli Eğitim Vakfı’ndan övgüyle söz etti. 
Özden’in çağdaş eğitim-öğretim için çaba 
gösteren kişi ve kuruluşlar arasında adını an-
dığı vakfımız “Örnek bir Sivil Toplum Kuruluşu” 
olarak adlandırılıyor ve faaliyetleri şu cümlelerle 
ifade ediliyor. 

“Koç Ailesi’nin Türk Eğitim Vakfı, unutulmaz 
bilim kadınları Prof. Dr. Aysel Ekşi’nin kurucu, 
Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ikinci genel başkan 
olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın önceki müsteşar yar-
dımcılarından İhsan Özçukurlu’nun başkanlığını 
yaptığı Millî Eğitim Vakfı (Bakanlıktan tümüy-
le bağımsız), çalışkan örgütçü Ayla Hatırlı’nın 
başkanlığını yürüttüğü Anadolu Çağdaş Eğitim 
Vakfı, Dr. Üstün Ezer’in başında bulunduğu Lö-
semili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), yakından izleyip 
gurur veren çalışmalarının tanıklarından olduğu-
muz toplumcu kuruluşlardır. 

Yardımsever, iyiliksever yurttaşlarımızla eği-
tim ve öğretimin değeriyle önemini bilen ku-
ruluşların desteklediği bu yapılar ülkemizin ve 
ulusumuzun geleceğine en anlamlı katkıyı, öğ-
rencileri, gençleri yetiştirmekle yapmaktadırlar. 
Bunların yanında Ankara Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı, Ankara Üniversiteliler Vakfı da eğitim ala-
nında örnek çalışmalar yürüttüğü gibi Türk Eği-
tim Derneği de yurt düzeyine yayılan okullarıyla 
hizmetini sürdürmektedir. Tevfik Fikret Okulları, 
İstanbul’da iş adamı Dr. Oktay Duran’ın açtığı 
matbaacılık okulunu, Ankara’da Ali Demir’in Za-
fer Koleji’ni de belirtmeliyiz. Başka kuruluşların, 
kişilerin eğitim yuvalarını da bu toplum güneşleri 
arasında görüyor, hepsinin sahiplerini ve yöneti-
cilerini kutluyoruz. 

ÖRNEK: Adında Bakanlığın bulunması eğitimin 
ulusal niteliğinden gelen Millî Eğitim Vakfı’nın 
Bakanlıkla yönetsel bir ilgisi yoktur. Elimize ge-
çen çok dolgun, çok doyurucu, kıvanç duyuran 
“2015 Yılı Çalışma Raporu” Mayıs 2016’da ya-
pılan genel kurul çalışmalarına sunulan bilgi-
leri içermektedir. 35’inci yılında verilen bilgiler 

Ankara’da ve öbür illerdeki okul öncesi öğretim-
den başlayarak ilkokulları, ortaokulları, Anadolu 
liselerini, fen liselerini, vakfın kolejlerini ayrıntılı 
biçimde tanıtmakta, öğrencilerin başarılarının 
sayfalar tutan çizelgesini akademik ve bilimsel 
alanda; sportif, kültürel ve sanatsal alanda, et-
kinlikleri de değişik türleriyle anlatmaktadır. 

Okulların çalışmaları da ayrı ayrı gösterilmekte-
dir. Vakıf, kurulduğundan bugüne 26 bin 311 
öğrenciye karşılıksız burs vermiş,1789 öğren-
ciyi tüm giderlerini karşılayarak yatılı okullarda 
okutmuş, yurdun her köşesinde 133 okul, 7 öğ-
renci yurdu, 7 öğretmenevi yaptırarak Millî Eği-
tim Bakanlığı’na vermiş, değişik yörelerde 2500 
derslik ve laboratuvar donatmıştır. 397 öğret-
menevi ve lokalinin yapım ve donatımına katkıda 
bulunmuştur. 200 bine yakın alıştırma ve araş-
tırma kitabının basımıyla dağıtımını sağlamıştır. 
Okullara onbinlerce Türk Bayrağı ve ATATÜRK 
büstü armağan etmiştir. 

Türkiye’de ilk kez serebralpalsili (beyin felçli) ço-
cukların eğitimi için Ankara’da 25 derslikli, fizik 
tedavi ünitesi olan 480 öğrenci kapasiteli bir il-
kokulun yapımını sağlamıştır. Depremzede öğ-
retmen ailelerini, aramızdan ayrılan eğitimcilerin 
yakınlarını mutlu eden akçalı yardımlarda bulun-
muştur. Nice çalışmalar da gündemindedir. 

Bu alkışlanacak durumu uzun yıllar öğretmen-
lik yapmış, daha sonra da üniversitelerde öğ-
retim görevlisi olarak çalışmış bir yurttaş olarak 
duyurmayı uygun buldum. İyi örnekler yeni gi-
rişimlerin itici gücü olacağı kanısıyla. Övülecek 
çabalar hepimizi mutlu eden olumlu katkılardır. 
Ülkemizde eğitime emek veren tüm saygın kişi-
leri içtenlikle kutluyoruz.”

Vakfımız, Yekta Güngör Özden’in Köşesinde
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Kolejlerimizin Yöneticileri Genel Merkezimizde
Millî Eğitim Vakfı tarafından 1991 yılında, diğer özel eğitim kurumlarına eğitim kalitesi ve niteliğinde 
örnek ve özel okul fiyatları arasında denge unsuru oluşturması amacıyla kurulan MEV Koleji Özel 
Okulları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan 4 Eğitim Kampüsünde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 
Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerindeki 19 okulunda, 5000’i aşkın öğrencisine eğitim veren 
MEV Koleji Özel Okulları’nın 2016-2017 yılındaki yeni öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere açılan 
öğretmen alımı başvuruları da, 5 binin üzerinde öğretmenimizden ilgi görerek yeni bir rekora imza 
attı. Bu yoğun ilgiye layık olmak ve MEV Eğitim Kültürünü daha da geliştirmek adına her yıl Millî 
Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen “Geleneksel MEV Okul Müdürleri Bilgilendirme 
ve Değerlendirme Toplantısı” bu yıl 13-14 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi. MEV Koleji Özel 
Okullarında eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması adına çözüm önerileri, kurum mevzuatla-
rının güncellenmesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek olan uygulamalarda bir-
lik sağlanması amaçlarıyla gerçekleştirilen toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu 
başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Vakıf Birim Müdürleri ve MEV Koleji Okul Müdürlerinin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararların sonucu Yönetim Kurulumuza arz edildi.

Toplam Bursiyer Sayımız 26.514’e Ulaştı
19 Şubat 1981’de kurulan vakfımız, ardında bıraktığı 35 yılda ulaştığı 26.311 bursiyerine 2016-
2017 eğitim-öğretim yılında yenilerini ekleyerek, toplam bursiyer sayısını 26.514’e yükseltiyor.  
Bugüne kadar 16.444 öğrenciye ortaöğretim bursu veren ve vermeye devam eden, 8068 Yüksek 
öğretim öğrencisine burs veren ve vermeye devam eden, 1810 öğrenciyi tüm masraflarını kar-
şılayarak yatılı okutan ve okutmaya devam eden vakfımız, Soma maden faciasında babalarını 
kaybeden 92 evladımızın eğitim hayatları boyunca sürecek karşılıksız eğitim bursu ve en az 100 
yükseköğretim öğrencisine sağlayacağı karşılıksız eğitim bursuyla başarılı; ancak ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize sahip çıkmaya ve genç nesillere okuma imkanı yaratmaya devam ediyor. Hayır-
sever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle her geçen gün büyüyen, gelişen 
ve güçlenen vakfımız, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin umudu olmaya Milli Eğitim hizmetlerini 
desteklemeye ve katkıda bulunmaya devam etmektedir. Ülkelerin kaderinin eğitimle çizileceğine 
inanarak Vakfımıza bugüne kadar destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza, kurum ve kuru-
luşlarımıza teşekkür ediyor; desteklerinin devamını diliyoruz.
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Sözleşmeli Öğretmenlik Kalıcı Model
‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ 3 
Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu yönetmeliğe göre, KPSS sonucunda her alan için olu-
şan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan baş-
lamak üzere, belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday 
sözlü sınava çağrılacak. Sınavlar, Bakanlıkça sözlü sınav 
komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkez-
lerinde yapılacak. Sınava katılmaya hak kazananlar, sözlü 
sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendi-
rilecek. Sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sa-
yılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih 
yapabilecek. Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde 

bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilecek. Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını 
takiben duyuruda belirtilecek süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak aday-
lık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına ata-
nacak. Atandıkları yerde iki yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecekler. (www.hurriyet.com.tr)

Brexit Erasmus’u da Vuracak!
İngiltere’de yapılan ve AB’den çıkma yönün-
de sonuçlanan referandum (Brexit=British Exit) 
Erasmus programını da etkileyebilir. Her yıl 15 
bin İngiltere vatandaşının Avrupa’daki çeşitli üni-
versitelerde değişim programı kapsamında eği-
tim almasına olanak sağlayan Erasmus programı 
İngiltere’de kullanımdan kalkabilir. 

Ülke medyasında yer alan haberlerde, Brexit son-
rası pek çok alanda zor günler geçirmesi bekle-
nen İngiltere’de bir sıkıntı da; üniversitelerde ya-
şanabilir. Zira Brexit kararı neticesinde, İngiliz öğrencilerinin Erasmus’tan yararlanma haklarının 
sona ermesi gündemde. Eğer bu durum gerçekleşirse, zarar gören öğrenciler sadece İngilizler 
olmayacak. Değişim programları kapsamında İngiltere’deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören 
27 bin 401 AB vatandaşı öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin okul ücretleri İngiltere AB üyesi 
olduğundan Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor. İngiltere’nin AB’den çıkması durumunda bu 
bursların da ortadan kalkacağı belirtiliyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erasmus İngiltere Direktörü, 30 yıl boyunca Erasmus’un pek 
çok öğrencinin hayatlarını zenginleştirdiğine vurgu yaparak, sürecin oldukça acı ve bilinmezlik-
lerle dolu olduğunun altını çiziyor. (www.ntv.com.tr)
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Yurtdışı Eğitimin En Pahalısı ABD
Yapılan bir araştırmaya göre, yıllık eğitim ücreti, 
konaklama ve yaşam masrafları dahil edildiğinde 
yurt dışında eğitimin en pahalı adresi 38 bin dolar 
ile ABD, en ucuz ülkesi ise 4 bin 500 dolar ile Ka-
zakistan. Araştırma, Avrupa kıtasının, Türkiye’de 
özel bir üniversite okumaktan daha uygun oldu-
ğunu ortaya koyuyor. 38 ülkedeki üniversite eği-
timi, konaklama ve yaşam masrafları ele alındığı 
araştırmada yurt dışında eğitimin en pahalı oldu-
ğu ülke ABD olarak belirlendi. Araştırmaya göre, 
yıllık eğitim ücreti, konaklama ve yaşam masrafları dahil edildiğinde üniversite eğitiminin yıllık 38 
bin doları bulduğu ABD’yi, 34 bin dolar ile Kanada, 27 bin dolar ile İsviçre ve 25 bin 500 dolar ile 
Avustralya takip ediyor. ABD’de devlet üniversitelerinin yıllık ücreti 23 bin dolardan, bir öğrencinin 
konaklama ve yaşam masrafları ise 15 bin dolardan başlıyor. Kanada’da üniversite için minimum 
20 bin dolar, konaklama ve yaşam masrafları için de ortalama 14 bin dolar harcanıyor. İsviçre’de 
üniversite ücretleri yıllık 7 bin dolardan, konaklama ve yaşam masrafları 20 bin dolardan başlar-
ken, Avustralya’da üniversite ücretleri 12 bin dolar, konaklama ve yaşam masrafları ise 13 bin 500 
dolar olarak hesaplandı. Yurt dışında üniversite okumanın en ucuz adresi ise; 4 bin 500 dolar ile 
Kazakistan. Devlet üniversitesinde yıllık eğitim ücretinin 500 dolardan başladığı Kazakistan’da, 
bir öğrencinin konaklama ve yaşam gideri ise 4 bin doları buluyor. Kazakistan’ı 6 bin dolarla Bos-
na Hersek, 7 bin 500 dolarla Gürcistan ve Ukrayna takip ediyor. (Anadolu Ajansı)

MEB’den “Türk İşaret Dili” Dersi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), işitme engelli-
ler ilkokullarının 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için 
Türk işaret dili dersi öğretim programları hazır-
landı.  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
işitme engelliler ilkokullarının 1, 2 ve 3. sınıf öğ-
rencileri için “Türk İşaret Dili” dersi öğretim prog-
ramı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlandı.
Buna göre işitme engelli öğrencilerin günlük ha-

yatta sıkça kullandığı kelimeler haftada 2 saatlik derslerle anlatılacak. Türkiye’deki işitme engelli 
öğrenciler arasında kullanılan işaret dilinde temel düzeyde bir standart geliştirilmesine katkı sağ-
laması beklenen program, “öğrenci merkezlilik, aktif öğrenme, esneklik, disiplinlerarası tematik 
desen” esaslarına dayalı ve “etkinlik temelli bir yaklaşımla” hazırlandı. “Türk İşaret Dili” dersi 1. sı-
nıf öğretim programında, öğrencilerin günlük hayatlarında sıkça kullandıkları temel sözcüklerin ve 
kavramların işaret dilindeki karşılıklarının tanıtılarak, temel işaret dili dağarcığının oluşması hedef-
lendi. Bu sınıf düzeyinde, öğrencinin kendisi ve yakın çevresinden başlayarak, yaşadığı sosyal 
çevrede kullanması muhtemel 624 sözcüğe yer verildi. İlkokul 2. ve 3. sınıflar öğretim programları, 
öğrencilerin günlük hayatlarında ve yakın çevrelerinde sıklıkla kullanabilecekleri örnek sözcükler, 
cümleler, diyaloglar ve konularla özgün bir program tasarımı olma özelliği de taşıyor. 2. sınıfta 1. 
sınıfa ek olarak 158 yeni sözcüğe, 3 sınıfta ise 171 yeni sözcüğe yer verildi. Tüm sınıf gruplarında 
toplamda 953 sözcüğün öğretimi hedeflendi.  Türk İşaret Dili dersi 2 ve 3. sınıf öğretim program-
ları özellikle temel akademik becerilerin öğretiminin gerçekleştirildiği hayat bilgisi, matematik, fen 
bilimleri gibi derslerle ilişkilendirildi. Böylelikle öğrencinin Türk işaret dili dersinde edindiği işaret-
leri diğer derslerde de kullanması sağlanacak. (www.ntv.com.tr)
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Engelli Eğitimi Bütçesi: 50 Milyon Lira
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kalkınma 
Bakanlığı yatırım programına alınan Türkiye 
genelindeki engellilere yönelik eğitim verilen 
okullardaki atölyelerin, sınıfların, destek eği-
tim odalarının geliştirilmesi için 50 milyon lira-
lık bütçe ayrıldı. Engelli öğrencilere yönelik bin 
125 özel eğitim okulu, 231 rehberlik ve araştır-
ma merkezinin bulunduğunu dile getiren yet-
kililer, bu okullarda toplam 45 bin 322 engelli 
öğrencinin, kaynaştırma eğitimi ile de 203 bin 
263 öğrencinin eğitim gördüğünü, özel eğitim 
okul ve kurumlarına yapılan yatırımlara hız ka-
zandırıldığını ve hazırlanan projelerin Kalkınma 

Bakanlığı yatırım programında yayımlandığını ve bu kapsamda, “Türkiye geneli özel eğitim mes-
leki eğitim merkezleri atölyeleri, özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve okulları geliştirme 
projesi” için 50 milyon liralık bütçe ayrıldığını bildirdi. 

Proje ile 3 yıl içerisinde meslek atölyelerinin, özel eğitim sınıflarının ve destek eğitim odalarının bir 
standarda kavuşturulup bu doğrultuda yenileneceğini belirten yetkililer: “Bakanlık olarak engelli 
bireylerimizin sadece eğitim çağında değil, tüm hayatlarında başarılı ve bağımsız bir hayat sürdü-
rebilmeleri için mesleki eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki çalışmaları her geçen gün 
artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda, engelli bireylere meslekî eğitim veren özel eğitim mes-
leki eğitim merkezleri bünyesindeki meslek atölyelerinin yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan atölyele-
rin açılması için, resmî ve özel kurumlarla imzalanan protokollerle, gerekli kaynaklar sağlanarak 
çalışmalara başlandı. Şimdiye kadar toplamda 36 okula meslek atölyesi kuruldu.” açıklamasıyla 
engelli vatandaşlarımızın eğitimine yapılan yatırımlarla ilgili geleceğe umutla baktıklarını ifade etti. 
www.trthaber.com 

İhtisaslaşmış Meslek Liseleri Açılacak
MEB tarafından, illerde sektörün talebi doğrultusun-
da, belirli bir alanda ihtisaslaşmış Meslekî ve Teknik 
Anadolu Liseleri açılması için çalışma başlatıldı. Bu 
çalışmayla, meslekî eğitimi önceliğe alan ve sektörün 
arzuladığı nitelikli iş gücü yetiştirilmesi hedefleniyor. 
MEB’in sitesinde yapılan açıklamaya göre; kamu-
oyunda meslekî eğitime olan ilgi, istek ve farkında-
lığın arttırılması ve alanında markalaşmış okulların 
açılmasıyla bu okulların, bulunduğu şehrin Türkiye 
ekonomisine katkısı doğrultusunda, bölgenin ihtiyaç 
duyduğu eğitilmiş iş gücünün sağlanmasında kilit rol oynamalarının veya gelişen teknolojinin ih-
tiyaç duyacağı nitelikte mezunlar vermesi hedefleniyor. Bu okulların öğretmen, öğrenci ve sektör 
desteğiyle tek bir alanda meslek eğitimine yoğunlaşmalarının, arzulanan kalitede meslekî ve tek-
nik eğitime ulaşmada okulların önünü açması bekleniyor. Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde 
sektör desteği ile belirli bir alanda ihtisaslaşmanın gerekli olduğu görülürken, her ilde tematik 
eğitime zemin hazırlaması açısından belirli bir alanda ihtisaslaşmış Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesi açılması hedefleniyor. Buna göre, bu okullarda, mevcut alana ait birbirini tamamlayan en 
fazla 3 dalda program uygulanacak, tek alanı olan mevcut okulların bu kapsama alınması veya 
yeni açılacak okulların tek alan üzerine açılması sağlanacak. İllerde yapılacak bu çalışmalar de-
ğerlendirilerek ihtisaslaşmış meslek liselerine dönüşümü sağlanacak. (www.meb.gov.tr)
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“Şapka İşareti Hiçbir Zaman Kalkmadı”
TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, 
Türkçe’de zaman zaman şapka işaretinin kalktığı 
söylentilerinin ortaya atıldığını belirterek, “Şap-
ka işareti hiçbir zaman kalkmadı” dedi. Kaçalin, 
1940’lı yıllardan beri Türkçede yer alan şapka işa-
retinin kullanımının kalktığı yönündeki söylemlerin 
gerçekçi olmadığını dile getirdi. Şapka işaretinin 
kullanılmaya devam ettiğini ve imlâda bulunma-
sından yana olduklarını ifade eden Kaçalin, şöyle 
konuştu: “Şapka işaretimiz var. Bunun gibi zaman 
zaman bizim adımıza ‘sosyal otlangaç, gök götürü, konuksal avrat’ gibi kelimeler de TDK adına 
uyduruluyor. Bu konular TDK’ya sorulur öğrenilir. Şapka işareti hiçbir zaman kalkmadı. Kalkabilir, 
Türkiye’de harfler kalktı. Şapka da kalkar ama bence kalkması doğru değil. Anlama problemi do-
ğar. Fransızca’da da şapka işareti var.” 

Kaçalin, haber merkezlerinde çalışanların şapka işareti gerektiren kelimeleri yazarken bir harf için 
iki tuşa basmaları gerektiğini, bunun yapılmaması nedeniyle şapka işaretinin kullanımdan kalktığı 
gibi bir algının ortaya çıktığını dile getirdi. (Anadolu Ajansı)

EBA’nın Kullanım Oranı 9 Kat Arttı
Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere yüz binler-
ce dijital ders içeriği takviyesi sağlayan Eğitim Bili-
şim Ağı Portalı (EBA), eğitim içerikli siteler arasında 
Türkiye´de zirveye, dünyada da 9. sıraya yerleşti. 
MEB’den yapılan açıklamaya göre; Eğitim Bilişim Ağı 
Portalı, Türkiye´den girilen bütün internet adresleri 
arasındaki genel sıralama listesinde 39. sırada yer 
aldı. Böylece Türkiye´den giriş yapılan bütün adres-
ler arasında ilk 50´ye, ilk kez bir eğitim içerikli portal 
girmiş oldu. Bütün kademelerdeki ders kitaplarının ve 
dijital eğitim içeriklerinin yüklendiği EBA, 2015-2016 

eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrencilere bilgi düzeylerine göre bir öğrenme haritası ve 
buna uygun dijital eğitim içeriklerini seçip ders çalıştırabilen “Bireyselleştirilmiş Öğrenim Yönetim 
Sistemi” ile çalışmaya başladı. Ayrıca hafta içi ve hafta sonu ücretsiz olarak başlatılan takviye 
kurslarına kayıt olan her öğrencinin ve öğretmenin de EBA şifresi bulunuyor. İlk üçü Facebook, 
Google ve Youtube´un paylaştığı ilk 50´de sadece 5 kamu sitesi yer buldu. EBA´nın oturum açma 
sayısı geçen yılın mart ayında 1 milyon 814 bin 359 iken, bu yılın mart ayında yüzde 935´lik artışla 
18 milyon 772 bin 366 oldu. EBA´da sayfa görüntüleme sayısı geçen yılın mart ayında 7 milyon 95 
bin 897 iken bu yılın mart ayında yüzde 614´lük artışla 50 milyon 677 bin 377´ye ulaştı. Yine geçen 
yılın mart ayında 1 milyon 340 bin 168 olan EBA kullanıcı sayısı, öğretmenler dahil olmak üzere 
bu yılın mart ayı itibarıyla yüzde 875´lik artışla 13 milyon 68 bin 449´a yükselerek rekor kırdı. EBA 
böylece, k12 düzeyinde dünyanın en büyük eğitim portalı unvanını bir kez daha teyit etmiş oldu.
İstatistiklere göre, “eba.gov.tr” üzerinden hizmet veren EBA portal, 2016 Mart itibarıyla Dünya 
genelindeki internet siteleri arasında, bütün eğitim kategorileri arasında giriş sayısı bakımından 9. 
sırada yer aldı. Bu kategoride, dünya genelinde kamu, özel, üniversiteler, herkese açık, kolektif 
portallar, sivil toplum siteleri, hayat boyu öğrenim dahil bütün seviyelerdeki eğitim adresleri tara-
nıyor. EBA portal, Türkiye´de ise dijital eğitim içeriği sunan adresler arasında bu yılın mart ayında 
1. sırada yer alarak zirveye oturdu. Türkiye´de bütün içeriklerden oluşan genel listede 39. sırada 
yer alan EBA, böylece bir eğitim içeriği sitesi olarak Türkiye´de ilk kez en yoğun kullanılan ilk 50 
web sayfası arasına girme başarısını gösterdi. (www.egitimgündemi.com)



MEB’in Kazanım Testleri 50 Milyon Kez İndirildi
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MEB’in ortaokul ve lise öğrencileri ile lise me-
zunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme kurs-
ları ile 50 milyon kez indirilerek rekor kıran kaza-
nım kavrama testleri öğrencilerden “iyi not” aldı.
 
Bakanlığın 252 bin 307 ortaokul ve lise öğren-
cisinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, öğ-
rencilerin yüzde 93’ü “kursların ücretsiz olma-
sından”, yüzde 91’i de “kendi okullarında kursa 
gitmekten” memnuniyetini belirtti. Ölçme, De-
ğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü 
Bayram Çetin, takviye ders ihtiyacı olan öğren-

ciler için 3 Ekim 2015’ten bu yana okullarda destekleme ve yetiştirme kursları düzenlediklerini 
anımsattı. Birinci dönem 22 bin 272 kursta 4 milyon 307 bin 547 öğrenci ve lise mezunu, ikinci 
dönem ise, 22 bin 32 kursta 4 milyon 41 bin 467 öğrenci ve mezunun başvuru yaptığını ifade 
eden Çetin, sisteme kaydolmayıp doğrudan okullardan onay alarak kurslara giden öğrenciler 
ile sayının 5 milyona ulaştığını bildirdi. Çetin, sayının ilk yıl için büyük bir rakam olduğunu ve tüm 
öğrencilerin yaklaşık 3’te birini oluşturduğunu söyledi. Dershanelerin özel okula dönüşümü süre-
cinde, öğrenci ve velilerin “eksiklik olabilir” endişesine kapıldığını anımsatan Çetin, kursların, bu 
algının kırılmasında önemli rol oynadığına işaret etti.
 
Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında, öğrencilerin test ihtiyacının karşılanması için yak-
laşık 40 bin soruluk kazanım kavrama testleri de hazırladıklarını dile getiren Çetin, “Kazanım kav-
rama testlerine rekor bir ilgi oldu. 50 milyon indirme sayısına ulaştık. Toplam öğrenci sayımızın 3 
katı bir indirme gerçekleşti” diye konuştu. (www.hurriyet.com.tr)

e-Kayıt Uygulaması 200 Milyon Tasarruf Etti
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren e-devlet üzerinden 
başlattığı e-kayıt uygulaması, öğrenci ve veliler için hem zamandan tasarruf, hem de; harcama-
ları azaltma konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor.  e-kayıt uygulamasıyla öğrenciler, kazandıkları 
üniversiteye gitmeden kayıtlarını gerçekleştirme imkanı buluyor.

Şu ana kadar, 592 bin 632 öğrenciden 407 bin 946’sı, üniversite kaydını e-kayıt uygulaması üze-
rinden gerçekleştirdi.  Öğrencilerin kayıt yaptırmak için en az bir velisiyle üniversitenin bulunduğu 
şehre gidiş-dönüş yol parası, barınma ve yemeğe harcadığı miktar göz önüne alınarak yapılan 
hesaplamaya göre, e-kayıt sayesinde yaklaşık 200 milyon lira tasarruf sağlandı.  E-kayıt ile öğren-
ci belgesi ve mezuniyet belgesi konusunda bürokratik işlemler azalırken, zamandan da tasarruf 
sağlandı ve olası sahtecilik olaylarının önüne geçildi. Üniversitelerin öğrencileri için harcayacağı 
iş gücünde de büyük oranda azalma yaşanırken, iş gücü verimliliğinde artış yaşandı. 

Öğrenciler, üniversitelerinin web sitesinde duyurduğu tarihlerde, belirtilen belgeleri ve diğer 
şartları sağlamaları durumunda, e-devlet şifrelerini kullanarak üniversiteye gitmeden ders kaydı 
yapabiliyor.  E-kayıt uygulamasına, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca bu 
şekilde kayıt yapmaya uygun görülmeyen bazı yükseköğretim programları (sağlık raporu isteyen 
programlar gibi) dahil edilmedi.  İlk yerleştirme için gerçekleştirilen e-kayıt uygulamasına, millî 
sporcu ve ek yerleştirmeler ile yerleşen öğrenciler başvuramıyor. Bu öğrencilerin, yerleştiği yük-
seköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekiyor. (www.ntv.com.tr)
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı 
Muhterem Kurt, Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa 
finanse edilen ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ğinin Geliştirilmesi Projesi’nde (ETCEP), mevzuatı 
ve ders kitaplarını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla 
gözden geçiren tavsiye raporlar hazırlandığını, pilot 
illerde eğitimler verilerek öğretmenlerin toplumsal 
cinsiyet eşitliği farkındalığının arttırıldığını ve velilere 
bilgilendirme seminerleri düzenlendiğini bildirdi.
Kurt, “2015-2016 öğretim yılı verilerine göre net okullaşma oranları dikkate alındığında, ülkemizin 
genel olarak kız ve erkek öğrencilerin eğitime erişimi konusunda niceliksel olarak denkliği sağla-
dığını söylemek mümkündür” dedi. Kurt, ETCEP’de, tüm eğitim sektöründe eşitlikçi ve toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın yaygınlaştırılması ve okullarda kız ve erkek öğrenciler için toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amaçlanarak yola çıkıldığını anlattı.     
     
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ise konuşmasında “Ülkemiz, ceza kanunu, medeni 
kanun ve ailenin korunması kanunu ile diğer mevzuatında önemli düzenlemeler yapmıştır. Bu 
kapsamda, bugün okullarımızın mevcut durumuna baktığımızda, ekonomik ve sosyal yönden de-
zavantajlı olan ailelerin okul çağındaki çocuklarının burs, yatılılık, taşıma ve şartlı nakit transferi 
gibi imkanlarla desteklenmesi sonucu kız ve erkek çocuklarımızın okullaşma oranları eşitlenmiş, 
eğitime erişim konusunda sorun kalmamıştır” dedi.
     
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hem okul yöneticilerini, hem de; öğretmenleri yönlendiren, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartları hazırlandığını kaydeden Türk, şöyle devam 
etti: “Projenin yeni nesillere geleceğin inşasında eşitlikçi bir bakış açısı kazandırmada katkı sağ-
layacağına inancımız tamdır. Ayrıca, sapkın inançlarıyla dinimize, mukaddesatımıza zarar veren 
yapılanmalar yoluyla çocuklarımızın hukuk dışı faaliyetlere alet edilmesi ve yine devletimizin ku-
rumlarına ihanet kastıyla sızmaları önlenecektir. Öyle ki, bu çalışmaların ülkemizin istiklal ve istik-
bali açısından da önemli sonuçları olacaktır.” ( Anadolu Ajansı ) 

MEB’den Yeni Dershane Kararı
MEB’in özel eğitim kurslarının sadece bir bi-
lim grubunda hizmet verebilmesi yönünde 
yaptığı düzenleme Resmî Gazete’de yayım-
landı. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, Resmî Gazete’de 
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yeni 
açılacak özel öğretim kursları, sadece bir 
bilim grubunda hizmet verebilecek. Mevcut 
özel öğretim kursları ise 1 Temmuz 2018’e 
kadar, kurumlarını bir bilim grubunda faali-
yet göstermeye uygun hale getirecek. Kurum açma izni bir bilim grubuna uygun olarak yeniden 
düzenlenmemiş kurumlar hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacak.

Dershanelerin kapatılmasından sonra öğrencilerin üniversitelere hazırlık süreçlerinde yardım al-
maları için açılan özel öğretim kurslarında üç bilim grubunda ders verebilme şartı getirilmişti. Yeni 
düzenlemeyle bu sayı bire çekildi. (www.ntv.com.tr)



MEV Koleji Özel Okulları  Yeni EğitimMEV Koleji Özel Okulları  Yeni Eğitim

MEV Yönetim Kurulu Üyesi
 Mehmet Temel

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış töre-
ninde Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen öğrenci ve velilerimize “MEV Koleji ailesi olarak “Ül-
kelerin kaderi eğitim ile çizilir” cümlesindeki önemli sorumluluğumuzun bilincindeyiz” sözleriyle 
seslenirken; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Muzaffer Doğan konuşmasında “Ezberci eğitim 
öğrenciye duyduğunu aynen alması, inanması, üzerinde hiç düşünmeden kabul etmesi gerektiğini 
dikte eden bir sistemken; ezberci olmayan eğitim anlatılan her derste nedenini, niçinini, nasılını 
düşündüren, sorgulatan, öğrencinin konuyu merak edip araştırarak öğrenmesini hedefleyen ve 
öğrenciyi bu yönde geliştiren eğitim sistemidir. İşte bizim okullarımızda hedeflediğimiz: bu ezber-
ci olmayan, yaşayarak-araştırarak öğrenme modelidir...Bir ülkenin “Ben, eğitimde reform yaptım” 
diyebilmesi için, gerçekleştirdiği ‘eğitim reformunun’ sonuçlarının takip edilmesi tıpkı bir fabrikanın 
üretiminin kalite kontrol testlerinden defalarca başarıyla geçmesi gibi, bu ‘reform’ gerçekleştikten 
40 yıl sonra özel sektör ve kamu çalışanları bazında yapılan verimlilik ölçümlerinin tamamlanması 
ve olumlu sonuçlar elde edilmesi gerekir. Bu ölçümler yapılmadan söylenen eğitimde reform söz-
leri gerçeği yansıtmaz. Örneğin eğitimde kalkınmayı başarmış, eğitim reformunu gerçekleştirmiş 
ülkelerin başında coğrafyasındaki tüm olumsuzluklara rağmen Finlandiya gelir” sözlerine yer verdi.
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşan Koor-
dinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan velilerimize seslenerek “Öğrencilerimizi evrensel değerlerle 
donanmış zihinsel aydınlığa, sanatın her çeşidiyle renklenmiş duygusal heyecana, etik değerlerle 

yücelmiş ruh bakımına, sporun sağlıkla bütünleşmiş bedensel gelişime sa-
hip vizyonlu, erdemli bireyler olarak hayata hazırladığımızı bilmenizi istiyo-
ruz.” şeklinde konuştu. MEV Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Temel ise ko-
nuşmasında, Ulu Önder Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, 
şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.’ 
sözlerini hatırlatarak “MEV Koleji’nde öğretmenlerimizin Millî Eğitim Temel 
Kanunu’nun genel amaç ve temel ilkeleri, bireyin ve toplumun sosyal ve eko-
nomik talepleri doğrultusunda fikri hür, vicdânı hür, irfânı hür nesiller, özetle 
özgür insan yetiştireceklerine inanıyoruz.” sözlerine yer verdi.
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Öğretim Yılına Coşkuyla ‘Merhaba’ DediÖğretim Yılına Coşkuyla ‘Merhaba’ Dedi

MEV Yönetim Kurulu ÜyesiMEV Yönetim Kurulu Üyesi
 Doç.Dr. Aydoğan Ataünal Doç.Dr. Aydoğan Ataünal

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızdaki tören Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal 
ve Millî Eğitim Vakfı yöneticilerinin katılımlarıyla başladı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tören 
için yerlerini aldıklarında velilerimizin heyecanı ve yaşadıkları gurur gözlerinden okunuyordu. Ko-
ordinatör Müdürümüz Necati Yankın konuşmasında, öğrencilere Büyük Önder Atatürk’ün “ Hiçbir 
şeye ihtiyacımız yok. Tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak” sözlerini hatırlatarak, ülkemi-
zin millî hedeflerine hep birlikte yürüyeceğimiz, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir 
yıl diledi. Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal ise yaptığı ko-
nuşmada “MEV Kolejinde öğrencilerimize verdiğimiz eğitimde temel ilkemiz 
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, yöntemimiz ise Atatürk’ün bize manevî 
mirasıdır. Kolejimiz bu amaç, ilke ve yöntemlerin en üst düzeyde gerçek-
leştirilebilmesini sağlayacak donanımlara sahiptir. Tüm öğrenci, öğretmen 
ve velilerimize sağlıklı, mutlu, başarı dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” 
sözlerine yer verdi. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda eğitim-öğretim yılı açılış töreni konuşmalarında Koor-
dinatör Müdürümüz Murat Zorluer, “Ülkelerin geleceği eğitimle çizilir gerçeğini unutmayan MEV 
Koleji Özel Okulları olarak  her zaman başöğretmenimiz Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında, 
anayasada ifadesini bulan, Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetine bağlı 
yurttaşlar yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz.” sözlerine yer verirken; Yönetim Kurulu Başka-
nımız İhsan Özçukurlu ise, öğrencilerimizin ve velilerimizin heyecanının paylaşmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında yaz döneminde okulumuzda yoğun bir çalışma 
yapılarak boyasından, sırasına ve teknolojik donanımına kadar bütün eksiklilerin giderildiğini be-
lirtti. “Okul bilgi ve sevgi yuvasıdır. Bilgi temel değerdir. Sizi hep bir adım öne taşır. Ancak en az 
onun kadar önemli ve değerli bir şey daha vardır. O da sevgidir. Sevgi gibi yüce bir değeri öğ-
retmenleriniz gönlünüze işleyecek. Vatan sevgisini de gönüllerinize nakşedecekler. Gaziler Günü 
gibi anlamlı bir güne denk gelen yeni eğitim öğretim yılının bu ilk gününde bu yılın tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimiz için başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.
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MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızdaki 23 Nisan töreni her sene olduğu gibi 
coşku ve neşe doluydu. İstiklal Marşı ve çelenk koyma töreninin ardından bando takımımız 
eşliğinde kortej yürüyüşü ile devam eden törende İlkokul-Ortaokul Müdürümüz İbrahim Du-
man ve Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal Büyük Önder 
Atatürk’ün çocuk sevgisi, vatan sevgisi ve geleceğimiz olarak gördüğü çocuklarımızla ilgili  
duygu ve düşüncelerini aktardılar. Öğrencilerimizin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı tiyat-
ro oyunu, dans gösterileri sahnelendi ve çocuk şarkıları neşeyle söylendi ve Görsel Sanatlar 
Zümremizin düzenlediği resim yarışmasında 1, 2 ve 3. olan öğrencilerimiz  Satranç Turnu-
vamızda dereceye giren öğrencilerimiz, ödüllerini Müdür Yardımcılarımızdan aldılar.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızdaki törende, Koordinatör Müdürümüz Murat Zor-
luer “Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu söyleyen Ata’mız içindeki dev çocuk 
sevgisiyle 23 Nisanı geleceğin teminatı siz çocuklara armağan etti. Bağımsızlığımız uğ-
runa mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle 
anıyorum. Onların bizlere emanet ettiklerine sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Bu yıl 
5.’sini düzenleyeceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliklerini sizlerle 
beraber etkinlikler ve gösterilerle coşkulu bir şekilde kutlamak bizleri gururlandırıyor. Bu-
gün bir hafta sürecek 23 Nisan şenliklerini başlatıyoruz. Şenliklerimizin coşkulu olmasını ve 
çok eğlenmenizi diliyor, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyo-
rum.” dedi. 6 yaş grubunun oluşturduğu koro birbirinden güzel şarkılarla dostluk ve sevgi 
mesajları verdiler. 5 yaş grubu “Bu dünya hepimizin barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk için 
hep beraber el ele olalım.” mesajını sözlü ve işaret dili ile ifade ettiler. Tören sonunda okul 

Dünyanın Tek Çocuk Bayramı

öncesi sınıflarımız gökyüzüne balon 
bıraktılar. Okul Müdürlerimiz Mu-
rat Zorluer ve Tülay Yazgan barış 
güvercinleri uçurdular. Millî Eğitim 
Vakfı’nın çocuklarımıza 23 Nisan he-
diyesi olarak gönderdiği Anıtkabir 
Komutanlığı’nca hazırlanan ve MEV 
tarafından basım masrafları karşı-
lanan “O Benim Kahramanım” adlı 
kitap okul öncesi ve 1. sınıf öğren-
cilerimize dağıtıldı. Atatürk’ün çocuk 
sevgisinin resimlerle anlatıldığı kita-
bı miniklerimiz çok beğendi.
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MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz adına 
yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başlayan törenimizde 4. sınıflar 
korosu şarkılarını seslendirdi. Sınıf öğretmenimiz Ayşe Özgür, konuşmasında “Atatürk çocuklara 
ne kadar değer verdiğini, bu bayramı siz çocuklara armağan ederek gösterdi. Her 23 Nisan çeşit-
li ülkelerin çocukları bir araya gelerek barış, sevgi, kardeşlik şarkıları söylemektedir. Bugün dün-
yada çocukların kendi bayramlarını kutladıkları tek ve örnek ülkedir, yurdumuz.” dedi. İlkokul  Or-
taokul Müdürümüz Zeynep Ergül konuşmasında  “Ne mutlu bize ki; dünyada çocuklarına bayram 
hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Sevginin, kardeş-
liğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” diyerek günün anlam ve önemini bir kez daha vurguladı. 
Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ise konuşmasında “Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete 
ait olduğu bir dönemin başlangıcıdır 23 Nisan. Küçük hanımlar, küçük beyler sizlere armağan 
edilen tek ulusal bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımızın 
ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın bir ifadesidir.” sözlerine yer verdi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı MEV Koleji Özel Ankara Okulları Eğitim Kampüsümüz-
de bulunan Zehra Andaç Spor Salonu’nda büyük bir katılımla kutladık. Törenin açış konuşmasını 
yapan İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Pınar Baydaş MEV Kolejlilere şöyle seslendi: “Sevgi ve gü-
venle size emanet edilen bu vatana, cumhuriyetimize, bayrağımıza ve bayramımıza sahip çıka-
cağınıza, aklın ve bilimin ışığından ayrılmadan bu meşaleyi başarıyla taşıyacağınıza inanıyor ve 
sizlere güveniyoruz. Çünkü sizin cesaretiniz canınızda, şöhretiniz dört bir yanda, bütün cevheriniz 
ise damarlarınızdaki asîl kanda mevcuttur” 

Ardından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasıyla MEV Yönetim Kurulu Başkanı İhsan 
Özçukurlu “Göz bebeklerimiz, çocuklarımız; Atatürk sevgisini yüreğinizden, devrimlerini kafanız-
dan hiç silmeyin. Lâik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin yolu çağdaş, aydınlık ve yüce bir 

23 Nisan’ı Gurur ve Neşeyle Kutladık  

yoldur. Bu meşaleyi siz taşıyacaksınız, ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne sizler 
çıkaracaksınız.” dedi. Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ten armağan olan bu bayramı coş-
kuyla kutlayan öğrencilerimiz; birbirinden güzel 
gösteriler, şarkı ve şiirlerle Atatürk’ün çocukları 
olduklarını vurguladılar. Törenimizin finalinde 
200 öğrencimizin yer aldığı muhteşem zeybek 
gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Kırmızılar 
içinde al bayrağımıza benzeyen öğrencilerimiz; 
büyük bir gururla İstiklal Marşımızı söylediler.



yon gösterileri, illüzyon dans gösterileri, 
dijital orkestra, Beydans ve Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabı ile konuklarımız keyif-
li dakikalar geçirdi. Ardından gençlik 
haftası kapsamında düzenlenen lise 
sınıflararası voleybol, futbol turnuvala-
rında, ortaokul öğrencilerimiz arasında 
düzenlenen satranç turnuvasında ve 
kompozisyon yarışmasında dereceye 
giren öğrencilerimize ödülleri verildi. 
Törenimiz, Koordinatör Müdürümüz Sa-
lih Özmen’in yaptığı konuşma ile sona 
erdi.M

EV
 K

OL
EJ

LE
Rİ

ND
EN

20

Ulu Önder Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda gerçekleştirilen törenle coşku ile kutlandı. 
Başöğretmen Zehra Andaç Spor Salonu’nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımı-
zın okunması ile başladı. Koordinatör Müdürümüz Necati Yankın, yaptığı konuşmada genç-
lere seslenerek, “Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919, aynı zamanda Türk 
Kurtuluş Savaşının başladığı gündür. Ulusal bağımsızlık ateşinin yakıldığı gündür.  “Cebren 
ve hile ile, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış” 
azîz vatanımızın, özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşması için atılan ilk adımdır. “Gâflet ve 
dalâlet ve hatta hıyânet içinde bulunanlara” karşı vatanın ve milletin her zaman savunula-
cağının ilk işaretidir” dedi.

Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Galip Karagözoğlu konuklarımızın 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladıktan sonra, öğrencilerimize seslenerek 
“Atatürk’ü çok sevin, O’nun yolundan ayrılmayın, ilke ve devrimlerine sahip çıkın.” dedi.
Konuşmaların ardından okul bandosu, halk oyunları, okçuluk, dans, basketbol gösterileri ve 
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması ödül töreni ile devam eden 
törenimiz final gösterisi ile son buldu.

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız her sene olduğu gibi bu sene de, yine adına 
yakışır bir şekilde, coşkuyla ve Türk olmanın, Atatürk’ün gençleri olmanın gururu ile bayramı 
kutladı. Okul bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama törenimiz 
konferans salonunda devam etti. Gitar kulübü dinletileri, bağlama kulübü dinletileri, sineviz-

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
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Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıcının 97’nci yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı’nı MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda da büyük coşku içinde geçen 
bir törenle kutladık. Bahçe töreninde saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından söz 
alan Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan, konuşmasında “Türk Gençliği Cumhuriyetin kaza-
nımlarının ilelebet sancaktarı olacak, o bayrağı asla yere düşürmeyecek, ülkemizi çağdaş mede-
niyet seviyesine çıkarmak için görev sırası kendisine geldiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmaya-
caktır. Türk gençliği en büyük eserimiz olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidâr 
kılmak için dünden daha azimli ve kararlı olacaktır.” sözlerine yer verdi. Millî Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal ise konuşmasında  “Değerli gençler, 97 yıl önce bugün 
Samsun’da karanlıklardan bağımsızlık ve özgürlük güneşinin bir daha batmamak üzere doğduğu 
gündür, hepimizin doğum günüdür. Kutlu olsun” sözleriyle günün anlam ve önemini vurguladı. 
Modern dans grubunun gösterileri, öğrencimiz Berk Karşı’nın sözü ve müziği kendisine ait olan  
“Bir Anda” şarkısı, zeybek gösterileri ve ‘Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin okunmasını takiben tüm 
öğrencilerimizin hep bir ağızdan ‘Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı seslendirmesiyle törenimiz son buldu.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ar-
dından başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde Güzelbahçe Bele-
diyesi tarafından düzenlenen “Kurtuluşa Giden Yol: Bandırma” konulu kompozisyon yarışmasında 
ilçe ikincisi olan Anadolu Lisesi öğrencimiz Deniz Can eserini seslendirdi. Okulumuz içinde açılan 
aynı adlı kompozisyon yarışmasında da birinci olan Deniz Can ve ikinci olan Robin Umut Kızıl’a 
başarı belgelerini Anadolu Lisesi-Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan takdim etti.  “Atatürk’ün 

Bayramında Kuvâ-yi Milliye Ruhunu Hissettik

Gençliğe Hitabı” Fen Lisesi öğrencimiz 
Doğaç İpekgil tarafından okundu. Tö-
rene katılan öğrenciler hep bir ağızdan 
“Gençliğin Ata’ya Cevabı”nı seslendirdi-
ler. Törenin ardından öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz bu yıl 24. sünü düzenle-
diğimiz “Geleneksel Dostluk Günü”nde 
bütün bir yılın yorgunluğunu attılar. Şiş-
me oyun parkurlarının kurulduğu günde 
öğrenciler, gönüllerince eğlenirken yıl 
boyunca kulüp çalışmalarında ürettikleri  
eserleri de sergileme olanağı buldular.



M
EV

 K
OL

EJ
LE

Rİ
ND

EN

22

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 16. dönem me-
zunlarımız için düzenlenen kep giyme töreni saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Mezunlar adına konuşmayı Anadolu Lisesi birincisi 12-A sınıfı öğrencilerinden Ece 
Tunçkol yaptı. Ece’nin ardından kürsüye gelen Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan 
konuşmasında “Değerli mezunlarımız Millî Eğitim Vakfı Koleji olarak sizleri toplumun değer-
lerine ve kültürüne sahip çıkan uygar insanlar olarak yetiştirdik. İstiyoruz ki sizin çağdaş 
Türkiye’nin yaşatılmasında katkınız olsun. Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği akla, bilime da-
yalı, çağdaş uygarlık yolunda, aydınlık yarınlar için MEV kimliğinizi onur duyarak taşımanız 
ümidiyle hepinize mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyorum.” sözlerine yer verdi. Mezu-
niyet törenine katılan Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, öğrencileri-
mize  “En güzel dostlukları kurduğunuz okulunuzdan mezun oluyorsunuz. Sizleri arzuladığı-

Türkiye’nin Aydınlık Geleceği

nız üniversitelerde görmeyi, iyi insan, iyi 
yurttaş ve iyi bir meslek sahibi olmanızı 
temenni ediyorum.” sözleriyle iyi dilek-
lerini iletti. Mezunlarımız kendilerinden 
sonra gelecek arkadaşlarına bayrak ve 
flamayı teslim ettiler. Okul birincilerimizin 
kütüğe plaket çakmalarının ardından,  
büyük bir coşkuyla mezuniyet andı ve 
MEV Marşı’nı okuyan öğrencilerimiz sa-
bırsızlıkla bekledikleri an olan keplerin 
atılmasıyla hüzün ve mutluluğu bir arada 
yaşadı.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi ve MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 
mezuniyet töreninde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, MEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Temel, MEV Denetim Kurulu Üyesi Aydın Özyar, MEV Öğretmenevi Müdü-
rü Muhtar Canda ve çok sayıda davetli mezunlarımızı yalnız bırakmadı. MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan, “Millî Eğitim Vakfı ailesi olarak, 
öğrencilerimizi kendi çocuklarımız gibi sevdik ve koruduk. Atatürk ilke ve inkılaplarından 
hiç sapmadan yarınlara hazırladık. Vakfımıza ve siz değerli velilerimize de bizlere verdiğiniz 
destek için teşekkür ediyoruz.” dedi. Törene katılan MEV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Te-
mel, MEV Koleji’nin Atatürkçü nesiller yetiştirme misyonuna sonuna kadar bağlı kalacağını 
belirtti. Okul birincilerimizin isimlerini anı kütüğüne aileleri ile birlikte çakmalarının ardın-
dan tören, mezunların okul merdivenlerinde sıralanması, kep atmaları ve birlikte söyledikleri 
veda şarkılarıyla sona erdi.
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tini çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin bir 
ortağı, onurlu bir üyesi yapmaya çalışan, 
kalbi ve kafası, insan, vatan, millet, bayrak, 
Atatürk sevgi ve saygısı ile dolu bireyler 
olmanız önce sizi ve daha sonra da bizleri 
mutlu edecektir. Ülkemizi çağdaş uygarlık 
seviyesinin üzerine sizler çıkaracaksınız.” 
sözleriyle öğrencilerimize seslendi. Okul bi-
rincisi öğrencilerimiz Seray Sever ve Emire 
Cantürk’ün kütüğe plaket çakmalarının ar-
dından, öğrencilerimiz keplerini gökyüzüne 
coşkuyla fırlattılar. 

2015-2016 Mezunlarımızı Uğurladık
Bu yıl ilk mezunlarını veren MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisemizde gerçekleştirilen 
mezuniyet töreni hem öğrencilerimiz, hem okul yöneticilerimiz, hem de öğretmenlerimiz için he-
yecan ve buruk bir sevincin bir arada yaşandığı anlara sahne oldu. MEV Yönetim Kurulu Başkanı 
İhsan Özçukurlu, Vakıf yöneticileri, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve velilerimizin 
katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen, hayatlarında yeni bir 
sayfa açacak öğrencilerimize “İnsanlara saygılı, hoşgörülü ve dürüst davranacağınıza, çevrenize 
örnek olarak yaşayacağınıza inanıyorum.” sözleriyle seslendi. MEV Yönetim Kurulu Başkanı İhsan 
Özçukurlu ise yaptığı konuşmada “Bundan sonraki yaşamınızın her boyutunda daha üstün basa-
maklarına başarı ile erişeceğiniz inancıyla, yolunuz açık olsun.” sözlerine yer verdi. Mezunlarımı-
zın kendilerinden sonra gelecek arkadaşlarına bayrak ve flamayı teslim etmelerinin ardından; okul 
birincisi öğrencimiz Ezgi Karakaş mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet pastasını kesen 
öğrenci ve yöneticilerimiz, daha sonra büyük bir coşkuyla mezuniyet andını okudular ve mezuni-
yet keplerini atarak hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadılar.
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi ve MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi mezuniyet töreni 
ise MEV Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, MEV Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr Galip 
Karagözoğlu ve Mehmet Temel, MEV Denetim Kurulu Üyesi Ahmet İnce ve Vakıf yöneticilerimi-
zin katılımlarıyla gerçekleşti. Koordinatör Müdürümüz Necati Yankın, yaptığı konuşmada “Sevgili 
gençler, sevgili mezunlar; Gelecekte iyi bir meslek sahibi olup, ülkemizin gelişimine katkı sağlaya-
cağınıza, Cumhuriyetimizin değerlerine, Atatürk devrimlerine sahip çıkacağınıza tüm kalbimizle 
inanıyoruz. Okulumuzu, dilediğiniz zaman açıp girebileceğiniz bir dost kapısı olarak görmenizi 
diliyoruz.” sözlerine yer verirken;  Yankın’ın ardından kürsüye çıkan Yönetim Kurulu Başkanımız 
İhsan Özçukurlu, “Sevgi, akıl ve bilime; iyilik, doğruluk ve güzelliğe, adalete ve haklarda eşit-
lik ilkesine, demokratik, lâik, çağdaş, sosyal hukuk devletimize, saygılı ve sorumlu, Türk Mille-
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MEV Koleji Öğrencileri İtalya’yı Fethetti!
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğrencileri, İtalya’nın dünyaca ünlü müzik festival-
leriyle bilinen kenti Sanremo’da Türkiye’nin yüzünü güldürdü.50 ülkeden binin üzerinde öğ-
rencinin katıldığı “GEF Dünya Yaratıcılık ve Eğitim Festivali”nde 5-6. Sınıflar İngilizce Drama 
Kulübü öğrencilerimiz müzikal dalında İngilizce Öğretmenleri Zeynep Özlem, Burcu Erpınar 
ve Deniz Turhan rehberliğinde hazırladıkları “The Secret Garden” adlı müzikalle Dünya Bi-
rinciliğini elde ettiler.
 
MEV Koleji kısa film ekibimiz ise, İngilizce Öğretmenleri Marianna Özuyguntaş rehberliğin-
de doğru kullanılmayan teknolojinin yol açtığı iletişimsizliği konu aldıkları kısa filmle Dünya 
ikinciliğini kazandılar. 21. yüzyıl eğitim becerilerinin olmazsa olmazları arasında yer alan ile-
tişim ve takım çalışması konusunda önemli bir tecrübe kazanan öğrencilerimiz, yurt dışında  
yurda dönüşlerinde ülkelerini ve okullarını temsil etmenin gururunu yaşadılar. Öğrencileri-
mizin dünya çapındaki başarılarını tebrik eden Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer, “Öğ-
rencilerimizi yaratıcılıklarını gösterebilecekleri alanlara yönlendirmek ve onların yaratıcılıkla-
rını desteklemek biz eğitimcilerin birinci görevi. Başarıda emeği olan tüm öğretmenlerimizi 
ve velilerimizi kutluyorum.” dedi.

Müzikal dalında dünya birincisi olan öğrencilerimiz: Çağla Nehir Demirtaş, Arda Türktan, İlkim Oruç, Deniz 
Engüdar, Güney Kaytancı, Hazal Öztürk, Burç Tanrıver, Nazlı Ekin Külah, Gül Sıla Top, Eda Ergin, Yağmur 
Göç, Sıla Tuğcu, Yağmur Eylül Yatar, Simay İşleyen, Selin Sapanlı, Melisa Güçlü. Kısa film dalında dünya 
ikincisi olan öğrencilerimiz: Utku Akkaş, Yağmur İnce, Çağıl Öztaş, Ebru Daharlı

Bulut’tan Türkiye ve Avrupa Şampiyonluğu
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları öğ-
rencimiz Bulut Çalışkan14-15 Haziran 2016 
tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen 
Modern Pentatlon&Biathle 2016 Açık Tür-
kiye Şampiyonasında Biathle Yıldız E kate-
gorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.  Türkiye 
rekortmeni başarılı öğrencimiz, 14 -17 Tem-
muz 2016 tarihlerinde Portekiz’in Setubal 
şehrinde düzenlenen Avrupa Biatlon Şam-
piyonasında ise muhteşem performansıyla 
Avrupa Şampiyonu olma başarısını göstere-
rek bizleri bir kez daha gururlandırdı.
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XII. Fen Bilimleri Şenliği Gerçekleştirildi
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda bu yıl 12.’sini düzenlediğimiz Fen Bilimleri Şenliği ve 
Proje Yarışması’nda İstanbul’un yanı sıra; İzmir, Isparta, Muğla, Ankara, Tekirdağ gibi şehirleri-
mizden 49 Okul, 101 Projeyle Yarıştı. İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yeditepe 
Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversitesi ve Haliç 
Üniversitesi’nden 21 akademisyenin jüri üyeliği yaptığı yarışmada, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve 
Biyoloji dallarında projeler değerlendirilirken, jüri üyeleri görsel sunuş, deneysel tasarım, sözlü 
sunumu göz önünde bulundurdu. Yarışmanın Fen Bilimleri birincisi Mehmet Akif Ortaokulu; Fizik 
birincisi Özel Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi; Kimya birincisi İstek Özel Belde Anadolu 
Lisesi ve Biyoloji birincisi Özel GOP Şefkat Anadolu Lisesi cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Ya-
rışmanın Fen Bilimleri ikincisi Fahrettin Aslan Ortaokulu; Fizik ikincisi İzmir Buca Devlet Malzeme 
Ofisi Çok Programlı Lisesi; Kimya ikincisi Özel Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi; Biyoloji 
ikincisi Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi yarım altınla ödüllendirildi. Yarışmanın Fen Bilimleri üçün-
cüsü Dr. Hulusi Behçet Ortaokulu; Fizik üçüncüsü Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi;  Kimya 
üçüncüsü Galatasaray Lisesi Biyoloji üçüncüsü Özel Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ise 
çeyrek altınla ödüllendirildi. 

Prof. Dr. Aziz Sancar’la Buluştuk
2015’te aldığı Nobel Kimya Ödülü ile adını tüm 
dünyaya duyuran Prof. Dr. Aziz Sancar, ülke ola-
rak hepimizi çok sevindirmiş; bilime ilgi duyan 
pek çok gence ilham kaynağı olmuş ve onları ce-
saretlendirmişti. Zekası, çalışkanlığı, geniş viz-
yonunun yanında; mum ışığından Nobel’e giden 
yolda yaşam hikayesi de alınacak derslerle dolu 
olan Sancar’ın değerine milyon dolarlar paha 
biçilen Nobel ödülünü 19 Mayıs’ta  Anıtkabir’e 
bırakması, sayısı yüzleri aşan Türk  öğrenciye 
Amerika’da eğitim-barınma bursu sağlaması ül-
kesini ne kadar çok sevdiğini, ülkemizin eğitim düzeyinin artması için ne kadar büyük çaba sarf 
ettiğini göstermektedir. Öğrencilerin eğitimine ve yaptıkları bilimsel çalışmalara verdiği önemi her 
fırsatta dile getiren Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye ziyaretinde  Fen Bilim-
leri Zümre Başkanımız Yasemin Çinkaya ve Fen Lisesi 11. sınıf öğrencimiz Yiğit Emre Karakoç’u 
kabul etti. Okulumuzda yapılan Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Proje Yarışması ve diğer proje 
çalışmalarımız hakkında bilgi alan Sancar, bu çalışmaları çok değerli bulduğunu iletti ve hazır-
ladığı projesi ile ülkemizi Nisan 2017’de Amerika’da temsil edecek olan öğrencimiz Yiğit Emre 
Karakoç’a başarılar diledi.
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Berke, Türkiye Şampiyonu Oldu
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 
öğrencimiz Berke Çınar, Bursa’da düzenle-
nen Açıksu Türkiye Yüzme Şampiyonasında 
2001 doğumlu erkekler kategorisinde  10 
km’de Türkiye Şampiyonu, 5 km’de Türki-
ye üçüncüsü oldu. Berke, Haziran ayında 
Foça’da gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Tür-
kiye Şampiyonasında ise 15 yaş erkekler ka-
tegorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bizleri 
bir kez daha gururlandırdı.

CERN, Lozan ve Birleşmiş Milletler Gezimiz
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Zümresinin düzenlediği dünyanın en 
büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) Labora-
tuvarı gezisi 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Paris, Lozan ve Cenevre şehirleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen gezide öğrencilerimiz şehirlerin önemli merkezlerini görme 
imkânı buldu. Fransa’nın başkenti Paris’te Eyfel Kulesi ve Disneyland’ı gezen öğrencileri-
miz daha sonra İsviçre’nin Lozan şehrinde, Lozan Barış Antlaşmasının imzalandığı  Leman 
Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace Oteli’ni ve Lozan Politeknik Üniversitesi’ni ziyaret et-
tiler.  Üniversitede soğuk füzyon olayının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgi aldılar. İsviçre ve 
Fransa’nın sınırında yer alan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) Laboratuvarında 
atomun hızlandırma ve parçalanma süreçleri hakkında bilgi alarak laboratuvarı gezme im-
kanı elde ettiler. Bu yoğun tempolu gezinin son durağı ise İsviçre’nin Cenevre kentindeki 
Birleşmiş Milletlerin İkincil Bölgesel Karargâhıydı.

“Kibarlık Budalası” MEV Sahnesinde
Çankaya Okullararası 19. Tiyatro Şen-
likleri kapsamında MEV Koleji Özel An-
kara Okulları Lise Tiyatro Topluluğumuz 
Moliere’in Kibarlık Budalası adlı oyununu 
sergiledi. Oyunculukları ve profesyonel-
likleri ile büyük beğeni toplayan öğren-
cilerimizin performansı, şenliğin akılda 
kalanları arasında yer aldı.



lik, enerji ve çevre kategorilerinde, öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projelerin birbirinden 
başarılı akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildiği INSPO’ya Biyoloji öğret-
menimiz Nilgün Ak danışmanlığında katılan Fen Lisesi 11.sınıf öğrencilerimiz Buğrahan Güner 
ve Bora Demir tarafından hazırlanan “Çevre Kirliliğine Karşı Sentetik Pestisitler Yerine Capsaicin 
Bazlı Doğal Pestisit (İnsektisit) Kullanımı” adlı proje çevre kategorisinde ilk on proje arasına gir-
di. 18-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen, ülkemizden ve yurt dışından 
gelen projelerin birlikte değerlendirildiği final sergisinde jüri sunumlarını başarıyla tamamlayan 
öğrencilerimizin projesi, burada da çevre dalında dünya dördüncülüğüne değer bulundu. Öğren-
cilerimizi ve öğretmenimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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UNESCO-SEMEP Bilim Proje Fuarı
UNESCO’nun SEMEP-Güneydoğu Akdeniz Projesi’ni 2015-2016 döneminde koordinatör okul 
olarak ikinci defa üstlenen MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız, 39 okulun katılımı ile 
gerçekleştirilen SEMEP Bilim Proje Fuarına ev sahipliği yaptı. Fuarda sergilenen projelerle su kay-
naklarının ve biyoçeşitliliğin korunması, su kaynaklarının  önemi ve yok olmakta olan canlı türlerine 
dikkat çekilirken; katılımcı okullar, hazırladıkları projeleri ve sosyal medya ortamında paylaşılan 
etkinliklerini okulumuzda sundular. Büyükçekmece Okullarımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Bilim Proje Fuarına ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi öğrencilerimizle katılan Basınköy Okulları-
mız, İlkokul kademesinde Talia Uncu, Efe Çevikol ve İrem Devecioğlu “Endemik Bitkilerin Yemek 
Kültürümüze Etkileri” adlı çalışmaları ile “En İyi Gelenekler ve Sürdürülebilirlik Araştırması” ödülü-
nü; Ortaokul kademesinde Yağmur Demir, Efe Berk Çolak ve Ela Aynacı “Tarihin Aktığı Nehirler” 
konulu çalışmaları ile “En İyi Tarihsel Araştırma” ödülünü ve Anadolu Lisesi kademesinde Dila Nil 
Şençiçek ve Tan Ünsalan “İstanbul’un Nâdir Geotidleri” adlı çalışmaları ile “En  İyi Doğa Koruma 
Çalışması” ödülünü kazanarak bizleri gururlandırdılar.

Inspo Turkey’de Ses Getiren Çevre Projemiz
MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencilerimiz 
2007 yılından beri ulusal düzeyde, 2014 yılından 
bu yana ise uluslararası kapsamda başvuru ka-
bul eden, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen lise 
öğrencilerine açık bir bilim yarışması olan, bilim 
ve teknoloji ışığında proje üreten, değişime ve 
gelişime açık, sorgulayan, araştırmayı temel ilke 
edinen gençleri ve öğretmenlerini bir araya geti-
rerek bilimsel bilgilerini paylaşmayı ve toplumsal 
sorumluluklarını geliştirmeyi amaçlayan INSPO 
(International Science Project Olympiad) Ulusla-
rarası Bilim Proje Olimpiyatı’na katıldı. Mühendis-

MEV Koleji yöneticilerimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr Aydoğan Ataünal öğrencilerimizle
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokul ve Fen Lisemizin yürüttüğü Erasmus+ projeleri kap-
samında öğrencilerimiz proje katılımcı ülkelerini ziyaret ettiler. Sosyal Bilgiler Zümre Başka-
nımız Mine Aygül Kaya ve İngilizce Öğretmenimiz Elif Altun rehberliğinde yürütülen “Recent 
European History Through Personal Histories” projesi etkinlikleri kapsamında öğretmenleri-
miz ve öğrencilerimizden oluşan ekibimiz Polonya / Bytom Gimnazjum Mıstrzostwa Sporto-
wego Okulunun konuğu oldu. Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer ve Müdür Yardımcımız 
Murat Aktepe’nin de yer aldığı ikinci etkinliğin adresi ise İspanya’ydı. Öğrencilerimiz, Nuest-
ra Senora Del Rosario Okulunun ev sahipliğinde düzenlenen proje çalışmalarına katıldılar. 
Öğretmenlerimiz Gülçin Kutluk ve Egemen Kutluk rehberliğinde yürütülen “Breaking the 
code: a pathway to success” adlı Erasmus+ projesi kapsamında ise, öğrencilerimiz İtal-
ya’daydı. İspanya, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan gelen diğer gruplarla birlikte etkinliklere 
katılarak, hazırladıkları proje çalışmalarını başarıyla sundular.  Projenin ikinci etkinliği ise 
Kıbrıs’ın Baf kentinde gerçekleştirildi.  

KAÇUV Yararına Kermes Düzenledik
MEV Koleji Özel Büyükçekmece İlkokulu 4.Sınıf öğrenci, öğretmen ve  velileri tarafından 
geleneksel olarak her yıl düzenlenen sosyal sorumluluk kermesimiz bu yıl 14 Nisan 2016’da 
gerçekleştirildi. Öğrenci, öğretmen ve  velilerimizin yoğun emekleriyle gerçekleştirilen ker-
mesten elde edilen tüm gelir KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı), Mersin İli, Erdemli 
İlçesi Elvanlı İlkokulu öğrencisi  kemik tümörü  rahatsızlığı ile mücade eden kızımız  Ayşe 
Özkan’a ve Erzurum İli, Aziziye İlçesi 19 Mayıs Ortaokulu  öğrencisi Lenfoma-Lenf Kanseri  
rahatsızlığı ile mücadele eden kızımız Bengisu Kurt’a ulaştırıldı. 
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MATDER’de MEV Koleji Fırtınası Esti
MATDER (Türkiye Matematikçiler Derneği)  tarafından 
düzenlenen ve 241 proje arasından 30 projenin finale 
kaldığı 2. Türkiye MATDER Proje ve Materyal Olimpi-
yatlarında 5 Matematik projesiyle en fazla projeyle fi-
nale kalan okul olan MEV Koleji Özel Basınköy Okulu 1 
altın ve 4 gümüş madalya aldı. Danışman öğretmenleri 
Neriman Günay, Elif Güler, Mehmet Çalışkan sorumlu-
luğunda hazırlanan öğrencilerimiz Ali Yiğit Tavusbay, 
Emir Saygılı, Gaye Süner, Ferhat Oğuzhan Hökelek, 
Aydın Türe, Selahattin Gökay Tüzün gümüş madalya 
alırken; Can Dağlar Yurtsever ve Ekrem Kolukısa altın 
madalya ile ödüllendirildi.

Öğrencilerimiz AB’yi Ödüllerle Öğreniyor  
Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen “Öğrenciler AB’yi 
Öğreniyor Projesi”  kapsamında düzenlenen ya-
rışmanın, kısa öykü dalında  MEV Koleji Özel Gü-
zelbahçe Okulları Fen Lisesi öğrencimiz Robin 
Umut Kızıl; resim dalında, MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe Ortaokulu öğrencimiz Aybike Özde Pehli-
vanlı il üçüncüsü oldu. Öğrencilerimiz düzenlenen 
ödül törenine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz 
Ayşe Bıçakçı ve Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Ni-
hal Bilgin ile katılarak ödüllerini aldılar.

Yepyeni Bir Fen Bilimleri Proje Yarışmamız Oldu
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımız Nobel 
ödüllü bilim adamı Prof.Dr Aziz Sancar’ın 
izniyle adının verildiği yepyeni bir Fen Bi-
limleri Proje yarışması düzenlemeye baş-
ladı. Geleneksel hale getirilmesi planlanan 
ve MEV Koleji Özel Ankara Okulu öğren-
cilerimizin katılımına açık “Prof. Dr. Aziz 
Sancar Fen Bilimleri Araştırma  Projeleri 
Yarışması” Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor  
Bayramı haftasında gerçekleştirildi. Öğ-
rencilerimizin danışman öğretmenleri reh-
berliğinde Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarında 
hazırladıkları projeleriyle başvurduğu yarışmada, Fizik alanında 6, Kimya alanında 7 ve Biyoloji 
alanında 8 olmak üzere toplam 21  Finalist proje belirlendi. Ön elemeyi geçen 21 finalist projenin 
jüri sunumları  ise 17 Mayıs’ta düzenlenen final sergisinde Kimya alanında Prof. Dr. Nilgün Ataünal 
Ancın, Fizik alanında Doç. Dr. Levent Selbuz ve Biyoloji alanında Doç. Dr. Ahmet Emre Yaprak 
tarafından  değerlendirldi. Jüri değerlendirmesi sonucunda her alanda birincilik, ikincilik ve üçün-
cülük ödülüne değer bulunan projelerin ve tüm projeler arasında jüri üyeleri tarafından en çok 
beğenilen projenin Aziz Sancar Özel Ödülünü aldığı yarışmanın ödül töreni 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma  Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirildi ve öğrencilerimize ödülleri takdim edildi.
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Miniklerimiz ‘Bilim İnsanı’ Sertifikalarını Aldı

Öğrencilerimiz Yaratıcılıklarını Konuşturdu
Teknoloji Tasarımı dersi öğretmenimiz Tuğ-
çe Pakman rehberliğinde proje çalışmaları-
nı sürdüren MEV Koleji Özel Büyükçekme-
ce Okulları Sanat ve Buluş Atölyesi Kulübü 
üyesi öğrencilerimiz Irmak Alaca, Melisa 
Çevrim, Çağla Irmak ve Ilgın Yılmaz tara-
fından hazırlanan proje tasarımı Bahçeşehir 
Üniversitesi tarafından ülke çapında katılım-
la düzenlenmeye başlanan “1.Ahşap Oyun-
cak Tasarımı” yarışmasında ikincilik ödülü 
almaya hak kazandı. 

Ekin’in Bu Yılki Hasatı Çok Bereketliydi
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi öğ-
rencimiz Ekin Karya Köse,  “İçimizdeki Yol-
culuk” temalı “Türkiye-Yunanistan Edebiyat 
Yolları Öykü Yarışması”nda İzmir birincisi 
oldu. Başarılı öğrencimiz İzmir Mülkiyeliler 
Birliği tarafından düzenlenen “19 Mayıs 1919 
Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının Önemi” konulu 
kompozisyon yarışmasında il ikincisi olurken; 
Özel Darüşşafaka Lisesinin düzenlediği Tür-
kiye Liselerarası “11.Hişt Hişt Genç Sait Faik 
Öykü Yazma Yarışması”nda binlerce katılımcı 
içinden ön elemeyi geçmeyi başardı. Bütün 
bir yılı başarıyla tamamlayan ve bizleri gurur-
landıran öğrencimizi tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz. 

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimiz her hafta farklı bir ko-
nunun işlendiği 25 haftalık ‘Eğlenceli Bilim Programı’na katıldılar. Programda dersin genel 
konu bilgisini öğrendikten sonra konularını 4-5 farklı deney etkinliğini yaparak, yaşayarak 
öğrendiler ve başarıyla tamamladıkları program sonrasında uluslararası geçerliliği olan “Mi-
nik Bilim İnsanı” sertifikalarını aldılar.
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Eğlenceli Bilim Yolculuğu’na Ev Sahipliği Yaptık
İstanbul Valiliği tarafından Horizon 2020 kapsamında düzenlenen ve Avrupa’da her yıl Eylül ayının 
son Cuma günü birçok ülke ve şehirde aynı anda kutlanan “Bilim ve Araştırmacılar Şenliği” Marie 
Sktodowska-Curie Programı Araştırmacılar Gecesi MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda çok 
sayıda öğrenci ve davetlinin katılımıyla 30 Eylül 2016’da gerçekleşti

Etkinlikte katılımcı öğrenciler okul bahçesinde kurulan 26 stantta, okuldaki birçok sınıf ve atölye-
de gerçekleşen bilimsel faaliyetlere katılma şansı bulduar. Eş zamanlı olarak spor salonumuzda 
sunulan TÜBİTAK ve Fen Bilimleri Şenliği ödüllü projelerini gezen öğrencilerimiz bilimin eğlenceli 
dünyasına yakından tanıklık ettiler. ‘Bilim Herkesi Birleştirir’ sloganıyla saat 11:00’de başlayan 
etkinliğin açılış törenine Bakırköy İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Emrullah Aydın, İlçe yerel yöneticileri ve çok sayıda eğitim yöneticisi ile öğretmen katıldı. Program-
da eş zamanlı birçok atölyede ve sınıfta bilim etkinlikleri devam ederken Konferans Salonu’nda Dr. 
Selçuk Topal’ın “Genişleyen Evrende Başka Dünyalar” Semineri gerçekleşti. Seminerin ardından 
canlı bağlantıyla CERN’de bulunan Dr. Sezen Sekmen ile “CERN’ün Higgs Yolculuğu” ile ilgili bir 

telekonferans gerçekleştirildi. Konferansın hemen ardından Altuğ Revnak Eti “Biyomimetri” konu-
lu seminerini sundu. Öğrencilerimizin keyifli dakikalar geçirdiği MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 
Müzik Grubu konserinin ardından NASA bağlantısı gerçekleştirildi. Dr. Umut Yıldız canlı bağlan-
tıyla “Uzay Araştırma Robotları” ile ilgili öğrencilerimizle telekonferans yaptı. Etkinliğe ismini veren 
Marie Sklodowska Curie’nin hayatını konu alan film gösterisi izleyicilerle buluşmasının ardından, 
İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından kurulan teleskoplarla uygun 
saat aralıklarında güneş, gezegen ve ay gözlemleri gerçekleşti. Saat 20:00’ye kadar süren sınıf ve 
atölyelerdeki bilim faaliyetleri, film gösterileri ve uzay gözlemlerinin ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımı gösterisini sundu. Etkinlik İstanbul Belediyesi Halk Müziği Topluluğu 
sanatçılarının halk müziği Konserleri ile son buldu. 
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Yasemin Resimde Dünya Üçüncüsü
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğ-
rencimiz Yasemin Kutan, World Competition 
for Children’s Drawings (Dünya Çocuk Çi-
zimleri Yarışması) organizasyonu tarafından 
Bulgaristan’da düzenlenen serbest konu-
lu resim yarışmasında kendi yaş grubunda 
dünya üçüncüsü oldu. Öğrencimizi Dünya-
nın dört bir yanından, yüzlerce eser arasın-
dan sıyrılarak, gösterdiği başarı nedeniyle 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Minik Beray’dan Resimde
Türkiye Birinciliği
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 3. sınıf öğrencimiz 
Beray Şenbaş, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenle-
diği 11. Pera Resim Yarışmasında ilkokul kategorisinde  
“Sosyal Medya” konulu resmiyle Türkiye birincisi oldu. 
Çağımızın en önemli iletişim olaylarından biri olan sosyal 
medya konusunda geliştirdiği eseriyle İtalya Eğitim Bur-
sunun da sahibi olan Beray’ı tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyoruz. 

Bilim Şenliğimizde Projeler Yarıştı
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımız tarafından her yıl düzenlenen Bilim Şenliğine 
katılan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz, projelerini bilim insanlarından oluşan jüriye 
sundular. Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, İngilizce, Görsel Sanatlar branşlarında 
birçok projenin sergilendiği şenlikte, ilkokul öğrencilerimizin hazırladığı sosyal içerikli proje-
lerle; lise ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı gösteri deneyleri büyük ilgi gördü. 

Üç ayrı branşta on dört projenin yarıştığı Bilim Şenliği’nde derece elde eden öğrencilerimiz 
için düzenlenen ödül töreni öncesinde Doç.Dr. Esra Bukova Güzel, Dr. Ayşe Tekin Dede,  
Bilim Uzm. Ali Özgün Özen, Yard.Doç.Dr. Aysun Nüket Elçi, Ar.Gör. Aytuğ Özaltun Çelik, 
Yard.Doç.Dr. Semiha Kula, Prof.Dr. Fatma Yurt Onaran, Doç.Dr. Müslüm Saç, Kariyer Uzm. 
Ertuğrul Mutlugün, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü  Emrah Tomur  
ve Matematik Öğretmeni Yurdakul Altın’dan oluşan jüri üyelerine okul müdürlerimiz plaket 
ve çiçek takdiminde bulundu. 
Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu 
yarışan projeler kategorisinde: Sosyal Bi-
limler dalında, “14-17 yaş arası Gençlerde 
Postür (Duruş) Bozukluğu” konulu projeyle 
Buse Yazgan ve Gözde Ardıç, Matema-
tik dalında, “Turistin Kulağındaki Rehber” 
konulu projeyle Olcay Akgün ve Ufuk 
Bombar, Fen Bilimleri dalında,  “Pastacılık  
Ürünlerinde Kullanılabilecek Antioksidan 
Etkili Jöle Üretimi”  konulu projeyle Begüm 
Dirik ve Övgü Kılıç birinci oldular.
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Eylül’den İki Şampiyonluk 
Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Manisa’da 
düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Minik Gruplar Ritmik 
Jimnastik Yarışmasında yer aldığı grupta Türkiye birinci-
si olma başarısı gösteren MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
İlkokulu öğrencimiz Eylül Fidaner, Edirne’de düzenle-
nen Ritmik Jimnastik Kulüplerarası Minik Gruplar Türkiye 
Şampiyonası ile Eskişehir’de düzenlenen Ritmik Jimnas-
tik Yarışmaları ikinci hafta müsabakalarında Türkiye birin-
cisi olmayı başardı.

31 Mayıs-1 Haziran 2016 tarihlerinde Büyükçekmece İlçe MEM tarafından düzenlenen yüzme 
yarışmalarında MEV Koleji Özel Büyükçekmece okulları yüzme takımı öğrencilerimiz okulumuzu 
başarıyla temsil edip birçok başarıya imza attı. Yıldız Erkekler Kategorisinde; Mert Hüseyin İbiş  
50m Serbest ilçe 2.si / 50m Kelebek ilçe 3.sü, Yiğit Duman 50m Kurbağalama ilçe 2.si, Kaan 
Ercişli 50m Kurbağalama ilçe 3.sü, 4x50 Bayrak Yarışında Yıldız Erkek Takımımız Mert Hüseyin 
İbiş, Yiğit Duman, Kaan Erçişli, ve Ömer Faruk Güler ilçe 2.si oldu. Genç B Bayanlar Kategorisin-
de; Ezgi Sıcak 50m Serbest ilçe 1. si, 50m Kelebek ilçe 1. si, Sezin Özcan 50m Sırtüstü ilçe 2.si, 
Gökçe İskender 50m Serbest ilçe 2. si, Genç B Erkekler Kategorisinde; Baha Tanrıseven 50m 
Kelebek ilçe 3. sü Yağız Tanrıseven 50 sırtüstü ilçe 2. si, Küçük Kız Kategorisinde; İlay Güler  50m 
Serbest ilçe 1. si – 50m Kurbağalama ilçe 2.si, Şevval Çebi 50m Sırtüstü ilçe 2.si – 50m Kelebek 
ilçe 2. si 4x50 Bayrak Yarışında Küçük Kız Takımız İlay Güler, Şevval Çebi, Elif Göçer ve Ekin 
Atasayar ilçe 1.si olurken; Küçük Erkekler Kategorisinde; Efe Ata Akyüz 50m Serbest ilçe 3.sü / 
50m Kurbağalama ilçe 3.sü, 4x50 Bayrak Yarışında Küçük Erkek Takımımız  Efe Ata Akyüz, Alper 
Yükseler, Berk Akgün ve Tuna Kapan  ilçe 2. si oldu. Minik A Kızlar Kategorisinde; Eylül Durdabak 
50m Kurbağalama ilçe 1. si- 50m Kelebek ilçe 1. si olurken; 4x50 Bayrak Yarışında  Minik A  Kızlar 
Kategorisinde Zeynep  Assan, Damla Akdeniz, Öykü Öztürk  ve Eylül Durdabak  ilçe 1. si oldular. 
Minik A Erkek Kategorisinde; Bulut Çalışkan 50m Kurbağalama İlçe 1.si – 50 m Kelebek İlçe 1.si, 
4X50 Bayrak Yarışında Minik A Erkek Ata Efe Zora, Bartu Ercişli, Batu Gösterişli ve Bulut Çalışkan 
İlçe 2. si olmuştur. Minik B Kızlar Kategorisinde; Güneş Göcek 25m Serbest İlçe 1.si- 25m Sırtüstü 
İlçe 1.si, Duru Tunalı 25m Serbest İlçe 2. si-25m Sırtüstü İlçe 2.si, Lara Çakmakçı 25m Serbest 
İlçe 3. sü, Minik B Erkek Kategorisinde; Can Tunalı 25m Serbest İlçe 1.si olmuştur. Öğrencilerimiz 
bu sonuçlarla okulumuza toplamda 10 Altın Madalya, 10 Gümüş Madalya, 6 Bronz Madalya, 2 
Birincilik, üç 2.lik kupası kazandırdılar.

Öğrencilerimiz Havuzda Harikalar Yarattı
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RCIMUN Konferansına Katıldık
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Li-
sesi öğrencilerimiz Robert Koleji’nde 
düzenlenen Model Birleşmiş Milletler 
Konferansı’nda okulumuzu Tayland 
delegesi olarak temsil ettiler. Çevre 
komitesinde okulumuzu temsil eden 
öğrencimiz Defne Ceran, açılış ko-
nuşmasını yaparken; Mert Özyurt, si-
lahsızlanma komitesinde çalışmalara 
katıldı. Özel konferans ekibinde “Artan 
Göç Sorunlarına Çözüm” konusunda 
çalışmalara katılan öğrencimiz Zeynep 
Madak’ın önerileri ise beğeni topladı. 

MEV’li Batuhan Rüzgarı Arkasına Aldı 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğ-
rencimiz Batuhan Arslan, Urla Yelken Ku-
lübünde yapılan Açık Rüzgar Sörfü Açılış 
Kupası yarışlarında U15 Genel Klasmanda 
İzmir şampiyonu oldu. Batuhan 22-27 Mayıs 
tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yelken 
Federasyonu Kupası yarışlarında da U15 sı-
nıfında Türkiye ikinciliğini elde ederek önem-
li bir başarıya imza attı. Ege Rotary Kulubü 
Windsurf Kupası U15 genel birinciliği ve Atlas 
Eğitim Vakfı Windsurf Kupası üçüncülüğünü 
de kazanan Batuhan bu önemli başarılarıyla 
okulumuzun gurur kaynağı oldu.

Kalemimizin Sesi Gür Çıktı
Ege Sivil Toplum Birliğinin öğrenim ça-
ğındaki öğrencilerin öykü yazma alış-
kanlıklarını geliştirmek amacıyla dü-
zenlediği “Yılmaz Karakoyunlu Öykü 
Yarışması”nda okul kategorisinde edebi-
yata katkı dalında MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe Anadolu ve Fen Lisemiz il ikincisi 
oldu. Ödülü Anadolu ve Fen Lisesi Mü-
dürümüz Tülay Yazgan aldı. Lise katego-
risinde öğrencilerimizden Asya Duru ve 
Selenay Gürbüz yazdıkları eserlerle ilk 
on eser arasına girdi. Ortaokul kategori-
sinde ise Damla Düzbastılar ikinci, İrem 
Karabudak dördüncü, Zeynep Naz Ulutagay altıncı, Melisa Bıçakçı yedinci oldu. Öğrenci-
lerimiz, Narlıdere Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödüllerini ve sertifikalarını aldılar.
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Avrupa’da MEV Neşesi
Sırbistan’da bu yıl 17. si düzenlenen “Joy of Europe 
2015” temalı, “Hayallerim, Düşlerim” alt başlıklı, Avru-
panın dört bir yanından toplam 3 bin 900 eserin katıl-
dığı resim yarışmasında MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
İlkokul öğrencimizden Elif Susup eseriyle 7-9 yaş kate-
gorisinde Dünya birincisi olma başarısını gösterirken; 
öğrencimiz Lidya Özdem de 4-6 yaş kategorisinde 
yarıştığı eseriyle Dünya ikincisi olarak bizleri gururlan-
dırdı.

İstanbul Kampüslerimizde Kariyer Günleri
MEV Koleji Özel Büyükçekmece 
Anadolu Lisesi’nde her yıl düzen-
lenen  ‘‘Kariyer Günü’’ etkinliği bu 
yıl 16 Mayıs 2016 tarihinde gerçek-
leştirildi. İstanbul’un en önemli üni-
versitelerinden akademisyenlerin 
katılımlarıyla gerçekleştirilen etkin-
likte öğrencilerimiz, kariyer planla-
ma, geçerliliğini koruyan meslekler, 
fakülte ve bölümleri gibi konularda 
birinci ağızdan bilgilenme fırsatı 
buldular. Öğrencilerimiz, hedefleri-

ni belirlerken istedikleri mesleklerin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olup olmadığını, kişilik özel-
liklerinin ve iş değerlerinin o meslek için yeterli olup-olmadığını değerlendirmiş oldu. MEV Koleji 
Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi ‘‘Kariyer Günü’’ etkinliğine katılan değerli akademisyenler: 
Yeditepe Üniversitesi’nden Doç.Dr. Özlem Malkondu, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. 
Seyda İğnak ve Doç.Dr. Özen Eyüce, MEF Üniversitesi’nden Doç.Dr. Ali Çınar, Yrd.Doç.Dr. Alper 
Yıkıcı ve Cansu Güleç,  Kültür Üniversitesi’nden Doç.Dr. Derya Deniz, Beste Gemici Filiz ve Nur 
Erdem Özeren, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Büşra Cebeci, Kadir Has Üniversitesi’nden Dr. 
Bülent Eken’e plaket ve çiçekleri okul müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımız tarafından takdim 
edildi.

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız ise bu yıl üçüncüsünü düzenlediği  “Kariyer Günleri” etkinli-
ğinde; İTÜ İşletme Mühendisliği’nden Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu, YTÜ Elektrik Mühendisliği’nden 
Doç. Dr. Mustafa Gürkan Aydeniz, Dr. Engin Ayçiçek; İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Kerem Çelikboya, Kurumsal İletişim Sorumlusu Özge Alyu; Bahçeşehir Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. 
Dr. Ferhan Mantar, Tıp Fakültesi’nden 
Yard. Doç. Nida Bayık, Sunny Programla-
rı Koordinatörlüğü’nden Büşra Topal, MEF 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden 
Doç. Dr. Şuayp Ş. Arslan, Kadir Has Üni-
versitesi İletişim Fakültesi’nden Öğretim 
Üyesi Elif Akçalı’yı konuk etti. Akademis-
yenler, öğrencilerimizlerle bir araya ge-
lerek üniversite ve meslek konusunda 
öğrencilerimizi bilgilendirdiler ve kariyer 
planlamalarına yönelik sorularını yanıtladılar.
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500 Yıldır İslam Dünyasında Bilime 
Neden Doğru Dürüst Katkı Yok?

2015’te Nobel Kimya Ödülü’nü 
alan Prof. Dr. Aziz Sancar, bir sü-
redir Türkiye’de farklı eğitim ku-
rumlarını dolaşıyor, konferanslara 
katılıyor, gençlerle birlikte oluyor. 
Katıldığı her yerde bugüne gelme-
sinde en büyük etkenin Türkiye’de 
aldığı eğitim olduğunu vurguluyor. 
Biz de Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde ‘Sürdürülebilir Kalkın-
ma İçin Kız Çocuklarının STEM’e 
Dahil Edilmesi’ konulu, ‘Prof. Aziz 
Sancar GIS Uluslararası Konferan-
sı’ sonrasında buluştuk:

Birkaç konuşmanızda da İslam 
dünyasında 500 yıldır bilime doğ-
ru dürüst katkı olmadığını söyle-
diniz. Sizce neden?

Nedenini bilmiyorum. Ama bu bir 
gerçektir. Bu gerçeği söylememiz 
ve sebebini arayıp bir çözüm bul-
mamız lazım. Çünkü bunun gü-
nahla alakası yok. Niye Müslüman 
bir nesilde olmuyor, 500 yıldır bilim 
adamı yetişmiyor, onu bilmiyorum. 
Ama bu soruyu sormak lazım. Biz 
ülke olarak, 500 yıllık Osmanlı ve 

Türk tarihinde bilime önemli kat-
kılar yapmış değiliz. Peki neden 
yapmadık? Çoğu insan buna “Zeki 
olmadığınız için” der. Ancak bilim 
yapmak genetik veya zekâ mese-
lesi değil, gelenek meselesidir. 

Dolayısıyla bunu bir gelenek hali-
ne getirmeli ve çocuklarımıza er-
ken yaşta aşılamalıyız. Bu konuda 
sosyal bilimcilerin çalışma yapma-
ları lazım. Ben bir bilim adamıyım 
ve bilim yapıyorum. Bunu elimden 
geldiği kadar düzeltmeye çalışıyo-
rum. Fakat sebebini bilemiyorum. 
Nasıl çözeriz konusunda, bilim 
yapmaya teşvik etmekten başka 
ben bir şey tavsiye edemem.

Bilim yapmamız, insanlık bilim bi-
rikimine katılmamız lazım. Niye 
yapmıyoruz? Sadece Türkiye de-
ğil, tüm İslam dünyasında son 500 
yılda doğru dürüst bilime katkı 
yok. Bilim yapmak, bilim kültürü-
nü geliştirmek bir gelenek olmalı. 
Bunu Türkiye’de geliştirmek lazım. 
Yahudi kardeşlerimiz dünya nüfu-
sunun yüzde 2’sini teşkil ediyor ve 

Nuran ÇAKMAKÇI

Hürriyet Gazetesi 
Eğitim Servisi Müdürü ve 
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Bu soru Türkiye’de katıldığı pek çok toplantıda Prof. Dr. Aziz 
Sancar tarafından gündeme getirildi. Prof. Sancar, “Bu sorunun 
yanıtını sosyal bilimciler araştırmalı” dedi.



yüzde 20 bilim Nobellerini almışlardır. Onlar di-
ğer insanlardan daha üstün zekâlı mı? Değiller. 
Onların kültüründe bilime, eğitime önem veri-
liyor. İnşallah bu gibi girişimlerle çocuklarımızı 
bilim yapmaya ve kültürüne alıştırmaya devam 
eder ve gelecek yüzyılda inşallah, bizden son-
raki nesiller artık “Aziz Sancar veya İsmail Ars-
lan Nobel almış, davet edelim” demez. Zaten 
herkes Nobel alıyor, diye dikkat bile etmeyiz. 
Temennim budur. İnşallah Türkiye’de gelecek 
100 yılda Nobeller çoğalır ve kimse gidip No-
belli insanların ofisini basıp illa hocam gelirsin 
demezler.

Bu konuda ne yapmak lazım ve siz neler yap-
tınız?

Çocuklarımıza bilimi sevdirmek gerekiyor. Ço-
cuklarımızı fizik, kimya, biyoloji ve teknoloji 
alanlarında teşvik etmemiz lazım. Çok genç 
yaşlarda deney yapmaya alıştırmalıyız. Deney 
yapmaya alışan insan düşünür ve bu ancak 
öyle alışkanlık haline gelir. Bunu bir gelenek 
haline getirmeliyiz. Her şeyi devletten bekle-
memeliyiz. 

Bu önemli ölçüde de anne ve babaların so-
rumluluğudur. Bunu tekrar ve tekrar söylemek 
lazım, bu Türkiye’deki insanlara borcumuzdur. 
Avrupalısı, Amerikalısı diyor ki, “Sizin tek övün-
düğünüz şey Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü.” Adamın hakkı var. Bilim ala-
nındaki çalışmalarımızı dünyaya duyurmalıyız. 
Ben bu konuda elimden geleni yapıyorum fakat 
bu beni aşan bir sorun.

Köy Enstitülü öğretmenlerin sizi yetiştirdiğini 
ve bugünkü başarınızda onların payının büyük 
olduğunu söylüyorsunuz. Köy Enstitüleri ka-
pandı. Acaba kapanmasaydı bugün sizin gibi 
yetişen insanların sayısında artış olur muydu, 
diye düşünüyor musunuz?

Ben bunları çok düşünmüş değilim. Ama öğret-
menlerin, çocukların yetişmesinde önemi bü-
yük. Benim öğretmenlerim çok idealist insan-
lardı ve çoğu Köy Enstitüsü mezunuydu. Bize 
güzel bir eğitim, en önemlisi de özgüven verdi-
ler. Bizde “Her şeyi yaparız” özgüveni vardı. O 
özgüvenle yetiştik ve bu benim hayatımda çok 
önemli bir yer tuttu. Güzel bir eğitim vermenin 

ötesinde özgüven olması lazım. Benim neslim 
gerçekten güzel yetişti.

Doktorlar kadar öğretmenlerin maaş alma-
sı gerektiğini söylüyorsunuz. Öğretmenlerin 
daha iyi yetişmesi ve daha iyi koşullarda mı 
yaşaması lazım?

Öğretmenler dünyanın her tarafında az takdir 
edilir. Amerika’da da, Avrupa’da da, burada 
da öyle. Dünyanın her tarafında maalesef öğ-
retmenlerimiz takdir edilmiyor. Bu bize özgü bir 
şey değil. Onlar çocuklarımızı, yarının insanları-
nı yetiştiren kişilerdir.

Onlara çok daha fazla değer vermemiz lazım. 
Dünyaya tekrar gelsem öğretmen olmak iste-
rim. Çünkü geleceği onlar yapıyor, onlar ya-
ratıyor. Bence öğretmenlerin, doktorlar kadar 
maaş almak hakkıdır.

Türkiye’ye yolcuğunuzda çok yorulduğunuzu 
ifade ettiniz...

Yoruldum, hem de çok. Nobel almadan önce 
bu kadar çok çalışıp, yorulmamıştım. Şikâyet 
edince bazı yakın arkadaşlarım “Aziz, madem 
memleketini seviyorsun. Şimdi senin görevin. 
Bunları yapman lazım. Çünkü gençlerimiz sana 
bakıyor, sen rol model oldun. Bütün bu koşuş-
turmayı yapman lazım” diyor. Gerçekten çocuk-
ların heyecanını, onların ne kadar etkilendikleri-
ni görüyorum. Onları teşvik etmek için elimden 
geleni yapacağım. 

Laboratuvarda çalışırken yorulduğum, kendi-
me olan güvenimi sorguladığım zamanlar oldu, 
fakat “Ben yaparım” dedim ve devam ettim. 
Allah’a şükür hem memleketimize, hem dünya 
bilimine bir katkı yaptım.

37



Hayatınızda Nobel aldıktan sonra değişen bir 
şey oldu mu?

Laboratuvarda Nobel’den önce bir konu oldu-
ğu zaman ekip arkadaşlarımızla tartışırdık, ba-
zıları itiraz ederdi. Nobel’den sonra her dedi-
ğimi artık yapıyorlar. Ben bundan aslında pek 
hoşnut değilim, tartışılması daha iyi. Şimdi “Hiç 
değilse bunu deneyelim” diyorum. Evde haya-
tımda hiçbir şey değişmedi. Nobel’den sonra 
eve geldim, eşim “Hadi çöpü at” dedi. 

Eskiden de atıyordum, Nobel sonrası da attım, 
şimdi de atıyorum. En önemli sorumluluğum 
Türkiye ile ilgili olanı. En az altı okula adımı ver-
diler. İstanbul’da bir enstitü benim adımı taşı-
yor. Ankara’da araştırma merkezinde de aynı 
durum var. Çalıştığım sağlık ocağında da adım 
bulunuyor. Bütün bunlara layık olmaya çalışa-
cağım. Ama Amerika’ya da borcum var. Çün-
kü oradaki üniversitem bana sağlıklı bir ortam 
sundu ki, ben çalışmalarımı yaptım. Onlara da 
borçluyum. Onların da isteği var.

5 TL’nin üzerindeki DNA’nın yanlış olduğunu 
ve düzeltilmesi gerektiğini önceden de belirt-
mişsiniz, bu ziyaretinizde de dile getirdiniz. Bu 
konuda Merkez Bankası’ndan sizi arayan oldu 
mu?

Yok. Bir cep telefonum olmadığı için benimle 
direkt iletişim kuramazlar ama çevremdekilere 
ulaşabilirlerdi, arayan olmadı.

Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?

Bu ziyaretten sonra Amerika’ya dönüşümde dü-
şünmem lazım. Çünkü orada gerçekten şu an 
çok güzel araştırmalarım var. Onları bitirmem 
gerekiyor. Ancak, dediğim gibi Türkiye’ye olan 
borcumu hissediyorum ve onu yerine getirmek, 
aynı zamanda da çalışmalarımı sürdürmek için 
bunları nasıl denkleştireceğimi planlamam şart.

2015 Nobel Kimya Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. 
Aziz Sancar, ‘Yüzyılın Beyin Cerrahı’ ve Dünya 
tıp tarihine geçen 50 hekimden biri olma un-
vanını kazanmış olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile 
Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlik-
le bir araya geldi. Öğrencilerin Sancar’a ilgisi 
yoğundu. Konferans salonuna yoğunluktan do-
layı bazı öğrenciler giremedi. Ödül sayesinde 
Türkiye’de Tom Cruise kadar ünlü biri haline 
geldiğini söyleyen Prof. Sancar, “Pop-star mu-
amelesi görüyorum. Sağ olun” dedi. Çalışma-
larının ders kitaplarında okutulduğunu ve Çinli, 
İngiliz ile ABD’lilerin bundan haberdar oldu-
ğunu belirten Sancar, “Fakat Türk milleti bunu 
bilmiyordu. Allah milletimize akıl versin” dedi. 
Sancar şunları söyledi:

“Gazi Yaşargil hocamız Nobel almadı, ben al-
dım. Bu benim hocamızdan daha iyi bilim in-
sanı olduğumu göstermez. Nobel nasıl seçi-
lir, verilir; karışık bir şey. Ben bilime, insanlığa 
araştırma yaparak 40 yıldır hizmet ediyorum. 
Yaptığım çalışmalar 30-35 yıldır ders kitapların-
da. Bana Nobel kazandıran araştırmalar 30-35 
yıl önce yapıldı. Dünyanın her tarafında bunlar 
biliniyor. Fakat Türk milleti bunu bilmiyordu. Bi-
limsel konularda çalışanlar biliyordu; genetikte, 
biyokimyada okutulurdu. Allah milletimize akıl 
versin. Biz kavga gürültüyü çok severiz. Eğer 
bir sebep yoksa, bir sebep yaratır kavga başla-
tır, onunla uğraşır, enerjimizi harcarız. Bedrettin 
Dalan’ın söylediği gibi Atatürk ve Cumhuriyet’in 
yaptığı bilimsel evrimlere ve İsveçlilere teşekkür 
borcumuz var. Onlar bu ödülü verdiler, onların 
sayesinde buradayım. Beni en çok sevindiren 
gençlerimiz için ilham kaynağı olmasıdır.” 

* 26 Mayıs 2016 tarihli Hürriyet Gazetesinden 
alıntıdır. Bu röportajın dergimizde yayınlanması 
hususunda Sayın Nuran Çakmakçı’ya katkıların-
dan dolayı şükranlarımızı sunarız.
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15 TEMMUZ 2016’DA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE, 
DEMOKRASİYE, MİLLÎ İRADEYE, HUKUKA, MİLLETİMİZİN 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE KARŞI YAPILMAYA ÇALIŞILAN 
AŞAĞILIK DARBE GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ !

Devletimiz ve milletimiz el ele bu çirkin girişimi durdurmuş, bu alçak vatan hainlerine 
gereken dersi tarihe altın harflerle yazılacak bir kahramanlık göstererek vermiştir. 

En büyük dileğimiz, birlik ve beraberlik ortamımızın bir daha sarsılmaması ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet bakî olmasıdır.

Millî Eğitim Vakfı ailesi olarak bu hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, demokrasimize yapılmaya 

çalışılan bu alçak müdahalenin bir daha asla gerçekleşmemesi dileğiyle, 
tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 



Kapadokya
“Güzel  Atlar Ülkesi”
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60 milyon yıl önce Hasan Dağı, Erciyes ve Gül-
lü Dağ’dan püsküren lav ve tüflerin oluşturduğu 
yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca 
yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu ortaya çı-
kan kaya şekilleriyle insana kendini adeta baş-
ka bir dünyada hissettiren Kapadokya, UNES-
CO Dünya Miras Listesindeki bölgeleriyle haklı 
bir üne sahip. 

Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güney-
de Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray 
ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan Kapa-
dokya, dünyanın dört bir yanından ziyaretçile-
rini binlerce yıldır olduğu gibi sevgi, şefkat ve 
içtenlikle karşılıyor. Nevşehir, Niğde, Aksaray 
ve Kayseri illerine yayılmış coğrafyasıyla ade-
ta doğal ve tarihî bir başyapıt. Doğa ve tari-
hin bütünleştiği Kapadokya’da coğrafi olaylar 
Peribacaları’nı oluştururken, tarihî süreçte, in-
sanlar da bu peribacalarının içlerine evler, ki-
liseler ve manastırlar oymuş bunları fresklerle 
süsleyerek binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini 
günümüze taşımıştır. 

Tarihi: İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme 
kadar uzandığı Kapadokya’nın yazılı tarihi Hi-
titlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini 
barındıran ve ülkeler arasında tîcari ve sosyal 
bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu’nun da 
önemli kavşaklarından biridir. M.Ö 12. yüzyıl-
da Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüyle bölgede 
karanlık bir dönem başlar. Bu dönemde Asur 
ve Frigya etkileri taşıyan geç Hitit Kralları böl-
geye egemen olur. Bu Krallıklar M.Ö 6. yüzyıl-
daki Pers işgaline kadar sürer. M.Ö 332 yılında 
Büyük İskender, Persleri yenilgiye uğratır, ama 
Kapadokya’da büyük bir dirençle karşılaşır. Bu 
dönemde Kapadokya Krallığı kurulur. M.Ö 3. 
yüzyıl sonlarına doğru Romalıların gücü bölge-
de hissedilmeye başlar. M.Ö 1. yüzyıl ortaların-
da Kapadokya Kralları, Romalı generallerin gü-
cüyle atanmakta ve tahttan indirilmektedir. M.S 
17 yılında son Kapadokya kralı ölünce bölge 
Roma’nın bir eyaleti olur.

MS 3. yüzyılda Kapadokya’ya Hristiyanlar gelir 
ve bölge onlar için bir eğitim ve düşünce mer-
kezi olur. 303-308 yılları arasında Hristiyanlara 
uygulanan baskılar iyice artar. Fakat Kapadok-
ya baskılardan korunmak ve Hristiyan öğretiyi 

yaymak için ideal bir yerdir. Derin vadiler ve 
volkanik yumuşak kayalardan oydukları sığı-
naklar Romalı askerlere karşı güvenli bir alan 
oluşturur.

Daha sonraki yıllar “Kapadokya’nın Babala-
rı” olarak adlandırılan insanların, dönemi olur. 
Fakat bölgenin önemi, III. Leon’un ikonları ya-
saklamasıyla doruk noktasına ulaşır. Bu durum 
karşısında, ikon yanlısı bazı kişiler bölgeye sı-
ğınmaya başlar. İkonoklazm hareketi yüz yıldan 
fazla sürer (726-843). Bu dönemde birkaç Ka-
padokya kilisesi İkonoklazm etkisinde kaldıysa 
da, ikondan yana olanlar burada rahatlıkla iba-
detlerini sürdürdüler. Kapadokya manastırları 
bu devirde oldukça gelişir.

Yine bu dönemlerde, Anadolu’nun Ermenistan’dan 
Kapadokya’ya kadar olan Hristiyan bölgeleri-
ne Arap akınları başlar. Bu akınlardan kaçarak 
bölgeye gelen insanlar bölgedeki kilisele-
rin tarzlarının değişmesine sebep olur. 11. ve 
12. yüzyıllarda Kapadokya Selçukluların eline 
geçer. Bu ve bunu takip eden Osmanlı za-
manlarında bölge sorunsuz bir dönem geçirir. 
Bölgedeki son Hristiyanlar 1924-26 yıllarında 
yapılan mübadeleyle, arkalarında güzel mima-
ri örnekler bırakarak Kapadokya’yı terkeder.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Gö-
reme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı 
Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, 
Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik 
Alanı bölgeleriyle doğduğu günkü kadar büyü-
leyici bu kentte mutlaka görmeniz gereken yer-
leri sizin için derledik.

Güllüdere Vadisi: 
Pek çok kilise, manastır ve yaşam alanı kalıntı-
larının bulunduğu vadi, Peribacası oluşumları-
nın en iyi izlenebileceği trekking parkuru olarak 
rağbet görüyor. Üç Haçlı Kilise ile Ayvalı Kilise 
görülebilir.

Zemi Vadisi: 
Ürgüp-Nevşehir Yolu üzerinde yer alan Zemi 
Vadisi, Göreme-Açık Hava Müze arasında bu-
lunuyor.  Sarnıç Kilisesi, Saklı Kilise, Görkünde-
re Kilisesi ve El Nazar Kilisesi de vadi içinde 
mutlaka gezilmesi gereken yerler.
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Aşk Vadisi:
Bağlıdere Vadisi olarak da bilinen vadi, Göre-
me-Uçhisar yolu üzerindeki Örencik’ten baş-
layıp, Göreme-Avanos yolu üzerinde biten bir 
alanda yer alıyor. Balon turlarının hava koşulla-
rına göre muhakkak uğradığı vadi, Kapadokya 
gezilecek yerler  arasında yürüyüş için de ol-
dukça uygun.

Günbatımı Alanı:
Göreme gün batımını izlemek için Kapadokya’nın 
en özel bölgelerinden biri. Kapadokya, günba-
tımı saatlerinde kızıl bir görüntü alıyor. Günü 
güzel bir manzara ile bitirmek için buraya gidin.

Uçhisar:
Kapadokya’nın en yüksek noktası olan Uçhisar, 
tüm Kapadokya bölgesinin en güzel panoramik 
seyrinin yapıldığı tepe üzerine kurulu. 

Paşabağ Vadisi:
Rahipler Vadisi olarak bilinen Paşabağ, Kapa-
dokya gezilecek yerler en önemli yerlerin ba-
şında. Şapkalı peri bacası oluşumlarının ilginç 
örneklerinin görülebileceği bu vadi adından da 
anlaşılacağı gibi eskiçağlarda keşişlerin inziva 
yeri olarak kullandıkları bir bölge.

Devrent Vadisi:
Hayal Vadisi veya Perili Vadi olarak da bilinen 
Devrent Vadisi, Avanos’ta yer alıyor. U şeklinde 
bir yapısı olan vadi, meşhur deve figürünün be-
lirdiği peribacasıyla da ünlü. Kapadokyanın bu 
görülmesi gereken bölgesinde, uzaktan elleri 
açık rahibeye benzeyen Meryemana peribaca-
sını da görülmeye değer.

Çavuşin Köyü: 
Göreme-Avanos yolu üzerinde, Göreme’ye 2 

km uzaklıkta yer alan Çavuşin, Kapadokya böl-
gesinin en eski yerleşim yerlerinden biri. Hris-
tiyan dervişlerinin ve topluluklarının yaşadığı 
bir bölge olan köyün en eski yapısı 5’inci yüzyıl 
tarihli Vaftizci Yahya Kilisesi. Güllüdere’nin ya-
kınındaki Haçlı Kilise aynı zamanda Müslüman 
Arapların akınlarına karşı savunma amaçlı ola-
rak da kullanılmış. 

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi:  
Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve mimari özel-
liklerini yansıtan ve Türkiye ile dünyadan top-
lanmış 200’den fazla bebeğin sergilendiği 
müzede, tematik bölümlere ayrılmış el yapımı 
bebekler, kostümleri ve yapılan özgün düzenle-
meleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine 
sunuluyor.

Sobesos Antik Kenti:
Ürgüp’e bağlı Şahinefendi Köyü’nün güneyin-
de yer alan Sobesos Antik Kenti, Örencik ola-
rak adlandırılan bölgede bulunuyor. 4. yüzyılın 
ortalarına ve 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen 
yapılar Sivastika, Meander ve Haç motifleriyle 
dikkat çekici.

Ortahisar:
Hristiyanların bölgeden ayrılmadan önce 
manastır yaşamına ait örnekler bıraktığı 
Ortahisar’da, Tavşanlı, Harim, Sarıca, Cam-
bazlı, Balkan Deresi Kiliseleri ile Hallaç Dere 
Manastırı görülmesi gereken yerler arasında. 
Kapadokya yaşantısını yansıtan bölgenin tek 
Etnografya Müzesi’nin de bulunduğu köy, Ür-
güp-Nevşehir yoluna 1 km mesafede yer alıyor.

Uçhisar

Güllüdere Vadisi
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Ortahisar Kalesi:
Bizans döneminde yapıldığı düşünülen kale, 
Göreme ile Ürgüp arasında yer alıyor. Hem ba-
rınma hem de stratejik amaçla yapılmış olan 
kale içerisinde bağlantı koridor, oda ve tüneller 
bulunuyor. Tırmanılarak zirvesine ulaşılabilen 
Ortahisar Kalesi’nin tepesi bir seyir alanı ve fo-
toğraf çekme noktası olarak öne çıkıyor

Zelve:
Üç vadiden oluşan, sivri uçlu ve geniş gövdeli 
peribacalarının en yoğun olduğu bölge. Özel-
likle 9’uncu ve 13’üncü yüzyılda Hristiyanların 
önemli yerleşim ve dini merkezlerinden biri olan 
Zelve, aynı zamanda eğitim verilen manastırla-
rın da bulunduğu bir yöre. Vadideki en önemli 
yapılar ikonoklastik dönem öncesinde yapılmış 
olan Balıklı, Üzümlü ve Geyikli Kiliseleri.

Mustafapaşa:
Ürgüp İlçesine bağlı, Mustafapaşa Kasabası 
barındırdığı 30’a yakın kilise ve şapelle, 1924 
yılında yapılan nüfus değişimine kadar Hristi-
yanların yoğun yaşadığı bir bölgeydi. 

Kaymaklı Yeraltı Şehri:
Nevşehir’e 20 km mesafedeki Kaymaklı 
Kasabası’nda yer alan 8 katlı, 5000 kişi kapa-
siteli, yerin 20 metre altı olan 4 katının ziyare-
te açık olduğu bir şehir. MÖ. 3000 yılına kadar 
giden tarihiyle Hititlerin inşa ettiği bilinen kent, 
Roma ve Bizans dönemlerinde oyma işlemi de-
vam ettirilerek genişletilmiş.

Ihlara Vadisi:
Eski ismi Peristremma olan Ihlara Vadisi’nde ilk 
yerleşimin 4. yüzyılda başladığı biliniyor. Ka-
yalara oyulmuş freskli kiliseler, korunarak yer-
yüzünde eşine rastlanmayan bir tarih hazinesi 
olarak günümüze kadar ulaşmış bulunuyor.

Mazı Yeraltı Şehri:
Antik dönemlerdeki adı Mataza olan kentin, 
dört farklı girişi bulunuyor. Gerek hayvan ahırla-
rının fazlalığı ve gerekse de şırahaneleriyle çok 
uzun süreler kullanılmak üzere inşa edildiği dü-
şünülen kentin en görkemli bölümlerinden biri 
de ahırlardan açılan kısa koridorlar vasıtasıyla 
ulaşılan kilisesidir.

Gaziemir Yeraltı Şehri:  
Girişindeki Hitit tarzı taş bindirme tekniği ile ya-
pılmış geçit Boğazkale’den sonra türünün ikinci 
örneği sayılıyor. Tarih boyunca Bizans ve Sel-
çuklu döneminde de kullanılan yer altı kervan-
sarayı ortada bir meydan ve çevresinde açılmış 
odalardan oluşuyor. İki kilise, şarap yapım atöl-
yesi ve çok sayıda şarap küpünün bulunduğu 
yeraltı şehrinde erzak depoları, ocaklar, hayvan 
barınakları ile yaşam mekânları dikkat çekiyor.

Zelve Vadisi

Ihlara Vadisi

Kapadokya Evleri
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Dünyanın İlk Kuantum Telekomünikasyon 
Uydusu Başarıyla Fırlatıldı

Stonehenge’in Yanı Başında Önemli Keşif

Çin, Micius adı verilen dünyanın ilk kuan-
tum telekomünikasyon uydusunu başa-
rıyla fırlattı. Ülkenin kuzeyinde bulunan 
Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden 
Uzun Yürüyüş 2D (Long March) taşıyı-
cı roketiyle fırlatılan Micius adlı kuantum 
telekomünikasyon uydusu, yörünge-
ye oturdu. Çok kapsamlı kuantum ileti-
şim testleri yapacak olan uydu, Çin’in 
2030’da kurmayı hedeflediği küresel ku-
antum telekomünikasyon ağı çalışmalarının bir parçası olacak. Dünya yüzeyinden 500 kilometre 
yukarıda en az iki yıl görevde olacak 631 kilogram ağırlığındaki uydu, mantık felsefesi alanında en 
eski üç sistemin kurucularından biri olan ve Micius olarak bilinen Çinli filozofun adını taşıyor. Çin 
dışında Avusturya, Singapur, Almanya, İngiltere, Kanada ve İtalya’nın da kuantum telekomünikas-
yon teknolojisi çalışmaları bulunuyor. Kuantum uydu çalışmalarına 2011 yılında başlayan Çin, bu 
projeyle siber güvenliği artırmayı hedefliyor. (Anadolu Ajansı)

Bölgede çalışmalar yapan arkeologlar Stonehenge’in 
yanı başında tahtadan yapılmış daha eski bir yapının 
kalıntılarını buldu. M.Ö. 2300 yıllarında inşa edilmeye 
başladığı düşünülen Stonehenge’in yanıbaşındaki tah-
ta yapının, 500 metre çapında olduğu açıklandı. Yapı-
lan açıklamanın en dikkat çeken yönü ise, bu yapının 
Stonehenge’in rakibi olabileceği ihtimali. Söz konusu 
açıklamaya göre, Stonehenge’den eski olan yapı, bin-

lerce yıl önce inşa edilmeye başlandı ancak yapımı bitirilemedi. Bitirilemeyen bu yapıdan sonra 
yapımına başlanan ve daha komplike bir inşa süreci gerektiren Stonehenge’in bu nedenle o dö-
nem yaşanan bir dizi siyasi çekişmenin sembolü olabileceği belirtiliyor. (www.ntv.com.tr)

NASA’nın İstanbul Fotoğrafları Yayınlandı
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) Instagram hesabın-
dan İstanbul’un uzaydan çekilmiş görüntülerini yayınlandı. 

Astronot Jeff Williams’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çektiği 
İstanbul ve boğaz görüntüleri NASA’nın resmî Instagram hesa-
bından paylaşıldı. Videonun açıklamasında “İstanbul Boğazı’nda 
seyahat... Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran kıta sınırı” 
ifadelerine yer verdi. 

Uluslararası uzay istasyonu dünyanın en önde gelen düşük yer 
çekimi laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Ayrıca fizik, kimya, ast-
ronomi, meteoroloji ve daha birçok alanda deneyler yapılmasına 
olanak sağlıyor. (www.cnnturk.com.tr)
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Dünyanın En Yaşlı Omurgalısı Bir Köpekbalığı

Bu Yıl da Dünya Kaynaklarını Erken Tükettik

Grönland köpek balıklarını araştıran Kopenhag 
Üniversitesi bilim adamları, hayvanların yaşını 
belirlemek için radyokarbon tarihleme yönte-
mini kullandı. Yapılan testler, dünyanın en uzun 
ömre sahip omurgalısının yaklaşık 400 yaşında 
olan dişi bir köpek balığı olduğunu ortaya koy-
du. Araştırmada kazara balıkçıların ağına takı-
lıp ölen 28 köpek balığını kullandıklarına işaret 
eden bilim adamları, diğer hayvanların yaşla-
rının da yaklaşık 300 olduğunu belirtti.  Araş-
tırmacılar, Grönland köpek balıklarının yılda 1 

santimetre uzadıklarını ve ancak 150 yaşından sonra üremeye başladıklarını da ortaya çıkardı. 
Araştırmayı yöneten deniz biyoloğu Julius Nielsen, “Grönland köpek balıklarının olağanüstü hay-
vanlar olduğunu biliyorduk, ancak araştırma sonuçları bizim için bile sürpriz oldu.” dedi. 

Nielsen, “Grönland köpek balıklarının göz mercekleri, özel bir madde içeriyor. Bu madde, me-
tabolizma ile hiçbir reaksiyona girmeyen proteinler içeriyor. Yaşlarını belirlemek için bu dokuları 
kullandık. Hayvan henüz çok küçükken oluşan bu proteinleri karbon tarihleme yöntemiyle incele-
dik. Yaklaşık 5 metre boyundaki dişi bir köpek balığından aldığımız proteinler, hayvanın yaklaşık 
400 yaşında olduğunu gösterdi. Yöntem tam bir tarih vermediği için hayvanın en az 300, en fazla 
500 yaşında olduğunu düşünüyoruz. Ama 400’lü yaşlarda olması en büyük olasılık.” diye konuştu.  
Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki soğuk ve karanlık sularda yaşamlarını sürdüren Grönland köpek 
balıkları, hemcinslerine oranla çok daha yavaş yüzmeleriyle tanınıyor. Daha önce bulunan en yaşlı 
omurgalı, 211 yaşındaki bir beyaz balinaydı. (www.milliyet.com.tr)

Her yıl ‘Dünya Tükenme Günü’nü, tüketim 
alışkanlığımızın doğanın kendini yenileme 
gücünü yılın hangi gününde tükettiğini he-
saplayan Global Footprint Network (GFN), 
2016’da bütün doğal kaynakları şimdiden 
(Ağustos ayı) tükettiğimizi ve gezegenimizin 
kırmızı alarm verdiğini duyurdu. Dünya gene-
linde 90’ın üzerinde partneri bulunan düşün-
ce kuruluşu GFN, doğaya verdiğimiz zararı 
onaramayacağımızın altını çizdi. Fosil enerji 
hammaddesi sarfiyatı ‘ekolojik ayak izimizin’ 
yüzde 60’ına tekabül ediyor. Çin, ABD, AB ve 
Hindistan karbondioksit üretiminin en fazla olduğu bölgeler. Kişi başına karbon emisyonu ise bu 
sıralamadan farklılık gösteriyor. Küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutabilmek için her dünya-
lının 2 tondan fazla karbon üretmemesi gerekiyor. Dünya nüfusu hızla artarken, tarımsal araziler 
genişliyor, erozyon, yıpranma ve imar yüzünden verimli topraklar ve orman alanları küçülüyor. Her 
bir Avrupalının gıda maddesi tüketimini karşılayabilmesi için 3 bin 100 metre kare toprağa ihtiyacı 
var. Küresel paylaşım adîl olsaydı, hepimiz 2 bin metre kare toprakla yetinmek zorunda kalırdık. 
Oysa, insanların ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilmesi için kişi başına teorik olarak 1,8 hek-
tarlık arazi gerekiyor. Ne kadar tüketildiği hayat tarzına bağlı. Örneğin bir Alman, tüketim ihtiyacını 
5,1 hektarlık araziyle karşılayabiliyor. (www.ntv.com.tr)
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Türk Tasarımı ‘İnsansız Araca’ ABD’den Ödül

80 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Bulundu

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu ve ekibinin, tarım 
arazilerinde mahsul toplama, yük taşıma, sulama, ilaç-
lama gibi görevler için tasarladığı “Eco Barrow” isimli 
insansız araç, ABD’deki “International Design Awards” 
isimli uluslararası tasarım yarışmasında ödül aldı.Gür-
su, tasarıma ilişkin şu bilgileri verdi:“Elektrik enerjisiy-
le çalışan tasarım, tarım, yapı ve savunma gibi çeşitli 
sektörler için özelleşebilecek bir araç çözümü öneri-
yor. Tarım arazilerinde kullanılmak üzere geliştirilen in-
sansız araç, yük taşıma, sulama, ilaçlama, kazı ve vinç 
gibi çeşitli görevler için modüler yapıda bir platform 
sunuyor. Elektrik motoruyla çalışan paletli sistem, ön-
ceden tanımlanmış bir patikada yol alabiliyor veya kumanda ile yönetilebiliyor. Çok işlevli platform 
sayesinde büyük araçların giremediği bölgelerde mahsul toplama ve tarım faaliyetlerinde otoma-
tizasyon sağlanabilecek.” (Anadolu Ajansı)

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da 1,2 metre ge-
nişliğinde dinozor ayak izi bulundu. Ayak izinin 
80 milyon yıl önce yaşamış etobur Abelisaurus 
dinozoruna ait olduğu düşünülüyor.   Paleonto-
log Sebastian Apesteguia, Abelisaurus dino-
zorunun bir zamanlar Güney Amerika’da yaşa-
dığını söyledi.  Apesteguia, ayak izinin Güney 
Amerika’da 65 milyon yıl önce sona eren Kre-
tase Dönemi’nden bu yana bulunan etobur di-
nozor kalıntılarının en büyüğü olduğunu belirt-
ti. Ayak izinin, dinozor izlerine sıkça rastlanan 

Maragua kraterinde bir turist rehberi tarafından bulunduğu kaydedildi. Güney Amerika’da yaşa-
yan Abelisaurus, yaklaşık 7-9 metre uzunluğunda bir etoburdu. (AA.)

Karbondioksitten Yakıt Elde Edildi
Bilim adamları, laboratuvar ortamında fotosenteze benzer bir süreç yaratarak karbondioksidi 
kullanılabilir yakıta dönüştürdü. ABD Enerji Bakanlığının Argonne Ulusal Laboratuarı ve Illinois 
Üniversitesinden araştırmacılar, “yapay yaprakta”, fotosentez sırasında bitkilerin katalizör olarak 
kullandığı enzim yerine “tungsten diselenide” denilen metal bileşiği kullandı. Araştırmacılar foto-
senteze benzer sürecin sonunda karbondioksidi karbonmonokside dönüştürmeyi başardı.Bilim 
adamları, sera gazı olmasına rağmen kimyasal açıdan karbondioksitten çok daha aktif olan kar-
bonmonoksidi kullanılabilir bir yakıt türü olan metanole dönüştürmüştü.

Araştırmayı yürüten ekipten Larry Curtiss, tek başına karbondioksidi başka bir şeye dönüştürme-
nin zor olduğunu, kardondioksidin karbonmonokside dönüşmesi tepkimesine doğada rastlan-
madığını belirterek, “Fotosentezde ağaçlar enerji kaynağı üretmek için ışık, su ve karbondioksit 
kullanıyor. Deneyimizde biz de aynı girdileri kullanıyoruz ama farklı ürünler elde ediyoruz.” dedi.
Curtiss, kullandıkları “tungsten diselenide” katalizörünün 100 saatin üzerinde dayanma süresi 
olduğunu kaydetti. (Anadolu Ajansı)
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Şeref Üyesi

Yeryüzündeki insanlık tarihi-
nin kadim milletlerinden Türkler, 
Orta Asya’da bugünkü Özbekis-
tan, Türkmenistan, Kırgızistan, 
Afganistan’ın kuzeyi, Çin’in do-
ğusu yaşarken kuraklık nedeniyle 
hep batıya doğru göç etmişler; 
İran’ın da etkisiyle 8. yy. dan iti-
baren İslâmiyeti kabul etmişlerdir. 
İran’a gelişlerini takiben Türkistan 
Devleti, Hiva bölgesinde Harzem-
şahlar, Buhara ve diğer Emirlikler-
den sonra Büyük Selçuklu dev-
letini kurmuşlardır. 11.Yüzyıldan 
itibaren de Anadolu’ya akınlar ha-
linde gelmişler, Anadolu Selçuklu 
Devleti ve çok sayıda diğer Türk 
Beyliklerini kurarak Avrupa içleri-
ne kadar ilerlemeye başlamışlar-
dır. 1299 yılında kurulan  Osmanlı 
Devleti ise İstanbul’un fethinden 
sonra Osmanlı İmparatorluğu 
olarak anılmış, fiilen 1918 de, res-
mense; 1923 yılında  sona eren 
İmparatorluk, yerini Türkiye Cum-
huriyeti ve bölgede kurulan diğer 
ulus devletlere bırakmıştır. 

8.yy.da Türklerin İslâmiyeti kabul 
etmesiyle doğuda Çin sınırından 
başlayan; batı da İber Yarıma-
dasının tamamına, Sicilya, Kıbrıs 
gibi Akdeniz adalarından; tüm 
Kuzey Afrika’ya, İran-Pakistan ile 

Anadolu yarımadasının yarısı na 
uzanan coğrafya İslâm Devleti-
nin kontrolüne geçmiştir. Halifeli-
ğin Abbasilere geçmesiyle İslâm 
Devleti’nin yönetim merkezi de 
Şâm’dan, Bağdat’a geçmiştir. 
İslamiyet’in yayılıp geliştiği sınırlar 
içinde kalan, eski uygarlıkların ve 
bilimin de beşiği olan bu bölge 
aynı zamanda Sümer-Babil-Asur 
uygarlığının geliştiği Mezopotam-
ya ile Yunan-Helen uygarlığının 
geliştiği Doğu Akdeniz bölgesi, 
Hint uygarlığı’nın geliştiği İndus 
-Ganj bölgesini de kapsamaktay-
dı.

Devletin merkezi olan Bağdat 
aynı zamanda Dünya’nın en bü-
yük şehri ve eski dünyanın merke-
zi konumundaydı. 745-775 yılları 
arasında İslâm Devleti’ni yöneten 
Halife Mansur, bu çağda Romalı-
ların yakım ve yıkımına marûz ka-
lan İskenderiye kütüphanesinden  
kurtarılabilen eserlerden Yunan 
ve Helen bilimcilerin kitaplarını 
Arapçaya tercüme ettirdi. Antak-
ya, Urfa, Nusaybin gibi merkez-
lerdeki kitaplar tercüme edilerek 
dünya mirasına kazandırılmaya 
çalışılırken; Orta Asya’da yaşayan 
Türkler ve İranlılar da topladıkları 
Hint kitaplarını Farsça ve Arap-
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çaya tercüme ediyorlardı. 750-800 yılları arası 
yıllarda Semerkant ve Buhara şehirlerinde kitap 
yazımı için ince kağıt üreten iki kağıt fabrikası 
kurulmuştu. 

Halife Harun Reşit (786-809) ve oğlu Mem’un 
(813-833) zamanında, başta Bağdat olmak 
üzere ülkenin Şam Kahire, Tebriz, Tahran, Se-
merkant, Buhara ve Hiva gibi kentlerinin yanı 
sıra, İspanya’nın Cordoba, Toledo ve Sevilla 
gibi büyük şehirlerinde medreseler, hastaneler 
ve rasathaneler açıldı. Ülke genelinde yetenekli 
gençler bölgelerindeki veya Bağdat’daki med-
reselerde toplanarak devlet destekli eğitildiler. 
Özellikle Halife Mem’un Bağdat’ta Beytül Hik-
ma (Bilimler Evi veya bir tür bilimsel araştırma 
enstitüsü) ve Bağdat Hastanesini açarak ya-
şayan Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan hekim-
leri bu hastanelerde görevlendirmişti. Hatta 3 
başhekimin her biri farklı dindendi. Bu destekle 
sonradan Batı Bilim tarihçilerinin “İslâmın Altın 
Çağı” olarak tanımladıkları bilimde öncülük dö-
nemi başlatılmış oldu. 

Moğol İmparatoru Hülâgü’nün Bağdat’ı işgâl 
edip yakıp yıkması sırasında büyük yara alan, 
sekteye uğrayan bilimsel öncülük ve bilim-
sel araştırmalar Meraga, Semerkant, Buhara, 
Cordoba, Grenada, Kayseri, Erzurum, Sivas 
ve Konya gibi şehirlerdeki eğitim kurumları ve 
şifâhânelerle 13.yüzyılın sonuna kadar bir süre 
daha devam etmiş olsa da; Osmanlı’nın en ge-
niş topraklara sahip olduğu devlet gücünün en 
üst düzeye ulaştığı  Yavuz ve Kanunî zamanın-
da bilimsel anlayış ve bilime desteğin azalma-
sıyla çöküş başlamıştır.  

İslâmın Altın Çağı’nın en büyük filozofu Fara-
bi, en büyük Hekimi İbnî Sîna (980-1037), en 
büyük fizikçi ve coğrafyacısı astronom Birunî 
(Beyrunî) (973-1051), cebiri geliştiren ve onda-
lık sistemde ilk kez 0 (sıfırı) kullanan Harezmî 
(780-850) Özbekistan Türkleridirler. Altın Çağ’ın 
diğer meşhur İslam bilimcilerinden Rezzan El 
Cezerî, İbnî Türk, Pîrî Reis, Ali Kuşçu, Akşem-
settin, Kadızade el Rumî, El Kaşanî, Nasuret-
tin Tusî  de Orta Asya kökenli Türklerdir. Bilim 
anlayışına, islam inancına ve kültür hayatımıza 
büyük katkılar sağlayarak, İslâm dininin Avru-
pa ve Türkler arasında yayılmasına etki eden 
Hacı Bektaş Velî, hadis uzmanı Sahihî Buharî, 

tarikat kurucusu Bahaettin Nakşibendî, Ahmet 
Yesevî, Divanı Lügat-i Türk’ün yazarı  Kaşgarlı 
Mahmut, İmam Maturidî, Mevlana Celaleddini 
Rumî hep Türkistan da eğitim gördükten sonra 
Anadolu’ya geçerek fikir hayatımızı zenginleş-
tiren Türklerdir. Bu alimlerin büyük çoğunluğu 
Buhara, Hiva ve Semerkant medreselerinde 
eğitim görmüşlerdir. İslam Altın Çağı’nın en bü-
yük göz hekimi optikçisi, ilk kez karanlık odayı 
yaparak optik deneyler yapan, Rönesans dö-
nemini fizikçilerini en çok etkileyen İbni Haytam 
veya İbnî Heyzem el Hasan (965-1039)’ın  bile 
Arap değil Türkistanlı, yani Türk asıllı olduğu 
yazılmaktadır. Büyük Selçuklu döneminin meş-
hur Başveziri Nizâm-ül Mülk tarafından Bağdat 
ve birçok büyük İslam şehirlerinde açılan eği-
tim kurumları olan ‘Nizâmiye Medreseleri’ din 
dışı eğitimin verildiği eğitim kurumlarıydı. Mo-
ğol talanına kadarsa Bağdat, dünyanın en bü-
yük şehri ve bilim merkezi idi.
 
Türk akınları daha erken dönemde dağınık bi-
çimde Anadolu içlerine kadar ulaşmış olsa da; 
Anadolu’nun asıl Türkleşmesi 1071 Malazgirt 
Zaferi sonrasında olmuştur. Yol boyunca Ah-
lat, Mardin, Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya 
ve İznik gibi Anadolu şehirlerinde bazıları gü-
nümüze kadar ulaşan medreseler, camiler, 
kervansaraylar, şifahaneler gibi eserler bırak-
mışlardır. Özellikle Anadolu Selçuklu devrinde 
ve ardından Osmanlı öncesi Karamanoğulları, 
Saruhanlılar, Artukoğulları, Dulkadiroğluları gibi 
beylikler döneminden günümüze kadar ulaşan 
Ahlat Mezar taşları, Ahlatlı Harzemşah’ın Div-
riği de yaptığı şifahane, medrese ve Ulucami, 
Kayseri’de Hunat Hatun Külliyesi, Hacıkılıç Ca-
mii ve medresesi, Sahabiye Medresesi, 1206 
yılında tıp eğitimi de yapmak üzere açılan Gev-
her Nesibe Şifahane ve medresesi, Konya Si-
vas ve Erzurum’daki birçok medrese ve cami 
Türklerde yapı sanatı, özellikle taş işçiliğinin ne 
kadar başarılı olduğunu gösterir. Kayseri Os-
manlı yönetimine geçtiği sırada eğitim yapan 
32 medrese bulunduğu kayıtlara geçmiştir. 

Artukoğulları döneminde Diyarbakır Cizre de 
yaşayan Rezzan El Cezerî (1153-1231) tüm 
İslâm dünyasının en büyük mühendisi ve tek-
nisyenidir. Yaptığı şifreli kapı ve sandık kilitleri, 
otomatlar, koşum hayvanlarıyla döndürülen su 
ve nehir suyunu 11 m yukarıya taşıyan pino-
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matik pompalar, saatler, devrine göre çok ileri 
düzeyde makineler yapmış, yaptıklarının çizim 
ve tanımlarını 15 kitapta toplamıştır. Orijinal el 
yazması kitaplarından beşi Topkapı Sarayı Mü-
zesinde bulunmaktadır. Altın Çağ’ın diğer tek-
nologları ise Bağdatlı Musa bin Sakir ve üç oğ-
ludur. Bu kardeşler sıcak ve soğuk suyu sıralı 
akıtan otomat, gemi değirmeni, kendiliğinden 
çalan nefesli çalgılar gibi aletler yaptılar. Suyun 
buhar gücünden faydalanarak et döneri dön-
düren Musa Bin Sakir’in oğulları, su buharını 
bir değirmen çarkı veya deniz taşıtını hareket 
ettirmek için kullanmayı düşünebilseler; James 
Vat’tan 900 yıl önce sanayi çağını başlatmış 
olacaklardı. (Suyun buhar gücünden yararlana-
rak et döndüren aletin prototipi  İstanbul Bilim 
Müzesinde görülebilir.) 

Çinliler Türk akınlarının korkusuyla dünyada 
insan eliyle yapılan en büyük eser olan Çin 
Seddini inşa etmişler, Kubilay Han zamanın-
da Çin’in büyük bir kesimi, Timur zamanında 
Hindistan’ın tamamına yakını, Bâbür Şâh’la 
başlayıp 20. yy.da İngiliz işgâline kadar devam 
eden süreç; Türklerin yönetiminde geçmiştir. 
Bilim ve Teknoloji Tarihi kitabımı yayınladıktan 
sonra Hindistan, İran ve Özbekistan’ı ziyaret 
ederek her birini  onar gün dolaştım. Anado-
lu’daki cami ve medrese mimarîsi, çini süsleme 
sanatı ve hattâ bilimin asıl kaynağının bugünkü 
Özbekistan olduğu kanısına vardım. Atın ve ko-
yunun ilk olarak bu bölgede evcilleştirildiği, ba-
kırın bu bölgede keşfedildiği, bronz yapımı için 
bakıra katılan kalayın Afganistan’dan getirildiği, 
yazıyı keşfeden, bilimin kurucusu Sümerlilerin 
bile bu bölgeden gelmiş olacağı yönünde baş-
ka kaynaklarda da okuduğum ancak bilimsel 
verilerle ispatlanamayan bilgilerin bile doğru 
olabileceği kanısını edindim. 

İslam coğrafyasında, bilim ve teknolojideki bu 
ilerlemeler İmam Gazalî, İbnî Sîna ve Reyhan 
El Birunî arasında “bilimin konusu ve bilimden 
beklenen yarar” başlıklarındaki düşünce ve 
görüş farkını ortaya çıkarmış, bu görüş farkları 
bilimcileri aforoza ya da dinsizlik ithamıyla kar-
şı karşıya bırakmış, sonuçta Gazalî’nin görüşü 
İslâm ülkelerinde hakim olmuştur. Özellikle geç 
Osmanlı döneminde medreselerde ve eğitim 
kurumlarında bilim yerine din eğitimi ve kelâm, 

tıp teknikleri yerini kaderci görüşle her şey alın 
yazısına bağlanmasına bırakmıştır.

“İslam’ın Altın Çağının” son temsilcilerinden 
Devlet başkanı ve Bilim adamı Uluğ Beyin (1394-
1449) Semerkant’ta yaptırdığı Rasathane ve 
medreseyi gördüm. İstanbul’u fetheden Fatih’in 
ricasıyla Uluğ Bey yanında yetiştirip eğittiği Ali 
Kuşçu’yu İstanbul’a göndermiştir. Ali Kuşçu, 
Fatih medresesinde hocalık yapmış, astronomi 
bilgilerini aktarmış ve 1474 de İstanbul’da öl-
müştür. Yine Türk asıllı Nasurettin et Tusi, Tebriz 
yakınında çağın en ilerisi olan Meraga Rasatha-
nesini kurmuş ve 1270 yılında ölümüne kadar 
en ileri gözlemleri yapmış, astronomide kullanı-
lan aletleri keşfederek üretimini sağlamıştır. Batı 
da Endülüs-İspanya-Cordoba’da Sabit bin Kur-
ra, Zerkali, İbni Bacce, İbni Tufeyl astronomi ile 
uğraşmışlar, usturlopu kullanmışlardır. Harranlı 
battani ve usturlabı yaparak kullanan Zerkali de 
meşhur İslam astronomlarıdır. Bu astronomların 
çalışmalarının, sonraki yıllarda güneş merkezli 
sistemi öneren Kopernik ve Kepler’i etkilediği 
yazılmaktadır. Hatta abartılı olsa da 113 kitap 
yazan büyük İslam alimi Biruni’nin eserlerinde 
dünyanın güneş etrafında dönüşünden de söz 
ettiği, yerin yarıçapını deneyle hesapladığı ve 
eğilme açısını bugün hesaplanan doğruluğa 
çok yakın hesapladığı dünyaca meşhur bilim 
tarihçisi ve bilim müzesi kurucusu Fuat Sezgin 
ve din tarihçisi ilahiyatçı Mehmet Bayraktar’ın 
kitaplarında yazılmaktadır. Bu yazarlara ait 
İslam’da Bilim ve Teknoloji kitapları konu ile ilgi-
lenenler için değerli kaynaklardır.

1299 yılında kurulan ve Fatih’in 1453 yılın-
da İstanbul’u fethinden sonra İmparator-
luk adını alan, resmen 1923 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla varlığı sona eren 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Osmanlı 
Türklerinin bilim tarihi ve teknolojinin gelişimi-
ne evrensel bir katkısından söz edemiyoruz. 
Bu sadece benim kişisel görüşüm değil, aynı 
zamanda 10 ciltlik Amerika kaynaklı “World 
History” ansiklopedik kaynağından aldığım bir 
bilgidir. Bu kaynakta çağlara yön veren isimler 
sıralanmış, 1128 yıllık Orta Çağ’da insanlığa 
katkı sağladığı belirtilen 81 kişinin, 5’i dışında 
tamamı İslam alimleriyken; diğer çağlarda hiç-
bir Müslüman ve Türk bilimcinin adı geçme-
mektedir. 
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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden son-
ra Fatih Medresesini kurdu, ilk başta bilime, 
eğitim ve sanata önem verdi. Kendisi bile top 
dökümü tekniği silah yapımı ile uğraştı. Bilimi 
destekledi. Din ve milliyet farkı gözetmeksizin 
Roma, Macaristan ve Orta Asya’dan Ali Kuş-
çu gibi bilim insanları ve sanatçıları İstanbul’a 
getirdi ve destekledi. Onun zamanında bilim 
ve sanat adetâ zirve yaptı. Hocası Aksemsettin 
de büyük bir alîm ve hekimdi. Bu tarihten sonra 
El Suyut, İbnî Barşa, Şerafettin Sabuncuoğlu, 
Takuyiddîn Demirî, Hazerfan Ahmet Çelebi, La-
garı Hasan Çelebi, Evliya Çelebi, Pîrî Reis, Ka-
tip Çelebi, Mimar Sinan. İbrahim Hakkı, Yunus 
Emre, Karacaoğlan, Bakî, Fuzulî gibi münferit 
başarılı bilim / sanat insanı ve mimar yetişse de 
Osmanlı, dünyadaki gelişime ayak uydurama-
dı. Savaş teknolojisi ve sanatında üstünlüğünü 
bir süre daha sürdürdürse de; kısa süre sonra 
bilim, sanat ve düşünce hayatında, teknolojide 
önceliği Batı’ya kaptırdı ve bir daha yakalaya-
madı. 

Demirî, başarılı bir cerrahtı. Mimar Sinan en 
büyük Mimar olarak günümüze de ulaşan su 
yolları, köprüler, kervansaraylar, camiler inşa 
ederek başarısını tüm insanlığa kanıtladı. 

Pîrî Reis, Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük 
haritacısı, denizcisi idi. Özellikle Kitab-ı Bahriye 
ve 1517 de Yavuz Sultan Selim’e ve 1528 de 
Kanunî’ye sunduğu haritalarında Amerika’nın 
Doğu ve Güney sahillerini de gösterdiği için 
Amerika’nın keşfine ışık tuttuğu yazılsa ve halk 
arasında söylense de A.A. Adıvar’ın vurguladığı 
gibi K.Kolomb 1506 yılında öldüğünden ve bu 
sahilleri de çizdiğinden Pîrî Reîs’in bir şekilde o 
haritaları görmüş olabileceği düşünülmektedir. 
Pîrî Reis, Barboros ve Seydî Ali Reis’in çağda-
şı olup son çıktığı Hint seferinden döndükten 
sonra Padişah fermanıyla başı vurularak idam 
edildi. Yani kıymeti bilinemedi. Tarih kitapların-
da Osmanlı’nın yükselme devri ve en geniş sı-
nırlara sahip olduğu devir olarak yazılan bu çağ 
maalesef bilim, teknoloji ve düşünce hayatında 
çöküşün başlangıcı olmuştur.  

İstanbul Rasathanesini kuran ve tüm ölçüm ve 
rasat aletlerini bizzat yaptıran, batı astronomla-
rını etkileyecek kadar büyük bir astronomi alimi 
olan  çağın en büyük mühendisi Takuyiddîn Er 

Reşit, 1575 de Tophane’de kurduğu dönemin 
en büyük rasathanesinin daha on yılı bile dol-
durmadan şeyhülislam fetvasıyla 1583 de top 
ateşi ile yıkıldığını gördü.  

Hezârfen Ahmet Çelebi, kimi tarihçiler şüpheli 
görse de kendi yaptığı planörle uçuş denemesi 
yapan ilk Türk olarak yazılmaktadır. Çağın ve 
Osmanlı döneminin gezgin seyyahı Evliya Çe-
lebi tüm imparatorluğu o çağda gezerek gör-
düklerini kendi üslubu ile yazmış, tanıtmıştır. 
Lagârî Hasan Çelebi 17. yy.da kendi yaptığı 
sekiz küçük kanatlı roketi ile tarihe geçmiştir. Ali 
Ağa yazdığı ve halen Topkapı sarayında bulu-
nan “Umul Gaza” kitabında bu roketlerin resim-
lerini tarihe geçirmiştir. Çağın büyük coğrafya-
cısı ve Türk gemiciliğinin öncülerinden büyük 
alim Katip Çelebi tüm yazdıklarını “Cihânnüma” 
adlı coğrafya kitabında toplamıştır. (A.A Adıvar 
bu kitaba sonradan tercümeler sırasında çok 
eklemeler, abartılar yapıldığını belirtmektedir.)

Bu çağdan sonra sadece bilimde değil her 
alanda gerileme ve kaçınılmaz çöküş başla-
mıştır. 16. yy. sonunda İstanbul’da üniversite ve 
meslek yüksekokulu düzeyinde yüksek öğre-
nim yapan 500 kadar medrese ve 3000 kadar 
mahalle mektebi bulunurken 19. yy. sonunda 
bu okulların sayısı sırayla 100 ve 150’ye kadar 
gerilemiştir. Ülke genelinde özellikle azınlık ço-
cuklarını eğitmek üzere yabancı ve misyoner 
okulları açılmıştır. 

Cumhuriyet kurulurken okuma yazma bilen nü-
fus %10’un altındaydı. Bunlarında yarıdan çoğu 
sadece okuyabiliyordu. İlkokuldan üniversiteye 
tüm öğrenci sayısı da 364.428 idi. Ülkenin tek 
üniversitesi İstanbul Darülfünûnu 19.yy.da ku-
rulabilmiş, bu da 1915 de yeniden yapılandırıl-
mıştı. Sayıştay, Danıştay, Yargıtay gibi kurumlar 
öğretmen okulları gibi birçok modern okul da 
ancak 19. yy.da açılabilmişti.

Bugün üniversite sayımızın 200’e yaklaştığı, 
ilkokuldan üniversiteye 23 milyon çocuk ve 
gencin eğitim-öğretim görmekte olduğu, okur 
yazarlık oranımızın % 80’leri geçerek %90’lara 
vardığı, okulsuz köy kalmadığı göz önüne alı-
nırsa Cumhuriyetin kazanımları daha iyi anlaşı-
lacaktır.   
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Yeni Çağ Hastalığı:Yeni Çağ Hastalığı:
  

Çocuklarda Çocuklarda 
Duruş Duruş 

BozukluğuBozukluğu
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Teknolojinin hayatımızdaki yerinin artmasıyla 
hareketli nesneler, ilgi çekici sesler ve oyunlar-
la dolu mobil cihazlar, çocuk dünyasında her 
geçen gün daha fazla yer kaplıyor. Ancak gün 
içinde çocukların uzun süre sabit pozisyonda 
kalmasına neden olan mobil cihazlar çocuklar 
için birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. 

Çocuklardaki vücut duruşunun ileri yaşlar için 
çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar bilgi-
sayar kullanımının yaygınlaşması sonucu ço-
cukların hem daha az hareket ettiği; hem de 
uzun saatler bilgisayar başında kötü pozisyon-
da oturduğunu belirterek bu duruş bozukluğu-
nun çocuğun ileri yaşlarında boyun, sırt ve bel 
ağrılarına yol açabileceği konusunda ebeveyn-
leri uyarıyorlar. 

Anne-babaların çocukla-
rını dikkatle izlemesini ve 
çocuk uzun süre ayakta 
durduğunda kamburlaş-
ması, başının önde dur-
ması durumunda duruş 
bozukluğundan söz edi-
leceğini belirten uzmanlar 
“Çocuk özellikle boyun 
veya sırt ağrısından yakı-
nıyorsa doktora başvur-
mak gerekir” diyor.

Çocuklarda doğru bir omurga; arkadan bakıl-
dığında kafatası kemiği ile boyun omurgası-
nın birleşim yerinden kuyruk sokumuna kadar 
omurga dik bir doğru halinde inmeli, omuz 
yükseklikleri ve leğen kemiği hizaları sağ ve sol 
tarafta eşit olmalı, yandan bakıldığında baş ile 
omuz aynı hizada olmalı, sırt ve bel eğrilikleri 
aşırı çıkık ya da aşırı düz olmamalı.

Omurganın yana eğriliği (skolyoz), sırt omur-
gasının arkaya doğru aşırı kavislenmesi (kifoz) 
gibi çeşitli duruş bozuklukları olduğunu ifade 
eden uzmanlar,  çocukta skolyoz veya kifoz 
düşünülmesi durumunda mutlaka bir doktora 
başvurulması gerektiği tavsiyesinde bulunu-

yor. Vücudun kötü kullanılması ve alışkanlığa 
bağlı duruş bozuklukları doğru oturma, vücudu 
kullanırken doğru durmaya çabalama, sırt, bo-
yun ve bel kaslarını güçlendirici egzersizler ve 
sporla önlenebilir.

Ailelere, masa, sandalye ve bilgisayarın uygun 
ergonomik koşullara göre düzenlendiğinden 
emin olunması tavsiyesinde bulunan uzmanlar 
“Ekran göz hizasında olmalı, sandalyede otu-
rurken ayaklar yere basmalı, dizlerin seviyesi 
kalça seviyesinden biraz daha yüksekte olmalı 
ve omuzlar rahat pozisyonda olmalıdır. Yüzme, 
koşu, basketbol, dans, paten gibi spor ve akti-
viteler çocuğun hem kaslarını güçlendirecektir 
hem de özgüvenlerini arttıracaktır” diyerek di-
ğer önerilerini şöyle sıralıyor: 

• Çocuğunuzu ergen-
lik hakkında bilgilendirin. 
Çünkü özellikle buluğ ça-
ğında kızlar vücut gelişim-
lerini göstermemek için 
kambur durabilir.

• Çocuğunuzun sandalye-
de ya da bilgisayar başın-
da uzun süre hareketsiz 
kalmasına izin vermeyin. 
Belli aralıklarla kalkıp do-

laşmasını ve otururken bazı germe hareketleri 
yapmasını sağlayın. 

• Çocuğun gözlerinde bozukluk varsa bilgisa-
yarı veya kitabı daha iyi görebilmek için başını 
ve boynunu ileri doğru çıkartarak bakacaktır, 
bu da zamanla boynunun önde olmasına yol 
açar. 

• Çocuğunuzun çok ağır çanta taşımasına izin 
vermeyin. Çok ağır çantalar zamanla sırt ağrı-
larına ve duruş bozukluklarına yol açabilir. Çan-
tanın ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının yüzde 
10’unu aşmamalıdır. Ağırlığın her iki omuzda 
eşit şekilde dağılması gerekir. Bu yüzden sırt 
çantaları daha çok önerilir.

Postür yani omurganın ve diğer kas-kemik yapılarının diziliminin uyumunun bozulması duruş 
bozukluğuna neden oluyor. Uzmanlar, özellikle çocukluk çağında edinilen vücut duruşunun 
ileri yaşlar için çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Duruş bozukluğu kasların ve eklemlerin 
gerilmesine ve uygun olmayan şekilde kullanılmasına yol açıyor.



.

“Bu sahada akan Türk kanları, “Bu sahada akan Türk kanları, 
bu semada uçuşan şehit ruhları, bu semada uçuşan şehit ruhları, 

devlet ve cumhuriyetimizin devlet ve cumhuriyetimizin 
ebedî muhafızlarıdır...”ebedî muhafızlarıdır...”

m.k atatürkm.k atatürk

tarihte emsali görülmemiş

Bir Kahramanlık Destanı

Büyük 
Taarruz 

.. .
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Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderli-
ğinde 26 Ağustos 1922’de başlatılan ve vatan 
topraklarına emanet edilen şehitlerimizin kah-
ramanlığıyla 30 Ağustos günü zaferle sonuç-
lanan, 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden 
temizlenmesiyle taçlanan Büyük Taarruz’un 
94. Yıldönümünü gururla kutladık. Biz de, Millî 
Eğitim Vakfı olarak başta Büyük Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizi 
şükrân ve minnetle anıyor; dünyada örneği 
olmayan bu büyük destana dair tüm detayları 
siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Taarruz Öncesi

Ordumuz Sakarya Meydan Muharebesi’ni ka-
zanmış olsa da Yunan ordularını savaşa zor-
layarak yok edecek bir durumda değildi. Türk 
ordusunun büyük bir saldırıya girişmesi için 
büyük eksikleri vardı. Bunların giderilmesi için 
halktan Tekalif-i Milliye (Ulusal Yükümlülük)
kanunu ile daha sonra geri ödenmek üzere 
son bir kez özveride bulunması istendi. Bütün 
mali kaynaklar zorlandı ve hemen hazırlıkla-
ra başlandı; subaylar ve askerler saldırı için 
eğitilmeye başlandı. Ülkenin tüm kaynakları 
Tekalif-i Harbiye (Savaş esnasında ulaştırma 
araçları, erzak, ev ve savaşta kullanılacak di-
ğer maddelerin bedeli karşılığı alınması veya 
kiralanması) kanunu ile ordunun emrine veril-
di. Muharebelerin fiilen sona erdiği Doğu ve 
Güney cephesindeki birlikler de Batı cephe-
sine kaydırıldı. Öte yandan İstanbul’da da 
Türk Kurtuluş mücadelesine destek veren 
dernekler İtilaf devletlerinin silah depoların-
dan kaçırdıkları silahları Ankara’ya gönderdi-
ler. Türk ordusu ilk kez saldırıya geçecekti ve 
bu yüzden sayıca Yunan birliklerinden üstün 
olmak zorundaydı. Anadolu’da bu dönemde 
200.000 Yunan askeri vardı. Türk ordusu da 
bir yıllık hazırlık sonucunda ordudaki asker 
sayısını 186.000’e yükselterek Yunan birlikle-
rine yaklaştı. Ancak Türk ordusu tüm bu ça-
balara rağmen süvari birlikleri dışında Yunan 
birliklerine bir üstünlük sağlayamamış, ancak 
bir denge kurulabilmişti.

Saldırı zamanı yaklaştıkça Sakarya Meydan 
Muharebesi’nden önce çıkartılan ve üç defa 
süresi uzatılan ve süresi 4 Ağustos’ta sona 
erecek olan Başkomutanlık yasasının süresi-

nin yeniden uzatılması gündeme geldi. Bu-
nun için Mustafa Kemal Paşa 20 Temmuz’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ordunun 
maddi ve manevi gücü milli gayeyi tam bir 
güvenle gerçekleştirecek düzeye ulaşmış-
tır. Bu sebeple yüce meclisimizin yetkilerine 
lüzum kalmamıştır. diyerek yasadaki olağa-
nüstü maddelere gerek olmadığını bildirdi. 
Başkomutanlık yasası meclisin verdiği karar-
la oy birliğiyle süresiz uzatıldı. Sakarya Mey-
dan Muharebesi’nden sonra kamuoyunda ve 
TBMM’de taarruz için sabırsızlıklar baş gös-
terdi. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal 
Paşa, 6 Mart 1922 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin gizli bir toplantısında endişe 
ve huzursuzluk duyanlara “Ordumuzun kararı, 
taarruzdur. Fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. 
Sebebi, hazırlığımızı tamamen bitirmeye bi-
raz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, ya-
rım tedbirlerle yapılacak taarruz, hiç taarruz 
etmemekten çok daha kötüdür.” diyerek bir 
taraftan zihinlerdeki şüpheyi bertaraf etmeye 
çalışırken diğer taraftan da orduyu son zaferi 
sağlayacak bir taarruz için hazırladı.
            
1922 yılının Haziran ayı ortalarında, Başko-
mutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
taarruza geçme kararını aldı. Bu karar sa-
dece üç kişi ile paylaşıldı: Cephe Komutan 
Tümgeneral İsmet Paşa, Genelkurmay Baş-
kanı Korgeneral Fevzi Paşa ve Millî Savunma 
Bakanı Tümgeneral Kâzım Paşa. Asıl amaç; 
yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşma-
nı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde 
vurmaktı. Büyük Taarruz ve bu taarruzu taç-
landıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın son safhasını ve zir-
vesini teşkil etti. Mustafa Kemal Paşa, 3 yıl 4 
aylık süreçte Türk milletini ve ordusunu adım 
adım hedefe taşıdı. Batı Anadolu’yu Türk 
Ordusu’na karşı savunmayı planlayan Yunan 
Ordusu; Gemlik Körfezi’nden Bilecik, Eskişe-
hir ve Afyonkarahisar ilinin doğusu ile Büyük 
Menderes Nehri’ni takiben Ege Denizi’ne da-
yanan savunma hattını bir yıla yakın bir süre 
ile tahkim etti. Özellikle Eskişehir ve Afyon 
bölgeleri gerek tahkimat gerekse birlik mik-
tarı bakımından daha kuvvetli tutulmuş, hatta 
Afyonkarahisar ilinin güneybatısındaki bölge 
birbiri gerisinde beş savunma hattı şeklinde 
tertiplenmiştir.
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Hazırlanan Türk taarruz planına göre 1. Ordu 
kuvvetleri, Afyonkarahisar ilinin güneybatısın-
dan kuzeye doğru taarruza geçtiğinde Afyon-
karahisar ilinin doğusu ve kuzeyinde bulunan 
2. Ordu kuvvetleri de taarruzla kesin sonuç 
alınmak istenen 1. Ordu bölgesine düşmanın 
kuvvet kaydırmasına engel olacak ve Döğer 
bölgesinde bulunan düşman ihtiyatlarını kendi 
üzerine çekmeye çalışacaktı. 5. Süvari Kolor-
dusu da Ahır Dağları’ndan aşarak düşmanın 
yan ve gerilerine taarruz ederek düşmanın İz-
mir ile telgraf ve demir yolu irtibatını kesecekti. 
Baskın prensibi ile Yunan ordusunun imhasının 
gerçekleşmesi düşünüldü ve Mustafa Kemal 
Paşa, 19 Ağustos 1922 tarihinde Ankara’dan 
Akşehir’e giderek 26 Ağustos 1922 Cumartesi 
sabahı düşmana taarruz emrini verdi. 

Taarruz

26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kolordusu, Ahır 
Dağları üzerindeki Yunanların gece savunma-
dığı Ballıkaya mevkiinden sızma yaparak Yu-
nan hatlarının gerisine intikale başladı. İntikal 
bütün gece sabaha kadar sürdü. Yine 26 Ağus-
tos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 
yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte 
muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe’deki 
yerini aldı. Büyük Taarruz burada başlayarak, 
topçuların yoğun topçu ateşi ile devam etti. 
Türk piyadeleri, sabah 06.00’da Tınaztepe’ye 
hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri aşıp 
Yunan askerini süngü hücumu ile temizledikten 
sonra Tınaztepe’yi ele geçirdi. 

27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken Türk 
ordusu bütün cephelerde yeniden taarruza 
geçti. Bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücum-
larıyla ve insanüstü çabalarla gerçekleştirildi. 
Aynı gün Türk birlikleri Afyonkarahisar’ı geri 
aldı. Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi 
Komutanlığı Karargâhı Afyonkarahisar’a taşın-

dı. 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı 
günleri başarılı geçen taarruz harekâtı, 5. Yu-
nan Tümeni’nin çevrilmesi ile sonuçlandı. 29 
Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan 
komutanlar, hemen harekete geçerek muhare-
benin süratle sonuçlandırılmasını gerekli bul-
dular. Düşmanın çekilme yollarının kesilmesi 
ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak tamamen 
teslim olmalarını sağlama yolunda karar aldılar 
ve karar süratli ve düzenli bir şekilde uygulan-
dı. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz 
harekâtı, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuç-
landı. Büyük Taarruz’un son safhası Türk askerî 
tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
olarak geçti.

30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesi sonunda, düşman ordusunun bü-
yük kısmı dört taraftan sarılarak Mustafa Ke-
mal Paşa’nın ateş hatları arasında, bizzat 
Zafertepe’den idare ettiği savaşta, tamamen 
yok edildi veya esir edildi. Aynı günün akşa-
mında Türk birlikleri Kütahya’yı geri aldı. Sa-
vaş havada da sürdü. 26 Ağustos günü, hava 
bulutlu olmasına rağmen, Türk uçakları keşif, 
bombalama ve kara birliklerini korumak için ha-
valandı. Av uçakları gün boyunca sürdürdükleri 
devriye uçuşları sırasında, dört defa düşman 
uçakları ile karşı karşıya geldiler. Girişilen hava 
çarpışmalarında üç Yunan uçağı kendi hava 
hatlarının gerisine indirildi ve bir Yunan uça-
ğı da bölük komutanı Yüzbaşı Fazıl tarafından 
Afyonkarahisar’ın Hasanbeli kasabası civarın-
da düşürüldü. İleriki günlerde de keşif ve bom-
balama uçuşları gerçekleştirildi.
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Anadolu’daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha 
veya esir edildi. Kalan bölümü ise üç grup ha-
linde çekildi. Bu durum karşısında Çalköy’de yı-
kık bir evin avlusu içinde Mustafa Kemal Paşa, 
Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile buluşarak Yunan 
ordusunun kalıntılarını takip etmesi için Türk 
ordusunun büyük kısmının İzmir istikametinde 
ilerlemesini kararlaştırdılar ve müteakiben de 
Mustafa Kemal Paşa o tarihî “Ordular, ilk he-
definiz Akdeniz’dir. Ileri!” emrini verdi. 1 Eylül 
1922 tarihinde ordumuzun takip harekâtı baş-
ladı. Muharebelerden kurtulan Yunan birlikleri 
İzmir’e, düzensiz olarak geri çekilmeye başladı. 
Yunan ordusu Başkomutanı General Nikolaos 
Trikupis ve kurmayları ile 6.000 asker, 2 Eylül de 
Uşak’ta Türk birliklerine esir düştüler. Trikupis, 
Yunan ordusunun başkomutanlığına atandığını 
Uşak’ta Mustafa Kemal Paşa’dan öğrendi. 

Türk ordusu, bu muharebede, 15 günde 450 ki-
lometre mesafe katederek 9 Eylül 1922 sabahı 
İzmir’e girdi. Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükûmet 
Konağına, 5. Süvari Tümenin öncüsü Yüzbaşı 
Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, 4. Alay Ko-
mutanı Reşat Bey de Kadifekale’ye Türk bay-
rağını çektiler.

Taarruz Sonrası

9 Eylül 1922 tarihli New York Times gazetesi 
Yunan ordusunun kayıplarının ve Türk ordusu-
nun ele geçirdiklerinin 910 savaş topu, 1.200 
kamyon, 200 otomobil, 11 uçak, 5.000 makineli 
tüfek, 40.000 tüfek ve 400 vagonluk cephane 
olduğunu yazdı. Ayrıca 20.000 Yunan askerinin 
de esir düştüğünü belirtti. Devamında Yunan 
ordusunun savaşın başında 200.000 kişiden 
oluştuğunu ve şu anda yarısından fazlasını 
kaybettiğini ve Türk süvarilerinden dağınık hal-
de kaçan Yunan asker sayısının ancak 50.000’i 
bulabildiğini yazdı.

Büyük Taarruzun başlangıcından beri ele ge-
çirilen ve Türk ordusunun ihtiyaç fazlası olan 
8.371 at, 8.430 öküz ve manda, 8.711 eşek, 
14.340 koyun ve 440 deve halka dağıtıldı. Bü-
yük Taarruz’da Yunan ordusundan esir düşen 
asker sayısı 20.826 idi. Bunlardan 23 inşaat ta-
buru kuruldu ve kendilerinin yıktıkları, karayolu 
ve demiryollarının tamirinde çalıştırıldılar.

9 Eylül’de Türk birlikleri İzmir’e girdi. 11 Eylül’de 
Bursa, Foça, Gemlik ve Orhaneli, 12 Eylül’de 
Mudanya, Kırkağaç, Urla, 13 Eylül’de Soma, 
14 Eylül’de Bergama, Dikili ve Karacabey, 15 
Eylül’de Alaçatı ve Ayvalık, 16 Eylül’de Çeş-
me, 17 Eylül’de Karaburun, Bandırma ve 18 
Eylül’de Biga ve Erdek Yunan işgalinden kur-
tarıldı. Böylece 18 Eylül’de Batı Anadolu’nun 
tamamı Yunan işgalinden kurtarıldı. 11 Ekim 
1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes 
Anlaşması ile Doğu Trakya, silahlı çatışma ol-
madan Yunan işgalinden kurtarıldı. 24 Temmuz 
1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile 
savaş resmen sona erdi ve Türkiye bağımsızlı-
ğını tüm dünyaya kabul ettirdi.

Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’ni sevk ve idare ettiği Zafertepe’de 
30 Ağustos 1924 tarihinde Büyük Zafer’in öne-
mini şu şekilde ifade etmiştir. “... Hiç şüphe et-
memelidir ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelleri burada atıldı. Ebedî 
hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk 
kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet 
ve cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır...”
Tarihçi Isaiah Friedman Yunan Küçük Asya 
Ordusu’nun son günlerini şu sözlerle tasvir 
etmiştir: “Yunan ordusunu bekleyen bozgun, 
Armageddon savaşı boyutlarında idi. Dört gün 
içinde bütün Yunan Küçük Asya Ordusu ya yok 
edildi ya da denize döküldü.”
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Dışarıda Neler Oluyor? - Sonsuz Boşluk / Clive Gifford
Genç Timaş Yayınevi -128 sayfa

Bir Kalp Bin Umut / Lara Williamson
Pegasus Yayınevi - 304 sayfa

Momo / Michael Ende
Kabalcı Yayınevi -305 sayfa 

Bu kitap galaksiler arasındaki gizemli bilgilerle dolu… Sizi hayrete düşüre-
cek Evreni keşfetmeye hazır olun! İnsanoğlunun en çok merak ettiği konu-
lardan biri de Uzay’dır. “Dünyanın dışında neler oluyor?” “Evrende yalnız 
mıyız?”, “Başka yerlerde de hayat var mıdır?”, “Dünyanın ötesi nasıldır?” 
“Evren nasıl oluştu?” “Sonsuz boşluk nedir?” gibi sorulara cevap aranması, 
bilimi ileri teknolojinin hakim olduğu günümüzde de bu konularda araştırma 
yapmaya teşvik etmiştir. Gençliğin ilgisini en çok çeken konuların başında 
“İnternet” ve “astronominin” geldiği görülmektedir. İşte bütün bu konulara 
ait bilgiler, ‘Dışarıda Neler Oluyor? - Sonsuz Boşluk’ kitabının sayfalarında 
okuyucusu olan gençlere cevap veriyor.

Sınıftan Yükselen Sesler / Rob Buyea
Altın Kitaplar Yayınevi - 272 sayfa

Snow Hill Okulunun yedi öğrencisi için 5. sınıf hiç de kolay başlamamıştır. 
Fakat yeni öğretmenleri “yaşa ve öğren” adını verdiği alışılmadık eğitim 
metoduyla, azarlamak yerine davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşmelerini 
sağlayarak onlarla nasıl başa çıkacağını biliyor gibidir. Ancak belki de 
bu metodun da bir sınırı olmak zorundadır. Çünkü karlı bir günde yaşa-
nan korkunç bir kaza herkesi ve her şeyi değiştirecektir... Rob Buyea’nın 
bu sıra dışı romanı yedi çocuğun dilinden ayrı ayrı aktarılıyor. Her birinin 
değişik bir hikâyesi ve öğretmenlerini eşsiz kılan niteliklere farklı bir bakış 
açısı var. Sınıftan Yükselen Sesler, olumlu düşünmeyi öğreten, öğrenmek 
için çaba göstermek gerektiğini anlatan, bizi biz yapan en büyük değerler 
olan yardımlaşmayı ve dostluğu yücelten muhteşem bir roman.

Adım Dan Hope ve zihnimin derinliklerinde, gerçekleşmesini istediğim şey-
lerin listesini tutuyorum. Mesela, ablam Ninja Grace’in Kuzey Kutbu’nda 
bir üniversiteye gitmesini ve yanımıza yalnızca yılda bir kez gelmesini is-
tiyorum. Sherlock Holmes’e şimdiye kadarki en zorlu gizemi çözmesinde 
yardım etmek istiyorum. (Ve bu zombilerle ilgili bir gizem olursa çok daha 
heyecanlı olur.) Ay’a ayak basan on bir yaşındaki ilk insan olmak istiyo-
rum. Köpeğimin gezegenleri yiyip sonra onları halıya kusmayı bırakmasını 
istiyorum. Ve son olarak, en büyük hayalim: Babamın beni sevmesini isti-
yorum. Bir Kalp Bin Umut aile yaşamının tüm yönlerine dair cesur, gözü-
pek ve komik bir çıkış romanı.

Duman adamlar büyük kente yerleşip halkın arasına karışırken hiç dikkat 
çekmemişlerdi. Hiç kimse farkına bile varmadan adım adım ilerliyor ve in-
sanlara egemen oluyorlardı. Zamanınızı çalıyorlar sevgili dostlar, kendi is-
tekleri uğruna sizi kandırıyor ve zamanınızı çalıyorlar... ama Momo ve çocuk-
lar sizi uyarıyor... Ey İnsanlık, dinle ve anla!... Onikiye beş kaldı... Aç gözünü, 
tetikte ol... Hırsız çaldı zamanı. Okuyun ve anlayın... zamanınızı çalıyorlar 
Bitmeyecek Öykü ile çok sevilen Michael Ende’den efsaneleşmiş bir eser 
daha... Üstelik yine hem çocuklara hem de çocuk kalmaya uğraşan büyük-
lere...



Imany

21 Ekim 2016 21:00
VW Arena, İstanbul

İdolleri Billie Holiday, Nina 
Simone ve Tracy Chap-
man gibi caz, soul ve folk 
müzikten beslenen Imany, 
2011’de yayınladığı ilk albü-
mü “Shape of a Broken He-
art” ile üç ülkede platin plak 
ödülü kazanırken geniş bir 
hayran kitlesi edindi, üç kı-
taya yayılan uzun soluklu bir 
turne gerçekleştirdi. 

Şarkılarında aşktan kadın 
hakları mücadelesine, iklim 
değişikliğinden siyasi mü-
cadelelere kadar pek çok 
konuya değinen Imany hu-
zur, umut ve hüznü bir arada 
yaşattığı yeni şarkılarıyla fes-
tivalin özel performansların-
dan birine imza atacak.
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Mark Eliyahu

04 Kasım 2016 21:00
MEB Şura Salonu, Ankara

Dağıstan doğumlu kemen-
çe ve bağlama üstadı, de-
rin melodilerin adamı Mark 
Eliyahu, kemanda aradığı-
nı bulamayıp Türk, İran ve 
Azeri müziğine yöneldi. İr-
landalı-Yunan Ross Dally 
ve Bakülü müzisyen Adalat 
Vazirov’ın öğrencisi oldu. 
Babasıyla birlikte “The Spirit 
of the East” albümünü yaptı, 
beraber turladı. 

Filarmoni orkestrasıy-
la birlikte Nobel Ödülü 
Gecesi’nde çaldı, Kudüs Pi-
yor Festivali’nden Uluslara-
rası Ud Festivali’ne, Krakow 
Festivali’nden İtalya’daki 
prestijli Fabrica Festivali’ne 
dünya festivallerinde hay-
ranlıkla izlendi.
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Buzukinin Efsanesi

05 Kasım 2016 21:00
TİM Show Center, İstanbul

İstanbul doğumlu beste-
ci ve buzuki ustası Yorgos 
Mitsakis’e ithaf edilen kon-
serde buzukinin en önem-
li virtüözlerinden Thanasis 
Polykandriotis ve Buzuki Or-
kestrası,  Café Aman İstan-
bul grubunun solistleri Stel-
yo Berber ve Pelin Süer ile 
birlikte İstanbul seyircisiyle 
buluşuyor.

33 kişilik dev bir kadronun, 
Yunanlı dansçıların sergi-
leyeceği dönem dansları 
eşliğinde sahne alacağı ge-
cede Polykandriotis, bu ge-
ceye özel orkestrasyonu ile 
ilk defa Türk seyircisi karşısı-
na Türk ve Yunan müziğinin 
ortak ezgileriyle çıkmaya ha-
zırlanıyor. 

Vivaldianno

05 Kasım 2016 21:00
Ülker Sports Arena, İstanbul

İtalyan Barok klasik müzik 
bestecisi Antonio Vivaldi’nin 
eserlerini yeniden yorum-
layan “Vivaldianno City of 
Mirrors” seyirciye eşsiz 3 
boyutlu bir müzikal deneyimi 
sunuyor. 

Vivaldianno, özgün ve çağ-
daş yorumunun yanı sıra 
teknolojinin sahne ve ışıklar 
ile birleşmesiyle izleyiciye 
unutulmaz anlar yaşata-
cak. Vivaldi’nin klasikleşmiş 
eserlerini muhteşem bir öz-
günlük ile yeniden ele alan 
“Vivaldianno City of Mirrors”, 
IEG organizasyonuyla 5 Ka-
sım Cumartesi günü Ülker 
Sports Arena’da müzikse-
verle buluşacak.
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Ezginin Günlüğü

02 Kasım 2016 21:00
IF Performance Hall, Ankara

Uzun yıllardır birlikteliklerini 
sürdüren ve birçok başarı-
lı şarkıya imza atan Ezginin 
Günlüğü, 2 Kasım’da IF Per-
formance Hall’de sevenle-
riyle buluşuyor. İlk yıllarında 
albümlerinde hem gelenek-
sel halk türkülerine ve hem 
de grup üyeleri tarafından 
bestelenen Nazım Hikmet, 
Shakespeare, Orhan Veli, 
Ömer Hayyam, Şeyh Galip, 
gibi çeşitli Türk ve dünya şa-
irlerinin şiirlerinden oluşan 
şarkılara yer veren, 2010 
yılına “Eski Arkadaş” isim-
li 16. albümle giren Ezginin 
Günlüğü’nün son kadrosun-
da Eylem Atmaca, Çağrı 
Çetinsel, Cafer İşleyen, Na-
dir Göktürk, Erkan Gürer ve 
Cem Gezginti’yi görüyoruz.

Leyla’nın Evi

21 Ekim - 12 Kasım 2016
İstanbul

Zülfü Livaneli’nin büyük ses 
getiren romanından uyarla-
nan Leyla’nın Evi, bu sezon 
da sahnede olacak Nedim 
Saban tarafından sahneye 
başarıyla taşınan “Leyla’nın 
Evi” oyununda, Roxy rolün-
deki başarısıyla adından söz 
ettiren, yılın en başarılı ka-
dın oyuncusu seçilen Ayça 
Varlıer ve Celile Toyon gibi 
önemli isimler sahne alıyor.

Bir yalının el değiştirmesin-
den yola çıkarak kuşak ça-
tışmalarının anlatıldığı oyun-
da, Livaneli’nin eski İstanbul 
şarkıları ile Ayça Varlıer’in 
yorumladığı yeni hip hop 
tarzı müzikler hoş bir çelişki 
oluşturuyor.
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 Safiye Ayla Anma Konseri

05 Aralık 2016 20:00
CRR, İstanbul

Cumhuriyet döneminin en 
tanınmış kadın sanatçıların-
dan biri olan, 1907 İstanbul 
doğumlu Safiye Ayla, Yesari 
Asım Arsoy, Sadettin Kay-
nak, Selahattin Pınar, Udî 
Nevras’ın müzik bilgilerin-
den yararlandı. 1932’de ve-
rilen bir davette, Atatürk’ün 
huzurunda ilk kez şarkı söy-
leme şerefine nâil olan Sa-
fiye Ayla Ulu Önderimizin 
de en beğendiği seslerden 
biri oldu. Sesindeki pürüz-
süz akışın en tiz perdelerde 
bile kaybolmadığı sanatçı, 
1998’de İstanbul’da vefat 
etti. 5 Aralık’ta düzenlenecek 
Safiye Ayla’yı anma konseri 
birçok ünlü sanatçımıza ve 
Atatürk’ün sevdiği şarkılara 
ev sahipliği yapacak.

Ayşegül Aldinç

02 Aralık 2016 22:00
garajistanbul, İstanbul

Başarılı yorumculuğu ve fark-
lı tarzı ile Türk pop müziğinde 
ayrı bir yere sahip olan Ayşe-
gül Aldinç, yepyeni şarkılar-
dan oluşan albümü “Sek’iz” 
ile garajistanbul’da. Yeni al-
bümünün müjdecisi olan “Bir 
Tek Gördüğüm” isimli sing-
le’ını nisan ayında yayımla-
yan Ayşegül Aldinç, kısa 
süre önce müzik kültürüne 
katkı sağlayacak şarkılardan 
oluşan albümünü yayımladı. 
Bu albümde Kenan Doğu-
lu, Gökhan Türkmen, Mabel 
Matiz, Göksel, Harun Tekin, 
Eflatun, Yüksek Sadakat gibi 
birbirinden başarılı ve önem-
li sanatçı ile çalışan Ayşegül 
Aldinç konserde yeni albü-
münün yanısıra, klasikleşmiş 
şarkılarını da seslendirecek.
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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. 


