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İhsan ÖZÇUKURLU

Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okuyucular,

Saygıdeğer Bağışçılarımız,                                                                                             

Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, millî ve 
manevî değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktaran olmazsa olmaz, yaşam 
boyu devam eden vazgeçilmez ve ertelenmez bir süreçtir. Nitekim, Cumhuriyetimizin kuru-
cusu, Başöğretmenimiz Yüce Atatürk de “Eğitimdir ki; bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı ve 
yüce bir sosyal toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete sevk eder” özdeyi-
şiyle eğitimin önemini, önceliğini ve ağırlığını vurgulamıştır. Çağımızda ülkeler arasında bilgi 
ve teknoloji toplumu olmak, rekabette üstünlük sağlamak amacıyla amansız ve acımasız bir 
yarış devam etmektedir. Ülkemizin de bu yarışta başarılı olması ve çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkabilmesinin yolu, iyi bir eğitim sisteminden ve bunun başarılı bir şekilde uygulan-
masından geçmektedir.

Değerli Yönetici ve Öğretmenler,

Öğrenci sadece dinleyici değil; aynı zamanda katılımcıdır. Eğitimin görevi bilgileri ezberlet-
mek değil; sürekli olarak okumaktan, öğrenmekten zevk duyan, bunu alışkanlık haline ge-
tirmiş çalışkan ve özgür bireyler yetiştirmektir. Başka bir deyişle, eğitimin görevi öğrencide 
bilimsel düşünme becerisini geliştirmektir. Türk Millî Eğitim sisteminin en önemli unsuru siz-
lersiniz. Ülkemizin geleceğini hazırlayan, ailede ilk taslağı verilmeye çalışılan kültürel kimli-
ğin profilini çizen mimar; bunu işleyen insan mühendisi de sizlersiniz. Bu yüzden göreviniz 
kutsaldır. Çünkü en seçkin ve yüce varlık olan insanın yavrusunu, kendi kültürünün özü olan 
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millî ve manevi değerlere, inançlara, insanlığın ortak ideallerine göre yetiştiriyor ve yönlendi-
riyorsunuz. Çocuklarımız, önce iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmayı sizden öğrenmektedir. 
Unutmayınız ki, aile dışında örnek aldığı ilk rol model sizlersiniz. Çocuklarımıza yön ve yörün-
ge veren, toplumun bir üyesi olma bilincini ve sorumluluk duygusunu aşılayan da sizlersiniz. 
Sizler, ömrünüz boyunca, iyilik, doğruluk ve sorumluluk duygusu içinde, insana ve topluma 
Milli Eğitimimizin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda ışık tutan  rehberlerden en önde geleni-
siniz. Bunun için, mesleğiniz, hem çok zor ve büyük sorumluluk gerektiren, hem de çok kutsal 
ve onurlu bir meslektir. Çünkü, hem insan olarak kendi düşünce, ideal ve görüşlerinize uygun 
şekilde davranmak ve yaşamak; hem de, mesleğiniz gereği, çocuğa, çevreye ve topluma “ör-
nek insan modeli” olma yükümlülüğünüzden dolayı istediğiniz gibi yaşamak ve davranmakta 
kısıtlı ve sınırlısınız. Bunun bilincinde olmayan, öğretmeni ihmal eden toplumlar zayıf ve güç-
süz kalmayı kabul etmiş demektir. Gençlerimiz biliyorlar ki eğitim insanın en doğal hakkıdır, 
insan olma hakkıdır. Hiç kimse bu haktan yoksun bırakılmaz. Okulların görevi bu kutsal hakkın 
kazanılmasını gerçekleştirmektir. Başka bir anlatımla, bireyin duygu ve düşünce dünyasını ge-
liştirmek, zenginleştirmek ve onu hayatta güçlü kılmaktır. Öğretmeni sevmek insanlığı, bay-
rağı, bağımsızlığı, özgürlük ve demokrasiyi sevmektir. Öğretmenimize hizmet etmek, millete, 
insanlığa hizmet etmektir. Öğretmeni yüceltmek ise; milleti,  insanı ve toplumu yüceltmektir.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

İnsanın yaşam boyu süren iki temel gıdası vardır: Sevgi ve bilgi. Okul sevgi ve bilgi yuvasıdır. 
Bilgi, yeri doldurulamaz en büyük değer, en büyük güçtür. 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 benliğinde kaynaştırıp 
sunan kişidir. 
        
Sevgili Öğrenciler, Geleceğimizin Güvencesi Sevgili Gençler,

Sevgi, akıl ve bilime; iyilik, doğruluk ve güzelliğe, adalete ve haklarda eşitlik ilkesine, demok-
ratik, lâik, çağdaş, sosyal hukuk devletimize, saygılı ve sorumlu, Türk Milletini çağdaş uygarlı-
ğın saygın ve seçkin bir ortağı, onurlu bir üyesi yapmaya çalışan, kalbi ve kafası, insan, vatan, 
millet, bayrak, Atatürk sevgi ve saygısı, sorumluluk duygusuyla dolu olan hoşgörülü, anlayış-
lı, sabırlı, demokratik davranışlı, erdemli, dengeli, ahlaklı ve sağlıklı bir kişilik ve karakterde 
olmanız önce sizi ve daha da çok bizleri mutlu edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yapıcı ve 
yöneticileri sizler olacaksınız. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak ve önder 
ülke yapacak sizlersiniz. Sizlerle övünüyor, gurur duyuyoruz. Çünkü sizler, Atatürk’ün yolunda 
yorulmadan koşacak, O’nu izleyeceksiniz. Çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin bir ortağı olma 
hedefimizde sizlere başarılar diliyor, bu çatı altında, bu kutsal yuvada unutulmaz dostluklar 
edineceğinize ve yüreklerinizin ulus ve vatan sevgisi ile dopdolu olduğuna inanıyor, yarının 
Türkiye’sinin yapıcı ve yöneticileri olacak siz gençlerimize sevgilerimi sunuyor, tek tek gözle-
rinden öpüyorum.
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Genel Kurulumuz 6 Mayıs’ta Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç.Dr. Yusuf Tekin, Kalkınma 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve 
Genel Kurul üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleşti.

Prof.Dr. Galip Karagözoğlu’nun açılış konuşma-
sını yaptığı genel kurulda genel kurul üyeleri-
mizce verilen önergelerin oybirliğiyle kabulüyle 
oluşturulan Başkanlık Divanında Naim Durmaz 
Başkan, Talat Bulut ve Güner Kurtuluş üye ola-
rak yer aldılar. Nevin Sorğuç tarafından MEV’in 
2016 yılında gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgi-
li özet bilgi verilmesinin ardından Milli Eğitim 
Vakfı Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar 
2016 yılı Denetim Kurulu Raporunu genel kurul 
üyeleriyle paylaştı. Merkez Yönetim ve Dene-
tim Kurulları genel kurul tarafından oy birliği ile 
ibra edildi. 2017 tahmini bütçesinin Millî Eğitim 
Vakfı İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Kemal 
Şahinoğlu tarafından sunulması ve genel kurul 

üyelerimizin onayının ardından Merkez Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyeleri seçimi gerçekleşti-
rildi. Genel Kurul üyelerimizin oyları neticesin-
de İhsan Özçukurlu, Ahmet Remzi Sezgin, 
Mehmet Temel, Doç.Dr. Yusuf Tekin, Kemal 
Şamlıoğlu, Ömer Faruk Yelkenci, Ayşe Ça-
kırer, İbrahim Çoksak ve Talat Bulut Yönetim 
Kurulu Üyeliğine; Naim Durmaz, Aydın Özyar 
ve Ahmet İnce ise Denetim Kurulu Üyeliğine 
seçildi. Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği 
ilk toplantıda İhsan Özçukurlu Yönetim Kurulu 
Başkanlığına, Ahmet Remzi Sezgin ve Mehmet 
Temel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliğiyle seçil-
diler. 

37. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleşti
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İhsan ÖZÇUKURLU
Yönetim Kurulu Başkanı

1942 yılında Kayseri’de doğdu. 1955’te Kadı Burhanettin İlkokulu, 
1958’de Kayseri Sanat Ortaokulu, 1960’ta Kayseri Merkez Endüstri Mes-
lek Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku-
lunu bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun 
oldu.1964 yılında Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi’nde göreve başladı. 
Kayseri Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Akşam Teknik Okulu’nda 
öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. 1974 yılından itibaren Ankara Yüksek 
Öğretmen Okulu’nda ve Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu’nda Müdür Yardımcısı ve 
1977 yılından itibaren Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü görevlerinde bu-
lundu. Teknik Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 

1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Başyar-
dımcılığına, 1981 yılında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü’ne atandı. Bakanlık Yüksek Danışma 
Kurulu Üyeliği yaptı. 1981 yılında Millî Eğitim Vakfı’nın kuruluşunda görev aldı. Vakıfta Genel Sek-
reterlik, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve 11 yıl Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1982-
1985 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Üyeliği ve bir süre Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 
1985 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na atandı. Bu görevle birlikte 
Kitap Yazma Seferberliği Yüksek İcra Kurulu Başkanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Çıraklık Fonu 
Başkanlığını da yürüttü. Almanya, Avusturya, İtalya, Hollanda, Fransa, Japonya ve ABD’de eğitim 
ve endüstri alanlarında çalışmalar yaptı. 1989 yılında MEB Müsteşar Yardımcılığına atandı. Bir süre 
Bakanlık Müsteşarlığına vekâlet etti. Daha sonra Bakanlık Müşavirliğine getirildi. Ağustos 2005’te 
emekliye ayrıldı. ‘Öğrenci Olayları ve Yansımaları’ , ‘Yazdıklarım ve Sevdiklerim’ , ‘Hayatım ve Anı-
larım’ adlı üç eseri bulunmaktadır.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri

Ahmet Remzi SEZGİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

11 Eylül 1943’te Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde dünyaya geldi. İlköğreti-
mini Çay Kurtuluş İlkokulu’nda, ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Yük-
sek öğrenimini 1965 yılında Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’ndan 
birincilikle mezun olarak tamamlayan Sezgin, bir taraftan Kocaeli Bayın-
dırlık Müdürlüğü’nde ve Kesikköprü barajı inşaatında teknik eleman ola-
rak çalıştı. Yükseköğrenimini tamamladığı yıl hizmete açılan Bolvadin Yapı 
Meslek Lisesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı’nca öğretmen ve Okul Müdürü 
olarak görevlendirildi. 1967 yılında ‘Avrupa Konseyi Bursu’nu kazanarak “Yapı Malzemeleri” ala-
nında lisansüstü eğitim görmek üzere gittiği Hollanda’da Delft Teknik Üniversitesi ve Rotterdam 
Bouwcentrum’da öğrenim gördü. Yurda dönüşünde Manisa Salihli Endüstri Meslek Lisesi Müdür-
lüğü’ne atandı. Salihli’de bu görevinin yanı sıra Akşam Ticaret Lisesi Müdürlüğü’nü de vekâleten 
yürüttüğü yıllar boyunca ilçede anaokulu, halk kütüphanesi, Akşam Ticaret Lisesi gibi önemli tesis-
lerin açılmasını sağladı. 1974 yılında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak 
atanan Sezgin, 1978 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1980 yılında atandığı 
Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü esnada kurulan İnşaat 
Emlak Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür olarak görev aldı. Daha sonra ismi Yatırımlar ve Te-
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Mehmet TEMEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1947 yılında Kilis’te doğdu. İlköğrenimini 1959’da, ortaöğrenimini 1965’te 
Kilis’te tamamladı. 1969 yılında Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu Metal İşleri Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1969 yılın-
da Muş Erkek Sanat Enstitüsünde Metal İşleri Bölümü atölye ve meslek 
dersleri stajyer öğretmeni olarak başladı. Sonra Aksaray ve Van Endüst-
ri Meslek liselerinde müdürlük yaptı. 1976 yılında Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez teşkilatında Etüt ve Programlama Dairesi Başkanlığında şube mü-
dürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünde şube ve birim müdürlükleri görevlerinde bu-
lundu. 1979-1984 yılları arasında Yüksek Teknik Öğretim Okulu Müdür Yardımcısı ve Müdür vekili, 
Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi Metal İşleri Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1983-1985 yılları arasında 
Balıkesir 100. Yıl Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yaptı. 
Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı (1985) ve Genel 
Müdür Yardımcısı (1989) olarak görevlendirildi. Genel Müdürlükteki görevini yürütürken 1992-
1994 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği yaptı. Kurul üyeliği ile birlikte bir süre Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994 yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü’ne Genel Müdür olarak atandı. 1995 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılı-
ğı görevine getirildi. 1999 yılında Millî Güvenlik Akademisini bitirdi. 1999 ve 2007-2008 yıllarında 
arasında Millî Eğitim Bakanlığında Müsteşar V. olarak görev yaptı. İrlanda Dublin’de Thrinity Colle-
ge’da mesleki ve teknik eğitim yönetimi konusunda 3 aylık bir eğitim programına katıldı. Amerika, 
Almanya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Güney Kore, Libya, Etiyopya ve diğer bazı ülkelerde mesleki 
ve teknik eğitim alanında inceleme ve eğitim çalışmalarında bulundu. Uluslararası toplantı ve 
konferanslara katıldı. 1992 yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan Türk Cumhuriyetleri 
ve Akraba Türk Toplulukları 2. Eğitim Bakanları Konferansına Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak 
katıldı. Konferansın sonuç bildirisinin yazımında görev aldı. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan Müsteşar 
Yardımcısı olarak kendi isteğiyle emekli oldu. İleri Kaynak teknolojileri temel ders kitabının yazımı-
nı üstlendi. İngilizce bilmektedir, iki çocuk sahibidir.

sisler Daire Başkanlığı olarak değiştirilen ve 1990 yılına kadar sürdürdüğü bu görevinin ardından, 
önce Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak, daha sonra da Bonn 
(Almanya) Büyükelçiliği’ne Eğitim Müşaviri olarak atandı. Yurda dönüşünde Araştırma Planlama 
Koordinasyon Kurulu (APK) Başkanı olarak atanan Sezgin, 1999 Yılında Müsteşar Yardımcılığı gö-
revine getirildi ve bu görevinden 2008 yılında emekli oldu. 

Bütün bu görevleri esnasında Japonya, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya, Tayland, Por-
tekiz, Meksika, İrlanda başta olmak üzere birçok ülkede özellikle eğitim yapıları ve tesisleri ile ilgili 
birçok konferans, sempozyum ve seminere katılan Sezgin, ülkemizde de Millî Eğitim Bakanlığı’n-
ca merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticilerin eğitimlerine yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim 
programlarında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Görevi süresince binlerce eğitim tesisinin yapı-
mını sağlayarak hizmete sunulmasında emeği bulunan, bir dönem OECD (Uluslararası Kalkınma 
ve Ekonomik İşbirliği Örgütü) Eğitim Yapıları Programı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten 
Sezgin, Kore Seul Olimpik Parkı Türk Çeşmesi, Bangladeş Atatürk Lisesi’nin yapımı, Milli Eğitim 
Bakanlığı Başöğretmen Anıtı yapımı projelerini gerçekleştirdi. İngilizce, Almanca ve Hollandaca 
bilen Sezgin, halen  Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak eğitime 
hizmetlerini sürdürmektedir.

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler
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Ömer Faruk YELKENCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ömer Faruk Yelkenci, ilk, orta 
ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2008 yılında Yeditepe Üniver-
sitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını 
“Türk Modernleşmesinin Osmanlı Kökenleri: Sultan II. Abdülhamit Dönemi 
Eğitim Konuları”  tezi ile tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Doç.Dr. Yusuf TEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Erzurum (Tortum) da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize´de ta-
mamladı. Lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Siyaset ve Sosyal 
Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını ta-
mamladı. 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı. Mesleki 
kariyerine 1994 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim 
Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başladı.  2002 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı Fakültede 
2007 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak, 2007-2010 yılları arasında Doçent olarak çalıştı. Bu süre 
içinde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği, Üniversite Senato üyeliği, Fakülte ve 
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Gü-
venlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı 
yıl Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevine atandı. 2011 
yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu konularda yayınlanmış ki-
tapları, akademik dergilerde, gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Akademik hayatı 
boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler verdi, 
danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü. Çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde çalış-
malara katıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Tekin, ileri seviyede İngilizce bilmektedir. 

Kemal ŞAMLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi 

Rize´nin Ardeşen ilçesinde dünyaya gelen Kemal Şamlıoğlu; lise tahsilini 
1995 yılında Trabzon-Of İmam Hatip Lisesi´nde, Lisansını ise 1999 yılında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği Programında tamamladı. Aynı üniversitede Türk Dili ve Ede-
biyatı Eğitimi alanında tezli yüksek lisansını yaptı. Yeni Türk Edebiyatı da-
lında Doktora eğitimine devam etmekte olan Kemal Şamlıoğlu İngilizce 
bilmektedir. Kemal Şamlıoğlu, 1999 yılından 2002 yılına kadar çeşitli okul-
larda öğretmen olarak çalıştı. 2002 yılından 2014 yılına kadar özel bir öğretim kurumunda yönetici 
olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Öğrenci 
İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı görevini yürüten Şamlıoğlu, 15.03.2016 tarihinde de 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler



Ayşe ÇAKIRER
Yönetim Kurulu Üyesi 

Ayşe Çakırer, 1956 doğumludur. İlkokulu Ankara’da, orta okulu İzmir’de 
ve liseyi lise son sınıfta gittiği Belçika’da SHAPE American High School’da 
bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Hayata eğitimci olarak atılmış ve 
yurdun çeşitli illerinde özel okul, meslek liseleri, düz lise ve Anadolu lise-
lerinde İngilizce öğretmenliği yapmıştır.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n-
de misafir öğretmen olarak bir ders yılı boyunca derslere girmiştir. Meslek 
hayatının son on altı yılında Anadolu liselerinde çalışmıştır. 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’n-
dan emekli olmuştur. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

İbrahim ÇOKSAK
Yönetim Kurulu Üyesi 

1946 yılında Burdur’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Burdur’da tamam-
ladı ve 1964 yılında Burdur Endüstri Meslek Lisesi Tesviyecilik bölümün-
den mezun olduktan sonra girdiği Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu Tesviyecilik Bölümü’nü ‘Pekiyi’ dereceyle bitirdi. Mezuniyetinin ar-
dından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Endüstri Meslek Liselerinde Öğret-
men, Atölye Şefi ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 1975-1982 yılları 
arasında mezunu olduğu Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku-
lu’nda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Meslekî 
Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdür Yardımcılığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nde 
Daire Başkanlığı ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1998 yılında bu 
görevinden kendi isteği ile emekli olan Çoksak, evli ve üç çocuk babasıdır.

Talat BULUT
Yönetim Kurulu Üyesi 

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

Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine devam etmekte olan Yekenci, 
İngilizce bilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde dört yıl öğretmenlik yaptıktan sonra on yedi 
yıl özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Yelkenci, Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürlüğü görevini iki yıl süreyle yürüttükten sonra 14.03.2016 tarihinde İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır ve bu görevini sürdürmektedir. 

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler
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Aydın ÖZYAR
Denetim Kurulu Üyesi 

1940 yılında Trabzon - Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Çaykara’da, Orta 
öğrenimini Erzurum ve Trabzon Öğretmen Okullarında, Yükseköğrenimini 
İstanbul’da tamamladı. Yozgat, Erzurum ve Trabzon Öğretmen Okulların-
da matematik öğretmenliği ve yöneticilik görevinde bulundu.1975-1995 
Yılları arasında; Bakanlık müfettişliği ve Başmüfettişliği yaptı. 1995 yılında 
atandığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde iken 1996 yılında 
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğüne getirildi. Genel 
Müdürlük görevini 7 yıl yürüttükten sonra, kendi isteği ile 2004 yılında emekli oldu. Halen, Milli 
Eğitim Vakfı Denetleme Kurulu Başkanlığı ile Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Baş-
kanlığını yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet İNCE
Denetim Kurulu Üyesi 

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

Naim DURMAZ
Denetim Kurulu Üyesi 

1944 yılında Balıkesir’de doğdu.  Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Oku-
lu’nu bitirdi. Ankara’daki Balıkesir Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti’nin 3 yıl 
Başkanlığını yaptı. Okul Öğrenci Deneği Başkanlığı, Türkiye Milli Talebe 
Federasyonu’na bağlı Ankara Yüksekokullar Talebe Birliği Başkanlığı ve 
Türkiye Milli Talebe Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İlk atama-
sı, Adıyaman Endüstri Meslek Lisesi’ne, Atölye ve Meslek Dersleri Öğret-
meni olarak yapıldı.  Adıyaman Spor Kulübü’nde futbol oynadı. Atletizm 
Ajanlığı ve daha sonra Bölge Futbol hakemliği yaptı. Bu okulda 4 yıla yakın bir süre atölye öğret-
meni ve Müdür yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Samsun Merkez Teknik Lise ve Endüstri Mes-
lek Lisesi’ne atandı. Bu okulda, 2 yıl Müdür Başyardımcılığı ve 7 yıl Okul Müdürlüğü yaptı. Balıkesir 
Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne, Okul Müdürü olarak atandı. 20 yıla yakın bir süre 
müdürlük görevini yürüttü. Balıkesir Spor Kulübü Başkanlığını yaptı. Ayrıca kısa bir süre Beden 
Terbiyesi Bölge Müdür Vekilliği görevini yürüttü. BJK Kongre Üyesi olarak toplantılarına katıldı. 4 
yıl Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ülkemizi temsilen değişik zamanlarda;Almanya, 
İngiltere, İsviçre, KKTC, Japonya, İtalya, Fransa ve İspanya’da bulundu. 6 yıl boyunca yaptığı MEB 
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü görevinden 2003 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler
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Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel Merkez 
Personelimizle İftar Yemeğinde Buluştu
Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerimiz gerçekleştirdikleri Yönetim Kurulu toplantısının ar-
dından, Vakfımız personeliyle Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. 
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu, Başkan Yardımcılarımız A.Remzi Sezgin ve Mehmet 
Temel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kemal Şamlıoğlu, Ömer Faruk Yelkenci, İbrahim Çoksak, Talat 
Bulut, Genel Müdür V. Funda Kahraman, Kurul Sekreteri A. Ozan Kılıç, Vakıf İç Denetçisi Muzaffer 
Vural Er, İdarî ve Mali İşler Müdürü Bahar Şahin, İletişim ve Strateji Geliştirme Müdürü Mert Alp-
türk, İdarî ve Mali İşler Müdür Yardımcıları Kemal Şahinoğlu ve Veyis Selvi ile Vakıf Sekreteri Hülya 
Öznep’in katılımlarıyla gerçekleşen iftar yemeğinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve personelimiz 
ramazan ruhunun hissedildiği, keyifli sohbetlerin edildiği bir iftar yemeği gerçekleştirdiler.

Yönetim Kurulumuz toplantı halinde

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel 
Müdürlük personelimiz iftar yemeğinde
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Deneme’li Gençlerin Eserleri Sanatçıları Şaşırttı
Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi öğrencileri Millî Eğitim Vakfı Sanat Galerisi’nde açtıkları ser-
giyle göz doldurdu. Okul müdürü Nurettin Işıldak’ın da desteklediği sergide, Sanatçı öğretmen 
Belgin Onar Durmaz’ın; yağlı boya, akrilik ve enstalasyon teknikleriyle çalışmalar hazırlayan öğren-
cileri, eserlerini okul öğretmenleri, aileleri ve sanatçılarla paylaşmanın sevincini yaşadı. 

Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı öğrenci sergisinin açılış konuşmasını akademisyen sanat-
çı  Bünyamin  Balamir ve Millî Eğitim Vakfı Genel Müdür V. Funda Kahraman yaptı. Balamir “Bi-
reylerin ve toplumların gelişmesinde sanatın ve sanat eğitimin önemini vurgulayarak; Türkiye’nin 
geleceği olan gençlerin performanslarının gurur verici olduğunu söyledi. Öğretmenleri  Durmaz  
ile bir çok sergiye imza atan gençler; Millî Eğitim Vakfı ve öğrenci velilerinin katkılarıyla açılan bu 
sergilerinde de sanatçılardan tam not aldı.

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 8. 
sınıf öğrencileri için yapılan merkezi ortak sınav-
lara ilişkin yaptığı açıklamada “Biz ekstra bir sı-
nav yapmıyoruz. Çocuklarımızın eğitim öğretim 
hayatlarında başarılarını ölçmek için öğretmen-
lerimizin yaptığı bir sınav. Biz bu sınavın soru-
larını buradan gönderdiğimiz için adına ortak 
sınav diyoruz. Biz ‘TEOG sınavı’ diye bir kavram 
hiç kullanmadık, kullanmamayı tercih ediyoruz 
çünkü böyle bir sınav yok” dedi. 

“Adına Ortak Sınav Diyoruz” 

Tekin, kamuoyunda kodlama kültürünün olma-
sından dolayı, merkezi ortak sınavlara ‘TEOG’ 
isminin verildiğini ama böyle bir isimlendir-
menin doğru olmadığını belirtti. Öğrencilerin 
8’inci sınıfta herhangi bir dersten başarılı ol-
mak için girdiği yazılı sınavlardan bir tanesinin 
sorusunu ortak hazırladıklarını kaydeden Tekin, 
Türkiye’nin her tarafından 8’inci sınıf öğret-
menlerinin, hazırladıkları soruları öğrencilerine 
sormak yerine bakanlığa gönderdiklerini, ba-
kanlığın ulaşan sorulardan bir havuz oluşturdu-
ğunu ve o sorulardan ortak sınav hazırlayarak, 
Türkiye’nin her tarafında merkezi ortak sınavın 
yapıldığını söyledi. Öğrencilerin okul dışında 
başka bir kaynaktan herhangi bir sınava hazır-

lanmalarını gerektiren bir du-
rum kalmadığını, öğretmenlerin 
de daha verimli olduğunu ifade 
eden Tekin, “Öğrenci normal 
yazılısına hazırlanır gibi hazırla-
nıyor. Elinde ders kitaplarımız, 
materyallerimiz var. Dolayısıyla 
ne dershane ne benzeri bir ya-
pıya ihtiyacı var. Daha önemli-
si, daha önceki merkezi sistem 
sınavlarda, çocuklarımızın ders-
lerine giren öğretmenlerimiz 
emeklerinin hiçe sayıldığı bir 
durumla karşı karşıya kalıyordu. 
Öğretmenimiz çocuğu eğitiyor 
ama çocuk dershaneye gidiyor, 

etüt merkezine gidiyor, oradaki küçücük bir kat-
kıyla bütün bu başarısını elde etmiş gibi bir algı 
ortaya çıkartıyor. Böylece biz öğretmenlerimizi 
de sistem içerisinde çok daha etkin ve çok daha 
değerli bir hale getirmiş olduk” diye konuştu. 

“Sosyal Faaliyetlerin Yerleştirme Puanlarını 
Etkileyeceği Bir Sistem Üzerinde Çalışıyoruz”

“Bu sınav, sınavsız geçişin bir başlangıcıdır. Ka-
demeler arası sınavsız geçiş ancak böyle hayata 
geçirilebilir.” değerlendirmesinde bulunan Te-
kin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile sınavın 
her yönünü müzakere ettiklerini belirterek, ge-
lecek yıllardan itibaren sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerin yerleştirme puanlarına etki edebile-
ceği bir sistem oluşturmak için çalışma yaptıkla-
rını söyledi.

Ülkenin sportif, kültürel ve sanatsal altyapısı 
güçlü çocuklara da ihtiyacı olduğunu kaydeden 
Tekin, “Bütün çocuklarımızın sadece test çöze-
rek, okul başarısıyla övünen çocuklar olmasını 
istemiyoruz. Aynı zamanda her çocuğun ilgisine 
göre sosyalleşmesini, yeteneklerini geliştirme-
sini arzu ediyoruz. Bunu teşvik etmek için yer-
leştirmenin içine bunu da dahil edebilir miyiz, 
bunun için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.
www.ntv.com.tr

Tekin: “Bu sınav, 
sınavsız geçişin 

başlangıcıdır”
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğünce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, YÖK ve Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı verilerinden fay-
dalanılarak hazırlanan “2016 Türkiye Göç Rapo-
ru”nun “Yabancılar” başlıklı bölümünde Türki-
ye’de öğrenim gören yabancı öğrencilere ilişkin 
ilgi çekici bilgilere yer verildi.Rapora göre, 10 
bin 528’i Azerbaycan, 6 bin 600’ü Türkmenistan 
ve 3 bin 803’ü Afganistan vatandaşı 61 bin 116 
yabancı, geçen yıl öğrenci ikamet izni ile Türki-
ye’de bulundu.

En Yoğun İlgi Kardeş Ülke Azerbaycan’dan

Türkiye’deki üniversitelerde 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında eğitim gören yabancı öğrenci 
sayısı 103 bin 727. En çok öğrenci 15 bin 36 
kişiyle Azerbaycan’dan olurken bu ülkeyi 14 bin 
765 öğrenciyle Suriye, 10 bin 642 öğrenciyle 
Türkmenistan takip ediyor. 

Rapora göre, MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 
232 bin 714, üniversitelerde 103 bin 727 ve ge-
çici eğitim merkezlerinde de 459 bin 521 olmak 
üzere Türkiye’de eğitim alan yabancı öğrenci 
sayısı 795 bin 962’ye ulaştı.

Yabancı Öğrencilere Burs Desteği 

Türkiye, yabancı öğrencilere burs desteği de 
sağlıyor. Bu kapsamda, geçen yıl 1.868 yaban-
cı öğrenci, Türkiye burslusu olarak Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda barındı. Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
koordinesinde 2016’da 142 ülkeden 3 bin 995 
yabancı öğrenciye burs verildi. Anadolu Ajansı

Yabancı Öğrenci 
Sayısı 796 bine Ulaştı

Akademik Üretimde 
Türkiye İlk 20’de
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgü-
tü (UNESCO), Dünya Sosyal Bilimler Raporu’nda 
ülkelerin sosyal, doğa, sanat ve beşeri bilimler 
alanında üreticiliklerini inceledi.

Dünyada 2009-2013 arasında bu alanlarda en 
üretici ülkeler, Scopus ve Web Of Science veri 
tabanlarındaki yayın sayılarına göre belirlendi. 
Üç alanda da ABD, açık ara farkla birinci olurken 
İngiltere, Almanya, Kanada ve Çin de en üretici 
ülkeler arasında yer aldı.

Güçlü Rakipleri Geride Bıraktı

Türkiye sıralamada sosyal bilimlerde 6 bin 823 
yayınla 11’inci; doğa bilimlerinde 108 bin 143 
yayınla 15’inci; sanat ve beşeri bilimlerde ise 
1.202 yayınla 18’inci oldu. Üreticilikte birçok 
alanda Norveç, Yeni Zelanda, Danimarka, Gü-
ney Kore ve Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerin 
önüne geçti. 

Türkiye’nin ilk 20’ye girmeyi başardığı sıralama-
da, dünyanın en üretici ülkesi ABD’nin oldukça 
gerisinde kaldığı görüldü. Doğa bilimlerinde 
ABD’nin sadece yüzde 7’si kadar yayın üretebil-
di. Sosyal bilimlerde bu oran yüzde 4, sanat ve 
beşeri bilimlerde yüzde 2 oldu. Sıralamaya giren 
birçok ülkenin de ABD’nin yüzde 20’si kadar bile 
yayın üretemediği gözlendi. ABD sosyal bilim-
lerde 185 bin 558, doğa bilimlerinde 1 milyon 
468 bin 309, sanat ve beşeri bilimlerde 48 bin 
286 yayınla en yakın takipçilerini ikiye katladı. 
Kıta Avrupası’nın en üretici ülkesi ise tüm bi-
lim alanlarında üçüncü sırada yer alan Almanya 
oldu. Çin ve Japonya da Asya’nın en üretken ül-
keleri arasında dikkat çekti. www.hurriyet.com
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Türkiye genelinde çalışanlarına mesleki eğitim 
kursu veya mesleki eğitimin diğer türlerini sağ-
layan girişimlerin tüm girişimler içindeki oranı 
2010’da yüzde 33,9 iken, 2015 yılında yüzde 
39,8’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına iliş-
kin ‘’Girişimlerde Mesleki Eğitim’’ verilerini açık-
ladı.

Buna göre, Türkiye genelinde çalışanlarına 
mesleki eğitim kursu veya mesleki eğitimin di-
ğer türlerini (işbaşında rehberli eğitim, rotasyon 
ve yer değiştirmeler, çalışma ziyaretleri, kalite 
ve öğrenme çemberleri, öz yönelimli öğrenme, 
konferans, çalıştay, ticaret fuarları, seminerlere 
katılım) sağlayan girişimlerin tüm girişimler için-
deki oranı 2010 yılında yüzde 33,9 iken, 2015 
yılında yüzde 39,8 oldu.

Girişimlerin büyüklük grubuna göre değerlen-
dirildiğinde en yüksek mesleki eğitim sağlama 
oranı yüzde 76,3 ile binden fazla personel ça-
lıştıran girişimlerde gerçekleşirken, en düşük 
mesleki eğitim sağlama oranı yüzde 32,4 ile 10-
19 personel çalıştıran girişimlerde oldu.

Ekonomik faaliyete göre bakıldığında ise en 
yüksek mesleki eğitim sağlama oranı yüzde 
72,1 ile “Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı trey-
ler ve diğer ulaşım araçlarının imalatı” sektörün-
de gerçekleşti.

Söz konusu yılda girişimlerin yüzde 31,9’u mes-
leki eğitim kursu imkanı sunarken, yüzde 29,1’i 
mesleki eğitimin diğer şekillerini sağladı.
Anadolu Ajansı

Girişimlerde Meslekî 
Eğitim Arttı

YÖK Başkanından 
Önemli Açıklamalar
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Üretim Reform Pake-
ti kapsamına alınan Yükseköğretim Kanunu’na 
ilişkin maddelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Saraç, yeni yasal düzenleme ile “Meslek Yüksek 
okulları  Koordinasyon Kurulu”nun kurulacağını 
ve kurulda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, MEB,  TOBB’un yanı sıra dış paydaşlar ve iş 
dünyasının da yer alacağını söyledi. Saraç, yasal 
düzenleme ile meslek  yüksekokullarının organi-
ze sanayi bölgelerinde (OSB) açılmasının teşvik  
edileceğini dile getirdi ve meslek yüksekokulla-
rının  okuttuğu öğrenci sayıları dikkate alınarak, 
devlet tarafından destekleneceğini bildirdi. 

YÖK Başkanı, “Bu yasal düzenlemeyle fen ve 
mühendislik  programlarında bir yarıyıl süresin-
ce iş yerinde eğitim yapması teşvik edilecek.  Bu 
şekilde beceri yetkinliği yüksek mezunlar iş dün-
yasına kazandırılacak, aynı  zamanda da üniversi-
telerin iş dünyası ile iş birlikleri geliştirilebilecek. 
Bu  öğrenciler, maddi açıdan desteklenecek.” 
şeklinde konuştu. İş yerinde eğitim için İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan YÖK hesabına  ödenek ya-
pılacağını ve ilgili üniversitelere kaynak aktarıla-
cağını ifade eden  Saraç, uygulamalı eğitimler 
süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının  
yüzde 35’inin ücret olarak ödeneceğini açıkladı.

Yekta Saraç, bilginin üretimi, teknolojiye dönü-
şümü ve teknolojinin  ticarileşmesinin önemine 
değinerek, “Bu yasal düzenleme ile üniversitele-
rimiz,  sermaye şirketi statüsünde teknoloji trans-
fer şirketi kurabilecekler, bu şekilde  üniversitele-
rimizin başta sanayi olmak üzere iş dünyası ile iş 
birliği geliştirme  sürecine önemli katkı sağlaya-
cak. Bu da özellikle devlet üniversitelerimizi daha  
rekabetçi duruma getirecektir.” diye konuştu.A.A
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Akıllı Telefon Kullanım 
Yaşı 9’a İndi
Çocukların dünyada medya kullanım alışkanlık-
larını araştıran İngiltere merkezli Dubit Research 
şirketi, Türkiye’de akıllı telefon kullanımının 9-10 
yaşlarında başladığını bildirdi. 

Çocuklarda dijital medyaya yönelimin Türki-
ye’de Almanya ve Fransa gibi ülkelerden daha 
çok olduğuna işaret eden Şirket yöneticisi Adam 
Woodgate, dünyanın her yerinde olduğu gibi 
7-8 yaşına kadar çocukların medya araçları ara-
sında en çok televizyonu kullandığını ifade etti. 
Bu yaşlardan sonra medya kullanım alışkanlıkla-
rının değiştiğine dikkati çeken ve yapılan araş-
tırmalarda binin üzerinde çocuk ve aileyle gö-
rüşüldüğünü aktaran Woodgate, “Araştırmalar 
şunu gösteriyor ki akıllı telefon kullanımında 11-
12 yaştan 9-10 yaşa gerileme söz konusu” dedi. 
Günümüzde 9-11 yaş aralığında en fazla tercih 
edilen elektronik medya aletinin akıllı telefonlar 
olduğuna dikkati çeken ve 9 yaşına kadar aile-
nin medya kullanım alışkanlıklarında etkiliyken 
bu yaştan sonra sınıf arkadaşlarının görüşlerinin 
önem kazandığını dile getiren Woodgate Dijital 
medya konusunu da araştırdıklarını anlatarak, 
“Araştırma sonuçlarına göre çocuklar en çok 1-2 
dakikalık çabuk tüketilen videoları tercih ediyor. 
Davranışsal olarak baktığımızda çocukların dün-
yasını internetin oluşturduğunu söylemekte fay-
da var” diye konuştu. 

Çocuklar okul hayatına başladığında ve arka-
daşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkabildiği 
dönemde anne ve babanın medya kullanım alış-
kanları konusunda çok fazla bir şey yapamadığı-
nı, etkin olamadığını ifade eden Woodgate, ço-
cukları bu dönemden sonra arkadaşlarının dijital 
medya konusunda bilgilendirdiğini belirtti. A.A

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin Türki-
ye’nin en önemli konusu olduğunu düşündük-
lerini ve bu konuda gereğini yaptıklarını belirtti. 
2002 yılında eğitime ayrılan bütçenin 11 milyar 
lira olduğunu, merkezi bütçeden eğitime ayrı-
lan pay oranının da yüzde 10’a denk geldiği-
ni anlatan Yılmaz, 2017 bütçesinin 122 milyar 
lira, bütçe içerisindeki oranın da yüzde 20’ye 
çıktığını vurguladı. Yılmaz, Türkiye’nin geleceği 
çocuklara kaliteli eğitim verebilmek için eğitim-
deki alt yapının bitirilmesi gerektiğine dikkati 
çekerek, “Bunu sağlayabilmek için 270 binin 
üzerinde derslik yaptık. Bu, yaklaşık 80 yılda 
yapılan derslik sayısına eşit. Kaliteli bir eğitim 
için dersliklerdeki öğrenci sayımızın uluslararası 
kriterlere ulaşması lazım. Derslik başına öğren-
ci sayısının 30’u geçmemesi lazım” dedi. İsmet 
Yılmaz, şunları kaydetti:

“Müfredatı yenileyip çağa uygun hale getirdik. 
İlim neyi söylüyorsa, çağın gerekliliği neyse biz 
onu yapıyoruz. Gereksiz bilgileri çıkarıp evlatla-
rımızın bu çağda bilmesi gereken ne varsa o bil-
gileri vermek istiyoruz. 18 milyon öğrencimize 
arının solunum sistemiyle kurbağanın dolaşım 
sistemini öğretmek zorunda mıyız? Halkımızın 
görüşlerine de açığız. 200 binin üzerinde görüş 
geldi. Arkadaşlarımız değerlendiriyor. Önümüz-
deki yıldan itibaren 1. 5 ve 9. sınıflar yeni müf-
redatla eğitime başlayacak. Daha sonra 2. 6. ve 
10. sınıflar da takip eden yılda yeni müfredatla 
eğitime kavuşacak. Evlatlarımıza bizim aldığı-
mız eğitimden çok daha iyi bir eğitim veriyoruz. 
Onlara daha iyi bir eğitim vereceğiz.” dedi. A.A

1, 5 ve 9. Sınıflar Yeni 
Müfredatla Eğitime 
Başlayacaklar
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımız-
da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı etkinlikleri kapsamında 21 Nisan günü 
iki ayrı kutlama programı gerçekleştirildi. Su-
numunu öğrencilerimizin üstlendiği törenle-
rin ilkine okul öncesi ve ilkokul öğrencileri-
miz katılırken, ikinci törene ortaokul ve lise 
öğrencilerimiz katıldı. Velilerimiz bizi her iki 
törende de yalnız bırakmadı. Saygı duruşu 
ve İstiklâl Marşının ardından günün anlam 
ve önemini belirten öğrenci konuşmaları ya-
pıldı. Şiirler okundu. “23 Nisan” konulu şiir, 
kompozisyon ve resim yarışmalarında dere-
ceye giren öğrencilerimize başarı belgeleri 
okul müdürlerimiz tarafından takdim edildi. 
Okul koromuzun seslendirdiği şarkılar, flüt 
ve metalofon gösterileri, halk oyunları, mo-
dern dans ve jimnastik gösterileriyle renk-

lenen törenlerin sonunda öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz ellerinde bayraklarla İzmir 
Marşı’nı hep bir ağızdan coşkuyla söylediler. 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 2. sı-
nıf öğrencilerimizin tamamının görev aldığı 
“Atatürk ve Çocuk” adlı gösteri 22 Nisan 
Cumartesi günü velilerimizin geniş katılı-
mıyla konferans salonumuzda gerçekleşti. 
Birbirinden güzel kostümler, danslar ve şar-
kılarla Ata’larına teşekkür eden öğrencilerin 
final sahnesi ayakta alkışlandı. Okulumuzda 
gerçekleşen törenlerin finalini renkli yıl sonu 
şölenleriyle 1. sınıf öğrencileri yaptı.  Her yıl 
düzenlenen  şölende birbirinden güzel kıya-
fetleri ve koreografileriyle izleyenlerden tam 
not alan öğrencilerimiz, 23 Nisan coşkusunu 
doyasıya yaşarken tribünleri dolduran velile-
rimize de bu coşkuyu yaşattı. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okul-
larımızda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni müdür-
lerimizin  Atatürk büstüne çelenk sunumu, 
saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunma-
sıyla başladı. İlkokul-Ortaokul Müdürümüz 
İbrahim Duman yaptığı konuşmada “Ata-
türk, bugünün küçükleri yarının büyükleridir 
diyerek sizlere vermemiz gereken önemi en 
güzel şekilde ifade etmiştir. Çocuklar, gün 
sizin gününüz. Ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve bizlerin sizlerden beklentisi, ülke-
mizi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için 
çalışmanız, çalışmanız, çalışmanızdır.” sözle-
rine yer verdi.  Öğrencilerimizin hazırladıkları 
gösteriler, tiyatro oyunları, danslar ve şarkı-

lar törene katılan velilerimize ve izleyenlere 
keyifli dakikalar yaşattı. Düzenlenen resim, 
şiir yarışmaları ile satranç turnuvalarında de-
receye giren öğrencilerimize ödülleri İlko-
kul-Ortaokul müdür ve müdür yardımcıları-
mız tarafından takdim edildi.  
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Çocuk Bayramını Coşkuyla Kutladık
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda iki 
gün süren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamalarının ilk gününde öğrencile-
rimiz okulumuzun çevresinde bando eşliğinde 
23 Nisan yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Yürü-
yüşten sonra, ilkokul öğrencilerimiz katılımcı-
ların keyifle izlediği modern dans ve jimnastik 
gösterilerini sergilediler. Öğrencilerimizin gös-
terilerinin ardından, yöneticilerimiz ve öğren-
cilerimiz Atatürk büstüne çelenk sunarak saygı 
duruşunda bulundular ve İstiklal Marşımızı hep 
bir ağızdan coşkuyla okudular. Ertesi gün kon-
ferans salonumuzda gerçekleştirilen törende 4. 
sınıflar koromuz şarkılarını seslendirdi. İlkokul- 
Ortaokul Müdürümüz Zeynep Ergül konuşma-
sında  “Günümüz büyüklerinin önemli bir so-
rumluluğu var. Bizler sonraki kuşaklara daha iyi 
bir Türkiye bırakmak sorumluluğunu taşıyoruz. 
Daha çok çalışan, daha çok okuyan, daha çok 

üreten bir millet olmak zorundayız.” sözlerine 
yer verdi. Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdo-
ğan ise konuşmasında “23 Nisan 1920 ülkemiz 
için bir milâttır.  Egemenliğin kayıtsız şartsız mil-
lete ait olduğu bir dönemin başlangıcıdır. Ço-
cuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram 
olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Türkiye Cum-
huriyeti’nin çocuklarımızın ve gençlerimizin 
omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın 
ifadesidir.” diyerek günün anlam ve önemini bir 
kez daha vurguladı. Öğrencilerimizin jimnastik 
gösterilerinin ardından anasınıfı öğrencilerimiz 
“23 Nisan Günü” isimli şiirlerini büyük bir coş-
kuyla seslendirdi. Öğrencilerimizin sahnelediği 
“Çocuklara Kıymayın Efendiler” ve “Ünzile” 
müzikli drama gösterisi izleyicilerden büyük be-
ğeni alırken; 4. Sınıf öğrencilerimizin “Childrens 
Day” adlı İngilizce şiir dinletisi ve Atatürk Ora-
toryosu dakikalarca alkışlandı.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda ger-
çekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı töreni, girişi 23 Nisan ruhunu yan-
sıtan enstalasyon ve pano çalışmaları, çocuk 
resimleri sergisi ile dekore edilmiş  Zehra Andaç 
Spor Salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerimi-
zin gerçekleştirdiği tekvando ve dans gösterileri 
ve “Dünya Dilleri” eserlerinden oluşan yabancı 
diller koromuzun seslendirdiği muhteşem şarkı-
lar törene katılarak salonu hınca hınç dolduran 
izleyicileri büyüledi. İlkokul Ortaokul Müdürü-
müz Pınar Baydaş günün anlam ve önemini be-
lirten konuşmasında “Ulusal egemenliğin ilan 
edildiği bu önemli günü, Yüce Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün, bayram olarak çocuklara 
armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve 

siz sevgili çocuklara duyduğu güvenin en büyük 
göstergesidir.” diyerek Atamızın çocuklara ver-
diği önemi vurguladı. Törenimiz 10.Yıl Marşı’nın 
hep bir ağızdan coşkuyla söylenmesiyle sona 
erdi. 
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Atamızın Doğumgünü, Bağımsızlık
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda 
Zehra Andaç Spor Salonu’nda gerçekleş-
tirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı töre-
ni MEV Koleji Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesi öğ-
rencilerimizin hazırladı-
ğı Karadeniz yöresi halk 
oyunları gösterisi, Zey-
bek dansı, Aerobik ve 
modern dans gösterileri, 
vals ve ritmik hareketler 
gösterileriyle okul or-
kestramızın seslendirdiği 
şarkılar eşliğinde coş-
kuyla kutlandı. Törende 
günün anlam ve önemini 
vurgulayan konuşmayı 
yapan Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı İhsan Özçukurlu “Binlerce şehit vererek 
sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özveriler-

le kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere ema-
nettir.  Siz; Türk’e istiklâl aşkını veren Kara 
Fatmaların, Nene Hatunların, Halide Edip-

lerin, Yalnız Efelerin, Siz; 
Antepli Şahinlerin, Kahra-
manmaraşlı Sütçü İmamla-
rın, Hasan Tahsinlerin, Seyit 
Onbaşıların, siz; tarihi tarih 
yapan Barbarosların, Ulu-
batlı Hasanların, Yavuzların, 
‘Ya İstiklâl, Ya Ölüm’ diyen 
Atatürk’ün soyundansınız. 
Bu değerli emaneti yaşat-
mak, sonsuza kadar koru-
mak ve gelecek kuşaklara 
en iyi şekilde aktarmak en 
başta gelen, en önemli so-
rumluluğunuzdur. 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız 
kutlu olsun, hepinizin gözlerinden öpüyo-
rum” sözlerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün doğum günü olarak kabul 
ettiği ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı 19 
Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okul-
larımızda ay boyunca birbirinden anlamlı 
ve renkli etkinliklerle kutlandı. Anadolu-Fen 
Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
töreninin açış konuşmasına Milletin bağım-
sızlığını, yine milletin azim ve kararının kur-
taracağına inanan Atatürk’ün, Samsun’dan 
başlayarak bütün ülkeye yayılan büyük bir 

mücadelenin önderi olduğunu belirterek 
başladı ve konuşmasında “Tüm olumsuzluk-
lara rağmen Büyük Önder Atatürk ve silah 
arkadaşları tarafından verilen mücadele so-
nucunda büyük fedakârlıklarla kurulan Türki-
ye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu 
değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar 
korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde ak-
tarmak gençlerimizin en başta gelen görev 
ve sorumluluğudur. Ata’mızı ve silah arka-
daşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bay-
ramı’mızı kutluyorum.” sözlerine yer verdi.
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Mücadelemizin Başlangıcıdır 19 Mayıs
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız-
da gerçekleştirilen ve bahçe töreni ile başlayan 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı etkinliği konferans salonumuzda devam 
etti. Törende günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmayı yapan Koordinatör Müdürümüz 
Salih Özmen konuşmasında “Unutmayın, eğer 
Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, hiçbirimiz ol-
mazdık, Türkiye onun sayesinde var, siz, ben, 
hepimiz varlığımızı ona borçluyuz. Unutmayın, 
birinci görevimiz Türk bağımsızlığını ve Cumhu-
riyetini sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır.  

Bayramınız, bayramımız kutlu olsun!” sözlerine 
yer verdi. Öğrencilerimiz tarafından sahneye 
konan programda gitar kulübü dinletileri, jim-
nastik ve otantik yörelere ait koreografilerle ha-
zırlanmış dans gösterileri, orkestramızın seslen-
dirdiği birbirinden güzel şarkılar, oratoryo, ve 
beden perküsyonu gösterisi törene katılan izle-
yicilerden tam not aldı. Ardından gençlik haftası 
kapsamında düzenlenen satranç turnuvalarında 
dereceye giren öğrencilerimize okul yöneticile-
rimiz tarafından ödülleri takdim edildi.

MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda iki 
gün süren 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı kutlamalarımızın bahçe töre-
ni çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şımızın okunmasıyla başladı. Törende sportif 
alanda başarı kazanan öğrencilerimize ödülleri 
verildi. Ardından “Atatürk’ün Gençliğe Hitabe-
si” ve “Gençliğin Ata’ya Cevabı”nı tüm öğren-
cilerimiz hep bir ağızdan okudu. Konferans sa-
lonunda gerçekleşen törenimiz Anadolu Lisesi 
öğrencilerimizden oluşan koronun şarkılarını 
seslendirmesiyle başladı. MEV Koleji Özel Ba-
sınköy Anadolu Lisesi öğrencimiz Yasemin Naz 
Yeğin’in gerçekleştirdiği “Bir Tarihtir 19 Mayıs” 
adlı konuşmanın ardından Koordinatör Müdü-
rümüz Yakup Erdoğan konuşmasında  “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan 
biri Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır. Ata-
türk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başla-
yan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. 
Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini 
bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cum-

huriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her 
zaman göz önünde tutarak 19 Mayısları Ata-
türk’ün emanetine daima sahip çıkarak kutla-
malıyız.” sözleriyle günün anlam ve önemini 
vurguladı. Konuşmadan sonra Modern Dans 
gösterileri ve Anadolu Lisesi Ritim Grubumuz 
sahne aldı. Anadolu Lisesi öğrencimiz Büşra 
Karamısır’ın seslendirdiği “19 Mayıs Şiiri”nin 
ardından Anadolu Lisesi öğrencilerimiz tarafın-
dan sergilenen halk oyunları gösterisi ile keyifli 
dakikalar yaşandı. 
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2016-2017 Mezunlarımızı
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda 
2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezunlarımız 
için düzenlenen kep giyme töreninde Ana-
dolu Lisesi birincisi öğrencimiz Ayşe Nur Sa-
dioğlu, mezunlar adına bir konuşma yaptı. 
Ardından Koordinatör Müdürümüz Yakup Er-
doğan konuşmasında “Sevgili öğrencilerim, 
MEV Koleji olarak sizleri Milli Eğitim Vakfı 
kültürüyle, Atatürk ilkeleri ışığında toplumun 
değerlerine ve kültürüne sahip çıkan bireyler 
olarak yetiştirdik. MEV Koleji mezunu olma-
nın onurunu hep yaşayacaksınız.” sözleriyle 
duygularını dile getirdi. Törene katılan Yöne-
tim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu ko-
nuşmasında, “Sevgili Gençler, sevgi akıl ve 
bilime; iyilik doğruluk ve güzelliğe, adalete 

ve haklarda eşitlik ilkesine, demokratik, laik, 
çağdaş, sosyal hukuk devletimize, saygılı 
ve sorumlu, Türk milletini çağdaş uygarlığın 
saygın ve seçkin bir ortağı, onurlu bir üyesi 
yapmaya çalışan, kalbi ve kafası, insan, va-
tan, millet, bayrak, Atatürk sevgi ve saygısı 
ile dolu olan hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı, de-
mokratik davranışlı, erdemli, dengeli, ahlaklı 
ve sağlıklı bir kişilik ve karakterde olmanız 
önce sizi ve daha da çok bizleri mutlu ede-
cektir.” sözlerine yer verdi. Mezunlarımızın 
kendilerinden sonra gelecek arkadaşlarına 
bayrak ve flamayı teslim etmeleri, kütüğe 
plaket çakılması ve mezuniyet pastasının ke-
silmesinin ardından keplerin atılmasıyla hü-
zün ve mutluluğu bir arada yaşadı.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda 
Anadolu ve Fen Lisesi mezunlarımız için 
düzenlenen tören Zehra Andaç Spor Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Mehmet TEMEL, 
yaptığı konuşmada MEV 
Koleji Özel Okullarında 
eğitim öğretimin yöneti-
mi hizmetlerinin Türk Milli 
eğitim sisteminin yasal da-
yanakları doğrultusunda 
yürütüldüğünü belirterek  
söz konusu yasal dayanak-
ları ifade ettikten sonra 
bunlardan Türk Milli eği-
tim sistemini okul önce-
sinden yüksek öğretime kadar düzenleyen 
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaç 
ve temel ilkelerini kanun metninden okudu 
ve konuşmasında ”Başöğretmenimiz, Cum-

huriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağ-
daş uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke 
olması hedefini “milli vizyon/hedef” olarak 

değerlendiriyor. Türk Milli eği-
tim sisteminin görevi bu hede-
fe uygun nesilleri yetiştirmektir. 
MEV Koleji okullarında da bu 
amaca yönelik eğitim-öğretim 
yapılmaktadır. Geleceğimi-
zin güvencesi ve teminatı olan 
gençlerimizi, öğretmenlerini 
ve ailelerini bu başarılarından 
dolayı tebrik ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum”. sözlerine 
yer verdi. Mezuniyet töreninde 
2016-2017 mezunlarımız adına 

konuşma yapan Anadolu ve Fen Lisesi Bi-
rincisi öğrencilerimizin  son sözleri “Yaşasın 
Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk” ve “Ne mutlu 
Türküm diyene” oldu.
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Kıvanç, Mutluluk ve Hüzünle Uğurladık
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları-
mızda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezunla-
rımız için düzenlenen törene Milli Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu, 
Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Çoksak, eski 
Koordinatör Müdürümüz Ali Tufan, B.Çekmece 
Belediyesi İlçe Meclis Üyesi Sayın Cemal Kaya 
ve değerli velilerimiz katıldı. Mezunlar adına 
konuşmayı Anadolu Lisesi birincimiz Zeynep 
Yılmaz gerçekleştirdi. Koordinatör Müdürümüz 
Salih Özmen konuşmasında “Sevgili gençler, 
herkesin bir hedefi ve bir mücadelesi olmalı. 

Kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Size yo-
lunuzu; aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve ka-
rarlılığınız gösterecektir.” sözlerine yer verdi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu da 
yaptığı konuşmada hayatlarında yeni bir sayfa 
açan öğrencilerimize iyi dileklerini ifade etti. 
Mezunlarımızın okul geleneklerinin kuşaktan 
kuşağa devamı için kendilerinden sonra gele-
cek arkadaşlarına bayrak ve flamayı teslim et-
meleri, kütüğe plaket çakılması ve mezuniyet 
pastasının kesilmesinin ardından büyük bir coş-
kuyla kepler gökyüzüne atıldı.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları’ndan 
mezun olan 66 öğrencimiz 2 Haziran günü okul 
bahçemizde düzenlenen törenle kep attı. Tö-
rende Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçu-
kurlu, Denetim Kurulu Başkanımız Aydın Özyar, 
Güzelbahçe Kay-
makamı Hüseyin 
Kulözü, MEV Bor-
nova Öğretme-
nevi Müdürümüz 
Muhtar Canda me-
zunlarımızı  yalnız 
bırakmadı. Öğren-
cilerimizin 10. Yıl 
Nutku eşliğinde 
topluca merdi-
venlerde yerlerini 
almalarının ardın-
dan mezunlarımız 
adına öğrencilerimiz Yaren Günay Karababa, 
Doğaç İpekgil konuşmalarını yaptılar. Anadolu 
- Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan, “Bizlere 
güvenerek emanet ettiğiniz, canınızdan değerli 
çocuklarınızı geçen süre içerisinde aynı titizlikle 

kendinden emin, ne istediğini bilen, bilgili, ya-
şamı seven yaşatmayı görev bilen sevgi dolu, 
çağdaş, aydın, Atatürk gençleri olarak milletimi-
ze kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor, sizlere 
büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde MEV 

Koleji mezunları 
olarak takdim edi-
yorum.” sözlerine 
yer verdi. Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
İhsan Özçukurlu 
da mezunları ve 
onları yetişmesin-
de büyük emeği 
olan veli ve öğret-
menleri tebrik etti.  
MEV Kolejinin Ata-
türkçü nesiller ye-
tiştirme misyonu-

na sonuna kadar bağlı kalacağını belirtti.  Okul 
birincileri isimlerini anı kütüğüne aileleri ile 
birlikte çaktılar. Törenimiz mezunlarımızın okul 
merdivenlerinde sıralanması, kep atmaları ve 
birlikte söyledikleri veda şarkılarıyla sona erdi.
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Gelecek MEV’in Işığı ile Aydınlanıyor

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımız ta-
rafından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve 
Milli Eğitim Vakfı’nın desteği ile ulusal çap-
ta düzenlenen “Milli Eğitim Vakfı Prof. Dr. 
Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri 
Yarışması” final sergisi Milli Eğitim Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet 
Temel, Koordinatör Müdürümüz Necati 
Yankın, İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Pınar 
Baydaş ve akademisyenlerden oluşan jüri 
üyelerinin de katılımlarıyla 28 Nisan günü 
gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinden 320 proje başvurusu yapıldı, 
jüri değerlendirmesi sonucu 18 şehirden 
toplam 45 proje ön elemeyi geçerek fina-
list olma hakkı kazandı ve projeleri sergi-
lenmeye değer bulundu. Sergide, katılımcı 
öğrencilerin projeleri iş ve eğitim dünya-
sından seçkin konukların büyük beğenisini 
toplarken; MEV Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcımız  Mehmet Temel, çeşitli üniversite-
lerden akademisyenler, TAI Helikopter Grup 
Başkanı Metin Sancar, Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği, Patent Kurulu yetkilileri, lise-üniversi-
te öğrencileri ve basın mensupları final ser-
gisini gezerek öğrencilerden hazırladıkları 
projelerle ilgili bilgi aldılar. Ankara, Gazi ve 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. Nilgün Ataünal Ancın, Prof. Dr. 

Nilgün Seçken, Prof.Dr. Celal Bayrak, Prof.
Dr. Esin Atav, Prof.Dr. Mustafa Karadağ ve 
Doç.Dr. Cem Gerçek’in jüri üyeliği yaptığı 
yarışmada öğrencilerin projeleri değerlen-
dirilerek ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
ödülüne layık bulunan projeler belirlendi. 
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesinden 
Pınar Başer ve Elif Efsa Kaya Fizik alanında, 
İzmir Fen Lisesinden Bilal Batuhan Yenen ve 
Huri Ayşenur Baldan Kimya alanında, Aydın 
Fen Lisesinden Burak Alp Gülbahar Biyolo-
ji alanında birincilik ödülüne layık görüldü. 
Ödül töreninde eğitime verdiği önemi her 
fırsatta vurgulayan Nobel ödüllü bilim insanı 
Sayın Prof.Dr. Aziz Sancar‘ın finalist projeleri 
hazırlayan öğrencilere gönderdiği mesajın 
okunması, öğrencileri ve danışman öğret-
menlerini hem mutlu etti; hem gururlandırdı.

Milli Eğitim Vakfı Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması
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13. Fen Bilimleri Şenliği ve Proje Yarışması

Analitik ve yaratıcı düşünebilme becerilerine 
sahip, bilime ve bilimsel düşünceye değer ve-
ren, veriye dayalı yorum ve muhakeme yapa-
bilen, problem çözen ve bilgi üreten nesillerin 
yetiştirilmesi amacıyla bu yıl 13.’sü düzenlenen 
MEV Koleji Basınköy Okulları’mızın “Fen Bi-
limleri Şenliği ve Proje Yarışması”na 47 okul, 
96 projeyle katıldı. İstanbul, Yıldız Teknik, Bil-
gi, Gelişim, Haliç, Kemerburgaz ve Yeditepe 
Üniversitelerinden değerli akademisyenlerin 
jüri üyeliği yaptığı yarışmada yapılan değer-
lendirmeler sonucu Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve 
Biyoloji alanında birinci, ikinci ve üçüncü olan 
projeler açıklandı, kazanan okulların öğrenci ve 
danışman öğretmenlerine ödülleri dağıtıldı. 

Yarışmanın Fen Bilimleri birincisi İstanbul Özel 
Enka Ortaokulu, Fizik birincisi Özel Darüşşafaka 

Lisesi, Kimya birincisi Ankara Özel Eryaman Ok-
yanus Koleji, Biyoloji birincisi Özel Fenerbahçe 
Spor Kulübü Anadolu Lisesi öğrencileri Cum-
huriyet altınıyla, ikinci olan öğrenciler yarım al-
tınla, üçüncü olan öğrenciler ise çeyrek altınla 
ödüllendirildi. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen 
Lisesi öğrencilerimizin katılımıyla 3 Mayıs’ta 
gerçekleşen ve üç ayrı branşta on üç projenin 
yarıştığı Bilim Şenliği, öğrencilerimiz Fen Bi-
limleri, Matematik, Sosyal Bilimler branşlarında 
hazırladıkları projeleri Doç. Dr. Esra Bukova Gü-
zel, Dr. Ayşe Tekin Dede,  Bilim Uzm. Ali Özgün 
Özer, Ar. Gör. Aytuğ Özaltun Çelik,  Prof. Dr. Ay-
sun Uğur Görgün, Doç. Dr. Müslüm Saç, Psiko-
log Ümit Yılmaz Güven’den oluşan jüriye sun-
dular. Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, 
İngilizce, Görsel Sanatlar branşlarında birçok 
projenin sergilendiği şenlikte, ilkokul öğrencile-
rinin hazırladığı doğa ve sosyal içerikli projeler 
ile ortaokul  ve lise öğrencilerimizin hazırladığı 
robot ve gösteri deneyleri de büyük ilgi gördü. 
İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin yanı sıra 
tüm ortaokul ve lise öğrencilerimiz de kendile-

rine ayrılan ders saatleri içinde stantları ziyaret 
ederek projeleri inceleme ve bilgi alma şansı 
buldular. Düzenlenen ödül töreni öncesinde jüri 
üyelerine okul müdürlerimiz tarafından teşekkür 
plaketleri sunuldu. Jüri üyelerinin değerlendir-
meleri sonucu yarışan projeler kategorisinde: 
Sosyal Bilimler dalında, “İçinden coğrafya Ge-
çen Kelimeler” konulu projeyle Zeynep Kara-
dağ ve Eda Mamaç, Matematik dalında, “Ja-
cobsthol Dizilerinde Bölünebilme Kurallarına 
Binet Benzeri Bir Formül Yardımıyla Farklı Bir 
Bakış ile Bilgisayar ve Mobil Uygulamaları” ko-
nulu projeyle Olcay Akgün, Ecem Lara Çividö-
ken ve Gülben Kısaağa, Fen Bilimleri dalında, 
“Yeni Nesil Fonksiyonel Gıda – Probiyotikli İz-
mir Gevreği”  konulu projeyle Nazlı Pilavcı ve 
Yorum Akdan birinci olma başarısı gösterdiler. 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda Düzenlenen “Bilim Şenliği”
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İlayda’dan Bir Rekor Daha
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Fen Lisesi öğrencimiz 
İlayda Eser “Türkiye Beyin Haftası” etkinlikleri kapsamın-
da 18 Mart günü düzenlenen “Memoriad Hafıza Olimpi-
yatları” yarışmasında “Binary Sayılar” kategorisinde 121 
haneyi doğru hatırlayarak ‘Dünya Bayanlar Rekortmeni’ 
olmayı başardı. Memoriad yarışmalarında “İsimler Yüz-
ler” kategorilerinde iki Türkiye rekoru ve dünya altıncılı-
ğı, “Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma” kategorilerinde 
bir Türkiye rekoru  sahibi olan öğrencimizi kutluyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz.

Arıları Korudular, Ödülü Kaptılar
22 Nisan’da İzmir Gaziemir Fuar Alanında düzen-
lenen Creature Craze “Hayvanların Çılgın Dün-
yası” temalı Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/
Junior FIRST LEGO League fuarına 25 ilden 150 
takım katıldı. Takım koçluğunu Laboratuvar Öğ-
retmenimiz Senem Şahin; danışman öğretmenlik-
lerini ise Sınıf Öğretmenlerimiz Selin Özşahin ve 
Güler Orf’un yaptığı ve MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe İlkokulu öğrencilerimiz Uygar Kıyak, İhsan 
Can Karaduman, Armağan Can Arslan, Ege Önal, 
Sarp Külekçi, Kutay Sarıoğlu’ndan oluşan MEV 
STAR takımı, bal arısı Elisa için yaşadığı ortamda 
hareketli lego modeli hazırlayarak bal arıları ile 
beslenen arı kuşlarını kovandan uzak tutmayı ba-
şardı ve akıllı model ödülünü almaya hak kazandı.

Sude Aksel Eskrimde 1. Oldu
28 Nisan 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen Uluslara-
rası Çocuk Kupası Eskrim Branşı Kılıç Dalı müsabakalarında 
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencimiz Sude Ak-
sel Birinci olma başarısı gösterdi. Her yıl başarılarına başarı 
ekleyerek büyüyen öğrencimizi kutluyor, başarılarının deva-
mını diliyoruz. 

Begüm Jimnastikte Türkiye İkincisi Oldu
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencimiz Be-
güm Yücel 9 Nisan tarihinde Mersin’de düzenlenen 
MEB Okullararası Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyo-
nası’nda okulumuzu temsil ederek Türkiye 2. si olmayı 
başardı. Ayrıca, 28-30 Nisan 2017 tarihlerinde Ada-
na’da düzenlenen Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Yıl-
dızlar müsabakalarında Grup 1.liği elde eden öğren-
cimizi tebrik ediyor,  başarılarının devamını diliyoruz.
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Futbolda ve Basketbolda İlçe Şampiyonuyuz

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Minik Erkekler Futbol Takımımız Bakırköy İlçe Futbol tur-
nuvasında final maçını 5-1 kazanarak şampiyon oldu ve madalyalarını Bakırköy Kaymakamı Sayın 
Adem Öztürk’ün elinden aldılar. 

Bakırköy Yıldız Erkekler Basketbol Yarışmasına katılarak okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz 
gösterdikleri azim ve gayretle güçlü rakiplerini bir bir devirerek şampiyon oldular. Öğrencilerimiz 
madalyalarını Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ve İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Zeynep 
Ergül’ün elinden alarak büyük bir sevinç yaşadılar. 

Ezel, ‘23 Nisan Hürriyeti’ni Fotoğrafladı
23 Nisan Hürriyet’i gazetesinde yayımlanan en iyi 
karikatürler, en iyi fotoğraflar ve en iyi yazılar ödül-
lendirildi. Yüzlerce çocuğun başvurduğu dostluk, 
sevgi, barış, iyilik, çevre ve kitap okumak mesajları 
damga vurduğu yarışmada daha iyi bir dünyada 
yaşamayı hak ettiklerini söyleyen çocuklar seslerini 
yazı, fotoğraf ve karikatürlerle duyurmaya çalıştı. 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğren-
cimiz Ezel Gürkan da fotoğraf dalında günümüzde 
çocukların oyun alanlarının kalmadığını, adeta eve 
hapsolduklarını anlattığı fotoğrafıyla jürinin büyük 
beğenisini kazanarak Türkiye birincisi oldu.

Miniklerimizden Muhteşem Yılsonu Gösterisi
MEV Koleji Özel Ankara Okulları Okul Ön-
cesi öğrencilerimiz yıl sonu gösteri etkinlik-
lerini ailelerine büyük bir coşkuyla sundular. 
Okullu olmanın ilk adımını başarıyla tamam-
layan öğrencilerimiz, bir yıl boyunca yaparak 
- yaşayarak-öğrenerek yaratıcılıklarını geliş-
tirirken, görsel - bedensel - doğa ve müzik 
zekâsı gibi çoklu öğretim alanlarında yete-
neklerini keşfetme fırsatı buldular. Gösteri 
sonunda “Okyanus Temalı” resim sergisi ile 
konuklarımız keyifli anlar yaşadılar.
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Emre, Tekvandoda İstanbul 1.si Oldu
12 Mart tarihinde Selim Altun Spor Kulü-
bünde 80 sporcu ve 4 kulübün katılımıyla 
düzenlenen Tekvando Yarışmasında sa-
rı-yeşil kuşağı ile MEV Koleji Özel Bü-
yükçekmece Ortaokulu öğrencimiz Emre 
Bölükbaş İstanbul birinciliğini elde ederek 
önemli bir başarıya imza attı. Öğrencimize 
ödülleri ve başarı belgesi İlkokul - Ortao-
kul Müdürümüz İbrahim Duman tarafından 
takdim edildi. 

Berke, Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından 
Nisan ayında Antalya’da düzenlenen, Paletli 
Yüzme Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda MEV 
Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğren-
cimiz Onur Berke Kuyumcu, 50 Metre Su Üstü 
Stilde Yeni Türkiye Ümitler Rekoru kırarak Bü-
yüklerde Türkiye İkincisi, 100 Metre Su Üstü Stil-
de Yeni Türkiye Ümitler Rekoru kırarak Büyük-
lerde Türkiye İkincisi, 50 Metre DipStilde Yeni 
Türkiye Ümitler Rekoru kırarak Büyüklerde Türki-
ye Üçüncüsü, 4x100 Takım Bayrak Yarışması’nda 
Büyükler Türkiye Birincisi 4x200 Takım Bayrak 
Yarışması’nda Büyükler Türkiye Birincisi olarak 
bizleri gururlandırdı. 

Sea Sun Festival’inden İkincilikle Döndük
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Or-
taokulu 5-6. Sınıflar Seçmeli Drama 
dersi öğrencilerimiz,  30 Nisan-5 
Mayıs tarihleri arasında İspanya’da 
gerçekleşen “Sea Sun Festival”inde 
10-12 yaş grubunda müzikal katego-
risinde ikinci oldular. 15 ülkeden ka-
tılımcıların olduğu festivalde öğren-
cilerimiz: Ada Gürses, Eylül Sağlam, 
Ada Gültekin, Ayça Ceylin Dilege-
çen, Ceylin Duman, Derin Kocaoğlu, 
Ece Ekşisu, İrem Erün, Deniz Ceylin 

Gülmez, Rüzgar Avcı, Duru Deniz Ersoy, Asiye Zeynep Nayir, Doğa Çalışkan, Alara Urunga, 
Ada Özyeşilova, Ayçıl Kapar, İdil Aylin Tapan, Marvin Can Kostak, Yağmur Önel, Duru Elif 
Arslan, Sezen Mine Çırakoğlu ve Beren Öztürk The Big Bad Musical’ı başarıyla sahneledi.
İngilizce öğretmenlerimiz Şadiye Demir, Özlem Pişkin ve Özen Tayfur rehberliğinde festiva-
le katılan öğrencilerimizin performansı büyük beğeni topladı. 
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Inged Drama Festivalinden 3 Ödülle Döndük

2. Sınıf Öğrencilerimiz Atölye Çalışmasındaydı
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 2. Sınıf öğ-
rencilerimiz, okudukları hikâye kitapları “Ormanını 
Kaybeden Kahverengi Geyik” ve “Denizler Altında 
Kırmızı Somon” un yazarı Aysun Berktay Özmen 
ile buluştu. Öğrencilerimiz, Aysun Berktay’la oku-
dukları kitapları anımsatan, sevdikleri hayvanlardan 
oluşan kendilerine özgü tasarımlarıyla büyük bir or-
man ve yaratıcılıklarını kullanarak masmavi bir de-
nizaltı oluşturdukları heyecanlı, eğlenceli bir atöl-
ye çalışması gerçekleştirerek, söyleşi yapma fırsatı 
buldular ve çevreyi korumanın önemini anladılar.

Minik Sanalp, 
Atletizmde İlçe Birincisi
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokulu öğ-
rencimiz  Sanalp  Şentürk 8 Mayıs tarihinde Büyük-
çekmece İlçe Tertip Komitesi tarafından düzenlenen 
Atletizm müsabakalarında 60 metre sürat koşusun-
da ilçe birincisi olmayı başardı. Atletizm yarışmala-
rında daha önce “Cheetos Türkiye’nin En Hızlısı” ya-
rışmasında Erkekler 60 metre sürat dalında finalde 
9.14’lük derecesiyle İstanbul 6.’lığı olan ve başarıla-
rına bir yenisini daha ekleyen öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

6 Mayıs’ta düzenlenen 10 okulun katılımıyla gerçekleştirilen 19. INGED İngilizce Drama festivaline 
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu adına öğrencilerimizin oluşturduğu İngilizce Drama kulübü-
müz katıldı. Drama festivaline “Alice Harikalar diyarında” adlı İngilizce oyun ile katılan Drama ku-
lübü öğrencilerimiz,  rehber öğretmenleri ile beraber Ekim ayından itibaren oyun için hazırlıklarını 
sürdürdüler. 6 Mayıs günü gerçekleşen festivalde öğrencilerimiz, İngilizce becerileri ve sahnedeki 
olağanüstü performansları ile farklı kategorilerde 3 ödüle layık görüldüler. “Yardımcı erkek oyun-
cu” dalında Tolga Öz 3.lük ödülünü kazanırken; “Oyuna en çok katkı sağlayan erkek oyuncu” 
dalında Tan Kayabaşı 1.lik ödülünü ve “en iyi başrol kadın oyuncu” dalında Azra Sarıkaya 3. lük 
ödülünü aldı.
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MEV’in Yelkenleri Fora
24-25 Nisan tarihlerinde Urla’da düzenlenen Okul 
Sporları İl Birinciliği Yarışlarında MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Ortaokulu öğrencimiz Kuzey Kumlalı 
küçükler optimist kategorisinde İzmir ikincisi, Top-
rak Nardalı Techno 293 yıldızlar kategorisinde İz-
mir üçüncüsü oldu. MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Batuhan Arslan 
Techno 293 yıldızlar kategorisinde İzmir birincisi 
olurken; Kuzey Öztaş, Techno 293 gençler katego-
risinde İzmir ikincisi olarak bizleri gururlandırdılar. 
28-29 Mayıs tarihlerinde Çeşme’de gerçekleştirilen 

Yazar Aytül Akal’ı Ağırladık 

Hentbol’de 1.lik ve 2.lik Kürsüsü MEV’in

Yazar Aytül Akal’ı MEV Koleji Özel Anka-
ra Okulları okul öncesinden 8. sınıflarımı-
za kadar çeşitli etkinliklere katılmak üzere 
okulumuzda ağırladık. 1. Sınıflarımızla ge-
lenekselleşen “Şiir Uçurdum Gökyüzü”ne 
etkinliğinde bu yıl da gökyüzüne minik 
öğrencilerimizden meraklı sorular yazıp 
uçurduk. Minik ellerin yazdığı sorular, uçan 
balonlarla gökyüzüne süzülürken öğrenci-
lerimizin coşkusu görülmeye değerdi. Okul 
öncesi öğrencilerimiz için masal anlatan Akal, öğrencilerimizin ilk imza günü heyecanına or-
tak oldu. Ardından 7. ve 8. Sınıflarımız ile okudukları macera serisiyle yolculuğa çıkan Aytül 
Akal “MEV Kolejinde hatırı sayılır bir okur kitlem var. Bugün de yine çok güzel etkinliklerde 
okurlarımla buluştum.“ cümlesiyle hislerini ifade etti.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu minik erkekler ve yıldız erkekler hentbol takımı 
birincilik ve ikincilik kürsüsüne çıktı. Küçük Erkekler Hentbol Takımımız Hentbol İzmir İl Bi-
rinciliği Müsabakalarında İzmir birincisi olurken; Yıldız Erkekler Hentbol Takımımız da İzmir 
ikincisi olarak Aydın’da yapılacak Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarına katılmaya hak 
kazandı. Öğrencilerimiz, başarılarında büyük emeği bulunan Beden eğitimi öğretmenimiz 
Kemal Kurarlar ve Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer ile başarılarını kutladılar.

Türkiye Yelken Şampiyonasında gençler kategorisinde Kuzey Öztaş Türkiye 2.si, Batuhan 
Arslan Türkiye 1.si ;  yıldızlar kategorisinde Toprak Nardalı ve küçükler kategorisinde Kuzey 
Kumlalı Türkiye 2.si olarak bizleri gururlandırdılar. 
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İstanbul Okullarımızda “MEVFest” Keyfi

MEV Koleji Özel Büyükçekmece ve Basınköy Okullarımızda geleneksel olarak her yıl düzen-
lenen yıl sonu bahar festivali “MEVFest” etkinliği bu yıl da keyifli anlara sahne oldu. MEV Koleji 
Özel Büyükçekmece Okullarımızdaki etkinlik bahçe alanında ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimizin 
katılımıyla başladı. Öğleden sonra üst sınıf öğrencilerimizin de katılımıyla keyif ve eğlence dolu 
saatler devam etti. İkramlar ve hazırlanan oyun platformlarında eğlenceli saatler  geçiren öğrenci-
lerimiz, müzik öğretmenlerimizin verdiği keyifli konseri izleme fırsatı da buldular. MEV Koleji Özel 
Basınköy Okullarımızda da öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan oyun ve eğlence platformların-
da keyifli saatler geçirdi ve ilkbahara mutlu bir “merhaba” dedi. 

‘MEV’de Dans’ İzleyenleri Yine Büyüledi
Soğuk kış günlerinde teneffüs aralarını değer-
lendirmek amacıyla MEV Koleji Özel Ankara 
Okulları Beden eğitimi zümremizce planlanan 
bir proje olan “MEV’de Dans” yarışmasının 7. 
si bu yıl 12 Nisan Çarşamba günü Zehra Andaç 
Spor Salonunda gerçekleştirildi. 

İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizden oluşan 12 
ayrı grup kıyafetleri, dansları, cesaretleri, özgü-
venli duruşları ve güleryüzleri ile yarışmaya renk 
kattı ve birbirinden güzel gösterilerini izleyicilere 
sundular. 

Profesyonel dans okullarından eğitmenler-
ce oluşturulan Jüri üyeleri elektronik ortamda 
yaptıkları puanlama sistemi ile 7. Geleneksel 
“MEV’de Dans Yarışması”  Birincisi, ikincisini ve 
üçüncüsünü belirledi. Birinciliği 3- B sınıfı ‘Unu-
tulmayan Yıldızlar’, ikinciliği 3- A sınıfı ‘Sahnenin 
Yıldızları’ , Üçüncülüğü ise 6- D sınıfı öğrencileri-
mizden oluşan grup ‘Dansın D’si’nin kazandığı 7. 
Geleneksel “MEV’de Dans Yarışması” izleyenle-
re yine keyifli saatler yaşattı.
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Öğrencilerimiz Tarihin ve Bilimin İzinde 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları öğrencilerimiz 25-29 Nisan tarihleri arasında yetki-
lilerin rehberliğinde Cenevre-CERN Laboratuvarları incelemesini de içeren Almanya, İsviç-
re ve Fransa gezisine katıldılar. Öğrencilerimiz, binlerce gönüllü tarafından gerçekleştirilen 
dünyanın en büyük deneyini yerinde inceleyerek, bilim insanlarından bilgi aldılar. İsviçre’de 
1923 yılında Barış Antlaşmasının imzalandığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Lo-
zan, Montrö kentleri ile Chillon Şatosu, Olimpiyat Müzesi ve Albert Einstein Müzesi gibi 
önemli durakları da ziyaret eden öğrencilerimiz, Zürih Üniversitesi’nde bulunan Technoro-
ma Müzesinde 12 temel alanda sergilenen deneylerden bazılarını uygulama olanağı bul-
dular.  Gezinin son günlerinde ise Legoland ve Porsche Müzesini de gezdikleri mekanlar 
listesine ekleyen öğrencilerimiz yurda keyifli döndü.

Okullar Ormanı Projesi’nde 774 Fidan Diktik
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız 
“Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını 
Koruma Derneği (AKAD)” ile yaptığı anlaşma 
kapsamında “İstanbul Valiliği Okullar Orma-
nı” Projesine katıldı ve velilerimizin de katı-
lımıyla 774 adet fidan dikimi yaparak küresel 
ısınma, erozyon, çarpık kentleşme gibi sorun-
larla mücadele eden doğaya destek verdiler.

Berfu Karikatürde İstanbul Beşincisi Oldu
22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle İSKİ’nin İs-
tanbul genelinde düzenlediği liseler arası “Söz 
konuSU olunca‘’ konulu afiş, karikatür, şiir, 
kompozisyon, fotoğraf yarışmasında karika-
tür dalında MEV Koleji Özel Basınköy Ana-
dolu Lisesi öğrencilerimiz Berfu Sude Şengül 
İstanbul beşincisi olmayı, Fahri Emir Ateş’in 
karikatürü ise sergilenmeye layık eserler kate-
gorisinde yer almayı başardı. Öğrencilerimiz 
ödüllerini alırken öğretmenleri Aydın Asan ve 
velileri de onları yalnız bırakmadı.
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SEMEP Sunum Gününde 60 Okulu Ağırladık
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız geçtiğimiz sene olduğu gibi, 2016-2017 eği-
tim-öğretim yılında da Uluslararası UNESCO–SEMEP Projesi Marmara Koordinatör Okulu olarak 
19. Uluslararası UNESCO – SEMEP Proje Sunum Günü organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 13 
Mayıs’ta 60 okulun 120 grafik proje çalışmalarının sergilendiği ve MEV Koleji Özel Basınköy Okulu 
öğrencilerimizin de katıldığı SEMEP Proje Sunum Günü’nde öğrenciler ‘Su kaynaklarının ve biyo-
çeşitliliğin korunması’’ teması ile hazırladıkları sunumları jüriyle ve katılımcılarla paylaştılar. 

Atamızı Yarımada Doğa Yürüyüşüyle Andık
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinlikleri kapsamında MEV Doğa Sporları Kulübü ve istekli öğrencilerimizin katılımıyla 5-7 Mayıs 
tarihleri arasında “Ata’yı Anma Yarımada Doğa Yürüyüşü” gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi işbirliğiyle gerçekleşen Ofroad 35, Kano Diyarı kanocularının da destek verdiği etkinlikte, 
öğrencilerimiz Beden Eğitimi Öğretmenleri Özgür Pehlivan ve Sinem Akın rehberliğinde üç gün 
Çeşme Zeytinler, Söğütlük ve Urla Papaz Koyu güzergahında yürüdüler. İkmal yapmanın güçlüğü 
nedeniyle katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu yürüyüşe katılan 9 öğrencimiz bu önemli etkinlikte 
okulumuzu temsil etti. 5 ve 6 Mayıs akşamı belirlenen güzergâhta kamp kuran öğrencilerimiz, 
sabah yürüyüşe devam ettiler. İlk kez bir öğrenci grubunun bu kadar uzun soluklu bir yürüyüşü 
gerçekleştirdiği ve oldukça güç bir parkur olarak tanımlanan etkinliğin son noktası olan Urla Papaz 
Koyunda Ofroad 35 ve Kano Diyarı kanocularıyla buluşan öğrencilerimiz Atatürk pankartı açtılar. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü olarak kabul ettiği ve 
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı saydığımız 19 Mayıs’ı Türk gençliğine emanet eden Ata’nın emane-
tine sahip çıktığını gösteren öğrencilerimiz, okullarında neredeyse bir ay boyunca farklı etkinlikler-
le kutlanan bu önemli bayrama güzel ve anlamlı bir başlangıç yapmış oldular.
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Yetkin, Yelken Yarışlarında İl 3.’sü Oldu
İstanbul Valiliği İl Yelken Temsilciliği tara-
fından 17 Mayıs’ta düzenlenen “Yelken” 
yarışlarında MEV Koleji Özel Büyükçek-
mece Ortaokulu öğrencimiz Yetkin Gence 
Kırlakoç “Optimist Genel Klasman” alanın-
da İl 3.’sü olarak hepimizi gururlandırdı. Ba-
şarı belgesi ve ödülünü 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramında İlko-
kul-Ortaokul Müdürümüz İbrahim Duman’ın 
elinden alan öğrencimizi tebrik ediyor, ba-
şarılarının devamını diliyoruz.

Erasmus Plus Projesi İçin Çekya’daydık
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ,Koordinatör Müdürümüz ve 
öğretmenlerimiz Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen Erasmus Plus Projesi kap-
samında 2-8 Nisan tarihleri arasında Çekya’nın Opava şehrinde final toplantısına katılarak 
diğer ülkelerin öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldiler. Proje sunumlarını yapmak üze-
re şehrin kültür merkezinde buluşan öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan bilgilendirme 
seminerine katıldı ve şehrin birçok tarihi yerini gezme fırsatı buldu.

Öğrencilerimiz Şirince Matematik Köyünde 
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 
öğrencilerimiz 12-14 Mayıs tarihle-
ri arasında Matematik öğretmenleri 
eşliğinde Şirince’nin tertemiz doğası 
içindeki Matematik Köyü’nün masalsı 
ortamını ve Tales Matematik Müzesi-
ni gezerek, matematiğin tarihi ile ilgili 
bilgiler edinirken; Matematik Köyü’n-
de katıldıkları etkinliklerle bilim tarihini 
yönlendiren bu önemli dalla ilgili farklı 
bir bakış açısı edinme imkanı buldular.  
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1.Sınıflarımızın Bayramı: “Okuma Heyecanı”

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 1. sınıf öğrencilerimiz,  
okuma ve yazmayı öğrenmenin haklı gururuyla, birbirinden 
renkli gösterilerini büyük bir ustalıkla sahneledi. Sınıf öğret-
menlerimizden Pınar Elkatmış konuşmasında  “Okumanın sır-
rı, insanı anlamak ve insanların iç dünyasında gizlenen sayısız 
başka alemlere açılmaktır.” diyerek okumanın büyülü dünya-
sına dikkat çekti. “Uzay” temalı Okuma Bayramı’mızda ço-
cuklarımız, Satürn’de bale, Venüs’te dans ve Mars’ta İngiliz-
ce gösterileriyle Küçük Prens’i yaşattılar. MEV Gezegeninde 
gösterdikleri muhteşem performans ile izleyenleri büyüledi-
ler. Çizdikleri resimlerin basıldığı önlükleri “Bilmece” şarkısı 
eşliğinde annelerine hediye eden öğrencilerimizin bu güzel 
sürprizi, velilerimize duygusal anlar yaşattı.

MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 1. 
sınıf öğrencilerimiz büyük bir heyecanla 
hazırlandıkları Okuma Bayramı Şenliğinde 
birbirinden renkli ve güzel performanslarla 
ailelerinden büyük alkış aldı. Şenlikte öğren-
cilerimizden oluşan koro izleyicilere Türkçe ve 
İngilizce şarkılar seslendirdi. Sınıf Öğretmen-
lerimizden Deniz Delikan, İlkokul-Ortaokul 
Müdürümüz Zeynep Ergül ve Koordinatör 
Müdürümüz Yakup Erdoğan’ın konuşmaları-

nın ardından öğrencilerimizin drama, jimnastik, modern dans, bale ve ritim gösterileri keyifle izlendi.

MEV Koleji Özel Büyükçekmece İlkokulu 
1.sınıf öğrencilerimizin Okuma Bayramı 27 Ma-
yıs’ta konferans salonumuzda gerçekleştirildi. 
Törende konuşan İlkokul Müdür Yardımcımız 
Nevin Çilesiz “Çocukların telaşı başka, velileri-
mizin heyecanı başka, öğretmenlerimizin guru-
ru bambaşkadır. Küçük ellerin güvenerek, ina-
narak, sevgiyle öğretmeninin elinden tutup ilk 
zafere imza attıkları gündür bugün.” sözlerine 

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları okul 
öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz yıl sonu şö-
lenlerinde birbirinden renkli ve güzel kos-
tümleri ile yıl boyunca branş öğretmenleri 
rehberliğinde çalıştıkları gösterileri başarıy-
la sahnelediler. Danslar, şarkılar, sunumlarla 
izleyenlerin yüzünü güldüren miniklerimiz 
şölen bitiminde kendileri için hazırlanan pas-
taları öğretmenleri ile birlikte kesip afiyetle 
yediler. 

yer verdi.  Minik öğrencilerimizin velileri için hazırladığı sunumlar, gösteriler, danslar, şarkılar ile 
renklenen ve keyifli dakikalara sahne olan Okuma Bayramı tüm izleyenleri hayran bıraktı. Progra-
mın sonunda öğrencilerimize okur-yazarlık belgeleri sınıf öğretmenleri tarafından verildi.
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Teknolojinin belirgin gücü ile canlandırılan, öğ-
rencilerin iş hayatına katılımı ve toplumsal ya-
şam için teknolojik okuryazarlığın esas olduğu 
bir dünyada yaşandığı bilinci ile birçok dev-
let okullara teknolojik imkanlar sağlamak için 
önemli vaatte bulunmuştur. Bu vaatlerin en son 
şekli ise her öğrenciye bir bilgisayar veya tablet 
sağlamaktır. Anca, çok sayıda bilimsel çalışma-
nın yanı sıra, sıradan gözlemler de henüz tekno-
lojinin eğitim sektörünün yenilenmesine diğer 
sektörlere sağladığı dönüşümlerle orantılı bir 
destek sağlamadığını göstermektedir. Birçok 
eğitim sorununun olduğu, öğrencilerin okul bu-
lamadığı veya düşük kalitedeki okullarda oku-
mak zorunda kaldığı veya vatandaş ve üretici 
olmalarını sağlayacak becerileri kazanmadıkla-
rı göz önüne alındığında şu soruyu sormalıyız: 
“Neden hala teknoloji bu sorunların çözümüne 
yardım edecek şekilde okullar ve eğitim kurum-
larının dönüşümünü sağlayamamıştır?” 

Teknolojiyi okullarda yeniliği desteklemek için 
kullanma çabalarının başarısızlığının yetersiz gi-
rişimlerin değil de; sürecin insanî yönünün ad-
res gösterilmesi olduğuna inanıyoruz. Oysa ku-
rumlarda veya okullarda iyi şeyler oluyor, çünkü 
iyi şeyler olmasını sağlayan kişiler var. Kişi grup-
larının ya da organizasyonların iyi işler yapma-
sını sağlamak liderliğin problemidir. Okulların 
teknolojinin gücünü kaldıraç olarak kullanarak 
öğrencilerin daha iyi eğitilmesine yardım ede-
cek şekilde bir yenilik üretmesini istiyorsak; okul 
liderlerinin bu değişim sürecini yönlendirmede-
ki rolüne odaklanmaya ihtiyacımız var. 

Okul yöneticilerinin eğitimde teknoloji destek-
li yeniliğe liderlik yapmalarını sağlamak için, 
bu süreçte önemli olanın okullara teknolojik 
imkanlar sağlamaktaki becerileri değil, okul li-

derliğini desteklemek için teknoloji kullanımına 
liderlik etmek olduğunu görmeleri gerekir. Bir-
çok teknoloji uzmanın, organizasyonun perfor-
mansı için teknolojik imkanlar kadar, teknoloji 
kullanım yeteneklerine odaklanması önemli bir 
ayrımdır. Okul müdürleri etkili bir şekilde tekno-
loji kullanımına liderlik edeceklerse; öncelikle 
başarmak istedikleri hedefler, geliştirmek iste-
dikleri süreçler üzerine düşünmelidirler. Ancak 
bundan sonra teknolojinin örgütsel etkililiğini 
nasıl geliştireceğini belirleyebilirler. Okul mü-
dürleri yeterli teknoloji bilgisine sahip ve kendi 
beceri eksikliklerinin farkında olmalı ki; yeniliği 
teknoloji ile en etkili şekilde nasıl destekleyece-
ğini belirlemek için yeterli desteği arayabilsin. 

Zihninizde Sonuç ile Başlayın 

Etkili okul liderleri zihinlerinde sonu görerek 
başlamalıdır. Şüphesiz, eğitim kurumlarının so-
nucu öğrencilerin beceri, bilgi ve eğilimlerinin 
gelişimini desteklemektir. Yirmi birinci yüzyılda 
öğrencilerin iş sahibi aktif birer vatandaş olma-
ları ve üretken şekilde çalışmaları için öğrenme-
leri gereken şey nedir? Onların temel disiplin-
ler, iletişim yeteneği, dil, matematik, fen, sosyal 
bilgiler hakkında bilgi edinmeleri gerektiği açık-
tır. Birleşik Devletlerde 21. yüzyılda temel be-
cerilerin ne olduğu üzerine bir tartışmayı sürdü-
ren bir kamu - özel sektör oluşumu geleneksel 
bilgi alanlarının ‘Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, 
İletişim ve İşbirliği’ ile desteklenmesi gerekti-
ğini belirtmektedir. Ayrıca öğrencilerin parça-
sı oldukları yerel, ulusal ve küresel topluluklar 
için vatandaşlık ve liderlik becerileri geliştirme-
leri de gerekir. Buna ek olarak, son on yıldaki 
sosyo-psikolojik araştırmalar ‘esneklik, azim, 
empati ve kendini kontrol etme kapasitesi’ gibi 
yeterliliklerin de önemini göstermektedir. O 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişiminin birçok endüstriyi dönüştürdüğü 
ve yeni yollarla ve düşük maliyetle yeni gruplara hizmet edebilecek yenilikleri 
desteklediği açıktır. Yaklaşık 30 yıl önce ilk mikro bilgisayar icat edildiğinde eği-
timciler teknolojinin eğitimi nasıl dönüştüreceğini merak ettiler. Son otuz yılda 
eğitimde teknolojinin kullanılması yoluyla hem öğretme ve öğrenmenin gelişti-
rilmesi, hem de; okul yönetimi ve sistem yönetiminin desteklenmesi için pek çok 
girişim gördük. Bilgisayarlar ve internet üzerinden kullanılan dijital medya daha 
otantik, ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş şekilde eğitimi desteklemek, öğrencileri de-
ğerlendirmek ve öğrenmeleri ile ilgili geri bildirim sağlamak, öğrenci kayıt bilgile-
rini, maaş bordrolarını yönetmek ve okulun ilgi alanına giren birçok öğe ile iletişim 
kurmak için kullanılmıştır. 
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zaman okul liderinin üzerinde düşüneceği ana 
amaç öğrencilerin 21. yüzyılda en çok ihtiyaç 
duyacakları yeterlilikleri kazanmalarına yardım 
edecek süreçleri tasarlamak ve sürdürmek için 
bu yeniliğin teknoloji ile nasıl destekleneceği-
dir. Çünkü maalesef okullar, tüm öğrencilere bu 
yeterlilikleri geliştirmeleri için etkili bir şekilde 
yardımcı olmuyor. Etkili okul liderliğinin merke-
zinde eğitim liderliği vardır. 

Kritik Süreçlerin Haritasını Çıkarın 

Eğitim liderleri yenilik için eğitim hedeflerini 
tanımladıktan sonra, öğrencilerin bu hedeflere 
ulaşmasına destek olabilecek çeşitli süreçleri 
haritalayabilir. Eğitimin merkezinde öğrenci-
lerin içerikle ve öğretmenler dahil diğer öğre-
nenlerle etkileşimi vardır. O zaman okul liderleri 
için anahtar soru şudur:“Pedagojiyi ve müfre-
datı eğitimi amaca daha uygun ve etkili kılacak 
şekilde yeniden tasarlamak mümkün müdür?“ 
Şüphesiz, eğitimi amaca daha uygun hale getir-
mek öğrencilerin kendi dünyalarını ve koşulları-
nı anlamaktan ve bu koşulları değiştirmelerini 
sağlayacak becerileri geliştirmekten oluşmakta-
dır. Çok sık şekilde yapılan bir hatayla müfredat 
ve eğitim materyalleri, öğrencilerin okulda ken-
di hayatlarıyla bağlantılı ne öğrendiklerini gör-
melerini engelleyecek şekilde ele alınır. 

Oysa doğru eğitim sistemlerinde eğitim peda-
goglarının öğrencilere ne üzerine çalışacakları 
konusunda bir miktar seçme şansı vermeleri-
nin sebebi; onların ilgisini çeken problemlere 
odaklanma, çekici kılma amacıyla daha etki-
li olma eğilimidir. Ama kişiselleştirmenin bu 
şekli öğretmenler için genellikle zordur, çünkü 
öğretmenin öğrencilerin farklı ilgi alanlarını ta-
kip etmesini ve buna uygun eğitim vermesini 
sağlayacak kaynaklara erişimi olmayabilir. İçin-
de bulunduğumuz yüzyılda internet ağı dünya 
çapında öğretmen ve öğrencilere, web öncesi 
dönemde olan öğrenci ve öğretmenlere göre 
potansiyel olarak çok daha fazla kaynak sunar. 
Şu anda öğrenciler ve öğretmenler için kendi 
öğretenlerinin bilgisi ile kısıtlı kalmadan öğren-
mek istedikleri konular hakkında küresel öğren-
me nesneleri havuzuna giriş yaparak, çok çeşitli 
konularda metinlere, resimlere, müzik ve hatta 
ders izlencesi, ders planı gibi eğitim materyal-
lerine ulaşabilmektedirler. Bunların yanı sıra 
yeni bir dili nasıl öğreneceğinizden, nasıl elekt-
rik üretebileceğinize, tesisat veya araba tamirini 

nasıl yapacağınızdan, nasıl çizim yapabileceği-
nize ve hatta müzik aletlerinin nasıl çalınacağına 
kadar uzman toplulukların hazırladığı pek çok 
Youtube videosuna ücretsiz ulaşmak mümkün-
dür. 

Teknolojinin yenilikçi eğitimi nasıl destekle-
yebileceğine başka bir örnekse; geleneksel 
öğretimin zorluklarından biri olan öğretmen 
tarafından sunulan içeriğin hızının sınıftaki öğ-
rencilerin çoğuna hizmet edecek şekilde nasıl 
ayarlanacağıdır. Öğretmenlerin hizmet verdiği 
öğrenci sayısı ve işlemesi gereken konu mikta-
rı düşünüldüğünde, farklı öğrencilere materyal 
üzerinde farklı oranlarda ilerlemeye izin vermesi 
zordur. Ama programlı eğitimi desteklemek için 
bilgisayar ve bağlı iletişim araçlarını kullanmak 
öğretimin çok daha fazla kişiselleştirilmesini, 
öğrencilerin materyal üzerinde farklı oranlarda 
ilerleyebilmelerini, benzer ustalık seviyelerine 
ulaşmaları için farklı sıraları izlemelerini ve hatta 
hep birlikte farklı yollar takip etmelerini müm-
kün kılar. 

Geleneksel öğretim açık bir şekilde insanları 
öğrenci ve öğretmenlerin farklılaştırılmış rolleri 
ile meşgul eder. Burada yeni bir içeriğin sunu-
mundan, hangi öğrencinin bu içeriği ne kadar 
öğreneceğinin değerlendirilmesine, öğrencile-
re geri bildirim sağlanmasına kadar öğretmen 
birincil derecede sorumludur. Yine, kalabalık 
öğrenci sayısı ve öğretmenin öğretmesi gere-
ken çok sayıdaki içerik sadece öğretmenin kişi-
selleştirebileceği kapsamı değil; sağlayabilece-
ği geribildirimi de sınırlar. Teknoloji, öğretmen 
ve öğrenenlerin rollerini yeniden ayarlamayı 
mümkün kılar. Öğrencilerin öğretmen olması-
na ve diğerlerine geribildirim vermesine olanak 
sağlar. Örneğin öğrenciler, çalışmalarını öğret-
menler dahil hem sınıftaki, hem de sınıf dışında-
ki akranlarını kapsayan daha geniş bir dinleyici 
kitlesine sunabilir ve onlardan geribildirim ala-
bilir. Ayrıca diğerlerine de geribildirim verebilir. 
Teknoloji, sınıf içinde destekleyebileceği çok 
sayıdaki yeniliğe ek olarak; sınıf dışındaki çoklu 
öğrenme şekillerini destekleyebilir. Online eği-
tim ve sanal sınıflar fırsatları öyle genişletti ki; 
öğretmenler ve öğrenciler sadece yeni içerikle-
re ulaşmayı sağlayacak bilgi ve becerileri değil 
okulda etkileşime geçtikleri akran ve öğretmen-
lerin ötesinde yeni akran ve öğretmen topluluk-
larıyla etkileşim için yeni bilgi ve becerileri de 
kazanmak zorundalar. 
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Ancak okul etkililiğinin merkezinde öğretim ve 
pedagoji varsa, diğer süreçler onları destekler. 
Günlük ders planlarının hazırlanmasından bir 
ders müfredatının tamamının hazırlanmasına, 
pedagojik uygulamayı geliştirmek için yeni ko-
nuların çalışılmasına kadar tüm bu süreçler tek-
noloji tarafından çarpıcı şekilde geliştirilmiştir. 
Teknoloji tabanlı platformlar kendi okullarında 
ve ötesinde öğretmenler için ders planlarına 
veya meslektaşlarının müfredatlarına erişimi 
mümkün kılar. Benzer şekilde bireyler, çevrimiçi 
mevcut zengin materyalle kendi kendine çalış-
ma yoluyla ya da online kurslar ile yeni beceriler 
edinebilir. Ayrıca kendi eğitim ürünlerini yansıta-
bilecekleri ve geliştirebilecekleri online meslekî 
gelişim topluluklarının parçası olabilirler. Öğre-
timi desteklemek, öğrenci gelişimi ve yoklama 
kayıtlarını tutmaktan, okul yöneticileri ve aileler 
için çeşitli raporlar üretmeye kadar bir dizi yö-
netimsel süreçtir. Bunlar öğretmenlerin zamanı-
nı kağıt işlerinden öğretime kaydıracak şekilde 
çok kolayca otomatik hale getirilebilir ve bu 
bilgilerin kullanılabilirliği artırılabilir. Örneğin, 
çevrimiçi platformlar öğrencilerin portfolyola-
rındaki çalışma-
ları birleştirmeyi 
ve bir yıl içinde 
öğrenci tarafın-
dan üretilen ça-
lışmanın tama-
mının gözden 
geçirilebilmesini, 
yani gösterdiği 
gelişimi izleme-
yi mümkün kıl-
maktadır. Benzer 
şekilde bu plat-
formlar öğrenci 
ve ebeveynlerine dersin amaçlarını, ödevleri 
ve öğrenci çalışmalarına yapılan geribildirimleri 
görünür hale getirebilmektedir. Etkili platform-
lar öğrencilerin öğrenimini destekleyecek şekil-
de ebeveynlerin ilgilenmesine yardımcı olabilir, 
öğrenciler içinse onlardan ne beklendiğini ve 
derste nasıl ilerlediklerini açık hale getirebilir. 

Ayrıca öğrenci değerlendirmesinde teknoloji-
den faydalanılabilir. Bu, bilginin analizinin öğ-
renmeyi destekleyebilecek şekilde otomatik-
leştirilmesini, öğretimin okul liderleri tarafından 
denetlenmesini ve ayrıca öğretmenlerin mesle-
ki gelişimini destekler. Özetle teknoloji, gele-
neksel olarak anlaşıldığı şekliyle okulları tanım-

layan süreçlerin performansını çarpıcı şekilde 
geliştirecek eğitimsel yenilikleri destekleyebilir. 
Ayrıca öğrenmenin ve örgütlenmenin yeni bi-
çimlerinin doğmasına imkân sağlayabilir. Örne-
ğin öğrencilerin, kendi öğrenme hedeflerinin 
belirlenmesinde daha büyük bir rol oynaması, 
akranlarına öğretmenlik yapması ve bu çalışma-
ları sadece okuldaki akran ve öğretmenleriyle 
değil birçok farklı kitle ile yakın ilişki kurarak 
paylaşması sağlanabilir. Bu gelişmeler yakın ge-
lecekte olası olmakla birlikte; maalesef sürekli 
gerçekleşmemekte veya eğitimde önemli bir 
yeniden keşfe imkân sağlayacak seri adımlar 
şeklinde ilerlememektedir.

İnsanlar Hakkında Fikir Yürütün 

Daha önce yenilikleri uygulamadaki sınırlılıklar-
dan bahsetmiştik, tanımladıklarımız teknoloji-
den kaynaklanmıyor. Aslında şu anda eğitimde 
teknoloji yeterince kullanılamamasının ana sı-
nırlılığı insandır. Teknoloji temelli yeniliklerin ku-
rum ve okullara adapte edilmesinde kritik aktör 
okul lideridir. Bu yenilik süreçleriyle örgütlerinin 

ilişkisinin güçlen-
mesini isteyen 
okul liderlerinin 
hangi süreçlerin 
değişimi adapte 
etmeye olanak 
sağladığı üzeri-
ne düşünmeleri 
gerekir. Çünkü 
yeni nesil -okulda 
resmi olarak öğ-
renmemiş olsalar 
bile- teknolojiyi 
nasıl kullanacağı-

nı önceki nesillerden daha iyi biliyor. İlk olarak 
bunun anlamı, öğretmenin uzman olduğu öğ-
rencinin acemi / çırak / öğrenen olduğu gele-
neksel rollerin okulda “kimin teknolojide daha 
iyi uzmanlığa sahip olduğu” gerçeğine uyma-
dığıdır. 

İkinci olarak yeni teknolojiler -özellikle ağ te-
melli teknolojiler ve sosyal medya- geçmişte 
daha az mümkün olan,  yeni ve daha demok-
ratik liderlik şekillerini yaratmıştır. “Bir örgütün 
tüm bilgilerinin tek tuşla erişilebilir olduğu bir 
zamanda neden bu bilgi sadece resmi otorite 
konumundaki kişi için kullanılabilir olsun?” Bel-
ki eğitim teknolojisindeki en önemli ilerleme 



38

yeniliğe ihtiyaç duyulan süreçlerin tanımlanma-
sına katılım sağlamaları amacıyla; öğretmen, 
öğrenci ve diğer paydaşları içeren genişletilmiş 
bir tasarım ekibini mümkün kılmasıdır. Açıkçası 
böyle bir yenilik çabasına katılan okul liderleri-
nin önemli sosyal iletişim becerilerine ve alçak 
gönüllülüğe ihtiyacı vardır. Ayrıca dijital dünya 
ile aşina hale gelmek için girişimde bulunduk-
larını göstermeleri, işlerini teknoloji kullanarak 
gerçekleştirmeleri ve teknolojinin onlara yeni 
ve daha etkili şekilde nasıl yardım edebileceğini 
sürekli öğrenmeleri gerekir. 

Örneğin, basit e-mailler ve Google Docs (Go-
ogle belge paylaşım hizmeti) veya Wikiler 
(Kullanıcıların bir konu hakkında bildiklerini 
paylaşmaları yoluyla içeriğinde değişiklikler 
yapmasına izin ve-
ren web siteleri) okul 
müdürlerinin çalışan-
larla işbirlikçi tartış-
maları düzenlemesi-
ni mümkün ve birçok 
yüz yüze toplantıyı 
gereksiz kılar. Okul 
müdürleri takımlarını 
keşif ve yenilik süre-
ci ile yakın ilişkili kıl-
mayı umuyorsa işler 
planlandığı gibi git-
mediğinde, deneme ve risk alma, sabır ve ha-
talardan öğrenme kültürünü ortaya çıkarmaya 
ihtiyacı olacaktır. Bunu yapmak tabii ki öğrenci-
lerin yenilikçi ve girişimci bir ruh geliştirmeleri-
ne yardım etmek açısından çok büyük değerde 
olacaktır. 

Mümkün olan nedir? 

“Tanımladığımız amaçlara ulaşmak için ne tür 
yenilikler mümkün? Yenilik kültürünü tesis ede-
cek çabalarla kendi takımlarını ilgili kılmak için 
okul müdürlerine ne yardımcı olacaktır?”

Teknolojide liderlik için ulusal standartlar ge-
liştirmek öğretmenlere rehberlik sağlayacaktır. 
Örneğin, Birleşik Devletlerde Uluslararası Eği-
timde Teknoloji Cemiyeti dijital çağ liderliğin-
de mükemmelliği teşvik etmek için teknolojinin 
kapsamlı biçimde kullanımına yönelik paylaşı-
lan bir vizyonun geliştirilmesi, dijital çağın öğ-
renme kültürünü oluşturmak, öğretmenler için 
meslekî öğrenme ve yeniliğin teşvik edilmesi, 

sistemli gelişmenin teşvik edilmesi ve dijital va-
tandaşlığın teşvik edilmesini içeren 5 altın stan-
dart önermiştir. 

Okul müdürlerinin okullarda teknoloji strate-
jisinin geliştirilmesi için ortak sorumluluk oluş-
turması, öğrenci ve öğretmeni ilgili kılması ve 
hatta belki de aileler ile diğer paydaşları sürece 
dâhil etmesi gerekir. 

Daha önce bahsedildiği gibi bu strateji net öğ-
renme hedefleri ile başlamalıdır. Bu hedeflere 
ulaşmayı destekleyecek süreçlerin haritası çizil-
meli ve bu süreçlerin yenilik tasarımları ile meş-
gul olunmalıdır. Bu, okulda teknoloji kullanımı 
için oluşturulan, tüm personel ve öğrenciler 
tarafından paylaşılan bir vizyonun temellerini 

şekillendirmeye yardımcı 
olur. Öğrenciler ve öğret-
menler yenilik için tekno-
lojiyi kullanma becerilerini 
kazanacaksa okulda ve dı-
şarıda teknoloji erişimine 
ve teknoloji hizmetine ih-
tiyaç duyacaklardır. Okulu 
teknoloji ile kaynaştırmak 
ve okulda teknoloji des-
tek yapıları oluşturmak 
gibi anahtar sorumluluklar 
teknoloji strateji ekibinin 
ve okul müdürünün so-

rumluluğundadır. Teknoloji ekibi ayrıca teknolo-
ji güvenliği için kurallar geliştirmelidir. (Örneğin 
siber zorbalık ve online materyalin kullanımı, bi-
limsel hırsızlığın önlenmesi adına geliştirilecek 
önlemler ya da okul dışından insanların öğren-
ciler ile teknoloji yoluyla etkileşim kurabilece-
ği göz önüne alınarak öğrencilerin gerçek ve 
çevrimiçi ortamda güvenliklerinin sağlanması 
vb.gibi) . 

Okul müdürleri teknoloji kullanımı konusunda 
kendi becerilerini geliştirmeli ve öğretmenleri-
nin becerilerinin gelişimine, teknolojinin mes-
lekî gelişim için kullanılmasına destek olmalıdır. 
Benzer şekilde okul müdürleri (kendi okulların-
da veya diğer okullarla işbirliği içinde) öğret-
menlerin çalışmalarını gösterebilecekleri uygu-
lama topluluklarını desteklemek için teknolojiyi 
kullanabilir. Örneğin, öğretmenler kendi öğre-
timlerinin veya belirli bir sınıf aktivitesinin kısa 
videolarını çekmek amacıyla, cep telefonlarını 
kullanabilir ve bu videoyu yaşıtlarının/meslek-
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taşlarının gözlemlediklerini tartışmalarına ola-
nak sağlayan bir web sitesine yükleyebilir. 

Benzer şekilde öğretmenler, öğrenci çalışmala-
rının portfolyolarını paylaşabilir ve bu çalışmayı 
öğretim hedefleri ve sınıf uygulamaları ile ilgili 
olduğu için meslektaşları/yaşıtları ile veya okul 
müdürü ile tartışarak geliştirebilir. Ayrıca öğret-
menler bu platformlarda aynı zamanda “öğreni-
ci” oldukları için, fikirlerini diğer öğretmenlerle 
paylaşmak amacıyla bu platformları kullanabilir. 

Öğretmenin meslekî gelişimine katkının bir par-
çası olarak okul müdürleri, yüksek kalitede çev-
rimiçi dersler alabilir ve bu kaynağın potansiye-
lini deneyimlemeleri amacıyla öğretmenlerini 
teşvik edebilir, Daha sonra ortak / melez model-
lerin geliştirilmeye başlaması için okuldaki bazı 
öğretmenlerin çevrimiçi 
öğretimde uzmanlaş-
ması desteklenebilir.

Okul müdürleri öğret-
men ekibini -okuldaki 
müfredatın bir parçası 
olarak- çevrimiçi öğren-
me nesnelerine ulaş-
mak amacıyla ara yüzler 
geliştirmeleri için teşvik 
edebilir. Örneğin, TED Konferans Konuşmaları 
(TED Talks: www.ted.com) bir çok dilde altyazı-
lıdır ve öğretimi destekleyecek bir dizi konuda 
zengin bir veri havuzu sağlamaktadır. Çevrimiçi 
öğrenme nesnelerinin öğretmenler tarafından 
daha kolay kullanılabilmesi amacıyla “etiketle-
me” yapılabilmesi için dünya çapında bir dizi 
girişim vardır. Her okuldaki teknoloji grubu 
okuldaki öğretmenlerin online öğrenme nesne-
leri ve kaynaklarına erişimini sağlamada yardım-
cı olacak en uygun çerçeveyi belirlemelidir. 

Öğretmenler, teknoloji için daha yenilikçi bir 
rol üstlenerek öğrencilere kendi öğrenmeleri-
ni yönlendirmede ve akranlarının öğrenmesini 
desteklemede daha büyük bir rol sağlayabilir-
ler. Öğrenciler, öğrenmeyi keşfetmek, bağımsız 
veya küçük gruplarla çalışmak için daha fazla 
vakit harcamalıdır. Yeni yüzyılın öğrencileri aktif, 
üretken ve verimli birer birey olabilmek ama-
cıyla araştırma projeleri veya yazılı metinler, 
dijital sunumlar veya çoklu medya performans 
projeleri gibi etkinlikleri takip etmek ve özgün 

biçimde kendi projelerini tasarlamakla meşgul 
olmalıdır. Öğrenciler, günlük yaşamdaki prob-
lemler üzerine çalışma ve bunlara çözüm tasar-
lama konusunda cesaretlendirilmelidir. Ayrıca, 
öğrencilere kendi belirledikleri problemler üze-
rinde bireysel teknoloji kullanımı ile çalışmaları 
için zaman sağlanmalıdır. 

Okul müdürleri, etkili bir şekilde öğretmen 
ve öğrencileri okulda teknoloji kullanmak için 
teşvik etmek ve onlara ilham vermek istiyorsa 
günlük işlerinde teknolojinin uygun kullanımını 
modellemeye ihtiyaçları vardır. Okul müdürle-
ri blog (çevrimiçi günlük) tutmalı, tweet atmalı, 
bir dizi teknoloji temelli platformu okulu etkin 
ve verimli biçimde yönetmek için kullanmalıdır. 
Liderlik sanatı büyük ölçüde iletişim ile ilgilidir. 

Yeni teknolojilerin des-
tekleyebileceği bir sü-
reç varsa o, ‘çok yönlü 
iletişim’dir. Teknoloji 
tarafından geliştirilebi-
lecek belki de en kritik 
liderlik süreci, okuldaki 
iletişim sürecidir. Örne-
ğin, Okul müdürü tüm 
toplulukla bağlantıda 
kalmak, geniş girdi ge-

rektiren konuları tartışmaya açmak için okuldaki 
tüm öğrencilere ve personele görünür şekilde 
bir blog tutabilir. Okul müdürleri öğrenci ve 
öğretmenlerden geribildirim almak için sık sık 
anketleri kullanabilir. Hatta bu araçları dışarıya 
ulaşmak ve ebeveynlerin ilgisini teşvik etmek 
için de kullanabilirler. 

Özet olarak:
Tüm ‘öğrenici’lerin 21. yüzyılın üreticileri ve va-
tandaşları olmalarını sağlayacak fırsatları yarat-
mak için eğitimsel yeniliğe daha önce hiç bu 
kadar acil ihtiyaç olmamıştı. Teknolojinin kat-
lanarak gelişmesi bu yenilikleri geliştirmek için 
görülmemiş fırsatlar sunar. Öğrencilerin, öğret-
menlerin ve okul müdürlerinin okulları dönüş-
türmede şüphesiz merkezî bir rol üstlenmesi 
gerekmektedir. Okul liderleri ancak bu şekilde 
yenilik sürecinin bir parçası olur ve sürecin kata-
lizörü rolünü oynar ya da sadece yolda dikilerek 
gelişime engel olurlar.

Çeviri: Adem Kurt
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İnsanlardan 30 Milyon Yıl Önce Tarıma başladılar
Karıncalar üzerine yapılan bir araştırma süper organizmaların insanlardan 30 milyon yıl önce larva-
larını beslemek için mantar tarımına başladığını ortaya koydu.

Kolonilerini ve yaşam alanlarını geliştiren karıncaların yeni bir meziyeti daha ortaya çıktı. Ekosis-
temde çok önemli yeri olduğu bilinen bu süper organizmaların tarım yaptığı biliniyordu ancak 
yeni yapılan bir araştırma karıncaların tarıma insanlardan 30 milyon yıl önce başladığını gösterdi. 
Üstelik karıncaların 30 milyon yıl önce yaptığı tarıma insanlığın ulaşması binlerce yıl sürdü. 

Çöl şartlarında mantar yetiştirmeyi başaran karıncaların bu besinlerle larvalarını beslediği ortaya 
çıkarıldı. 119 karınca türü üzerinde yapılan araştırma, süper organizmaların üçte ikisinin tarım ya-
pabildiğini ortaya koydu.

Araştırmanın yürütücüsü Ted Schultz, “Tarım yapma yetenekleri gelişmiş karınca toplulukları sür-
dürülebilir, sanayi düzeyinde işlerini gerçekleştirebiliyor. Ekinlerin daha fazla suya ihtiyacı varsa 
bölgeye su taşıyorlar. Eğer ekinler fazla sulu bir ortamdaysa bölgeyi kuraklaştırıyorlar” ifadelerini 
kullandı.

ABD’deki Ulusal Doğal Tarih Müzesi’nde görev yapan araştırmanın yürütücülerinden Michael 
Bransletter, “Milyonlarca yılda mantar türleri daha da evcilleştirildi. Belki karıncalardan öğrenebi-
leceğimiz dersler halen vardır” dedi. ntv.com.tr



41

Akciğeri Taklit Eden Organoidler Geliştirildi
ABD’de bilim adamlarının, insan kök hücre-
lerinden bütün bir akciğerin özelliklerini taklit 
eden organoidler geliştirdi.

Sonuçları Nature Cell Biology dergisinde ya-
yımlanan araştırma, Columbia Üniversitesi Tıp 
Merkezi tarafından yürütüldü.

Organa benzeyen ve onun gibi faaliyet göste-
ren çoklu hücre türlerini içeren üç boyutlu yapı-
lar olan organoidlerin bu çalışmada insan kök 
hücrelerinden üretildiği ve akciğerin bir bütün 

olarak tüm özelliklerini taklit edebildiği belirtildi. Bilim adamlarının söz konusu organoidleri, labora-
tuvar ortamında insanlarda görülen akciğer rahatsızlıklarının modellerini oluşturmak için kullandığı 
kaydedildi. Çalışmanın, solunum yolu hastalıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlaması ümit ediliyor.

Tehlikeli Senaryo: 
Antibiyotik Direnci 
Milyonlarca İnsanı 
Öldürebilir
“Review on Antimicrobial Resistance” raporu, 
durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önü-
ne serdi. Rapora göre 2050 yılına dek dünya 
genelinde tedavi edilemeyen enfeksiyonlar yü-
zünden her yıl on milyon kişi ölecek. Rapor ile 
ilgili çalışmalar 2014’te İngiliz hükumetinin iste-
ği üzerine başladı. Çalışmaların başlamasından 
sonraki iki yıl içinde antibiyotikle tedavi edile-
meyen hastalıklar yüzünden bir milyonun üzerin-
de kişi hayatını kaybetti deniyor. Ayrıca Colistin gibi rezervde tutulan kuvvetli antibiyotiklere karşı 
da direnç tespit edilmiş. Ana sorunlardan biri yeterli miktarda yeni antibiyotiklerin üretilemiyor 
olması. Soruna bir çözüm bulamazsak Ortaçağ’a geri döneriz ve çok sayıda insan hayatını kaybe-
der diyor araştırmacılar. 

Öyle ki parmakta açılan küçük bir kesik yarası bile antibiyotik öncesi devirlerdeki ameliyatlar gibi 
hayatı tehdit edecek hale gelebilecek. Uzmanlar bu yüzden sorunun hızlı bir şekilde bilinçlen-
dirilmesi için acil adımların atılmasını öneriyor. Birçok insan riskleri küçümsüyor, örneğin tarım 
ekonomisinde de antibiyotik kullanımının azaltılması için bir bilgilendirme kampanyası şart diyen 
uzmanların önerileri şöyle: “Yeni antibiyotikler üzerinde çalışan firmalara bir milyar dolarlık destek 
sağlanmalı. Araştırma yapmayanlar bir fona ödeme yapmalı. Hedef, uluslararası siyasi ve endüst-
riyel işbirliği olmalı.” 1980’li yıllardan bu yana yeni antibiyotik grupları keşfedilmemişti. Ekono-
mist Jim O’Neal, antibiyotiği hastalıkların tedavisinden çok hayvanların yetiştirilmesinde kullanan 
ABD’yi uyarıyor. ABD’deki antibiyotiklerin %70’i hayvanlarda kullanılıyor. Bu yüzden de dirençli 
bakterilerin insanlar arasında yaygınlaşma tehlikesi büyük. O’Neal ayrıca virüslere bağlı enfeksi-
yonlarda antibiyotik yazılmamasını da öneriyor. www.bbc.com
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Hubble Teleskobu ‘Galaksi İkizi’ Keşfetti
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon 
ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan (Lepus) Takımyıldızı’nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksi-
nin oluşturduğu “ikiz galaksi” görüntüsünü kayda geçirdi. NASA, “IRAS 06076-2139” adı verilen 
galaktik olayın yüksek çözünürlüklü görüntüsünü internet sitesinde yayınlandı. Saatte 2 milyon 
kilometre hızla birbirinin yanından geçen galaksilerin teğet noktasında yakınlaşmaları Hubble’ın 
merceğine yansıdı. Bilim insanları, galaksiler arasındaki bu türden etkileşimlerin birinin diğerini 
yutması, alanını gasbetmesi ve hatta çarparak yok etmesiyle sonuçlanabileceğine dikkati çekti. 
Hubble’ın merceğine yansıyan “ikiz galaksilerin” birbirlerinin bütünlüğünün bozacak bir etkiye 
yol açmayacağını kaydeden bilim insanları, buna rağmen galaksilerin iç yapılarının karşılıklı kütle 
çekimi nedeniyle kaçınılmaz olarak değişikliğe uğrayacağını vurguladı. www.trthaber.com

İsveçli bilim insanları güneş enerjisinin sıvılaştı-
rılmasını ve istenildiği zaman kullanılabilmesini 
sağlayan bir yöntem geliştirdi. Gothenburg’daki 
Chalmers Teknoloji Üniversitesinden bilim insan-
larının geliştirdiği güneş enerjisinin kimyasal sıvılar 
içine depolanabilmesini sağlayan yöntemle artık 
güneş enerjisinin piller içine depolanması da ta-
rihe karışabilir. Energy & Environmental Science 
dergisinde yayımlanan makalede araştırmacılar, 
güneş enerjisinin daha pratik ve geniş çaplı bir şe-
kilde kullanılmasını amaçlayan yöntem için bir de 
prototip alet geliştirildiğini bildirdi. Slikondioksit 
ve kuvarstan yapılan ve içinde sıvı kanalları olan 
alet içinde güneş enerjisi aylarca kalabiliyor. Aletin 
alt kısmı güneş ışığıyla suyu ısıtıyor ve bu şekilde 
depolanan güneş ışığının yüzde 80’i kullanılabilir 
enerjiye dönüşüyor. Araştırmacılar, güneş enerjisi-
nin piller içine depolanmasının çok maliyetli olması 
ve pillerin kısa sürede bozulabilmesi nedeniyle aletin 
kullanım olanağının geniş olacağını düşünüyor.

Bilim İnsanları Güneş 
Enerjisini Sıvılaştırdı

Atmosfer Değerleri 
Dinozorlar Çağı 
Değerlerine Ulaştı
2016 Eylül ayında atmosferik karbon düzeyi-
nin, geri döndürülemez biçimde milyon 400 
partikül seviyesini aşmasının üzerinden 6 ay 
geçmişken süratle 410 ppm değerine ulaşıldı. 
Bu değerin iklim değişikliği için eşik noktalar-
dan biri olması nedeniyle bilim insanları ciddi 
uyarılarda bulunuyor.  Uzmanlar, bu yükselişin 
Dünya gezegeni üzerinde son olarak görül-
düğü zamanın 200 milyon yıl önce  dinozor-
ların hüküm sürdüğü Triasik dönem olduğunu 
belirtiyor ve iklim şartlarının Dünya’yı hızla 
o döneme sürüklediğine dikkati çekiyor. Öl-
çülebilen en sıcak yıl olan 2016’daki verilere 
göre Yale Üniversitesi yetkilileri karbon salını-
mındaki bu sıçrama düzeyiyle 50 yıl içerisin-
de 500 ppm düzeyinin aşılacağını ve sıcaklık 
ortalamasının 3 derece daha yükselerek Dün-
ya’yı bir felakete götürebileceğini belirtiyor.
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Endonezya’da çok ender görülen bir 
albino orangutan kurtarıldıktan sonra 
korumaya alındı. Beyaz saçlı ve mavi 
gözlü olan dişi orangutanın, kurtarıldı-
ğı sırada, Borneo adasındaki ücra bir 
köyde esaret altında yaşadığı öğrenildi.
Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı üye-
leri, vahşi hayvanın iki gün boyunca bir 
kafeste tutulduğunu ve bu nedenle ha-
len sinirli hareketler gösterdiğini açıkla-

Albino Orangutan 
Korumaya Alındı

dı. Vakıf çalışanları, albino orangutanların doğada çok ender olduğunu, organizasyonun 25 yıllık 
tarihinde karşılaşılan ilk örneğin bu olduğunu belirtti. Esaretten kurtarılan albino orangutanın ye-
niden doğaya bırakılacağı da açıklandı. Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı çalışanları, dişi hayvana 
“albino” tanısının fiziki muayeneler sonrası konulduğu, gözlerinin ışığa hassas olmasının da tıbbi 
durumunun göstergesi olduğunu belirtiyor. 5 yaşında olduğu sanılan dişi orangutan, 500’e yakın 
hemcinsinin rehabilite edildiği bir merkezde gözlem altında tutuluyor. Borneo orangutanları, “tür-
leri tehlikede” olan hayvanlar statüsünde yer alıyor. 1950 ve 2010 yılları arasında yapılan bir araş-
tırma, bu yıllar arasında, avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi gibi nedenlerle nüfuslarının 
yüzde 60 oranında azaldığını ortaya koydu.Aynı araştırma, 2010 ile 2025 yılları arasında, Borneo 
orangutanlarının yüzde 22 oranında bir nüfus azalması daha yaşayacağını öngörüyor. Malezya 
Brunei ve Endonezya arasında bölüşülen Borneo adasında 100 bin civarında orangutan yaşadığı 
hesaplanıyor. BBC Türkçe

Satürn’ün Uydusunda 
Yaşamı Destekleyecek 
Deliller Bulundu
NASA, Dünya dışında canlı hayatının bulunabile-
ceği en olası yerlerin, Jüpiter’in uydusu Europa 
ve Satürn’ün uydusu Enceladus olduğuna dair 
yeni kanıtları olduğunu açıkladı. ‘Okyanus dün-
yalar’ olarak adlandırılan uydular üzerinde elde 
edilen son bulguları duyuran NASA bilim insan-
ları, özellikle Enceladus uydusu, “bizim bildiği-
miz anlamıyla canlı hayatının hemen hemen tüm gereksinimlerine sahip” açıklamasında bulundu. 
Kullanılan dev spektrometre sayesinde Cassini uzay gemisinin tespit ettiği bol miktarda hidrojen 
molekülünün, Enceladus’un buzul yüzeyinden yükseldiği ifade edildi. Satürn’ün en büyük altıncı 
uydusu olan Enceladus’ta, buz örtüsünün altında okyanus bulunuyor. Araştırmacılara göre bu uy-
dunun okyanusu ve kayaç çekirdeği arasındaki hidrotermik reaksiyon nedeniyle, hidrojen atomla-
rının ortaya çıktığı düşünülüyor. Eğer bu tez doğru ise, kimyasal metan gazı da okyanusların oluş-
masını sağlıyor olabilir. NASA 2020’lerde hayata geçirmeye hazırlandığı ‘Europa Clipper’ misyonu 
ile gezegenin daha yakından incelenecek ve dünya dışı yaşama dair kesin kanıtlar aranacak. NASA 
son olarak Dünya’ya 39 ışık yılı ötede yaşanabilir 7 gezegen keşfettiğini duyurmuştu. Astronom-
ların Trappist-1 adını verdiği cüce yıldızdan uzaklığı Dünya ile benzer olan 7 gezegende, sıcaklık 
seviyesinin de Dünya ile benzer olabileceği düşünülüyor.
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Biz Nerede 

Yanlıslık Yaptık ?

Biz Nerede 

Yanlıslık Yaptık ?..



DERSLERİM

Annem, “Dersine çalış!” dedi
Babam, ödevimi kontrol etti. 
Öğretmenim, harita çizdirdi. 
Teyzem, çarpım cetvelini öğretti. 
Dedem, Kurtuluş Savaşı’ndan söz etti.

Bir ses duydum alçacık…
“Seksek oyna!” diye fısıldadı bana.
Ama yollar daracık.
Ben bulutlara zıpladım.

Bir ses duydum alçacık…
“Ağaca tırman!” diye fısıldadı bana.
Ama ağaçlar kısacık.
Ben gökyüzüne tırmandım.

Ay ışığında…
Ders çalışmak için…
                             Aytül AKAL

“Çocuğumuz için her şeyin daha iyi olması 
uğruna çok çaba gösterdik. Ama nedense en 
mutsuz, en tatminsiz en güvensiz çocuğu yetiş-
tirdik. Biz nerede yanlışlık yaptık ?”

Bu cümleleri sık sık ailelerden duyar olduk. Ta-
rihin hiçbir döneminde aileler çocuklarının eği-
timine bu kadar fazla dikkat etmemiş, onların 
istekleri doğrultusunda kendi düşünce ve kişi-
liklerinden bu kadar taviz vermemişlerdi. 21. 
yüzyıl ebeveynleri her şeyin çocukları için daha 
iyi olması uğruna çok çaba gösterdi. Ama ne-
dense 21. yüzyıl çocukları mutsuz gençler oldu.

Önceki nesiller daha mutlu, kendinden daha 
emin, ayakları üstüne daha rahat basarken yeni 
nesil neden bu hale geldi? Sorun çocuklarda 
mı? Ailelerde mi?

Aileler imkanları el verse de, vermese de çocuk-
lar en iyi yerlerde okuyor, geziyor, en iyi yerler-
den alışveriş yapıyor… Her tür aktiviteye katıl-
maları sağlanıyor; müzik dersleri, spor salonları, 
arkadaş toplantıları arasında geçen bir hayat 
yaşıyorlar. Ama büyük bir bölümü ebeveynle-
rin kendi harcamalarından kısmasıyla sağlanan 
bu büyülü dünya, nasıl oluyorsa çocuklara ya-
ramıyor. Daha mutlu, başarılı, kendinden emin, 
kişilikli, ailesinin değerini bilen bireyler yetiştir-
mek umuduyla yapılan hareketler “sorunlu ço-
cuklar”ın temelini atıyor. Ne yazık ki iyi niyetle 
atılan adımlar işe yaramıyor. Ne çocuklar, ne 
de onları yetiştiren aileler elde edilen sonuçtan 
mutlu oluyor. 

Le Nouvel Observateur’un haberine göre bu-
nun ardında bir değil de birçok neden yatıyor. 
Bunların en başında aile otoritesinin, yani es-
kilerin “Dur, yapma, yaparsan şöyle olur!” di-
yen ebeveynlerinin tarihten silinmesi geliyor. 
Çocuklar, başlarında kendi deneyimlerini pay-
laşan, hatalarını anlatan, doğru yolu gösteren 
kimseler olmadığı için, her hatayı yaşayarak öğ-
renmek zorunda kalıyorlar. Bu da onların daha 
uzun sürede ve daha fazla hata yaparak büyü-
mesine neden oluyor. Bu süre içinde çocuklar 
da yıpranıyor, aileler de…

Ne yapmalı ?
Ör: “Her market alışverişinde oyuncak alacağım 
diye kendini yere atıyor. Tepiniyor, ağlıyor. Ha-
yır, yapma demeye utanıyorum çünkü markette-
ki herkes bana, ne var bir oyuncak alsan, çocuk 
da kendini paralamasa, diye bakıyor. Almak is-
tediği şey çok pahalı, alamam, diyemiyorum.”

Çocuğunuza “Yapma!” derken utanmayın. 
Buna hakkınız var. Aslında doğru bildiğiniz 
şeyleri onlara göstermek, sandığınızdan daha 
büyük bir iyilik. Çocukların mükemmel aileler 
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değil, doğrusuyla, yanlışıyla bir bütün olmayı 
başarmış ailelere ihtiyaçları var. Onlar için en 
büyük hediye, üstesinden gelmeyi başardığınız 
zorlukları onlarla paylaşmanız olacaktır. Çünkü 
çocuğunuz sizi örnek alarak, başarısızlığın ge-
çici olduğunu, böyle bir durumda kendisinin 
de ayağa kalkacağını görecektir. Böyle davran-
mazsanız, çocuğunuz bir hayal dünyasında bü-
yür, bu da onların gerçek toplumla yüzleşmesini 
zorlaştırır. 

Ör: “Çocuğum ders çalışmıyordu. Psikologdan 
yardım aldık. Bana, ders çalışması gerektiğini 
tekrar tekrar hatırlatmak yerine çalıştığı zaman-
ları görüp onaylamamı söyledi. Bu yöntem işe 
yaramıyor bence; ders çalışmasını söylemez-
sem hiç çalışmıyor. Başka bir psikoloğa gide-
ceğim.”

Psikolog psikolog dolaşmayın. Çocuğunuzla 
aranızda bir sorun varsa psikologdan yardım 
alabilirsiniz. Yardım almanıza rağmen sonucu 
beğenmeyip bir başka psikoloğa taşınıyorsanız 
durun. Psikolog mu size doğru yardımı sunama-
dı? Yoksa siz mi verilen önerileri uygulamakta 
kararlılık göstermediniz? Unutmayın psikolojik 
yardım yol göstericidir, psikolog sorunu sizin 
adınıza çözemez. Öneriler doğrultusunda çocu-
ğunuzla aranızdaki sorunu siz çözmek için çaba 
göstereceksiniz. Bu da çocuk-ebeveyn paylaşı-
mını gerektirir. 

Ör: “Eğitimi için bir sürü para harcıyorum, ne 
isterse alıyorum daha ne yapayım, tek istedi-
ğim derslerinde başarılı olup iyi bir doktor ol-
ması; bu kadarına da hakkım var.”

Çocuğun asıl ihtiyacı olan iletişim ve manevi 
destek vermek yerine, sadece maddi destek 
veren ailelerin olduğu bir devirde yaşıyoruz. Bu 
da ne yazık ki istenen çocuğu yaratmaktan çok 
uzaklaşmamıza neden oluyor.

Ör: “Arkadaşı yaş günü partisine onu davet et-
memiş. Çok üzüldü, ben de evde şimdi bir parti 
düzenleyeceğim, herkesi çağıracağım ama onu 
çağırmayan arkadaşını davet etmeyeceğim; 
çağrılmamak neymiş görsün bakalım!”

Aşırı korumacı, çocuğun bütün dünyası olan 
ailelerden misiniz? Bu tip ailelerde yetişen ço-
cukların da topluma uyma sorunu yaşadığı göz-
leniyor. Çocuklarınızı korumak istemeniz doğal. 
Fakat bunun sınırını aşarsanız, siz olmadan ya-
şayamayan çocuklar yetiştirmiş olursunuz. Bu-

nun yerine kendi arkadaşları, çevreleri olmasına 
izin verin. Onlarla kurdukları iletişim, gelecekte 
karşılaşabilecekleri farklı insanlarla daha rahat 
iletişim kurmalarını sağlayacaktır.

Ör: “Anne sana yarın dönem ödevimi götüre-
ceğimi söylemiştim hala yazmamışsın. Kaç kere 
bunu sana hatırlatmam gerekiyor?”

Çocuğunuz kendi krallığını ilan etmiş durumda 
mı? Bu tip çocuklar ailelerini istedikleri gibi oy-
natabilecekleri bir oyuncak gibi görmekteler. 
Her istediğini elde etmeye alışan çocuk, ileriki 
yıllarda topluma karıştığında bu statüsü değişti-
ğinde büyük bunalımlar yaşamakta. 

Ör: “Evde çocuğumuza hiç sınır koymadık, ken-
dine güvenli, özgür olsun diye. Şimdi öğretme-
ni ders saatinde sırasında oturmasını ve dersi 
dinlemesini söylüyor. O da canı sıkılınca derste 
dolaşmak istiyor. Okulun kuralları bu, deyince 
okula gitmek istemediğini söylüyor.”

Çocuğa alan tanınmalı, seçenekleri mutlaka ol-
malı ama bu alanın bir sınırı ve çerçevesi de ol-
malı. Şu varsayımın yanlış olduğunu unutmayın: 
“Sınır koymayıp her istediğini yapmasına izin 
verirsem, ileride kendine güvenli, özgür ve ya-
ratıcı bir birey olur.”

Ör: “Çocuğumla arkadaş gibiyiz. Çok iyi anlaşı-
rız. Ama son zamanlarda ondan istediğim şey-
leri yapmıyor, söylediklerimi dikkate almıyor.”

Anne – babalar çocuklarıyla arkadaş olamazlar. 
Yakın olabilirler ama arkadaş arkadaştır. An-
ne-baba da anne-baba! Herkesin anne gibi bir 
anneye ihtiyacı vardır. 

Ör: “Biz anne baba olarak çok konuşkan insan-
larız ama o konuşmamayı tercih ediyor.”

Genetik tandans var. Tabii ki çok şey öğreni-
yoruz ama doğumla beraber yanımızda getir-
diğimiz bir psikolojik yapımız var. Bazı insanlar 
hayatları ne kadar zor olursa, o kadar güçleni-
yorlar. Tüm yaşadıkları var oluşlarına katkı ola-
rak geri dönüyor. Bazıları ise farklı. Anne-babası 
boşanan her çocuk depresyona girecek diye 
bir şey yok mesela. Ama bazen bakıyorsunuz, 
bırakın boşanmayı, bir okul arkadaşının dediği 
minicik bir şey bile travmaya yol açabiliyor, eriş-
kinliğe kadar onunla birlikte gidebiliyor. Biraz 
da yapıyla ilgili bu. Ama aile açısından bakarsa-
nız, koşulsuz sevgi ve güven çocuğa verilecek 
önemli şeyler. 
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Ne Yapmalı?

• 0-6 yaş arası çok önemli. Bu yaşlar arasında 
çocuğunuzla kurduğunuz ilişki ömür boyu kura-
cağınız ilişkinin temelini oluşturacaktır. Temeli 
iyi atın ki binanınız sağlam olsun.

• Çocuğunuza iyi bir örnek ve iyi bir model 
olun. Ona ne verirseniz, size de aynısını geri ve-
recektir. Doğru, dürüst olmasını istiyorsanız siz 
de yalan söylemeyin. 

• İçinizdeki çocuğa seslenin, onu oradaki uy-
kusundan uyandırın. Kendi çocukluk yıllarınıza 
dönün. Neler hissettiğinizi neler yaşadığınızı 
düşünün. Çocuğunuzu anlamak şimdi daha da 
kolaylayacaktır. Çocuğunuz kendisini sizin yeri-
nize koyamaz çünkü o sizin yaşadıklarınızı he-
nüz yaşamadı. Ama siz kendinizi onun yerine 
koyabilirsiniz. Çocuğunuzla empati kurun. Ço-
cuğunuza mutlaka “Seni anlıyorum.” mesajını 
gönderin.

• Kaç tane çocuğunuz olursa olsun, ikiz de 
olsalar hepsi ayrı yaratılmışlardır. Çocuklarınız 
eşsizdir. Bir eşleri ya da benzerleri bulunmaz. 
O yüzden tüm çocuklarınızı aynı kalıba sokma-
yın her birinin ayrı ayrı yetenekleri ve özellikleri 
mevcuttur.

• Çocuklarınıza birer birey olarak saygı göste-
rin. Çocuğunuza yapabileceğiniz en önemli yar-
dım, geri planda kalarak kendi benliğinin geliş-
mesinde, kendine ait bir kişilik geliştirmesinde 
ona destek olabilmektir. 

• Çocuğun güçlü bir kişilik yapısına sahip 
olabilmesi için de tutarlı bir aile ortamında ye-
tişmesi gerekmektedir. Yetişkinlerin yönettiği 
uyumlu, tutarlı, dengeli, sevgi ve saygı ilişkisine 
dayalı baskıcı olmayan bir aile ortamına her ço-
cuğun ihtiyacı vardır.

• Çocuğunuzun, çeşitli davranışlarını sınırlan-
dırabilirsiniz. Ama asla çocuğunuzun duygu-
larını ve hayallerini sınırlandıramazsınız. Onun 
duygularını bastırmaya çalışmayın aksine onun 
duygularını, düşüncelerini dile getirmesini sağ-
layın. Onunla her fırsatta konuşun. 

• Çocuklarınızın davranışlarını kontrol altında 
tutabilmek için, akla ve mantığa uygun sınırla-
rı ve kuralları eşinizle (ailenizle) birlikte koyun. 

Koyduğunuz kurallar uygulanabilir olmalıdır. 
Kuralları hemen uygulamaya geçin. Unutmayın 
tüm çocuklar için reçete gibi kurallar yoktur. Ço-
cuğunuzun yapısına ve yaşadığı ortama uygun 
kuralları kendi deneyimlerinizle en uygununu 
sizler bulmalısınız. 

• Çocuğunuzun kendi kendine yetebilen, 
olumlu bir kişilik sahibi olmasını istiyorsanız 
yapmış olduğu olumlu davranışları onaylayıp 
destekleyin. Onu teşvik edin. Olumsuz davra-
nışlardan vazgeçirmek için bu davranışları pe-
kiştirin; çocuklar, ısrarla üzerinde durulan dav-
ranışları tekrarlama eğilimindedirler. Birtakım 
davranışları yasaklamak yerine diğer davranış-
ları desteklemeyi tercih edin. 

• “Okula gidince öğretmen onu hizaya sokar. 
Öğretmen onun hakkından gelir.” demeyin. 
Çünkü eğitim okuldan önce evde başlar. Okul-
da geçirilen zamanın süresi çok sınırlıdır. Ayrıca 
öğretmenin uğraşması gereken tek öğrenci si-
zin çocuğunuz değildir. Hayat okulunun ilk sınıfı 
aile eğitimiyle başlar. 

• Çocuğumuzun da bizim de eksik olan yön-
lerimiz mutlaka vardır. Kendi kendinizle barışık 
olun. İyi ve kötü yanlarınızla çocuğunuzu ve 
kendinizi kabul edin. Unutmayın, hatasız kul ol-
maz.

• Çocuk yetiştirmek dünyanın en zor sanatıdır. 
Zaman zaman kızabiliriz. Sinirleniriz. Hatta onla-
rı cezalandırırız. Siz de insansınız, yaşadığınız ve 
hissettiğiniz duygulardan dolayı kendinizi suç-
lamayın. “Kendimi çocuklarım için feda ediyo-
rum.” duygusuna kapılan ve böyle yaşayan kişi-
ler çok da iyi yapıyor sayılmazlar. Sizin hayatınız 
size, onların hayatı da onlara aittir. Ortak bir yol 
bulup kendinize zaman ayırabilmeli ve size ait 
hayatın tadını çıkarabilmelisiniz. 

• Ana baba olma serüveninde en iyi rehberi-
niz, kendi çocukluk yıllarınız ve duygularınızdır. 
Kendi çocukluğunuzu düşünün, çocukluğunuza 
dönün ve çocuklarınıza ona göre davranın. 

Değişim için bir başlangıç yapmanın zamanıdır. 
Neden bugün olmasın? Kaybedebileceğiniz 
hiçbir şey yok. 

Ama kazanacağınız çok şey var; 
ÇOCUKLARIMIZ...
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Tarihi Almacı Pazarı ise daha çok baharatçıların 
bulunduğu bir çarşı. Biber, zahter gibi yöreye 
özgü baharatlardan, meşhur Antep fıstığından 
satın almak isteyen ziyaretçilerin uğrak yeri.

Zincirli Bedesten: Tarihi 17. yüzyıla kadar uza-
nan çarşı, yapıldığı ilk günden bu yana ayakta 
ve misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çarşı 
içinde 70’den fazla dükkânda birçok el emeği 
dokuma ürünü bulmak mümkün. 

Bakırcılar Çarşısı

Bakırcılar Çarşısı: Gaziantep, çarşı kültürünün hâlâ yaşandığı şehirlerden, bu geleneğin en gü-
zel temsilcisi ise Bakırcılar Çarşısı. 8 sokak ve 300’e yakın dükkândan oluşan Çarşı, Gaziantep’in 
önemli gelir kaynaklarından biri olan bakırcılığın yanı sıra farklı el işlerine ve ünü ülkemiz sınırlarını 
aşarak Hollywood’a kadar uzanan yemeni ustalarına da ev sahipliği yapıyor. 

Geçmişi Paleotik Dönem’e kadar uzanan,  İpek 
yolunun önemli geçiş noktalarından biri olan, 
Roma, Selçuklu, Memlük, Dulkadiroğulları ve 
Osmanlı hakimiyetlerinde yaşamış Antep İngiliz 
ve Fransız işgali sırasında tarihin en şanlı dire-
nişlerinden birine sahne oldu ve kurtuluş mü-
cadelesinin başarıyla sona ermesinin ardından 
Ulu Önder Mustafa Kemal’in övgülerini alarak 
“Gazi” unvanına layık görüldü. Bilinen ilk ismi 
ise Romalıların Dülük yakınlarında kurdukları 
kente verdikleri “Antiochia ad Taurum” ismi.

Kuzey ve kuzeybatısında Kahramanmaraş, ku-
zeydoğusunda Yavuzeli, doğusunda Nizip, gü-
neydoğusunda Oğuzeli, güneyinde Kilis, gü-
neybatısında İslahiye ve batısında Nurdağı ile 
çevrili olan ve 6.887 kilometrekarelik bir yüzöl-
çümüne sahip, Gaziantep 2 milyonu aşan nü-
fusu ve 7 organize sanayi bölgesiyle bölgenin 

‘Cazibe Merkezi’ konumunda. Otantik ve mo-
dern ruhun harmanlandığı binlerce yıldır farklı 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış Gaziantep 
2004 yılında UNESCO Yürütme Kurulu’nun 
170. Toplantısında aldığı karar doğrultusunda 
‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan dokuzuncu şe-
hir olma başarısını yakalayarak tarihi dokusu ve 
lezzetleriyle ‘Marka Şehir’ olma yolunda önemli 
bir mesafe kat etti. Bunca yıldır içinde büyüt-
tüğü kültürel birikimi özenle korumuş olması, 
Gaziantep’i her köşe başında farklı bir dönem-
den, farklı bir hikâyeden miras bulunan değerli 
bir hazineye dönüştürüyor. Evliya Çelebi’nin bir 
zamanlar şehri “Dünyanın Gözbebeği” olarak 
anması boşuna değil…

Günlerce gezilse yine de bazı yerlerin eksik ka-
lacağı Gaziantep’in belli başlı gezi noktaları ise 
şöyle: 
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Gaziantep Kalesi: 

Gaziantep Kalesi’nin ne zaman ve kimler tara-
fından yapıldığı hususunda kesin bir bilgi bu-
lunmamakla birlikte tarihi günümüzden 6000 
yıl öncesine, kalkolitik döneme kadar giden bir 
höyük üzerinde kurulduğu, M.S II-III yüzyıllarda 
ise kale ve çevresinde “Theban” isimli küçük bir 
kentin olduğu bilinmekte.

Rum Kale: 

Gaziantep’e 90 km mesafede Yavuzeli yakının-
da bulunan Rumkale, Merzimen Çayı’nın Fırat 
Nehri ile birleştiği yerde, dik kayalar üzerin-
dedir. Rumkale’ye Kasaba köyünden ve Halfe-
ti’den teknelerle kolaylıkla ulaşılabiliyor. 

Hayvanat Bahçesi: 

Birçok kişi tarafından bilinmese de Türkiye’nin 
en büyük, Avrupa’nın ikinci, Dünya’nın ise üçün-
cü en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep’te yer 
alıyor. Birçok türde hayvanı misafir eden hayva-
nat bahçesi, Gaziantep’te görülmesi gereken 
yerler arasında yer alıyor.

Bey Mahallesi: 

Gaziantep’te cami isimlerinin mahalleye ve-
rilmesi gelenektir. Bey Camii yıkılmış olsa da, 
Gaziantep kültürünü yansıtan mahallesi günü-
müzde önemli bir cazibe noktası. Dar sokaklar 
içinde iki katlı ve avlulu evlerin bazıları günü-
müzde kafe veya hotel olarak işletilmekte. Kah-
ve molası vermek isteyenler için ideal bir nokta.

Bayazhan: 

Bir tütün tüccarı olan ve Gaziantep’in Hasankeyf 
tütününü deve kervanı ile Mısır’a ihraç eden 
Bayaz Ahmet Ağa, Bayazhan’ı ortağı ile birlik-
te, Halepli mimar ve taş ustalarına yaptırmıştır. 
1905 yılında yapımına başlanan Han, 1909 yılın-
da tamamlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası 
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İngilizler, Antep’i işgal ettiklerinde Bayazhan’ı 
karargâh olarak kullanmışlardır. Günümüzde ise 
Bayazhan içinde 2 restoran, 1 adet bistro ziya-
retçilerini ağırlıyor.

Zeugma Müzesi: 

30 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük 
mozaik müzesi olan müze aynı zamanda bulun-
durduğu eserlerin önemi açısından Türkiye’nin 
en kıymetli müzelerinden biri. Tarihi MÖ 300’lü 
yıllara dayanan Zeugma Antik Kenti’nde yapı-
lan kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserle-
rin sergilendiği müzenin en dikkat çeken eseri 
ise Çingene Kız Mozaiği.

Atatürk Anı Müzesi: 

Atatürk ve Gaziantep temalı tüyleri diken diken 
eden bir müze. Atatürk ile ilgili birçok detayı 
görebileceğiniz bir tarih odası var. Atamızın içti-
ği çorbanın tabağına kadar birçok detay itinayla 
saklanmış.

Oyuncak Müzesi: 

Çocukluğunuza inmek için eğlenceli, ideal bir 
müze. Bir konak ve konak altındaki mağaradan 
oluşan müze içindeki ortam müziği ziyaretçileri 
çocukluklarına götürüyor. 

Hamam Müzesi: 

Antep’in meşhur hamamlarının kenti gezen tu-
ristler tarafından da tanınması, hamam kültürü-
nün gelecek nesillere aktarılması amacıyla eski 
bir hamam içinde hizmet veren müze son tek-
noloji simülasyonlar ve tarihi hamam parçalarıy-
la ziyaretçilerine keyifli dakikalar sunuyor.

Kahramanlık Müzesi: 

Ziyaretçilere Gaziantep’in kurtuluşunun, o bü-
yük kahramanlık destanının anlatıldığı müze ka-
lenin hemen girişinde yer alıyor. Balmumu hey-
kelleri ile gerçek bir sanat ve tarih eseri. 

Emine Göğüş Mutfak Müzesi: 

Gaziantep mutfağına dair birçok detayın ve yö-
resel tüm lezzetlerin görülebileceği, etkileyici 
bir müze. 

Bütün bu duraklar arasında karnınız acıktığında 
ise her köşe başında sizi Gaziantep’in muhte-
şem mutfağından katmer, baklava, küşleme, ke-
bap, dondurma, kahke, Ali nazik gibi lezzetler 
bekliyor olacak. Keyifli gezmeler...
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Çocukların dilidir oyun, hayatı algılamaya daha 
bebekken  oyun oynayarak başlarlar. Çocukluk 
döneminde hedeflenen gelişimleri destekle-
mek amacıyla oynanan oyunlar aynı şekilde iler-
leyen yaşlarda da çocuğun, bilişsel, duyuşsal ve 
psiko- motor gelişimini desteklemeyi amaçlaya-
rak devamlılık göstermektedir. John Paul’un da 
dediği gibi “Oyun insanoğlunun ilk bilincidir.” 
Hepsinin temelinde çocuğun eğlenmesi , mut-
lu olması  hedeflenmiştir. Çünkü ancak ‘mutlu 
bir çocuk’ hayatının tüm dönemlerinde, içsel-
leştirdiği mutluluk üzerine  hedeflerini kurabilir. 
Her zaman üzerinde durduğumuz “öğrenme” 
kavramı ancak, öğrenci mutluysa sağlıklı bir şe-
kilde yapılabilir. Tüm bunların doğrultusunda; 
ezberden uzak, sorgulayan, deneyen, yaparak 
yaşayarak öğrenen bireylerin yetişmesi ve sayı-
ca artmaları için her öğrenmenin merkezine yer-
leşmesi gereken bir kavram vardı. “Eğlenerek 
Öğrenmek”… 

Eğlenerek öğrenmek; kendini içinde bulundu-
ğu ortama tamamen katarak, yapılacak işi, oy-
nanacak oyunu, işlenmesi gereken dersi aktif 
şekilde yaşayarak öğrenmektir. İşte bahsettiği-
miz bu büyük kazanım çerçevesinden bakarsak 
ancak Akıl ve Zeka Oyunlarını hayatımıza dahil 
etme zamanımızın geldiğini fark etmiş oluruz. 
Peki nedir bu Akıl ve Zeka Oyunları,  ne işimize 
yarar? 

Akıl ve Zeka Oyunları, bireylerde ‘eğlenirken öğ-
renmek’ algısının oluşmasını merkez edinerek, 
çocuğu bütünsel olarak geliştirmeyi amaçlayan 
oyunlardır.  Bu oyunlar belirli kazanımlara göre 
kategorilere ayrılmış olsalar da, genel olarak 
hepsi bilişsel, zihinsel ve psiko-motor gelişim 
odaklıdır. Teknolojik aletlerin günümüzde oyun 
amaçlı kullanılması ve çocukların zamanlarının 
çoğunu ekran karşısında geçirmeleri de akıl ve 
zeka oyunlarına olan  ihtiyacı arttırmıştır. Akıl ve 
zeka oyunlarında bireyin yüksek konsantrasyon-

la oyunda var olması gerektiğinden, bu sürede 
çocuk dikkatini bir yere odaklamayı ve tek bir 
işe farklı yönlerden hakim olmayı da öğrenir. 
Akıl ve Zeka oyunları ile oynamaya başlayan ço-
cukların ; öğrenmeye olan istekleri artar. Oyun 
esnasında farklı yöntemler denemeye başladık-
ça problem çözme becerisi elde edecek ve za-
manla bu beceriyi günlük hayatında karşılaştığı 
problemlerin de çözümlerinde kullanacaktır. Bi-
reysel oyunlarda pratik olma, yaratıcı düşünme, 
farklı yollar deneme gibi becerileri edindikten 
sonra, grup oyunlarında da çabuk karar verme, 
bir sonraki aşamayı öngörme ,olasılığı hesap-
lama, mantığını etkin bir şekilde kullanabilme, 
planlı hareket edebilme, hızlı ve doğru karar ve-
rebilme gibi kazanımları sağlayacaktır. 

Bireyler oyunlarda farklı hamleler yaparak aynı 
sonuca farklı yoldan gitme becerisini kazandık-
larında; farklı ihtimallerin de değerlendirilmesi 
gerektiği hissini algılayarak, ezberci eğitim-
den uzaklaşarak denemeyi, yaparak yaşayarak 
öğrenmeyi, sorgulamayı da hayatının merkezi 
haline getirecektir. Bununla birlikte olaylara ve 
durumlara farklı pencerelerden bakabilme özel-
liğini de edinmiş olacaklar. Böylelikle hayata 
bakış açılarında da farklılıklar sağlayabilen, üret-
ken ve aktif bireyler olarak yaşamlarına devam 
edebileceklerdir. 

Günümüz ebeveynleri için çocukları ile aktif 
zaman geçirmek oldukça önemlidir. Gelişimin, 
öğrenmenin yaşı olmadığı gibi oyun oynama-
nın da yaşı yoktur. Hemen hemen tüm Akıl ve 
Zeka Oyunları 99 yaşına kadar oynanabilmekte-
dir. Haydi tüm anne, babalar biz çocuklarımızla 
oynarak bu oyunlarla aktifleşirken, teknolojik 
aletlerimiz de pasifleşsin. 

“Oynayan çocuk, canlılığın ve sevincin sembo-
lüdür.” F.HEBBEL 

Hep oyunda ve  oyunla kalmak dileğiyle… 

      
Gülbanu MUTLU

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu
Sınıf Öğretmeni/Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmeni
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Çocuklarda Kekemelik
Kekemelik önemli konuşma bozukluklarından 
biridir ve genellikle çocuk yaşlarda 2 yaşından 
sonra fark edilir. Sinirsel bir rahatsızlık olarak 
tanımlanan kekemelik çocuğun yaşadığı geri-
limler sonucu oluşabilir. Kekemelikte çocuk akı-
cı bir biçimde konuşamaz, heceleri, kelimeleri 
uzatarak söyler ve konuşurken genellikle durak-
lar. Çocuk konuşmaya başlayamaz, başlasa dahi 
konuşmasını devam ettiremez. Bazı çocuklar ise 
bu duruma rağmen şarkı, şiir okurken akıcı bi-
çimde konuşabilir.

Kekemeliğin Sebepleri
Kekemeliğin nedeni genelde ruhsal rahatsız-
lıklar, kaygı ve aşırı stres olarak tanımlanır. Bazı 
durumlarda ise çocukta var olan kekemelik, aşırı 
stres-baskı gibi durumlar sonucu yoğunlaşabi-
lir. Bunun için yapılması gereken ilk şey çocuğu 
rahatlamak ve sorunlardan uzak tutmaktır. Bu 
sayede zaman içinde konuşma bozukluğu aza-
larak sonlanır.

Kekemeliğin Tedavisi 
Yetişkinlerde ve çocuklarda konuşma bozuklu-
ğunun ortadan kalkması biraz farklıdır. Kaygı ve 
stresten uzak durmak yetişkinler için daha ko-
laydır. Çocuklar içinse; anne ve babanın tutumu 
çok önemlidir. Özellikle çocukların kavrayama-
dığı bazı olaylarda anne-babanın tavrı daha da 
önem kazanır. Çocukta var olan kekemeliğin 
ortadan kalması için anne ve baba -eğer var-
sa- baskıcı tutumunu değiştirmeli, çocuktan üst 
düzey bir beklenti içinde olmamalı ve çocuğu 
bu konuda rahat bırakarak bu durumun orta-
dan kalkması için ona zaman tanımalıdır. Keke-
meliğin diğer bir nedeni ise genetik faktördür. 
Kekemelik sorunu yaşayan çocukların %50’sinin 
ailelerinde de kekemelik sorununu yaşayan bir 
birey olduğu gözlenmiştir. Kekemelik çocuklar-
da 5 yaşında kendini iyice belli etmektedir. 4 
yaşına kadar yaşanan kekemelikler normaldir 
ve genellikle kendiliğinden düzelir. Fakat eğer 
kekemelik 2–3 aydan daha uzun bir süre devam 
ediyorsa bir uzmana danışılmalıdır. Sorunlu bir 

çevrede bulunan çocuklarda kekemelik görül-
me oranı yüksektir. Ayrıca, kekemeliğin başla-
masına ani bir korku ya da travma da neden 
olabilir. Kekemelik fizyolojik ya da psikolojik 
olabilir. Ağız bölgesinde oluşan bir rahatsızlık-
tan dolayı ya da yukarıda bahsedildiği gibi ani 
bir korku ya da travma sonucu da kekemelik or-
taya çıkmış olabilir. Çocukluk döneminde baş-
layan bu durumun yine çocukluk döneminde 
ergenliğe kadar ilerleyen süreçte daha kolay 
düzeldiği tespit edilmiştir. Yetişkinlerde düzel-
me oranı daha azdır. 

Çocuklarda Kekemelik Sorunu ve Anne-Baba
Çocukta kekeleme sorunu varsa anne-baba ta-
rafından yapılması gereken en öncelikli şey sa-
bırlı olmaktır. Bu süreçte çocukta var olan stres 
ve kaygı olabildiğince ortadan kaldırılmalıdır. 
Çocuk kekemelik yaşadığı sürece kendini çoğu 
zaman değersiz hisseder. Kendisi ile dalga ge-
çildiğinde ya da dışlandığında bu güvensizlik 
artar. Bu da daha çok strese girmesine ve ke-
kemeliğin yoğunlaşmasına neden olur. Ailelerin 
anlayışlı olması ve bu durumun bir süre sonra 
düzeleceğini çocuğa uygun bir dille anlatması 
gerekir. Çocuğun konuşmasına titizlik gösteril-
memeli ve çocuk sakin biçimde dinlenmelidir. 
Çocuk konuşmasına müdahale edilmeden, ace-
le ve telaşa kapılmadan, konuşması kesilmeden 
dinlenmelidir. Çocuk konuşurken çocuğun göz-
lerine bakmak ve sanki normal konuşuyormuş 
gibi bir hava yaratmak üzerindeki baskıyı azalt-
maya yardımcı olacaktır.

Genellikle dil gelişiminin erken dönemlerinde (2-6 yaş) ortaya çıkan ve özellikle çocuk-
ların psikolojileri üzerinde etkili olan kekemelik; bireyler heyecanlandığında, baskı altı-
na girdiğinde, stres yaşadığında, sinirlendiğinde, yeni kişilerle ya da toplum karşısında 
konuşurken artıyor. Sizin için çocuklar kadar ebeveynleri de endişelendiren bu durum 
hakkında bilgiler derledik.
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EĞİTİMDE 
POZİTİF DÜŞÜNCE 

ETKİSİ



57

Beynimizin olumsuz olaylara olumlu olaylardan 
daha kolay ve çabuk odaklanma eğilimi oldu-
ğunu hepimiz biliyoruz. Oysa doğumdan süre-
gelen çoğu davranışlarımız öğrenilmiş davranış 
şeklidir. Bu demek oluyor ki “pozitif düşünce” 
de öğrenilebilen bir davranış şeklidir. 

Çocuklarımızın öncelikli olarak mutlu olmayı 
öğrenebilmesi sağlıklı bir birey olması için te-
mel adımdır. Şüphesiz ki ilk eğitim aile de başlı-
yor ve şüphesiz ki eğitim özünde pozitiftir. Eğer 
bir uyarı pozitif ortamda 
veriliyorsa çocuk uyarıyı 
olumlu olarak algılar ve 
öğrenme-öğretme ikili-
si beyinde güven duy-
gusu yaratır. Bu durum 
da çocuğun öğrenmeye 
açık, okula hazır bir birey 
olarak büyümesini sağ-
layacaktır. Yetişkinlerimi-
zin  düşüncelerini ve algı 
çarklarını pozitif yönde 
çalıştırmalarına ihtiyaç 
vardır. Yani pozitif karakter özelliklerini keşfe-
dip, maddeler ile olan etkileşimlerinde ve çe-
şitli problemlerin çözümünde kullanmayı başa-
rabilen bireylerin mutlu olmaya alışma-çalışma 
deneyimleri artıyor ve zamanla zihinlerini pozitif 
davranışlara alıştırarak mutlu bir yaşam sürdür-
meyi öğrenebiliyor. 

Olumlu düşünebilmek kadar olumlu konuşabil-
mekte önemlidir. Toplum kurallarını veya okul 
kurallarını çocuklarımıza açıklarken olumlu ke-
limeleri kullanmamız, kuralların uygulanabilirli-
ğini arttıracaktır. Örneğin; “Konuşmamalıyız.“  
yerine “Sessiz olmalıyız.“, “Teneffüse çıkmıyor-
sun, cezalısın.“ yerine  “Ders içerisinde izinsiz 
konuştuğun için teneffüs hakkını kullandın.“  

cümleleri çocuklarımızın bilinç akışını doğru 
yönlendirecek, kuralında pozitif olmasını sağ-
layacaktır. Bunun sonucunda , topluma duyarlı 
bireyler demeti oluşacak ve kuralları ‘sınırla-
ma-baskı’ değil, ‘sağlıklı özgürlük’  olarak  ta-
nılayacaktır.

Pozitif düşüncenin akademik başarıya etkisi ise 
öğrenilen bilgilerin  olumlu duygularla alıcıya 
iletilmesi ile başlıyor. Olumlu duygularla ileti-
len bilgiler öğrencide “işe yarayan ,mutlu eden 

bilgi” olarak dönüt sağlıyor. 
Hangi yaş döneminde olur-
sa olsun olumlu duygu ve 
deneyimlerle öğretilen bilgi 
daha sempatik ve daha kalıcı 
hale geliyor. Örneğin, her-
hangi bir arkadaşıyla sorun 
yaşayan bireyin ya da her-
hangi bir problemi çözeme-
yen bir bireyin soruna nasıl 
baktığı ve nereden baktığı 
çok önemlidir. Eğer karşılaş-
tığı bir soruna ya da mate-

matikteki  bir probleme karşı duyguları olumsuz 
yönde ilerliyor ve ön yargısı artıyorsa bu durum 
birey için derslerinde aşılamaz  bir hal alacak-
tır. Ancak karşılaştığı zorluklara karşı “Bu benim 
için bir deneyim, şimdi biraz daha olgunlaşaca-
ğım , yaşasın  büyüyorum” gibi tepkiler verdiği 
müddetçe karşılaşılan zorluklara olan mücadele 
gücümüz artacak ve olumlu duygu ve dürtüleri-
miz için fırsat doğacaktır.

Sonuç olarak , pozitif düşünceyi ve olumlu duy-
guları yaratabilen bireyler için karşılaştığı her 
kural  sağlıklı bir toplumun genel atmosferi ha-
line gelecek, karşılaştığı her zorluk ve sorun ise 
sadece merdivenin çıkılması gereken bir basa-
mağından ibaret olacaktır.

      
Sibel ÖZKALENDER

MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu
Sınıf Öğretmeni
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Evrensel Bir 
İnsanlık Projesi

Ahilik
* Eser: Jean-Léon Gérôme (1824-1904)



Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu ve Ahi Zaviyeleri

Aslı “Akhi” şeklinde yazılan “Ahi” kelimesinin 
Arapça “kardeşim” manasına geldiği gibi, Türk-
çe “akı/akhı” kelimesinden bozulduğu rivayeti 
de bulunmaktadır. Anadolu’da Ahiliğin kurucu-
su Ahi Evran’dır. Denizli, Konya ve Kayseri’de 
bir süre kaldıktan sonra Anadolu’da birçok şehir 
ve kasabayı gezerek Ahilik Teşkilatı’nın kurul-
ması ve yayılmasında önemli bir rol oynamış-
tır. Daha sonra Kırşehir’e yerleşen ve burada 
ölen Ahi Evran, Türk esnaf ve sanatkârlarını cö-
mertlik, ahlak, yardımseverlik ve konukseverlik 
prensipleri etrafında birleştirip teşkilatlandır-
mıştır. Anadolu’da 32 esnaf teşkilatının piri ka-
bul edilmiştir. Anadolu’da Ahilik, tarihi olayları 
geliştirdiği zorunluluklar sonucu ortaya çıkmış 
ve bu bölgede sosyo-ekonomik, sosyo-kültü-
rel dengenin sağlanması amacı ile gelişip, bü-
yümüştür. Anadolu’da 
hızla yayılan bu teşki-
latın mensuplarının, 
şehirlerde olduğu gibi 
köylerde ve uç bölge-
lerde de büyük bir güce 
sahip oldukları bilin-
mektedir. Anadolu’da 
bilhassa XIII. yüzyılda 
devlet otoritesinin de 
zayıfladığı bir dönemde 
şehir hayatında yalnızca 
ekonomik değil siyasi açıdan da önemli faali-
yetlerde bulundukları görülmektedir. Ahiler ba-
ğımsız bir siyasi güç olmamakla birlikte, zaman 
zaman merkezi otoritenin zayıfladığı, anarşi ve 
kargaşanın arttığı dönemlerde siyasi ve askeri 
güçlerini göstermişlerdir. Önemli görevler üst-
lenmişlerdir. Özellikle Moğol İstilası sırasında 
Ahi birliklerinin, mahalli otorite olarak şehirlerin 
yönetimine hâkim oldukları bilinmektedir.

Asya’dan gelme sanatkâr ve tüccar Türklerin 
yerli tüccar ve sanatkârlar karşısında etkili ola-
bilmeleri, onlarla yarışabilmeleri ancak araların-
da bir örgüt kurarak dayanışma sağlamaları ve 
bu yolla iyi, sağlam mallar yapıp satmaları ile 
mümkün olabilirdi. İşte bu zorunluluk, dini ve 
ahlaki kuralları Fütüvvet namelerde zaten mev-
cut olan bir esnaf ve sanatkârlar dayanışma ve 
kontrol örgütünün yani Ahiliğin kurulması sonu-
cunu ortaya çıkardı. Öte yandan deri işçilerinin 
ve Ahiliğin pîrî Ahi Evran’ın Anadolu’ya gelişi de 
bu sıralardadır. 1220’lerde başlayan Moğol İs-

tilası nedeniyle bazıları esnaf ve sanatkâr olan 
on binlerce insan Maveraünnehir, Horasan ve 
İran gibi bölgelerden ayrılıp güvenli bir yer 
olan Anadolu’ya geldiler. Bu kalabalık ve sürek-
li göçlerle gelen esnaf ve sanatkârlar birleşe-
rek kendilerini ve kendilerinden sonra gelecek 
olanların rahat yaşamalarını temin için tezgâh 
ve atölyelerini kurdular. Buna bağlı olarak da 
birer konuk evi mahiyetinde olan, geceleri top-
lantı yeri olarak da kullanılan Ahi Zaviyeleri’ni 
inşa ettiler. Zaviyeler, Selçuklu Devleti zamanın-
da kurulmaya başlanan ve Osmanlı Döneminde 
de yapımı süren, gelen geçen yolculara bedava 
yiyecek, içecek ve yatacak yer temin eden mi-
safir evleriydi. Bazı tarihçilere göre Anadolu’da 
bulunan zaviyelerin çoğu Osmanlılardan önceki 
beyliklerin himaye ve nişanlarıyla kurulmuş olan 
Ahi Zaviyeleri’dir. Bu Ahiler ile şeyhler mevcut 
hak ve ayrıcalıklarını “ayende ve revendeye” 

hizmet etmek karşılığın-
da elde etmişlerdir. Bu 
Ahi Zaviyeleri’ne Saru-
han, Menteşe, Amasya 
ve Tokat gibi yerlerde 
oldukça sık rastlanmak-
tadır. Arşiv belgelerin-
den tespit olunduğu 
üzere Eskişehir ve çev-
resinde de 20 civarında 
Ahi Zaviyesi mevcuttur. 
XIV. yüzyıl ortalarında 

Anadolu’ya gelen İbn-i Battuta, Ahiler hakkında 
bilgiler verip, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde 
kurulan, Ahi Zaviyelerinden bahsetmektedir.

Ahi Zaviyelerinin Faaliyetleri

Ahiliğin kurum olarak en belirgin özellikleri; ko-
nukseverlik, yardımseverlik, bir sanat ya da mes-
lek sahibi olmak, üyelerini gündüz atölyelerde 
iş başında, geceleri Ahi Zaviyelerinde sosyal ve 
ahlaki yönden eğitmektir. Ahi Zaviyeleri gelip 
giden misafirlerin ağırlandığı, büyük şölenle-
rin verildiği, müzikli toplantıların yapıldığı yer-
ler olarak milli kültürün oluşması açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Bu Zaviyelerde usta / 
hoca Ahiler tarafından gençlere, sürek avına çık-
mak, kılıç, ok ve kalkan kullanmak, ata binmek 
gibi şeyler öğretilmekte idi. İslam’ın şartları ile 
Fütüvvet esaslarının ve belirli ahlak kurallarının 
öğretildiği bu Zaviyelere, bütün bu kuralları uy-
gulayabilenler alınmakta idi. Ayrıca Ahilerin bir 
sanat ya da bir meslek sahibi olması gerekiyor, 
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Ahiliğe ancak bu şartla katılmak mümkün olu-
nabiliyordu. Özellikle genç Ahilerin çoğunluğu 
Zaviyede toplanan paralarla o akşam için yemek 
hazırlamak üzere zaviyede toplanırdı. Gelen mi-
safirlerle birlikte topluca akşam yemeği yenirdi. 
Muallim Ahiler eğitmeleri için yanlarına verilen 
gençlere namaz ve oruç gibi İslami bilgiler ile 
Ahilerin prensip ve edep kaidelerini öğretirler-
di. Mesela; Ankara’da bulunan Ahi Yakup Zavi-
yesi’ne tedris şartı ile bostan öşrü verilmesi bu 
kurumlarda eğitime verilen önemi göstermek-
tedir. Ahi Zaviyelerine meslek mensuplarından 
başka kadı, vaiz, müderris, hatip, emir ve beğ 
gibi değişik mevkilerden insanlar da katılmış-
lardır. Battuta’nın eserinde de bu konuya dair 
bilgiler mevcuttur. Anadolu’daki seyahati sıra-
sında, Konya’da şehrin kadısı İbn Kalem Şah’ın 
Zaviyesine misafir olan Battuta, bu kişinin bir 
Ahi olduğunu ve Zaviyesinin de en büyük Zavi-
yelerden biri olduğunu söylemektedir. Seyaha-
tin devamında Niğde’ye ve Kayseri’ye de uğ-
rayan Battuta, Niğde’de üç gün kaldıklarını ve 
burada “emir” olan Ahi Çaruk’un Zaviyesi’nde 
ağırlandıklarını, Kayse-
ri’de de ünlü bir “beğ” 
olan Ahi Emir Ali’nin 
Zaviyesi’nde kaldıklarını 
belirtmiştir.

Osmanlı Devleti’nde 
Ahilik

Ahilerin, sosyal ve siya-
si bakımdan Anadolu 
Selçuklu ve beylikler 
zamanındaki etkileri 
Osmanlıda da sürmüştür. Devletin kuruluşun-
da ve sonrasında olan etkilerini anlayabilmek 
için, Osman Gazi ile O’nun silah arkadaşları 
ve kayınbabası Şeyh Edebali’nin Ahilerle olan 
ilişkilerinin incelenmesi gerekmektedir. Osman 
Bey’in faaliyeti sırasında Anadolu’da Babailik ve 
Ahilik olarak iki önemli tarikat vardı. Ahi reisle-
rinden olup Eskişehir civarında İtburnu mevkiin-
de tekkesi olan Şeyh Edebalı o halkın en itibarlı 
ve sözü geçen ulu kişilerindendi. Gazi Osman 
Bey, Şeyh Edebalı’nın kızı ile evlenerek, Ahilerin 
gücünden istifade etmişti. Nitekim bazı Ahiler 
Osmanlı Devleti’nin kurulmasında ve büyüme-
sinde önemli rol oynamışlardır. Uç toplumun-
da Osman Gazi’nin manevi destekçisi, hukuki 
ve sosyal hayatı düzenleyici olarak bu Ahileri 

görmekteyiz. Osman Bey bir bölgeyi ele geçir-
dikten sonra bu ülkeyi nasıl nizama sokacağını 
Ahilere sormaktadır. Buna bağlı olarak ahiler 
Osman Gazi’yi yönlendirmişlerdir. İlk Osmanlı 
Beyleri tarafından Ahilere verilmiş birçok vakıf, 
köy ve çiftlikler tahrir defterleri kayıtlarıyla gü-
nümüze kadar ulaşmıştır. Bu dönemde vakıfların 
büyük bir kısmı Ahilere verilmiştir. Bu kayıtlarda 
daha bu zamanda Türkmenlerin köylere yerleş-
tiklerini biliyoruz. Ahiliğin yükseliş dönemi olan 
on dördüncü yüzyılın ilk yarısında Anadolu’yu 
dolaşmış olan İbn Battuta seyahatnamesinde 
“Ahiyyat ül-fityan” olarak isimlendirdiği Ahi-
lerin gündüzleri çalışıp ikindiden sonra da ka-
zançlarını Ahi babaya getirdiklerini ve zaviyede 
bir arada yemek yediklerini, Kur’an okudukları-
nı zorbaları ve zalimleri yola getirdiklerini hatta 
ortadan kaldırdıklarını söyler. Osmanlıların mer-
kezi yönetimi güçlendiği oranda Ahilerin bu 
tür etkileri azaldı. On yedinci yüzyıldan sonra 
Ahilik Lonca teşkilatı biçimine dönüşmeye baş-
ladı. Ahi terimlerinin yerlerini “usta”lık “gedik” 
gibi kelimeler aldı. Cemaate bağlanmak için 

esnaf sanatkâr ya da bir 
meslek mensubu olmak 
gerektiği gibi, Loncaya 
girmemiş ve gediği ol-
mayan kişiler de sanat 
ve ticaretle uğraşamaz 
oldu. Ahi Teşkilatı XVI. 
yüzyıl sonlarına doğru 
bir gerileme dönemi-
ne girmiştir. Bu yıllarda 
kapitülasyonların verdi-
ği imkânla Batı sanayi 
ürünleri Anadolu pa-

zarlarına girdi. Bir yandan hammadde sıkıntısı 
çeken, diğer yandan da ürettiği mala alıcı bula-
mayan Müslüman Türk esnafı giderek artan bir 
ekonomik bunalıma girmiştir. Bu bunalımda es-
naf arasına iki ayrı grup girmiştir. Bunlardan biri 
sermaye sahipleri, diğeri ise kendilerine esnaflık 
yapma hakkı verilen askerler ve köylülerdir. Lon-
calaşmış olan Ahi birlikleri, köyden şehre yapılan 
göçlere karşı çıkmış, ancak bu göçe hükümet de 
engel olamamıştır. Diğer yandan Osmanlı eko-
nomisinin zayıflamasının bir sonucu olarak ye-
niçeri ve sipahiler sanat hayatına el atmışlar, bir 
fermanla esnaflık haklarını da almışlardır. Esnaf-
lar arasına bu gurupların katılması, onların Ahi 
ahlak kaidelerine uymayan bir üretim ve ticaret 
hayatı geliştirmeleri Ahi birliklerinin gücünü yi-
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tirmesinde etkili olmuştur. Bu çözülme ile Ahi 
birlikleri gedikler haline dönüşmüştür. Gedik 
tekel ve imtiyaz anlamına gelmektedir. Sahiple-
rinin yapabileceği işi başkalarının işleyememesi 
şartıyla hükümetçe verilen beratın içinde yazılı 
hakların kullanılması ve yürütülmesidir. Bu tür 
esnaflık ve sanatkârlık 1860’a kadar sürmüştür. 
Kırım Savaşı’ndan sonra yayınlanan Islahat Fer-
manı ile Osmanlı İmparatorluğu’na tabi olanla-
rın hepsine her türlü ticaret, sanat ve meslekleri 
uygulayabilme özgürlüğü verilince bütün gedik 
beratları sona ermiştir. Loncalar ise 1912’de 
çıkarılan bir kanunla 
ortadan kalkmıştır. 
Osmanlı Beyliği’nin 
ilk yöneticilerinin ço-
ğunun Ahi olduğu 
bilinmektedir. Buna 
bağlı olarak Ahilerin 
Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunda önemli rol oynadıklarını biliyoruz. 
Ayrıca Ahiler Anadolu’da Türk-İslam medeni-
yetinin oluşturulmasında da etkili olmuşlardır. 
Anadolu’da kurulan Ahi Zaviyeleri’nde gelip 
giden misafirlerin ağırlanması, büyük şölenlerin 
verilmesi gibi etkinlikler milli kültürün oluşma-
sı açısından büyük önem taşımaktadır. Ahilerin 
kurduğu esnaf ve sanatkârlar birliklerinin eko-
nomik ve sosyal içerikli ana kurallar, daha sonra-
ları bu alanda hazırlanan yasaların ve yönetme-
liklerin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Ahi Cumhuriyeti (1290-1354)

Ahiliğin ayrıca cumhuriyet tarihimiz açısından 
ayrı bir önemi vardır. 13.yy’da Anadolu’daki 
beylikler döneminde Ankara’da gücü ellerine 
geçiren ahiler, 1290-1354 yılları arasında bir 
cumhuriyet idaresi kurmuşlardı. Atatürk, Ana-
dolu’nun göbeğindeki bu Ankara Ahi Cumhu-
riyeti’nden tam 570 yıl sonra yine Ankara’da bir 
cumhuriyet idaresi kurmuştur. Atatürk, cumhuri-
yeti ilan ederken Ankara Ahi Cumhuriyeti’nden 
esinlendiğini şöyle ifade etmiştir:

“... Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade 
tarihten öğrendim ve cumhuriyet merkezi ola-
rak öğrendim. Hakikaten Selçuklu idaresinin 
bölünmesi (inkisamı) üzerine Anadolu’da teşek-
kül eden küçük hükümetlerin isimlerini okurken 
bir Ankara Cumhuriyeti’ni görmüştüm. Tarih sa-
hifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak 
tanıttığı Ankara’ya ilk defa geldiğim o gün de 

gördüm ki aradan geçen asırlara rağmen Anka-
ra’da hala o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. 
Türkiye’nin hemen bütün bölgelerini (menatıkı-
nı) gezdiğim ve gördüğüm için hükmettim ki, o 
zaman isimleri cumhuriyet olmayan diğer yerle-
rin  bugünkü halkı da aynı kabiliyetten asla uzak 
değildir... Beni, Türkiye’nin en münasip merkez 
Ankara olabileceğini düşünmeye sevk eden ilk 
vesile çok eskidir ve bilimseldir (fennidir).”

Tarihçi Yılmaz Öztuna Büyük Türkiye Tarihi isimli 
ansiklopedik eserinde şunları söylemektedir:

“Ankara’yı merkez edi-
nen ve şehirler civarında 
teşekkül eyliyen Ahi hü-
kümeti, bir derviş-esnaf 
cumhuriyeti olup bir ba-
kıma Ortaçağ İtalyan site 
cumhuriyetine benzemek-

tedir. Hiçbir zaman tam müstakil olmamışlardır. 
1354’te Osmanoğlu Gazi Süleyman Paşa Anka-
ra’yı feth etmiş, Osmanlı Devleti’ne bağlanmış-
tır. Süleyman Paşa’nın kardeşi 1. Sultan Murad, 
Ankara’yı kesin şekilde almıştır. Ankara, garip 
bir tecelli olarak 570 yıl kadar sonra bu kez çok 
büyük bir Türk cumhuriyetine başkent olmuştur. 
Türklerde cumhuriyet idaresi Atatürk’ten önce 
tamamen meçhul olduğu için Ahi Cumhuriyeti 
dikkate değer. “

Ahilik ve Meslekî Eğitim

Ahilik kurumunun temellerini teşkil eden mes-
lekî eğitim sistemi ve örgütlenme biçimi ara-
larında günümüz Almanya’sının da bulunduğu 
birçok sanayi ülkesine meslekî eğitim uygulama-
ları alanında model olmuştur. Yamaklıktan,usta-
lığa ilerleyen süreçte meslekî, ahlakî ve ticarî 
kurallara uymak zorunda olan, aksi takdirde 
meslekten çıkarılan ya da halk arasındaki tabirle 
“pabucu dama atılan” üyeler, yanlarında yetiş-
tirdikleri elemanlara mesleğin tüm inceliklerini 
öğretmek, meslekî ve genel ahlakî gerekli tüm 
bilgi ve becerilerle donatmak, onları eğitimle-
ri sırasında ve sonrasında denetlemek suretiyle 
“mükemmel meslek elemanı” olarak yetiştirmek 
zorundaydı, zira çırağın ve kalfanın başarısı aynı 
zamanda onu yetiştiren ve kendini onun babası 
yerine koyan ustasının da başarısı sayılırdı. Ahili-
ğin yüksek başarısı ifade edilen bu ilişkiler koru-
nabildiği müddetçe sağlanabilmiştir. 
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Genç Osman Yavaş’ın kaleme aldığı Amcam ve Ben serisinin dördüncü ki-
tabı Talihsiz Sihirbaz, raflarda yerini aldı. Bir amca, bir zebra bir de yeğenle-
rinin hikayesini minik okurlara ulaştıran yazarın aynı zamanda son kitabında 
“kocaman bir sürprizi var”. Serinin diğer kitaplarında şarkı besteleyip ses-
lendiren Genç Osman, bu kitabın da “yazdıklarını da okuyarak” çocukla-
rı sevindirdi. “Ne zaman birlikte gezmeye çıksak bana birbirinden komik 
hikâyeler anlatan amcam, son görüşmemizde Talihsiz Sihirbaz’ın hikâyesini 
anlatacağına söz vermişti. Ve işte o gün geldi! Ama galiba bu sefer her za-
mankinden daha garip bir hikâye bekliyordu beni!” (Tanıtım Bülteninden)

Amcam ve Ben-Talihsiz Sihirbaz / Genç Osman Yavaş
Final Kültür Sanat Yayınları -64 sayfa

Şermin Çarkacı’nın kendi hatıralarından ilhamla kaleme aldığı Dedemin 
Bakkalı, büyüklere çocukların gözünden kendilerini görme imkânı verirken; 
küçüklere ticaretin, yenilikçi düşünmenin, büyüklerin dünyasının ve insan 
ilişkilerine dair inceliklerin ipuçlarını veriyor. Epey güldürüyor, biraz hüzün-
lendiriyor, uzun uzun düşündürüyor. “Ticaret hayatında tam gaz koştu ama 
her seferinde yetişkinlerin dünyasına tosladı. Yetişkinler yüzünden başına 
gelmeyen kalmadı… Ve tüm deneyimleriyle, senin için harika bir rehber ha-
zırladı.Çocukların Yetişkinlerle İletişimde Dikkat Etmesi Gereken Hassas Ko-
nular, bu kitapta. Tam on madde. Oku ve dikkat et…” (Tanıtım Bülteninden)

Dedemin Bakkalı / Şermin Çarkacı
Taze Kitap - 200 sayfa

Avustralya’ya gidiyordum. Uçakta, her haliyle garip ve gizemli, genç bir 
adamla tanıştım. Kendisi Genetik Mühendisiydi. Onunla insan kopyalama 
olgusu üzerine, ürperti verici konuşmalar yaptık. Daha sonra o bana, roman 
yazmam için, yürek hoplatıcı bir serüven aktardı. Bu serüveni, birbirlerine 
tutkulu bir aşkla bağlı olan, Defne ve Burç adında, liseli iki genç yaşamıştı.
Böylece her sayfasında, acaba sorusuyla insanı kuşatan, bu soluk kesici ro-
man ortaya çıktı. Ne var ki, bu olayda aklıma takılan bazı soruların yanıtla-
rını, hala bulabilmiş değilim: Yol arkadaşım Burç, gerçek bir insan mıydı?-
Yoksa ben, gen teknolojisi ve canlı kopyalama yöntemiyle, laboratuvarda 
oluşturulmuş biriyle mi yolculuk yapmıştım? (Tanıtım Bülteninden)

Mo’nun Gizemi / Gülten Dayıoğlu
Altın Kitaplar  - 288 sayfa

Çocuğunuzun davranış sorunlarını oyun aracılığıyla nasıl çözersiniz? Han-
gi tür oyunlar ebeveyn-çocuk bağını güçlendirir? Travmayla başa çıkmakta 
oyundan nasıl yararlanırsınız? Siz de çocuğunuzun sorunlarını oyunun iyileş-
tirici gücüyle çözebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Doğal ebeveynlik 
akımının öncüsü Aletha J. Solter Oyun Oynama Sanatı’nda çocuğunuzun 
stresini azaltacak, aranızdaki bağı güçlendirecek ve davranış sorunlarını çö-
zecek oyunlar öneriyor ve bunları nasıl uygulayacağınızı anlatıyor. Bu kitap 
evinize neşe ve kahkaha getirecek! (Tanıtım Bülteninden)

Oyun Oynama Sanatı / Aletha J. Solter
Doğan Kitap - 220 sayfa
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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 Eği-
tim Vakfı, fiziki şartların mükemmelliği, sunduğu hizmetin kalitesiyle Türkiye’deki tüm öğretmen 
evlerine örnek teşkil etmesi amacıyla yaptırdığı Millî Eğitim Vakfı  Öğretmenevi ve Sosyal Tesisi’nin 
işletmesini de yürütmektedir. 


