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BAŞKAN’IN MESAJI

MEV EĞİTİM2

İhsan ÖZÇUKURLU

Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okuyucular,

Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Zaman akıp geçiyor. Kişiler, isimler, ünvanlar hepsi zaman karşısında çaresiz. Zaman karşı-
sındaki çaresizliğimizi gidermenin en hayırlı ve anlamlı yolu ise ardımızda önemli eserler bı-
rakabilmek. 2017 yılını geride bıraktığımız ve 2018 yılına merhaba dediğimiz şu günlerde, 
bir taraftan geçtiğimiz yılın muhasebesini yaparken bir taraftan da hepimizin yüreği yeniden 
umutla, aklı ise geleceğe dair güzel plan ve projelerle dolu. 2018 yılının Dünya ve güzel va-
tanımız için barış, sağlık ve huzur getirmesini tüm kalbimle diliyorum. 

2017 yılı vakfımız adına yine başarılarla ve gururla başladığımız projelerle geçti. Soma Ma-
den Faciasında kaybettiğimiz madencilerimizin çocuklarına hayat boyu eğitim bursu vermek 
üzere Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız protokole uygun biçimde eğitim yaşına gelen 
ilk çocuklarımıza MEV Eğitim Burslarını vermeye başladık ve bir nebze de olsa yaralarını sara-
bilmenin mutluluğunu yaşadık. Milli Eğitim Vakfı olarak MEV Koleji Özel Okullarında ücretsiz 
okuttuğumuz şehit ve gazi çocuklarımıza verdiğimiz ve vermeye devam ettiğimiz desteğin 
yanında, bu yetim yavrularımızın da geleceğe güvenle bakabilmelerinde katkımız olduysa ne 
mutlu bize.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuzda yapılan seçimle görev alan yeni 
Yönetim Kurulumuz hızla görevine başlayarak, hem devam eden projelerle ilgili hızlı sonuç 
alınabilmesi adına kararlar aldı hem de ülkemiz ve millî eğitimimiz adına yepyeni kapılar 
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açacak projeleri hayata geçirmeye başladı. Bildiğiniz gibi, Vakfımız 1991 yılında özel okul-
lara kaliteli ve nitelikli eğitimde örnek olmak, özel okul fiyatları arasında dengeleyici unsur 
olmak ve halkımızın tüm kesimlerinin en iyi eğitime, en iyi fizikî koşullarda en uygun fiyatlara 
ulaşabileceği bir hizmeti sunmak amacıyla MEV Koleji Özel Okulları’nı kurmaya başladı ve ilk 
açılan okulumuz olan İzmir Güzelbahçe’deki MEV Kolejinden sonra Ankara Çayyolu, İstanbul 
Basınköy ve İstanbul Büyükçekmece’de yaptırdığı MEV Kolejleriyle 3 büyükşehirimizde hiz-
met vermeye başladı. 

Velilerimizden gelen yoğun talebi de göz önüne alan Yönetim Kurulumuz, MEV Koleji’nin ni-
telikli eğitimini tüm büyükşehirlerimize yayma ve insanlarımıza ulaştırma kararı aldı. Öncelikli 
olarak belirlenen büyükşehirlerimiz içinden İzmir (Bornova), Mersin (Toroslar) ve Gaziantep’te 
(Şahinbey) eğitim kampüslerimizin inşası için gerekli ve yeterli arsa temini gerçekleştirilerek 
projelendirme çalışmalarına başlandı. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, fen ve 
teknoloji lisesi kademelerinde toplam 15 yeni okulla hizmet verecek 3 yeni eğitim kampüsüy-
le Vakfımız, vakıf kültürüyle yetişecek vatan, millet, bayrak, Atatürk  sevdasıyla dolu, kaliteli 
eğitim almış, en az bir yabancı dili ana dili gibi konuşabilen, sosyal ve akademik hayatta başa-
rılara koşan nice nesiller yetiştirebilmek ve 37. Yılında milli eğitimimize yaptığı katkıları büyük 
projelerle sürdürmek konusundaki açık gayretini bir kez daha gösterdi.

Bugüne kadar burs verdiğimiz 30 bine yakın bursiyerimizle ve MEV Koleji Özel Okulların-
dan mezun olarak her alanda göğsümüzü kabartan başarılarıyla Vakfımızın sesi ve yüzü olan 
mezunlarımızla var olan iletişimimizi daha da kuvvetlendirmek adına önemli projeler hayata 
geçirilmeye başlandı. Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren başarılı ancak ihtiyaç 
sahibi çocuklarımıza verdiğimiz burs desteğini yükseköğretimin yanı sıra belirlenecek kon-
tenjanlar dahilinde ilk ve ortaöğretime de yaymaya gençlerimizin yanı sıra çocuklarımıza da 
ulaştırmaya karar verdik. 

MEV Koleji Özel Okullarında okuyan öğrencilerimiz 2017 yılında da bizleri akademik, sportif 
ve sosyal alanda elde ettikleri başarılarla gururlandırmaya devam ettiler. Nice Dünya, ülke, 
il ve ilçe dereceleriyle göğsümüzü kabartan genç Mustafa Kemal’ler geleceğimizin teminatı 
ve güvencesi olduklarını her yıl olduğu gibi bu yıl da hepimize göstererek içimizi umutla dol-
durdular. 

2017 yılında başta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve öğretmenevlerinin ihtiyaçları ol-
mak üzere birçok eğitim kurumuna bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın desteğiyle katkıda 
bulunduk. Yepyeni hayırseverlerle tanıştık, vakfımızı tanıttık ve bu güzel insanların milli eğitim 
sevdalısı MEV Ailesine katılmalarına vesile olduk. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiğimiz bu günlerde tüm öğrenci, 
öğretmen, yönetici, çalışan ve velilerimize başarılarla dolu bir ikinci yarı yıl diliyor, yarının ya-
pıcı ve yöneticileri olacak gençlerimize sevgilerimi, Vakfımıza olan desteğini her geçen gün 
artıran bağışçılarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 
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MEV Koleji Yöneticileri Genel Merkezimizde
Millî Eğitim Vakfı tarafından 1991 yılında, özel eğitim kurumlarına eğitim kalitesi ve niteliğinde 
örnek ve özel okul fiyatları arasında denge unsuru oluşturması amacıyla kurulan MEV Koleji Özel 
Okulları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. 

MEV Koleji 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin yoğun ilgisiy-
le karşılaştı. İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan; Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve 
Fen Lisesi kademelerindeki 19 okulunda, 5000’i aşkın öğrencisine eğitim veren MEV Koleji Özel 
Okulları’nın 2017-2018 yılındaki yeni öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere açılan öğretmen alımı 
başvuruları da, 5 binin üzerinde öğretmenimizden ilgi görerek yeni bir rekora imza attı. 

Bu yoğun ilgiye layık olmak ve sürekli kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla her yıl MEV 
Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen “Geleneksel MEV Okul Müdürleri Bilgilendirme ve Değerlen-
dirme Toplantısı” bu yıl 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

MEV Koleji Özel Okullarında eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması adına çözüm önerileri, 
kurum mevzuatlarının güncellenmesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek olan 
uygulamalarda birlik sağlanması amaçlarıyla gerçekleştirilen toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız 
İhsan Özçukurlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Vakıf Birim 
Müdürleri, MEV Koleji Okul Müdürleri ve MEV Koleji Muhasebe Birimi Sorumlularının katılımlarıyla 
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gerçekleştirildi. Toplantı başlangıcında kurumsal 
gelişim hedefiyle; 

“İnovasyon ve gelecekte eğitim”, “Yurtiçi ve yurt-
dışı eğitimde gelişmeler” “STEM nedir, ne değil-
dir?”, “Okullarımızda uygulama birliği sağlana-
bilmesi için 657 sayılı yasa ile 5580 sayılı yasanın 
ilişkilendirilmesi” , “Eğitimde stratejik planlama 
ve stratejik yönetim” “Dokuz tip mizaç özelliğine 
göre okul liderliği” “Tematik üniversite, lise öğ-
rencilerinin tematik üniversiteye hazırlanmaların-
daki sertifikasyon programları”  “Özgün İngilizce 
dersi müfredatı yazılması ve özgün İngilizce dersi 
haftalık ders çizelgesi yapılması” başlıkları okul 

müdürlerimizin yaptığı sunumlarla katılımcılarla 
paylaşıldı. Milli Eğitim Vakfı birim müdürlerinin 
ve iç denetçi Muzaffer Vural Er’in bilgilendirme 
sunumlarının ardından eğitim-öğretim ve yöne-
tim konuları ile ilgili uygulamaya yönelik çalışma-
lar ile malî işler konularında belirlenen başlıklar 
görüşülerek Yönetim Kurulumuza sunulmak üze-
re karara bağlandı. Üç gün süren toplantının son 
gününde MEV Koleji Ankara Okulları’nı ziyaret 
ederek incelemelerde bulunan okul müdürleri-
miz ve muhasebe sorumlularımız Yönetim Kurulu 
Başkanımız, Başkan Yardımcımız ve üyelerimizin 
de katıldığı öğle yemeğinin ardından görev yap-
tıkları şehirlere döndü.

Yakup Erdoğan
MEV Koleji Basınköy Okulları 

Koordinatör Müdürü

Aylin Belfu Efe
MEV Koleji Basınköy Okulları 

İlkokul-Ortaokul Müdürü

Salih Özmen
MEV Koleji B.Çekmece Okulları 

Koordinatör Müdürü

İbrahim Duman
MEV Koleji B.Çekmece Okulları 

İlkokul-Ortaokul Müdürü

Murat Zorluer
MEV Koleji G.Bahçe Okulları 

Koordinatör Müdürü

Tülay Yazgan
MEV Koleji G.Bahçe Okulları 
Anadolu-Fen Lisesi Müdürü

İbrahim Uzun
MEV Koleji Ankara Okulları 

Koordinatör Müdürü

Pınar Baydaş
MEV Koleji Ankara Okulları 
İlkokul-Ortaokul Müdürü
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MEV Gökkuşağı Okullarına Büyük Destek
Vakfımız ve Ankara’da yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiğimiz MEV Gökkuşağı Okulları 
arasındaki bağ her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Bu bağın daha da güçlendirilmesi amacıyla, 
Genel Merkezimizi ziyaret eden MEV Gökkuşağı Okulları Müdürü Vedat Azap ve Öğretmen Nalan 
Tepe Gökçe’yi kabul eden Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Talat Bulut MEV Gökkuşağı okullarının faaliyetleri ve ihtiyaçları üzerine Müdür ve öğretmenimizle 
görüş alışverişinde bulundular. 

Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu okulumuza ihtiyaç duyduğu kalemlerde destek vere-
ceğimizi ifade etti. Yönetim Kurulumuz da, aldığı kararla Kurumsal Bağışçımız BIC Pazarlama Ltd.
Şti’nin büyük desteği ve Vakfımızın sağlayacağı ek kaynakla, okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesi 
için gerekli ve toplam 100 bin TL’yi aşan bir destek verilmesi konusunda karar aldı. Okulumuzun 
veli-öğretmen lavabo ve tuvaletlerinin yenilenmesi, veli gözetiminde tuvalete giden çocuklarımız 
için kolaylaştırıcı ve daha hijyenik hale getirilmesi, kütüphane ve etkinlik salonlarının yeniden di-
zaynı koltuk masa gibi mobilyaların temini, geçtiğimiz yıl oluşturulan bilişim teknolojileri sınıfının 
eksik kalan 10 adet bilgisayarının tamamlanması, okul bütçesinden karşılanmakta zorluk çekilen ve 
özellikle SP’li çocuklarımızın sağlığı bakımından büyük önem arz eden hijyen malzemelerinin uzun 
süreli alımları gibi kalemleri içeren ihtiyaçların birkaç ay içinde okulumuza ulaştırılması bekleniyor. 24 
derslikli, fizyo-terapi üniteli ve Serebral Palsili çocuklarımızın fiziksel koşullarına uygun tasarlanarak 
yaptırılan okulda, tersine kaynaştırma eğitim modeliyle şu anda beş yüzü aşkın öğrenci eğitim alıyor.  

Trabzon Of Öğretmenevi’ni Yeniledik
Kurulduğu günden bugüne kadar 7 öğretmenevi, 5 Öğretmen lokali 
yaptıran, 397 Öğretmenevimizin yapım, bakım, donatım ve onarım 
ihtiyaçlarına katkıda bulunan vakfımız, öğretmenlerimizin huzur ve 
güven içinde konaklayacakları tesislere verdiği desteği sürdürüyor. 
Bu kapsamda, 2017 yılında Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı ka-
rar doğrultusunda Trabzon Of Öğretmenevi’ne gönderilen 100.000 
TL+KDV tutarındaki maddi yardımla Öğretmenevinin bakım ve ona-
rımı gerçekleştirildi.
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Vakfımızın Web Sitesi Yenilendi
Vakfımızın resmi web sitesinin tasarım ve altyapısı bağışçı, öğrenci ve gönüllülerimize daha iyi hiz-
met verebilmek amacıyla hızla değişen ve gelişen teknolojiye uygun biçimde yenilendi. Vakfımıza 
ve faaliyetlerine ait en güncel bilgi ve haberlere ulaşılabilecek site fotoğraf arşivinden, yayınlan-
mış reklam filmlerine, bugüne kadar vakfımıza bağış yapan hayırseverlerin isimlerinden, gelecek 
projelerimize kadar oldukça geniş bir yelpazede bilgi vermeyi amaçlıyor. Artık ziyaretçilerimiz kredi 
kartı ya da banka havale yoluyla düzenli / tek seferlik bağış yapabilecekleri Güvenli Çevrimiçi Bağış 
Modülü, Mutlu Gün / Taziye gönderileri, MEV Yayınları, MEV Eğitim Dergisi ve çalışma raporları-
nın online versiyonlarına ulaşılabilecek; Burs 
Başvuru dönemlerinde hizmet verecek “Burs 
Başvuru Formu” ve “Sonuç Takip Alanı” ile 
MEV Koleji eğitim kadrosu alımları için iş baş-
vurularının gerçekleştirileceği “Başvuru For-
mu”na da erişebilecekler.Her ekran tipinde 
kullanıma uyum sağlayan bir altyapıyla tasar-
lanan web sitemiz klasik bilgisayarlar dışında 
cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlarda 
da sorunsuz ve kolayca kullanılabilecek.

TOBB Eğitim Meclisine Katıldık 
Merkez Yönetim  Kurulu Başkanımız İhsan Öz-
çukurlu, 28 Eylül 2017 tarihinde TOBB İkiz Kule-
ler’de gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Eğitim Meclisi toplantısına katılarak  
vakfımızın eğitim alanında yaptığı hizmetler ve 
görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Milli Eğitim Ba-
kanı İsmet Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada 
“Ülkemizi zengin, güçlü ve mutlu insanların yurdu 
yapmak istiyoruz. Bunun da ancak başarılı ve ka-
liteli eğitimle yapılabileceğine inanıyoruz. Kaliteli 
eğitim herkes içindir.” şeklinde konuştu. Vakfımı-
zın uzun süreli çalışmalar sonucu ortaya çıkardığı “Nitelikli Öğretmen Yetiştirme” kitapçığı Eğitim 
Meclisine katılan 970 kişiye sunuldu ve katılımcılar tarafından takdirle ve beğeniyle karşılandı.

Yükseköğrenimini Bitiren Bursiyerlerimize 
7000 Mektup Gönderdik
Vakfımız, bugüne kadar üniversitelerde burslu okuttuğu ve mezun ettiği öğrencileriyle bağlarını 
daha da güçlendirmek, tüm bilgilerini güncellemek ve vakfımızın eğitim projelerine daha aktif ka-
tılımlarını sağlamak amacıyla ‘Mezun Bursiyer Takip Programı’nı başlattı. İlk etapta yedi bin mezun 
bursiyerimize gönderilen bilgilendirme mektubu ve bilgi güncelleme formuyla toplanacak verile-
rin işlenmesini hedefleyen programla, bursiyerlerimizin Millî Eğitim Vakfı çatısı altında yürütülen 
etkinlik, kampanya ve çalışmalarda daha aktif rol almaları amaçlanırken; mezun olduktan sonraki 
meslek ve ilgi alanları da göz önünde bulundurularak faaliyetlerimize dahil olmaları amaçlanıyor. 
Programın ilerleyen aylarda toplam 26 bini aşan mezun bursiyerimize yayılması hedefleniyor.
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MEV Koleji Mezunları Derneği Kuruluyor
MEV Kolejinden mezun olan öğrencilerimizi bir çatı altında toplamak, farklı platformlarda buluştur-
mak, kaynaştırmak, eğitim ve iş hayatlarında birlikte hareket edebilmelerine yardımcı olmak, daha 
güçlü yarınlar için faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulması hedeflenen ‘MEV Koleji Mezunları 
Derneği’nin kuruluş çalışmalarında son aşamaya gelindi. Mezun öğrencilerimizin girişimi ve vakfı-
mızın desteği ile hizmet vermeye başlayacak dernek Türkiye genelinde toplam 12 bini aşkın MEV 
Koleji mezununa ulaşmayı hedefliyor. Mezunlarımızın kültürel, sosyal ve mesleki birikimlerini MEV 
Koleji’nin gelişimine katkıda bulunabilecek şekilde kullanabilmeleri adına faaliyetler düzenleyecek 
dernek sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturarak mezunlarımızın birlikteliğine hizmet edecek. Ge-
nel Merkezi Ankara’da olması planlanan dernek kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
MEV Koleji MEV Koleji bulunan tüm illerde şubeleşmeye giderek daha fazla mezunumuza sosyal, 
kültürel, sportif, mesleki ve entelektüel alanlarda katma değer yaratıcı etkinlikler gerçekleştirecek. 
Ayrıca MEV Koleji Özel Okulları Mezunlarının izlenmesi ve takibi amacıyla oluşturulan Mezun İzle-
me Programı da yönergenin hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm kampüslerimizde 
işleme alınacak ve mezunlarımızla ilgili tüm güncel bilgiler okullarımızdaki komisyonlarca toplana-
rak mezunlarımızla bağımızın her zaman güçlü kalması amacıyla çalışmalarını sürdürecek. 

Millî Eğitim Vakfı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin incisi, ekonomik bir merkez durumun-
da olan Gaziantep’te MEV Koleji açılmasını sağlamak maksadıyla çalışmalarına başladı.Merkez 
Yönetim Kurulumuzca oluşturulan heyet, ilin sanayi ve üretim yönünde gelişmesinde ve geleceğin 
nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasının etkisinin büyük olduğu inancıyla tam donanımlı ana-
okulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, fen ve teknoloji liselerinin faaliyet göstereceği bir kurumun 
kazandırılması için il merkezinde araştırma ve incelemelerde bulundu. Vakıf yönetiminin konuyla 
ilgili kararı ve dileği ziyaret edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’e 
iletildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin tarafından görevlendirilen Belediye Baş-
kan Yardımcısı ve şehir planlamacılarıyla uygun yerler araştırıldı ve incelendi. Güney Anadolu’nun 
düzenli kaynaklarıyla bir cazibe merkezi haline gelen Gaziantep’te geleceğin okulunun yer alacağı 
uygun arsa seçimi yapılarak satın alma işlemleri başlatıldı.Gazi Konut A.Ş mülkiyetinde Şahinbey 
ilçesi, kızılhisar mahallesindeki toplam 22.528 m2 arsanın imar planı çalışmaları ve satın alma işlem-
lerinin tamamlanmasını takiben projelendirilerek uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. 

Gaziantep MEV Koleji İçin İlk Adım Atıldı



Millî Eğitim Vakfı kuruluşunun 37. Yılında geleceğin okullarını yapmak ve eğitim alanında faaliyet 
göstermek isteyen diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmak üzere İzmir Bornova, Mersin Toroslar 
ve Gaziantep Şahinbey’de yeni okullarını yapmak üzere çalışmalara başladı. Açılacak MEV Kolejleri 

bünyesinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Liseleriyle birlikte 
çevrenin bütün kesimlerine hitap edebilecek spor salonu, yüzme havuzu, 

konferans salonu da yer alacak şekilde projelendirme yapılıyor.

Çalışmalarda öğrenci ve öğretmenlerin okulda kaliteli zaman geçirmeleri; fiziksel olanaklardan ve 
eğitim programlarından yararlandırılmaları önkoşul olarak görülüyor. Ayrıca fiziki tesislerin sadece 
eğitim verilen binalardan oluşmadığı kişilikleri ve atmosferi olan bir yerleşke olduğu, MEV Koleji-
nin karakter ve kalitesini yansıtacak şekilde sağlıklı eğitim ortamının kurulmasındaki ve akademik 
başarısındaki rolü göz önünde tutuluyor. Projelendirmede öğrenci, öğretmen ve velilerin isteyerek 

gelecekleri MEV Koleji kimliğinin kazandırılması, tanıtılması öngörülüyor. Tesisler 
bulundukları çevreye kimlik kazandıracakları gibi ülke genelinde de örnek 

alınacak eserler ve eğitim kurumları olarak 
faaliyet gösterecek.

Yepyeni 3 MEV Koleji Daha Geliyor
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Dünyada 260 Milyonu 
Aşkın Çocuk Okulsuz
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgü-
tü UNESCO, yıllık Dünya Eğitim Raporu’nu açık-
ladı. Örgütün sunduğu verilere göre, dünya ge-
nelinde 6 ila 17 yaşları arasındaki 260 milyonun 
üzerinde çocuk hiç eğitim görmedi.

Okula gidebilenler arasındaysa mezun olanların 
sayısının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi.
Dünya genelinde 2010 ile 2015 yılları arasında 
ilkokul çağındaki çocukların yüzde 83’ünün oku-
lu bitirdiği belirtilen raporda, orta öğretimde bu 
oranın yüzde 69’da kaldığına yer verildi.

Okula giden çocuklar arasında en düşük oranla-
rın ise yüksek öğrenim görmek için tamamlan-
ması gereken lise seviyesinde olduğu ve 15 ila 
17 yaşları arasındaki çocukların sadece yüzde 
45’inin lise eğitimini tamamladığı belirtildi.

UNESCO raporunda, eğitimde cinsiyet eşitliği 
konusunda da büyük farklılıklar olduğu ortaya 
kondu. İlkokul çağındaki kız ve erkek çocukları 
arasında ülkelerin yüzde 66’sında fırsat eşitliği 
olduğu belirtildi.Lise çağındaki kız ve erkek ço-
cuklarındaki fırsat eşitliğinin ise dünya genelin-
deki ülkelerin ancak dörtte birinde sağlanabil-
diği bilgisi verildi ve Dünya genelinde kalitesi 
yüksek bir eğitimin sunulması için yıllık 33 milyar 
Euro’nun eksik olduğu belirtildi. (DW Türkçe)

Alan Bazında 87 Bin 
Öğretmene İhtiyaç Var
Başbakanlık İletişim Merkezi tarafından yapılan 
açıklamada Türkiye genelinde 804 bin 232’si 
kadrolu, 39 bin 194’ü de sözleşmeli olmak üzere 
toplam 843 bin 426 öğretmenin görev yaptığı, 
alanlar bazında ise toplamda 87 bin 501 öğret-
mene ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

2 Ekim 2017 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim 
Sistemleri (MEBBİS) veri tabanı kayıtlarına göre, 
Türkiye’de 31 bin 320 rehber öğretmenin görev 
yaptığı, 7 bin 444 rehber öğretmene ise ihtiyaç 
olduğu belirtildi. (Anadolu Ajansı)

Çocuklar Dijital Risk 
Altında Yaşıyor
UNICEF’in internet ve sosyal medyanın çocuk-
ların güvenliği ve iyi olma hali üzerindeki etki-
lerine değinilen ‘Dünya Çocuklarının Durumu 
2017: Dijital Bir Dünyada Çocuklar’ raporuna 
göre, dünyadaki her üç internet kullanıcısından 
biri çocuk. Ancak başta Afrika’da olmak üzere 
346 milyon genç internete erişemiyor. 

Hükümetlerin ve özel sektörün çocukları dijital 
platformlarda risklere karşı korumakta yetersiz 
kaldığı belirtilen raporda, çocuk istismarına yö-
nelik URL’lerin yüzde 92’sinin merkezinin ABD, 
Fransa, Hollanda, Kanada ve Rusya olduğu vur-
gulandı. Dijital alanın çocuklar için daha eşit ve 
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Milli Eğitim Bakanlığı 
e-Sınav’ı Geliştiriyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm motorlu taşıt 
sürücü kursu ile açık ortaokul ve açık lise sınav-
larını 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yaparak, 
bu alanda dijital devrimi başlatacak. Kalkınma 
Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştı-
rılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu 
e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda ya-
pılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 mer-
kez daha açılacak. İlk etapta il merkezlerinde ku-
rulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde 
nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açıl-
ması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji 
ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin 
aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merke-
zi, Ankara’nın Çiğdem Mahallesi’nde kurulacak. 
Bin kişi kapasiteli merkez, önemli bir boşluğu 
dolduracak. Sınav merkezlerindeki masa, san-
dalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve 
konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, 
işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, ani-
masyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.

Yapılan dijital yenilikle vatandaşların istedikleri 
zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava gi-
rebilmelerine imkan sağlanacak. Adaylar, e-sı-
nav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en 
yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde 
sonuçlar hemen öğrenilebilecek. Kullanıcı dos-
tu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdın-
da yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi 
hatalardan kurtulacak.Yeni uygulama, soru ve 
cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi 
maliyetlerin düşmesini de sağlayacak. (A.A)

güvenli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapı-
lan raporun özet kısmında şu bulgular yer aldı:

- İnterneti en fazla kullanan yaş grubunu genç-
ler oluşturuyor. Dünyada toplam nüfusun yüzde 
48’i internet kullanırken gençler arasında bu 
oran 71. 

- Dünya gençlerinin yaklaşık üçte biri (346 mil-
yon) internet erişimine sahip değil. Bu, eşitsiz-
likleri derinleştirirken, dijitalleşen ekonomiye 
katılım olanaklarını azaltıyor.

- Çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden koru-
mak ve güvenli online içeriğe erişimlerini artır-
mak için çok az şey yapılıyor.

- Tüm web sayfalarının yaklaşık yüzde 56’sı İngi-
lizce. Çocuklar anlayabileceği veya kültürel açı-
dan kendisine uygun içerik bulamıyor.

Raporda çocuklara yarar sağlayacak daha etkili 
politikalar ve tavsiyeler şöyle sıralanıyor:

- Kaliteli internet içeriklerinden faydalanabilme-
leri için çocuklara uygun maliyetli erişim sağlan-
malı.

- Çocuklar çevrimiçi tüm risklerden; istismar, sö-
mürü, çocuk ticareti, siber zorbalık ve uygunsuz 
materyallere maruz kalmak da dâhil olmak üzere 
korunmalı.

- Çocuklar, dijital politikaların merkezine yerleş-
tirilmeli. Onlara bilgili, katılımcı ve dijital dün-
yada güvende olmalarını sağlamak için dijital 
okuryazarlık dersi verilmeli.

- Dijital dünyada çocuklara koruma ve fayda 
sağlayacak etik standartlar ve uygulamalar ge-
liştirmeleri için özel sektörün gücünden yararla-
nılmalı.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, konuy-
la ilgili şunları söylüyor: “Olumlu ve olumsuz 
her yönüyle dijital teknoloji artık yaşamımızın 
geri dönülmez bir gerçeği haline geldi. İnter-
net yetişkinler için geliştirilmişti ancak zamanla 
daha fazla kullananlar çocuklar ve gençler oldu. 
Önümüzde duran iki görev var; bunun zararla-
rını azaltmak ve her çocuk için internetin yarar-
larını azamiye çıkartabilmek. Dijital politikaların, 
pratiklerin ve ürünlerin çocukların ihtiyaçlarını, 
bakış açılarını ve seslerini daha fazla yansıtması 
gerekir.”
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Kur Farklılığı Eğitimin 
Rotasını Değiştirdi
100 Milyar Doları aşan büyüklüğüyle dünya ça-
pında bir pazar haline gelen yurtdışında eğitim 
son yıllarda ülkelerin gözde kazanç kaynakların-
dan biri. Ülkeler bu büyük sektörden mümkün 
olan en büyük payı almaya çalışıyor.

Eğitim sistemlerine yaptıkları yatırımlar, öğrenci-
lere sundukları özel imkanlar ve yaşam koşulları 
ile fark yaratarak öğrenci çekmek isteyen ülkeler 
bu sene farklı bir etken ile sınanıyor: Dünya ça-
pındaki ekonomik göstergeler… 

5 milyona yaklaşan sayılarıyla yurtdışında eğitim 
gören öğrenciler; ekonomik tutarsızlık nedeniy-
le rotalarını farklı ülkelere çeviriyor. Eğitim ko-
nusundaki uzman isimler ‘Eğitimin DNA’sının’ 
değiştiği konusunda hemfikir…

Euro ve Dolar’daki artış gelişmekte olan ülkele-
rin öğrencilerinin eğitimdeki rotalarını değiştir-
melerine neden oluyor. Konu yurtdışında eğitim 
olunca dünya çapındaki gözde ülkeler ABD, İn-
giltere ve Kanada ekonomik etkenler dolayısıyla 
tercih sıralamasında alt noktalara kayarken; Po-
lonya, Macaristan, Estonya, Litvanya ve Rusya 
gibi Doğu Avrupa ve Baltık Ülkeleri ile Çin ve 
Güney Kore gibi ülkelerin yüzünü güldürüyor.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası (İSMMMO)’nın en son yayınladığı 2013 
yılı raporlarına göre Türkiye’de dar gelirli bir 
ailenin çocuğu doğumdan üniversiteyi bitirdiği 
güne kadar eğitim, yeme-içme, ulaşım, giyim ve 
sağlık dahil 22 yılda 46 bin 968 lira harcamak 
zorunda. Ayda 4 bin lira geliri olan bir aile aynı 
dönem için 445 bin lira, 8 bin lira gelir grubu ile 
üst kalemde yer alan bir aile ise 898 bin 312 lira 
harcıyor. (www.eğitimajansı.com)

Öğretmenlik Mesleği 
Yeterlikleri Güncellendi
MEB’in internet sitesinde, Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlikleri’ne ve konuyla ilgili Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamalarına yer verildi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim ala-
nında büyük dönüşümler gerçekleştirildiğini be-
lirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Bu dönüşümlerin 
temel ve öncelikli basamağı ise öğretmenlerin 
yetiştirilmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalış-
malardır. Bu kapsamda önemli çalışmalardan 
birisi olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeter-
likleri, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesin-
de Bakanlığımızca yayımlanmıştır. Öğretmenlik 
Mesleği Genel Yeterlikleri’nin başta bakanlığı-
mız olmak üzere YÖK, ÖSYM, üniversiteler, si-
vil toplum kuruluşları ve alandaki bilim insanları 
için öğretmenlik mesleğine yönelik politikaların 
geliştirilmesinde önemli bir çerçeve belge olan 
yeterlikler, öğretmenlerimiz açısından da kişisel 
ve mesleki gelişim konusunda bir rehber niteli-
ği taşımaktadır.” Açıklamada öğretmenlik mes-
leğine kaynak teşkil eden bölümlerden mezun 
olanların MEB’de öğretmen olarak istihdam 
edilmelerine yönelik Kamu Personeli Seçme 
Sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve sözlü 
mülakat gibi çeşitli sınavların gerçekleştirildiği 
anımsatılarak, şunlar kaydedildi: “Söz konusu 
sınavların, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik-
leri çerçevesinde sahip olunması gereken bilgi, 
beceri ve tutum ve değerleri ölçebilecek şekilde 
yeniden yapılandırılması, üniversite mezunları 
arasından öğretmenlik konusunda en yetenekli 
olanların istihdamını sağlayacaktır. Öğretmen-
lerin mesleğe kabulünde adaylık ve yetiştirme 
süreci de yeterlikler çerçevesinde oluşturulacak 
ve böylelikle aday öğretmenlerin mesleğe hazır 
hale gelmeleri sağlanabilecektir.” (Vatan)
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Türk Profesör MIT’de 
Bölüm Başkanı Oldu
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT 
(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Elektronik 
Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde 
2012 yılından beri profesör olarak görev yapan 
Asu Özdağlar, 2018’den itibaren bu bölümün 
başkanı olacak. 130 öğretim üyesiyle MIT’nin 
en büyük akademik bölümü olan ve halen 1.274 
lisans ve 1.943 lisansüstü öğrencisi bulunan bö-
lümde 2016-2017 yılında 143 lisans, 260 master 
ve 94 doktora sahibi öğrenci yetiştirildi.
 
Asu Özdağlar, 1996 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Doktorasını MIT’de 
yapan Özdağlar, son 5 yıldır burada profesörlük 
yapıyordu. Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar 
Bilimleri Bölümü geçici başkanı olan Anantha 
Chandraksan, 1 Ocak 2018 itibarıyla başkanlığı 
Asu Özdağlar’a devretti.

Chandraksan, Özdağlar için “Profesör Özdağlar 
ilham verici bir araştırmacı. Optimizasyon teorisi 
ve algoritmaları, oyun teorisi ve ağlar alanında 
gerçek bir lider. Eğitimci olarak vizyonu ve öz-
verisi eşit derecede etkileyici biri. Hem öğren-
cilerinin yorulmaz savunucusu ve hem antrenör 
hem de EECS (Elektronik Mühendisliği ve Bil-
gisayar Bilimleri)’deki eğitim yeniliğin güçlü bir 
savunucusuydu.” dedi.

İki çocuk sahibi olan Özdağlar, kendisi gibi 
MIT’de ekonomi profesörü olan Daron Ace-
moğlu’yla evli. (Milliyet.com.tr / www.eecs.
mit.edu/news-events/announcements/profes-
sor-asu-ozdaglar-named-head-department-ele-
ctrical-engineering-and) 

Yazılı Anlatım ‘ABİDE’ 
ile Ölçüyor
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü’nce öğrencilerin okulda 
öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarma be-
cerileri ile karşılaştıkları problemleri çözme kabi-
liyetlerini ölçmek amacıyla Akademik Becerilerin 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi 
yürütülüyor. Proje kapsamında Türkçe, Matema-
tik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 
öğrencilerin zihinsel becerilerini ölçmeye yönelik 
maddelerden oluşan uygulama, 81 ilden yaklaşık 
38 bin öğrenciye uygulandı. Genel Müdürlükçe, 
‘ABİDE’ Projesi kapsamında ‘Yazılı Anlatım Bece-
rilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi’ adında 
bir çalışma daha başlatıldı.

Bu çalışmada ise Türkiye genelinde ilkokul, orta-
okul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yazılı anla-
tım becerilerindeki genel durumlarının ve varsa 
eksiklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. ‘ABİDE Ya-
zılı Anlatım’ çalışmasıyla, yazma becerisi alanında 
veri elde etmek ve eğitim sisteminin bu alandaki 
ihtiyacına karşılık verecek politika önerileri üret-
mek hedefleniyor. 

Bu kapsamda bir yıl önce başlatılan çalışmalar ne-
ticesinde, öğrencilere cümle, paragraf ve metin 
düzeyinde verilecek yazma görevleri belirlendi. 4 
Mayıs’ta Adana, Ankara ve İstanbul’dan seçilen 
ilkokul 4, ortaokul 7 ve lise 9’uncu sınıf öğren-
cilerini kapsayan uygulama yapıldı. Öğrencilerin 
yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için pu-
anlama anahtarları oluşturuldu. Akademisyenler 
tarafından 300 öğretmene puanlama eğitimi ve-
rildi ve öğretmenler tarafından öğrencilerin yazılı 
anlatım becerileri puanlandı. ABİDE Projesi kap-
samında yürütülen pilot çalışmanın veri analizi ve 
raporlama süreci devam ediyor. (Anadolu Ajansı)
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Türk Milletine En Güzel Armağan 
Bağımsızlık mücadelemizin en değerli gös-
tergesi olan Cumhuriyetimizin, 94.yılında 
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda ger-
çekleştirilen Cumhuriyet Bayramı töreni Baş- 
öğretmen Zehra Andaç Spor Salonu’nda 
büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Törenin açılış 
konuşmasında,  Koordinatör Müdürümüz İb-
rahim Uzun, öğrenci, öğretmen ve velilerimi-
zin Cumhuriyet Bayramını en içten dilekleriyle 
kutlarken, MEV Ailesi olarak Ata’mızın ilkele-
rin yaşatmak için özveriyle çalışmaya devam 
edeceğimizi vurguladı. MEV Yönetim Kurulu 
Başkanımız İhsan  Özçukurlu “Cumhuriyet 
yüksek ahlaki değerlere ve niteliklere daya-
nan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Bu fazi-
leti koruyacak ve yüceltecek olan Genç Mus-
tafa Kemallerimizi gözlerinden öpüyorum.” 
sözleriyle törene katılan konukları duygulan-
dırdı. Öğrencimiz Alisa Ötügen’in bale solo 
gösterisinin ardından,  lise öğrencilerimizin 
sunduğu Atatürk’ün yurtdışına eğitim almala-
rı için gönderdiği genç öğrencilerin hayatla-
rının anlatıldığı “Cumhuriyetin Prometheleri” 
konuklarımızdan büyük alkış aldı. Günün an-
lam ve önemini vurgulayan marşlarla, drama 
ve modern dans gösterileriyle büyük beğeni 
toplayan  “Atatürk ve Cumhuriyet” adlı ora-
toryomuz, kırmızı beyaz renklerle salonumu-
zu süsleyen 4. Sınıf öğrencilerimizin sunduğu 
“Cumhuriyet Valsi” ile sona erdi. Demokra-
sinin, eşitliğin, çağdaşlığın timsali olan Cum-
huriyetimizi simgeleyen “Cumhuriyet Valsi” 
izleyenler tarafından çok beğenildi. Tören, 
10. Yıl Marşının tüm salon tarafından coşkuy-
la söylendiği final gösterisiyle sona erdi. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları 
mız yine coşkuyla ve Atatürk’ün çocukları 
olmanın gururu ile Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutladı. Çelenk töreni, kortej geçişi, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının 
ardından kürsüye çıkan Koordinatör Müdü-
rümüz Salih Özmen, gerçekleştirdiği konuş-
mada “ Ülkeler; demokrasiyi özümsemiş, 
sağduyulu, hoşgörülü, dürüst, önsezili, hu-
kuka saygılı ve adil davranan yönetimlerle, 
Cumhuriyet ile Demokrasi ile ayakta kalır ve 
varlığını sürdürür. Cumhuriyet ruhu hepimize 
kutlu olsun” sözlerine yer verdi. Özmen’in 
konuşmasının ardından tören; Trakya Yöre-
si Halk Dansı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kapsamında okulumuzda düzenlenen şiir, re-
sim, slogan, Cumhuriyet Kupası Futbol Tur-
nuvası ve Cumhuriyet Koşusunda  dereceye 
giren öğrencilerimize ödüllerinin takdîmi,  
Dersimiz Atatürk Draması, Cumhuriyet’in 
Tarihi Sinevizyonu, Doğu-Batı Sentezi Dans 
Gösterisi Cumhuriyet’i Biz Böyle Kazandık 
Gösterisi ile devam etti.  Büyük bir coşku 
içinde gerçekleştirilen tören öğrenci, veli, 
öğretmen ve okul yöneticilerimizin hep bir 
ağızdan söylediği marşlarla sona erdi.
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En Büyük Bayramdır Cumhuriyet 
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız Cum-
huriyetimizin 94’ncü yılını yönetici, öğretmen, 
öğrenci ve velilerimizin katılımıyla okul bahçesi 
ve konferans salonunda yapılan iki ayrı törende 
coşkuyla kutladı. 27 Ekim Cuma günü Koordina-
tör Müdürümüz Yakup Erdoğan ve İlkokul-Orta-
okul Müdürümüz Aylin Belfu Efe’nin öğrencile-
rimizle birlikte Atatürk büstüne çelenk sunması 
ile başlayan bahçe töreninde açılış konuşmasını 
İngilizce Öğretmenimiz Elvan Olgun Faruk yap-
tı. 29 Ekim Pazar günü konferans salonunda ger-
çekleşen tören ise Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin mane-
vi huzurunda saygı duruşunda bulunulmasının 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından baş-
ladı. Okul koromuzun seslendirdiği birbirinden 
güzel marş ve şarkıların ardından kürsüye çıkan 
Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan yaptığı 
konuşmada “Bugün Türk Milleti olarak istikbâl 
ve istiklâlimiz uğruna verdiğimiz kurtuluş müca-
delemizin millet egemenliği ile taçlandığı kutlu 
gündür. Cumhuriyet erdemdir, çağdaş ve uygar 
olmaktır, gelişmeye değişmeye açık olmaktır, il-
min yol göstericiliğidir, akılcılıktır, Misak-ı Millî ve 
tam bağımsızlıktır.” sözlerine yer verdi. Öğren-
cilerimizin sahnelediği oratoryonun ardından 6. 
sınıf öğrencimiz Nehir Kaymaz solo piyano per-
formansını sergiledi.  Öğrencilerimizin “Cumhu-
riyet” adlı drama oyununu sahnelemelerinin ar-
dından 6. ve 8. sınıf öğrencilerimiz hazırladıkları 
jimnastik ve dans gösterilerini sundular. Oku-
lumuzda düzenlenen Cumhuriyet koşusu, şiir, 
kompozisyon ve resim alanlarındaki yarışmalar-
da dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin 
sunulmasının ardından tören sona erdi. 

Bayramların en güzeli, en büyüğü ve en anlamlı-
sı olan Cumhuriyet Bayramımız MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Okullarımızda da öğrenci, öğret-
men ve velilerimizin coşkulu katılımlarıyla kut-
landı. Fen Lisesi kompozisyon dalı birincisi öğ-
rencimiz Ekin Karya Kösenin açılış konuşmasını 
“Türk Milleti Cumhuriyet ile gözlerini aydınlığa 
açıp doğru yolu bulmuştur artık, bu vatanın ev-
latları, yüzlerce kez yemin etmiştir koruyup kol-
layacağına hatta yücelteceğine bu ışığı. Kimse 
korkmasın hiçbir kuvvet söndüremez ışığımızı, 
‘Ağlamasın bir daha bu vatan, gözyaşları dinsin, 
dinsin çünkü yetiştik biz.’ sözleriyle yaptı. Tö-
rende İlkokul şiir dalı birincisi öğrencimiz Kutay 
Sarıoğlu “Cumhuriyet” adlı şiiri seslendirdi. 2. 
sınıf öğrencilerimizin sahnelediği “Cumhuriyet 
Oratoryosu”na okul koromuz birbirinden güzel 
şarkılar ve marşlarla eşlik etti. Finalde Karşıyaka 
Belediye Bandosunun tören bitiminde okulu-
muzun ana kapısından İzmir Marşı eşliğinde giriş 
yapmasıyla coşku ve mutluluk en yüksek sevi-
yeye çıktı. Bando sanatçılarının son olarak hoş 
bir sürprizle Millî Eğitim Vakfı Marşı’nı çalmasıyla 
birlikte öğrencilerimizden kopan alkış tufanı gö-
rülmeye değerdi. Tören öğrenci, veli ve öğren-
cilerimizin marşımıza eşlik etmesiyle son buldu.
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Ölümsüzlüğe Uğurlanışının Yıldönümünde
10 Kasımlarda hüzünleniriz, gözlerimiz dolar, 
ağlamaktan utanmayız. Kendimizi ve yaptık-
larımızı tartarız ve bir şeyi fark ederiz O, hepi-
mizi bir yapan güçlü bir tutkaldır aslında. Her 
yaştan, her inanıştan, her düşünceden insanı 
bir araya getirir. Milyonları vatan sevgisinde 
‘bir’ yapar.  Yıllar öncesinden bugünümüze 
uzanır ve bize kim olduğumuz, ne yapma-
mız gerektiği ile ilgili ışık tutar. Yolumuzu ay-
dınlatır. İşte, hafta boyunca Atamızı saygıyla 
anmak adına çeşitli etkinlikler düzenleyen 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımız-
da gerçekleştirilen ilk törende hissedilen de 
buydu. Okulumuzun şimdiye kadar birçok et-
kinliğine sahne olan merdivenlerinde Atatürk 
sevgisiyle bir araya gelen, eğitim hayatına 
MEV Kolejinde merhaba demiş miniklerimiz 
ve okulumuzda son yıllarını geçiren gençle-
rimiz tüm izleyenlere “Biz bir bütünüz ve 1. 
sınıfından 12. sınıfına kadar bu okulda yetişen 
her öğrenci Ata’sının yolundadır.” mesajı ver-
di. Yöneticilerimiz ve öğrencilerimizin Atatürk 
büstüne çelenk sunumu ile başlayan tören 
Ata’mızı sonsuzluğa uğurladığımız saat 9’u 5 
geçe saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl 
Marşı’mızın okunmasıyla devam etti. 8’inci sı-
nıf öğrencimiz Can Eren Deniz, ilçe birincisi 
olan “Atatürk’ü Gördüm” adlı kompozisyo-
nunu seslendirdikten sonra öğrencimiz Ha-
san Nihat Akpınar “Ata’ma Ses Verdim” şiiriy-
le kürsüye çıktı. 1. sınıf öğrencilerimizin “Biz 
Atatürk’üz” sunumunun ardından, öğrencile-
rimiz hep bir ağızdan “Gençliğin Ata’ya Ce-
vabını” okuyarak tören alanını inletti. Atatürk 
büstüne sunulan karanfillerle tören sona erdi.  

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımız, aramız-
dan ayrılışının 79. yıl dönümünde Ata’mızı 
anmak ve O’nun bizlere emanet ettiği cum-
huriyete, İlke ve İnkılaplarına sahip çıktığı-
mızı vurgulamak için hafta boyunca çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirdi. Büyük Önderimizi 
anmak kadar; anlamanın da öneminin farkın-
da olan okulumuzda hazırlanan program ge-
reği ilkokul öğrencilerimizin öğle aralarında 
sunduğu, birbirinden güzel Atatürk şarkıla-
rından oluşan dinletiler, Atatürk’ün hayatının 
anlatıldığı belgeselin sınıflarımızda izletilme-
si, 2. sınıf öğrencilerimizin “İçimizdeki Ata-
türk Proje Sunumu” gibi birbirinden güzel 
etkinliklere yer verildi. 10 Kasım Cuma günü 
saat 09.05’te gerçekleştirilen Çelenk Sunma 
Töreni’nin ardından, Lise Konferans Salo-
numuzda gerçekleştirilen Anma Töreni’nde 
oratoryo ve marşlar seslendiren öğrencile-
rimize Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin sun-
duğu canlandırma ve drama gösterileri eşlik 
etti. Katılımcılardan büyük beğeni toplayan 
öğrencilerimizin sergilediği her performans-
ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
cumhuriyetimize ve bayrağımıza verdiği 
önem vurgulandı. 
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Atamızı Saygı, Özlem ve Minnetle Andık
Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 
79’uncu yıldönümünde MEV Koleji Özel Basın-
köy Okulları okul bahçesi ve konferans salonun-
da düzenlenen törenlerde saygı ve özlemle anıl-
dı. Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Zümre Başkanı 
Kıran Ölmez’in açılış konuşmasının ardından 10 
Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle oku-
lumuzda düzenlenen yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilerimize ödülleri verildi. Öğrencile-
rimiz Bengü Nur Gün ve Bayram Tanrıverdi’nin 
sunumuyla konferans salonunda devam edilen 
anma programında konuklara duygu dolu anlar 
yaşatan Gençlik Korosu ve Orkestra birbirinden 
güzel şarkılarını seslendirdi. Coğrafya Öğretme-
nimiz Ayşegül Ensari konuşmasında  “Yaşadığı 
çağı aşarak geleceğe ışık tutan Yüce Önder, yüz-
yıla değil bin yıla damgasını vurmuştur. Yüzlerce 
yılda bile başarılması zor olan eylemleri kısacık 
yaşamına sığdırmıştır.” sözlerine yer verdi. Ar-
dından kürsüye çıkan Koordinatör Müdürümüz 
Yakup Erdoğan “Bedensel olarak her insan do-
ğar büyür ve ölür. İnsanları ölümsüz kılan geride 
bıraktıkları eserleridir. Bu bakımdan Atatürk’ün 
bize Cumhuriyet gibi insan onuruna yaraşır bir 
yönetim şekli olan ülke bırakmış olması eserlerin 
en büyüğüdür. Cumhuriyeti yaşatmakta hepimi-
zin görevidir.” sözlerine yer verdiği konuşmasını  
“Bir Resim Yap Çocuğum” şiiriyle noktaladı. Öğ-
rencimiz Muhammed Emir Aydın’ın okuduğu “10 
Kasım 1952” adlı şiirin ardından, öğrencilerimiz 
Drama Öğretmenimiz Duygu Terzibaşoğlu reh-
berliğinde hazırladıkları “Atam” adlı oratoryoyu 
sahnelediler ve performanslarıyla konuklardan 
büyük alkış aldılar.  Anma programı öğrencimiz 
İpek Ertekin’in lirik dans gösterisiyle sona erdi.

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda 
gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni 
Müdürlerimiz ve öğrencilerimizin Atatürk büs-
tüne çelenk sunumuyla saat 09.05’te başladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının 
ardından öğrencilerimiz Atatürk büstüne öğret-
menleriyle birlikte çiçek koydular. İlkokul-Orta-
okul Müdürümüz İbrahim Duman, Konferans 
salonunda devam eden törende yaptığı konuş-
mada “Evet bugün Kasımın 10’u. Saat 9.05 ardı-
na kadar aralanan ölümsüzlüğünün kapısı. Hiç-
bir ölüm ölümsüzlüğe bu denli yakışmamış ve 
hiçbir ölümlü ölümsüzlüğü bu kadar hak etme-
mişti. Dokuzu beş geçe bittiği sanılan o ömür 
ki öldü denilen bir ulusun ölümsüzlüğe uzanan 
ömrüne adanmıştı. İhanete ve gericiliğe karşı 
duranların başında öldüğü sanılan ölümsüz biri 
vardı. Ölümsüzlüğün kapısıydı 10 Kasım saba-
hında. Saat dokuzu beş geçe ardına kadar ara-
lanan…Sen rahat uyu Atam. Bizim yine dersimiz 
Atatürk’tür.” sözlerine yer verdi. öğrencilerimiz 
tarafından sahnelenen “Atatürk’ün Bir Saati Var-
dı” oratoryosunun ardından izlenen sinevizyon 
gösterisi, okunan şiirler ve okul koromuzun ses-
lendirdiği şarkılarla anma töreni sona erdi. 
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Geleceğin ve Toplumun Mimarı 
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımız 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü iki ayrı törenle 
kutladı. Bahçe töreninin ardından öğrencile-
rimiz Bade Pamuk ve Nilda Derin Özdemir’in 
sunumuyla, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri-
mizden oluşan koronun İngilizce ve Türkçe 
şarkılar seslendirmesiyle konferans salonun-
da devam eden törende açılış konuşmasını 
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarından me-
zun olduktan sonra İlkokul İngilizce öğretme-
ni olarak okulumuzda göreve başlayan Ecem 
Cengiz yaptı ve duygularını “Kendim o sıra-
larda otururken şimdi aynı sıralarda oturan 
öğrencilerimle gururlanan bir öğretmenim. 
Her günün sabahında Mustafa Kemal gibi 
her türlü cehaleti önüme katıp denize dök-
mek, sulara gömmek istiyorum.” sözleriyle 
dile getirdi. İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Ay-
lin Belfu Efe’nin kendi yazdığı şiiri okumasının 
ardından Koordinatör Müdürümüz Yakup Er-
doğan yaptığı konuşmada “Bilgi çağının öğ-
retmeni; belirli değerleri aktaran değil, yeni 
ve farklı şeyler yapabilme yeteneğine sahip 
insanlar yetiştirmeyi temel amaç edinendir.” 
sözlerine yer verdi. Öğretmenlerimizden 
oluşan koronun gerçekleştirdiği kısa dinle-
tinin ardından ilkokul öğrencilerimiz Drama 
Öğretmenimiz Duygu Terzibaşoğlu rehber-
liğinde hazırladıkları “Öğretmenler Günü” 
isimli dramayı sahnelediler. Öğrencilerimiz 
Derin Özdemir, Erdem Bayburt ve Meleknaz 
Müslüman’ın okudukları “Öğretmenim” şii-
rinin ardından, öğrencilerimiz modern dans 
gösterisini sahnelediler. Tören “Atatürk ve 
Öğretmen” adlı oratoryo ile sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, MEV Koleji 
Özel Ankara Okullarımızda hafta boyunca 
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
belirttiği gibi “Geleceğin, öğretmenlerin ye-
tiştirdiği çocuklarla şekilleneceği” inancıy-
la düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Öğretmenler Gününde düzenlenen tören 
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenle-
rin manevi huzurunda gerçekleştirilen saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla 
başladı. Her yıl 24 Kasım’da olduğu gibi bu 
yıl da kurumumuzda 5,10,15 ve 20. yılları-
nı tamamlayarak Milli eğitime hizmet eden  
öğretmen, idareci ve çalışanlarımıza hizmet 
plaketleri takdim edildi. Plaket töreninin 
ardından kürsüye çıkan 1. Sınıf Öğretmeni-
miz Fatma Burcu Türkay’ın günün anlam ve 
önemini vurgulayan duygu yüklü konuşması, 
dinleyenleri hüzünlendirdi. Konuşmanın ar-
dından öğretmenlerimizin birlik ve beraber-
liği, takım çalışmasından duydukları keyif ve 
mutluluğun vurgulandığı bir sinevizyon gös-
terisi izlendi. 
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Öğretmenlerimizin Günü: 24 Kasım
İzmir 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama tö-
reni, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
nün görevlendirmesiyle MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe Okulları ve Cengiz Topel Anadolu Lisesi 
öğretmenlerinin ortaklaşa hazırladığı program 
dahilinde Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz 
Salonu’nda Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin 
Kulözü, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa 
İnce, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sey-
fullah Okumuş’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Cengiz Topel A.L ve MEV Koleji öğretmenlerin-
den oluşan “Ben Öğretmenim” adlı drama ve 
koronun seslendirdiği şarkılar beğeniyle izlendi. 
Öğretmenler Günü, gerçekleştirilen resmi tören 
dışında MEV Merkez Yönetim Kurulunun deste-
ğiyle öğretmen ve eğitim personelimiz için dü-
zenlenen bir brunchla kutlandı. Kurumumuzda 
5, 10, 15, 20 ve 25.  yılını dolduran öğretmen 
ve çalışanlarımıza plaketleri müdürlerimiz tara-
fından takdim edildi. Öğretmenlerimizin yanı 
sıra geçmiş yıllarda okulumuzdan emekli olan 
öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte MEV Yöne-
tim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu’nun öğ-
retmenler günü mesajı paylaşıldı. Büyük MEV 
ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duydu-
ğunu belirten Okul Müdürlerimiz “Öğretmenler 
Günü’nü mesai arkadaşlarımızla birlikte kutla-
maktan dolayı çok mutluyuz.  Öğrencilerimizi 
Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeden 
yetiştirmek için çabaladığımız bu kutsal çatı al-
tında işini ciddiyetle yapan, Genç Mustafa Ke-
mal’ler yetiştirme gayretiyle çalışan tüm çalışma 
arkadaşlarımızın Öğretmenler gününü kutluyor, 
başarılar diliyoruz” sözleriyle duygularını ifade 
ettiler. 

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız, 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Beylikdüzü 
25 Kasım Cumartesi günü MEV Merkez Yöne-
tim Kurulunun desteğiyle öğretmen ve eğitim 
personelimiz için düzenlenen keyifli bir akşam 
yemeğiyle kutladı. Öğretmen, yönetici ve per-
sonelimizin doyasıya eğlenerek Öğretmenler 
Günü’nü kutladığı akşam yemeğinin açılış ko-
nuşmasını yapan İlkokul-Ortaokul Müdürümüz 
İbrahim Duman konuşmasında “Öğretmenlik 
dünyanın en zor mesleği olduğu kadar, en has-
sas işidir de. Başöğretmen ve Cumhuriyetimi-
zin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi 
“Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenleri-
mizin eseridir. MEV Koleji Okulları olarak Ata-
türk ilke ve İnkılaplarına bağlı nesiller yetiştir-
meye devam edeceğiz. Bizler bu Cumhuriyetin 
öğretmenleri olarak üstlendiğimiz bu önemli so-
rumluluğun farkında ve bilincindeyiz.” sözlerine 
yer verdi. Konuşmaların ardından okulumuzda 
beş yılını dolduran öğretmen ve personelimize, 
gerçekleştirdikleri başarılı hizmetler ve milli eği-
time katkılarından dolayı hazırlatılan plaketlerin  
takdimi gerçekleştirildi. 
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Öğrencilerimiz Yılın Projesi Ödülünü Kazandı

Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Der-
neği tarafından düzenlenen “Umut Vadeden 
Genç Dehalar Proje Yarışması”nda MEV Ko-
leji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi öğrencilerimizin hazırladığı iki proje, 
finale kalan 100 proje içinde yer almıştı. Üre-
ten gençlerden oluşan, bilim dilini konuşan 
bir neslin yetişmesine destek olmak amacıy-
la düzenlenen yarışmaya Biyoloji Öğretme-
nimiz Sibel Hıdır rehberliğinde katılan Ana-
dolu Lisesi öğrencilerimiz Yorum Akdan ve 

Nazlı Pilavcı hazırladıkları “Yeni Nesil Fonksiyonel Gıda-Probiyotikli İzmir Gevreği” projesi 
yılın projesi ödülüne ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Emine Gençkurt ile Yağmur Kafalı’nın ha-
zırladığı  “Whitaferin-A Ekstratının A 549 Akciğer Kanseri Üzerine Etkilerinin Araştırılması” 
konulu proje ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Bu başarılarıyla eğitim bursu almaya da 
hak kazanan öğrencilerimiz mutluluklarını Liseler Müdürümüz Tülay Yazgan’la paylaştı.

Emre, Satrançta İstanbul Şampiyonu Oldu
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortao-
kulu 7. sınıf öğrencimiz Emre Bölükbaş, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılına il dere-
cesiyle başladı. 13-17 Eylül tarihleri ara-
sında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
İstanbul Semih Erdem Spor Salonunda 
düzenlenen ve 600’ün üzerinde  sporcu-
nun katılım sağladığı Uluslararası İstan-
bul Open Satranç Turnuvası U14 Kate-
gorisinde  öğrencimiz Emre Bölükbaş 
büyük bir başarı sergileyerek İstanbul 
Şampiyonu oldu ve bizleri birkez daha 
gururlandırdı.

Sude Aksel’den 
Eskrimde Avrupa 

Derecesi
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğ-
rencimiz Sude Aksel Bulgaristan’ın Baş-
kenti Sofya’da düzenlenen European 
Cup U14 Eskrim Müsabakalarında zorlu 
rakiplerini geride bırakarak 7. oldu. Bu 
yıl Nisan ayında da Uluslararası Çocuk 
Kupası Eskrim Branşı Kılıç Dalı Müsaba-
kalarında da Birinci olarak altın madalya 
kazanan öğrencimizin başarılarının deva-
mını diliyoruz.
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Minik Okçumuz Eda’dan Büyük Başarı
14-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Amatör Spor Haftası 
etkinlikleri kapsamında Ankara’da düzenlenen okçuluk 
müsabakalarında MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 1. sı-
nıf öğrencimiz Eda Yıldırım 7 yaş Bayanlar Olimpik Yay 
Kategorisinde bireysel yarışarak Ankara İl 1. si oldu ve 
altın madalya kazandı. Minik öğrencimizi tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

İnovasyon ve Teknoloji Laboratuvarımız Açıldı
Millî Eğitim Vakfı’nın desteği ile MEV Koleji 
Özel Basınköy Okullarımızda kurulan “İnovas-
yon ve Teknoloji Laboratuvarı” (Innotech) Millî 
Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyelerimiz Aydın 
Özyar, Ahmet İnce, Naim Durmaz ve Okul Aile 
Birliği üyelerimiz tarafından hizmete açıldı. 21. 
Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylerin yetiş-
tirilmesi amacıyla hazırlanan ve öğrencilerimi-
zin heyecanla açılışını beklediği laboratuvarın 
açılışında Denetim Kurulu üyelerimize yapıla-
cak çalışmalardan çeşitli örnekler gösterildi.

FRC (First Robotics Competition) Yarışmasın-
da Okulumuzu Başarıyla Temsil Ettiler

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anado-
lu Lisesi - Fen Lisesi öğrencilerimizden 
oluşan MEV Makers takımı yarışma ku-
ralları gereği 6 haftalık bir sürede FRC 
(First Robotics Competition) Yarışmasına 
hazırlandılar. Robotlarını belirlenen oyun 
kurallarına ve verilen görevlere göre ta-
sarlayıp inşa eden elektronik, mekanik ve 
programlama takımımız tıpkı bir puzzleın 
parçaları gibi, birbirlerini tamamlayan 
olağanüstü bir çalışma ve performansla, 
uyum içinde tam bir ekip çalışması ser-
gilediler. Bu süreçte programlı bir çalış-
mayla her şeyi zamanında tamamlamayı 

hedefleyen öğrencilerimiz, FRC (First Robotics Competition) yarışma Komitesi tarafından belirle-
nen oyun gerekliliklerini yerine getirerek tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra 2-4 Aralık 2017 
tarihleri arasında Ülker Sports Arena’da düzenlenen 2017 Turkish Robotics Off-Season Yarışma-
sında okulumuzu takım halinde başarıyla temsil etiler. Heyecan dolu turnuvada yer alarak başarılı 
sonuçlar elde eden Anadolu Lisesi - Fen Lisesi öğrencilerimize başarı belgeleri okul müdürlerimiz 
tarafından takdim edildi. 
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Yale’den Altın Madalya ile Döndü
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi ve 
Fen Lisesi WSC (World Scholar’s Cup) Kulübü 
öğrencilerimiz Amerika’nın Yale Üniversitesinde 
düzenlenen ve 50 ülkeden 2 bine yakın öğrenci-
nin katıldığı Şampiyonlar Turnuvasından 12 ma-
dalya ile döndü. İngilizce Öğretmenlerimiz Sevda 
Sem- oğlu rehberliğinde Yarkın Menderes, Enis 
Özgün, Sarp Tatlıcıoğlu, Eren Özdil, Melisa Akgül 
ve Deniz Muğla’dan oluşan MEV Koleji WSC Ku-
lübü öğrencileri, geleneksel akademik yarışmalar-
dan farklı olarak eğlenceli, kültürel birikim sağlayan, takım çalışmasıyla ödülü hedefleyen 
WSC Şampiyonlar Turnuvasında 4 altın ve 8 gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza 
attı. Önce İzmir’de düzenlenen bölgesel turnuvada, sonrasında Atina’da gerçekleşen Dün-
ya Turnuvasında aldıkları yüksek puanlarla göz dolduran öğrencilerimiz, dünyanın en say-
gın üniversitelerinden Yale Üniversitesinde 10-14 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 
Şampiyonlar Turnuvasında  “An Unlikely World” ana başlığı altında fen ve teknoloji, tarih, 
edebiyat, resim ve müzik ile sosyal bilimler branşlarına uyarlanan temalarda münazara, kom-
pozisyon ve bilgi yarışması kategorilerinde üçer kişiden oluşan iki takım halinde yarıştılar.  
Turnuva kapsamında farklı kültürlere sahip öğrencilerin kaynaşması ve kendi kültürlerine ait 
değerleri tanıtmaları amacıyla düzenlenen kültür fuarında Türkiye standı açan öğrenciler, 
stantta Türk lokumu ve nazar boncuğunu tanıttılar ve standı ziyaret eden yabancı öğrenci-
lere Atatürk rozetleri dağıttılar. Harvard ve MIT Üniversitelerini gezen öğrencilerimiz, eğitim 
hedeflerini de büyüttüler. Liseler Müdürümüz Tülay Yazgan öğrencilerimizin başarıları ile 
ilgili duygularını “Sadece yabancı dil yeterlilikleri ile değil,  bilgileri, görgüleriyle de okulu-
muzu ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilerime, öğretmen ve velilerimize emeklerin-
den dolayı teşekkür ediyorum.” sözleriyle ifade etti. 

Begüm’den Uluslararası 
Bir Başarı Daha Geldi
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 7. Sınıf öğrenci-
miz Begüm Yücel 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasın-
da Bosna Hersek Sarajevo’da düzenlenen 7. Ulusla-
rarası Ritmik Cimnastik Turnuvası Sevaba Mujik Cup 
yarışmalarında; topla yarıştığı bireysel yarışmada 1. 
kurdele branşında ise 3. oldu ve yine Kurdele dalın-
da Grupta 1. olarak bizleri birkez daha gururlandırdı. 

Lara, Binicilikte 
Avrupa Üçüncüsü
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokulu 8. 
sınıf öğrencimiz Lara Göksel, Bulgaristan Bi-
nicilik Federasyonu tarafından 31 Ağustos-3 
Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “En-
gel Atlama Balkan Şampiyonası” yarışlarında 
sergilediği muhteşem performansıyla Avrupa 
3.sü olarak önemli bir başarıya imza attı. 
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Erasmus Plus Projemiz En İyi Örnekler Arasında
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesinin 2014-2016 yılları arasında İspanya, Güney Kıbrıs, İtal-
ya ve Yunanistan’la ortaklaşa yürüttüğü ağırlıklı olarak fen ve matematik derslerinde uygulanan 
farklı eğitim yöntemleri ve tekniklerinin paylaşıldığı “Breaking the code: a pathway to success”  
adlı Erasmus Plus projesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından en iyi örnekler arasında gösterildi. 
Erasmus Plus projelerinin takibinin yapıldığı resmi sitede yayınlanan projenin okulumuz ayağı-
na Geogebra başlığında yer verildi. Söz konusu proje matematik alanında uygulanmıştı. Proje 
sonrasında da okulumuzda matematik dersleri kapsamında Geogebra başlığı altında performans 
eğitimlerine devam ediliyor.

Paletli Yüzmede Dünya ve Türkiye Dereceleri Aldık

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen 
yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen “Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Kupası’nda” 
toplam 165 sporcu yarıştı. MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Onur Berke 
Kuyumcu 50m su üstü kategorisinde Türkiye 2’ncisi; Irmak Akar 100m tüplü kategoride Türkiye 
2’ncisi ve Bengü Nur Gün 100m tüplü kategoride Türkiye 3’üncüsü oldular. 

Ayrıca öğrencimiz  Onur Berke Kuyumcu, Türkiye Su Altı Federasyonu tarafından 22-24 Eylül ta-
rihleri arasında Antalya’da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası Altın Finalinde 50 m su 
üstü stili gençlerde Dünya 2’ncisi olarak gümüş madalya kazandı.
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Ali Kuşcu Gök Bilim Merkezindeydik

MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 5. Sınıf 
öğrencilerimiz 6 Kasım 2017  günü Fen Bilim-
leri dersi kapsamında “Ali Kuşçu Gök Bilim 
Merkezi”ne keyifli bir çalışma gezisi gerçek-
leştirdiler. Çalışma  boyunca “Güneş, Dünya 
ve Ay” kazanımlarına yönelik bilgilerini pekiş-
tirirken, Güneş Sistemi ve  Uzay ile ilgili yeni 
bilgiler de edindiler.  Ali Kuşçu Gök Bilim Mer-
kezi eğitmenleri tarafından yapılan sunumda; 
Güneş Sistemi gezegenleri ve asteroit, yıldız, 

kuyruklu yıldız, meteor gibi kavramlarla ilgili yeni bilgiler edinip, merak ettikleri soruları 
sorarak cevaplarını bulma fırsatı yakaladılar. Yaptıkları atölye çalışmasıyla kendi gökada 
takvimlerini oluşturdular. Ayrıca planeteryumda izledikleri belgesel ile uzayda gezindiler, 
simülatörlerle yepyeni bilgilerle dolu deneyimler edindiler.

Yaz Okulunda İngiltere’deydik
MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu öğrencilerimiz öğ-
retmenimiz Merve Coşkun eşliğinde 3-13 Temmuz tarih-
leri arasında İngiltere Londra Royal Holloway Campus’te 
gerçekleşen yaz okuluna katıldılar. Öğrencilerimiz yoğun 
ders temposu dışında İngiltere’nin başkenti olmasının 
yanı sıra kültürel, bilimsel ve ekonomik kalbi kabul edilen 
Londra’yı da keşfetme imkanı buldular. Londra’nın en 
önemli noktalarından Big Ben Saat Kulesi, İngiliz Kraliyet 
ailesinin de yaşadığı Buckingham Sarayı, kraliyet parkı 
ST Hames Park, Birleşik Krallığın en önemli binalarından 
biri olan Westminster Abbey, Dünyanın en önemli müze-
lerinden National Gallery ve British Museum gibi önemli 
durakların ardından İngiltere’nin güneydoğusunda bir 
kent olan Brighton’a giden öğrencilerimiz Hint mimarisi 
ile ünlü Royal Pavilion sarayını ve tarihin özel oturuma en 
uzun süreli tahsis edilmiş mülkü olan Windsor Kalesi’ni 
ziyaret ettiler.

Masal’ın Adı “Buzlar Kraliçesi”
Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de 4-10 Aralık tarihleri 
arasında düzenlenen 7 ayrı ülkeden 15 yarışmacının katıl-
dığı  “11. Santa Claus Cup 2017 - Uluslararası Buz Pateni 
Yarışması”nda MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 2. Sı-
nıf öğrencisi Masal Oran, 6 yaş grubunda  sergilediği per-
formansla Avrupa 4. sü oldu. 

Minik öğrencimiz daha önce de İstanbul’da düzenlenen 
ve 66 sporcunun mücadele ettiği “Artistik Buz Pateni Gazi 
Mustafa Kemal Ümitler Şampiyonası”nda da bronz madal-
yanın sahibi olarak bizleri gururlandırmıştı. 
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III.Satranç ve Hoşgörü Turnuvası Gerçekleşti
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen “3. 
Satranç ve Hoşgörü Turnuvası” 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında rekor bir katılımla gerçekleştirildi. 
Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciği’nin desteği ile profesyonel bir organizasyona 
dönüşen turnuvaya 4 farklı kategoride 225 sporcu katılım sağladı. İki gün boyunca 6 turda müca-
delenin sürdüğü turnuva 3 Aralık 2017 Pazar günü tamamlandı. Bireysel ve takım olarak dereceye 
giren sporculara başarı belge ve ödülleri okul yöneticilerimiz tarafından takdim edildi.

Erasmus Plus Projemiz İçin Mallorca’daydık
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu tarafından 
hazırlanan projemiz, Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından Erasmus Plus Programı Okullararası 
Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında kabul 
edildi. Üç yıl (2016-2019) sürecek olan projede-
ki ortaklarımız: Almanya’nın Rendsburg şehrin-
den The BBZ am NOK; Finlandiya’nın Kokkola 
şehrinden Länsipuiston okulu;  İspanya’nın Mal-
lorca şehrinden IES Son Rullan ve Avusturya’nın 
başkenti Viyana’dan Brigittenauer Gymnasium 
okulları olarak belirlendi. 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılının ilk döneminde 2-8 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Mallorca şehrindeki IES Son 
Rullan okulunu ziyaret eden öğrencilerimiz, bu ziyaretleri boyunca kültürel, sportif ve bilişim alan-
larında etkinliklere katılarak yabancı öğrencilerin kültürlerini tanıma, sohbet etme ve yabancı dil-
lerini etkili bir şekilde kullanma şansına sahip oldular.

Minik Uras, Türkiye 1.si
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 2. sınıf öğrenci-
si Uras Efe Akın, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafın-
dan düzenlenen 8 ilden toplam 90 sporcunun katıldı-
ğı “Kule ve Tramplen Atlama Şampiyonası”nda 1 m. 
tramplen yıldız c kategorisinde Türkiye Birincisi oldu 
ve bizleri gururlandırdı. 
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Yabancı Dil Eğitimi Zirvesi’ne Rekor Katılım
“21. yüzyılın gerekliliklerine sahip öğrenciler yetiştirmek öncelikli olarak öğretmeni, eğitim-
ciyi geliştirmeyi gerektirir.” fikrinden hareketle MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Ya-
bancı Diller Zümresi tarafından sekizincisi düzenlenen eğitim zirvesi, rekor bir katılımla gele-
ceğin yabancı dil eğitimini alanlarında uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırmak amacıyla 
16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi. İzmir ve çevre illerdeki 132 okuldan 394 yabancı dil 
idarecisi ve öğretmeninin katıldığı “Empowering the Educator”- (Eğitimciyi Güçlendirmek) 
ve “Spass am Lernen und Lehren” (Öğrenirken ve Öğretirken Eğlenmek)” konulu ELT / DaF 
Seminerleri, dil eğitimi konulu konferansların aranan isimlerini, uygulayıcılarla buluşturdu. 
Seminerin açış konuşmasını yapan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Koordinatör Mü-
dürü Murat Zorluer konuşmasında “Bir öğretmen öğrenmeyi kesince öğretmeyi de keser. 
Böylece öğretmen sabitleşir, yol gösteremeyen bir işaret levhasına dönüşür. Öğretmen, öğ-
retmen olabilmek için öğrenci kalmalıdır; her zaman kendini geliştirmeli ve yenilemelidir. Bu 
yıl sekizincisini düzenlediğimiz konferansımızın amacı da İngilizce ve Almanca dil eğitimine 
katkı sağlamak ve öğretmenlerin mesleki eğitimlerine destek vermektir. ” sözlerine yer ver-
di. Zorluer, seminerin hazırlığında emeği olan öğretmenlerimize teşekkür ederek, paydaş ve 
sponsor firmalara da bu önemli organizasyona katkılarının çok kıymetli olduğunu ifade etti. 
Ana oturumda konuşmacı Andy Cowle’un “Okuyan Genç, Düşünen Yetişkin Olur!” başlığı 
üzerine gerçekleştirdiği sunumun ardından on üç konuşmacının üçer, üç konuşmacının birer 
oturumda aktardığı sunumlar katılımcıların büyük beğenisini topladı. Oturumlarda sunum-
larını yapan eğitimcilere teşekkür belgeleri,  katılan tüm eğitimcilere de katılım sertifikaları-
nın verildiği zirvenin finalinde gerçekleştirilen çekilişte dört şanslı katılımcı 500 TL’lik hediye 
çeki kazandı.

Kim hangi konuda konuştu?

Andy Cowle - Okuyan Genç, Düşünen Yetişkin Olur! / Laura Moulton - Kutuda ne var? 
Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirir / Tuğba Yıldırım - Sınıfta Geri Bildirim 
ve Değerlendirme / John Barth - İlgi Dolu Öğrenciler Yarat: Öğrencilerinizi Motive Edin, 
Şaşırtın ve Heyecanlandırın!  / Naz Gürpınar - Benan Demir - İleri Bildirim - Ayrım Yapmak-
tan Bir Adım Geri Atmak / Teresa Doğuelli - Beyin ve Vücut Koordinasyonu - Daha İyi Bir 
Yaşam İçin- Beyin Egzersizleri / Gülsüm Şıvgın Baş - Tiyatro, Perde ELT İçin Açılıyor / E.Betül 
Aksakal - Becerileri Oyunlarla Geliştirme / Ülkühan Demir - Kelimelerin Fazlası / Nick Mant-
hei - Öğretmen Rolünde Olan Öğrenciler - Öğrenci Merkezli Öğrenme / Alethea Simatos 
- Konuşan Resimler- Derse Katılan Öğrenciler - Grant Kempton - Sınıf SENSİN! / Brian John 
Degitz - Cümlelerin Ötesinde-“Beyon-se”- Konuşma ve Okuma / Cavidan Şenuyar - “Al-
manca Dersinde Yaratıcı ve İnteraktif Metotlar” / Nilgün Akdoğan  - “Ters-Yüz Edilmiş Sınıf 
Modeli” / Mona Aykul - Geleneksel Yöntemleri Yaratıcı Fikirlere Dönüştürmek
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İlayda’dan İki Kategoride Türkiye 2.’likleri
Her yıl düzenlenen ve her yaştan insanın beyinlerini etkin 
kullanma, yaratıcı düşünme ve zihinsel becerilerini kullan-
maları konusunda toplumsal teşvik sağlamayı, karşımıza 
çıkan problemlere alternatif çözümler bulma becerisi ka-
zandırarak, kişisel ve toplumsal gelişime destek vermeyi 
amaçlayan Memoriad yarışmalarında “İsimler Yüzler” ka-
tegorilerinde daha önce iki Türkiye rekoru ve Dünya al-
tıncılığı, “Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma” kategorile-
rinde bir Türkiye rekoru sahibi olan Özel Büyükçekmece 
Fen Lisesi 11. sınıf öğrencimiz  İlayda Eser, 25 - 26 Kasım 
2017 tarihleri arasında düzenlenen “Memoriad 2017 Tür-
kiye Open Hafıza ve Beyin Sporları”  yarışmasında “İsimler 
Yüzler” ve “Rakam-Şekil” kategorilerinde sergilediği per-
formansla Türkiye 2.’si olma başarısını gösterdi.

Ortaokul Öğrencilerimiz Uzay Kampındaydı
MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu öğrencileri 
uzay ve bilim merkezi olan İzmir Uzay Kampı Türki-
ye’ye gittiler. Uzayla ilgili interaktif simülasyonların 
kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda ile-
tişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında eğitim 
aldılar. Aldıkları eğitim sonucunda küçük birer ast-
ronot adayı olarak sertifikalarını alan öğrencilerimiz 
Uzay Kampı Türkiye programında uzayda yaşama ve 
çalışma hissini veren simülatörler kullanılarak yaşa-
dıkları evreni, galaksiyi, yıldızları ve gezegenleri tanı-
ma fırsatı buldular.

Polatlı’nın Tarihî Alanlarını Gezdik
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 8. 
sınıf öğrencilerimiz 1 Kasım günü Polat-
lı’nın tarihî ve kültürel alanlarını tanımak 
amacıyla düzenlenen geziye katıldılar. 
TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük der-
sinde öğrenilen konuları pekiştirmek 
ve yerinde gözlem yapmak amacıyla 
düzenlenen gezide Türk ve Dünya tari-
hi açısından bir dönüm noktası olan; 22 
gün, 22 gece süren, Dünya savaş tarihi-
nin en uzun meydan savaşı olan Sakarya 
Meydan Muharebesi ve Frig uygarlığının 
başkenti Gordion’a ev sahipliği yapan 
toprakları yerinde görme ve bu topraklardaki millî havayı teneffüs etme fırsatı buldular. Alagöz Baş-
komutanlık Karargahı’nı ziyaretle başlayan; Malıköy Tren İstasyonu Müzesi ziyaretiyle devam eden, 
Polatlı Zafer Anıtı ve Şehitliği ziyaretleriyle süren gezi, yenen öğle yemeği ve dinlenmenin ardından 
Duatepe’de Sakarya Meydan Muharebesi hakkında yapılan geniş bilgilendirmeyle son buldu.
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Kızılay’a Tam Destek

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi 
Kızılay – Yeşilay ve Kan Bağışı Kulübü, Sos-
yal Yardımlaşma ve Engellilere Destek Ku-
lübü öğrencilerimizin ortaklaşa düzenlediği 
faaliyette dayanışma, yardımlaşma, dostluk 
ve kardeşlik duyguları pekişti. Urla Kızılay 
Derneği Şubesi işbirliği ile düzenlenen et-
kinlik 21 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti. 
Açılan stantta Urla’da yaşayan mağdur ka-
dın ve annelerin yapmış oldukları el ürünleri 

satışa sunuldu. Satıştan elde edilen 1.225 TL Kızılay’a bağışlandı. Aynı etkinlik kapsamında 
okul bahçesine Kızılay afet çadırı kuruldu. Öğrencilerimiz, yaşanabilecek olası bir afet duru-
munda Kızılay’ın hangi olanaklarla insanların yanında olduğunu öğrendi.  Kızılay Urla Şube 
Başkanı Nurgül Saltık, Liseler Müdürümüz Tülay Yazgan ile Kulüp Danışman Öğretmenleri-
miz Tuncay Özvural, İlknur Saç ve Nefise Karhan’a öğrencilerin bu konudaki duyarlılıklarını 
harekete geçirdikleri için duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür belgelerini takdim etti.

Tales Matematik Müzesi MEV Kolejinde
2015 yılında Aydın’da kurulan, her yıl binlerce 
ziyaretçinin matematiğe “dokunabildiği” Tales 
Matematik Müzesi; ülkemizin bu alanda kurulan 
ilk ve tek müzesidir. Geçtiğimiz iki yılda gerçek-
leştirilen Nesin Matematik Köyü çalışma gezileri 
esnasında da öğrencilerimizin ziyaret etme şan-
sına sahip  oldukları müze okuldaki tüm öğrenci-
lerimize ulaşabilmek adına MEV Koleji Özel An-
kara Okullarında misafir edildi. Öğrencilerimizin 
Matematik dersine olan ilgi ve sevgilerini arttır-
mak, yaparak, yaşayarak ve dokunarak matema-
tik öğrenimini sağlamak, problemler üzerinde farklı fikirler üretebilmek ve uygulayabilmek, 
psikomotor becerilerini geliştirmek amacıyla 3 Ekim 2017 tarihinde Spor Salonumuzda ku-
rulan farklı istasyonlarda öğrencilerimiz ikili saymadan; pi sayısına, imkansız üçgenden; Da 
Vinci köprüsüne, alan-çap-çevre ilişkilerinden; simetriye kadar farklı matematiksel terimleri 
gerçek hayatla bağdaştırarak keşfedip, Mimar Sinan’ın yapılarındaki sırlarını hikayelerle din-
leme ve ünlü matematikçi John Nash’in oyun teorisini görsellerle öğrenme şansını buldular. 

Muhammet Emir 
İlçe Birincisi Oldu

MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi 
11. sınıf öğrencimiz Muhammed Emir Aydın 
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe 
genelinde düzenlediği “Cumhuriyet” konu-
lu kompozisyon yarışmasında yazdığı eser-
le ilçe birincisi olarak bizleri gururlandırdı. 
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Sadık Yiğit, Şiir Yarışmasında İlçe 3.’sü Oldu
Cumhuriyet’in 94. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili Büyükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Resim, Şiir ve Kompo-
zisyon” kategorilerinde düzenlenen yarışmada MEV Koleji 
Özel Büyükçekmece Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz Sadık 
Yiğit Çınar, “Cumhuriyet” için kendi şiirini yazdı.16 Ekim 
2017 tarihinde düzenlenen yarışmada farklı kategorilerde-
ki eserlerin değerlendirilmesinin ardından Sadık Yiğit Çı-
nar’ın eseri “Cumhuriyete” 3.’lüğe layık görüldü.

Edebiyatımızın Efsane İsmi Ayşe Kulin’i Ağırladık
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımız Türk ede-
biyatının en değerli ve çalışkan isimlerinden Ayşe 
Kulin’i ağırladı.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi koordi-
natörlüğünde 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen 
söyleşi ve imza gününe 10 ve 11. sınıf öğrencileri-
miz katıldı. Ayşe Kulin’in yazarlık kariyeri ve gençle-
rin yaşamlarında edebi ürünlere niçin geniş bir yer 
ayırmaları gerekliliği üzerine düşüncelerini paylaştığı 
söyleşi, öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. 
“Edebiyat, insan olmanın kitabıdır.” diyerek okuma-

nın ve kitabın ne kadar değerli olduğunu vurgulayan yazar, “Daha iyi öğretmen, daha iyi doktor, 
daha iyi mimar ya da mühendis olmak istiyorsanız mutlaka roman ve hikâye okuyun. Şiire de haya-
tınızda yer açın. İnsanı tanıyın, insanı tanırsanız yaptığınız iş her ne ise o işte en iyi siz olursunuz.” 
dedi. Öğrencilere günlük tutmaları tavsiyesinde bulunan Kulin, “Bizim gibi günleri çok değişken, 
her gün birçok önemli olayın cereyan ettiği toplumlarda yıllar önceki bir olayın sizde yarattığı 
duyguyu hatırlamak için en anlamlı yol günlük tutmaktır. Geçmişe ait ve o zaman kurduğunuz 
cümleler, geçmişe ait bir fotoğraftan çok daha fazlasını barındırır.” dedi. Öğrencilerin Kanadı Kırık 
Kuşlar, Füreya ve Tutsak Güneş adlı kitapları ile ilgili sorularını yanıtlayan, bir yazarın iyi mi yoksa 
kötü bir yazar mı olduğuna sadece zamanın karar verebileceğini belirten Kulin, “Bugün İzmir’de 
güler yüzlü eğitimcilerin ve aydınlık yüzlü gençlerin olduğu güzel bir eğitim kurumunda olmaktan 
mutluluk duydum. Olanaklarınızın ve kendinizin farkında olun. Lütfen elinizden gelenin en iyisini 
yapın.” dedi. Öğrencilerimiz için kitaplarını imzalayan yazara teşekkür belgesini ve çiçeğini okul 
müdürlerimiz Murat Zorluer ve Tülay Yazgan takdim etti.

Erasmus Plus Projemiz için Bulgaristan’daydık
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 7. sınıf öğren-
cilerimiz Yamaç Akdal, Can Görgül ve Arda Nayiş 9-13 
Ekim 2017 tarihleri arasında Sosyal Bilgiler Zümre Baş-
kanımız Mine Aygül Kaya ve İngilizce Zümre Başkanımız 
Özlem Gönen ile birlikte  Erasmus Plus projesi kapsamın-
da Bulgaristan / Smolyan’da Otets Paisii okulunda Türki-
ye Ulusal Ajansı desteği ile yürütülen “Historical Board 
Games For Peace - Making History Alive” adlı  Erasmus 
Plus projesinin 4. hareketliliğine katılarak okulumuzu ve 
ülkemizi temsil ettiler. 
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MEV Koleji TEMA Çalışmalarına Başladı 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Sosyal 
Bilgiler ve Fen Bilimleri Zümrelerinin ortak ça-
lışması olarak TEMA Vakfı  işbirliğinde  “MEV 
ORTAOKUL TEMA” projesi yürütülmeye baş-
landı. Proje kapsamında TEMA Vakfı Çayyolu 
Bölge Temsilcisi Aylin Tural, okulumuzu ziyaret 
ederek, proje grubumuz olan 5. Sınıf öğrencile-
rimizle erozyon ve toprak üzerine paylaşımlarda 
bulundu. Çayyolu TEMA ekibinin yapmış oldu-

ğu sunum ve söyleşi ile öğrencilerimiz TEMA Vakfının ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu ça-
lışmalar hakkında bilgi edinerek bu vakfın ülkemiz açısından önemini bir kez daha kavramış 
oldular. Meşe tohumu tüpleme çalışması için gerekli ön hazırlıklar hakkında bilgilerin veril-
diği ziyarette çizilen yol haritasına göre “MEV ORTAOKUL TEMA” projesi kapsamında 5. 
sınıf öğrencilerimizin belirlenen konular çerçevesinde bir yıl boyunca Fen Bilimleri ve Sosyal 
Bilgiler derslerinde etkinlikler yapmaları da planlanıyor. TEMA Vakfı tarafından hazırlanan 
program kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, öğrencilerimiz; toprak, biyoçeşitlilik, 
doğa bilimi, erozyon gibi konularda gerçekleştirilecek eğitim ve organizasyonlarla projenin 
sürekliliğini sağlayarak, doğa sevgilerini pekiştirecek ve gelecek nesillere aktarılmasına yar-
dımcı olacaklar. 

Vücudumuzun ‘Kumanda Odasına’ Girdik
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Fen 
Bilimleri Zümresi tarafından planlanan “Bey-
nimizin Hikayesi - Kadın Beyni, Erkek Beyni” 
konulu sunum, öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimiz tarafından kimi zaman gülerek kimi 
zaman da şaşkınlıkla izlendi. Öğrencilerimiz, 
“vücudumuzun kumanda odası” şeklinde 
nitelendireceğimiz beynimizin bize yaptığı 
oyunları esprili bir dille ve konunun hakkını 
veren görseller eşliğinde izlediler. Cinsiyetlere 
göre beynin çalışma prensiplerinin nasıl değiştiğinin ispatı niteliğinde filmleri izleyen öğ-
renciler, karşı cinsin davranış kalıplarının altında yatan nedenleri daha iyi anladılar. Sunumu 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Ka-
raismailoğlu yaptı. “Bilim değil, bilim insanı sıkıcıdır. Bilim eğlenceli bir şeydir. Mikroskop 
insana önemini, teleskop ise önemsizliğini gösterdi.” diyerek başladığı sunumda kalıplaş-
mış bilgilerin ve bu bilgilerin neden olduğu uygulamaların her durumda doğru olmadığı 
konusunda örnekler verdi. Beynin de tıpkı parmak izi gibi her insanda farklı olduğundan 
bahseden Karaismailoğlu, eğitim hayatımız boyunca öğrendiğimiz bilgilerin beynin ön bö-
lümündeki frontal bölgede yer aldığını ve beynin ortasında yer alan limbik sisteme ulaşmak 
için duygulara ulaşmanın gerekliliğine değindi. Sunumda yer alan görsellerde insanların 
gördüklerinin nereden baktıklarına bağlı olduğunu, gördüklerimizin duyduklarımızı, duy-
duklarımızın da gördüklerimizi şekillendirdiğine dair sunumu izleyen herkesin birebir tatbik 
ettiği örnekler paylaştı. Gördüklerimiz doğru olsa bile gerçeğin farklı olabileceğini ispat 
etti. Kadın ve erkek beyni arasındaki farklara doğadaki canlılar üzerinde yapılmış deneyler-
den örnekler veren Karaismailoğlu, beyindeki temporal bölge ve üst bilişsel fonksiyonlar 
dikkate alındığında cinsler arasında nasıl farklılıklar olduğunu örneklerle anlattı.
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İnovasyon ve Girişimcilik Haftasına Katıldık
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi 
STEM ve Girişimcilik Kulübü öğrencilerimiz 
Türkiye İnovasyon ve  Girişimcilik Haftası 2017 
etkinliğine katıldılar. Toplam 201 davetli ko-
nuşmacının yer aldığı etkinlikte, Dünya’dan ve 
Türkiye’den sanayiciler, akademisyenler, üniver-
site öğrencileri, teknoloji liderleri, girişimciler, 
meslek yatırımcıları, STK’lar ile AR-GE ve bilim 
teknoloji merkezlerini aynı çatı altında toplaya-
rak Türkiye’nin gündemini değiştirecek konu ve 
konuşmacılar ziyaretçi ve katılımcılarla buluştu.

Can Eren Deniz “Sivas Kongresi”ni Yazdı
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 8. sınıf öğ-
rencimiz Can Eren Deniz, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından “4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat 
Şenlikleri” kapsamında düzenlenen “Sivas Kongresi” 
konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye İkincisi 
oldu. Öğrencimiz, kazandığı kitap ve yarım altın ödü-
lünü Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer, Müdür 
Yardımcımız Yunus Otaklı ve annesi Ceylan İzgi De-
niz’in de katıldığı törende Güzelbahçe İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Seyfullah Okumuş’un elinden aldı.

İçimizdeki Atatürk
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 2.Sınıf öğ-
rencilerimiz Ata’mızın seslendiği “Küçük Ha-
nımlar, Küçük Beyler” olarak O’nun kişilik özel-
liklerini tanımaya çalıştılar, O’nun özelliklerini 
kendilerinde aradılar ve buldular. Ata’mızın 
sonsuz ışığının kıvılcımları olan öğrencilerimiz 
buldukları özellikleri projeler halinde okulu-
muzun 2. Sınıflar koridorunda ailelerine, arka-
daşlarına ve öğretmenlerine sundular.

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümü tarafından düzenlenen “Veliler Yarışıyor” etkinliği 
15 Ekim Pazar günü velilerimizin yoğun katılımıyla ger-
çekleşti. Dart, basketbol, bocce ve futbolda kıyasıya yarı-
şan velilerimize öğrencilerimiz de tezahürat yaparak des-
tek oldular. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları 
müdürlerimiz tarafından takdim edildi. Etkinlik boyunca 
oldukça eğlenen ve yorulan velilerimiz, finali okul yemek-
hanemizde hazırlanan sucuk ekmek partisiyle yaptılar. 

Velilerimiz Hem Yarıştı; Hem Eğlendi
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Eğitim, 
Kalkınma ve 

Toplum
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Memleket isterim;
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın bu dizeleri zengin-fakir 
ayrımının olmadığı, kış günü herkesin evinin 
olduğu, ekonomik gelişme ve kalkınmanın tam 
anlamıyla gerçekleştiği bir ülkeyi tanımladığı 
söylenebilir. Bu dizeler, bireylerin istihdamını, 
kaynakların eşit ve adaletli dağılımını, sosyal ve 
kültürel kalkınmışlığı ifade eder. Kalkınmış bir 
topluma dönüşebilmek için bir sıralama yapılsa; 
eğitim, bu sıralamanın neresinde kalır? Eğitim 
ile kalkınma, eğitim ile yaşam kalitesi, eğitim 
ile suç oranı gibi pek çok gösterge arasında 
anlamlı bir ilişki var 
mıdır? Bu sorular li-
teratürde sıklıkla tar-
tışılan konular arasın-
da yer alır. Eğitim ve 
toplumsal kalkınma 
arasındaki ilişkinin 
hangi boyutta oldu-
ğunu nesnel verilere 
göre değerlendir-
mek gerekir. 

Eğitilmiş işgücü, iyi 
bir üretici, iyi bir tüketici, iyi bir vatandaş olur 
mu? ‘İyi’ eğitim ile iyi hale gelen bağımlı değiş-
kenler nelerdir? Örneğin, iyi eğitilmiş toplum-
larda suç oranı azalır mı? İyi eğitilmiş toplum-
larda yaşam standartları yüksek,  nüfusu az olan 
öz bir toplum yaratmak mümkün müdür? Bu 
noktada göze takılan ‘az’ kelimesi olabilir. Kişi 
başına düşen milli geliri yüksek, işsizlik oranının 
oldukça düşük, işsizlerin işsizlik sigortası ile ra-
hatça geçinebildiği, liyakatin üst değer olduğu, 
hukukun üstünlüğünün esas olduğu toplumların 
genel olarak nüfus oranları da düşüktür. Çünkü 

eğitilmiş işgücünde doğurganlık oranı, doğal 
olarak azalmaktadır. Bu nedenle; nüfus, eğitim, 
sağlık, işsizlik, gelir dağılımı, üretim, tüketim, 
arz-talep dengesi, yasalar, değerler, ahlaki ve 
insani gelişim gibi bir toplumun maddi ve ma-
nevi tüm temel taşları eğitim ile doğrudan ilişkili 
midir? Bu gibi sorularla çoğu zaman hem ders-
lerimizde hem de sohbetlerimizde sıklıkla karşı-
laşırız. Bu konuda yapılan araştırmaların hemen 
hemen hepsi eğitimin, kalkınmanın önemli bir 
belirleyicisi olduğunu göstermektedir. Aslında, 
kalkınmış ülkelerde, eğitim kalitesinin artırıldığı, 
artan eğitim kalitesi ile birlikte kalkınmışlığın da 
ivme katettiği ifade edilebilir.  

Bu sebeple eğitim ve 
kalkınma birbirinin 
itici gücü ve destek-
çisi olmaktadır. Diğer 
taraftan, ekonomik 
açıdan güçlü olmak, 
kalkınmanın gösterge-
si olarak görülemez. 
Kalkınma ve gelişme 
arasındaki en önemli 
farklardan birisi budur. 
Geliştiği halde kalkı-
namayan pek çok top-

lum vardır. Gelişme, yani büyüme kavramı üre-
tim artışını ifade ederken, kalkınma büyümenin 
yanı sıra ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapısında olumlu yapısal değişmeleri ifade et-
mektedir. Toplumsal refah ve iyileşme demektir. 
Kültürel, politik, ekonomik ve eğitimsel içerikli 
bir kavram olan kalkınma, bir ülkenin vatandaş-
larının daha iyi bir yaşam sürdürmelerini sağlar. 
Bir ülkede, kişi başına düşen milli gelirin artması 
yani büyüme, kalkınmanın göstergelerinden bi-
ridir, ancak tek başına kalkınmayı ifade etmez.

      
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

 
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü
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Bu aşamada akla gelen ilk soru şudur: Eğitim ile 
kalkınmışlık düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? 
Eğitim, ülkelerin kalkınmışlık seviyelerini arttır-
maktadır ve az gelişmiş ülkelerin ortak özellik-
leri olarak gösterilen eksiklikleri gidermede bu 
ülkelere yardımda bulunmaktadır. Buna göre 
eğitim; gelir düzeyinde artış yaratma, gelirin 
adil paylaşımını sağlama, emeğin verimliliğini 
arttırma, suç işleme oranlarında azalma, siyasal 
istikrar ve toplumsal dayanışmanın sağlanması, 
demokratikleşme, düşük doğurganlık ve bebek 
ölüm oranlarında düşme meydana gelmesi, 
teknoloji yaratma ve kullanımını kolaylaştırma-
nın sağlanmasında etkili olmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre, Danimarka ve Yeni 
Zelanda gibi bazı OECD ülkelerinde yükseköğ-
retim mezunu bireylerin 
gelirleri, ortaöğretim me-
zunlarına kıyasla %25 daha 
yüksek düzeydedir. Diğer 
ülkelerde bu fark daha dik-
kat çekici olup %120’ye ka-
dar çıkabilmektedir. Ayrıca 
bireylerin eğitime harcadık-
ları her bir yıl için ekonomi-
lerinde %3 ile %6 oranında 
üretim artışı olmaktadır. Bu 
açıdan incelendiğinde beşeri sermayenin, eko-
nomik büyümenin hem nedeni hem de sonucu 
olduğu ileri sürülebilir.

Toplumsal yaşamda suç ve suça eğilim ciddi bir 
sorundur ve kalkınma ile ters yönlü bir ilişkiyi 
akla getirir. Eğitim ile suç işleme oranı arasın-
da nasıl bir ilişki vardır? Eğitim, bireyin toplum-
sallaşmasında güçlü bir sosyalleştirme aracı 
olmasının yanı sıra, ilişki ve davranış biçiminin 
oluşumunda da önemli bir işlevi yerine getir-
mektedir. Özellikle, şiddet unsurlarını büyük 
ölçüde bünyesinde barındıran geleneksel yapı-
larda veya gruplarda, eğitim faktörünün bir top-
lumsal çözelti gibi fonksiyon icra ettiği görül-
mektedir. Eğitim seviyesi yükseldikçe bireylerin 
gelirlerinde meydana gelen artış bu durumu da 
etkilemektedir. Gelir seviyesi yükselen bir birey 
aynı zamanda hapse girerek geçirdiği zamanda 
kaybedeceği geliri ve statüyü düşünmektedir. 
Bu sebeple suç işleme oranlarında azalma mey-
dana gelebilmektedir. 

Genel olarak eğitim seviyesinde meydana ge-

len bir artış ters orantılı olarak suç oranlarının 
azalmasında etkili olmaktadır. Suç işlemenin 
tek kaynağı ekonomik değildir. Pek çok kayna-
ğı bulunmaktadır. Ancak eğitim, suç oranlarının 
azalmasında büyük oranda etki eden bir faktör 
olarak görülmektedir. Çocuk suçluluğu ile ilgili 
yapılan araştırma verileri ile polise intikal eden 
çocuk suç vakalarının verileri incelendiğinde, 
suç işleyen çocukların büyük bir kısmının gece-
kondu bölgelerinde ikamet ettiği ve bu bölge-
lerde yetiştiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç, ülke-
mizdeki, kırsaldan kente göç sorununu ve bu 
sorunun kök nedenlerini ele almak gerektiğini 
göstermektedir. Özellikle batı ülkelerinde ya-
pılmış araştırmalar okul olgusunun, suç çözüm-
lemelerinde son derece önem taşıdığını ortaya 
koymaktadır. Okul kurumu sayesinde, bireyler 

yasal süreçler ekseninde 
sosyalleşerek belirli düzey-
de bir hukuksal bilinç ka-
zanmaktadırlar.

Kalkınmış ülkelerdeki çalış-
ma hayatları incelendiğin-
de, cinsiyete dayalı sorun-
ların oldukça az düzeyde 
olduğu ileri sürülebilir. Cin-
siyet eşitsizliği ve kız ço-

cuklarının eğitilme durumu ekonomik gelişmeyi 
nasıl etkilemektedir? Klasen, gelişmiş ve az ge-
lişmiş ülkelerde cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik 
gelişmeyi azaltıp azaltmadığını ekonometrik 
araştırmalarla saptamaya çalışmış ve özellikle 
eğitimde var olan cinsiyet eşitsizliğinin ekono-
mik gelişmeyi engellemede doğrudan ve çok 
önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Kadın-erkek arasında var olan eğitim eşitsizliği 
genel anlamda ortalama olarak o ülkenin insan 
kaynaklarının kalitesini düşürmektedir. Kadınla-
rın eğitim seviyesinin düşük olması, doğurgan-
lık oranını artırmakta ve çocuk ölümlerinde ar-
tışa neden olmaktadır. Dolayısıyla bu faktörler 
de ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkile-
mektedir. Beşeri sermayenin gelişimi ilk olarak 
kadının eğitim seviyesinin artmasını etkilerken, 
aynı zamanda kadınların ekonomik yaşama ka-
tılımlarını arttırmaktadır. Bu durum üretim yönü-
nü de etkilemektedir. 

Başka bir anlatımla, kadınların eğitim seviyesi 
ve nüfus artışı, doğum ve bebek ölüm oranları 
arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Düşük 
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eğitimli kadınlarda çevresel etkilerden de kay-
naklı olarak, ülke gelişimine olumsuz bir etki 
bulunmaktadırlar. Kadınların eğitim seviyesinde 
meydana gelen artış işgücüne katılım seviyele-
rini de arttırmaktadır. Ayrıca bu durum onların 
fikirlerinde değişiklik ve yaşamlarının pek çok 
alanında özerklik sağlamıştır. Bu bağlamda sağ-
lık konusunda da pek çok farkındalık olmakta ve 
kadınların doğum kontrolü konusunda korun-
maya yönelik teknolojileri kullanmasına olanak 
sağlanmaktadır. Schultz’un analizinde eğitimli 
kadınlar ile eğitimli erkekler üzerinde durulmuş 
ve çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Özellikle eği-
tilmiş kadınların sosyal hayata erkeklere oranla 
daha büyük katkı sağladıkları ortaya çıkmıştır. 
Çünkü eğitimli kadınlarla, toplumdaki çocuk 
ölümleri ve doğurganlık azalmakta, buna ilave 
olarak yeni yetişen çocuklar 
eğitimli annelerin etkisiyle 
hayata daha bilgili ve dona-
nımlı başlayabilmektedirler. 
Kadınların eğitimli olmaları 
ve iş gücünde daha fazla 
istihdam edilmeleri, hem 
toplumdaki sosyal haya-
ta hem de yeni kuşakların 
daha sağlıklı olarak toplu-
ma kazandırılmasını sağla-
maktadır.

“Kadınların eğitilmiş olma-
sı, yeni nesillerin sağlıklı 
ve donanımlı olarak top-
luma kazandırılmasında etkili olduğuna göre,  
eğitim ile sağlık göstergeleri arasında nasıl bir 
ilişki vardır?” sorusu üzerinde düşünmek gere-
kir.  Eğitim seviyesi yüksek bireylerden oluşan 
ülkelerde sağlık göstergeleri düşük eğitim se-
viyesine sahip ülkelere göre daha iyi durumda-
dır. Eğitim seviyesindeki yükselme azgelişmiş 
ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
ülkelerde eğitim seviyesine bağlı olarak iyileşen 
sağlık koşulları üretim artışı da sağlamaktadır. 

Hindistan’da yapılmış olan bir araştırmada, bin 
kız çocuğunun ilköğretim kademesine ilave bir 
yıllık eğitiminin 32 bin dolara mal olduğu, an-
cak bu ilave eğitimin doğurganlık oranın azal-
ması nedeniyle 75 bin dolar, çocuk ölümlerinin 
azalması nedeniyle 32 bin dolar, ölümcül has-
talıkların azalması nedeniyle de 2 bin 300 dolar 
fayda yarattığı hesaplanmıştır. Psacharopou-

los’un araştırma sonuçlarına göre, hastalıklı iş-
gücü, gelişmekte olan ülkelerde %2,1 ile %6,5; 
gelişmiş ülkelerde %2 düzeyinde potansiyel 
gelir kaybına neden olmaktadır. Sağlıklı bireyle-
rin daha iyi eğitebilecek olmaları ve eğitim yatı-
rımlarından daha uzun süreli yararlanma imkânı-
nın doğacak olması, eğitim yanında sağlığa da 
önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Diğer yandan, ülkelerin artan sağlık harcamaları, 
bireylerin işgücünü, yaşam süresini ve beklenti-
sini de artırmaktadır. Ayrıca, eğitimli bireylerin 
sağlık konusunda daha duyarlı ve bilinçli olma-
sı beklenmektedir. Daha fazla eğitilmiş nüfusta 
doğurganlık hızı düşmekte ve böylece aileler 
çocuklarına daha fazla yatırım yapma imkânı 
bulmaktadır. Bilinçli ve bilgili bireylerin sağlıklı 

bir hayat sürebilmek adına 
entelektüel birikim yapma-
ları, gelir düzeylerine oran-
lı olarak önleyici tıp, bes-
lenme gibi sağlıklı yaşam 
araçlarından faydalanma-
ları, toplumun kalkınma ve 
refahına fazlası ile katkıda 
bulunduğu görülmektedir. 

Sosyal ve kültürel hayat ile 
kalkınma ve eğitim nasıl 
ilişkilendirilebilir? Eğitilmiş 
insan gücünün yoğun oldu-
ğu ülkelerde, eğitilmiş in-
san gücü demokratikleşme 

ve kültürel faaliyetlerde ne tür değişme yarat-
maktadır?  Eğitim-demokratikleşme arasındaki 
ilişkiyi belirleyen önemli başka bir unsur da ki-
şilerin eğitim seviyesi ile oy kullanma oranları 
arasındaki ilişki olmaktadır. ABD’de yapılan bir 
araştırmanın sonuçları, lise seviyesinden daha 
düşük seviyede eğitime sahip vatandaşlar ara-
sında oy kullanma yüzdesinin sadece %23 ol-
duğunu ve bu kişilerin de oylarını kullanırken 
en fazla reklam kampanyalarından etkilendiğini 
göstermektedir. 

Eğitim, toplumun kendini daha yüksek düzeyde 
ve daha iyi şekilde kanıtlaması için kullandığı bir 
araçtır. Süreç içinde toplumsal yapının farklılaş-
ması ile birlikte ailelerin çocuklarına aktardıkla-
rı bilgiler yeterli olmamaya başlayınca eğitim, 
kamusal alanda farklılaşmış bir kurum niteliği 
kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, eğitim 
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ile birlikte kültürel faaliyetlerde gelişmektedir. 
Müzelerin çoğalması ve envanterlerinin geniş-
letilmesi, kütüphanelerin yurt çapında yaygın-
laşması, resim, sinema, tiyatro gibi sanatsal 
faaliyetlere verilen önemin artışı, eğitim seviye-
sinin artışına paralel olarak artmaktadır. Ayrıca, 
eğitim ve sosyalleşmenin kesişim alanları olarak 
görülen halk kütüphaneleri açısından, Türki-
ye’de yaklaşık 50.000 kişiye bir halk kütüpha-
nesi düşmektedir. Oysa Almanya’da bu rakam 
6.000’dir. 2000’li yıllarda halk kütüphanelerine 
üye olanların oranı %1-2 arasındadır. Bu oran 
ABD, İngiltere, Finlandiya için yaklaşık %60 se-
viyesindedir. Gelişmiş ülkeler ile çok büyük bir 
farklılığın yaşandığı halk kütüphaneleri alanı 
kültürel yaşamımızın zayıflığını ve bu zayıflığın 
istikrarını yansıtmaktadır.

Ülkelerin eğitim sistemlerinde farklı kademeler 
uygulanmaktadır. Bu kademeler, paralel hat (her 
zümrenin kendi sosyal ta-
bakası çerçevesinde eğitim 
görmesi; geçişlerin olma-
ması), çatal model (ilkokul 
seviyesinde eşitlik sonrasın-
da kısa ve uzun dönem eği-
timler), merdiven modelidir 
(meritokratik yapı sayesinde 
basamaklarla herkesin çaba-
sına paralel olarak eğitimini 
devam ettirebilmesi) ve her 
ülkede bu modellerden biri 
uygulanır. Bizim ülkemizde 
tarihimize uzanan bir süreçte 
merdiven modeli uygulanmaktadır. Bu model 
günümüzde kalkınmış ülkelerin bazılarında be-
nimsenmiştir. Bu açıdan ele alındığında “eğitim 
kademelerinin, bireysel ve toplumsal getirisi 
farklı mıdır?’ sorusu ile bir değerlendirme yap-
mak gerekir.  

Psacharopoulos’un 45 ülkenin verileri ile ger-
çekleştirdiği araştırma sonuçları şöyledir:  (1) 
İlköğretim, hem bireysel hem de toplumsal 
anlamda en fazla getirisi olan eğitim düzeyidir, 
(2) Yükseköğretimin getirisi daha çok bireysel-
dir, (3) Bireysel ya da toplumsal anlamda eği-
tim yatırımlarının getirisi, fırsat maliyetlerinden 
%10 daha fazladır ve (4) Az gelişmiş ülkelerde 
eğitimin bireysel ve toplumsal getirisi, geliş-
miş ülkelere kıyasla daha fazladır.  Tüm öğre-
tim kademelerinin ortalama getirisi kadınlarda 

%9,8, erkeklerde ise %8.7 düzeyindedir. Buna 
göre, kadınların eğitimden elde ettikleri getiri, 
erkeklerin elde ettikleri getiriden daha yüksek-
tir. Yükseköğretimde okullaşma oranının beşeri 
sermaye göstergesi olarak kullanılan bir model-
de, 1981-2006 dönemi için, Türkiye’de beşeri 
sermaye yatırımlarının ekonomik kalkınma sü-
recini fiziki sermaye yatırımlarından daha çok 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Beşeri serma-
ye yatırımlarında meydana gelebilecek %1’lik 
bir değişme kişi başına düşen reel GSYİH artış 
hızını %0,27 oranında etkilerken, fiziki sermaye 
yatırımlarında meydana gelebilecek %1’lik bir 
artış ise %0,05 oranında arttırmaktadır. 1980-
2011 yılları arası, Japonya için beşeri sermaye 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi belir-
lemeye yönelik yapılan araştırma sonuçlarına 
göre, eğitim harcamalarına yapılan %1’lik ar-
tış, reel kişi başı milli gelirde %0,55’lik bir artış 
sağlamaktadır. Bahsettiğimiz tüm veriler, eğitim 

kademelerindeki yatırımların 
tamamının, özellikle kadın-
ların eğitiminin, ülkenin kal-
kınmasına istatiksel olarak is-
patlanabilir düzeyde önemli 
bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Eğitim ka-
demelerinin her bireye açık 
olduğu meritokratik mer-
diven modelinin, eğitimin 
kalkınmaya katkısını arttıran 
bir değerde olduğu söyle-
nebilir.

Sonuç olarak, eğitim ile kalkınma, eğitim ile 
doğurganlık, eğitim ile suç işleme, eğitim ile 
demokratik hakları kullanma, eğitim ile kültürel 
yapı, gazete ve kitap okuma oranı gibi pek çok 
gösterge arasında ilişki olduğu görülmektedir. 
Ülkemizde okuryazarlık oranı artmasına rağ-
men, işlevsel okuryazar oranı aynı düzeyde art-
mamaktadır. Bireyler okuma-yazma bilmelerine 
rağmen yeterli düzeyde gazete, kitap okuma-
makta, kültürel aktivitelere katılmamakta, elit 
ve entelektüel bir yaşam biçimi sergilememek-
tedir. Demokratik haklarını kullanırken seçici 
davranmamakta, propagandaya ya da telkine 
dayalı karar vermektedir. 

Kırsal alan kültürünün baskın yaşandığı toplum-
larda görülen önemli patolojilerden birisi de 
bilgiyi kaynağından değil de, sözel kaynaklar-



37

dan öğrenmeye çalışmaktır. Sözel kaynakların 
dayanağı olmadığı gibi, ispatı ve çürütülmesi 
de hedef kitlenin yetkinlik düzeyi düştükçe im-
kânsız hale dönüşmektedir. Kentli olmak, kentte 
yaşamak değildir. Kentli olmak, kentli değerleri 
yaşam biçimi haline dönüştürmek ve değerlerle 
özdeşleşmektir. Hatta kültür yapısının kent ve 
kırsal olarak ayrışması bizim toplumumuza has 
bir patoloji olduğu söylenebilir. Kent ve kırsal 
yaşamın gerekleri elbette farklıdır. Fakat kültü-
rel ve entelektüel gelişimin eşit şartlarda veril-
mesi, her iki yerleşim alanındaki nüfusun ortak 
değer ve kültür üretmesi eğitim ile sağlanabile-
cek bir durumdur. 

Bu bağlamda, kent ve kırsal alan farkının, 20. 
yy anlayışına dair demode bir kavram olduğu 
ileri sürülebilir. Değişimin ve dönüşümün belir-
leyicileri arasında eğitim kurumu gelmektedir. 
Kent ya da kırsalda,  kaliteli okul öğrencileri çok 
faktörlü yetiştirip onları hayata hazırlayabilir. 
Onların bilimsel düşünme becerilerini gelişti-
rerek, kalkınma ve gelişmede aktif rol almasını 
sağlayabilir.  Kültürel, ekonomik ve sosyal kal-
kınmada lokomotif rolünü üstlenmelerini sağ-
layabilir. Başka bir anlatımla, ulusal kalkınmayı 
sağlayabilmek adına, teknolojik gelişmelerin, 
sağlık harcamalarının ve kültürel faaliyetlerin 
ekonomik bakımdan bir anlam ifade edebilme-
si için, tüm eğitim kademelerinde, tüm yerle-
şim birimlerinde eşit olarak nitelikli bir eğitime 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkede yaşayan tüm bi-
reylerin eğitim sürecinden geçirilerek, değişi-
min, gelişimin ve kalkınmanın itici gücü haline 
getirilmeleri mümkündür. Bu süreçte gözardı 
edilecek, ihmal edilecek ve nitelikli eğitimden 
mahrum bırakılacak bir tane bile vatandaşımız 
olmamalıdır. 
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İnsan Boyutunda Penguen Fosili Bulundu
Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Frankfurt Doğa 
Tarihi Müzesinden Gerald Mayr, yaptığı açıklama-
da, Yeni Zelanda’da bulunan fosilin üzerinde yapı-
lan ölçümlere göre 56-60 milyon yıl önce yaşadığı 
düşünülen canlının 1,77 metre uzunluğunda ve 101 
kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Mayr, yeni 
keşfedilen dev penguene Maori dilinde mitolojik 
canavar ve kuş anlamına gelen “Kumimanu biceae” 
isminin verildiğini kaydetti. Araştırmayla ilgili detay-
lar “Nature Communications” dergisinde yayımlan-
dı. Yaşayan en büyük penguen türü olan imparator 
penguenlerin boyu en fazla 1,3 metreye ulaşıyor. A.A

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Kuruldu
Biyoteknoloji alanında Ar-Ge yapacak, bilim-
sel destek sağlayacak olan Türkiye Biyotek-
noloji Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, 
görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları-
nı düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 
enstitü, enstitü başkanlığı, bilim kurulları ve 
yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden 
oluşacak. Enstitü bünyesinde Genom ve Bi-
yoenformatik Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu, 
Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler Bilim 

Kurulu, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Bilim Kurulu, Mikrobiyoloji-İmmünoloji ve Enfeksiyon Has-
talıkları Bilim Kurulu, Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri Bilim Kurulu olmak üzere, 6 
bilim kurulu oluşturulacak. Bilim kurulları, enstitü başkanı ve en fazla 10, en az 6 üyeden oluşacak. 
Genom ve Biyoenformatik ile Aşı Bilim Kurulları ise en fazla 30, en az 6 üyeden oluşacak. Enstitü 
başkanı, bilim kurullarının da başkanlığını yürütecek. Enstitü başkanının olmadığı durumlarda, kurul-
lara enstitü başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapacak. Enstitü, Türkiye’nin biyoteknoloji 
alanında öncelikli politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yaparak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca 
talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirecek. A.A

1900 Yıllık Mumyanın Sırrı Açığa Çıkıyor
ABD’li bilim insanları, Mısır’da keşfedilen bir mumya-
yı, sinkrotron ışınımı kullanılan, ultra parlak yüksek enerjili 
X-Ray teknolojisiyle, keten bezlerle sarılı yüzeyin altındaki 
tüm yapıları tespit ve analiz etmeyi amaçlıyor. İlk kez de-
nenen bu yöntemle, mumyanın üç boyutlu analizi en küçük 
ayrıntısına kadar yapılabilecek. 1911’de Mısır’daki Hawara 
antik kentinde bulunan mumya şu ana dek hiç bozulmadı. 
Keten kumaşlarla sıkıca sarılmış bedenin yüzüne yerleştiril-
miş olan çocuk portresi, araştırmacıları heyecanlandırıyor. 
Mumyanın, 1900 yıl önce ölmüş beş yaşındaki bir kız çocu-
ğuna ait olduğu düşünülüyor. Henüz ilk aşamalardaki çalış-
ma sırasında, kemik dokuları ve dişler de incelenecek. (BBC) 
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Milyarlarca Yüksek Enerjili Kozmik Işın  Saptandı
Şinhua Ajansının haberine göre iki yıl önce dünya-
dan 500 kilometre uzaklıktaki yörüngesine gönde-
rilen 1,9 ton ağırlığındaki Çin’in Karanlık Madde 
Parçacık Araştırma (DAMPE) uydusu (Maymun Kral 
adı verilen bilimsel araştırma ve gözlem uydusu) 
Vukong, 3,5 milyardan fazla yüksek enerjili kozmik 
ışın parçacığı ve 20 milyon civarında elektron ve 
pozitron tespit etti. Haberde, uzayda yaptığı tara-
malarda yüksek enerjili elektron ve gama ışınlarını 
ölçtüğü kaydedilen Vukong’un bu sayede elekt-
ron ve ışınların neden olduğu muhtemel karanlık 
madde izlerini belirlediği ve karanlık maddenin 
uzaydaki dağılımına ilişkin bulgular topladığı vur-
gulandı. Fırlatıldığı günden bu yana uzayı 4 defa 
tarayan ve ışın parçacıklarının izlerini takip eden uydunun bu yöntemle karanlık maddeler üzerin-
deki “görünmezlik pelerini”ni kaldırdığı dile getirildi. Çin Bilimleri Akademisi Araştırmacısı Çang 
Cin, uydunun yüksek enerjili evreni gözlemlemede mevcut anlayışın ötesinde bir bakış açısı geti-
rerek mevcut gözlem yeteneklerinde yeni bir pencere açtığını söyledi. Karanlık madde aramanın 
uzayda saklambaç oynamak gibi olduğunu belirten Çang, uydudaki sensörlerin ne kadar hassas 
olursa keşiflerin o kadar mümkün hale geldiğini dile getirdi. A.A

Bilim İnsanları Atomda Veri Saklamayı Başardı
Verinin giderek daha küçük alanlarda depolanması yarışında yeni bir aşamaya geçildi. Bilim insan-
ları, atomda veri saklamayı başardıklarını açıkladı. Teknoloji devi IBM’in araştırma merkezinden 
bilim insanlarının Nature dergisinde yayınlanan makalelerinde, sabit disk gibi çalışan ve bir atom 
kadar küçük olan minyatür mıknatısın, veri depolama işlevini yerine getirdiği belirtiliyor. Minya-
tür sabit disk için en- der rastlanan Holmium 
elementi kullanılıyor. Holmium atomlarının 
magnezyum oksit üze- rine yerleştirilmesiyle 
manyetik bir alan yara- tılabildiği ortaya kon-
du. Böylece manye- tik sabit diskin çalışma 
prensipleri atom dü- zeyine indirgendi ve 
atom düzeyinde veri depolamak mümkün 
hale getirildi. Araştırma ekibinden Fabian Nat-
terer, tek bir atomda 1 bit veri depolayabildik-
lerini söylüyor. Natte- rer, buluşu bir kelebek 
benzetmesiyle anlatı- yor: “Kelebeğin göv-
desinin atom olduğunu düşünün. Oluşturduğu 
manyetik alanın ise ka- natlar olduğunu varsa-
yın. Atomun kuzey - güney yönündeki pozisyonlanması ise depolanan veriyi temsil ediyor. Kuzey 
yönü 1, güney yönü ise 0. Böylece bilgisayar dilindeki ikili kod depolanabiliyor.” Araştırma eki-
binden bir diğer bilim insanı Christopher Lutz ise bu teknoloji sayesinde 6 santimetre karelik bir 
alanda 80.000 gigabyte verinin depolanabileceğini ifade ediyor. Yani kibrit kutusu büyüklüğün-
deki bir sabit diskte 35 milyon şarkının saklanması mümkün hale gelebilir. Ancak bu teknolojinin 
akıllı cihazlara gelmesine yani günlük hayatta kullanılmasına henüz vakit var çünkü atomlarda veri 
depolamak oldukça soğuk bir ortamı (-265 derece ısıda veri depolamak mümkün hale geliyor) 
gerektiriyor.  (BBC Türkçe)  
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Bilim insanları, havadaki karbondioksit seviyesini 
azaltabilecek ve aynı zamanda güneş enerjisi ya-
kıtı sağlayabilecek yapay bir fotosentez türü üret-
tiler. Bu iki muhtemel fayda, değişen iklimimizi 
dengelemeye yardımcı olabilir. Kimyasal tepkime, 
güneş ışığının mavi dalgaboyunu taklit eden mavi 
ışık ile tetikleniyor ve bu sayede karbondioksit, 
format ile formamit adı verilen ve enerji kaynakları 
olarak kullanılabilen iki adet indirgenmiş biçime 
dönüştürülüyor. Tepkime bittikten sonra geriye 
kalan şey, tıpkı bitkilerde ışık enerjisini kimyasal 
enerjiye dönüştüren fotosentez sürecinde olduğu gibi, daha temiz hava ve fazladan enerji oluyor. 
Merkez Florida Üniversitesi’ndeki takımın bu sentetik örnek konusunda umutları yüksek. Aslında 
bilim insanları bu türden bir şeyi daha önce yapmaya çalışmıştı, fakat doğru kimyasal tepkimeleri 
tetiklemek amacıyla ışığı görülebilir tayfa getirmek çok zor; Platinyum, Renyum ve İridyum gibi 
görülebilir ışığı emebilen maddeler, yapay fotosentez makineleri yapmak amacıyla pratik olarak 
kullanılmak için fazla nadir ve oldukça pahalıydı. MFÜ’deki bilim insanları, gelen mavi ışığı em-
mek amacıyla bir anten gibi davranan ve “N-alkil-2-aminoterefalat” adı verilen organik moleküller 
ile daha yaygın olan titanyum metalini kullanma fikrini keşfettiler. Bu metal-organik yapı (MOF) 
CO2’yi hapsetme işini yaparken, mavi ışık bunu güneş ışığı yakıtına dönüştürecek enerjiyi sağladı. 
Bilim adamlarının umudu bu maddenin güç santrallerine dönüştürülebilmesi ya da bu maddeden 
yapılan çatı kiremitlerini evlere yerleştirerek maddenin havanın bir kısmını temizlemesi ve aynı 
zamanda enerji üretmesi. (Popular Science Türkiye)

CO  Emerek Temiz Enerji Üreten Madde Üretildi

Sinekler Bilinenden Daha Fazla Hastalık Taşıyor
Çöpünüze girerler, lağım pisliğine ve cesetlere üşüşürler, üzerlerine konmayı sevdikleri pislikler-
den gelen bakteriler ve mikroplarla kaplanmışlardır ve sonra küçük pis ayaklarını yiyeceklerinizin 
her tarafında gezdirirler. Sinekler aslında oldukça iğrençler. Fakat bundan daha da kötü olabilirler. 
Yeni bir araştırmaya göre, her türlü hastalık yapıcı mikrobu (patojen) taşıyor ve küçük vücutlarıyla 
onları etrafa yayıyorlar; daha doğrusu, küçük bacaklarıyla. Bu haşerelerin patojenleri ve bulaşıcı 
hastalıkları yayma konusundaki rolü epey iyi biliniyor; kendilerine boşuna “ayaklı mikroplar” den-
miyor. Ancak hemen hemen 50 yıl önce, bu konudaki kanıtlar “yetersiz” durumdaydı. Şimdiyse 
Penn State Üniversitesi’nin Eberly Bilim Fakültesi’ndeki araştırmacıların önderlik ettiği bir çalışma, 
sayıları giderek artan bulgulara yenilerini ekliyor. Çalışmada, sineklerin vücutlarının farklı bölümle-

rinde taşıdığı mikroplar incelendi ve sinekle-
rin taşıdıkları patojen oranına dair bazı fikirler 
elde edildi. Araştırmacılar, üç farklı kıtadan 
alınan 116 karasinek ile kurtsineğindeki mik-
robiyom üzerinde çalışma yaptı ve buldukları 
şey bazı sineklerin, insanlara zararlı olan yüz-
lerce farklı bakteri türü taşıdığı ve onları, ço-
ğunlukla ayakları yoluyla kondukları yüzeyle-
re bulaştırdıklarıydı. Araştırmacılar, insanların 
yoğun yaşadığı ortamlardan toplanan sinek-
lerde, ahırlarda bulunan sineklere göre daha 
fazla patojen olduğunu buldular.  Bu bulgular, 
insanların etrafında daha fazla sinek olduğu 
zaman sineklerin daha fazla patojen taşıdıkla-
rını öne gösteriyor. (Popular Science Türkiye)

2    
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Bilim İnsanları Yaşlı Hücrelerin Yeniden Genç 
Hücreler Gibi Davranmalarını Sağladı
Araştırmacılar, doğal halde çikolata ve kırmızı üzümde bulunan bir sentetik bileşiği kullanarak, 
yaşlı hücrelerin biyolojik saatlerini tersine çevirdiler. İngiltere’deki araştırmacılar yaşlı hücrelerdeki 
biyolojik saatleri, onları daha genç dinç hücreler gibi davranmaya ve görünmeye itecek şekilde 
sıfırlayabilme potansiyeli bulunan genetik bir şalter keşfettiklerine inanıyorlar. BMC Cell Biology 
bülteninde makalenin baş yazarı olan Exeter Üniversitesi’nde moleküler genetikçi Profesör Lorna 
Harries, yaşlı insan hücrelerinden oluşturulan bir kültürle işe başladı. Genç ve sağlıklı bir vücut-
ta, bağışıklık sistemi yaşlı hücreleri hedef alır ve onları yok eder. Ama yaşlandıkça bağışıklık sis-
temi zayıflar, vücudumuzda bu yaşlı hücrelerden gittikçe 
daha fazla bulunmaya baş- lar, bu da yaşam süresinin 
kısalmasıyla ilişkilendirilmek- tedir. Harries ve çalışma arka-
daşları, kırmızı üzüm, yaban mersini ve çikolatanın için-
de bulunan antioksidan bir madde olan resveratrol adı 
verilen bir bileşiğin özgün versiyonlarını sentezleyerek 
bağlantı faktörlerini temelde sıfırlayarak neredeyse genç 
hücrelerde gördüğümüz se- viyelere döndürdüler. Bütün 
bunlardan daha da inanılmaz olan şey ise, sentetik resve-
ratrol analoglarıyla muamele edilen yaşlı hücrelerin genç 
hücrelerden ayırt edilemiyor olmasıydı çünkü yaşlı hücre-
ler yeniden fiilen bölünmeye başladılar. Çalışmanın amacını insanın yaşam süresini uzatmak değil, 
”sağlıklı yaşam süresini” çoğaltmak, insanların yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan, kronik, elden 
ayaktan düşüren hastalıklardan uzak geçirebildikleri yılların sayısını arttırmak olarak açıklayan Har-
ries, buluşun “Gençlik iksiri” olarak adlandırılmasına da karşı çıkıyor. Bağlantı faktörleri, yaşlan-
manın altında yatan mekanizmaların bilimsel olarak giderek artan şekilde anlaşılmasına katılan en 
son unsur. Bunların arasında yetişkin kök hücrelerin, dokuların sürekli yenilenmesi ve organların 
tamirindeki kritik rolü de bulunuyor. Bu noktanın aydınlığa kavuşmasıyla yaşlanmayı durdurmaya 
yönelik önemli bir adım daha atılmış  görünüyor. (Popular Science Türkiye)

Bir İlk: Beyin İmplantıyla İnsan Belleği Artırıldı
Bilim dünyasının yoğunlaştığı konuların başında gelen beyin implantlarının insanların doğal yete-
neklerini artırmasına hazır hale gelmesi, sadece bir zaman meselesi gibi görünüyor. Güney Kalifor-
niya Üniversitesi’nden bilim insanları, hafızayı geliştirmek amacıyla hazırladıkları beyin implantının 
kullanımından elde ettikleri bulguları “bellek protezi” başlığıyla sundu. Bu cihaz, insan hafızasını 
etkili şekilde geliştiren ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Profesör, cihazı test etmek amacıyla, epilep-
si tedavisi için beyinlerine elektrot nakledilen 20 gönüllüden yardım aldı. Cihaz gönüllülere nak-
ledildiğinde, kısa vadeli belleği veya çalışma belleğini uyarmak üzere tasarlanan testler sırasında 
gönüllülerin beyin faaliyetleri için en uygun bellek verimi ile ilişkilendirilen kalıp belirlendi ve ciha-
zın elektrotlarını kullanarak, sonraki testlerde o kalıbı takip 
eden beyin faaliyetleri uyarıldı. Araştırmaya göre böylesi 
bir uyarım, kısa vadeli belleği kabaca yüzde 15 ve çalış-
ma belleğini yaklaşık yüzde 25 oranında geliştirdi. Araştır-
macılar beyni rastgele şekilde uyardıkları zamansa, verim 
geriledi. Daha önce hiç yapılmamış şekilde bellek işlevini 
geliştirmek için sinirsel kod yazdıklarını ifade eden bilim 
insanları, cihazın ve kodların yarar sağladığının kesinleş-
mesi durumunda bunamanın veya Alzheimer’ın etkilediği 
insanların hayatını kesinlikle değiştireceğine inandıklarını 
ifade ediyorlar. (Popular Science Türkiye)
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Çocukluk bütün yetişkinlerin yaşadığı bir dene-
yim olup; özlemle geçmişlerinde kalmıştır. Bir 
zamanlar sokakta, kapı önlerinde serbestçe oy-
nayan, arkadaşlarının evlerine rahatlıkla girip çı-
kan, oyunlarını birlikte bulup oynayan çocukla-
ra günümüzde daha az rastlıyor olduk ve onları 
kıskanırcasına özlüyoruz. Ancak yaşadığımız çağ 

itibariyle o deneyimler de değişiyor çocuklar 
için… Oyuncaklarını kendileri yapan, oyunlarını 
kendileri bulup oynayan çocuklar; günümüzde 
her ay yeni çıkan elektronik oyun ve oyuncakla-
rın yolunu gözleyen, sıkça televizyon izlemeye 
yönelen çocuklara bıraktı yerini. Bu gelişmelere 
her şeyden çabuk sıkılan, aile bireyleri, akran-
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ları ile daha az zaman geçiren obur çocukları 
çoğaltmakta. Esasen sevinçler, heyecanlar, kıs-
kançlıklar, korku, hayal kırıklıkları, şefkat, sevgi 
gibi yeşermesi isteği her çocuğun dünyasında 
vardır ve eskilerdeki kadar da güçlüdür. Çocuk-
ların samimi duygularla dolu dünyasının önü 
açılmalı, çocuklarımız atıştırmalıklar, televizyon, 
bilgisayar, telefon gibi teknolojik aletlerle bir 
odada bırakılıp onlara tutsak edilmemeli. Obe-
ziteye - oburluğa geçit verilmemeli. Her yön-
den olduğu gibi bu konuda da aile bireylerine, 
özellikle anne-baba ve aile büyüklerine önemli 
görevler düşüyor. 

Eğitim sisteminin, yaratıcılığı öldürmeyen, teste 
değil; uygulama başarısına bağlı olan, ezberci 
olmayan ve çocukların zengin hayal dünyalarına 
ket vurmayan bir yapıya sahip olması önemlidir. 
Böyle bir eğitim sistemi, kendi hayat döngü-
lerinde, yaşam derinliklerinde edindikleri bilgi 
ve bulguları uygulama alanı bulabilmeleri açı-
sından da önemlidir. Böylece, hayatın onlara 
televizyon internet gibi medya araçlarıyla dikte 
edilenlerden ibaret olmadığını anlayabilmeleri 
sağlanabilir.

Hız ve kaygı çağında yaşıyoruz. Bu nedenle de 
haklı olarak aileler, özellikle de anneler çocuk-
larına karşı daha korumacı davranıyorlar günü-
müzde. Zira çocuklarının korunmaya, eğitime 
ve desteğe ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Eğitim-
de başarı; belirli zamanda en çok soruya cevap 
verme becerisiyle yada bilgi miktarını ölçmeye 
yönelik değil; bilgiyi kullanabilme becerisinin 
ölçümüyle belirlenmelidir. Çünkü, her çocuğun 
öğrenme hızı, algı seçiciliği, yetenek ve yeter-
likleri, duygusal gelişimi aynı değildir. Kimi çi-
zerek, kimi yazarak, kimi şarkı söyleyerek, spor 
yaparak, başkasına anlatarak duygu ve düşün-
celerini ifade eden bu çocuklar farklarını uygu-
lamalı eğitim sistemiyle daha iyi ortaya koyabi-
lirler. Bu çeşitliliği ortadan kaldırır, her çocuğu 
aynı biçimde düşünmeye koşullandırırsak ço-
cuğun kendine güvenini sarsar, kendi özgün 
çizgisinin yeteneği doğrultusunda oluşturulma-
sına engel olur. Böylece çocuğu; beceriksizlik, 
zekâ yetersizliği düşüncesi, utanç, suçluluk gibi 
sorunlarla baş başa bırakırsınız ve onu ortamın 
dışına atarsınız. Oysa eğitim-öğretimin amacı; 
sadece bilgi aktarmak değil, çocukların temel 
iletişim yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilme-
sini sağlayarak farkındalıklarını artırmaktır. Bir 

odaya kapanıp televizyon izlemek, internet, bil-
gisayar, telefon gibi teknolojik cihazlara bağımlı 
kalmalarına izin verilerek eğitim-öğretimlerini 
desteklemek doğru mudur, ne kadar doğrudur 
veya değildir tartışılır. 

Eğitim öğretim millî ve evrensel / çağdaş ol-
malıdır. İyi eğitim; teknik ve teknolojik dona-
nımlı eğitim-öğretim kurumlarımızda yapılır. 
Eğitim-öğretimin mihenk taşı, iyi yetişmiş mes-
leğini seven öğretmendir. Öğretmen eğitimin 
kalitesini yükseltmede, ülkenin kalkınıp ilerle-
mesinde ihtiyaç duyulan insan gücünü yetişti-
ren rol modelidir. Bilinçli, kültürlü, bilgili, millî 
ve manevî değerlere sahip vatandaş; iyi eği-
tim-öğretim sisteminde özgüveni yüksek öğret-
menlerle sağlanabilir. 

Eğer öğretmenleriniz iyiyse eğitiminiz de iyidir. 
Eğer öğretmenleriniz yetersiz ise o zaman eği-
timdeki kaliteyi dolayısıyla ülkedeki ilerlemeyi 
durdurursunuz, kaybedersiniz. Bunun içindir ki; 
eğitim-öğretimden; çocukların önünü açması, 
sorgulamalarını teşvik etmesi, yetenek ve ye-
terliliklerini geliştirmesi, millî-kültürel, manevî 
değerlerine değer katarak evrensel değerlerle 
topluma kazandırması ve ilerideki eğitimlerine 
iyi hazırlanmalarına imkân sağlaması beklenir. 
Her çocuğun yeteneği ve ilgi düzeyinin farklı 
olduğu unutulmamalıdır. Çocukların bebeklik 
evresinden çıkıp ihtiyaçlarını söyleyebilecek 
duruma geldiklerinde neler dediklerine dikkat 
edilmelidir. Bilinmelidir ki; her çocuğun kendi 
içinde yaşadığı, yeşerttiği, filizlenmeye dönük 
halleri önce aile içerisinde, yakın çevrelerinde 
daha sonraları kurumsal eğitim ortamlarında 
oluşur ve gelişir/geliştirilir. 

Hayatı boyunca sürecek disiplin, terbiye, ahlak, 
mutluluk, insan ve doğa sevgisi gibi kavramlar 
da eğitim kurumlarında pekiştirilerek kazandırı-
lır. Bu süreçte önce ailenin, sonra öğretmenlerin 
rolü büyüktür. Her iki ortamda da çocuk özgür 
bırakılıp izlenmeli, neye-nerelere ilgisi oldu-
ğu gözlenmelidir. Çocuğun eğitiminde “Ağaç 
yaşken eğilir” deyiminin vurgusuyla aile birey-
lerine, aile büyüklerine, özellikle de anne-baba-
larına önemli görevler düşmektedir. Bu yüzden 
eğitim-öğretimde okul önemlidir. Anne-babala-
rın okul seçiminde dikkatli, titiz, özenli tutum ve 
davranışları bu yüzdendir. 
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Dadaslar Diyarı

Erzurum
.

.
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Sizin için derlediğimiz bu yazıyı okurken Palan-
döken’in eteklerinde kurulu, köklü bir tarihe sa-
hip Erzurum ve Anadolu’nun tarihinde keyifli bir 
yolculuğa çıkacaksınız.

Tarihin ilk dönemlerinden beri bir yerleşim yeri 
olan Erzurum, Doğu Anadolu’nun en büyük 
kentidir. M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin 
edilen kentin Urartular, İskitler, Medler, Persler, 
Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizans-
lılar, Moğollar, İlhanlılar, Safaviler gibi bir çok 
medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. 
Bin yıllarca bu önemli medeniyetlerle kültürel 
zenginliğini oluşturan kentin bir diğer önemi de 
Cumhuriyetin kuruluşu sırasında oynadığı rolde 
gizlidir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık 
hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 
23 Temmuz 1919’da toplandığında vatan top-
raklarının kurtuluş umudunun ilk ışıklarından 
biri olmuştur. Adını Romalıların topraklarında 
hüküm sürdüğü dönemde “Arz-u Rûm” (Rum 
Toprağı) isminin zaman içinde dönüşmesiyle 
bugüne taşıyan kentin önemli gezi duraklarını 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Erzurum Saat Kulesi

Erzurum’un tarihsel sürecine eşlik eden ve şeh-
rin simgelerinden biri olan Saat Kulesi, 1124-
1132 yıllarıyla tarihlendirilmektedir. Kule, İç 
Kale Camii’ne minare olarak yaptırılmış olsa da 
gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. Halk 
arasında Tepsi Minare ve Kule olarak adlandırıl-
maktadır. Kuledeki saatin hangi dönem yerleş-
tirildiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla 
birlikte; 1843 yılından önce konulduğu tahmin 
edilmektedir. Fakat ilk konulan saat Kırım sa-
vaşı sırasında Ruslar tarafından sökülmüş olup, 
günümüzdeki saat ise 1877 yılında Londra’da 
yapılmış olan ve İngilizler tarafından hediye edi-
len saattir. Erzurum Saat Kulesi’nin yapımında 
kırmızı tuğla kullanılmıştır. Taş kaide üzerinde 

yuvarlak gövdeli bir mimariye sahiptir.

Rüstempaşa Bedesteni
 
Rüstempaşa Bedesteni, Osmanlı mimarisini 
yansıtan en güzel örneklerinden biridir. Erzu-
rum’un tarihine eşlik eden bu mimari eser, halk 
tarafından Taşhan olarak da adlandırılmaktadır. 
Bedesten 1561 yılında Kanuni Sultan Süley-
man’ın sadrazamı ve aynı zamanda damadı olan 
Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Günü-
müzde dükkanların sıralandığı bir çarşı olan be-
destende genellikle oltu taşı satıcıları görülür.
İki katlı olan Rüstempaşa Bedesteni hem halkın 
hem de turistlerin gün içerisinde ziyaretleriyle 
kalabalıklaşır ve Erzurum gezi listelerinde mut-
laka yerini alan bir noktadır.

Yakutiye Medresesi

Yakutiye Medresesi, 1310 yılında Emir Hoca 
Cemalettin Yakut tarafından yaptırılmıştır. Gü-
nümüze kadar gelebilmiş bu tarihi yapı, yerli ve 
yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmektedir. İl 
merkezinde bulunur ve 1991 yılında orjinaline 
uygun biçimde onarılarak İslami Eserler Müzesi 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. Erzurum ge-
zinizde Yakutiye Medresesi’ni mutlaka görmeli-
siniz. Medresenin önündeki alan, Ramazan ay-
larında birçok sosyal ve kültürel etkinlikler için 
kullanılıyor.
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Üç Kümbetler
 
Anadolu Selçuklu mezar yapılarının en güzel 
örneklerindendir. Erzurum’un tarihi yapıları 
arasındaki Üç Kümbetler, Çifte Minareli Med-
rese’nin güneyinde bulunur. Kümbetlerin en 
büyüğünün Emir Saltuk’a ait olduğu ve XII. yüz-
yıl veya XIV. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Diğer kümbetler hakkında ise pek 
fazla bilgi yoktur. Kim tarafından ve ne zaman 
yaptırıldıklarına dair bilgi olmamakla birlikte, 
14. yüzyılda yapıldıkları tahmin edilmektedir. 
Muazzam mimarilere sahip olan Üç Kümbetler, 
şehrin önemli tarihi yapılarından biri olup, yerli 
ve yabancı turistler tarafından sürekli olarak zi-
yaret edilmektedir. 

Öşvank Kilisesi

961-966 yılları arasında yaptırılan Öşvank Kilise-
si, görkemli mimarisiyle Erzurum’un simgelerin-
den biridir. Şehre gelen turistlerin ise ilk ziyaret 
noktaları arasındadır. Uzundere ilçesine bağlı 
Çamlıyamaç Köyü içerisinde yer alan Öşvank 
Kilisesi’ni en çok ziyaret eden kesim Hristiyan 
Gürcüleridir. Bunun sebebi Hristiyan Gürcüler 
için kutsal bir mekan olmasıdır. Öşvank Kilise-

si Bagrad Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş 
olup, mimarı Öşklü Grigor’dur. Kilise, yapımı sı-
rasında renkli taş bezemeler ve kabartma figür-
lerle süslenmiştir. Süslemeleri oldukça dikkat 
çeken bu yapı, haç planlıdır.

Çifte Minareli Medrese

Erzurum’un sembolü olan Çifte Minareli Med-
rese’nin kitabesi olmadığından yapılış tarihi tam 
bilinmese de 13. yüzyılın sonlarında yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Selçuklu Sultanı Alaattin 
Keykubat’ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı ha-
nedanlarından Padişah Hatun tarafından yaptı-
rılmış olabileceği düşüncesi ile adına Hatuniye 
Medresesi de denilmektedir.

Çobandede Köprüsü

Erzurum’un tarihi yapılarından biri olan Çoban-
dede Köprüsü 1297-1298 yılları arasında Vezi-
ri Salduzlu Emir Çoban Noyin tarafından inşa 
edilmiştir. Selçuklu ve İlhanlı tarzının yansıtıldı-
ğı köprü Aras Nehri üzerinde bulunmaktadır. 
Özellikle sabah güneşin ilk ışıklarıyla gizemli bir 
görüntüye sahip olur. Çobandede Köprüsü, kır-
mızı, siyah ve gri kesme taştan yapılmış olup; 
dönem dönem onarımlardan geçmiştir. Köprü 
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günümüzde kullanılmamaktadır. 7 kemer göz-
lü olarak inşa edilmiş olsa da, bugün sadece 6 
gözü bulunan köprü Erzurum-Horasan yolunun 
58. kilometresinde yer almaktadır.

İbrahim Paşa Camii

Erzurum Merkez’de Eski Hükümet Konağı’nın 
çok yakınında bulunan ve şehrin tarihi ibadet 
mekanları arasında yer alan İbrahim Paşa Ca-
mii, kitabesindeki bilgiye göre 1748 yılında 
Erzurum Valisi Yazıcızade Hacı İbrahim Ethem 
Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin mima-
risi kare planlı olup, tek bir kubbesi vardır. Ya-
pımında beyaz renkte mermer taş kullanılmıştır 
ve mihrabı da mermerden yapılmıştır. Erzurum 
İbrahim Paşa Camii’nin minaresinde ise kesme 
taş görülmektedir. Osmanlı mimarisinin tipik ör-
neklerinden biri olan cami, günümüzde de iba-
dete açıktır.

Tortum Gölü ve Şelalesi

Doğu Anadolu’nun doğal güzelliklerinden biri 
olan Tortum Gölü Erzurum il sınırlarında bulun-
maktadır. Adını bulunduğu Tortum ilçesinden 
alır ve ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktadır. 
Genişliği ise 100 metre ile 1 kilometre arasında 

değişmektedir. Bölgeye 1960’ta hidroelektrik 
santrali kurulmuştur. Gölün en güzel parçaların-
dan biri de Tortum Şelalesi’dir. Yüksek debisiyle 
ve heybetli görüntüsüyle göz dolduran şelale 
Tortum Gölü ile etkileyici bir bütünlük içinde-
dir. Kemerlidağ’dan inen bir heyelan kütlesinin 
Tortum Çayı’nı kesmesiyle oluşan göl, çevresin-
de bulunan keşfedilmemiş güzellikleriyle sizleri 
bekliyor.

Erzurum Atatürk Evi

Eski vali konağında, 1984 yılında ziyarete açılan 
bina aslen 1890 yılında yaptırılmış bir konaktır. 
Büyük Önder Atatürk’e ait fotoğraf ve eşyala-
rın sergiilendiği müzede aynı zamanda Erzurum 
Eski Milletvekili Hoca Raif (Dinç)’in kullanmış 
olduğu eşyalar, Anadolu’da yayınlanan ilk ga-
zetelerden Envari Şarkiye ile milli Mücadelenin 
gazetesi Albayrak’ın ayrıca Erzurum Kongresi 
bildirilerinin basıldığı matbaa makinası sergi-
lenmektedir.

Palandöken Kayak Merkezi

Türkiye’nin kış turizmi açısından en önemli 
yerlerinden biri olan Palandöken Dağları yılın 
6 ayını karla kaplı geçirir. Doğa ve kayak tatili 
yapmak isteyen turistlere lüks otelleriyle önemli 
bir alternatif oluşturur. İki adet tescilli piste ev 
sahipliği yapan Palandöken‘de kayak mevsimi 
Kasım-Aralık aylarında başlar ve Nisan ayına ka-
dar devam eder.
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EĞİTIMCİLER VE EBEVEYNLER İÇİN 

ÖĞRENCİLERİ 
MOTİVE EDİCİ 
STRATEJİLER
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Tülay YAZGAN

MEV Koleji Özel Güzelbahçe 
Anadolu Lisesi - Fen Lisesi Okul Müdürü

                                   Psikolog

Öğrencilerde Motivasyonun Geliştirilmesi İçin
Öğretmenlerin Uygulayabileceği Stratejiler

1. Onlara Meydan Okuyun
Öğrencilerinizin zihinsel riskler almalarını teşvik 
edin, öğrencilerinize fırsatlar sunun. Bu, öğren-
cilere çaba ve başarı arasındaki ilişkiyi keşfetme 
fırsatı verir. Öğrenciler çaba sarf etmeleri gerek-
tiğini görmezlerse bazen bir tane aktivite yap-
maya bile razı olmazlar. Parlak öğrenciler bile 
işin çok kolay olması halinde motive olmazlar. 
Çoğu çocuk, başarmak için ihtiyaç duyduğu 
stratejilere sahip olsa da bir meydan okumayla 
heyecanlanır.

2. Önce Güçlü Olduklarını Gösterip Yetenekle-
rini Kullanmalarını Sağlayın
İlk önce öğrencilere yetenekleri doğrultusunda 
görevler vererek onlara başarıya ulaşmaları için 

bir fırsat verin. Çünkü başarılı olabilecekleri gö-
revler, uygun çevre koşullarında iyi bir iş çıkar-
maya ve yeteneklerini ortaya koymalarını sağ-
lamaya yardımcı olabilir. Öğrenciler başarıya 
ulaştıklarını anladıklarında motivasyon kazanır-
lar ve kendilerine olan güvenlerini ve yetenek-
lerini geliştirebilirler.

3. Seçenekler Sunun
Öğrencilerinize seçenekler sunun. Bu seçenek-
lerin her biri sizin kabul ettiğiniz ve aynı zaman-
da sizin için bir öneme sahip olan seçenekler 
olmalıdır. Öğrencilerin bu seçeneklerden birini 
seçmesini sağlayın. Öğrencinin kararları kendi-
sinin alması, işi sahiplenme ve sonuçları kabul 
etme olasılığını arttırır. Bu kontrol hissi sorum-
lulukları besler. Çocuklara, karar verme olanağı 
verildiğinde, çocuklar seçimleriyle ilgili sonuç-
lar hakkında çok şey öğrenirler.

Son yıllarda öğretmenin rolü sahnede olan “bilge” rolünden,  “rehberlik etmek” e doğru değiş-
miştir. Bu yeni rol, öğrencinin motivasyonunu arttırmayı, öğrenciyi daha yetkin hale getiren beceri 
ve stratejileri geliştirmeyi ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini sahiplenebilmesi için öğrenme or-
tamını yapılandırmayı gerektirmektedir. Neyse ki, öğrencileri “güçlendiren” ve “etkileşime giren” 
stratejilerin birçoğu da motivasyonun artmasını sağlar.

Motivasyon ile başarı ve yetenek arasında neden sonuç ilişkisi olduğu bilinmektedir. Buna bağlı 
olarak öğrencinin yeteneği ne kadar yüksekse beklenen başarı seviyesi de o kadar yüksektir. An-
cak mantıklı bir ilişki gibi görünen bu durum her zaman aynı sonucu vermez. Bazen oldukça ye-
tenekli bir öğrencinin gerekli başarıyı gösteremediğini görürsünüz. İşte bu noktada motivasyonu 
gözden geçirmek gerekir. 

Başarılı öğrencileri incelediğinizde, öğrencide bir meydan okumayı kabul etme, risk alma, hata-
lar yapma ve sonuçların kontrolünü elinde bulundurma inançlarının olduğu görülür. Tam tersi, 
yetenekli olduğu halde gerekli başarıyı yakalayamayanlarda ise mükemmeliyetçilik, başarısızlık 
korkusu, suçun başkasına ait olduğu inancı görülür.Öğrencileri motive etmek için pek çok strateji 
vardır. Bununla birlikte bu stratejiler, aynı anda tüm öğrencilere uygun olmayabilir ve uzun bir süre 
boyunca bir öğrenci için bile etkili olmayabilir. Motivasyon stratejileri bireysel olarak uygulanır ve 
sıklıkla değiştirilir, böylece zamana bağlı kullanım yoluyla etkisiz hale gelmeleri engellenir.
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4. Güvenli Bir Ortam Sağlayın
Çocukların yapamasalar da bir cezaya maruz 
kalmayacaklarını bilmelerini sağlayın. Başarısız-
lıkla nasıl baş edilebileceğini öğrenmek, moti-
vasyon ve başarılı öğrenmeyi geliştirmek için 
kritik önem taşır. Öğrenciler, hatalarından da 
bir şey öğrenebileceklerini ya da öğrenmeleri 
gerektiği gerçeğini fark etmelidirler. Başarısızlık 
korkusu bazen öğrencilerin kasıtlı olarak kendi 
çabalarını sabote etmelerine neden olur çünkü 
kasıtlı başarısızlığın, kurbanın düştüğü başarı-
sızlıklardan daha kolay kabul edilmesi mümkün-
dür.
 
5. Görevlerini Nasıl Yönetilebileceklerini Öğretin
Konunun zorlu ancak yönetilebilir bir boyuta 
indirgenmesi motivasyonun geliştirilmesi için 
çok önemlidir. En zorlu görevler bile daha kü-
çük parçalara ayırılıp daha sonraki adımlar ön-
celiklendirilerek daha kolay yönetilebilir hale 
getirilebilir. Her küçük parçaya ulaşıldığında bir 
başarı ölçüsü belirlenir. Başarılar arttıkça öğren-
ciler, öğrenme konusunda kendi coşkusunu ta-
nımaya başlarlar. Bu, aynı zamanda çok önemli 
bir yaşam becerisini de kazanmalarını sağlar.

6. Ödüller Ve Cezaları Dikkatli Kullanın
Hem ödüller hem de cezalar için eğitimde uygun 
yerler mevcut olsa da öğrencilerin kişisel kont-
rollerini ellerinden alabilecek dış faktörlerdir. 
Ödül ve ceza, içsel motivasyonun gelişmesinde 
olumsuz faktörler olabilir. Ödüller, öğrencilerin 
yanlış sebeplerden dolayı çalışmasına neden 
olur. Ceza, sıklıkla kızgınlık ve işbirliği eksikliğini 
teşvik eder. Ödüller, daha düşük yetenekli veya 
motivasyonsuz öğrencilerde kullanıldığında yal-
nızca kısa bir süre etkilidir. Bu nedenle ödülleri 
uzun süre kullanmayınız. Artan beklentiler için 
ödülü asla arttırmayın. Ödülü uzun süre kullan-
mak sadece dış denetimi güçlendirir. Oysaki 
gerçek ödül sonunda çabayla ve başarıyla elde 
edilen memnuniyete dönüşmelidir.

7. Öğrencilerin İçsel Motivasyon Geliştirmele-
rine Yardımcı Olun
Kontrol odağı, motivasyonla yakından ilgilidir. 
Hayatlarındaki bazı olayları kontrol etme gücü-
ne sahip olduklarını düşünen öğrenciler, ken-
dilerini güçsüz gören öğrencilere göre daha 
fazla motive olma eğilimindedirler. Hayatların-
daki olaylar üzerinde herhangi bir güç / kont-
rol sahibi olduklarına inanmazlarsa yanlış olan 

her şey kendilerinin değil, başkalarının hatasıdır 
diye düşünürler. Hayatını kontrol etme gücüne 
sahip olmadığını, kurban olduğunu düşünen 
çocuk, kendini başkalarını kontrol etmek veya 
manipüle etmek için güç kazanması gereken bir 
savaşçı olarak görür. Ebeveynleri tarafından çok 
fazla kontrol edilen ya da çok fazla güç verilen 
çocuklar, genellikle manipülatif olmak eğilimin-
dedir. Ebeveynlerin aktif veya pasif bu davra-
nışları, çocuğun motivasyonunu kaybetmesine 
ve yetersizlik duygusu yaşamasına neden olur.

8. Güç Mücadelelerinden Kaçının
Az motive olmuş öğrenciler genellikle çok ma-
nipülatiftir. Mümkün olduğunca güç mücadele-
lerinden kaçının ve kazanma imkânınız olmadığı 
sürece asla bir iktidar mücadelesine katılmayın.  
İktidar mücadelesi içindeki çocuklara daima 
seçenek sunulması gerekir, ancak seçeneklerin 
her biri kabul edilebilir olmalıdır.

9. Ara Sıra Belirsizlik Kullanın
Çocuklara belirsizlik ve hayal kırıklığı ile başa 
çıkma stratejilerini öğrenme fırsatını verin. Bazı 
çocuklar, her sorunun yalnızca bir doğru ceva-
bının olduğuna inanmaktadırlar. Bu cevabı bil-
memek, hayal kırıklığı yaşamalarına; alternatif 
çözümler üretememek, başa çıkma yöntemle-
ri geliştirmelerine engel olur. Motivasyonsuz, 
başarısız öğrenciler sıklıkla hayal kırıklığı ya-
şadıklarında etkili bir strateji yerine kaçınmayı 
kullanırlar. Başka biriyle beyin fırtınası yapmak, 
belirsizlik sorununa alternatif çözüm önerileri ve 
çözüm yolları bulmak için mükemmel bir strate-
jidir. Sorun çözme stratejileriniz olduğunda ha-
yal kırıklığı azalır, motivasyon artar ve sorunlar 
önlenmekten ziyade çözülecek bir şey olarak 
görülür.

10. Öğrencilere Kendilerini Değerlendirmeyi 
Öğretin

Öz değerlendirme sorularının ele alınması gere-
kir: “Ne iyi geçti?” & “Nasıl geliştirilebilir?” Öğ-
renciler öz değerlendirme yaparken genellikle 
ilk birkaç denemede zorlanırlar. Öğrencilerin ço-
ğunluğunun öz değerlendirmede yapamadıkları 
şeyler üzerinde durdukları, bazılarının ise başlan-
gıçta gerçekçi olmayan değerlendirmeler yaptık-
ları görülür. Kendi performansını gerçekçi olarak 
değerlendirebilme yeteneği, uygulama ile gelişir 
ve hem güçlendirici hem de motive edicidir.
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11. Dikkat Çekme Davranışları
Motivasyonu düşük öğrenciler, sıklıkla yetiş-
kinlerin ilgisini çekmek için bazı davranışlarda 
bulunmaktadırlar. Bu öğrencilerin aradıkları ilgi 
olumsuz ya da olumlu olabilir.

Bazı çocuklar için olumsuz dikkat çekme dav-
ranışı, olumlu dikkat çekme davranışı kadar 
tatmin edicidir. Olumsuz davranışları göz ardı 
etmek, bazen olumsuz davranışa dikkati ver-
mekten daha etkilidir. Bununla birlikte, kabul 
edilebilir davranışla-
rı güçlendirmek için 
olumlu davranışa dik-
kat edilmelidir. Dik-
kati olumluya çekme 
çabası motive edici 
bir faktör olabilir an-
cak makul bir çaba 
varsa.

Pasif öğrencilerin 
motivasyonlarını art-
tırmak en zor olandır. 
Çünkü başkalarının 
kendileri için üzülme-
sine neden olmaya 
çalışarak enerjilerini 
boşa harcamak eğilimi gösterirler. Risk almak-
tan vazgeçerler, bazen merhametimizi kanıtla-
maya yönelik kendi çabalarını sabote ederler. 
Bu davranışları tanıyarak sorunun çok sempa-
tik hale getirilmesini engellememiz önemlidir. 
Sempati sadece bu öğrencileri gerçekten bir 
problemi olduğuna ikna eder. Bu öğrencilerin 
gerçekten ilerleme kaydettiği anı önemsemek 
ve o anda uygun dikkati vermek önemlidir. 

12. Yarışma
Rekabet, motivasyonu nasıl kullanıldığınıza 
bağlı olarak artırabilir veya azaltabilir. 
Motivasyonsuz veya başarısız olan öğrenciler 
genellikle yenilgiyle başa çıkmakta zorlanırlar. 
Yenilgi ile baş etmeye hazır olana kadar, bu 
öğrencileri başkalarının yerine kendi perfor-
manslarıyla rekabet etmeye teşvik etmek en iyi 
olandır. Kontrollü koşullar altında kendine karşı 
yarışmak, herkesin kazanması demektir. 
Uzun vadeli amaç, çocukların “başarısızlığı” 
olumlu bir deneyim olarak görmelerini sağla-
maktır. Rekabetteki her kaybı ve başarısız gi-
rişimin her birini, geliştirilebilecek şeyleri öğ-

renmek için bir fırsat olarak görme becerilerini 
geliştirmektir.

13. Öğrencilere Okul Etkinliklerinin Bütünlüğü-
nü Anlatmak Gereklidir
Bir okul etkinliğinin önemini anlamayan öğren-
ciler, öğretmenler memnun olsun diye harekete 
geçmek için motive olmazlar.  Beklenen hedef 
ve gerekli yöntem açıkça belirlenir, gerçekleşti-
rilecek etkinliğin amacı ve faydaları öğrencilere 
bildirilirse öğrenciler motive olurlar.

14. Mükemmeliyetçi-
lik - İyi mi Kötü mü?
Mükemmel i ye tç i -
lik, en iyiyi yapmaya 
çalışmanın ötesine 
geçmektedir. Öğren-
cilerin kendi başarı-
larından gurur duy-
maları gerekir. Ancak 
mükemmeliyetçiler 
için başardıklarında 
da hep bir eksik var-
dır. Bu da hata yap-
maktan korkmaya 
bağlı ilerlemeyi en-
geller. 

Bu çocuklar başarılı olmayı denemenin mükem-
mel olmaktan daha önemli olduğunu ve başa-
rısızlıklarımızın öğrenmek için bir fırsat olduğu-
nu öğrenmelidirler. Öğrencilerin zaman zaman 
hata yapması gerekir. Hatalarımızdan sonra öğ-
renme ve iyileşme sürecini modelleyip onlara 
göstermeliyiz. 

Unutulmamalıdır ki öğrencinin yaptığı bir çalış-
ma mükemmelse, önceden edinilmiş bilgi veya 
becerileri uyguluyor ve hiçbir şey öğrenmiyor 
olabilir.

Öğrencilerde Motivasyonun Geliştirilmesi İçin
Ebeveynlerin Uygulayabileceği Stratejiler

Ebeveynlerin öğrenme konusunda motive ola-
mayan çocuklarla ilgilenme stratejileri on iki 
maddede özetlenmiştir. Bu maddeler, tüm ço-
cukların gelişimi için değerlidir ancak akademik 
olarak başarısız ve motivasyonu düşük çocuklar 
için daha da önemlidir.
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1. Çocuklar, okulun çaba ve beklentileri hak-
kında ebeveynlerden hem net hem de olumlu 
mesajlar alırsa bu beklentilerini karşılamak için 
motive olurlar.

2. Çocukların iyi bir rol modelleri varsa uygun 
davranışları daha kolay öğrenirler.

3. Ebeveynler arasındaki iletişim, çocukların 
davranışlarını ve kendi algılarını dramatik biçim-
de etkiler.

4. Ebeveynlerin çocuklarının başarılarına veya 
başarısızlıklarına aşırı tepki vermeleri, çocuğun 
başarıda yoğun baskı altında kalmasına, başa-
rısızlıkla mücadelede de çocuğun cesaretinin 
kırılmasına yol açar. 

5. Çocuklar, yaptıkları işlerde yetişkinlere kıyas-
la daha çok endişe ve gerginlik yaşarlar. 

6. Çocuklar mücadele yoluyla benlik kavramını 
geliştirirler. Çocuk mücadele etmelidir, çocuk 
yerine ebeveyn mücadele ederse, çocuk geliş-
me gösteremez.

7. Ebeveynin ilgisinin hiç olmaması ya da aşırı 
düzeyde olması aynı sorunları doğurur.

8. Çocuklar, olgunluk ve sorumluluk gösterdik-
çe kademeli olarak artan bir şekilde kendilerine 
verilen güçte bir güven duygusu ve iç kontrol 
hissi geliştirirler.

9. Ebeveynler bir ebeveynin ya da öğretme-
nin aleyhinde çocukla yan yana durursa çocuk 
kendini yetişkinlerden daha güçlü hisseder ve 
muhalif olur. Bu da çocuğun gelişmesine engel 
olur.

10. Sonuçlardan emin olmadıkça yetişkinler ço-
cuklarla çatışmalara girmekten kaçınmalıdır.

11. Çocuklar, sadece rekabet halinde çalışma-
yı öğrendikçe başarıya ulaşıyorlar.  Rekabetteki 
başarısızlık durumunda, bu durumun kendilerini 
geliştirecek şeyleri öğrenmek için bir fırsat ol-
duğunu görme becerileri,  ebeveynler tarafın-
dan desteklenmelidir.

12. Çocuklar genellikle öğrenme süreci ve so-
nucu arasındaki ilişkiyi görürlerse, başarmaya 
devam ediyorlar.
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Eğitimin  En Önemlisi: 
Okul Öncesi
MEV Koleji Okul öncesi sınıflarında öğrencilerimiz yaparak-yaşayarak öğreniyor. 
Bireysel farklılıkları gözönüne alınarak hazırlanan, öğrenci merkezli, temaya dayalı 
eğitim programlarıyla yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. 
İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda üst eğitim programlarına hazırlanıyor.
Eğitimin en önemlisi: Okul Öncesi, MEV Koleji’nin 26 yıllık eğitim deneyimiyle zirveye ulaşıyor.  

Geleceğin Eğitimi, Eğitimin Geleceği

www.mevkoleji.k12.tr
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Sağlıklı ve yeterli beslenmenin anne karnından 
yaşlılığa kadar her dönemde oldukça önemli 
olduğunu söyleyen uzmanlar şeker tüketimini 
önlemenin bazı önemli püf noktaları olduğunu 
belirtiyorlar. 

Çocukların gelişme döneminde sağlıklı beslen-
me alışkanlıklarının oluşması ve ortaya çıkabi-
lecek kronik hastalıkların önlenmesi için ilk te-
meller aile desteği ile atılır. Çocuklar bebeklik 
dönemlerinden sonra anneden bağımsızlaşma-
ya başlar. Özellikle şeker tüketimiyle ilgili bilinç 
yaratmak bu dönemde çok önemlidir. 

Günlük Tüketim 5 Küp Şekeri Geçmemeli: 

Çocuklar ben duygusunun geliştiği dönemde 
kendi besin seçimlerini yapmaya başlar, okul 
dönemlerinde çocukların bes-
lenme davranışları aile kontro-
lünden uzaklaşır. Bu dönemde 
genellikle ön planda sağlıklı 
besinler yer almaz ve çocuklar 
arkadaşlarını rol model alır. Bi-
reylerin tatlıya olan duyarlılık-
ları doğuştandır, bu nedenle 
özellikle küçük yaşlarda şekerli 
besinlerin tüketimi daha fazla 
olur. Şekerin olası zararların-
dan korunmak için bebeği 
tatlıyla geç tanıştırmakta fay-
da vardır. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün önerisine göre şeker-
den gelen enerji günlük alınan enerjinin yüzde 
10’unu ve çocuklarda şeker tüketimi günlük 5 
küp şekeri geçmemelidir. Yapılan bir araştırma-
da çocukların 4 yaşından 10 yaşına kadar olan 
süreçte toplamda 5500 adet küp şeker tükettiği 
görülmüştür.

Şeker Tüketimini Önlemenin Püf Noktaları 

• Etiket okumayı alışkanlık haline getirin ve 
çocuklarınıza aşılayın. Besin etiketlerinde 
yer alan fruktoz şurubu, mısır şurubu, deks-
troz, kahverengi şeker gibi ifadelerin aslın-
da birer şeker olduğunu unutmayın.

• Günlük 1 bardağı geçmeden taze sıkılmış 
meyve suları veya şekersiz kompostolar 
tüketilebilir. Katkı maddesi olmadan hazır-
lanmış olan taze sıkılmış meyve suları hem 
çocukların vitamin-mineral tüketimini artırır 
hem de vücut için gerekli olan şeker mey-

velerde bulunan fruktozdan (meyve şekeri) 
karşılanır. 

• Hazır meyve suyu, gazlı içecekler, şekerli-a-
romalı shakeler yerine su, ev yapımı soğuk 
meyve çayı, ayran tercih edin. Su tüketimini 
artırmak için limon, elma dilimi, nane yapra-
ğı içeren suları tercih edebilirsiniz. 

• Şeker ve şekerli besinler ödül olarak tercih 
edilmemelidir. Çocuklara besinler kesinlikle 
ödül olarak verilmemelidir. Bu durum sağ-
lıklı beslenme davranışı kazanamamalarının 
en büyük nedenlerinden biridir. Çocuklara 
ödül mekanizması olarak sunulan şeker ve 
çikolata zamanla çocukların beyninde yarar-
lı besin algısına dönüşür. 

• Çocukların rol 
model aldığı kişiler şeker 
tüketimine dikkat etmeli-
dir. Çocuklar 1 yaşından 
itibaren anne ve babala-
rını rol model aldıkların-
dan ebeveynlerin yemek 
yeme davranışları direkt 
çocuklara yansır. Bu ne-
denle anne ve babalar 
tüm yeme davranışlarına 
dikkat etmelidir. Evde 
şeker yerine yenebilecek 
kuru meyve, meyveli top-
lar gibi sağlıklı alternatif-

ler bulundurulmalıdır. 

• Gün içerisinde şeker tüketimini azaltmanın 
bir yolu da protein içeren kahvaltılardır. İyi 
bir kahvaltı vücudun açlık mekanizmasını 
dengeler ve tatlı krizlerini önler. Bu yüzden 
yumurta, peynir, ceviz/zeytin, tam tahıllı ek-
mek, mevsim sebzelerinin bulunduğu den-
geli bir kahvaltı iyi bir seçenek olacaktır. 

• Beslenme eksiklikleri şeker isteğini arttırır, 
bu nedenle eksiklik görüldüğünde vitamin, 
mineral, omega-3 yağ asidi desteği mutlaka 
alınmalıdır. 

• Çocukların şeker tüketimini azaltmak için 
evde kolay ve eğlenceli atıştırmalıklar hazır-
layabilirsiniz. Besleyici bir değeri olmayan 
kek, kurabiye ve pastalar yerine kuru mey-
veler, fındık, ceviz, badem veya yulaf unu, 
tam buğday unu içeren sağlıklı tatlılar tercih 
edilmelidir.
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I.Dünya Savaşı sonrasında Sevr Anlaşması’yla 
yok olmanın eşiğine gelen ulusumuz ve parça-
lanmak istenen ülkemiz, Türk Ordularının şanlı 
Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran Büyük Taarruz-
da elde ettiği zaferle bağımsızlığını gerçek an-
lamda kazanmış; 29 Ekim 1923’te TBMM, dev-
letin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak kabul 
ederek oy birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı 
Cumhurbaşkanı seçmiştir.

Balkan Savaşı’ndan itibaren tüm cephelerde 
verilen büyük kayıplar sonucunda ülke sınırları 
içinde ancak 12 milyon kişilik bir nüfus kalmıştır. 
Uzun yıllardan sonra ulusumuz yorgun, ülkemiz 
harap bir haldedir. Her alanda üretim durmuş, 
ekonomik yaşam felce uğramıştır.

Tüm bu olumsuz koşullara karşın Milli Müca-
dele’nin muzaffer Başkomutanı Gazi Mustafa 
Kemal, bu sefer yeni bir devlet, yeni bir ülke, 
yeni bir ulus yaratmak için mücadelelerin en 
zorlusunu başlatmıştır. Tozlu, sıtmalı bir Ana-
dolu kasabasının yerinde yeni Türkiye’nin baş-
kenti Ankara hızla yükselmeye başlarken, ulusal 
bir heyecan tüm yurdu kaplamış, yepyeni bir 
ruh ve dinamizmle, her alanda ülkenin çehre-
sini değiştirecek ve geleceğini şekillendirecek 

atılımlar yapılmaya, devrimler uygulanmaya 
başlanmıştır. Şapka ve kıyafet devrimi, kadının 
toplumsal ve hukukî anlamda hak ettiği eşit yeri 
alması, Arap harflerinin yerine Latin harflerine 
geçiş genç Türkiye’nin görünümünü inanılmaz 
şekilde değiştirmiştir.

Ulusumuzun umudu olan genç kuşakların en iyi 
şekilde eğitilmesi Cumhuriyetin ilk günlerinden 
itibaren hükümetin öncelikli işlerinden biri ol-
muş, onların yetiştirilmesi, onlara yeni bir kültür 
aşılamak görevi, devletin gündeminin başında 
yer almıştır. 

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra modern 
eğitim dallarında yetişmiş eleman sıkıntısı ken-
disini hissettirmeye başlar. Bu durumun gi-
derilmesi için başarılı, yetenekli ancak maddi 
durumları yeterli olmayan öğrencilerin branş-
larında yükseköğrenim düzeyinde batı tarzında 
çağdaş eğitim almaları amacıyla yurtdışına gön-
derilmeleri projesi Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün isteğiyle 1923 yılı hükümet progra-
mına konulur. 3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i 
Tedrisat (Öğretimde Birlik) Kanunu “Ulusal, 
laik, modern bir okul” yaratmayı amaçlamıştır. 
Buna göre medreseler kapatılıyor, eğitimin her 

Kıvılcımdan Volkana; 

Bir İdeale Adanmış Hayatlar
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aşamasında devlet birincil sorumlu oluyor, din 
temelli eğitim yerine bilimsel temelli çağdaş 
eğitim kabul edilir. Bu kanun kapsamında ele 
alınan konulardan biri olan bir başka deyişle 
“Kıvılcımdan Volkana” projesi, 29 Ekim 1924’te 
yani Cumhuriyetin birinci kuruluş yıldönümün-
de açılan Maarif Vekâleti Avrupa sınavıyla haya-
ta geçirilmeye başlanır.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sizi 
birer kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup 
dönünüz!” sözleriyle Avrupa’da Almanya, Fran-
sa, Belçika gibi ülkelere eğitim almaları ama-
cıyla 8 Ocak 1925 gününden itibaren gönderi-
len ve döndükten sonra kendi alanlarının öncü 
isimleri olmuş öğrenciler arasında Sorbonne’da 
okuyan ilk Türk kadını ve Madam Curie’nin öğ-
rencisi Kimyacı Remziye Hisar, Yazar Sabahattin 
Ali, Besteci Ahmet Adnan Saygun, Kuzey Ana-
dolu fay hattının varlığını ilk kez ortaya koyan 
Jeolog İhsan Ketin, kendi kuramıyla dünyanın 
ünlü matematikçileri arasına giren Cahit Arf, 
Şair Cahit Sıtkı Tarancı, Ressam Mahmut Cûda, 
Tarihçi Enver Ziya Karal, Mühendis Şahap Koca-
topçu, Eski Çağ Bilimcileri Ekrem Akurgal, Se-
dat Alp, Suat Yakup Baydur, Jale İnan, Afif Er-
zen, Müzik Eğitimi için gönderilen Cemal Reşit 
Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Anlar, Ahmet 
Adnan Saygun gibi bir çok önemli isim yer alır.
Bu öğrencilerin ardından Maarif Vekaleti, her yıl 
düzenlediği Avrupa sınavıyla edebiyattan, mü-
ziğe, matematikten kimyaya, mühendislikten 
güzel sanatlara kadar pek çok branşta yetenekli 
öğrenciyi Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde eğiti-
me göndermeye başlar.

1929’da, 1416 sayılı ‘yurtdışında eğitim’ yasa-
sıyla uygulama düzenli hale getirilir. Başta Fran-
sa ve Almanya olmak üzere Belçika, İsviçre ve 

İngiltere, sınavları kazanan Türk öğrencilerin 
eğitim aldığı ülkeler olur. II. Dünya Savaşı dö-
neminde bir süre ara verilen uygulama savaştan 
sonra Avrupa ülkelerine ABD ve Kanada’nın da 
eklenmesiyle yoğun olarak devam eder.
Devletimizin yurtdışına eğitim için gönderdiği 
öğrencilere ayırdığı ödenek gittikleri ülkelerin 
sosyal yaşantıları içinde de var olmalarını ve 
başları dik bir yaşam sürmelerini sağlamıştır. 
1930’lu yıllarda öğrencilere verilen 96 liralık ay-
lık, Türk Lirası’nın o dönem Avrupa ülkelerindeki 
değerinin yüksek olması ve özellikle okudukları 
ülkelerde birbiri ardına yapılan devalüasyonlar 
sonucu ellerine geçen miktarın artması onla-
ra eğitim gördükleri ülkelerde rahat bir yaşam 
sağlamıştır.

Avrupa’da yaşanan karışıklıklar ve ardından 
İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi sonu-
cunda bir talimat yollanır ve öğrencilerin ülke-
lerine geri dönmeleri istenir. Bu talimat doğrul-
tusunda 1940’ta bin civarında öğrencinin yurda 
döndüğü tahmin edilmektedir. Almanya’dan 
dönenlerin büyük bir kısmı daha sonra Alman-
ya’nın Türkiye’ye öğrenciler konusunda verdiği 
garanti ve savaşın ilk yıllarda Almanya’nın sınır-
ları dışında olması nedeniyle bu ülkeye dönerek 
öğrenimlerini devam ettirmişlerdir.

Atatürk’ün eğitim ve kültür reformunda yete-
nekli Türk gençlerinin yükseköğrenim için yurt 
dışına gönderilmesi projesi özel bir yere sahip-
tir. Bu aydınlanma projesi çerçevesinde bazı 
gençler, Ulu Önder’in arzusu ve bizzat yönlen-
dirmesiyle gönderilmiş, yurda dönüşlerinde 
üniversitelerimizde görev alarak, bilim dallarının 
kurucu kadrolarının oluşturulması ve üniversite 
reformunun kurumsallaşmasında çok önemli bir 
rol oynamıştır. 

Arka sıra soldan sağa: Nüvit Arıcan, Necip Tolon, Emin Ünalan, 
Haşim Şensoy, Lütfullah Ulukan, Mustafa Bayram, Tahsin Önalp, Şükrü Topsakal. 

Oturanlar soldan sağa: Prof. Seyfettin Saraçoğlu, Adnan Erkmenol, Bedrettin Sarp, Suat Seyhun
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BAŞARI 
Sınavda mı ? 

Öğrencide mi? 
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Bu yıl değişen sınav sistemleri doğal olarak öğrencilerde, velilerde, öğret-
menlerde bir panik havasına ve artan kaygıya sebep oldu. Sınavlarda hangi 
dersler olacak? Kaçıncı sınıf kazanımlarına ağırlık verilecek? Katsayılar ne 
olacak? Okul ve gelecek kaygısı da bütün bu soruların yanında cabası... Bü-
tün bu kaygının temelinde yatan hedef öğrencinin yerleşeceği iyi bir okul 
ve sonrasında kariyer basamaklarına tırmanabileceği, göz önünde bir üni-
versite. Bu süreç içerisinde başarılı olmak kavramını ele almak zorundayız. 
Başarı; kime göre, neye göre başarı? Akademik başarıyı ölçerken veya hedef 
belirlerken bazı noktaları gözden kaçırıyor muyuz? Ölçme ve değerlendirme, 
sıralama yapmak için yapılır; peki ya başarı nedir?

Önce bireysel farklılıkları göz önünde bulundur-
mamız gerekir ki bu ebeveynlerin çoğu kez ka-
bullenmek istemedikleri durum. Her öğrencinin 
akademik anlamda kapasitesi vardır. Başarı öğ-
rencinin kapasitesinin en üst noktasına varmış 
ya da yaklaşmış olmasıdır. 

Peki ya bunu nasıl anlayacağız? Asıl olay burada 
başlıyor. Öğrenciyi doğru tanıma, analiz etme, 
kişiye özgü program, doğru hedef belirleme, 
olumlu motivasyon vb. gibi Bunu yapabilmemiz 
için de iyi bir ekibe ihtiyacımız var. Ekipte baş-
rol oyuncusundan yardımcı oyunculara kadar 
herkes görevlerini çok iyi oynamalı ve birbirine 
destek olmalı.

Doğru Hedef Belirleme: Bunu yapabilmemiz 
için başlangıç noktamızı iyi tespit etmeliyiz ki 
işin en önemli noktalarından biri doğru ölçme 
ve değerlendirmedir. Öğrencinin kısa vade-
li ulaşabileceği ve hiç kimseyle kıyaslamadan 
reel, dersler bazında hedefler belirlemek gere-
kir ki öğrenci emek verip çalıştığında koyulan 
hedefe vardığını veya yaklaştığını görüp motive 
olsun.

Doğru Bir Çalışma Programı: Program hazır-
larken rutinin dışına çıkılmalı. Siz kâğıt üstünde 

dünyanın en güzel çalışma programı hazırla-
dığınızı düşünürsünüz. İş uygulamaya gelince 
program öğrencinin dokusuna uymuyorsa bu 
bir kağıt parçasından öteye geçmez. 

Öncelikli iş, öğrenciyi tanımaktan geçiyor. Aile 
yapısı nedir, nelerden hoşlanır, dersler bazında 
ön yargıları var mı? Hangi derslerde daha iyi so-
nuç alıyor? Hangi derslerde zorlanıyor? Kurallı 
bir çalışma programı mı (saat saat), yoksa esnek 
bir çalışma programı mı? Molalar nasıl olmalı? 
Serbest zaman ödüller vb.

      
İsmail AYIK

 
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi 

Müdür Yardımcısı                           
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İyi Bir Danışman: Evet başarı aslında iletişimle 
başlar. İletişim kabukların kırılması ile olur. Öğ-
rencinin kendini anlatabileceği yakın hissettiği 
bir danışmanı olmalı. Bu diyalog başarının en 
önemli anahtarlarından biridir. Danışmanına 
güvenmeli ve doğru yönlendirildiğini, istim 
üzerinde olduğunu anlamalı, hissetmeli ve dö-
nütlerini buna göre almalı. 

Danışmanı da öğrencisini iyi tanımalı ona süs-
pansiyon olmalı. Öğrenciyi aile ve sınav baskısı, 
yoğun çalışma temposu, sınav psikolojisi, gele-
cek kaygısı, sürekli ölçme ve değerlendirmeye 
maruz kalma gibi konularda desteklemeli ve 
doğru yönlendirmeli.

Motivasyon ve İstikrar: Sınav grubu öğrenci-
lerini analiz ettiğimizde grafiklerinde çok fazla 
inişler ve çıkışlar gözlemleriz. Bu iniş ve çıkışla-
rın sebebi olarak öğrencinin kapasitesi, o yıla 
kadar getirdiği bilgi birikim ve donanım, kitap 
okuma alışkanlığı, ders çalışma alışkanlığı, sınav 
psikolojisi, çok yüksek hedefler koyma, çalış-
ma temposu, gelecek kaygısı, aile baskısı gibi 
umurları gösterebiliriz. 

Her öğrenci yılın başında müthiş bir azimle ders 
çalışmaya başlar. Yukarıda saydığım sebep-
lerden dolayı farklılık gösteren süreçlerde iniş 
ve çıkışlar başlar. Bu inişleri iyi tespit eden bir 
grubunuz varsa (öğrenci, idare, aile, danışman, 
rehber öğretmen) ve öğrenci iyi yönlendiriliyor-
sa kısa süreli inişleri kolaylıkla altın dokunuşlarla 
yukarıya çekebiliriz.

Sınav Psikolojisi: Aslında karmaşık gibi duran 
kolay çözülebilecek bir durum. Nasıl mı? Kaygı! 
Kaygı neden oluşur? Yaptığımız bir işte tecrü-
besizsek veya yaptığımız iş ile ilgili ne yapabi-

leceğimizi kestiremiyorsak kaygı oluşur. Kaygı, 
başarıyı aşağıya çeken en önemli faktörlerden-
dir. Peki, kaygı nasıl azaltılabilir? 

Öğrencinin çalışma programının analizi iyi tutu-
lursa (kazanımlar ile ilgili neyi ne kadar yapa-
bildiğini, hangi kazanımlara hâkim, hangi ka-
zanımlarda zorlanıyor, bunları bilirse) ve ölçme 
değerlendirme doğru zamanlarda ve doğru 
zorluk derecelerinde seçilmiş ve yapılmışsa öğ-
rencinin ortalaması çıkar. 

Bu da öğrenci, örnek verecek olursak 120 so-
ruluk bir sınavda istatistiği 85 net civarında ise 
sınav öncesi ben bu sınavda 40 nete iner miyim 
ya da şansım yanımda olsa da 110 net yapabilir 
miyim, gibi kaygı oluşturacak veya beklentisini 
yükseltecek sorulardan kendini arındırmış olur. 

İyi bir ekip çalışmasında doğru yapılmış bir ölç-
me değerlendirmenin standart sapması çok 
düşük olur. Evet, öğrenciye bu gösterilirse işte 
sınav kaygısını en aza indirgemiş oluruz.

Aslında sınavın şekli ne olursa olsun, kazanımın 
bizden ne şekilde geri istenildiği değil; kendi-
mizi doğru analiz etmemiz, kendimize doğru 
hedefler koymamız, zaman denetimimiz, doğru 
programlama, iletişim ve ekip çalışması başarı-
nın anahtarıdır. Sonuç olarak sınav, başarıyı öl-
çer; hayat ise mutluluğu...
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Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi

MEV Koleji

Özel Okulları

İzmir Güzelbahçe, 
Ankara Çayyolu, İstanbul Basınköy ve 

Büyükçekmece’deki Eğitim Kampüslerinde güçlü 
öğretmen kadromuzun, modern eğitim teknolojileriyle verdiği

   eğitimle akademik başarıda zirvede yer alan MEV Koleji öğrencileri, 
açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzları, sanat atölyeleri ile donanmış 

temiz, ferah ve güvenli bir eğitim kampüsünde öğrenim görmenin tüm ayrıcalıklarını 
yaşar ve yaşamın her alanında başarılı, özgür, çağdaş, nitelikli bireyler olarak yetişirler.

www.mevkoleji.k12.tr
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Kitap 
Önerileri

Kitap 
Önerileri

..
.. ..



Kanadı Kırık Kuşlar / Ayşe Kulin
Everest Yayınevi - 392 sayfa

Aklımda Deli Sorular / Tuba Köseoğlu Okçu
Hürriyet Kitap - 236 sayfa

Kalbine Dokun / Berna Uslu Kaya
Elma Yayınevi - 36 Sayfa

Sevgi Öğretmeni / Sinan Yağmur
Kapı Yayınları - 262 sayfa
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1930’ların Almanyası... Nazilerin baskısından bunalan Yahudi asıllı tıp dok-
toru Gerhard Schlimann, çemberin yeterince daraldığını, kendisi ve ailesi 
için tek çarenin kaldığını hisseder: Kaçmak... Ancak her yere yayılan ayrım-
cılığın cenderesindeki bir dünyada insanca yaşanacak bir yer bulmak hiç 
de kolay değildir. Zira Gerhard Schlimann ve diğer Yahudilere sözümona 
gelişmiş ülkeler bir bir sırt çevirirken, bir tek Avrupa’nın kıyısındaki genç bir 
Müslüman ülke kucak açar: Türkiye Cumhuriyeti... Ayşe Kulin, Kanadı Kırık 
Kuşlar’da 1930’ların Almanya’sından 2000’lerin Türkiye’sine uzanan bir aile-
nin dört kuşaklık hikâyesini anlatıyor bizlere. (Tanıtım Bülteninden)

Hayatımızın merak kelimesi üzerine kurulu olabileceği ihtimalini hiç düşün-
dünüz mü? Bir karar verirken ‘acaba’ demek bile bir merak…  Öyle ya da 
böyle; yapılan hemen her şey, alınan herhangi bir karar, başka bir seçeneği 
yok etmek değil midir?  Tam da bu sırada o seçenekleri ‘merak etmiyor 
muyuz?   Sıkça duyduğumuz ama nedenini nasılını bilmediğimiz tam 533 
soru! Dünyada ölümsüz bir canlı var mı?  Kalp masajı yaparken hangi şarkıyı 
söylemeli? Hangi futbol maçında 11 futbolcu birden ölmüştür? Ahırın sahi-
bi dingo kimdir? Uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası yaptırabilir miyim? 
Niçin kendi kendimizi gıdıklayamıyoruz? (Tanıtım Bülteninden)

Kalpler Ülkesi’nde keşfe çıkan Sarp ve arkadaşları, tatsız bir manzarayla kar-
şı karşıya kalırlar. Her yer çöple dolmuş, hatta minik bir kuşun gagasına sakız 
yapışmıştır. Derken gizemli bir kız çıkagelir, onların kalplerine dokunur ve 
her şey değişir… Sarp ve kırk bir arkadaşı, kendi ülkelerinden başlayarak 
rengârenk bir dünya için yola çıkıyor, ilk adımlarını da bu kitabın içine atıyor-
lar. Dokundukları yeri tatlı kelebekler saran, mavi kurdeleli çocukların hikâ-
yesi bu. Kumbaralarını güzelliklerle dolduranlar için bir çağrı… Kitabımız 
Sarp ile kırk bir arkadaşına umut olmak için yazıldı ve tüm geliri Türkiye’deki 
‘Canavan’ Hastası kelebek çocuklara bağışlandı. İki kapak arasında da olsa 
onların masal gibi hayatlarına umut olsun diye. (Tanıtım Bülteninden)

Kimine göre bir meslek, kimine göre bir kariyer vesilesi, kimine göre de 
sosyal güvence yolu olarak görüldü öğretmenlik. Öğretmenlerin seven 
sarmalayan aydın ve bilge yüreği pek görülmedi, görülmek istenmedi.  
Oysa sevgi yolunun ışıklarıydı gözleri, karamsar ve başa gelen olmaz işlerin 
umutsuzluğunda naif bir ümit sesiydi sözleri. Değerlerini ya okuldan me-
zun olunca yahut da onları toprağa verince anladığımız kahramanlarımızdı 
öğretmenlerimiz. Bize kimsenin sabır göstermediği yerde sabrederek sabrı 
öğreten, önemsenmediğimizi hissettiğimiz de “sen değerlisin” sözünü yü-
reklerimize akıtan sevgi kaynağımızdır öğretmenler. (Tanıtım Bülteninden)
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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. 


