MİLLİ EĞİTİM VAKFI 37. YILINDA ANITKABİR’DE ATANIN HUZURUNDA
Başarılı ancak maddi imkanları sınırlı öğrencilere eğitim desteği veren Millî Eğitim Vakfı, 37. kuruluş yıl
dönümü etkinlikleri çerçevesinde kuruluş günü olan 19 Şubat’ta gerçekleştirilen törende Başöğretmen
Atatürk'ün manevî huzuruna çıktı. Milli Eğitim Vakfı kurucuları, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri,
çalışanları, Türkiye’nin farklı bölgelerinden bağışçıları, öğretmen, veli ve öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen törende 1000’i aşkın kişi yer aldı. Saat 14.00’te Aslanlı Yol’un başında toplanarak
yürüyen grup, Atatürk Mozolesi’ne çelenk bıraktı. Daha sonra heyettekilerle birlikte Misak-i Milli
Kulesi’ne geçen Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
MEV Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu Anıtkabir Özel Defterine şu mesajı yazdı: “Millî Eğitim
Vakfı’nın 37.kuruluş yılında; vakfımızın Genel, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri, Bağışçılarımız,
Genel Müdürlük personeli, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerimiz olarak, Türk millî
eğitim hizmetlerine katılmanın ve katkıda bulunmanın haklı gururu ile huzurundayız. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke olma hedefine ulaşmamızı
gerçekleştirecek çağdaş bilgi ve beceri donanımına sahip, vatanını ve milletini canından çok seven ve
daima yüceltmeye çalışan, geleceğimizin teminatı ve güvencesi gençlerimizi yetiştirme hizmetlerine
büyük bir heyecanla devam etmekteyiz. Bu amaçla mevcut okullarımızın sayısını arttırmak ve daha çok
öğrencinin okullarımızda çağın gereklerine ve ülkemizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına uygun, nitelikli
bir eğitim almalarını sağlamanın çabası içindeyiz. Aziz Atatürk, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.
Ruhun şad olsun.”
Anıtkabir ziyaretinin ardından MEV Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda söz alan İhsan Özçukurlu,
şöyle konuştu: “Bugün, Başöğretmen Atatürk’ü ziyaret ederek, onun çağdaş medeniyetler seviyesinin
de üstünde lider ülke olma ülküsüyle başlattığı eğitim ve aydınlık gelecek idealine sahip çıkma
kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Gençlerimizin devletimizin, milletimizin ve cumhuriyetimizin
değerlerine bağlı, eğitimli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1981 yılında
çıktığımız bu yolda vakfımız Türkiye’nin en güvenilir sivil toplum örgütleri arasında yerini almıştır.
Amacımız nitelikli eğitimi ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırarak Başöğretmen Atatürk’ün
eğitim idealini yıllar boyu sürdürmektir. Vakfımız geçtiğimiz 37 yılda bağışçılarının desteğiyle
oluşturduğu ve sayısız eserle milli eğitimimize aktardığı 2 milyar TL’ye yaklaşan yatırımla ülkemize 133
okul yaptırmış, 30 bine yakın çocuğumuza ve gencimize karşılıksız burs vermiş, yatılı okutmuştur ve
okutmaya devam etmektedir. Soma şehitlerimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca sağladığımız
MEV Eğitim Bursunun yanı sıra, öğretmenevlerimize ve şehit gazi çocuklarımıza olan desteğimiz de
artarak devam etmektedir. İnanıyorum ki; Milli Eğitim Vakfı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki
yıllarda da; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek ülkemizin aydınlık yarınlarının en önemli
mimarlarından biri olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle vakfımıza katkı sağlayan tüm kurum ve
kuruluşlara, hayırsever bağışçılarımıza, öğretmen ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, aramızdan
ayrılanları rahmet ve minnetle anıyorum”
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