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BAŞKAN’IN MESAJI

A. Remzi SEZGİN
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Millî Eğitim davasına gönül vermiş dokuz tüzel, yirmidokuz gerçek kişi ile kurulan Vakfımız
bu yıl otuzyedinci yılını kutlamaktadır.
Kuruluşundan bugüne kadar okul, öğrenci yurdu, öğretmenevi yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığına devreden Millî Eğitim Vakfı, bir taraftan çalışkan muhtaç öğrencilere karşılıksız ilk
ve ortaöğretim, yükseköğretim öğrencilerine burs vermekte, diğer taraftan yatılı okullarda
öğrenim gören öğrencilerin giderlerini karşılamaktadır. Vakfımız bu ve benzeri katkıları artırarak sürdürmektedir. Vakfımız yönetiminde görev alanlar; herhangi bir maddî karşılık beklemeden bir eğitim gönüllüsü ve Türkiye sevdalısı anlayışı ile hizmet etmişler ve etmektedirler.
Millî Eğitim Vakfının kuruluşunda ve uzun yıllar Vakfın yönetiminde önemli görevler üstlenen
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı İhsan ÖZÇUKURLU’yu 17 Ağustos 2018 günü ebedi istirahatgahına tevdi ettik. Vakıf hizmetlerindeki bayrağı Yönetim Kurulunun 11 Eylül 2018 tarihli
kararıyla teslim aldık. Hizmetleri, Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunu da dikkate alarak
devam ettireceğiz.
Bu kapsamda; yepyeni bir heyecan ve istekle başladığımız 2018-2019 eğitim-öğretim yılının
MEV Koleji Özel Okulları ve ülkemizdeki tüm okullar için; huzurlu, sağlıklı, çağdaş bir eğitim
ortamında, başarılı ve verimli geçmesini yürekten diliyor, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını kutluyorum.
Eğitimin birey için “insan olma”, toplum için “varlığını sürdürme” hakkı olduğunun bilincinde olan Millî Eğitim Vakfı, sürekli gelişim stratejileri ve çağdaş vizyonuyla, teknolojik gelişmeler çerçevesinde Ülkemizde nitelikli eğitimin öncüsü ve modeli olma görevine kararlılıkla
devam etmektedir. Vakfımız; bu görev çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmet ve çalışmaları
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ile kamuoyunda oluşan güvenle kurduğu MEV Koleji Özel Okullarında Büyük Önder Başöğretmen Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimizi O’nun ilke ve hedefleri
doğrultusunda yetiştirme sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir.
Bu doğrultuda; Ankara, İstanbul ve İzmir’de mevcut dört MEV Koleji kampüsü sayısını artırmayı İzmir, Gaziantep, Ankara ve Mersin’de yeni MEV Kolejleri yaparak örnek/model okul
kampüslerini millî eğitimimize kazandırma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bunlardan
İzmir Bornova MEV Kolejinin gerçekleştirilmesine esas projelendirme işlerini tamamladık.
İnşaatın hafriyat ve iksa işlerine 18 Temmuz 2018 tarihinde ihale ederek başladık. Üst yapı
ihalesi için ön yeterlik ilanına çıktık. İnşaatına Ocak ayı başında başlamayı ve bir yıl içinde
tamamlayarak hizmete açmayı plânlıyoruz.
Bornova MEV Kolejinin projelendirilmesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde iki
bin öğrencinin eğitimi için ihtiyaç duyulan hacimlerle birlikte, özellikle bu okullarda eğitim
alacak çocuklarımızın bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yetişmelerini sağlayacak tasarım,
beceri atölyelerine yer verilmiş, yüzme havuzu, spor ve konferans salonları da yerleşkeye
eklenmiştir. Okul, bu okulda eğitim görecek öğrencilerin mutluluğuna mutluluk katan bir
mekân olarak yakın çevreye, yetişkinlere de yıl boyu hizmet edecek sosyal ve kültürel etkinlikler için plânlanmıştır. Plânlanan tesislerin ülke genelindeki eğitim yapılarına örnek olması
hedeflenmektedir.
Eğitimin bir ülkenin geleceğinin güvencesi olduğu bilinciyle eğitim kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla hedefimiz, sorgulayan, özgür düşünen, 21.Yüzyıl becerilerini
öğrenen, geleceğin dünyasına hazır, kodlama ve robotiği kavramış gençler yetiştirmektir.
Bu amaçla; Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarını yaparak-yaşayarak öğrenilebilmeleri için, yarının dünyasının gerektirdiği üst düzey beceriler elde edebilmelerini sağlayacak, “Teknoloji ve İnovasyon” Laboratuvarlarını da
kurarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk.
Öğrencilerimizin; özgüven ve sorumluluk sahibi, yenilikçi, yaratıcı, sentez ve analiz yapma
düşünme becerileri gelişmiş, öğrenme sürecinde aktif yer alan bireyler olmalarına katkıda
bulunacak bir yabancı dil eğitim programı olan Cambridge Uluslararası Programı’nı uygulamaya başlıyoruz.
Ülkemizin gelişmesinin, eğitimdeki başarımızla ölçüldüğünün farkında ve bilincindeyiz. Öğretmenlerimiz, anne ve babalarla yaşadığı toplum için doğru ve ahlaklı, bilgili ve kültürlü,
kendine güvenen gençleri yetiştireceklerdir. Öğrencilerimiz; MEV Koleji Özel Okullarında
kazanacakları çağdaş bilgi ve becerileri, değerli birikimleri ve başarıları çevresinde, ülkemizi
ve dünyaya anlatan kişiler olacaklardır. MEV Koleji Özel Okullarımızın ülkemizde ve Dünya’da elde edilecek akademik ve sosyal başarılarla göğsümüzü kabartacağına inanıyoruz.
Ulu Önder Atatürk’ün; “En Büyük Eserim” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin
95. Yıl dönümünü nedeniyle, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
başta olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum.
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Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler
Merkez Yönetim Kurulunda Görev Değişikliği

A.Remzi SEZGİN
MYK Başkanı

Mehmet TEMEL
MYK Başkan Yrd.

Talat BULUT
MYK Başkan Yrd.

Hakkı GÜNGÖR
MYK Üyesi

Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu’nun vefatı nedeniyle toplanan Milli Eğitim
Vakfı Merkez Yönetim Kurulu yeni Başkan ve Başkan Yardımcılarını belirledi. Yapılan toplantıda
Milli Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan A.Remzi Sezgin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Mehmet
Temel görevine devam etti. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan Talat Bulut ise
Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Merhum İhsan Özçukurlu’nun vefatı nedeniyle boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliğine ise Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hakkı Güngör davet edilerek görevine başladı.

Bağışçılarımızın Adı İlkokulda Yaşatılacak
Merhum bağışçılarımız Ayşe Firdevs Orgun ve Kurtuluş Savaşımızda gösterdiği kahramanlıklarla İstiklal Madalyası alan
eşi Lütfi Orgun’un isimleri İstanbul Arnavutköy’de yaptırılacak olan 24 derslikli ilkokula verilecek. Merkez Yönetim
Kurulumuz, bağışçılarımızın vasiyetleri dikkate alınarak Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacak okula “Millî Eğitim
Vakfı Firdevs-Lütfü Orgun İlkokulu” ismi verilmesi amacıyla,
Bakanlık’la bir protokol hazırlanması ve okulun yapımı için
toplam 5 milyon TL değerinde maddî destek sağlanması kaFirdevs ORGUN rarı almıştır.

Lütfü ORGUN

Genel Merkezimizde Brifing Düzenlendi
26 Ekim tarihinde Genel Merkezimizde MYK Başkanımız,
MYK Başkan Yardımcılarımız, Genel Müdür Vekilimiz, Vakıf
İç Denetçimiz, Birim Müdürleri ve Genel Merkez personelimizin katılımlarıyla bir koordinasyon ve bilgilendirme
brifingi düzenlendi. Vakfımızın Stratejik hedef ve amaçları
doğrultusunda birimlerimizin yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili sorun ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştığı brifingin periyodik olarak devam etmesi
hedefleniyor.
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Bornova MEV Koleji Temel Atmaya Çok Yakın
Milli Eğitim Vakfı tarafından İzmir Bornova’da yapımına başlanan ve bölgede önemli bir ihtiyacı karşılaması hedeflenen MEV Koleji Bornova Eğitim Kampüsünün yapım çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 14 bin metre karelik bir alan üzerinde, 38 bin metre kare kapalı alana sahip olması planlanan
kampüs sahası üzerinde yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayı içinde Hasoğulları – Tek Ağaç Yapı İş Ortaklığı ile imzalanan sözleşme gereği yapı temeli için arsanın etrafına
711 adet yaklaşık 18 m derinliğinde iksa (kazık) yapımı işi tamamlandı. Toplamda 130 bin m³’lük
hafriyat işi ise 2018 Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacak.
Diğer yandan iksa ve hafriyat işleri tamamlandıktan sonra yapım işi müteahhidinin belirlenmesi
amacıyla 5 Kasım 2018 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komisyonca
Genel Merkezimizde yüklenici firma ön seçimleri gerçekleştirilmiştir. Yapım işinin yüklenici firmasının belirlenebilmesi için keşif, metraj ve teknik şartnameler konusunda çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığı zaman idari bina, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise binaları, çok amaçlı salonlar,
kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu gibi tesisleri, mimari yapısı ve peyzaj düzenlemesi ile
bulunduğu çevreye kimlik kazandıracak MEV Koleji Özel Bornova Okulları’nın, ülke genelinde örnek alınacak eserler ve eğitim kurumları olarak faaliyet göstererek, ülkemizin millî eğitim yükünün
paylaşılmasına, kalitesinin yükseltilmesi hizmetlerine önemle katkı sağlanması hedeflenmektedir.
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Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler
Millî Eğitim Bakanımızı
Ziyaret Ettik

Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu (merhum), Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Mehmet Temel ve Genel Müdür V.
Funda Kahraman, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk’u makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler ve iyi dileklerini sundular.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Yeni Görevler
MYK Üyemiz Prof.Dr. Yusuf Tekin, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Tekin, beş yıldır MEB’de müsteşarlık görevini yürütüyordu. MYK Üyemiz Kemal Şamlıoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na Üye olarak atandı. 2016-2018 yılları arasında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şamlıoğlu,
2018 yılı Eylül ayından bu yana Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreterliği görevini de
yürütmekte.

Gaziantep MEV Koleji İçin İlk Adım Atıldı
Yönetim Kurulumuzun ilgili kararı gereği, Gaziantep ilinde
bir MEV Koleji eğitim kampüsü yapılması için Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gazikonut İnş. San. Taah.
ve Tic. A.Ş.’nin sahibi olduğu Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, 978 ada, 8 parselde bulunan
19.000,25 m2 okul arsası ile 9 parselde bulunan 3528,28
m2 arsa olmak üzere toplam 22.528,53 m2’lik arsanın vakfımız adına tapu tescil işlemleri 18.05.2018 tarihinde MEV
Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Mehmet
Temel ve Talat Bulut’un Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Sn.Osman Toprak’la yaptıkları görüşme ile tamamlandı. Okul yapımı planlanan arsa
için avan proje çalışmaları kapsamında değerlendirmek üzere gerekli bilgi ve belgeler belediyelerden temin edilmiş olup proje çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

Piraziz’li Öğrencilerden Örnek Davranış

Giresun’daki Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek
tasarruf amacıyla biriktirdikleri parayı Milli Eğitim
Vakfı’na bağışladı. “Nasıl Bir Gençlik” çalışması
kapsamında, tasarruf etmek ve yardımlaşmak amacıyla oluşturulan okul kumbarasında dört ay para
biriktiren öğrenciler, biriken parayı Milli Eğitim Vakfı’na bağışlayarak yaşıtlarına örnek oldular. Harçlıklarını biriktirerek Vakfımıza katkı sağlayan 86 duyarlı öğrencimize ve fedakar öğretmenlerine Vakfımıza
yaptıkları bu çok anlamlı katkı nedeniyle okulları adına bir teşekkür belgesi düzenlenerek ulaştırıldı.
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Kaybettiklerimiz
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu
Ülkemizin eğitimine, aydınlık yarınlarına katkı sağlamak
amacıyla hayatını vakfeden eğitim gönüllüsü ve Türki’ye
sevdalısı duayen eğitimci, örnek insan İhsan Özçukurlu
11 Ağustos’ta geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Araştırma ve
Eğitim Hastanesi’nde 5 gün süren yaşam mücadelesini
kaybetti. 17 Ağustos Cuma günü Merhum Özçukurlu
için Vakıf Genel Merkezimizde ailesi, sevenleri, Genel
Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürlük ve
MEV Koleji personelinin katılımlarıyla düzenlenen törende konuşan MYK Başkan Yardımcılarımız Mehmet
Temel ve Talat Bulut, Özçukurlu’nun Vakfımıza ve Millî
eğitimimize yaptığı değerli hizmetleri ifade ettiler.

Düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii’ne götürülen Özçukurlu için cenaze namazı kılındı.
Namaza, Özçukurlu’nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Milli
Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ve eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı. Özçukurlu, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asrî Mezarlığı’na defnedildi. Değerli büyüğümüz,
saygıdeğer İhsan Özçukurlu’yu her zaman Vakfımıza, Millî Eğitimimize ve ülkemize yaptığı unutulmaz hizmetleriyle özlem ve saygıyla anacağız.

Genel Kurul Üyemiz Abdullah Nişancı
Müsteşarlığı döneminde millî eğitimimize ve özellikle mesleki
teknik eğitime çok önemli katkıları olmuş Milli Eğitim Bakanlığı
Eski Müsteşarı ve Vakfımız Genel Kurul Üyesi Abdullah Nişancı 21 Ekim 2018 tarihinde tedavi gördüğü Ankara’da hayatını
kaybetti. Nişancı’nın naaşı 22 Ekim Pazartesi günü Konya Hacı
Veyis Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi. 1928 Konya doğumlu olan Nişancı,
Konya, Bursa, Kıbrıs-Lefke gibi illerde görev yaptıktan sonra
Bakanlık Müfettişi olmuş ve Talim Terbiye Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı yaptıktan sonra emekli olan Nişancı daha sonra, Bakanlık
Müsteşarlığı’na getirilmiş ve ikinci kez emekliye ayrılmıştı. Saygıdeğer büyüğümüze Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine
ve Millî Eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz.
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MEV Koleji Özel Okulları Yeni Eğitim

MEV Koleji Özel Ankara Okulları Zehra Andaç Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 20182019 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Koordinatör Müdürümüz İbrahim Uzun’un açış konuşması ile başladı. Uzun’un ardından kürsüye gelen MYK Başkanımız Ahmet Remzi Sezgin
günün anlam ve önemini belirten konuşmasında: “Eğitimin birey için ‘insan olma’, toplum
için ‘varlığını sürdürme’ hakkı olduğunun bilincinde olan Milli Eğitim Vakfı sürekli gelişim
stratejileri ve çağdaş vizyonuyla, teknolojik gelişmeler çerçevesinde Ülkemizde nitelikli
eğitimin öncüsü olma misyonuna kararlılıkla devam etmektedir. Vakfımız bu misyon çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmet ve çalışmaları ile kamu oyunda oluşan güvenle kurduğu
MEV Koleji Özel Okullarında Büyük Önder Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği
gençlerimizi O’nun ilke ve hedefleri doğrultusunda yetiştirme sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. MEV Koleji’nin ülkemizde ve Dünya’da elde edilecek akademik
ve sosyal başarılarla göğsümüzü kabartacağı, öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizin
mutlu ve başarılı olacağı bir yıl diliyorum.” sözlerine yer verdi. Başkanımızın ardından kürsüye gelen Fen Lisemizden mezun olarak, Tıp Fakültesini kazanan öğrencimiz Bahar Sıla
Yılmaz, yaptığı konuşmada MEV ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.
1.sınıf öğrencilerimizin söylediği Türkçe ve İngilizce şarkılarla törenimiz sonlandı.
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda MYK Başkan Yardımcımız Talat Bulut’un
katılımlarıyla gerçekleşen açılış törenimiz, Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen ve Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürümüz İbrahim Duman’ın öğrenciler eşliğinde Atatürk büstüne
çelenk sunarak, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşımızı okumasıyla başladı. Müdürlerimizin yaptığı açış konuşmalarının ardından kürsüye
gelen MYK Başkan Yardımcımız Talat Bulut yaptığı konuşmada “Sevgili Öğrenciler; sizler bu ülkenin geleceği, umudu ve hayallerisiniz. Aydınlık yarınları sizler
oluşturacaksınız. Sorumluluklarının bilincinde, öz güveni gelişmiş, araştıran, sorgulayan, düşüncelerini özgürce ifade eden, insani değerlere sahip çıkan, çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı bireyler
olarak ülkemizin yarınlarını inşa edeceksiniz.Milli Eğitim Vakfı Ailesi olarak hepimizin sağlıklı, mutlu, başarılı
bir eğitim-öğretim yılı geçirmesini diliyorum” sözlerine
yer verdi. Bulut’un konuşmasının ardından öğrencilerimizin hep bir ağızdan söylediği MEV marşıyla 20182019 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni sona erdi.
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Öğretim Yılına Coşkuyla “Merhaba” Dedi
Uzun yaz tatilinin ardından öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları yönetici, öğretmen ve çalışanlarının ilk gün heyecanına MEV Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcımız Mehmet Temel ve MEV Denetim Kurulu Başkanımız Aydın Özyar da ortak
oldu. Gerçekleştirilen ilk törende açış konuşmasını Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer yaptı.
Daha sonra kürsüye Gelen MYK Başkan Yardımcımız Mehmet Temel konuşmasında: “Geleceğimizin güvencesi sevgili öğrenciler, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk bizlere Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk Milleti için çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke olmak
hedefini göstermiştir. Bu hedefe ulaşmak elbette kolay olmayacaktır. Bu hedef zor bir hedefdir.
Önemli olan zoru yenmek ve imkansızı başarmaktır. Bu kolay bir hedef değildir. Bu hedef büyük
düşünenlerin koyduğu bir hedeftir. Bizim eğitim kurumlarımızın amacı da bizi o hedefe götürecek
yüksek nitelikli, yetkin ve ekonomik büyümemize katma değer sunabilecek insanları yetiştirmektir.
Bilgi kimdeyse güç ondadır. Bizim de bilgi ve teknoloji toplumu olma zorunluluğumuz var. Mikro
teknoloji, biyo teknoloji ve nano teknolojinin giderek geliştiği, dijital teknolojinin yaygınlaştığı bir
çağda yaşıyoruz. Bu teknolojilere sahip olan, geliştiren ve kullanan ülkeler çağın lideri olacaktır. Bu
gerçekleri görerek yeni öğretim yılının ülkemiz için, milletimiz için, tüm eğitim camiası ve MEV Kolejleri için başarılı geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Törende 8. sınıf öğrencilerimiz, 5. sınıf
öğrencilerimize; 12. sınıf öğrencilerimiz, 9. sınıf öğrencilerimize MEV Ailesine “Hoş geldiniz çiçeği”
takdim ettiler. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin katıldığı tören ortaokul öğrencilerimizden oluşan
dans takımının muhteşem gösterisi ile sona erdi.
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda gerçekleştirilen tören Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim
Çoksak’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ve İlkokul-Ortaokul
Müdürümüz Neriman Öztürk’ün açış konuşmaların ardından kürsüye gelen Çoksak, yaptığı konuşmada “Sizler okulumuzda kişiliği gelişmiş, ilke ve hedefleri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven
ve koruyan, büyüklerine karşı saygılı gençler olarak
yetiştirileceksiniz. Yetkin, etkin ve seçkin olmanın
hedeflerinizin en önemli unsurları arasında olmasını
temenni ediyorum.” diyerek öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. 4.sınıf öğrencilerimizin jimnastik
gösterilerinin ardından 7.sınıf öğrencilerimizden Beril Nur piyano dinletisini gerçekleştirdi. 7 ve 8. sınıf
öğrencilerinden oluşan modern dans grubu dans
gösterilerini sundular ve öğrencilerin hep bir ağızdan
MEV Marşı’nı söylemelerinin ardından açılış töreni
sona erdi.
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Kimsesizlerin Kimsesi Cumhuriyetimizin

Bağımsızlık mücadelemizin en değerli göstergesi olan Cumhuriyetimizin, 95.yılında
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda büyük ulusal Kurtuluş Mücadelesini Cumhuriyetle taçlandıran Ata’mızı ve bu mücadelede onu yalnız bırakmayan tüm silah ve
düşün arkadaşlarını hazırladığımız törende
saygıyla ve minnetle andık. Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ellerinde
bayraklarıyla bayramlarını coşkuyla büyük bir
onur ve gururla kutladılar. Saygı duruşu ve
İstiklâl Marşı’nın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulumuzda açılan şiir,
kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren elli bir öğrencimize başarı belgeleri
ve hediye çekleri Koordinatör Müdürümüz
Murat Zorluer ve Anadolu - Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan tarafından verildi. 2.
sınıf öğrencilerimizden oluşan ritim grubumuzun gösterisi büyük alkış aldı. İlkokul ve
Ortaokul öğrencilerimizden oluşan koro birbirinden güzel şarkılar ve marşlarla katılımcılara keyifli anlar yaşatırken; törende sahnenin
son konukları Karşıyaka Belediyesi Bandosu
sanatçıları oldu. Törenin son marşı olarak İzmir Marşı’nı çalan bandoya, koromuz ile tüm
öğrenci ve öğretmenlerimiz coşkuyla eşlik ettiler. Güzelbahçe İlçesi Cumhuriyet Bayramı
Kutlamalarında ise kortejimiz ay yıldızlı Atatürk baskılı tişörtleriyle öğrencisi ve öğretmeniyle MEV Koleji Ata’sının yolunda olduğunu
haykıran gelincikler gibiydi. Törende Ortaokul öğrencilerimizden oluşan dans grubumuz
da törenin heyecanına yakışır gösterileriyle
büyük alkış aldılar.
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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 Marşının ardından Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen yaptığı
konuşmada: “Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde, çağdaşlığın göstergesi, demokrasinin dayanağı, özgürlüğün
güvencesi, zaferle taçlandırdığımız Kurtuluş Savaşımızın mükafatı olan cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen, bu vatan
için kanlarını döken şehitlerimizi saygıyla,
rahmetle ve minnetle anıyoruz! Cumhuriyet
ruhu hepimize kutlu olsun!” sözlerine yer
verdi. Konuşmaların ardından “İzinde Yürüdüğümüz ve Yüreklerimizdeki ATA’mız Bizim
Yanımızda, Yaşasın Cumhuriyet “ Gösterisi
sahne aldı. Programımız Zeybek Gösterisi
ile son buldu. Programın sonunda Star TV
Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik adına
“Gençliğe İlham Veren En İyi Sunucu Ödülü” Anadolu Lisesi- Fen Lisesi öğrencilerimiz
tarafından Haber Muhabiri Melis Sander’e
takdim edildi.

95. Yaşını Gururla ve Coşkuyla Kutladık
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda Cumhuriyetimizin 95’inci yılı yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen
törenlerle coşkuyla kutlandı. Okul koromuzun
birbirinden güzel marş ve şarkılar seslendirmesinin ardından kürsüye gelen İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Neriman Öztürk konuşmasında “Cumhuriyet’in en büyük erdemlerinden bir tanesi Türk
toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve
bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Bu güzel
devleti bizlere armağan eden Atamızın bizlerden
tek isteği Cumhuriyeti her zaman koruyup geliştirmemizdir.” ifadelerini kullandı.
Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ise konuşmasında, “Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu
açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış, O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. “Ey yükselen yeni nesil, Cumhuriyeti biz
kurduk onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz” diyen Atatürk, Cumhuriyeti yüceltme görevini de bizlere ve bizden sonrakilere bırakmıştır.”
diyerek günün anlam ve önemini bir kez daha
vurguladı. 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin sahnelediği şiir dinletisinin ardından “Cumhuriyet” isimli
sinevizyon gösterisi izlendi. 6. sınıf öğrencilerimizin jimnastik performansı, 7.sınıf öğrencimiz
Nehir Kaymaz’ın solo piyano performansı ve
öğrencilerin “Cumhuriyet” adlı drama oyununu
sahnelemelerinin ardından ortaokul öğrencilerimiz hazırladıkları dans gösterilerini sundular. Öğrencilerimizin hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla
Biz Atatürk Gençleriyiz marşını söylemelerinin
ardından tören sona erdi.

Bayramların en güzeli, en büyüğü ve en anlamlısı olan Cumhuriyet Bayramı MEV Koleji Özel
Ankara Okullarımızda MYK Başkan Yardımcımız
Talat Bulut’un katılımlarıyla Başöğretmen Zehra Andaç Spor Salonunda gerçekleşen törenle
kutlandı. Açış konuşmasında Koordinatör Müdürümüz İbrahim Uzun tüm öğrenci, öğretmen
ve velilerimizin Cumhuriyet Bayramını en içten
dileklerle kutlarken, MEV Ailesi olarak Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerin yaşatmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğimizi
vurguladı.
Günün anlam ve önemini vurgulayan marşlarla,
sözsüz oyun ve modern dans gösterileriyle büyük beğeni toplayan “Cumhuriyet” adlı oratoryomuz, “Cumhuriyet Valsi” ile sona erdi. Tören
öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin marşımıza
eşlik etmesiyle son buldu.
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Öğrencilerimiz ‘Çizme’yi Fethetti
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu
öğrencilerimiz, İtalya’nın dünyaca ünlü müzik
festivalleriyle bilinen kenti Sanremo’da düzenlenen festivalde Türkiye’nin yüzünü güldürdü.
Öğrencilerimiz, elli ülkeden binin üzerinde öğrencinin katıldığı GEF Dünya Yaratıcılık ve Eğitim Festivalinde müzikal dalında dünya birincisi, kısa film dalında dünya üçüncüsü oldular.
18-21 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen festivalde İngilizce Öğretmenleri Zeynep
Özlem, Banu Yemez, Deniz Turhan ve Müzik Zümre Başkanı Banu Altay Ergür rehberliğinde
hazırlanan 5 ve 6. sınıflar İngilizce Drama Kulübü ve Müzik Kulübü öğrencilerimiz “The Nifty
Fifties” adlı müzikalle dünya birinciliğini elde ettiler. Kostüm ve dekorlarıyla göz dolduran
müzikalin ilk temsilini 13 Nisan 2018 tarihinde okullarında arkadaşlarına ve ailelerine yapan
öğrencilerimizin İngilizce ve sahne performansı büyük beğeni kazanmıştı. Film Making Kulübü öğrencilerimiz, İngilizce Öğretmenleri Marianna Özuyguntaş rehberliğinde “Time is Illusion” adlı zaman yönetiminin önemini vurgulayan kısa filmle dünya üçüncülüğünü kazandılar.

En İyi Arkadaşım’la Fark Yaratıyoruz
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi-Fen Lisesi ve İlgi
Otizm Derneği işbirliği ile okulumuzun gönüllü lise öğrencileri ve İlgi Otizm Derneği tarafından yönlendirilecek otizmli
bireylerin, alanında uzman eğitimciler eşliğinde akademik,
sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmeye yönelik kaynaştırma dersleri ve gezi programları düzenlenecek. Planlaması
tamamlanan çalışmalarla: projeye katılacak otizmli bireylerin
sosyal, duygusal, akademik ve temel bedensel hareket alanındaki becerilerinin geliştirilmesi, projeye katılan öğrencilerimizin ve ailelerinin otizm konusunda farkındalığının ve sorumluluk bilincinin artırılması, otizmli bireylerle ilişkilerinde doğru
yaklaşım kazandırılması, sosyal medya aracılığıyla faaliyetlerin
toplumda bir karşılık bularak farkındalık yaratması amaçlanıyor. Türkiye’de ilk defa bir lisede gerçekleştirilecek olan projenin hem lise öğrencilerimizin hem de otizmli gençlerimizin
gelişimlerine büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz.

Mini Maker 2018 Fuarı Heyecanı
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Ülkemizde ilk kez 2014 yılında Maker alanında
yapılan çalışmalara yönelik fark yaratmak amacıyla düzenlenen “Maker Fair” organizasyonlarının küçük bir modeli MEV Koleji Özel Basınköy
Okullarında düzenlendi. “Kendin Yap” kültürü
alanında yapılan çalışmaların sergilendiği “Mini
Maker Fair 2018” etkinliğinde Kültür Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Ercan Bozkurt ve Maker Çocuk-Robot El Türkiye Kurucusu Zeynep Karagöz
değerli bilgilerini öğrencilerimizle paylaştılar.

SEMEP’in 20.Yılında Elli Sekiz Okulu Ağırladık

UNESCO’nun 27. Genel Kurulunda onaylanan ve uluslararası bir çevre eğitim projesi olan SEMEP/
Güneydoğu Akdeniz Çevre Projesi, UNESCO ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1995 yılından
bu yana ülkemizde yürütülmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından bu yana MEV Koleji Özel
Büyükçekmece Okulları ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliğiyle her yıl gerçekleştirilen SEMEP, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren okulumuzun Marmara Bölgesi
koordinatörlüğünde düzenlenmektedir. Bu kapsamda 20. Uluslararası UNESCO-SEMEP bilgilendirme toplantısında bu yılki tema “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve
Küresel Enerji Verimliliğini Artırma - Temiz Ve Güvenilir Enerji” olarak paylaşılarak yıl içinde yapılacak etkinlikler ile proje şartları anlatıldı.10 Mart’ta SEMEP’e katılan 63 okulun hazırladığı 126
afiş katılımı ile konferans salonumuzda afiş sunum etkinliği interaktif şekilde gerçekleştirildi. 12
Mayıs 2018 tarihinde ise 58 okulun projelerinin sergilendiği SEMEP Proje Sunum Günü’nde büyük
bir heyecan yaşandı. Katılımcı okullara, sosyal medya ve en iyiler plaketleriyle katılım ve başarı
belgeleri verildi. MEV Koleji Özel Basınköy Okulları öğrencilerimiz de bu yıl 20’ncisi düzenlenen,
UNESCO-SEMEP proje sunum gününe katıldı. İlkokul öğrencilerimizden Ahmet Deniz Başpınar ve
Mustafa Kubat, danışman öğretmenleri Fatma Gökmen, Yeliz Biros, ve Gülşen Gümüş’ün sorumluğunda hazırladıkları “Rüzgârdan Enerjiye” projeleriyle “En İyi Sürdürülebilir Araştırma” ödülünü kazanırken; Ortaokul öğrencilerimizden Efe Berk Çolak ve Ela Aynacı danışman öğretmenleri
Betül Karasüleyman sorumluluğunda hazırladıkları “Biyo Türkiye” projeleriyle “En İyi Kaynak Tarama” ödülünü kazandılar. Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Bengü Naz Fıçı ve İrem Demirbaş
danışman öğretmenleri Sanem Paşalı ve Seyit Deniz Han sorumluluğunda hazırladıkları “Yağmur
Suyu İle Sürdürülebilir Enerji Hasadı” projesi ise “En İyi Uygulama, En İyi Maket ve Sosyal Medya”
ödülüne layık görüldü.

Yelkenlerini Derecelerle Doldurdular
12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Didim’de gerçekleştirilen Türkiye Okullararası Yelken Şampiyonası’nda Rüzgâr sörfü Techno 293 kategorisinde MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Batuhan Arslan Türkiye birincisi, Kuzey Öztaş Türkiye ikincisi; Fen Lisesi öğrencimiz
Alp Zeytunlu Türkiye dördüncüsü oldu. Optimist kategorisinde yarışan Ortaokul öğrencimiz
Kuzey Kumlalı Türkiye ikincisi, Kuzey Erdoğan
ise Türkiye 19. su oldu. Anadolu Lisesi öğrencimiz Batuhan Arslan ayrıca, 1-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Mondello-Palermo/İtalya’da düzenlenen ve 27 ülkeden 130 sporcunun katıldığı
2018 Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonasında
U-19 seviyesinde silver grupta Avrupa birincisi
olarak bizleri gururlandırdı.
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400 Projede Ortak Ses: “Bilim Geleceğimizdir”
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“Milli Eğitim Vakfı Prof. Dr. Aziz Sancar
Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması”
Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve Milli Eğitim Vakfı’nın desteği ile ulusal çapta ikinci
kez düzenlendi. MEV Koleji Özel Ankara
Okulları tarafından düzenlenen yarışmaya
ülkemizin dört bir yanından resmi ve özel
okullarda öğrenim gören lise öğrencileri
Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında hazırladıkları 400’den fazla projeyle başvuru
yaptılar. Ankara’nın seçkin üniversitelerinden öğretim üyeleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu Fizik, Kimya ve Biyoloji alanında 15’er, toplam 45 proje jüri değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçerek final
sergisine davet edildi. Fizik alanında Prof. Dr. Celal Bayrak ve Prof.Dr. Mustafa Karadağ;
Kimya alanında Prof. Dr. Nilgün Seçken ve Prof. Dr. Yüksel Altun; Biyoloji alanında Prof. Dr.
Esin Atav ve Doç. Dr. Cem Gerçek tarafından değerlendirilen projeler içinden finale kalan
ve derece alanlar 27 Nisan’da MYK Başkanımız İhsan Özçukurlu (Merhum) , MYK Başkan
Yardımcımız A.Remzi Sezgin, Genel Müdür Vekilimiz Funda Kahraman, Öğretim Üyeleri ve
Okul Müdürlerimizin katılımlarıyla düzenlenen proje sergisinde, akademisyenlerden oluşan
jüri üyelerine, öğretmenlere, öğrencilere, iş ve eğitim dünyasının önemli isimlerine sunuldu.
Aynı gün gerçekleştirilen ödül töreninde derece alan projeleri hazırlayan öğrenciler ve danışman öğretmenlerine başarı belgeleri ve çeşitli ödüller takdim edilirken; birincilik kazanan
öğrencilerimiz ayrıca Milli Eğitim Vakfı Bursu ile de ödüllendirildiler. Yarışmamızı ismi ile
taçlandırdığımız sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın öğrencilere mesajının okunmasının ardından
düzenlenen kokteylde katılımcılar, keyifli dakikalar geçirdiler.

Geleneksel MEVFest Bahar Festivali

MEV Koleji Özel Büyükçekmece ve Basınköy Okullarımızda geleneksel olarak her yıl
düzenlenen yıl sonu bahar festivali “MEVFest” etkinliği bu yıl da keyifli anlara sahne oldu.
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızdaki etkinlik bahçe alanında ana sınıfı ve 1. sınıf
öğrencilerimizin katılımıyla başladı. Öğleden sonra üst sınıf öğrencilerimizin de katılımıyla
keyif ve eğlence dolu saatler devam etti. İkramlar ve hazırlanan oyun platformlarında eğlenceli saatler geçiren öğrencilerimiz, müzik öğretmenlerimizin verdiği keyifli konseri izleme
fırsatı da buldular.
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda da öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan oyun ve
eğlence platformlarında keyifli saatler geçirdi ve ilkbahara mutlu bir “merhaba” dedi. Ayrıca 2. sınıf öğrencilerimiz bale, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinmizden oluşan modern dans grubu
da dans gösterileriyle festivale renk kattılar.
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Masal, Samsun’dan Madalyayla Döndü
Geçen yıl ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından
söz ettiren MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu
öğrencimiz Masal Oran, bu yıl da madalyalarla, derecelerle geçeceğine inandığımız sezona Samsun’da
Türkiye birinciliği derecesiyle başladı. 3.sınıf öğrencimiz, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 2830 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Artistik
Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması”nda on altı sporcunun yarıştığı Ümitler D1 Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak bizleri
gururlandırdı.

INSPO Turkey’de Dünya Üçüncüsüyüz!
MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9’uncusu düzenlenen
International Science Project Olympiad (INSPO TURKEY)
yarışmasında çevre kategorisinde katıldığı 3 proje ile finallere kalmayı başardı. Final sergisine Fen lisesi 12.sınıf
öğrencilerimizden Janseli Güngör ve Mert Bakan “Doğadan İlham Alınarak Tasarlanmış Yenilebilir Doğal Kaplamalar Ve Uygulamaları“adlı projeleri ile çevre kategorisinde Dünya 3’ üncüsü oldular. Ayrıca Asude Çiflik ve Ela
Doğruyol “Beyaz Biyoteknoloji: Endüstriyel Atık Sularda
Bulunan Fenolün Biyosorpsiyon Yöntemi ile Giderimi“
adlı projeleri ile Abu Dhabi’de gerçekleşecek ‘MILSET International’ finallerine katılmaya hak kazandılar. Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerimizden Alkım Alara Ak ve Ekin Duru Karaca ise“Kazein
Proteinin Asit İle Koagüle Edilerek Sütten Protein Bazlı Plastik Eldesi” adlı projeleri yarışmanın
final sergisine davet edilerek 7 finalist arasında yer almaya hak kazandılar

FLL Jr. İstanbul Fuarına Ev Sahipliği Yaptık
Yurt dışında FIRST LEGO League (FLL) ismiyle bilinen,
ülkemizde ise “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adı altında gönüllüler ve destekçilerin katkısıyla 2005 yılından
bu yana küresel düzeyde birleştirici, eşitleyici, özgüven
sahibi, sorgulayan, toplumsal anlamı olan çözümler üreten bir gençlik yetişmesi hedefiyle gerçekleştirilen “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League
Junior (FLL Jr.) İstanbul Fuarı” 31 Mart Cumartesi günü
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında öğrencilerin hazırladıkları iki aylık çalışma neticesinde proje, sunum, yaratıcılıkları ve takım çalışmaları değerlendirildi. 12 okula üç farklı kategoride
ödüller takdim edildi. Organizasyona katılan MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 2 ve 4. sınıfların
oluşturduğu 148 Aquasaver ve 141 Aquaprotecter takımları “Suyun Yolculuğu” temasıyla “Usta
Yazılımcı” ve “Parlayan Yıldızlar” ödüllerini alırken; ilkokul öğrencilerimiz Zeynep Çakır, Maya Ivonovich, Görkem Uzunca, Tan Nisan Göksal, Mir Adar Özkılıç, Hamza Kesler “Prorobot Aquaprotecter” adlı lego modelleriyle yazılım alanında “En İyi Usta Yazılımcı” ödülünü aldılar. Yine ilkokul
öğrencilerimiz Tuna Sezgin, Atlas Sokullu, Önder Ata Volkan, Mert Vulaş, Efe Yorulmaz ve Kerem
Öztürk Zorlu ise “Prorobot Aquasaver” adlı lego modelleriyle temayı en iyi anlayıp geliştiren ekibe sunulan “Parlayan Yıldızlar” ödülünü aldılar.
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Hayallerine Uçtular, Türkiye 3.sü Oldular

MEV KOLEJİNDEN

23 Eylül 2018 günü Türkiye çapında 30 takımın katılımıyla HÜRKUŞ 2018 Teknofest
kapsamında gerçekleştirilen İGA Liselerarası
Model Uçak Yarışması’na Matematik öğretmenleri Devrim Melekoğlu danışmanlığında
katılan MEV Koleji Özel Ankara Fen ve
Anadolu Lisesi model uçak takımı öğrencilerimiz Sudenur Uçarer, Ada Pürsünlü, Zeynep Yokuş ve Elif Atar ilk model uçak deneyimlerinde Türkiye 3’üncüsü olma başarısını
gösterdiler. İlk aşamada verilen uçuş görevine uygun bir model uçak tasarımı raporu istendi. Bu aşamada öğrencilerimizin okulumuzda 6 yıldır edindikleri proje merkezli öğretimin
temeli olan proje raporlama becerisi fark yarattı ve 94 puan ile yarışmaya başvuran 30 lise
takımı arasında birinci olarak final yarışmasına katılmaya hak kazandılar.27 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesinde 3 hafta boyunca aldıkları
teorik eğitimleri atölyede pratiğe dökerek uçaklarını tasarladılar. Yarışmanın bu bölümünde
atölyede tasarladıkları uçaklarının raporlaması kısmında da 100 puan ile birinci olan takımımızın uçağı 23 Eylül tarihinde Teknofest kapsamında yapılan görevli uçuşta görevini
tamamlayarak Türkiye 3.sü oldu.

Resim ve Öyküde Türkiye Birincilikleri

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi öğrencimiz Ekin Karya Köse, İzmir Gazeteciler
Cemiyeti tarafından düzenlenen İsmail Sivri 9. Çocuk Öyküleri Yarışmasında “Benim Gökyüzüm” adlı öyküsüyle Türkiye birincisi oldu. Öğrencimiz ödülünü ve başarı belgesini İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’den aldı. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi öğrencimiz Yasemin Kutan, Erzurum Palandöken Nevzat
Karabağ Anadolu Lisesi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Gençlerin Gözüyle Medeni Dünyada Savaş ve Kanayan
İnsan Yürekleri” konulu liseler arası resim yarışmasında Türkiye
birincisi oldu. Kutan’a bir ödül de Ali Şaşal Anadolu Motifleri
Resim Yarışmasından geldi. İzmir Doğanlar Hüsnü Bornovalı
Ortaokulunun düzenlediği yarışmada öğrencimizin eseri lise
kategorisinde il ikincisi oldu. MEV Koleji Özel Güzelbahçe
İlkokulu öğrencimiz Beren Alya Durgar, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Türkiye çapında düzenlenen “Opera,
Bale Deyince Aklınıza Ne Geliyor?” konulu resim yarışmasına
katıldığı eseriyle Türkiye birincisi oldu. Öğrencimiz Kadıköy
Süreyya Operası’nda düzenlenen törende ödülünü aldı.
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Paletli Yüzme’de Türkiye ve Avrupa Dereceleri
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencimiz Ela Çeltik 29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından Kaş’ta
düzenlenen Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda 4x1000 metre monopalet karışık
bayrak kategorisinde birinci, 1000 metre açık su
kadınlar kategorisinde ikinci oldu.
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencimiz Milli Sporcu Onur Berke Kuyumcu ise 30
Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Beylikdüzü
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 100 metre su üstü stilde ve 4x100 metre
su üstü bayrak yarışında Avrupa 3.’sü; 50 metre
su üstü, 100 metre tüplü stil ve 4x50 metre su
üstü karışık bayrak yarışında Avrupa 2.’si olarak 2
bronz ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 4 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı.

İris Uysal’dan Tasarımda Türkiye Derecesi
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 14-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
“Bir Düşün Sen-Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması”nda MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokulu öğrencilerimizden İris Uysal’ın projesi 1200 eser arasından
seçilerek Türkiye finallerinde sergi alanına davet edildi.
Yerli ulaşım araçları üretimi için; milli otomobil, milli kara
toplu taşıma ulaşım aracı, milli raylı taşıma ulaşım aracı,
milli hava ulaşım aracı, milli deniz ulaşım aracı tasarımlarının yarıştığı Türkiye sergisinde okulumuzu temsil eden
öğrencimiz; iki gün boyunca proje sunumunu gerçekleştirerek başarılı bir performans sergiledi.

“Yeşil Bayrak” ve “Orman Bayrağı” Ödülü

MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulumuz, öğrencilerimizin çevre sorunlarına duyarlı, bu sorunları
tanıyan ve çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla katıldığı TÜRÇEV Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Eko Okullar Programı ve
Okullarda Orman Programı kapsamında Yeşil Bayrak ve Orman Bayrağı ödülü kazandı. Öğrencilerimiz “Her atık çöp
değildir” ilkesiyle yola çıkılan Eko Okullar Programı eylem
planı sonrasında MEV Koleji Eko Timini oluşturdu. Her sınıf
düzeyinde yapılan gezi ve sınıf içi aktivitelerle öğrencilerimizin dikkati ve ilgisi çevre sorunları ile geri dönüşümün
yaşamsal önemi üzerine çekildi. Yıl sonunda etkinlikler rapor haline getirilerek TÜRÇEV yetkililerine ulaştırıldı.
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Onur’un Oyunu, En iyi 30 Proje Arasında
Ankara Valiliği koordinatörlüğünde Türkiye genelinde düzenlenen “Oyunumu Kodluyorum” yarışması kapsamında MEV Koleji Özel Güzelbahçe
Ortaokulu öğrencimiz Onur Can Uçan’ın kodladığı “Matematik Parkuru” adlı oyun Nisan ayında
Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen Türkiye Finallerinde sergilendi. Programını yetkililere ve jüri
üyelerine tanıtan öğrencimizin projesi Türkiye’nin
en iyi 30 Projesinden biri olmaya layık görüldü.

Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Drama Öğretmeni Duygu Terzibaşoğlu’nun düzenleyip yönettiği, MEV Koleji
Özel Basınköy Anadolu Lisesi Tiyatro Ekibinin
sahnelediği, “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” izleyenlerden büyük alkış aldı. Öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı tiyatro
gösterisi okul konferans salonunda sahnelendi.
Velilerimizin de katılım sağladığı gösteride kahkahalar ve alkışlar eksik olmadı.

Futbol ve Basketbolda İlçe Dereceleri Geldi

10-15 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları “Minik Erkekler”
futbol takımımız gösterdikleri azim ve gayretle güçlü rakiplerini devirerek ilçe şampiyonu
olma başarısını gösterdi. “Küçük Erkekler” basketbol takımı öğrencilerimiz ise 15 - 23 Mayıs
tarihleri arasında Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalarda Uygulamalı Dersler Zümre Başkanımız Tamer Çakır ile birlikte 4 yılı aşkın bir süredir
uzun çalışmalarının karşılığını İlçe 2.si olarak aldılar.

18

Akademik Başarının Doğru Adresi: MEV Koleji

Özel Ege Lisesi tarafından ulusal düzeyde 16.sı düzenlenen Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışmasında Fizik alanında 1, Kimya alanında 2, Biyoloji alanında 4 olmak üzere toplam 7 bilimsel
projemiz jüri değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçerek final sergisine davet edildi. Yarışmada
okulumuzu temsil etmek üzere Biyoloji öğretmenlerimiz Nilgün Ak ve Tuğba Bingöl eşliğinde
İzmir’e giden 13 öğrencimiz, Özel Ege Okullarında jüri üyelerine ve katılımcılara sunumlarını gerçekleştirdiler. Yapılan sunumlar sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmede MEV Koleji Özel
Ankara Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerimizden Maide Janseli Güngör ve Mert Bakan, hazırladıkları
‘Yenilebilir Doğal Ambalajlar’ konulu TÜBİTAK projeleri ile Kimya alanında Türkiye birinciliği ödülüne layık görüldüler.
Okan Üniversitesi tarafından ülke çapında lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen
mühendislik yarışmasına bu yıl tüm Türkiye’den yapılan başvurular içinden çeşitli mühendislik
alanlarında toplam 23 öğrencinin projesi ön elemeyi geçerek final sunumuna davet edildi. Davet edilen isimler arasında yer alan MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencimiz Yaren Kaya,
Kimya alanında hazırladığı projesiyle “Genetik ve Biyomühendislik” kategorisinde ön elemeyi
geçerek final sunumuna hak kazandı ve daha sonra yapılan değerlendirmede bu kategoride birincilik ödülüne layık görüldü. Yine aynı yarışmada MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencimiz
Denizalp Demir, Coğrafya öğretmenimiz Ece Göçkan rehberliğinde hazırladığı projesiyle “İnşaat”
kategorisinde ön elemeyi geçerek final sunumu hakkı kazandı ve daha sonra yapılan değerlendirmede bu kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.
MEF Okulları ve MEF Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “27. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim
Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması”nda Kimya ve Biyoloji alanında iki projemiz jüri değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçerek final sergisine davet edilmiştir. 7-11 Mayıs tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilen final sergisinde, MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencilerimizden Elifnaz Şen ve Bilge Mutlu hazırladıkları “Türkiye’de Rezervleri Bol, Doğal, Ekonomik Killer
Kullanılarak; Ucuz Sentetik Boyaların Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Katma Değerlerinin
Yükseltilmesi” isimli projeleriyle Kimya alanında, Eda Doğruyol ve Çağla Bak, Biyoloji öğretmenimiz Nilgün Ak danışmanlığında hazırladıkları “Antiseptiklerin Mücadelesi: Kimyasal Antiseptiklere
Alternatif Doğal Antiseptiklerle Antibakteriyel El Sabunu Yapımı” isimli projeleriyle Biyoloji alanında sunumlarını gerçekleştirerek jüri üyelerinden büyük takdir topladılar.

Aysu Naz, Türkiye
Squash Şampiyonu

MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 4. sınıf
öğrencimiz Aysu Naz Taştan, Gelişmekte Olan
Spor Branşları Federasyonu tarafından 27-30
Eylül tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen
Squash Türkiye Şampiyonası’nda 11 yaş altı bayanlar kategorisinde Türkiye 1.’si olarak bizleri
gururlandırdı.
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Paris-Berlin, Bilim, Kültür ve Sanat Gezimiz

Altı gün süren Paris-Berlin bilim, kültür ve sanat gezisine katılan MEV Koleji Özel Basınköy
Okulu öğrencilerimiz ilk durakları olan Paris’te Disneyland, Louvre Müzesi, Eifel Kulesi’ni
ziyaret ettikten sonra Almanya’ya geçtiler. Berlin’de Potsdammer Meydanı’nı, Berlin duvarının kalıntılarını, Almanya’nın simgesi olan Brandenburg Kapısı’nı gezdikten sonra Wolfsburg’taki Phaeno’da, 440 farklı istasyonda Fen ve Matematik alanlarında eğlenceli aktiviteler yaptılar. Sachsenhausen’deki toplama kampı ve Holocoust, Yahudi Anıtı’nı gördüler
ve tarihi ile ilgili bilgi sahibi oldular. Berlin Humboldt Üniversitesine giderek Almanya’daki
üniversite eğitimi hakkında bilgi aldılar.

“Cumhuriyet Sokağı” Hayat Buldu

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu
Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimizin yürüttüğü “İzinde Yürüdüğümüz ve Yüreklerimizdeki
Ata’mız Bizim Yanımızda, Yaşasın Cumhuriyet” Adlı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hazırlanan “Cumhuriyet Sokağı”
çalışması büyük beğeni topladı. Öğrencilerimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
çerçevesinde uyum içinde bir ekip çalışması gerçekleştirerek “Cumhuriyet Sokağı”nı
oluşturdular. Kutlama programı akışında yer alan Cumhuriyet Kahramanlarının isimlerini
taşıyan çeşitli dükkanlar ve sergiler açarak, hazırladıkları ürünleri arkadaşlarıyla paylaştılar.

Dünya Ülkeleri Kostüm Partisi

MEV Koleji Özel Ankara Okulları’nın en
minikleri, okul öncesi öğrencilerimiz “Küçük
Kaşifler” teması kapsamında “Dünya Ülkeleri” temalı bir kostüm partisi düzenlediler.
Öğrencilerimiz tema boyunca Hindistan’dan
Japonya’ya, Tropik adalardan Afrika’ya, hatta Çin’e kadar dünyanın farklı noktalarındaki
farklı kültürler hakkında daha önce hiç duymadıkları yeni bilgiler öğrendiler. Ülkeler
hakkında yepyeni bilgiler öğrenirken, farklı
ülkelerin kültürleri, geleneksel yemekleri, ünlü yerleri ve yerel kıyafetlerini tanıma imkanı
da buldular. Tema sonunda düzenlenen “Dünya Ülkeleri” kostüm partisiyle hem doyasıya
eğlendiler; hem de öğrendiklerini pekiştirdiler.
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Bilim-Kültür ve Sanat Şenliği Gerçekleştirildi
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi ve
Fen Lisesi öğrencilerimizin katıldığı “MEV Koleji Bilim-Kültür ve Sanat Şenliği”nde öğrencilerimiz Fen
Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler branşlarında
hazırladıkları projeleri stantlarını ziyaret eden arkadaşlarına anlattılar ve bilim insanlarından oluşan jüri
üyelerine sundular. Fen Bilimleri, Matematik, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Görsel Sanatlar branşlarında
birçok projenin sergilendiği şenlikte ilkokul öğrencilerimizin hazırladığı “MEV Çocuklarından MEV’e
Mektuplar” projesi ile lise ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı robot ve fizik – kimya gösteri
deneyleri de büyük ilgi gördü. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yanı sıra tüm ortaokul ve lise
öğrencileri de kendilerine ayrılan ders saatleri içinde stantları ziyaret ettiler. Üç ayrı branşta on üç
projenin yarıştığı şenlikte derece elde eden öğrencilerimize, başarı belgelerini ve hediye çeklerini
sunmak amacıyla 9 Mayıs’ta düzenlenen ödül töreni öncesinde Ege Ünv. Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Oya Özbakır, Ege Ünv. Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Öğretim Görevlisi Yard. Doç.Dr. Arif Gürsoy, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi
Necla Gürsoy, Dr. Mutlu İçhedef, Ege Ünv. Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof.Dr.
Müslüm Murat Saç ve Psikolog Ümit Yılmaz Güven’den oluşan jüri üyelerine okul müdürlerimiz
plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

MEV Çadır Kampı’nda Gökyüzü Gözlemi Yaptık
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Fen Bilimleri Zümresi koordinatörlüğünde 2 Haziran tarihinde gerçekleşen MEV Çadır kampında öğrencilerimiz alana kurulan teleskop yardımıyla gece
gökyüzü gözlemi yapma şansına sahip oldular.
Havanın kararması ile birlikte Uzay küresi ekibi
teleskopları aracılığıyla Venüs, Jüpiter, Saturn,
Mars gezegenleri ile Ayın yüzeyini inceleme ve
gözlemleme fırsatı buldular.
Öğrencilerimize ışık kirliliği, takım yıldızlar ve
gezegenler hakkında bilgi veren Fen Bilimleri
öğretmenimiz Ayşe Yıldız, daha sonra öğrencilerimize takım yıldızların gökyüzündeki yerlerini
yeşil lazer yardımı gösterdi. Gösterilen takım yıldızlar hakkında mitolojik hikayelerin de anlatıldığı etkinlikte öğrencilerimiz SkyView adlı telefon
uygulaması hakkında bilgilendirilerek, takımyıldızları nasıl farklı açılardan gözlemleyebileceklerini öğrendiler. Cumartesi günü başlayıp, Pazar
günü sabah saatlerine kadar süren çadır kampına katılan 230 öğrencimiz çeşitli yarışmalar, dilek
balonu uçurma, kamp ateşi, açık hava sineması,
karaoke partisi, yemek pişirme ve gökyüzü gözlemi gibi etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yılda
keyifli vakit geçirdiler.
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INGED Drama Festivali

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu İngilizce Zümresi bu yıl “INGED Drama Festivali”nin beşincisini düzenledi. Okulumuz ev sahipliğinde Çakabey Koleji, FMV Ayazağa
Işık Koleji, Rota Koleji, TAKEV Koleji, Marmaris Çağdaş Bilim Koleji, Aydın Değişim Koleji,
Muğla Tek Koleji ve Turuncu Kolejlerinin katılımlarıyla 26 Mayıs günü gerçekleşen festivalin
sunumunu 8. sınıf öğrencilerimizden Demir McAlister Yazıcı ve Elif Özlem yaptı. Okulumuz
öğrencileri geçtiğimiz Nisan ayında İtalya’nın Sanremo kentinde düzenlenen “GEF Müzik
Festivali”nde okulumuza dünya birinciliğini kazandırdıkları “The Nifty Fifties” müzikalini başarıyla sahnelediler.
Oyunlar sonrasında sahne alan okulumuz müzik ve dans grupları, yarışma sonucunu bekleyen öğrencilerin de heyecanını yatıştırırken; gösterimi yapılan GEF Festivalinde dünya
ikincisi olan Film Making Kulübü öğrencilerimizin hazırladığı “Time is Illusion” adlı film de
izleyicilerden bir kez daha tam not aldı. Katılımcı okulların öğretmenlerine günün anısına
teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi. Ödüllü öğrencilere de belgeleri verildi. Birçok dalda
ödüllerin verildiği günde en iyi oyun ödülünü okulumuz “The Nifty Fifties” adlı oyun ile
alırken, ikinci FMV Ağazağa Işık Koleji “Toy Factory”, üçüncü Muğla Tek Koleji “The Lion
King” oyunu oldu.
Aynı festivalin Ankara ayağına “Annie” müzikali ile katılan MEV Koleji Özel Ankara Okulları İngilizce Drama kulübü öğrencilerimiz ise 8 okulun yer aldığı festivalde farklı dallarda
dört ödül kazandılar. Ece Ergenç “Yardımcı kadın oyuncu” dalında, Zehra Başak Şallı “En
iyi kadın oyuncu” dalında, Ceren Bişirici ise “En iyi telaffuz” dalında 2.lik ödülünün sahibi
oldular. Oyunumuz Annie “En iyi müzikal” ödülüne de layık görüldü.

MEV’li Emre Yine Zirvede
31 Temmuz tarihinde Ankara Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Satranç
Turnuvası 14 yaş ve altı kategorisinde MEV
Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokulu 8.sınıf
öğrencimiz Emre Bölükbaş şampiyonluk ipini
göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı. 6-7
Ekim 2018 tarihleri arasında Kağıthane Yahya
Kemal Beyatlı Spor Kompleksi’nde düzenlenen
“İstanbul Yıldızlar Satranç” turnuvasında da nefes kesen mücadele sonucunda İstanbul il ikincisi olmayı başardı. Önceki yıllarda da ulusal yarışmalarda aldığı sonuçlarla defalarca göğsümüzü
kabartan öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının
devamını diliyoruz.
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OKSEF’ten Dört Dalda, Dört Derece İle Döndük
Dünya’nın dört bir yanından lise öğrencilerini bilimsel ve teknolojik araştırmalarını sunmak ve
kültürel paylaşımlar yapmalarını sağlamak amacıyla 7-9 Haziranda düzenlenen OKSEF (Oğuzhan
Özkaya Eğitim Kurumları – Karademir Bilim Mühendislik Enerji Proje Fuarı)’e Fizik, Kimya, Biyoloji,
Mühendislik-Enerji, Matematik-Bilgisayar alanlarında yurt içi ve yurt dışından 500 öğrenci katıldı.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları ise yarışmanın düzenlendiği İzmir’e altı proje ile davet edildi.
Final sergisinde öğrencilerimiz projelerini yerli ve yabancı öğretim üyelerinden oluşan jüriye Türkçe ve İngilizce sunma imkanı buldular. Öğrencilerimizin danışman öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları dört projeden lise öğrencilerimiz Doğukan Çakır ve Gökçe Ünal Kimya alanında
hazırladıkları projeleriyle MILSET EXPO SCIENCE ASIA’da; Egemen Türkyılmaz ve Utku Tetikçe
Bilgisayar-Matematik alanında hazırladıkları projeleriyle SOLACYT’de 2019 yılında ülkemizi temsil
ederek bayrağımızı dalgalandırma hakkı kazanırken; Ceyda Nur Boz ve Beyza Bostan’ın hazırladıkları projeleri Biyoloji alanında Türkiye ikinciliği ödülüne; Nilsu Dinçobut ve Öykü Su Şahin hazırladıkları projeleri de Fizik alanında Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü. Öğrencilerimizi, bizleri
gururlandıran bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yüzme Takımlarımız Dereceye Doymadı
Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen yüzme
yarışlarında takım ve bireysel kategorilerde
düzenlenen yarışlarda MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları sporcularımız başarılı
sonuçlarıyla göğsümüzü kabarttı. Minik A
Kız Takımımız İlçe 2.si, Minik A Erkek Takımımız İlçe 2.si, Küçük Kız Takımımız İlçe 1.si,
Küçük Erkek Takımımız İlçe 1.si, Yıldız Kız
Takımımız İlçe 2. si, Yıldız Erkek Takımımız
İlçe 2.si, Genç Kız Takımımız İlçe 2.si olarak
okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

Çevre Dostu Yarışmada Atıklar Sanata Dönüştü

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Zümresi tarafından bu
yıl altıncısı gerçekleştirilen “Geri Dönüşümün Mucitleri Atık Malzemelerle Tasarım Yarışması”nın finali 5 Haziran Salı günü gerçekleşti. İzmir genelinde tüm ortaokul öğrencilerine açık olan yarışmanın
final gününde ilk elemeyi geçen 15 finalist öğrenci eserlerini final jürisine anlattılar. Yarışmada birinciliği Hasan Pınarçalı Ortaokulundan Enes Güçlü, “Karton Kitaplığım” adlı çalışmasıyla alırken, Özel
Ekin Kolejinden Melisa Mutlu Solak “Küçük Dostumun Yuvası” adlı eseriyle ikinci, Hasan Pınarçalı
Ortaokulundan Gizem Gülhan “Tekno Lamba” adlı çalışmasıyla üçüncü oldu. Mansiyon ödülünü ise
okulumuz öğrencisi Arda Nayiş “Atıklar Sanata Dönüşüyor” adlı çalışmasıyla aldı.
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2023 Eğitim Vizyonu
Belgesi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, göreve geldiği andan itibaren tüm eğitim camiasının heyecanla beklediği 2023 Eğitim Vizyonu
Belgesi’ni açıkladı. Bakan Selçuk, özetle şunları
söyledi: “Bugün yaptığımız açıklamalarla eğitim
sistemimiz yarın en iyi eğitim sistemi olmayacak.
Eğitim sistemimiz aniden bir dönüşüm yaşamayacak. Ancak bir yol haritamız olacak ve bizim
sorumluluğumuz çok daha artacak. Çünkü milletimize karşı mahcup olmama gayretimiz yükselecek. Bu gerçekten zor bir süreç. Bizi üç yıllık yol haritası sunmaya kimse zorlamadı. Özellikle
bir taahhüt altına girmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte istedik. Aileler, çocuklar, eğitimciler huzursuz olmasın istedik. İlk kez felsefesi, çevresiyle kapsamlı bir eğitim sistemi olsun istedik. Dijital,
biyolojik ve fiziksel olanın bir araya gelmesi. Bu çağ bizim çocuklarımızı bekliyor. Bunun farkındayız.
Bizim bir amacımız var. Göz aydınlığımız olan çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlamak. Bizden,
ama bizden farklı olan çocuklar yetiştirmek. Fiziksel, içerik ve finansal altyapıların hepsini birlikte
dönüştürüyoruz. Nicelikten niteliğe doğru giden üç yıllık bir perspektifi birlikte gerçekleştireceğiz.”
•

•
•

•
•
•

•
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Okullar Arasındaki İmkan Farkları Azaltılacak: Her okulun bir gelişim planı ve modeli var. Her
bir okulu anlık olarak yaklaşık 20 küsur parametre üzerinden izlenecek okul yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları kısmen arttırılacak. Tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması
hedeflenecek. İlkokul, ortaokul ve lise bütünleşik olarak düşünülecek.
Eğitim Fakültelerinde Verilen Eğitim Geliştirilecek: Pilot uygulamadan başlanıp süreç içinde
pilot eğitim fakültelerinin oluşturulması amaçlanıyor.
Türkiye’nin Öğrenme Haritası Çıkarılacak: Veriye dayalı eğitim önemli kriterlerden biri. Bu nedenle Öğrenme Analitiği Platformu oluşturulacak. Türkiye’nin öğrenme haritasının anlaşılmasına Veri Denetim Birimi gibi birimler destek olacak. Tüm kademelerde yönlendirme sistematiği
geliyor. Çocukların birçok açıdan tanınabilmesi için sınıf öğretmenleri ve diğer bazı branşlarla
desteklenen bir yapı kurulacak. Yabancı dil eğitimi yeniden yapılandırılacak. Yabancı dil eğitiminde TRT ile işbirliği olacak.
Sınav Baskısı Azalacak: Zamanla sınava giren öğrenci, sınavla girilen okul sayısını, okullar arasındaki imkân farklılıkları azaltılarak, sınav baskısı azaltılacak.
Okul Mahalle Spor Kulüpleri kurulacak: Çocukların spordan uzaklaştırılmasını önlemek amacıyla ortaöğretimdeki ders çeşitliliği yarı yarıya azaltılacak. Alan seçimlerinin dokuzuncu sınıfa
alınması, sosyal girişimcilik dersleri verilmesi, uluslararası sertifikasyon verilmesi planlanıyor.
Mesleki Eğitimde Bir Beceri Seti Oluşturulacak: Mesleki eğitim, Vizyon Belgesi’nde en çok
sayfa ayrılan konu. Mesleki eğitimde alan ve dal rehberliğinde bir beceri seti oluşturulacak.
Uzay teknolojileri, yelkencilik, değirmencilik gibi birçok farklı alanda listeler oluşturulacak.
Farklı meslek lisesi türleri açılacak.
Tüm Kademelere Dijital Beceri: Bütün kademelerdeki okullarda ve yetişkin eğitiminde dijital
becerinin yerleşmesi sağlanacak. Bu amaçla tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacak.

I. Sınıf Öğrencilerine
Göz Taraması Yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılında okulların öğrenciler için sağlıklı yaşam ortamı haline getirilmesi
çerçevesinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiğini vurgulayan Koca, Türkiye’yi daha ileriye taşımanın güvencesi olan
çocukların en iyi şekilde eğitim almaları kadar
zamanlarının çoğunu geçirdikleri okulların sağlıklı ortamlar olabilmesi için Milli Eğitim, Tarım
Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıkları ara- ve Orman Bakanlıklarıyla işbirliği içinde çalışsında ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme’ ve malara başladıklarını bildirdi.
‘Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma’ alanlarındaki iş birliği
protokolünün imza törenine katılan Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Öğrencilere müzeleri sevdirmenin yolu öğretmenlerden
geçiyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden itibaren bir hediye vermek istiyoruz. O tarihten
itibaren öğretmenlerimiz Bakanlığımıza bağlı
müzelere ücretsiz giriş yapabilecek. MEB bize
destek veriyor, seçmeli müze derslerinin sayısını artırıyor. Biz de müzelerde onların ders görebilecekleri gerekli ortamı hazırlayacağız.” dedi. Koca, yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi: “Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin
Meslek liselerinin ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesicevap verecek biçimde yapılandırılmasını he- ni ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın
defleyen ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme’ kantinlerde sağlıklı gıdaya ulaşmaları için geprotokolü hakkında şu bilgileri verdi: “Hazırlık- rekli yasal düzenlemeleri yaptık. Besin değeri
ta İngilizce ve Rusça mecburi dil oluyor. Daha düşük, kalorisi yüksek ürünlerin okul kantinlesonraki yıllarda Almanca, Fransızca, Arapça ve rinde satışına sınırlamalar getirdik. Bu yıl diğer
Çince seçmeli olacak. Yani mezun olan bir öğ- bakanlıklar ile beraber kantin denetimlerimize
renci en az iki dili çok iyi, birini de yeterli de- daha da ağırlık vereceğiz. Sağlıklı bir vücuda
recede öğrenmiş olacak. Bu programa katılan sahip olabilmenin anahtarlarından birinin ağız
turizm meslek lisesi öğrencileri eğitimlerini Ni- ve diş sağlığı olduğunu da unutmamak geresan- Ekim arasında partner otellerde yapacak. kir. Bu nedenle tüm okul öncesi ve ilköğretim
Programdaki turizm meslek liselerini mutlaka öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı taramalarını
büyük zincir otelle eşleştiriyoruz. Müfredatın yapıyor, doğru diş fırçalamaları ve diş fırçalama
uygulanma dönemini değiştiriyoruz. Geleceğin alışkanlığını kazanmaları için eğitimler veriyogenel müdürleri, müdürleri kolej statüsündeki ruz. Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni
turizm meslek liselerinden mezun olacak. Çok bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci
da değerli insanlar olacaklar. Biz bu mezunları sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacak,
verdikten bir süre sonra biz artık turizm sektö- olası çocukluk çağında gelişen görme probründe insan ihraç eden ülke konumuna gelece- lemlerini erken teşhis ederek ileri yaşamlarında
ğiz. O zaman hedeflerimizi çok daha kolay ya- karşılaşacakları birçok soruna erken zamanda
önlem alacağız.”
kalayacağız” diye konuştu.

MEB - Kültür ve Turizm
Bakanlığı Protokolleri

- Hürriyet

- Hürriyet
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Meslek Liselerinden
Ekonomiye Destek

Türkiye Eğitim Meclisi
Toplantısı Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki üretim potansiyelini ve verimliliğini masaya yatırdı.

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, 31
Ekim’de TOBB Sosyal Tesisleri’nde, Milli Eğitim
Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Vakfımız adına MYK Başkan
Yardımcımız Mehmet Temel ve Genel Müdür
Vekilimiz Funda Kahraman katıldı. Prof.Dr. Ziya
Selçuk toplantıda yaptığı konuşmada, tek tip,
zorunlu bir yabancı dil eğitimi yerine herkesin
ihtiyacını gözeten bir bakış açısının önemini vurguladı.

Buna göre, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimlerden 217 milyon liralık gelir elde edildi. En büyük gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, İstanbul
ve Antalya oldu. Ankara’da yaklaşık 25 milyon
lira, İstanbul’da yaklaşık 17 milyon lira ve Antalya’da yaklaşık 13 milyon liralık üretim gerçekleştirildi. En fazla geliri Batman Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 5,5 milyon liralık üretim yapan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4,8 milyon liralık üretimle Ankara
Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve 4,5
milyon liralık üretimle Samsun Atakum Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.
Öte yandan Bakanlık, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesindeki işletmelerin hem kapasitesini hem de
verimliliklerini artırmak için yeni hedefler belirledi. Bakanlık, uygulamalı eğitim imkanı veren
ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat
sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalışıyor.
Böylece mezunlar, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarını da artırmış olacaklar. Bu işletmelerin daha verimli çalışması ile ilgili mevzuat
düzenlemesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiş durumda.
- Anadolu Ajansı
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TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci
de artık bir öğrencinin ilkokul öğretmeninin kim
olduğunun, anne ve babasının kim olduğundan
daha önemli hale geldiğini ifade ederek, “Eğitim
kalitesinin artırılması velilerin iş birliğine bağlı. Bir
ülkeyi ayakta tutan eğitimin kalitesidir.” dedi.

MEB’den Öğretmen
Fikirleri Platformu
MEB, öğretmenlerin fikir, proje ve önerilerinin
toplanıp, değerlendirileceği yeni bir çevrimiçi platform kurarak hayata geçirdi. ‘Bir Milyon
Öğretmen Bir Milyon Fikir’ platformuna devlet
okullarındaki öğretmenler MEBBİS, özel okullarda görev yapan öğretmenler ise e-Okul kullanıcı bilgileriyle giriş yapabilecek. Bakan Ziya
Selçuk’un tanıtım videosunda yer aldığı platform; devlet okullarında ve özel okullarda görev
yapan tüm öğretmenlere açık. Fikirleriyle ilgili
değerlendirmelerin hangi aşamada olduğunu
merak eden öğretmenler gelişmeleri platform
üzerinden takip de edebilecek.
- Anadolu Ajansı

Eğitim - Öğretim
Öğretmen Eğitimi
İstatistikleri Açıklandı Yeniden Yapılandırılacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan “Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2017-2018”
verilerine göre, geçen eğitim öğretim yılında
örgün eğitimden 17 milyon 885 bin 248 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden, 14 milyon 946
bin 713’ü resmi, 1 milyon 351 bin 712’si özel,
1 milyon 586 bin 823’ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Resmi okullarda eğitim
görenlerin 7 milyon 604 bin 228’ini erkek, 7 milyon 342 bin 485’ini ise kız öğrenciler oluşturdu.
Özel okulların 739 bin 791’i erkek, 611 bin 921’i
ise kız öğrencilerden oluştu. Öğretmenlerin 880
bin 673’ü resmi okullarda, 149 bin 457’si özel
okullarda görev yaptı. Bu öğretmenlerin, 45 bin
135’i okul öncesi eğitim, 297 bin 176’sı ilkokul,
339 bin 850’si ortaokul, 347 bin 969’u ise ortaöğretimde yer aldı.

YÖK tarafından Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nin ev sahipliğinde, 22-23 Eylül’de
düzenlenen ‘Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Lisansüstü Eğitim Çalıştayı’
açılış töreninde konuşan MEB Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Safran, MEB ve eğitim fakültelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili
çalışmaları birlikte yürüteceklerini söyledi.

Eğitim fakültelerinin bu konudaki desteğini
önemsediklerini belirten Safran, “Öğretmen
eğitimleri, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleriyle
birlikte yapılandırılacak. Kısa zaman içinde YÖK
ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu konuda
MEB’in projelerini YÖK yetkililerine anlatacağız. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk,
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığımız
ön görüşmede konuyla ilgili aldığımız prensip
Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde kararını bir protokole bağlayacağız. Öğretmen
83,58’e yükseldi. İlkokulda net okullaşma ora- eğitimlerine ait çalışmalarda bu protokol doğnı 91,54 olurken, ortaokulda oran 94,47 ola- rultusunda hareket edilecek” dedi.
rak gerçekleşti. Özel okullarda öğrenim gören
öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet
oranı yüzde 8,3’e yükseldi. Türkiye genelinde Şişman da YÖK olarak eğitim fakülteleri ve
2016-2017 döneminde 654 bin 434 derslik bu- öğretmen yetiştirme alanında yapılanları anlunurken, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında latırken, “Bölüm ve anabilim dallarını yeniden
derslik sayısı 686 bin 800’e ulaştı. Bu derslikler- yapılandırdık. Öğretmenlik lisans programlarını
den, 568 bin 645’i resmi, 118 bin 155’i ise özel güncelledik. Öğretmenlik alanları için baraj uyokullarda yer aldı. Dersliklerin 44 bin 587’si okul gulaması getirdik. İkinci öğretim programlarını
öncesi eğitim, 252 bin 273’ü ilkokul, 185 bin tedricen kapatmaya başladık. Bazı program672’si ortaokul ve 204 bin 268’i ortaöğretimde lar için puan türünü değiştirdik, kontenjanları
kullanıldı. Öte yandan örgün eğitimde 53 bin azaltmaya başladık” dedi.
870’i resmi, 11 bin 694’ü özel, toplam 65 bin
568 okul hizmet verdi.
- Hürriyet
- Anadolu Ajansı
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SANAL DÜNYANIN
Ebeveyn ve Çocukları

“Ebeveynlerin yaptıkları sosyal medya paylaşımları çocuklarının gelişimlerini ve
geleceğini nasıl etkiliyor ? Bu kamusal görünürlük, çocukların haklarını ne ölçüde
tehdit ediyor ? Dijital varlığı, şimdiki veya gelecekteki yaşamlarında sorunlara neden olabilir mi ?
Çocukların dahil olduğu sosyal medya kullanımının sonuçları nelerdir
ve olumsuz yorumlar nasıl yönetilebilir ?”
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Prof.Dr. Sevinç POLAT
Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.
Bugün her yaştan insan kitlesel olarak sosyal
medya sitelerini kullanmaktadır. Geleneksel
web sitelerinin aksine, sosyal medya hesapları
kullanıcılarına bilgi yükleme, başkalarının içeriğine yanıt verme, etiketleme veya paylaşma
fırsatı sunmaktadır. Telefon ve internet teknolojisinde yaşanan hızlı ilerlemeler günün her
saatinde, her yerden sosyal medya sitelerini
kullanma ve paylaşım yapmaya olanak sağlamaktadır. Bu paylaşım imkanı insanlara, özel
bilgilere eşi görülmemiş sınırsız erişim ve bu
bilgiyi başkalarına karşı kullanmaları için hazır
bir platform sunmaktadır.
2018 Yılı Global Dijital Raporu’nda dünyada
günde yaklaşık 1 milyon, saniyede 11 sosyal
medya hesabı açıldığı bildirilmektedir. Aynı
rapora göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 70’e
yakını internet kullanmakta ve toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır.
Günümüzde telefon teknolojisinin gelişmesi ile
birlikte sosyal ağlarda paylaşımın daha yaygın
bir hal aldığı ve her 60 saniyede 136.000 fotoğrafın Facebook’a yüklendiği, aynı şekilde
Instagramdan, 300 milyondan fazla topluluğun günde 60 milyon fotoğraf paylaştığı belirtilmektedir.
Bu paylaşımcılık, ebeveynler arasında da yeni
bir akım halini almıştır. Yapılan bir çalışmada
annelerin % 98’inin ve babaların % 89’unun çocuğunun fotoğraflarını Facebook’a yükledikleri belirlenmiştir. Michigan Üniversitesi C.S.
Mott Çocuk Hastanesi’nin 2014 yılı sonunda
yaptığı Çocuk Sağlığı Ulusal Anket sonucuna
göre annelerin yarısından fazlasının, babaların
üçte birinin sosyal medyada çocukları ve ebeveynlikleri ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu
saptanmıştır. Günümüzde sosyal medyanın en
büyük yıldızlarından bazıları bir tweet atabile-

cek yaşta bile değilken, sosyal medyada milyonlarca çocuk resimleri dolaşmaktadır. Sosyal
medyada çocukların daha çok ebeveynlerin
istekleri doğrultusunda verdikleri pozlarla, genellikle gerçeklikten uzak, mutlu ve sevecen
olarak gösterilen aile ve idealize edilmiş bir
ebeveynlik formu oluşturulmaktadır. Hızla artan bu paylaşımlarla ebeveynler ‘Sharenting’
kavramını gündeme getirmişlerdir. ‘Sharenting’
ebeveynlerin sosyal medya ağlarında çocukları
ile ilgili aşırı içerik paylaşımı olarak tanımlanmaktadır.
Günümüzde çocuklar dijital dünya ile çok erken
tanışmaktadır. Ebeveynler, gebelik döneminde
paylaşmış oldukları ultrason resimleri ile birlikte doğumdan önce bebeklerinin dijital kimliklerini oluşturmaya başlamaktadırlar. Bu konu ile
ilgili yapılan araştırmalar, çocukların % 92’sinin
2 yaşından önce çevrimiçi var olduğunu ve
yaklaşık üçte birinin hayatlarının ilk 24 saatinde sosyal medya sitelerinde gösterildiğini
ortaya koymuştur. Başka bir çalışmanın sonuçlarına göre sosyal medya hesabı kullanan bir
ebeveynin, beşinci yaş gününe kadar çocuklarının ortalama 1000 fotoğrafını paylaşmış olacağı bildirilmiştir. Bu şekilde henüz yürümeye
bile başlamamış çocukların adına sosyal medya
hesapları açılmakta, instagram fenomeni çocuklar markaların ve kampanyaların yüzü olarak
kullanılan, para kazandıran bir araç haline gelmektedir. Ekim 2018’de Instagram üzerinden
yapılan bir aramada herkesin erişimine açık,
#children etiketli yaklaşık 22 milyon, #baby
etiketli 26 milyon, #bebek etiketli 7 milyon ve
#çocuk etiketli 3 milyon fotoğrafa ulaşılmıştır.
Ailelerin iyi niyetle paylaşımlarda bulundukları
değerlendirilse de, istemsizce yaratılan dijital
ayak izleri, çocuklar açısından birtakım hak ih29

lalleri oluşturmaktadır. Sosyal medya kullanırken her hangi bir para ödemesi yapmıyor gibi
görünsek de “dijital ayak izlerimizi” oluşturan
bilgilerimizle ödeme yaptığımız bir gerçektir.
Bu bilgiler bir gün çocuğunuzu bilmediğiniz ya
da öngöremediğiniz bir şekilde etkileyebilir.
Ebeveynliği çevrimiçi paylaşmanın sosyal pratiği, ebeveyne grup kabulü ve aidiyet biçiminde yarar sağlayacağı şüphesizdir. Öyle ki, bazı
ebeveynler arkadaşlarının fotoğraflarına yorum
ve beğeni yaptığında ebeveynlik rollerinde de
daha fazla memnuniyet duyduklarını bildirmişlerdir. Ancak, bu paylaşımlarda çocuk yalnızca
ebeveyn temsilciliği için bir araç olarak
kullanılmaktan öteye gitmemektedir. İnternet üzerinden yayınlanan her şeyin aranabilir, paylaşılabilir ve uzun süreli var
olma durumu göz önüne
alındığında, ebeveynler
farkında olmadan çocuklarının mahremiyet
ya da unutulma hakkını
ihmal etmekte ve bunun başkaları tarafından istismar edilmesine
aracı olabilmektedirler.
Bilinçsizce internet üzerinden paylaştığımız şeyleri
kimin göreceği ve ne şekilde
kullanacağı konusunda herhangi
bir kontrolümüz yoktur. Otuz sekiz yaşındaki bir Facebook kullanıcısının ortalama
338 arkadaşa sahip olduğu belirtilmektedir.
Bu da gizlilik ayarları arkadaşlarının arkadaşı
şeklinde olsa dahi bu kişinin paylaşmış olduğu
bir içeriğe 114.000 kişinin bakması anlamına
gelmektedir. Bu konu ile ilgili bir diğer sorun
ebeveynlerin kullandıkları sosyal medya hesaplarının gizlilik kontrolüdür. Yapılan çalışmalarda ebeveynlerin kullandıkları sosyal medya
hesaplarının gizlilik ayarlarını yeterince kontrol
etmedikleri belirlenmiştir. Paylaşımlar sadece
arkadaş grubu olarak sınırlamış olsa dahi, bu
arkadaşların bu resimleri ne şekilde kullanacakları hakkında bir fikrimiz yoktur. Özellikle hashtag (etiketleme) tekniği sayesinde paylaşmış
olduğunuz bir içerik dünyanın her yerine anında ulaşmaktadır.
Bazen masum bir şekilde yapmış olduğunuz
bir paylaşım, sokakta gezerken satılan her han-
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gi bir bardak, kıyafet ya da benzeri bir şeyin
üzerinde çocuğunuzun resmini görmenizle sonuçlanabilir. Dahası paylaşılan bu resimler farklı
sitelerde değişik amaçlar için kullanılabilir. Pedofilinin günümüzde çok yaygın olduğu düşünülürse, özellikle havuzda, küvette, denizde
çocuğun çıplak, bezli ya da kısmen giyilmiş şekilde paylaşılan bu resimleri, pedofili sitelerine
kopyalanma riski taşımaktadır. Avustralya hükümetinin güvenlik birimi tarafından yürütülen
bir araştırmada, pedofili sitelerinde paylaşılan
görüntülerin yaklaşık % 50’ sinin sosyal medya
sitelerinden alındığı belirtilmiştir. Kimlik hırsızlığı, bu paylaşımlarla çocukların karşı karşıya
kalabileceği risklerden bir diğeridir.
Özellikle, paylaşımlarla birlikte
çocuğun adının soyadının tam
olarak verilmesi, doğum tarihi gibi bilgilerin paylaşılması gibi durumlarda
çocuklar, kimliklerinin
çalınması durumu ile
karşı karşıya kalabilmektedir. Ayrıca paylaşımlarda konum etiketlenmesi, çocuğun
gittiği kreş ya da kurs
hakkında bilgilerin internet ortamında belirtilmesi,
kötü amaçlı kişiler tarafından
kaçırılma ya da benzer amaçlarla çocuğun istismar edilmesine
sebep olabilmektedir.
Çocuk için özel kalması gereken psikolojik ve
sosyal bilgilerin paylaşması, başkaları tarafından suistimal edilebilecek açık veya utanmaya
sebep olacak bilgileri ve görüntüleri paylaşmak
çocuk için ileriki yaşamında sorunlar teşkil edebilir. Çocukluk çağında sevimli gelen resimler
ilerde alay etmek, küçük düşürmek, tehdit ve
şantaj gibi farklı amaçlarla için kullanılabilmektedir. Bu durumda, çocuğun benlik saygısı
olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. Bunlarında ötesinde ilerde bu paylaşımların çocukların
karşısına başka ne şekilde çıkacağı konusunda
henüz yeterli bir fikrimiz olmayabilir.
Çocuklar yeterli olgunluğu ulaşana kadar haklarının ebeveynler ve toplum tarafından korunması aynı şekilde güvenliğinin sağlanması
gerekmektedir. Bu noktada ebeveynler paylaşım yapmadan önce “Bu kamusal görünürlük,

çocukların haklarını ne ölçüde tehdit ediyor?
Dijital varlığı, şimdiki veya gelecekteki yaşamlarında sorunlara neden olabilir mi? Bu şekilde
sosyal medyadan para kazanmanın sonuçları
nelerdir ve olumsuz yorumlar nasıl yönetilebilir?” gibi soruları akıllarına getirmelidirler.
Genel olarak ülkemizde ve dünyada mevcut
yasal korumalar etkisiz olduğu ve çoğu ebeveynin çocukların dijital kimliğinin önemini
henüz dikkate almamış oldukları düşünüldüğünde uzmanlar tarafından bu konunun önemi
vurgulanmalı, ebeveynler bilinçlendirmeli ve
güvenli uygulamalar teşvik edilmelidir. Bu uygulamalarda şu tavsiyeler dikkate alınmalıdır.
•

Genel kural olarak, çocuğunuzla
ilgili çevrimiçi bir şey yayınlamadan önce, kendinize birkaç soru sorun ve kendi
egonuzu güçlendirmek
için
yapmadığınızdan
emin olun.

•

Çocuklarınızın davranışsal ya da duygusal mücadelelerinin olduğu öfke
nöbetleri, yeme problemleri
ve acı çektiği anları içeren fotoğrafları paylaşmaktan kaçının.

•

Çocuğun bulunduğu yerler hakkında bilgi
paylaşmayın.

•

Çocuğun yaşı ne olursa olsun çıplak, küvette, denizde resimlerini paylaşmayın.

•

Çocuğun tam adı ve doğum tarihi ya da
bunların var olduğu resimler paylaşmaktan
kaçının.

•

Başkalarının çocuklarının resimleri izinsiz
paylaşılmamalıdır ve kendi çocuğunuzun
resimlerinin izinsiz paylaşımına engel olun.

•

Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin ve değerli
anılarınızı kimlerin görmesini istediğinizden
emin olun.
Geleceği düşünün. Çocuğunuzun, gelecek-

•

teki işverenlerinin, ortaklarının veya okul arkadaşlarının o fotoğrafı görmesini veya bu
yazıyı okumasını ister misiniz?
•

Siz çocuğunuzun yerinde olsaydınız sizinle
ilgili bu bilgilerin, fotoğrafların veya videoların paylaşılmasını isteyip istemediğinizi
düşünün.

•

Hasta, hastane veya engelli çocuklar hakkında bilgi verirken özellikle dikkatli olun.
Mahremiyet hakları ve sağlıklarını veya sağlık durumlarını bilen kişileri seçme hakları
vardır. Farkındalık yaratmaya çalışıyorsanız,
böyle durumlarda takma isimler kullanmayı
veya anonim olarak paylaşmayı düşünün.
•

Çocukların, çevrimiçi paylaşımda neyin iyi, neyin kötü olduğu
konusunda sizden bilgi aldığını unutmayın. Büyüdükçe
paylaşma konusunda kendi
sınırlarını belirlemede zorlanabilir.

•
Çocuğunuz büyüdükçe
çevrimiçi aile gizliliği kurallarını ( banyo veya yatak odası mahremiyeti gibi ) konuşun,
çevrim içi paylaşımlarda kabul edilebilir olan veya olmayan durumları
tartışın. Bu ilerde bir şeyleri paylaşmadan
önce düşünmenin önemini öğrenmelerine
yardımcı olabilir.
•

Çevrimiçi yayınladığınız şeylere dikkat edin
ve çocuğunuzun bir gün neler yazdığınızı
veya paylaştığınızı görebileceğini unutmayın. Eğer ebeveyn olmanın hayal kırıklığını
ifade ediyorsanız, sadece bunun çocuğunuz tarafından nasıl yorumlanabileceğini
düşünün.

•

Çocuklarınıza çok küçük yaşta olsalar bile,
başkalarının fotoğraflarından uzaklaşabilmesi ve hayır diyebilmesi konusunda teşvik
edin.
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MEV Kolejinde
CAMBRIDGE ULUSLARARASI PROGRAM’la
Öğren

Keşfet

Başar

Neden Cambridge Uluslararası Programı?
Eğitimde mükemmelliği hedefleyen, ezberden
uzak öğrenci merkezli yaklaşımıyla uluslararası
anlamda kabul görmüş bir eğitim sistemi olan
Cambridge Uluslararası Programı; aşamalı ve
esnek müfredat programını kapsamlı ve destekleyici ders materyalleri ile öğrencilere ulaştırarak
evrensel insan yetiştirmeyi hedefler. Cambridge Uluslararası Programı ile sunmuş olduğumuz
uluslararası ağ sayesinde; dünyayı tanıyan, birbirlerini anlayabilen, manevi değerlerinin farkında
olan, dünyanın saygın üniversitelerinin aradığı
kriterlere uygun bir anlayışla yetişen ve bu üniversitelere koşulsuz kabul edilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Türkiye’de nitelikli eğitim hizmetlerinde model
olan MEV Koleji, 21. Yüzyılın her geçen gün küreselleşen dünyasında öğrencilerini, iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanabilen, çevresindeki
insanlara fikir ve düşüncelerini hem ana dilinde
hem de öğrendiği yabancı dillerde rahatça ve
doğru ifade edebilen, eleştirel düşünmeye ve takım çalışmasına açık, bilgiyi beceriye çevirebilen,
sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bu hedeflerimizden hareketle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başvuru yaptığımız Cambridge Uluslararası Programı, 2018-2019 öğretim
yılında alınan Bakanlık onayıyla okullarımızda
uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin ömür
boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflenmiştir.
Dünya çapında 160 ülkede geçerliliği olan ve
10.000’den fazla okulda uygulanan Cambridge
Uluslararası Programı MEV Koleji öğrenci yetiştirme
32 hedefleriyle birebir uyum gösterir biçimde;

öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi, yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, öğrenme sürecinde aktif yer alan bireyler olmalarına
katkı sağlayacak niteliklere sahiptir.
Cambridge Eğitim Sistemi
Öğrenmenin sınırlarının kalktığı dünyamızda
Cambridge Uluslararası Programı öğrencilerimizin dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımaları, anlamaları ve hoşgörü geliştirmelerine
destek olurken dil ve kültür arasındaki bağı anlamalarını sağlar, entelektüel gelişimlerini hızlandıracak araştırmayı ve sorgulamayı teşvik eder, farklı kaynaklardan bilgi toplamayı analiz ve sentez
yapmayı öğretir, liderlik vasıflarını ön plana çıkararak sonuçlar üzerinde etki yaratmanın önemini
anlatır, ilerleyen yıllarda da akademik dürüstlüğü
ilke edinerek yaptıkları her çalışmayı yazılı veya
sözlü olarak sunma becerileri kazanmalarına yardımcı olur.
Cambridge Primary (İlkokul) ve Cambridge Lower
Secondary (Ortaokul) programlarını tamamlayan öğrencilerimiz ihtiyaç duyulan bilgiye hızla
erişebilecek, eriştiği bilgiyi analiz edebilecek ve
kendi yaratıcı katkısı ile yeni bir yorum üretebilecek bireylere odaklanan ve pek çok ülkede kabul edilen akademik bir başarının göstergesi olan
Cambridge IGCSE (Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika) programı için
de hazır duruma gelirler. Cambridge Uluslararası
Programı öğrencileri hayat boyu öğrenmeye hazırlar. Okul içerisinde uygulanan değerlendirme
çalışmalarına ek olarak; saygın bir uluslararası
eğitim programı olan Cambridge Üniversitesi
Uluslararası Genel Sertifika Programı ile değerlendirilmektedir.

CAMBRIGDE ULUSLARARASI PROGRAM

Türkiye’nin Nitelikli Eğitim Markası

MEV KOLEJİNDE
Öğren • Keşfet • Başar
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BİLİM
&
TEKNOLOJİ
Çocukların Algoritma*
Becerileri ‘Akıllı Böcek’
ile Gelişecek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan “Big
Bang”robotik takımı, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki
çocukların algoritma kurma ve program altyapısının geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkardıkları
“Akıllı Böcek” isimli robotla İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te birincilik ödülü aldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Erdoğan Köse, Türkiye genelinde yarışılan bir ortamda insan yararına akıllı teknolojiler
kapsamında birinciliği elde ettikleri için mutlu olduklarını disiplinlerarası çalışmalara önem verdiklerini aktararak Akıllı Böcek robotunun, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılabileceğini ve çocukların algoritma kurma becerilerini küçük yaştan itibaren geliştirmelerini
sağlamalarına yardımcı olacağını ifade etti. Tasarladıkları robotun Arduino tabanlı ve 3D printer
ile üretildiğini dile getiren Makine programı öğretim görevlisi ve proje danışmanı Dr. Hüseyin
Yıldız ise “Akıllı Böcek” robotunun çalışma prensiplerini şöyle anlattı: “Robotun üzerinde 7
tuş sayesinde ileri, geri, sağa ve sola gitmek gibi farklı görevleri yerine getirebiliyor. Robotu
kullanan çocuklar, butonları kullanarak veya tasarladığımız Android programını kullanarak farklı
algoritmaları kullanıp robotun hareket etmesini sağlıyorlar. Çocukların üzerinde kullanılması için
farklı desenlerden oluşan parkurlar var. Çocuklara parkur üzerinde bulunan başlangıç noktasından bitiş noktasına robot üzerindeki tuşları kullanarak ulaşmasını istiyoruz. Çocuklar bu butonları kullanarak verilen görevleri yerine getiriyor.” Bu şekilde çocuklar algoritma öğrenmeye
başladığını aktaran Yıldız, çocuklara similasyon altyapısını ve hata arama yapısını öğretmek için
simülasyon kısmının da kurulduğu robota Eğitim Fakültelerinden hocaların da destek vermesi
ve robotun geliştirilmesinin yazılım ve kodlamada dışa bağımlılığı yok edebileceğine inandıklarını sözlerine ekledi. *Algoritma: Bir problemin çözümünde izlenecek yol ve adımların yazılması

Elmastan Sert Mineral Keşfedildi
Rusya Bilim Akademisi Sibirya Bölümü Jeoloji Enstitüsü, Ural ve Novosibirsk Üniversitelerinde görevli bilim insanlarının incelediği Sibirya’da
düşen bir meteorun içinde “Uakitite” adı verilen ve elmastan daha sert
bir minerali içerdiği görüldü.
Gizemli mineral hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Bilim insanları mineralin görünüşünü, “metalik parıltıya sahip, sarı ve şeffaf” olarak tanımlarken; Mineralin, kübik kristaller ya da yuvarlak taneler oluşturduğu, tanelerin
genellikle 5 mikrometreden daha küçük olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çin’in Hipersonik
Hava Aracı Ses Hızının
Altı Katına Ulaştı

China Daily gazetesinin Çin Havacılık ve Aerodinamik Teknolojileri Akademisine (China
Academy of Aerospace Aerodynamics) dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeybatısında
denenen hipersonik hava aracı Starry Sky - 2
(Şing Kong - 2) 400 saniyede 7 bin 344 kilometre hıza ulaştı. Hipersonik aracın önce katı
yakıtlı roketle yol aldığı daha sonra katı yakıtlı
roketten ayrılarak kendi bağımsız itki sistemiyle seyrine devam ettiği kaydedildi. Aracın önce
ses hızının yaklaşık 5,5 katı olan 5,5 Mach’a çıktığı ve ultra hızlı olarak nitelenen yüksek hızını
400 saniye sürdürdüğü ifade edildi. Starry Sky-2’nin daha sonra ses hızının altı katı olan 6 Mach’a çıktığı kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren test uçuşunda 30 kilometre irtifa kaydeden ve
geniş açılı manevralar yapan Starry Sky-2’de Çin’in yerli olarak geliştirdiği sıcaklık-denge termal
koruma sistemi ile çok sayıda gelişmiş teknolojinin denendiği belirtildi. Ayrıca hipersonik aracın
geliştirilmesinin 3 yıl aldığı dile getirildi.
Ses hızı, saniyede 343,2 metre olarak alınıyor. Hipersonik hava araçları, Mach 5 hızıyla (ses hızının 5 katı) veya daha yüksek hızla hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor. ABD’de 2011’de
Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2’yi test etmiş ancak araç Pasifik Okyanusu’na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti. Çin geçen yıl Mart ayında WU-14 adlı hipersonik
planörüyle Mach 5 - Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti. Nükleer silahlar ve
balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test
eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.
Kaynak: NTV Teknoloji

Atomlar Elektronlarıyla
Birlikte Işık Hızına Yaklaştı
İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
CERN’den yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz’da
yapılan deneyde Büyük Hadron Çarpıştırıcısının
(BHÇ) düşük enerjili ışınla bir grup atomu çekirdeğinin etrafındaki tekil elektronla birlikte yaklaşık bir
saat boyunca hareket ettirdiği, ardından aynı ışını
tam güçle yükleyerek, 2 dakika boyunca elektronlar
çekirdekten kopup ayrılmadan sürdürmeyi başardığı
belirtildi. Bilim insanları ardından daha az sayıda atomla aynı deneyi tam güçle 2 saate kadar
sürdürmeyi başardı. Deney sırasında atom ve elektronların BHÇ içinde ışık hızına yakın bir hızda
döndüğü kaydedildi.
“Atom parçalayıcı” olarak da anılan BHÇ, aslında daha önce de atomları bu hızlarda çevirmeyi
başarmıştı. Ancak daha önce yapılan deneylerde atom yüksek hızlara ulaştığında etrafındaki
elektronlar dağılarak çekirdekten ayrılıyordu. Kaynak: Anadolu Ajansı
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BİLİM & TEKNOLOJİ
Fındık Kabuğundan
Nanoselüloz Ürettiler
Düzce’de bölgesel kalkınma amacıyla çevre ve
sağlık alanında çalışma yapan akademisyenler,
bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın “işe
yaramayan” çotanak veya zuruf olarak bilinen
yeşil kabuğunu laboratuvar ortamında işleyerek
selüloz üretti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı proje
çalışması kapsamında Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nde yapılan çalışmalarda akademisyenler, bölgedeki fındık üreticileri tarafından çöpe atılan ya da tarlalarda bırakılan fındık çotanağından nanoselüloz üretimi
sağladı.Bölgede herhangi bir ekonomik değeri olmayan fındığın atığını işleyen akademisyenler, elde ettikleri malzemeyi kağıt, otomotiv ve mobilya sanayisinde deneyerek başarıya ulaştı. Akademisyenler, yaptıkları karşılaştırmalarda, malzemenin üretimde kullanılmasıyla üretilen
malzemenin daha uygun, daha dayanıklı ve daha ucuz olduğunu belirledi. Düzce Üniversitesi
Tarımsal Atıkların Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Büyüksarı, yaptığı açıklamada, Türkiye’de 61 milyon ton yıllık tarımsal atık ortaya çıktığını anlatarak,
bu atıklardan kimyasal ürünlerin elde edilmesi, kompozit malzeme üretimi ve enerji üretiminde
değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı

Evrensel Bir Kan Grubu
İçin Çözüm Bulundu
Vücudun ürettiği kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde yer
alan şekerden dolayı, değişik kan grupları vardır. A Grubu farklı bir şeker türüne sahip iken, B Grubu bir başka
şeker türüne sahiptir; AB Grubu ise iki şeker türüne de
sahiptir. 0 (Sıfır) Grubu ise şeker bulundurmaz. Eğer kişi
kendi kan grubundan kan almaz ise, kişinin bağışıklık
sistemi, nakledilen kan hücrelerine saldırıp onları öldürür. Örneğin, A kan grubuna sahip olan
biri B grubundan asla kan alamaz, çünkü şeker türlerinin farklılığından dolayı bu kişinin bağışıklık sistemi bu yeni kanı reddeder. 0 kan grubu ise hiçbir tür şeker bulundurmadığından, herkes
tarafından alınabilir; bu kan grubu aslında evrensel olarak kabul edilmiş bir kan grubudur. British
Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, herkes için kullanışlı olmayan kan gruplarını herkesin
alabileceği bir gruba dönüştürmeyi başardılar. Amerikan Kimya Derneği toplantısında Stephen
Withers ve takımı tarafından sunulan çalışmaya göre araştırmacılar, sindirim kanalının duvarında
yer alan şekerin, kan hücrelerinin yüzeyindeki şeker ile aynı olduğu ve insan dışkısında yer alan
bakteri enzimleri, sindirimi güçlendirmek için bu şekerleri sindirim kanalının duvarından ayırdığı
bilgisini kullanarak A ve B kan gruplarında yer alan şekeri ayırıp, onları, 0 kan grubuna önceden
keşfedilen enzimlerden 30 kat daha etkili bir şekilde dönüştüren bir enzimi izole etmeyi başardılar. Klinik deneyler başarıyla tamamlanırsa Withers ve takımının keşfettiği bu enzimin, gelecekte
kan nakline ihtiyacı olan birinin herhangi bir gruptan kan alabilmesini sağlamamıza yardımcı
olacağı düşünülüyor.
Kaynak: Popular Science
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BİLİM & TEKNOLOJİ
Mars’ın Kuzey Kutbunda
Devasa Su Gölü Bulundu
İtalyan bilim insanlarının Mars yörüngesindeki bir
uzay aracınının radar cihazını kullanarak gerçekleştirdiği ve Science bülteninde yayınlanan araştırma,
Mars’ın Kuzey kutbundaki buz tabakasının 1.5 kilometre altına gizlenmiş halde duran 20 kilometre genişliğindeki devasa sıvı haznesinin bulunduğunu ortaya koydu. Dünya’da buzulaltı alanlardaki çalışmalar için son yıllarda kullanılan radarla
donanmış uydu teknolojisi, Mars’ın kutup buzul tabakaları üzerinde çalışma yapmak için kullanıldı. Avrupa Uzay Ajansı’nın Express isimli uzay aracında, yüzeyaltı araştırmalar için özel olarak tasarlanmış ve 12 yıldan fazla süredir de yüzeyaltı sıvı suyun işaretlerini arayan MARSIS isimli araç,
Radyo dalgaları yardımıyla bölgenin 29 adet profilini toplamıştı. Ortaya çıkan profiller sıvı halde
bulunan su konusunda ümit verici olsa da; çeşitli tuzlar yardımıyla çok düşük sıcaklıklarda bile
sıvı halde kalabilen bu suyun sıvı halde kalması için gereken tuz yoğunluğunun, yaşamın barınmasına imkan vermeyecek kadar yüksek olması son derece muhtemel. Ancak yine de bu suyun
kendisi, Mars’ın iklim tarihi konusunda ve uzun süre önce ortadan kaybolan okyanusunun başına
neler gelmiş olabileceği konusunda bazı ipuçları sağlayabilir. Buna ek olarak, biliminsanları artık
kullandığı yöntemi gösterdiğinden, diğer araştırmacılar da Kızıl Gezegen üzerinde bunun gibi su
depolarını nasıl araştıracaklarını biliyorlar. Kaynak: Popular Science

İnsan Hücrelerinde
Yaşlanma Tersine Çevrildi

Yaşlanmak, bedensel işlevin ilerlemeli şekilde azalması olarak görülebilir ve kanser, diyabet ile demans
gibi, insanların muzdarip olduğu yaygın kronik hastalıkların çoğu ile bağlantılıdır. Hücre ve dokularımızın
işlev göstermeyi bırakmasının pek çok sebebi var, fakat yaşlanmanın biyolojisinin yeni odağı, dokularda
ve organlarda “yaşlanan” hücrelerin birikmesi. Yaşlanan hücreler, olması gerektiği gibi işlev
göstermeyen, yaşlı ve bozulmuş olan, fakat aynı zamanda etraflarında bulunan hücrelerin işlevlerini de tehlikeye atan hücrelerdir. Bizler yaşlandıkça, genlerimizin düzenlenme şeklini kontrol
etme yeteneğimizi kaybederiz. Vücuttaki her bir hücre, yaşam için gerekli olan bütün bilgileri
içerir, fakat her gen, her dokuda her şartta açılmaz. Her ne kadar aynı genleri içerseler de, bir
kalp hücresinin bir böbrek hücresinden faklı olma sebeplerinden biri de budur. Araştırmacılar
yaptıkları yeni çalışmada, yaşlı hücrelere, ufak miktarlarda hidrojen sülfid yayan bir kimyasal ile
muamele yapıldığında, bazı yaşlı insan hücrelerini gençleştirebildiklerini gösterdiler. Hidrojen
sülfid, vücutlarımızda doğal şekilde bulunan bir moleküldür ve hayvanlarda yaşa bağlı hastalıkların bazı özelliklerini düzelttiği gösterilmiştir. Fakat büyük miktarlarda olduğunda, zehirli olabilir. Araştırmacılar bunu hücrenin ihtiyaç duyulan kısmına doğrudan iletmesi için ”Moleküler bir
posta kodu” kullanarak, molekülü doğrudan mitokondriye ulaştırmayı başardılar. Araştırmacılar,
hücrelerde enerji üreten yapılar olan Mitokondrinin, ufak dozlar kullanmaya olanak sağlamasıyla, yan etkilerin oluşmasının daha az muhtemel olacağını düşünmüşler. Bilim insanları, bunun
gibi moleküler araçlar kullanarak, sonunda canlı insanlardaki yaşlanmış hücreleri ortadan kaldırabilecekleri ve bu durumun, bir seferde birden fazla yaşa bağlı hastalığı hedef almalarına
olanak sağlayabileceği konusunda umutlular.
Kaynak: Popular Science
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Doğunun Anahtarı,
Yakmayan Ateşin Şehri

SANLIURFA
,
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Peygamberler diyarı olarak bilinen ve Türkiye’nin en büyük yedinci şehri olan Şanlıurfa, ilk
buğday tarımının yapıldığı yer olarak kabul edilir. Şanlıurfa’nın kadim tarihini betimlemek için
Nuh Tufanı’ndan sonra kurulan ilk şehirlerden
biri olduğu söylenir. Dünyanın en eski heykeli
ve tapınağı Göbeklitepe’de bulunmuştur. Şanlıurfa ve çevresinde Cilalı Taş Devri’nden bu yana
yerleşim olduğuna inanılmaktadır. MÖ 11000
yılı civarında kullanılan ve dünyanın en eski mabedinin bulunduğu yerdedir. Urfa kent merkezi
tarihinin MÖ 9500’e Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem’e kadar uzandığı görülmüştür. İdris
Peygamber tarafından kurulan 180 şehrin en
küçüğünün Urhai veya diğer bir okunuşla Orhay yani Urfa olduğu söylenilmektedir. Kur’an,
İncil ve Tevrat’ta adı geçen İbrahim peygamberin doğum yeri olarak kabul edilir. Urfa, tarihi
boyunca Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedon, Roma,
Bizans gibi uygarlıkların egemenlikleri altında
kalmıştır. 1516’da Osmanlı sınırları içine katılmıştır. I. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı toprağı olan Urfa, 1919’da önce İngilizler, ardından
Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 11 Nisan
1920’de düşman işgalinden kurtarılmıştır. Cumhuriyet sonrasında 1924’te il olmuştur ve Kurtuluş Savaşı’nda halkının gösterdiği başarının hatırasından dolayı 1984 yılında “Şanlı” unvanını
almıştır.

başlayınca, Nemrut tarafından bugünkü Urfa
Kalesi’nin bulunduğu tepede ateşe atılır. Hz.
İbrahim ateşe atıldıktan sonra, bir mucize gerçekleşir ve çevresi güllük gülistanlık olur. Ateşin
suya, odunların da balığa dönüştüğüne inanılmaktadır. Bu mucizenin gerçekleştiği mekanın
Balıklıgöl ve çevresi olduğu varsayılmaktadır.

Balıklıgöl

Halfeti

Şehir merkezinin güneybatısında bulunan Balıklıgöl (Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölleri),
Şanlıurfa’da yerli ve yabancı turistler tarafından
en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Sebebi
ise içerisinde efsanelere konu olmuş sazan balıklarının yer almasıdır. Bu balıklara halk tarafından
saygı gösterilir ve kesinlikle yenilmez. Çünkü rivayete göre, İbrahim Peygamber devrin zalim
hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla
mücadele etmeye, tek Tanrı fikrini savunmaya

“Saklı Cennet” ve “Kayıp Şehir” olarak da bilinen bu eski yerleşim yerinin adı taş evlerinin, camilerinin ve diğer kullanım alanlarının Fırat Nehri’nin altında kalmış olmasından gelir. M.Ö 855
yılında Asur kralı tarafından kurulmuş ve Yavuz
Sultan Selim zamanında Osmanlılara geçmiştir.
Osmanlı döneminde hudut şehri özelliğini kaybeden yerleşim, stratejik önemini kaybetmiştir.
Bir süre sonra da Fırat’ın karşı sahiline nakledilmiş ve bugünkü Halfeti yerleşimi kurulmuştur.

Fırfırlı camii
Fırfırlı Camii, Oniki Havari Kilisesi olarak da adlandırılmıştır. Yapı, önceleri kilise olarak hizmet
etmesi amacıyla inşa edilmiştir. Kaynaklara göre
Hristiyanlık açısından büyük önem taşıyan ve
Van bölgesindeki Varak Manastırı’nda bulunan
“Varak Haçı” 1092 yılında Urfa’ya getirilerek bu
kiliseye yerleştirilmiştir.Cami’nin mihrabı üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre yapı, 1956 yılında kiliseden camiye dönüştürülmüştür. Cami
taş bezemelerinden dolayı halk arasında Fırfırlı
Camii olarak anılmaktadır.
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Göbeklitepe
Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında bulunan Göbeklitepe, çanak çömleksiz Neolitik
Çağ’da MÖ 9.600-7.300 yılları arasında yani
günümüzden 11.600 yıl öncesinde inşa edilmiştir. Göbeklitepe’deki en eski faaliyetlerin anıtsal yapılar dikkate alındığında Paleolitik Çağ’a
giden bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir.
Göbeklitepe’nin kült merkezi olarak kullanımının MÖ 8 binli yıllara kadar devam ettiği, bu
tarihlerden sonra terk edilip herhangi bir amaçla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 1994 yılında
Heidelberg Üniversitesi’nden Klaus Schmidt
tarafından bölgede yapılan araştırmalar tarihin
seyrine yeni bir pencere açmıştır. Bu çalışmalar
ile birlikte sitenin anıtsal karakteri ve arkeolojik
değeri anlaşılmaya başlanmıştır. Kazı çalışmaları 1995 yılında başlamış, 2007 yılından itibaren
ise yine Prof.Klaus Schmidt başkanlığında devam etmiştir. Yıllar süren emekler sonucu ortaya
çıkarılan tarihi değerler, Neolitik Çağ hakkında
yeni bilimsel perspektifler kazandırmıştır.

Çapları 30 metreyi bulabilen yaklaşık 20 adet
oval ve yuvarlak yapının merkezinde iki adet
“T” biçiminde sütün yer almaktadır. Bu sütunlar
5 metre yüksekliğinde ve kireç taşındandır. Bu
dikilitaşların gövdesindeki insan, el, kol, çeşitli
hayvan ve soyut semboller kabartma şeklinde
veya oyularak tasvir edilmiştir. Bu motiflerin yer
yer çok yoğun bir şekilde bulunması, bunların
süslemeden ziyade öykü, anlatım veya bir mesaj
olduğunu düşündürtmektedir. Figürler arasında
yoğun olarak boğa, yaban domuzu, tilki, yılan,
yaban ördekleri ve akbaba tasvirleri bulunmaktadır. Tapınakların kim tarafından yapıldığı tam
olarak bilinmese de, üretime yani tarım ve hayvancılığa geçiş aşamasında olan avcı-toplayıcı
topluluklar tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu bilgiler ışığında bugüne kadar bilinen
bilimsel verilerin ortaya koyduğunun çok daha
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öncesinde toplumsallaşmanın gerçekleştiği ve
insanların belli bir hiyerarşik düzene göre organize olduğu anlaşılmaktadır. Yapılar topluluğu,
UNESCO tarafından 2011 yılında Dünya Mirasları Listesi’ne aday gösterilmiştir.

Harran
Harran adı, etimolojik yapısı itibariyle “yolların
kavuştuğu yer” sosyolojik ve tarihsel açıdan düşünüldüğünde ise “medeniyetlerin doğduğu
ve buluştuğu kent” anlamını içermektedir. Harran’da görülmesi gereken yerlerden biri Harran
Kalesi’dir. Emevi halifesi II. Mervan’ın 10 milyon
dirhem altın harcayarak yaptırdığı saray, kalenin esasını oluşturmaktadır. Harran Höyüğü, bu
çevrede görülmesi gereken ikinci önemli noktadır. 2003 yılından bu yana höyükte yapılan kazı
çalışmalarında Eski Tunç Devri’ne ait figürin ve
figürin başları, MÖ 1950 Eski Assur dönemine
tarihlenen silindir mühürler, MÖ 6. yüzyıla tarihlenen Kral Nabuna’id’den ve Sin Mabedi’nden bahseden çivi yazılı pişmiş toprak tablet ve
adak kitabeleri bulunmuştur. Höyük ve çevresi
tarih öncesi çağlardan beri Halaf, Ubeyd, Uruk,
Tunç Çağları, Hitit, Hurri, Mitanni, Assur, Babil,
Helenistik, Roma, Bizans ve İslam devrinde de
Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Zengiler, Eyyubiler ve Selçuklular gibi önemli uygarlıkların
egemenliğinde kalmıştır. Kazılardan elde edilen
eserler Şanlıurfa Müzesi’nde sergilenmektedir.
Harran, dünyanın ilk üniversitelerinden birine
sahip ilim ve irfanın merkezidir. Harran Üniversitesi, ünlü tıp ve matematik bilgini Sâbit bin
Kurrâ’nın, dünyadan aya olan uzaklığı ilk olarak
doğru hesaplayan ünlü astronomi bilgini El-Battani’nin, atomun ve cebir ilminin mucidi sayılan
Cabir bin Hayyan’nın ve ünlü din bilgini Şeyhü’l
İslam İbn-i Teymiyye gibi birçok bilim adamının
yetiştiği ve ders verdiği okul olmuştur. Sınırlarımız içinde İslam mimarisinde yapılmış en eski
cami olan Harran Ulu Cami’nin, MS 744-750
tarihleri arasında Emeviler devrinde Halife 2.

Mervan tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.
Harran’la özdeşleşen bir diğer şey ise Kümbet
Evleri’dir. Evlerin yüksekliği içeriden en çok 5
metreye varan kubbeleri, 30-40 tuğla dizisi ile
örülmüştür. Örgüleri balçık sıva ile bağlanan
kubbe ve duvarlar, içerden ve dışarıdan yine bu
harçla sıvanmıştır. Harran evleri bölge iklimine
uyumlu olarak yazın serin kışın sıcaktır.

TekTek Dağları Milli Parkı
Şuayip Şehri, Soğmatar Harabeleri ve Senem
Mağarası millî park bünyesinde yer almaktadır.
Şuayip şehri, alandaki en önemli arkeolojik kalıntıdır. 3. ve 4. yüzyıla ait olan şehir, geniş bir
alana yayılmıştır. Kesme taştan kaya mezarlarının olduğu harabelerin etrafı surlarla çevrilidir.
Şuayip peygamberin bu şehirde yaşadığına inanılır ve bir mağara onun makamı olarak ziyaret
edilmektedir. Soğmatar Harabeleri ise Şuayip
şehrinin 16 km kuzeyinde bulunmaktadır. Buradaki kalıntılar, Harran Sin kültürüne aittir. Bu
bölgenin asıl önemi ise Asur ve Babil temelli,
gezegenlere tapan Pagan dini ve baş tanrısı
Marelahe’nin merkezi sayılmasıdır. Bu dine ait
açık hava mabedinde kurbanlar verilmekte ve
ibadet yapılmaktaydı. Alanda bulunan kaya
mezarları Romalılardan kalmadır. Ayrıca Hristiyanlığın ilk yüzyıllarından kalma olan kaya oyma
yapılarıyla Senem Mağarası da görülmeye değerdir. Tektek Dağları Millî Parkı ayrıca bir çok
endemik bitki türüne ve çeşitli hayvan popülasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Urfa Kalesi
Urfa Kalesi, kentin güneybatı kesiminde, Halil-ür Rahman ve Ayn-ı Zeliha Göllerinin (Balıklıgöl) güneyindeki Damlacık Dağı’nın kuzey eteğinde bulunan tepe üzerinde yer almaktadır.
Doğu, batı ve güney tarafı kayadan oyma derin
savunma hendeği ile çevrilidir. Kuzey tarafı ise
sarp kayalıklardan oluşmaktadır. Kale’nin üzerindeki korinth başlıklı iki sütun Edessa Kralı IX.
Manu döneminde, MS 240-242 yılları arasında
birer anıt sütun olarak yapılmıştır.

Bu iki sütunun arası 14 metre olup yükseklikleri
17,25 ve çapları 4,60 metredir. Doğudaki sütunun kente bakan yüzünün 3 metre yukarısında
Estrangela türündeki Süryanice kitabe yer alır.
Bu kitabelerde Edessa Kralı IX. Manu’nun adı
geçmekte ve Saltanat tarihleri dikkate alındığında bu sütunların 814 yılındaki surlar ve kalenin esas inşa tarihinden önce buraya birer anıt
sütun olarak dikildikleri ortaya çıkmaktadır. Abbasiler Dönemi’ne denk gelen 814 yılında şehir
surları yeniden inşa edilmiş, Romalılar tarafından yaptırılan iç kale zamanla genişletilmiştir.
Çiğ Köftenin Ortaya çıkışı:
Hz.İbrahim devrin zalim kralı Nemrut’un putlarını kırarak, insanları Allah’ın varlığına inanmaya davet eder. Nemrut buna çok sinirlenir ve
Hz.İbrahim’in ateşe atılmasını ve yakılacak ateş
için yöredeki bütün odunların toplanmasını emreder. Halkın elindeki tüm odunlar alınır ve evlerde ateş yakmak yasaklanır.İşte bu günlerde
bir avcı, avladığı ceylanı eve getirerek eşinden
yemek yapmasını ister. Avcı, çoluk çocuğun aç
kalmaması için eşinden bir çare bulmasını ister.
Bunun üzerine eşi, ceylanın budundan yağsız et
çıkartıp isotla ve bulgurla eti döverek ezmeye
başlar. Böylece o eşsiz lezzetli çiğ köfte meydana gelir.
Uygarlık tarihine yön veren belki de en önemli şehirlerden biri olan Şanlıurfa’da, Urfa’ya ait
isot ve salça ile lezzetlenen çiğ köfteyi tatmadan, Harran’ı görmeden, Urfa’nın acı kahvesi
mırrayı içmeden, Atatürk Barajı’nı görmeden,
Balıklı Göl’ü gezmeden, kelaynakları gözlemeden, Kapalı Çarşı’dan alışveriş yapmadan dönmek bu güzel şehre haksızlık olur.
Kaynaklar:
1) Şanlıurfa Belediyesi web sitesi,
2) Şanlıurfa Valiliği web sitesi,
3) www.gezimanya.com
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ŞİMDİ
OLMA ZAMANI
HADİ SEN DE
ÜRET !
“Ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerle rekabet etmek istiyorsak 21’inci
yüzyılın becerilerine sahip, inovasyon yapan ve bunları pazara
aktarabilen girişimci ruha sahip bireylere ihtiyacımız var. Bu anlamda
maker yani ‘yapan, üreten’ bireyler ekosistemini incelemek ve bu
ekosistemde soluk almak bizlere yön verecektir.”
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Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI
Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Laboratuvarı Başkanı,
Turkish STEM Alliance Direktörü,
Public Communication of Science and Technology Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
Halk arasında “kendin yap (DIY: Do It Yourself)” olarak bilinen yaklaşıma bilim, teknoloji,
mühendislik, tasarım ve diğer alanların entegrasyonu ile maker kültürü yaygınlaşıyor. Özellikle Maker Media’nın CEO’su Dale Dougherty,
maker ruhunun yaygınlaşmasına öncülük eden
kişiler arasında bulunuyor. Maker; düşünen, hayal eden, problemi veya ihtiyacı tanımlayan, tasarlayan, tasarımlarını üreterek hayata geçiren
ve bunları paylaşan bireydir. Maker ekosistemi,
insanlara düşündükleri tasarımları hayata geçirme imkânı sunar, benzer amaçtaki diğer makerlarla işbirliği yapmayı; sadece bilgi ve teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda inovasyon
ruhuna sahip üreten bir toplum oluşturmayı hedefler. Açık kaynak ve ücretsiz yazılımların yaygınlaşması, teknolojik ürünlerin kısmen herkesin alabileceği düzeyde ucuzlaması ve internet
kullanımının artması gibi teknolojik gelişmeler
maker kültürünün yaygınlaşmasını tetikledi.
Eğitimin Her Kademesinde Desteklenmeli
Çocukların merakı, hayal gücü ve yaratıcılıkları oldukça geniştir. Her çocuk aslında bir ‘maker’dır. Fakat Helen Buckley’in o bildik ‘Küçük
Çoçuk’ şiirinde de vurgulandığı gibi çoğunlukla
formal eğitimin standart yapısı zamanla çocukların bu heyecan, merak, keşfetme, yaratıcılık
ve öğrenme motivasyonunu azaltabiliyor. Örneğin, maker ekosisteminde sürdürülebilir bir
içsel motivasyon baskınken formal eğitim ortamında çoğunlukla dışsal motivasyon baskın
oluyor. İçsel motivasyonla birey bir eylemi veya
projeyi kendi istediği için yaparken, dışsal motivasyonla bir eylemi veya projeyi başkası istediği
için yapar.
Maker kültüründe itici güç bireyin merak ettiği
bir problemi çözmesi veya üretimi sevme hazzı
ve mutluluğu yatarken, dışsal motivasyon bazlı
bir kültürdeyse para kazanmak ya da yüksek not
almak gibi teşvikler itici güç olabiliyor. Çoğu

start-up genelde bu içsel motivasyon ve üretme tutkusuyla yola başlarken ilerleyen zamanda
firma büyüdüğünde ekonomik kazanç cazibesi
bu tutkunun yerine geçebiliyor. Maker çoğunlukla kendi tanımladığı problem sonucunda
oluşturduğu ürüne değer kazandırma anlayışını benimserken, iş dünyasındaki bir mühendis
veya bireyse çoğunlukla başkaları tarafından
ileri sürülen problemlere çözüm üretmeyi veya
(ekonomik) değer kazandırmayı amaçlıyor. Çocukların bu maker tabiatı eğitimin her kademesinde desteklenmeli ve cesaretlendirilmeli.
Çocukların sınırsız hayal gücü ve merakıyla şekillenecek bu ekosistem yıkıcı inovasyon dalyası
yaratacaktır.
İnovasyona Dayalı Girişimcilik Ekosistemi Oluşturma
Maker eğitimi sadece K-12 ve üniversiteler için
önemli değil. Ülkemizde lise mezunlarının yaklaşık yüzde 20’sinin üniversite eğitimine devam
edebildiği düşünüldüğünde, 12 yıllık zorunlu
eğitimin sonunda nüfusun büyük bir çoğunluğunun yükseköğretime devam edemediği
görülüyor. Bu sebeple 12 yıllık zorunlu eğitim
sürecinde maker ruhuna sahip, yaşam boyu ve
bağımsız öğrenme anlayışına sahip bireyler yetiştirmeye ihtiyacımız var. 2017 Eylül ayında uygulamaya başlanan yeni ‘3-8 Fen Bilimleri Dersi
Öğretim Programı’ kapsamında ‘Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları’ ile öğrencilerin olaylara disiplinlerarası bir bakış açısıyla
öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün
oluşturmaları ve bu ürünlere katma değer kazandırma konusunda stratejiler geliştirmeleri
amaçlanıyor.
Soluk Alabilen Eğitim Ortamları Oluşturulmalı
Özellikle küçük yaşlarda öğrencilere fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarının deneyimlendirilmesi oldukça önemli. Yaparak-yaşayarak öğrenilebilen etkili bir süreç ortaya
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konulduğunda bu süreci bireylerin deneyimlemesi sağlanabilir. Örneğin, tasarım-odaklı
düşünme yaklaşımıyla birey(ler) gerçek hayat
odaklı karmaşık bir problem üzerinde çalışırken
üst düzey beceriler elde edebilir. Bu süreçte
bireylere sadece problem çözme becerisi ile
birlikte, problemi anlama ve ihtiyacı tanımlama becerisi de kazandırılmalı. Belli bir ihtiyaca cevap veren bir üretimin yapılması ürünün
pazar payı bulması açısından avantaj sağlayacaktır. Özellikle iş dünyasına baktığımızda yıkıcı
inovasyonların çoğu (örneğin iPhone, Bitcoin,
Airbnb, Alibaba) problem veya ihtiyacın iyi tanımlanması sonucunda hayata geçirildiği görülüyor. Ayrıca 21’inci yüzyılın bireylerden beklediği; karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme,
yaratıcılık, birlikte çalışma ve uyum, bilişsel esneklik, hizmet odaklılık, inovasyon, üretkenlik,
girişimcilik ve zaman yönetimi gibi beceriler de
bu süreçte kazandırılabilir. Endüstri 4.0 çağında
inovasyon ekosisteminde soluk alabilen eğitim
ortamlarının oluşturulması ve bu ekosistem içerisinde tüm paydaşlara rol verilmesi inovasyona
dayalı girişimcilik ekosistemini güçlendirecektir.
Tasarımlar Ürüne Dönüştürülmeli
Öğrenciler, tasarımlarını ürüne dönüştürmeleri
ve prototip üretmeleri için desteklenmeli. Örneğin (son sınıf) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerine tasarımlarının prototip üretimi için
finansal destek sağlanabilir. Düşük maliyetli 3D
(3 boyutlu) yazıcılar gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla prototip üretimi kısmen daha kolaylaşmıştır. Ülkemizde herkesin 3D yazıcı alması
mümkün olmadığından 3D yazıcılardan baskı
alınması daha erişilebilir ve ekonomik hale getirilebilir. Örneğin, fotokopi makineleri gibi 3D
yazıcılardan da kırtasiyelerde, üniversitelerde,
bilim merkezlerinde ve alışveriş merkezlerinde
makul ücretler karşılığında baskı alınabilir olmalı.
Her Yaştan İnsanın Fikrini Hayata Geçireceği
Ortamlar Gerekiyor
İnformal öğrenme ortamları, örneğin bilim merkezleri ve STEM & Maker festivallerinin, bilimin
eğlenceli bir şekilde toplumun her kesimine
yaygınlaştırılması ve makerların ürünlerini birbirleriyle ve toplumla paylaşmaları açısından
önemli. Bilim ve hayat boyu öğrenme merkezlerinin makerspace (maker atölyeleri) tarzında
tasarlanarak her yaştan bireyin fikrini hayata geçirebileceği ve prototip üretebileceği ortamlar
olarak tasarlanması yeni makerların doğmasına

vesile olacaktır. Aileler, çocuklarının bu ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi için fırsat sağlamalı ve mümkünse çocuklarını gönderdikleri okullardan bu tür özgür makerspace ortamlarının
oluşturulması için önayak olmalı.Oluşturulan bu
‘makerspace’lerde maker veliler ürünlerini paylaşabilecekleri gibi öğrenciler için farklı atölyeler
de düzenleyebilirler. Örneğin, elektrik ve elektronik mühendisi bir veli ‘lehim yapma atölyesi’
yapabileceği gibi marangoz ‘ahşap tasarım
atölyesi’, cam ustası ‘cam tasarım atölyesi’, aşçı
‘çikolata yapma atölyesi’ veya bilgisayar mühendisi ‘kodlama atölyesi’ düzenleyebilir. Öğrenci,
öğretmen ve veliler tarafından geliştirilen ürünler yıl sonunda okulda düzenlenecek maker festivalinde paylaşılabilir. Öğrenci, öğretmen, veli
ve sanayi işbirliğiyle şekillenmiş makerspace ortamları keşfetme, öğrenme, üretme, paylaşma
ve değer yaratma ekosistemini daha eğlenceli
hale getirecek ve zamanla daha da büyüyen bir
maker dalgası oluşturacaktır.
Zaman Çocuk Ruhuna Sahip Birey Olma Zamanı
Atlas Okyanusu’nu uçakla tek başına geçen ilk
kadın pilot olan Amelia Mary Earhart’ın, “Bir
şeyi yapmanın en etkili yolu, onu yapmaktır”
sözü maker kültürünü oldukça iyi özetliyor. Çocukların doğasında olan bir şeyleri parçalarına
ayırma ve bir şeyleri yapma (sanayide bu yaklaşım tersine mühendislik olarak tanımlanıyor)
mutluluğu büyüdüklerinde, “öyle şeyleri pek
yapamam” tarzında pasif bir ruha dönüşebiliyor.
Çocuklara büyüdüklerinde de maker olarak kalma gücü ve şansı vermeliyiz. Bilim kurgu yazarı
Ursula K. Le Guin’in ifade ettiği gibi, “Yaratıcı
yetişkin hayatta kalmış bir çocuktur.” Zaman çocuk ruhuna sahip birey olma zamanı, zaman maker olma zamanı.
Hadi sen de üret!
Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı Kimdir?
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kars’ta bitiren Gültekin Çakmakcı, lisans eğitimini Ankara
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde
tamamladıktan sonra yaklaşık bir yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Mühendis Teğmen olarak görev yaptı. Yüksek lisans (York Üniversitesi)
ve doktora eğitimini (Leeds Üniversitesi) İngiltere’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla bilim eğitimi alanında tamamladı. TÜBİTAK post
doktora araştırma bursuyla 2011-2012 yıllarında
Stanford Üniversitesi’nde bilim eğitimi alanında
çalışmalarını yürüttü.
Kaynak: Hürriyet Eğitim
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Öğrencilerini bilgi çağına her alanda dünya vatandaşları olarak hazırlayan MEV Koleji, tüm kampüslerimizde hizmet veren
Teknoloji & İnovasyon Laboratuvarlarıyla öğrencilerine:
yaratıcılık, matematik okur-yazarlığı, iletişim ve işbirliği, bilimsel düşünmenin temeli olan
eleştirel yaklaşım gibi 21. Yüzyılın vazgeçilmez becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

www.mevkoleji.k12.tr
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Başarılı

Öğretmenin

				Özellikleri

				

Gürel EKE

E. Teknik Öğretmen, Eğitim Yöneticisi
ve Öğretim Görevlisi
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A. ÖĞRENCİLERLE OLAN İLİŞKİLER
Bir öğretmenin başarısı, öğrencilerle olan geniş
çaptaki ilişkilerine bağlıdır. O, yalnız mesleğinin
uzmanı olmakla kalmayıp; aynı zamanda öğrencileriyle iyi ve faydalı ilişkiler de geliştirmelidir.
Aslında başarı, küçük çapta birçok faktörün etkisi altında olup, bunlardan biri de iyi ve kötü
ilişkiler arasındaki farklardır.
Öğrencilerin problemlerine karşı ilgili olunuz
ve onları anlamaya çalışınız
İyi bir öğretmenin en önemli özelliği, öğrencilerine karşı ilgili olmasıdır. O, öğrencilerin problemlerini anlamaya çalışır ve bu problemlerin
halledilmesinde kendilerine zevkle yardım eder.
Yakın ilgi gösterdiğinin en açık örneği, öğrencilerinin isimlerini bilmesidir. Bir öğrenci, kendi
ismiyle çağrılmaktan memnun olur. Ve bir öğretmen de öğretmen-öğrenci ilişkisinde bunun
başlıca faktör olduğunu bilir.
Tüm soruları cevaplandırınız,
Bir öğretmen, öğrencilerinin bütün sorularını
cevaplandırabilsin veya cevaplandıramasın, samimi davranarak onlara güven vermelidir. Samimi olmayan kişiler, gerek öğrencilerinden, gerek çevresinden pek az saygı görür. Eğer sorular
kişisel öneme sahipse, kişilere göre cevaplandırılır, sınıfta ortaya çıkarılmaz. Öğrencilerinizi,
kişisel meseleleriyle ve uzmanlığınız dâhilinde
olan konularla ilgili bilgiyi gelip sormaları için
teşvik ediniz. Onlarla bu tür yardımlarda zahmete girmekten çekinmeyiniz.
Kendinizi sınıfınıza etkili bir şekilde takdim ediniz
“İlk etki en kuvvetli etkidir” sözü öğretmenler
için büyük öneme sahiptir. Sınıfınızla yapacağınız ilk karşılaşmayı iyi ve dikkatle planlayınız.
Kendinizi ve okutacağınız dersi en etkili şekilde
takdim ediniz; her iki konu üzerindeki ilk intiba
da iyi olmalı ve bütün ders yılı boyunca muhafaza edilmelidir.
Kişisel meselelerinizden bahsetmeyiniz
Kişisel ders ve düşüncelerinizi kendinize saklayınız. Bu gibi konularda öğrencileriniz size yardım edemeyeceklerinden, onlara boş yere açılmanıza gerek yoktur. Muhataplarınıza karşı olan
davranışlarınızda daima makul olunuz.
Yersiz hiciv ve alaydan kaçınınız
Öğretmen, mesleğinin ehli olsa dahi, bazen
istemeden öğrencileri hiciv ve alay yoluyla zor
duruma düşürebilir. Öğretmen bir zamanlar
kendisinin de öğrenmede bu tip güçlüklerle

karşılaştığını hatırlamalıdır. Hoşa gitmeyecek
uyarılar çalışmayı teşvik etmez. Aslında bunlar,
öğrencinin öğrenmesini ağırlaştıracağı gibi kin
ve tepki de yaratabilir.
Mizacınızı daima kontrol ediniz
Bir öğretmen asabiyete kapılarak aslında istemediği şeyleri söyleyebilir ve sonra da bu acele ve yanlış hareketinden pişmanlık duyabilir.
Sınıfını devamlı olarak kontrolü altında bulundurabilmesi için öğretmenin kendisini kontrolü
esastır.
Olgun kişilik sahibi, şakacı ve samimi olunuz
Bazı öğrenciler, öğretmenlerinin tahammüllerini
zorlayacak bazı hareketlerde bulunabilirler. Aslında öğrenciler, öğretmenlerinin şakaya ve yakınlaşmaya ne derece tahammül edebileceğini
anlamak isterler. Onlar, şaka kaldırabilen ve samimi olarak karşılayan kimselerden hoşlanırlar.
Öğrencilerle fazla samimi olmaktan kaçınınız
Öğrencilerle ilişkilerinde fazla samimilik öğretmenin tarafsızlığını yitirmesine neden olabilir.
Bu durumdan sakınmak tavsiyeye değer.
Öğrencileri mahcup etmekten kaçınınız
Diğerlerinin yanında bir insanı asla eleştirmeyiniz. Öğrenciye yönelik eleştiri ve uyarılar kişisel bir şekilde gizli bir yerde yapılmalıdır. Bir
öğretmenin yapabileceği en büyük hatalardan
biri de öğrencisini, arkadaşları önünde küçük
düşürmektir. Böyle hareketler, öğretmene karşı tepki yaratabilir ve öğrencinin öğretmenine
olan güvenini yok eder. Bu güvenin yeniden kazanılabilmesi uzun bir zaman gerektirebilir.
Öğrencilerin iyi işlerini ve tavırlarını takdir ediniz
Öğrenmede zevk alma hissi esastır. Öğrenciler
teşvik ve takdir edildikleri zaman gayret ve başarılarında büyük gelişmeler gösterirler. Liyakat
gösteren öğrencileri takdir ediniz.
Dersinizin, öğrenciler üzerindeki etkisini, yine
öğrencilerinize sorunuz
Bir müfettişin, öğretmenin çalışmasındaki etki
derecesini tespit etmek için kullanabileceği en
güvenilir yöntemlerden biri de öğrencileri yoklamaktır. Aynı şeyi öğretmen de yaparsa, öğretim ve programının bazı konularında kendini
geliştirmede önemli yardımlar sağlayabilecek
uyarı ve ipuçları ile karşılaşabilir. Öğrenciler
eleştirilerini hiç çekinmeden ifade etmeleri için
telkin edilmelidir. Onlara, düşündüklerini yazmalarına kolaylık olması bakımında istenen konuların soru halinde örnekleri verilmelidir. Eğer,
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öğrencilere düşünce ve tavsiyelerinden ötürü
kendilerine asla bir zarar gelmeyeceği garanti
edilirse, öğretmen ortaya çıkan bazı gerçeklere
ve yapıcı tavsiyelere sahip olacaktır. Eleştiriler
sert ve kırıcı olabilir. Fakat bu acı eleştiriler öğretmene faydalar sağlayacaktır.
Öğrenciyi tarafsız olarak değerlendiriniz
Bir öğrencinin geçmişteki işine, itibarına ve başarı derecesine bakarak hüküm verilmemelidir.
Sınıftaki başarısı hakkındaki hükümler mümkün
olduğu kadar objektif olarak verilmelidir. İyi bir
öğretmen, öğrencisinin şu anki çalışmasını değerlendirirken, onun geçmişteki iyi veya kötü
durumunun etkisi altında kalmaz.
B. MESLEKİ YETİŞİM
Öğretmenliği seçmiş olan bir
kimse, öğretimi meslek edinmiş demektir. O kendisine
ve meslektaşlarına gösterilecek güven ve itibarın
kazanılmasına ve bu meziyetleri aksettirmeye çalışır.
Ders müfredatının gelişimine yapıcı tavsiyelerinizle
iştirak ediniz
Eğitim ve öğretimin gelişimi
için her öğretmenin görevi, yapıcı eleştiri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Öğrencilerinin reaksiyonlarını gözlemleyebilen öğretmen temel problemlerin çarelerini
de her zaman bulabilir. Öğretmenler bu tür deneyimleri nedeniyle, okul programı hakkındaki
fikirlerini ilgililere iletmelidirler.
Yapıcı eleştirileri makul bir tavırla karşılayınız
İki baş, çoğunlukla bir baştan üstündür. Öğretmen de faydalı olacak, kabule layık tavsiyeleri benimser. Siz de çalışmalarınızı geliştirecek
öneriler karşısında anlayışlı olunuz.
Mesleki yetişmenizi ihmal etmeyiniz
Bir öğretmenin meslekî yetişmesi, okumaya, incelemeye, gelişim seminerlerine katılımına ve
bir öğretmene gerekli meziyetlerin gelişmesine
yarayacak avantajlardan faydalanmaya bağlıdır.
Kendisini durmadan olgunlaştıran ve yetiştiren,
mesleğinde beceri sahibi olan öğretmenin şeref ve itibarı arttığı gibi terfi etme imkânları da
kolaylaşır.
Uzmanlık alanınızda etkin, yetkin ve seçkin biri
olmaya gayet ediniz

48

Bir öğretmen bir şey söylerken, söylediklerini
bizzat kendisi yapamıyorsa o, mesleğinin ehli
bir öğretmen değildir. Dersinde veya el işlerinde bilgisiz ve başarısız çalışan bir öğretmen,
hem öğrencilerinin güvenini kaybeder hem
de samimiyetsiz bir insan olarak değerlendirilir. Öğretmen, öğreteceği konuyu uygulamaya
geçmeden önce kendisini ona ustalıkla hazırlamış olmalıdır.
Okul saatleri içinde okulun işleriyle meşgul
olunuz
İyi bir öğretmen, ders saatlerinde her dakikayı
öğrencilerinin yetişmesine adar. Bu meşguliyeti ve ilgisinden dolayı öğrenciler, veliler,
yöneticiler ve müfettişler kendisini
takdir edeceklerdir.
C. AHLÂK VE ERDEM SAHİBİ OLMAK
Öğretim mesleği, toplumun kabul ettiği ahlak kurallarını bir düstur olarak
alır ve bu mesleğin her
bir üyesi ahlâk, karakter ve
davranışları ile diğer gerekli özelliklere sahip olmalıdır.
Zararlı söylenti ve dedikoduları önleyiniz
Söylenti ve dedikodu hem tehlikeli,
hem de ayıptır. Bazen bunları uyduran veya
aktaranlar feci sonuçlarla karşılaşırlar. Bir dedikoducu, üyesi olduğu birliğin veya mesleğin
şerefine zarar getirebilir. İyi bir öğretmen bu tür
söylentileri kaynağında yok etmeye ve zararlı
sonuçlar ortaya çıkaracak olan yanlış bilginin
yayılmasını önlemeye çalışır.
Üyesi olduğunuz birliğe sadık kalınız
İyi bir öğretmen kendi birliğine ve öğretim mesleğine sarsılmaz bir inançla bağlıdır. O, kişisel
konularında olduğu kadar, üyesi olduğu birliği
de davranışları ve faaliyetleriyle desteklemek
mecburiyetindedir. Kendisine ve birliğine sadakatsizliğinden şüphe edilen bir öğretmenin
öğretim mesleğinde yeri yoktur.
Bayağı ve müstehcen bir dil kullanmaktan kaçınınız
Kaba ve çirkin bir dil kullanan öğretmenin, küfür
ve argoya başvurmakla yetenek ve bilgisindeki
eksikleri gidermek istediği açıkça anlaşılır. İyi bir
öğretmen bu bakımdan çok dikkatlidir, öğrencilerine örnek olur ve onların yakışıksız iletişim

biçimlerinden uzak durmalarını ister. Bayağı dil
kullanmak kolayca düzeltilebilen bir alışkanlıktır
ve terk edilebilir.
Kurumunuza zararı olacak menfaatlerden kendinizi uzak tutunuz
Bazı öğretmenler daha iyi bir duruma gelebilmek için müfettişlerin ve diğer otoriterin gözlerine girebilmek endişesi ve/veya amacıyla üyesi
bulundukları kurumu çekiştirirler. Ahlak ölçülerinin dışında kalan bu gibi hareketler kurumlarca
onur ve şerefe saldırı kabul edilir.
Dine veya politikaya temas etmekten kaçınınız
Bazı öğrenciler ve öğretmenler din ve politika
anlayışlarında hassastırlar, onun için bu tartışmaya açık konulara temas etmekten kaçınmak
en iyisidir.
Başarılarınızı geçmişteki icraatınızla değil şu
anda yürüttüğünüz faaliyetlerinizle ölçünüz
İyi bir öğretmen kendine ait konuyu en iyi bir
şekilde işler ve başkalarına da bunu başarı ile
öğretir. Geçmişteki eylemin şu anki başarıya
faydası dokunmayabilir, zira öğretmenler yıllar
önce ne yaptıklarına göre değil, şimdi yapabildikleri işlere göre değerlendirilirler.
D. KİŞİSEL ÖZELLİKLER
Kişisel özelliklerin iyiliği başarı kazanmada esastır. Kişisel ilişkilerin devamlı ve başarılı olmasında bu özellikler bir öğretmen için çok önemlidir.
İyi bir mantık ve denge sahibi olunuz
Davranış ve konuşmalarınızda dengesiz bir öğretmenin varlığından öğrenciler rahatsızlık duyarlar. Konuşmaları dengesiz ve ikircikli olan bir
öğretmenin öğretimdeki otoritesi zayıflar. Bu
dengesizliklerin bir kısmı devamlı çalışma ve
pratik yapmakla giderilebilir.

Gayretli ve neşeli olunuz
Gayretli ve neşeli bir ruh hali, çevrenizdekilere
de yansır. Öğretmenlerden öğrencilere geçer.
Kuvvetle, metanetle ve neşeyle çalışan öğretmenin bu gayretli çalışması öğrencileri tarafından örnek kabul edilir.
Yaratıcı ve çare bulucu olunuz
Günümüzde koşullar daha iyiye gitse de okullarımızın tamamı mükemmel şekilde donatılmış
olmayabilir. Çare bulucu öğretmen ek öğretim
araç gereçlerini temin için her imkândan faydalanmasını bilir. Küçük modeller, kesitler ve benzetişler ile diğer görsel araçları gerekirse çizer
ve yapar. Böylelikle öğretim malzemesinin en
etkili biçimde kullanılmasını sağlar.
Arkadaşça davranınız
Arkadaşça davranan bir öğretmen, kişisel konularda yardım bakımından en iyi imkânlara sahip
demektir. Öğrenciler genellikle kişisel yardım
veya danışma aradıkları büyük problemlerini
kendilerine arkadaşça davranan ve ilgi gösteren sempatik buldukları öğretmenlerine getirirler. Böylelikle öğretmenin kendisine ve öğrettiği konulara büyük saygı gösterirler.
Basiretli olunuz
Bir öğretmen her tür güçlükle savaşmaya muktedir olmalıdır. O hadiselerin en nazik durumlarında dahi tarafgirlik yapmaksızın ve hiçbir gücentiye meydan vermeksizin konuşup anlayarak
kararını vermeli ve fikrini söylemelidir.
Samimi olunuz
Öğrenciler bir öğretmenin öğrettiklerinde samimi olup olmadığını veya konuya ne derece
ilgi gösterdiğini ve kendini verdiğini hemen
anlarlar. Samimiyetten uzak kalan bir öğretmen
öğrencilerinin dikkat ve ilgisini sağlayamaz.

Kendinize güveniniz
İyi bir öğretmen, kendinden daha kıdemli insanların yardımı olmaksızın veya biraz yardımla
kendi problemlerini halledebilir ve başkalarından kendi işlerini yapmalarını beklemez.

Nazik olunuz
Nezaketi öğretmek için nezaket sahibi olunmalıdır. Öğretmenler öğrencilerinin nazik olmalarını istemeli ve kendileri de davranışlarında daima nezaket sahibi olmalıdırlar.

İnisiyatifinizi kullanınız
İnisiyatifini kullanabilen öğretmen sorunları zamanında halletmeye hazırdır. O, kontrol edildiğini düşünmeksizin, yeni fikirlerini uygulamaya ve geliştirmeye çalışır. Derslerindeki zayıf
yönleri arayıp bulur ve onları düzeltir. Böylece
okulun faaliyetlerine rehberlik yapar ve bir lider
olarak itibar kazanır.

Gürel EKE Kimdir?
Yüksek Teknik Öğretmen Okulu bugünkü Teknik
Eğitim Fakültesi mezunu olan EKE, MEB’e bağlı
Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde öğretmenlik ve Müdürlük yapmış, Teknik Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve emekli
olmuştur. Eke, yazdığı makale ve şiirlerle eğitime
olan hizmetlerini sürdürmektedir.
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Ebeveynlerin

Korkulu Rüyası

EV KAZALARI

Ve Önleme Yolları
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Çevrelerine karşı aşırı ilgili olan özellikle küçük yaştaki çocuklar, çeşitli ev kazalarıyla maalesef
zaman zaman zarar görebiliyor. Çevreyi tanıma, büyüklerini taklit ederek öğrenme, keşfetme
dürtüsüyle hareket eden çocuklardaki öğrenme merakı, tehlikeli durumlar yaratabilir.
Araştırmalara göre çocukların geçirdiği kazaların yüzde 70-75’i ev ve yakın çevrede meydana
gelmektedir. Türkiye’de son 5 yılda ev kazası sonucu 120 bin çocuk hastaneye kaldırılmış ve
bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir. Ayrıca acil yardıma yapılan ihbarların içerisinde çocukların
geçirdiği kazalar her zaman ilk üç sırada yer almaktadır.
Olası kazalardan kendilerini koruyabilecek durumda olmamaları nedeniyle 0-6 yaş grubu çocukları en riskli grupta yer alır. Uzmanlar ebeveynlerinin gözetimi altında bile olsalar, bulundukları
ortamda yeterli güvenlik önlemi alınmamışsa çocukların kaza yaşama olasılığının çok yüksek olduğunu belirtiyor.
İşte çocuklarımızı ev kazalarına karşı korumak için alabileceğimiz bazı basit önlemler:
•

Evde bulunan elektrik prizler, özel koruyucuyla kapatılmalıdır.

•

Kimyasal madde içeren deterjan gibi malzemeler, çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlerde tutulmalıdır.

•

İlaçlar kilitli dolaplarda saklanmalıdır.

•

Kibrit, çakmak gibi alevli malzemeler ortada bırakılmamalıdır.

•

Pencerelere ve varsa balkon kapısına, çocuk güvenlik kilidi takılmalıdır.

•

Buzdolabı, fırın ve mutfak dolapları, çocukların açamayacağı şekilde tasarlanmış özel
çocuk kilidiyle emniyet altına alınmalıdır.

•

Sandalye gibi üzerine çıkabileceği mobilyalar özellikle cam kenarlarına ve mutfakta da
fırının yanına koyulmamalıdır.

•

Evde bulunan mutfak eşyaları, çocukların
erişebilecekleri noktalarda bulundurulmamalıdır.

•

Evde kullanılan ısıtıcılar çocuklardan uzak
tutulmalı, çocuğun bulunduğu alanlarda
kullanılıyorsa, çocuğa özellikle dikkat edilmelidir.

•

Ütü, saç kurutma makinesi gibi küçük ev
aletleri, çocuğun ulaşamayacağı şekilde ve
fişten çekili durumda tutulmalıdır.

•

Merdiven başlarında ve pencere önlerinde
korkuluk olmasına özen gösterilmelidir.

•

Çocukların ulaşabileceği yerlerde merak
dürtüsüyle tadına bakmak isteyebilecekleri
3 santimetreden küçük cisimler bulundurulmamalıdır.

•

Çocuklara 3 yaşına kadar fındık, fıstık, çekirdek gibi kuruyemişlerin yanı sıra katı gıda
verilmemeli, küçük ya da parçalanabilir
oyuncaklar, 3 yaşından küçük çocuklardan
uzak tutulmalıdır.

•

Çocukların üzerinde çengelli ya da toplu
iğne bulundurulmamalıdır.

•

Evde kolay devrilebilen dolap, televizyon
ve koltuk gibi eşyalar sabitlenmelidir.

•

Çekmecelerin kolay açılmasını engelleyen
ikinci bir anahtar kullanılmalıdır.

•

Yemek masalarında örtü kullanılmamalıdır.

•

Keskin yüzeyli ev eşyaları çocukların yaşam
alanlarından uzak tutulmalı ya da kenarları yumuşak materyallerle çocuğun olası bir
çarpma anında zarar görmeyeceği şekilde
kapatılmalıdır.

•

Çocuklar 5 yaşından önce ranzanın üst katında ve korumalığı olmayan yataklarda yatırılmamalıdır.

•

Temizlik ürünleri ve deterjanlar, kimyasal
yanıklara sebep olabileceğinden kilitli dolaplarda tutulmalıdır.
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Memleketin en kara günlerinde, bütün kadınlığı gönülden temsil eden, vatan için, bağımsızlık için dövüşen ve adı sık sık gündeme gelen Kara Fatma, endişeli günlerimizin sayılı
kahramanlarından, kadınlarından en saygıya değer olanlarından biridir.
Fatma Seher Erden, nam-ı diğer Kara Fatma,
Erzurumlu Yusuf Ağa’nın kızıdır. 1888 Yılında
Erzurum’da doğmuştur. Subay dervişlerden Ahmet Bey ile evlendikten sonra Balkan Savaşı’na
katılmış, Edirne’de Yanık Kışla ’da bulunmuştur.
I. Dünya Savaşı’nda dokuz-on kadınla birlikte
Kafkas Cephesi’nde savaşmıştır. Eşi Binbaşı
Ahmet Bey Sarıkamış’ta şehit düştükten sonra
Kara Fatma Mondros Mütarekesi’nin ardından
İstanbul’a oradan Bolu ve Ankara yoluyla Sivas
ve Erzurum’a giderek Gazi Mustafa Kemal’den
kendisinin vazifelendirilmesini talep etmiştir.
Mustafa Kemal Paşayla yaptıkları görüşmenin
ardından 43 kadın silah arkadaşıyla şark vilayetlerindeki vazifelerini nasıl yerine getirdiğini
1923’de yapılan bir mülakatta anlatmıştır.
Fatma Seher o günün şartlarında Mustafa Kemal’le nasıl görüşebildiğini hatıralarında “Mustafa Kemal’in huzuruna çıkabilmek için muhtelif
kıyafetlere girerek üç günlük bir mücadeleden
sonra devamlı bir takibin neticesi olarak, Sivas’ta öğle yemeğine davetli bulunduğu bir
yere giderken yolda yakaladım. Üzerimde çarşaf ve yüzümde peçe ile kapalıydı. Kendisiyle
bir mesele hakkında görüşmek istediğimi söyleyince ilk defa sert bir lisan kullanarak “Ne
görüşeceksin” dedi. Kalbimdeki vatan aşkı bu
sert muameleye üstün gelerek derhal peçemi
kaldırdım ve İstanbul’dan buraya kadar sizinle
görüşmek için geldiğimi ve maruzatımı bir dakika için dinlemesini ısrarla rica ettikten sonra,
pek yakınımızda bulunan küçük bir lokantaya
beni kabul ettiler” bilgisini vermiştir. Mustafa
Kemal ona adını, silah kullanmayı, ata binmeyi
bilip bilmediğini sormuş ve aldığı cevaplardan
memnun olarak “bütün kadınlar senin gibi olsa
idi Kara Fatma” demiş ve adı bundan sonra
Kara Fatma kalmıştır.” Kendi eli ile yazdığı kâğıdı vesika olarak bana verdi. Sıkışık vaziyetlerde sana yarar. Haydi, göreyim seni verdiğim
talimatı unutma, bir an evvel İstanbul’a git hazırlan ve işe başla” cümleleriyle anlatmıştır.
Kara Fatma aldığı talimatla İstanbul’a gelmiş,
Topkapı Pire Mehmet ve Laz Tahsin ile birlikte
on beş kişilik vatansever bir çete kurmuş, köylü kıyafeti giyerek Haydarpaşa’dan trene binip

İzmit’e inmiş ve iş bulmaya gelen muhacir görünümünde sayılarını arttırmaya çalışmışlardır.
Kısa zamanda doksan altı kişi olmuşlar, Üsküdarlı Albay Neşet Bey emrinde savaşmışlar, askeri bakımdan mühim olan Fındıktepe’yi düşmandan temizleyerek buraya Türk bayrağını
dikmişlerdir.
Dokuz yaşındaki kızı Fatma, oğlu Seyfettin, kardeşleri Süleyman ve Mehmet Çavuş ile davulcular ormanında gizlenmiş olan yüz elli kişilik
çetenin başına geçen Kara Fatma, Gül-Bağçe,
Mecidiye, Orhaniye, Arpalık köylerinin imam
ve muhtarlarıyla ileri gelenlerini ormana celp
ettirdi ve onlara “Ben Kara Fatma’yım sizin
ırzınızı, malınızı ben koruyacağım” dedi. Kara
Fatma, bir taraftan silah satın alıyor bir taraftan
da civar köylerden gelen delikanlıları çetesine
yazıyordu. Vatansever çetesinin mevcudu dört
yüz sekseni bulmuştu.

Kara Fatma bir vazife dolayısıyla karargâhını
Hendek ile Düzce arasındaki Nefren Boğazı yakınındaki bir köye kurmuştu. Eşkıya reisi Lima
ile İbrahim bir gece misafir edilmekte olduğu
eve gelerek eğer affedilirse bu çeteyle birlikte
çalışmak istediklerini bildirip, bunu sağlamasını
rica etmişlerdir. Kara Fatma onların bu isteklerini telgrafla Ankara’ya bildirmiş, iki saat içinde
bu eşkıyalar ve topladıkları asker kaçaklarının
affı emri gelmiş, bunlar da müfrezeye katılmıştır.
Kara Fatma 28 Haziran 1921 ‘de İzmit’in düşmandan temizlenip kurtarılmasına kadar İzmit’te kalmıştır. İzmit civarındaki Bereket ve
Kara derindeki taarruzda, Aleko-Karaderin hat-
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tındaki fedakârlıklar, kahramanlıklar gösterdiği
anlaşılır. Mehmet Emin Yalman, İzmit’te bulunduğu sıralarda Kara Fatma ile görüşmüştür;
O’na anlattıklarından da İzmit’e üç yüz seksen
gönüllü getirdiği, bunları intikam taburuna teslim ettiği, bunlar arasında oğlu ile kardeşinin
de bulunduğu anlaşılır. Kara Fatma Yalman’a
şöyle der: “Bir defada üç yüz seksen gönüllü
topladım İzmit’e getirdim. Bir müddet birlik
kumandanlığında bulundum, sağ kolumdan
vuruldum, İzmit Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde
tedavi edildim. İnşallah yine cepheye gideceğim.”
Hisarcık’ta, Kaynarca mıntıkası Kumandanı Naim imzasıyla Süvari Livasına gönderilen
yazıda, düşmanın taarruzunun durdurulduğu
üçüncü maddesinde Fatma Seher Hanım’ın
cepheden gelen efrat üzerindeki tesiri her türlü takdirin üstünde olduğu kaydedilmiş, bunun
karşılığı Liva emrinde “Bu günkü harekâtta pek
çok yararlılığı görülmüş olan Fatma Seher Hanım’a teşekkür ederim” denilmiştir.

26-27 Ağustos 1921 tarihli 193 sayılı Liva tamimi ile de onun bu kahramanlığı açıkça takdir
edilerek başka birliklere de örnek gösterilmiştir. Bu çalışmalarından dolayı Çavuşluk rütbesini
alan Kara Fatma Kocaeli Grubu Kumandanlığına yazdığı 24 Ekim 1921 tarihli dilekçede “Büyük Milleti’min uhdeme verdiği Çavuşluk rütbesinden dolayı arz-ı şükran eylerim” sözleriyle
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bu rütbe için teşekkür etmektedir. Mehmed
Emin Yalman yaptıkları görüşme sonrasında
Kara Fatma’yı “Fatma Seher Hanım belindeki
fişenklikleriyle, ayağındaki çizmeleriyle, elindeki kamçısıyla tam bir İstiklâl Harbi akıncısı”
sözleriyle tanımlamaktadır.
Kara Fatma’nın çavuşluktan sonra Teğmenlik
rütbesine layık görülüşünü yine hatıralarında
yer alan pasajdan kendi cümleleriyle öğreniyoruz:
“İstiklâl Harbi’nin son taarruzundan evvel 1922
senesinde Çiçek bayramı münasebetiyle Ankara’da davetli bulunduğum sırada davetlilerden
başta Atatürk olmak üzere hükümet erkânından bazı zevatın müvacehezinde işlemeli güzel
bir gümüş sigara tabakası milli bir menfaat için
müzayedeye çıkarılarak Atatürk’ün bu tabakanın kime hediye edilmek muvafık olacağını
heyeti huzurunda sordular. Derhal heyettekiler
bana hediye olunması mütalaasını ileri sürdüler ve bu teklif heyetçe müttefikan alkışlarla
kabul edildi. Fakat Atatürk benim çok iyi silah
kullandığımı işittiğini ve tesadüfen bu Çiçek
Bayramı’nda iyi silah kullanan maruf nişancılar
arasında bir müsabaka tertip edilmiş bulunduğundan, bu müsabakaya iştirakimi tensip
buyurdular. Muaffak olduğum takdirde, sigara
tabakasının bu suretle bana hediye edileceğini emir buyurdular. Bende müsabakaya iştirak
ederek birinciliği kazandığımdan son derece
haz duyarak hem mezkûr tabakayı bana hediye ettiler ve hem de Teğmenlik rütbesiyle taltif
ettiler.”
İzmit Yunan işgali altında olduğu günlerde yırtık pırtık bir köylü kadını pazara öteberi getirip
satmakta, akşam olunca şehirden ağır sandıklar
alarak esrarengiz bir şekilde çıkıp gitmektedir.
Bu kadın iki defa gelip gitmiş, dönerken altışar
sandık götürmüştür. Yunanlılar üçüncüde bu
şüpheli kadını yakalar. Sandıklar cephane sandığıdır. Esir askerî koğuşlarından birine atılır.
On dokuz gün mütemadiyen dövülür ve işkence yapılır. On dokuz gün zarfında tamamıyla
dermansız, hasta ve perişan olan bedbaht kadın Vatansever Çetenin bizzat reisesi olan Kara
Fatma’dır.
Kara Fatma’nın müfrezesine kadınlardan başka, yedi yüz de erkek katılmıştı. Kadınlardan

yirmi sekizi şehit düşmüş, Kara Fatma geriye
kalan on sekiz kadın ve erkeklerle I. ve II. İnönü
Savaşları’na katılmış, bu savaşlarda geriye on
sekiz kadını şehit olarak bırakmış, kendisi de
yaralanmıştır. Bu halde Başkomutanlık Meydan
Muharebesi’ne yani Afyon harbine müfrezesiyle katılan Kara Fatma bu savaş sırasında düşmana esir düşüşünü ve kaçışını bir mülakatta şu
sözlerle ifade ediyor:
“Altımdaki Ceylan ismindeki, güzel talim ettirilmiş çok akıllı bir hayvandı; âdeta bir piyade
neferi gibi düşman mevziine sokulmakta fevkalâde mahirdi. Afyon civarındaki Sürmeli köyünde bulunan düşmana müfrezemle taarruz
esnasında, hayvanımla düşmanın mevziine sokulmak icap etti. Bu esnada düşman tarafından
bir kement atılarak yakalanmıştım ve hayvanda
şahlanarak bizim tarafa firar etmeye muvaffak
oldu; ben de bu suretle düşmana esir olmuştum.

Beni yakaladıkları zaman gözlerim bağlanarak,
kendi mevzilerinin iki saat gerisinde bir yere
götürülmüştüm ve burada gözlerimdeki mendil çözüldü ve sürmeli köyünde kurmuş oldukları karargâhlarında yarım saat isticvap edildim;
benden izahat almak için mütemadiyen sıkıştırıyorlardı; ben de verdiğim cevaplarda kaçamak
cevaplar veriyordum. Bunlar arzu ettikleri maksadı temin edemediler. Bunun üzerine, Başkumandanları olan Tirikopis’in yanına götürdüler.
Beni görünce son derece hayretle bana bakıyordu ve “Sen Kara Fatma!” diye üç defa hayretle ismimi tekrarladı. Biraz sonra hayret ettiğinin sebebini son sualinden anladım. Meğer

bunlar, Kara Fatma’yı devâsâ bir şey tahayyül
ediyorlarmış ve bende bunlara cevaben “Anadolu’daki Kara Fatmalar’ın en kuvvetlisi benim”
demiştim. Beni bilahare bir yere kapadılar.
Evvela başıma dört tane süngülü nöbetçi diktiler; birkaç gün geçtikten sonra bir kişiye indirilmişti. Her gün beni mütemadiyen dövüyorlardı. Gücüm tükenmeye başlamıştı. Bir gün
nöbetçinin yanına bir misafir arkadaşı geldi. Şarap içiyorlardı. Misafir olan arkadaşı kalktı gitti.
Bu nöbetçi şarap içmeye devam ediyordu. Her
halde çok içmiş olmalı ki sabaha karşı sızdığını
gördüm. Fakat bir türlü inanamıyordum. Bir iki
yoklamadan sonra hakikaten sarhoş olduğuna
kanaat getirmiştim. Elindeki silahı alarak ortalık
ağarmadan yola çıktım. On dokuz gün esaretin
öldürücü ezalarına maruz kaldıktan sonra nihayet bir hayli müşkülattan sonra kaçmaya muvaffak oldum. Bursa’nın işgalini duyunca halime
bakmadan Sürmeli köyündeki ovada kıtamın
başına geçtim. Bu muvaffakiyetimden dolayı
Üsteğmenliğe terfi edildim.”
Kara Fatma müfrezesiyle Bursa’nın kurtuluşu
için de savaşmış o zamanki durumunu Tanin
Gazetesine verdiği 5 Temmuz 1923 tarihli mülakatında şu sözlerle ifade etmiştir: “Afyon ilçelerinden Burhaniye Köyü’ne geldiğim zaman
artık tamamen Yunan elinden kurtulmuştum;
fakat şimdi harp etmek, düşmanı sürmek için
bende daha yaman bir ateş uyandırmıştı. Bana
ve vatandaşlarıma yaptıkları zulüm, eza ve cefadan dolayı Yunanlılara mülevves ayaklarıyla
topraklarımızı çiğneyen bu düşmanlarımıza teskin olunmaz bir kin ve nefret duymuştum. Müfrezemi tekrar teşkil ettim ve Bursa Cephesinde
harbe girdim. Yunanlılar burada mukavemet ettiler fakat Türk’ün süngüsü yaman şeydir, O’na
kimse mukavemet edemez. Bizim vazifemiz kıtanın gerilerine akın etmek ve yollarını kesmekti. Vazifemizde muvaffak oluyorduk. Yunanlılar
bizim ordunun hücumuna fazla dayanamadılar. Bozgun başladı; birkaç gün içinde Yunan’ı
denize sürdük. Artık vazifem bitmişti. Yorgun
vücudumu dinlendirmek için izin verdiler, işte
bende bugün memleketimi geziyorum. Vilayeti
şarkiye gittim. Karadeniz sahillerini gördüm bir
iki gün evvel de güzel İstanbul’umuzu görmek
için buraya geldim.” İstanbul’dan sonra gittiği Konya’da neşredilen Babalık Gazetesi’ndeki
röportajdan da faydalanarak 9 ve 21 Temmuz
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1923’de yayınlanan bir mülakatta Kara Fatma
kendisine yöneltilen “Hayata her sahada bir erkek gibi karışmasının mümkün olup olmadığı”
sorusuna şöyle cevap verir:
“Bundan sonra erkek, kadın hep beraber çalışacağız. Kadın peçesiz ve yüzü açık gezmekle
iffetini kaybetmez. Zaten memleket bizden o
kadar çok hizmet istiyor ki… Bunlar arasında
peçe ve çarşafı düşünecek halde değiliz, İstanbullu hemşerilerimize silah kapıp cepheye
gidin denilemez; fakat onlara düşen iş, silah
kullanmaktan daha
büyüktür. Şimdiden
sonra Anadolu’ya gitmeli ve cahil Anadolu
kadınının gözünü açmalı.
Anadolu halkı hele
kadınları, İstanbullu
hanımları seve seve
karşılayacak, onların
söylediklerini harfiyen yapacaktır. Kadın
neden erkek kadar
çalışmasın!
Bugün
Anadolu’da bir ailede iki erkek varsa
yanı başında 10 da
kadın vardır; bunun
için kadın erkek hep
beraber çalışacaktır.
Bunun kimseye bir
zararı yok, belki faydası çoktur. Çocuklarımız
mutlaka okumalıdır. Ben çok iyi biliyorum ki
bugün Anadolu’da erkek ve kız bütün çocuklar
okuyacak olurlarsa Anadolu’nun hali değişecek, Türk’ün yüzü gülecek, işi düzelecek, bütün batıl düşünceler kalkacak, Türkler yaşamaya başlayacaktır. İşte bu maksatla küçük kızımı
okutmak için şimdiden çalışıyorum.” (Kara Fatma’nın kızı da kendisi ile beraber savaşa katılmış, iki parmağını savaşta kaybetmiştir.)
Kara Fatma 1944’te yayınlanan hatıralarının
sonuna eklediği “Üsteğmenlik maaşımı ne için
Kızılay’a terk ettim” başlıklı paragrafta şöyle
demektedir.
“Vatanın büyük kurtarıcısı Ebedi Şefin layık olmadığım büyük iltifatı beni son derece sevin-
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dirmişti. Esasen bütün emel ve arzum yapmış
olduğum hizmetten hiçbir menfaat beklemememdir. Bu itibarla taltif edilmiş olduğum rütbenin mukabilinde verilecek maaşımı Kızılay’a
terk etmekle son vatani vazifemi yaptım.”
Savaştan sonra İstanbul’da bir Rus manastırında yaşamakta iken tanınmış gazeteci Mekki Sait Esen kendisini bulur. Sait Esen’in kendisiyle yaptığı röportaj, 1933 yılında Yedi Gün
dergisinde yayımlanır. Bu haberin yurtta geniş
yankı uyandırması ile zamanın İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, O’na Kasımpaşa’da
bir vakıf evi tahsis ettirir.
Kendisine gerektiği kadar yardım yapılmadığı
için son yıllarında sefalete
düşen Kara Fatma 1954
yılı başlarında bakacak
kimsesi bulunmadığından
İstanbul’da bir kulübede
yardıma çok muhtaç halde yaşamakta idi.
Vicdanlara acı veren bu
durumun gazeteler aracılığıyla duyurulmasından
sonra İstanbul Valisi ve
Belediye Başkanı kendisiyle görüşmüş geçirdiği
hastalıktan sonra Darülaceze’ye yatırılmış, torunlarına okul yardımı yapmış
ve yatılı bir okula yerleştirmiştir.
İstiklâl Harbi başlangıcından, Anadolu’nun düşmandan temizlenmesine kadar Doğu ve Batı
cephelerindeki savaşların çoğuna katılan, 4 kez
yaralanan, Yunanlıların elinde on dokuz gün
esir kalan, İstiklâl harbinde savaşan, canla başla
çalışan mücahit kadınlarımızın önde gelenlerinden olan, eşini ve iki oğlunu savaşta kaybeden
İstiklal Madalyası sahibi Kara Fatma, kendisine
vatanı vazife tertibinden 17 Şubat 1954’de aylık bağlanmasının ertesi yılında 1955’te vefat
etmiştir.
Kaynaklar:
- İlknur Kalıpçı
- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk
Araştırma Merkezi Başkanlığı Web Sitesi (www.ayk.gov.tr)

Millî Eğitim Vakfı

Öğretmenevi & Sosyal Tesisleri
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 barınabilecekleri öğretmenevleri ve lokalleri yaygınlaştırmaya, koşullarını
giderek iyileştirmeye öncelik vermektedir. Ülke genelinde öğretmenevleri ve lokallerinin yapımına ve onarımına katkıda bulunan Millî Eğitim Vakfı, fiziki şartların
mükemmelliği, sunduğu hizmetin kalitesiyle ülkemizdeki tüm öğretmen evlerine
örnek teşkil etmesi amacıyla yaptırdığı Millî Eğitim Vakfı
Öğretmenevi ve Sosyal Tesisi’nin
işletmesini de yürütmektedir.
Adres: 252 Sokak. No: 21/1
Manavkuyu BAYRAKLI / İZMİR
Telefon: +90 232 347 43 43

www.bornovaogretmenevi.com.tr
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Beni Anılarla Yaşat Öğretmenim /
- 368 sayfa
Zeynep Oğuzcan ve Selçuk Tütak koordinatörlüğünde ülkemizin seksen bir
ilinden cefakar öğretmenlerimizin anılarını içeren derleme, satırlarında öğretmenlerimizin kutsal mesleklerini icra ederken yaşadıkları kimi zorluklara,
başlarından geçen bazen ilginç, bazen komik bazen de dramatik sahnelere
yer vererek okuyucularına o anı yaşatmayı hedefliyor. Gerçek hikayelere dayanan bu kitapta hem ülkemizin her coğrafyasından öğretmenimizle hem
de o coğrafyada yaşayan insanlarla tanışacak, hep birlikte aştığımız zorlu
dönemlere tanıklık edeceksiniz.

Muazzam Muazzez / Sedef Kabaş
Halk Kitabevi - 200 sayfa
Bir asrı aşan ömrünü Türkiye’nin aydınlanmasına adayan Muazzez İlmiye
Çığ, Sümeroloji ve Hititoloji alanlarındaki çalışmaları ile binlerce yıla dayanan tarihsel mirasımızın korunmasında büyük rol oynadı. Yazdığı kitaplar ile
‘tarih sıkıcıdır’ inancını yerle bir ederek, tarihi geniş kitlelere sevdirmeyi başardı ve ülkemizdeki modern ve laik eğitimin öncülerinden biri oldu. Sizler
onun bir filme benzettiği yaşamına, mücadele azmine tanıklık ederken fonda hem tarihi gerçekleri, hem de hayata dair müthiş öğretileri kimi zaman
şaşkınlık kimi zamanda gülümseyerek okuyacaksınız. Bu kitap; 103. doğum
yıldönümünde Muazzez İlmiye Çığ’a bir saygı duruşudur.

Gece Kuşları / George R. R. Martin / Çev: Kerem Sanatel
DEX - 388 Sayfa
Günümüzün en çok okunan ve izlenen yapımlarından Taht Oyunları’nın (Game of Thrones) yazarı George R. R. Martin’den bir bilimkurgu destanı...Kadim kültürler, geleceğin kentleri, uzaylılar, yeni
dünyalar, eski yerküreler, yıldız çemberleri, hiçlik, bir olmak, korkular,
aşklar, boşluk, yalnızlık, sevgi ve Tanrı... George R.R.Martin, teknolojinin, kozmosun ve insan zihninin karanlık kuytularını araştıran altı
klasik bilimkurgu öyküsü anlatıyor. George R.R. Martin, usta kaleminden çıkmış bambaşka bir kurgu evrende geçen olağanüstü bir eserle
okuyucularının karşısına çıkıyor.

Mai ve Siyah / Halid Ziya Uşaklıgil
Bilgi Yayınevi - 316 sayfa
Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk romanı Halid Ziya Uşaklıgil’in Mai ve
Siyah adlı romanıdır. Roman, o dönemin basın yayın (Bâbıâli) dünyasını ve
bu dünyanın acımasız, ikiyüzlü gerçekleri karşısında yenik düşen Ahmet Cemil’in hayalci kişiliğinde Edebiyatı Cedide’nin bakış açısını yansıtır. Mai ve
Siyah bir düş kırıklığı romanıdır, hayal ve gerçeğin çatışmasını yansıtır. Mavi
hayalin, siyah gerçeğin simgesidir. Mavi bir gecede başlayan roman siyah
bir gecede, gerçeğin kazanmasıyla biter.Hülya ve süs asıldır romanda. Gözlemci gerçekçiliği güçlüdür. Ruh tahlillerinde çok başarılıdır. Kahramanlarının yaşadıklarını içindeki çevreyle örtüştürerek başarıyla aktarır.
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ÇOKSESLİ MÜZİK

Prof.Dr Mustafa APAYDIN
Müzik Eğitimcisi, Koro Sanatçısı ve Yöneticisi
Türkiye Polifonik Korolar Derneği Genel Başkanı
Demokrasi ile müzik arasındaki ilişki, benzerlik
ve bağlantıların varlığından söz eden pek çok
söylem ve yazı ile karşılaşıyoruz. Ancak bu söylemleri besleyen, “acaba bunlar nelerdir” sorusuna yanıt olabilecek ayrıntılara fazlaca girilememektedir. Bu durumda zihindeki soruların
yanıtı alınmadan ya olduğu gibi kabullenilmekte yada daha geniş bir zaman diliminde araştırılıp öğrenilmeye ötelenmektedir.
Müziğin, insanlığın var oluşuyla birlikte ve de
aynı anda bir iletişim aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Başlangıçta “konuşma dili”
ile “şarkı dili” (konuşma dilinde kullanılan sözcük ya da hecelerle, farklı ses
yüksekliklerinin kullanılması ile elde
edilen ezgi) arasındaki ayırım çok belirgin olmasa da, uygarlığın ilerleyişine
koşut olarak bu ayırım belirginleşti. Yazının icadı ile başlayan ilk çağdan orta
çağa gelindiğinde, artık müziğin bir
dalı olan şarkı dili ve çalgılarla yapılan
müzik türleri, her bölge, her uygarlık,
her yerel ve kıtasal toplum ve topluluklara özgü yapılanmalara kavuşmuştu.
Yunanlıların, Romalıların, Anadolu’nun
çeşitli toplumlarının, Pers, İbrani, Mısır ya da Çin’lilerin kullandığı çalgılar,
ton’lar (makamlar), ritmik yapılar şarkı
dillerindeki yapı ve içeriklerin belirginleştiğine tanık oluyoruz. Dinsel törenler, eğlenceler, bayramlar ve kültür
etkinlikleri, artık bu “özellikli müzik
türleri”nin kullanılma ortamları olageldiler.
İsa’nın doğumu ile başlayan ve sonrasında yeni bir din olarak gelişen hristiyanlığın yayılma sürecine değin, tüm
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uygarlıkların kullandığı bu çok tür ve yapıdan
müziklerin ortak özelliği ise teksesli oluşlarıydı.
(Bu arada bilinçli olduğu düşünülmeyen bazı
örnekler dışında.) İsa’dan sonra hristiyanlığı
yaymak görevini üstlenenler, daha önce ibranilerin de kullandığı gibi, İncilin öğretilerini “şarkı
dili ile anlatma” yönetimini benimseyip, yaygın
olarak kullanmaya başlamışlardır. “Missa” adını
verdiğimiz ve İncil’den alınan sözlerin şarkı dili
ile söylenmesi ( bir tür ilahi ya da Kur’an surele-

VE CUMHURİYET
rinin ezgisel yapı ile söylenmesi gibi) yöntemi,
hristiyanlığın yayılmasında en etkin, en kolay, en
ucuz, en etkileyici ve de aynı anda pek çok kişiye ulaşabilen bir yöntem olarak, adeta keşfedilmiş bir araç olmuştur. Bu araç hala tüm insanlığın en önemli iletişim araçlarının başında yer
almaktadır. İ.S. 476’da Batı Roma yıkıldığında,
Antakya, İskenderiye, Kudüs, Roma ve İstanbul
metropolleri, hristiyanlığın 5 önemli öğreti merkezleri durumuna gelmişlerdi bile. (Günümüz-

de de öyle kabul edilmektedir.) İ.S. 571’de Hz.
Muhammed’in doğumuyla başlayan süreçte,
islamiyetin yayılması için yapılacak çağrının da
“seslerin en kutsalı olan insan sesi” ile yapılması esasına dayandırılmıştı. Gerek namaza çağrı,
gerekse de Kur’anın sureleri, günümüze değin,
missalarda olduğu gibi söz ve ezginin buluşmasından oluşan “şarkı dili” ile söylenmeye devam
etse de, değişik nedenlerle, müzik biliminin teknik verilerinden yararlanılarak geliştirilme olanağına kavuşamamıştır.
İ.S. 650’li yıllara gelindiğinde, 5 metropol
çevresinde gelişmekte olan kiliseler, dinsel eğitimleri aracılığı ile, o çevrelerin
özelliklerine ve papazların doğaçlama
yeteneklerine göre, çok değişik tonalite, (makam-mod), tartım, ritm, ses yüksekliği ve ezgilerden oluşan missalarla,
toplumların oluşturulmasını sağlamaya
çalışıyorlardı.
İslamiyetin yayılmaya çalıştığı aynı yıllarda, Papa Gregorius, missalardaki
bu zorluk, çeşitlilik ve karmaşıklığı gidermek ve İncil’deki sözlerin her yerde aynı etki ile söylenebilmesi ve homojen bir toplum oluşturulabilmesine
katkı amacıyla, incilin sözlerinden oluşturulan “Gregor ezgileri”ni besteleyip,
(basit noktalama tekniği de olsa) notalayıp, müzikte devrim niteliğinde bir
hizmet sundu. Bu olay, yaratılan müzik
yapıtlarının nota, dizek ve benzeri belirteçlerle, kağıt (papirus v.b.) üzerinde
saptama ve yeniden kullanıma sunulma sürecini başlatmıştır.
İ.S. 750 yılında, bu kez de Milano’da

61

“La Scala Cantorum” açıldı. Şarkı Söyleme
Okulu” diyebileceğimiz bu okulda, din adamları müzik ve şarkı dilini öğrenip, doğru ve etkili öğretebileceklerdi. Bu yöntemle Hristiyan
toplumların oluşması ve gelişmesi hem hız kazanacak hem de yaygınlaşacaktı. Öyle de oldu.
Tüm insanların “Tanrının Kulu” olarak yalnızca
kilisenin öğretilerine bağımlı olması, 1453’te
Doğu Roma İmparatorluğunun çöküşüne değin
sürecekti. Ortaçağ adını verdiğimiz bu çağda,
toplumun örgün eğitim alabileceği tek olanak,
kiliselerdi. Toplum bu okullarda (kiliselerde),
şarkı dilini etkin kullanarak eğitim alıyordu.
Ama aynı okullar, aynı zamanda yeni arayışlar
ve gelişmelere de sahne oluyordu. Örneğin;
kilise egemenliği, şarkı dilinin, çalgı
ile birlikte kullanılmasına izin vermezken, bu direnç 850’li yıllarda kırılarak, o zamanın ilkel
org’u kiliseye, (benim yorumumla okula) girmeyi
başardı ve “insan sesi”
ile “çalgı sesi” birlikte
buluşarak ortak müziklerin yapılıp yaşanabilmesine ortam sağladı.
Bu da yetmedi; 100
yıl sonra, 950’li yıllarda
orgdan elde edilen “sürekli bas” sesle ilk basit
çokseslilik (iki ses) olan “organum”a ulaşıldı. Bu gelişme
de toplumların ayrı sesler söyleseler de, ortaklık kurup (koalisyon) yeni bir
yaşam biçimi yaratabileceklerini kanıtlıyordu.
1150’li yıllara gelindiğinde, koalisyon ortakları
3 ve daha sonraki yüzyılda da 4 sese ulaştılar.
1250’li yıllarda demokrasi yolunda yeni gelişmeler yaşandı. Okullarda (kiliselerde) hem felsefe ve hem de müzik eğitimi alan din adamları,
aynı zamanda müzik yapıtları da besteliyorlardı.
Bu yapıtlar sözlerini İncil’den alıyorlardı. Kendilerinin, kendi dillerinde dinsel tanımlamalarına
izin yoktu. İşte bu dirençle kırılarak ilk kez kendi
tanımladıkları sözlerle, “motet” adını verdikleri müzik yapıtları bestelemeye başladılar. Guido’lu Arezzo, bir missa’nın dizelerinin ilk hecelerinden oluşan (do-re-mi-fa, sol, la, si) nota
adlarını nota adı olarak önerip benimsetti. 100
yıl kadar sonra, İslamiyet’te de Süleyman Çele-
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bi, Motet’te olduğu gibi, İslamiyet’in doğuşunu, Arapça değil, Türk dilinde anlatan “Mevlit”i
yazdı. Ne yazıktır ki müzikle din etkileşiminden
yararlanma konusunda, Cumhuriyet dönemimize kadar başkaca bir gelişmeye tanık olamamış
bulunmaktayız.
1350’li yıllarda İtalya, Fransa ve Almanya başta
olmak üzere, Avrupa’daki sokak şarkıcıları, çalgıcıları ve kiliselerde müzik öğrenen halk şarkılarını çalgılar eşliğinde de seslendirebiliyorlardı artık. Bunları çoksesli olarak düzenlemek ve
söylemek te gecikmedi. İlk kez Fransız halk şarkıları (chansonlar), sonraları da diğer ülkelerin
şarkıları çoksesli ve aynı zamanda da çalgılı olarak seslendirildi. Bu durum, 100 yıl sonra gelecek olan Rönesans aydınlanmasının ilk
ışıklarıydı. Ortaçağın bağnaz, şeriatçı, skolastik, karanlık düzenininden, özgür düşünme,
yapma, yaratma ve yaşatma ortamına geçişin kazanımlarıydı.
1453’te Bizans’ın yıkılışı ile Türkler İstanbul’u
aldılarsa da aydınlığa
koşan Avrupa halkları,
yaşamın tüm birimleri
yanı sıra, dinin de, insan
düşüncesiyle ve herkesin
kendi dilinde tanımlanabilmesi olanağına kavuştular.
Hem bu durumun simgesel ismi
Martin Luther de hem din adamı hem
de önemli bir motet bestecisiydi. Artık Yeni
Çağ gelmiş ve “herkes tanrının kulu” olmaktan,
“vatandaş” olabilme yolunda çabalamaya başlamıştı. Toplumlar kendilerini yönetenlerin kilise
değil kendi seçtiklerinden oluşan temsilcilerle
yönetilme, kilise ve saraylarda bulunan her, etkinlik ve olanağın, kendilerinde de bulunması
ve kendilerince de yaşanıp kullanılabilmesi için
var güçleriyle adımlar atıyorlardı.
Bu adımlardan biri de; kadınların da erkekler
gibi kilisede ve salonlarda şarkı söyleyebilme
olanağına kavuşması oldu. Çünkü ortaçağdaki
kiliselerde kadınların şarkı söylemeleri yasaktı.
Çokseslilikte zorunlu gereklilik olan kadın sesleri (soprano ve alto ses grupları) için, çocukken
sesi güzel olan erkek çocuklar iğdiş (katrasyon)

edilerek, kilise adına, korolarda yer almaları
sağlanıyordu. (Erginleştiklerinde kadın sesi çıkardıklarından) Bu durumdaki çocukların anne
ve babalarının, dillendirmekte zorlansalar da,
doğal karşı çıkışları olacaktır. Rönesans aydınlığı bu sorunu da hem kişilik hakları ve hem de
eşitlik ve toplumsal haklar yönünden kökten çözümünü sağlamıştır.
İsa’dan sonra 1250 yıl boyunca, yalnızca missa türünde müzik yapabilen Avrupa toplumlarının, sonraki 200 yılda, diskant, hoket, motet
ve chanson’lara ulaşabilmeleri büyük kazançlardır. Üstelik bu kazançların arasında, geleneksel
halk şarkıcıları ve çalgıcıları da yer almışlardır.
Bu kazançlar adeta, Rönesans aydınlığının katına çıkabilmek için kullanılmış önemli
sanatsal merdiven basamaklarıdır.
Çünkü bu basamaklarda, her
ses grubunun seslendirdikleri ayrı içerik ve yapılardaki şarkı ve söz dillerinin,
birbirlerinden de yararlanarak, birlikte yenilikler yaratabileceklerini
öğrenmişlerdir.
Rönesans’tan
sonraki üç önemli sanatsal
ve felsefi dönem olan,
barok, klasik ve romantik
dönemlerde, çoksesli müziğin, rönesans’tan önceki 1500
yıllık süreçteki kazanımları, adeta
patlama yapmış ve müzik türlerindeki
sayısal gelişme 60’lara ulaşmıştır. Sanatsal teknik gelişmeler ise baş döndürecek düzeydedir.
Bu dönemler, Noel şarkıları ve korallerden başlayıp, oratoryo, opera ve senfonilere, senfonik
şiirlere ulaşılan dönemlerdir. Artık her birine gereksinim duyulmakta, saygı gösterilmekte, diğer sesleri dinleyip, onlara baskın çıkmayarak,
uyum içerisinde ve aynı zamanda özgürlüklerine ve niteliklerine değer verilerek kullanılan bu
“sesler mimarisinin” adı, çoksesliliktir.
Rönesans’ın getirdiği toplumsal değişikliklerden biri olan “yönetim biçimindeki değişiklik”
ise; kilise egemenliğinin, krallık ve benzeri saray
güçlerince de ortaklaşa yürütülmeye başlanmasıydı. Bu nedenle sanatsal gelişmelerin ev
sahipliğini de bu güçler gerçekleştiriyordu. Sa-

ray yönetimi, sanatçı ve sanatı destekliyor ama
halkın yararına sunumlar çok azınlıkta kalıyordu.
Yüzyıllardır, yarattığının karşılığını yeterince alamayan halk, 1789 tarihindeki Fransız ihtilaliyle
saraydaki egemen güçlerin elindeki olanakların
halkça da kullanılabilmesini sağlamak isteğini
gerçekleştirmeyi hedefledi.
Çoksesliliğin insanlığa kazandırdığı bir demokratik davranışa daha değinelim: Müzik türleri
bu denli gelişip çok sayıda insanın aynı anda
bu yapıtların seslendirilmesinde görev almasıyla, birlik, bütünlük, birliktelik ve yapıtın uyumlu
biçimde yorumlanabilmesinde zorluklar yaşandı.1750’lü yıllardan sonra J. Haydn’ın yazdığı
senfonileri yönetmek ve söz konusu zorlukları
kolaylaştırabilmek için, orkestra üyelerinin yapıtı gereği gibi yönetebileceğine inanıp güvenerek
seçtikleri bir “orkestra şefi”
görevlendirildi. Bestecinin yazdığı senfoni, bir
“anayasa”, orkestradaki her çalgının çalacağı
ezgiler anayasayı bütünleyen ayrı ayrı birer
“yasa” idi.
Senfoni’nin ritmik ve
müzikal yapısı da, müzik
terimleri ve belirteçleriyle belirlenen “tüzük ve yönetmelikler” idi. Şefin görevi
belliydi artık, anayasa, yasa, tüzük
ve yönetmeliklere uygun olarak yapıtı
yönetmek, bestecinin belirlediği anayasa ve
yasaların dışına çıkmadan, ama yorumlarken
ana ilkelere ters düşmeyecek biçimde de kendi
özgürlüğünü kullanarak uyumlu düzenle sonuçlandırmak.
Açıkça anlaşıldığı gibi bu durum, çoksesli müzik
aracılığı ile Hristiyan dünyasının ve özellikle de
Avrupa Kültürü’nün “köklü okulu” sayılabilecek
olan “demokrasi ve hukuk devleti” anlayışının
oluşup gelişmesine önemli boyut ve ölçütte
katkıda bulunmuştur. Yüzbinlerce koro ve orkestrada çalışıp üretimde bulunan milyonlarca
insanın, bu kültür aracılığı ile “demokrasi, hukuk devleti ve giderek cumhuriyet” bilincine
ulaşıp yaşamına katması da kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.
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Çoksesli müziğin, gerek bireysel ve gerekse
toplumsal öğretilerini edinmiş birey ve toplumların, seçtikleri bir yöneticinin yönetiminde,
koalisyonları da kapsayan bir “cumhuriyet” yönetiminde başarılı olmaları kaçınılmaz bir sonuç
olacaktır. Yeter ki; her yönetici ve yönetilenler,
bestecinin (toplumun) anayasa ve yasalarına kesin olarak uyarak görev yapabilsinler.
İki bin yıldır bu okullarda (koro, solo ve orkestralarda) öğrenerek özümsenen toplumsal kuralları edinmekten yoksun kalmış ya da yoksun
bırakılmış toplumların yönetim biçimlerinin ise,
tanımlamaya çalıştığımız demokratik yönetim
biçimlerinden etkilenememiş ya da göreceli
olarak daha az etkilenmiş olmaları da doğal bir
sonuç olacaktır.
1789 Fransız ihtilalinin müzik ve sanat paylaşımı açısından bir önemi de; o güne değin saray çevresinin yararlandığı yüksek düzeydeki
sanat etkinliklerinin, o tarihten sonra halkça da
paylaşılarak, yapılıp yaşanılabilir duruma getirilebilmiş olmasıdır. Müzik tarihi kaynakları, bu
tarihlerden sonra 10 bin kişinin katıldığı halk korolarının kurulduğunu yazmaktadır.
Romantizm, izlenimcilik, dışavurumculuk, yeni
sanat ya da çağdaş sanat dönemleriyle, elektronik çağın getirdiği “sanatta bireysel özgürlük”
yaratıları ise, çağımızın özgürlük ve insan saygı
kavramlarının benimsetilmesine çok önemli alt
yapılar hazırlamışlardır.
Toplumların, özelliklerine göre bireyselleşip
uluslaşmaları da son iki yüz yılın bir gelişmesi
sonucudur. Müzik türlerinden biri olan “marşlar
ve ulusal şarkılar”da, ulusal bilince ulaşabilmeyi
etkileyen çok önemli müzik türleri olmuştur.
Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz
ki; müzik sanatındaki son ikibin yıllık gelişme
toplumların dinsel yasalarla yönetilmelerinden,
cumhuriyet yönetimine ulaşan uzun yolculuğun
temel okulları olagelmiştir. Müzik sanatından yararlanmayan toplumlar ise bu insani ve toplumsal gelişmelere uzak kalmışlardır. Bu bağlamda
ülkemiz, Türkiyemiz’de yüce Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve onun yaşam damarlarından
biri olan müzik sanatının gelişmesi için kurduğu
“Musiki Muallim Mektebi” ile Cumhuriyetimizin
sanatsal beslenmesine katkıda bulunmaya baş-
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lamıştır. Bu okuldan başlayıp gelişen aynı içerikli müzik okullarından yetişen eğitimciler, korolar
ve orkestralarla ikibin yıllık süreci hızla kısaltarak, insanımızın kulluktan vatandaşlığa ulaşabilmiş olmasına yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.
Cumhuriyetin başarısı, onu besleyen yaşam
damarlarında, nitelikli sanat kanının dolaşması
ile olanaklıdır. Sanat türlerinin en etkin, en etkileyici, en paylaşımcı, en kolay, en ekonomik,
herkesce yapılıp yaşanılabilir olanı, ses ve söz
dilinin ortaklaşa kullanılabildiği “Korolar”dır.
Müzik sanatının nitelikli olanlarının yoğun ve
etkin kullanımı, çağımızın en insancıl, sosyal ve
demokratik hukuk devleti yönetimi olan Cumhuriyet’in yaşamsal besini olacaktır.

