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BAŞKAN’DAN

A. Remzi SEZGİN
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilim ve teknoloji yaşama şeklimizi, yaşam için ne yaptığımızı, nasıl yaşadığımızı hatta
ne düşündüğümüzü değiştirdi. Artık, dijital teknoloji ile uzaktan araba kullanabiliyor,
evdeki ısıtma-soğutma sistemlerini yönlendirebiliyor, eve gelmeden çamaşır makinasını çalıştırabiliyoruz. Artık tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş tamamlandı
diyebiliyoruz. Sanayi 5.0 devrimini konuşuyoruz.
Bunları konuşurken bu değişimin önemine ve gençleri okuldan sonra hayata hazırlamanın ne anlama geldiğine de dikkat etmeliyiz. Artık dijital teknoloji yoluyla bilgi
üretici ve tüketicileri olarak okullarımızda öğrencilerimizin becerilerini ilerletmelerine
izin vermemiz, onları teknoloji çağında yaşamaya hazırlamamız gerekmektedir.
Eğitim ve teknolojideki yeni trendler ve araştırmalarla sürekli güncellenen öğrenme
alanlarını bir arada toplayan tesisler olarak ifade edebileceğimiz okulları tasarlamamız,
onları öğretim ve teknolojide sürekli adapte edilebilir duruma getirmemiz gerekiyor.
Vakfımız 1990‘lı yıllarda başlattığı, özel okul olarak projelendirdiği, eğitim yapılarına
yıllar içinde değişen işleyiş ve gelişmelerin ışığı altında yeni tesisler kazandırmayı
hedeflemektedir.
Bu çalışmalar paralelinde İzmir Bornova’da satın alınan arsanın şehir imar planında
tadilat yapılarak özel okul yapımına uygun hale getirilmesiyle; üzerinde inşa edilecek
tesisin güncel eğitim felsefesine uygun, çağdaş, gelişmeye açık, esnek ve dönüştü-
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rülebilir, ihtiyaç programı hazırlanmış bir yapı olması hedeflenmiş, programda eğitim
alanları ile sosyal alanların, açık ve kapalı alanların dengesine dikkat edilmiştir.
Bornova MEV Koleji’nin projelendirilmesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise için
gerekli hacimlerle aynı alansal büyüklükte spor salonu, kapalı yüzme havuzu, çok
amaçlı salon, kulüp odaları, beceri ve teknoloji atölyeleri gibi eğitim ve sosyal amaçlı
hacimler de eklenmiştir. Aslında hazırlanan ihtiyaç programının içeriği, tesisin tüm
bu sosyal kullanımlarla hem öğrencilere; hem de çevreye ve İzmir’e hizmet vermesi
fikrinin etrafında şekillenmiştir. Gün içinde öğrenciler tarafından kullanılan hacimlerin, diğer saat ve günlerde kullanılmaya açık olması hedeflenmiştir. Bu fikirle projede
eğitim alanları ile sosyal alanları hem birbirinden ayıran; hem de birbirine bağlayan
“Avlu” fikri ortaya çıkmıştır. Böylece okulun kapalı olduğu saatlerde de öğrencilerin
tüm sosyal alanlardan faydalanmaları öngörülmüştür. Bu şekilde tesis, okul dışı zamanlarda da öğrencilerle birlikte çevreye hizmet edecek şekilde projelendirilmiştir.
Bornova MEV Koleji’nin projelendirilmesinin ve inşaatının vakfımız için anıtsal bir girişim olduğu dikkate alınarak, kampüsün vakfın genel amaç ve ilkelerini de yansıtması
ön şart olarak görülmüştür. Projelendirmede çevre bilincine olan eğilim ile birlikte
çatılarda güneş panelleri konulmak suretiyle yenilenebilir enerji elde edilmesi düşünülmüştür.
Okulun temel iyileştirme, iksa ve hafriyat işleri 2018’in Temmuz ayında ihale edilmiş,
12 Şubat 2019 tarihinde geçici kabul işlemleri yapılarak iksa ve hafriyat işleri tamamlanmıştır. Üst yapı ise, Şubat 2019’da ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış, inşaata
başlanmıştır.
Diğer taraftan, aynı konsept ile avan proje çalışmaları tamamlanan, Gaziantep MEV
Koleji’nin de uygulama projelerinin hazırlanmasına başlanmıştır.
Vakfımızın 39. Genel Kurulu’nda yürütmekte olduğumuz bu çalışmalarla ilgili sayın
üyelerimizi bilgilendirmekten gurur ve sevinç duyduğumu belirtiyor, sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.
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38. Kuruluş Yıl Dönümümüzde Anıtkabirdeydik
Millî Eğitim Vakfı ailesi, 38. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen törende
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevî huzurundaydı.
Kurucularımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, yönetici ve personelimiz, Türkiye’nin farklı bölgelerinden bağışçılarımız, MEV Koleji öğretmenleri, velileri ve öğrencilerinden oluşan geniş bir heyetin katılımıyla gerçekleştirilen törende 500’ü aşkın kişi yer aldı. Saat 14.00’te başlayan törende,
Ulu Önder Atatürk’ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-i Milli
Kulesi’ne geçen heyetimiz adına MEV Yönetim Kurulu Başkanı A.Remzi Sezgin Anıtkabir Özel
Defteri’ne şu mesajı yazdı: “Büyük Önder Atatürk, Millî Eğitim Vakfı olarak, kuruluşumuzun
38’inci yılında kurucularımız, yöneticilerimiz, bağışçılarımız ve Cumhuriyeti emanet ettiğiniz
gençliğimizle birlikte huzurunuzdayız. Millî Eğitim Vakfı olarak, zât-ı âlinizin o güç koşullar
altında temellerini atarak başlattığı millî eğitim hamlesini, bir yüce ülkü, bir kutlu görev
kabul ederek, 38 yıldır aynı azim ve inançla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu uzun yolculuktaki gücümüzü ve kararlılığımızı her geçen gün daha çok yolumuzu aydınlatan, ’Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.’ sözünüzden almaktayız. Millî Eğitim Vakfı
olarak, demokratik, laik ve müreffeh Türkiye’yi kuracak; “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ” nesiller
yetiştirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam
edeceğimize ve emanetinize sonsuza dek bağlı kalacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz. Manevî huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şâd olsun.”
Bu vesileyle bir kez daha vakfımıza katkı sağlayan tüm
kurum ve kuruluşlara, hayırsever bağışçılarımıza, öğretmen ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aramızdan ayrılanları rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Bornova Eğitim Kampüsü Sözleşmesi İmzalandı
25 Şubat 2019 tarihinde MEV Genel Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde İzmir Bornova MEV
Koleji eğitim kampüsü yapım işini üstlenen OR-HAN İnşaat Tic.San.Ltd.Şti ile sözleşme imzalandı.
Törene, yüklenici firma adına Halil Avcı, Vakfımız adına Yönetim Kurulu Başkanımız A.Remzi Sezgin, Başkan Yardımcımız Mehmet Temel, Genel Müdürümüz Funda Kahraman, Taşınmazlar ve
Teknik Hizmetler Birimi Müdürü Tülay Akkurt ve Müdür Yardımcısı Fuat Akay katıldı. İnşaatın, yer
teslimini takiben 1 yıl içinde bitirilerek yeni kampüsümüzün 2020-2021 eğitim-öğretim yılında
hizmete açılması öngörülüyor.

18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’ndaydık
MEV Yönetim Kurulu Başkanı A.Remzi Sezgin,
MYK Başkan Yardımcısı Mehmet Temel, MYK Üyesi İbrahim Çoksak, Genel Müdür Funda Kahraman, MEV Koleji Okul Müdürleri Yakup Erdoğan,
Salih Özmen, İbrahim Uzun, Murat Zorluer, Neriman Öztürk, İbrahim Duman, Pınar Baydaş, Tülay
Yazgan 30 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya
Belek’te düzenlenen “Eğitim ve Etik” temalı 18.
Geleneksel Eğitim Sempozyumu’na katıldılar. Milli
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da teşrifleriyle onurlandırdığı 18. GAES’te eğitimle ilgili
konulara ilişkin panel ve çalıştaylar düzenlendi.

Kaybettiklerimiz İçin Mevlit Okuttuk
Büyük bir istek ve heyecanla çalışmalarını sürdüren Vakfımıza bağışta bulunan yüce gönüllü bağışçılarımızın ve yakınlarının, kuruluşundan itibaren hizmetlerinde katkıda bulunan yönetici ve personelimizden ebediyete intikal edenlerin ve yakınlarının azîz ruhlarına bağışlanmak üzere 15 Şubat
2019 Cuma günü, Ankara Bahçelievler Merkez Camii’nde Cuma namazını takiben vakfımız tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Okutulan Mevlid-i Şerif’e katılan ve dualarıyla eşlik eden halkımıza
şükranlarımızı sunarız.
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Prof.Dr.Hayati Doğanay’dan Anlamlı Bağış
Kurulduğu günden bu yana yüce gönüllü bağışçılarının
destekleriyle büyüyen vakfımıza milletimizin desteği devam ediyor. Son olarak Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar görev yaptıktan
sonra emekli olan Prof.Dr. Hayati Doğanay; yazarı ve hissedarı olduğu üniversite ders kitaplarının telif haklarından
doğan kitap satış bedellerinin tümünü vakfımıza bağışladıktan sonra gerçekleştirdiği maddî bağışa ek olarak
Şubat ayında Trabzon’un Merkez ilçesi Bostancı Mahallesindeki bir adet taşınmazını Vakfımıza bağışladı. Bağışçımıza uzun ve sağlıklı ömürler diliyor,
Vakfımıza yaptığı unutulmaz katkılar için şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.

Altın Meşale Ödülü İhsan Özçukurlu’ya Verildi
Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğinin (EYUDER) 10. Yıl Gala Gecesinde eğitimin sönmeyen
meşalelerinin mimarlarına verilmek üzere organize ettiği “Altın Meşale Ödülü” sahiplerini buldu.
Unutulmayan Eğitimciler kategorisinde “Altın Meşale Ödülü” Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Eski Başkanımız rahmetli İhsan Özçukurlu’ya verildi. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Özçukurlu’nun ödülünü kendisi gibi eğitimci olan kızı Özlem Özçukurlu TOBB Eğitim Meclisi Başkanı Dr.
Yusuf Ekinci’nin elinden aldı. EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek, İhsan Özçukurlu’nun eğitime ve
eğitimcilere yönelik son nefesine kadar sürdürdüğü hizmetlerin ve ülkemiz millî eğitimine sağladığı büyük katkıların asla unutulmayacağını belirtti.

MEV’den Öğrencilere Jest
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne
bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkınlığı kazandırmak amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen “Kitap Okuma
Etkinliği” sonucunda illerinde birinci olan 84 öğrenciye Vakfımızca hediye edilen sırt çantaları kendilerine
teslim edilmek üzere öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine gönderildi.

6

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler
Vakıf Genel Müdürlüğüne
Funda Kahraman Atandı
Vakfımızda 1992 yılından bu yana çeşitli birimlerde görev
alan, Funda Kahraman, 11 Mayıs 2017 tarihinden itibaren vekâleten yürüttüğü Genel Müdürlük görevine Yönetim Kurulumuzun 15 Nisan 2019 tarihli kararıyla asaleten
atandı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdikten sonra, “Atom ve Molekül Fiziği” alanında yüksek lisans yapan Kahraman, AB Temel Eğitimi,
Uluslararası İlişkiler Uzmanlığı, İnsan Kaynakları Yöneticiliği sertifikasyon programlarına katılmıştır.
Yeni görevinin kendisi, Vakfımız ve millî eğitimimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar
diliyoruz.

UNESCO TMK 4. Büyük Buluşması’na Katıldık

UNESCO Genel Konferanslarının değerlendirilmesi ve bir sonraki yıl gerçekleştirilecek konferanslarla ilgili hazırlıkların tespit edilmesi amacıyla düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
(UTMK) 4. Büyük Buluşması 17-18 Kasım 2018’de Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Vakfımız
adına 28. Dönem Genel Kurul Üyesi olarak davet edilen MEV Yönetim Kurulu Başkanı A.Remzi
Sezgin katıldı. Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk’un da katılımlarıyla onurlandırdığı buluşmada, UTMK Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İhtisas Komitesi Üyeleri, üniversitelerin UNESCO Kürsü
Temsilcileri, akademisyenler, basın ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte 200’e yakın
katılımcı yer aldı.

Milli Piyango’dan 19 Şubat’a Özel Bilet
Eğitime verdiği destekle bilinen ve 2018 yılının Temmuz ayında vakfımızın faaliyetlerinin
kamuoyunca bilinirliğinin artırılması amacıyla
bilet bastıran Milli Piyango Genel Müdürlüğü, 19 Şubat 2019’da Vakfımızın 38. Kuruluş
Yıldönümü’ne özel olarak hazırlanarak bastırılan biletleri yetkili Milli Piyango bayilerinde
satışa sundu.
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Somalı Evlatlarımızı Yalnız Bırakmadık
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Soma Bursiyerleri Buluşma Etkinliği’, Soma Cemil
Meriç Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, Vakfımızı temsilen MEV Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mehmet Temel, Genel Müdür Funda Kahraman, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
Veyis Selvi katıldı.
2014’te yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden 301 madenci ve yaralı olarak kurtulan
maden işçilerinin okul çağında olan çocuklarına öğrenim desteği sağlamak amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı ile Milli Eğitim Vakfı (MEV), Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Ferit
F. Şahenk ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOGV) arasında imzalanan protokol gereği 2014-2015
eğitim öğretim yılından bu yana burs alan maden şehitlerinin çocukları ve aileleriyle bir araya
gelindi. Vakfımızın şu ana kadar eğitim-öğretim yaşına gelen 51 çocuğa burs verdiği ve bu rakamı
toplamda 92’ye çıkaracağı protokole göre; 2014’ten bugüne kadar toplam 508 öğrenciye yaklaşık
4 milyon lira burs desteği sağlandı.
Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
Ahmet Emre Bilgili, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş
ve maden şehitlerinin ailelerinin, çocuklarının ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte MEV, TED,
TEV, ve TOGV temsilcilerine desteklerinden ötürü plaket verildi. Soma maden şehitlerinin çocuklarına sağlanan katkıdan dolayı Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz tarafından sunulan plaketi
Vakfımız adına MEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Temel kabul etti. Daha sonra
heyet, etkinlik kapsamında Cemil
Meriç Anadolu Lisesi bahçesinde,
bursiyer öğrenciler için oluşturulan
etkinlik ve aktivite çalışmalarını inceledi ve öğrencilerle atölye çalışmalarına katıldı. Öğretmenlerinden
çocukların durumu ile ilgili bilgi
aldı. Şehit madencilerimizin kabirleri başında aileleri ile birlikte edilen dua sırasında duygusal anların
yaşandığı etkinlik, gelecekte böyle
üzücü kazaların yaşanmaması dilekleriyle sona erdi.
8
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Yöneticilerimiz Bakan Selçuk’u Ziyaret Etti
Yönetim Kurulu Başkanımız A.Remzi Sezgin, Başkan Yardımcılarımız Mehmet Temel ve Talat Bulut
Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr Ziya Selçuk’a makamında nezaket ziyaretinde bulundular ve vakfımızın faaliyetleri hakkında bilgi sundular. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın da katıldığı görüşmede millî eğitim hizmetlerine yönelik ihtiyaçların karşılanması konusunda vakfımızın bugüne kadar
verdiği destek ve bundan sonra yapılabilecekler hakkında görüş alıverişinde bulunuldu.

Çocuklar Hayal Eder MEV Gerçeğe Dönüştürür
Niğde ili Orhangazi İlkokulu sınıf öğretmeni Bahtiyar Sarı tarafından ilkokul seviyesine uygun
spor malzemesi eksikliğinin Vakfımıza iletilmesi üzerine 14 çeşit spor malzemesi Vakfımızca temin
edilerek, Okul Müdürlüğüne teslim edilmiş, öğrencilerimiz tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Bitlis ili Tatvan ilçesi, Hüsnü M.Özyeğin Vakfı Deniz Süren Ortaokulu Müdürlüğü’nün fen laboratuvarı malzemelerinin eksikliğini Vakfımıza
iletmesi üzerine 33 kalemden oluşan fen laboratuvarı malzemeleri Vakfımızca temin edilerek,
öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlaması amacıyla okul müdürlüğüne teslim edilmiş, öğrencilerimiz tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
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Vakfımızın 38. Kuruluş Yıldönümü

Millî Eğitim Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü 19 Şubat Salı günü MEV Koleji Özel Güzelbahçe
Okullarımızda düzenlenen törenle kutlandı. MEV Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar, Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın
ve değerli bağışçımız Mevlüde Kandemir’in de katıldığı törende Koordinatör Müdür Murat
Zorluer yaptığı konuşmada “Vakıfçılık bir gönül işidir. Bağışçılarımız, o yüce insanlarımız,
gönüllüler listesinin başında yer alıyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Millî Eğitim
Vakfı’nda şimdiye kadar görev yapmış tüm yönetim ve denetim kurulu üyelerimize de teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yakın zamanda kaybettiğimiz MEV Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın İhsan Özçukurlu başta olmak üzere hayatını kaybeden yönetim ve denetim
kurulu üyesi büyüklerimiz ile bağışçılarımızı rahmetle anıyorum.” cümlelerine yer verirken;
Vakfımızın, toplumu ilgilendiren pek çok olayda önemli rol üstlendiğinden söz eden Denetim Kurulu Başkanımız Aydın Özyar millî eğitim alanında çok önemli hizmetler yapan Millî
Eğitim Vakfı’nın açtığı okullardan binlerce öğrenciyi mezun ettiğini belirterek; “Bu çatı altında yetişen çocukların ülkesini seven ve Ata’sının yolundan ayrılmayan gençler olacağına,
seçilmiş, işini seven ve önemseyen öğretmenlerden eğitim aldığına dair kuşkunuz olmasın.
Okul için verdiğiniz her kuruşun doğru yerlere harcandığına emin olun.” şeklinde konuştu.
İlkokul öğrencilerimiz MEV Denetim Kurulu Başkanı Aydın Özyar ile MEV Bağışçısı Mevlüde
Kandemir’e günün anısına çiçek takdim ettiler. Kuruluş yıl dönümü törenimiz öğrencilerimizin okuduğu şiirler, step ve dans gruplarının performanslarıyla sona erdi.
Vakfımızın 38. kuruluş yıl dönümü Ankara Okullarımızda da gerçekleştirilen törenle büyük
bir coşkuyla kutlandı. Koordinatör Müdür İbrahim Uzun yaptığı açış konuşmasında “Vakfımız, eğitime yaptığı çok önemli katkıların yanı sıra, kurduğu okullarla ülkemizdeki çağdaş
ve bilimsel eğitim mücadelesinde en ön saflarda yer almıştır ve alacaktır. Millî eğitimin yanında ve hizmetinde olan vakfımızın 38. yıl dönümünü kutluyor ve daha nice seneler diliyorum.” sözlerine yer verdi. İlkokul, ortaokul ve lise
öğrencilerimiz tarafından hazırlanan bale, modern
dans ve halk oyunları gösterileri, gitar dinletisi,
Çok Sesli Kızlar Korosu, Latin Şarkıları Korosu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Lise öğrencilerimizin gerçekleştirdiği ‘’Mikrofon Sende’’
yarışmasında derece alan grup ve solistlerin seslendirdiği şarkılar ve okul öncesi öğrencilerimizin
hazırladığı ‘’MEV’li Olmak’’ isimli video sunumu
törenimize renk kattı. MEV Marşı eşliğinde törenimiz sona erdi.
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Okullarımızda Gururla Kutlandı
Vakfımızın 38. kuruluş yıl dönümü Basınköy Okullarımızda da coşkuyla kutlandı. 38. kuruluş yıl
dönümü bahçe töreni Koordinatör Müdür Yakup Erdoğan ve İlkokul-Ortaokul Müdürü Neriman
Öztürk’ün öğrencileri eşliğinde Atatürk büstüne çelenk sunması ile başladı. Vakfımızın tanıtım filminin izlenmesinin ardından 2006 yılı mezunlarımızdan Spor Spikeri Gürler Akgün yaptığı konuşmada, “Beni hayata hazırlayan yerdi bu okul. Günümüz şartlarında en önemli yeti olan yabancı
dili şu anda sizleri yetiştiren öğretmenlerim sayesinde edindim. Her bir öğretmenime şükranlarımı
sunuyorum.” diyerek MEV mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin “MEV’de Büyüdüm” adlı şiiri okumalarının ardından kürsüye gelen Koordinatör Müdür
Yakup Erdoğan yaptığı konuşmada “19 Şubat 1981 tarihinde kurulan Vakfımız, yatırımların en faydalısı insanın eğitimine yapılan yatırımdır ilkesiyle çocuklarımıza sevgi, saygı, hoşgörü ve mutlulukları yaşayabileceği, akademik başarıları elde edebileceği güvenilir ortamları oluşturmayı hedef
edinmiştir.” cümlelerine yer verdi. 5. sınıf ve lise Drama Kulübü öğrencilerimizin “Kız Çocukları
Okusun” adlı oyunu sahnelemelerinin ardından, ortaokul öğrencilerimiz hazırladıkları şiir kolajını
okudular. 5.sınıf öğrencilerimizin jimnastik gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşatırken; Anadolu
ve Fen Lisesi Sosyal Bilimler zümremizin hazırladığı “Dünden Bugüne MEV” konulu sinevizyon,
konukların büyük beğenisini topladı. 5. sınıf öğrencilerimizin modern dans gösterilerini sahnelemelerinin ardından kuruluş yıl dönümü törenimiz sona erdi.
Vakfımızın 38. kuruluş yıl dönümü Büyükçekmece Okullarımızda da düzenlenen törenle kutlandı.
Millî eğitime hizmette 38. gurur yılı kutlamaları için okulumuzda düzenlenen tören değerli velilerimizin de katılımıyla başladı. Öğrenci ve öğretmenlerimizin birlikte sahne aldığı “MEV Koro”nun
ardından kürsüye gelen Koordinatör Müdür Salih Özmen, gerçekleştirdiği konuşmada; “ Eğitim
ve öğretimin çağdaş normlara uygun bir biçimde yapılanmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Vakfımız 38. yaşını doldurdu. Çocuklarımızın ifadeleri ile anlatırsak; Milli
Eğitim Vakfı bir yaşam ışığı, birlik ve beraberlik, kocaman bir aile, nesilden nesile taşınan bir meşale demek, Atatürk yolundan dönmemek, geleceğe miras
bırakmak, sonsuzluğa uzanmak demek. Milli Eğitim Vakfı’nın ulu önderimiz Atatürk’ün yolunda, giderek artan bir
coşkuyla, daha nice yıllar eğitimimize destek vermesini
diliyoruz. Doğum günün kutlu olsun Milli Eğitim Vakfı”
sözleriyle vakfımızın değerini bir kez daha vurguladı. Özmen’in konuşmasının ardından öğrencilerimizin sahneye
koyduğu modern dans ve jimnastik gösterileri, şiirler ve
okul orkestrasının söylediği birbirinden güzel şarkılarla
törenimiz sona erdi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Millî egemenliğimizi tüm dünyaya gururla ilan ettiğimiz gün olan 23 Nisan’ı Millî Eğitim Vakfı Ailesi olarak tüm okullarımızda gururla, mutlulukla ve coşkuyla kutladık. MEV Koleji Özel
Güzelbahçe Okullarımızda 23 Nisan kutlamaları 3 gün süren bir şenlik havasında geçti. İlk
tören Okul öncesi öğrencilerimizin kırmızı beyaz kıyafetleriyle yerlerini aldıkları ilkokul tören
alanında gerçekleştirildi. Koordinatör Müdür Murat Zorluer yaptığı konuşmada “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyleyen Ata’mız içindeki dev çocuk sevgisiyle 23
Nisan’ı geleceğin teminatı siz çocuklara armağan etti. Bağımsızlığımız uğruna mücadele
veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyorum. Onların
bizlere emanet ettiklerine sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Atatürk’ün çocukları olan
sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.” cümlelerine yer verirken; tören 4 yaş grubumuzun ritm gösterisi ve okul öncesi öğrencilerimizin oluşturduğu
koronun söylediği birbirinden güzel şarkılarla sürdü. Gökyüzüne umutla bırakılan rengarenk
balonlar ve beyaz güvercinler miniklerimizin yüzünü neşeyle aydınlattı. Velilerimizin tribünleri doldurduğu spor salonunda İngilizce ve Türkçe şarkılar söylendi. Her sınıfın farklı kostüm
ve koreografilerle yer aldığı 23 Nisan kutlamaları adeta bir şölene dönüşerek, halk oyunları,
dans, ritm, jimnastik ve bale gösterileri ile sürdü. Gerçekleştirilen son törende ise 23 Nisan
konulu çeşitli resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri sunuldu .
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda da coşku ve gururla kutlandı. Tören, bahçe alanında Müdürlerimizin öğrencileri eşliğinde
Atatürk büstüne çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başladı. Ardından konferans salonunda
devam eden törenin açış konuşmasını yapan Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü İbrahim
Duman konuşmasında “23 Nisan 1920’de egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir anlayışı
ile kurulan ve gücünü milletten alan, dünyada ilk kez bir devletin doğuşunun bayram olarak çocuklara armağan edildiği gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız
ve TBMM’nin açılışının 99. yıldönümü hepimize
kutlu ve mutlu olsun. Cumhuriyetimiz, Milletin
Meclisi, demokrasimiz ilelebet sürsün” sözlerine yer verdi. Duman’ın konuşmasının ardından
tören, öğrencilerimizin, öğretmenleri rehberliğinde özenle hazırlanıp sahneye koydukları drama, dans, jimnastik, step ve ritm gösterileri halk
oyunları, koro ve orkestralarımızın seslendirdiği
birbirinden keyifli şarkılarla sona erdi.
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Bayramımızı Coşkuyla Kutladık
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda egemenliğimizin simgesi olan TBMM’nin açıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlandı. Zehra
Andaç Spor Salonunda gerçekleşen törende, İlkokul-Ortaokul Müdürü Pınar Baydaş, yaptığı açış
konuşmasında “Sevgi ve güvenle size emanet edilen bu bayram, bu vatan, bu topraklar ve bu
bayrak; sahip çıkacağımız en önemli, en kutsal emanetlerdir. Aklın ve bilimin yol gösterici ışığından ayrılmadan ve çok çalışarak Ata’mızın 99 yıl önce yaktığı egemenlik meşalesini başarıyla
taşıyacağınıza inanıyoruz.” sözleriyle yarınlarımızın umudu öğrencilerimize seslendi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin hazırladığı tören, bando geçidiyle başladı ve daha sonra
“Çocuk Gözüyle Atatürk” konulu şiir ve kompozisyon yarışması, “İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma
Yarışması” ve Ortaokul TUBİTAK Proje Yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize teşekkür belgeleri verildi. Törenimizin final gösterisinde okul öncesi öğrencilerimizin zeybek oyunu ve ilkokul
öğrencilerimizin okuduğu İstiklal Marşı, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda da bayram coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde öğrencilerimizin bando eşliğinde okul çevresinde 23 Nisan yürüyüşlerini gerçekleştirmelerinin ardından, öğleden sonra yapılan bahçe töreninde ilk olarak ilkokul-ortaokul öğrencilerimizden oluşan
okul orkestramız sahne aldı. Öğrencilerimizin sergilediği dans gösterilerinin ardından 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim, şiir, kompozisyon, 3D tasarım ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri sunuldu. Konferans Salonunda düzenlenen ikinci
törende 3. sınıf öğrencilerimizden oluşan koro İngilizce ve Türkçe parçalardan oluşan şarkılarını
seslendirdi. İlkokul-Ortaokul Müdürü Neriman Öztürk, yaptığı konuşmada “Bir ulusun yazgısının
bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendisinin
çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz.” sözlerine yer verirken; Koordinatör Müdür Yakup
Erdoğan konuşmasında “Çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan
23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımızın ve
gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü
inancın ifadesidir.” cümleleriyle katılımcılara seslendi. Ana sınıfı öğrencilerimizin şiir dinletisi, 3 ve 4. sınıf
öğrencilerimizin modern dans gösterileri, öğrencilerimizin aileleriyle yaptıkları “23 Nisan” konulu röportaj
videoları ve jimnastik gösterileri ile süren tören Atatürk
Oratoryosu ve 10. Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.
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Yabancı Dil Eğitiminde Yepyeni Bir Nefes
MEV Koleji Özel Okulları bünyesinde 2011 yılından bu yana tüm Türkiye’den İngilizce, Almanca ve İspanyolca öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Dil Öğrenimi ve Öğretimi’ Konferansları, “MEV International Education Conference - MEV Uluslararası Eğitim
Konferansı” adı altında birleştirildi. İlki 9 Mart 2019 Cumartesi günü Ankara Okullarımızda
gerçekleştirilen konferans bu yıl, Cambridge Uluslararası Müfredat Programı’nın okullarımızda uygulanmaya başlanması nedeniyle “Great Expectations, Sharing a Vision and the
Solutions” sloganı ve “Uluslararası Müfredat Programı” ana içeriğiyle gerçekleştirildi.
Konferansa, tüm MEV Koleji kampüslerinden İngilizce öğretmenleri ve yöneticileri ile
Cambridge Uluslararası Müfredat Programı’na kayıtlı ve/veya uygulamaya hazırlanan aday
okulların, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 250 kişilik bir katılım sağlandı. Öğrencilerimizin birbirinden güzel gösterileri ile başlayan konferansın açış konuşmasında MEV Yönetim
Kurulu Başkanı A. Remzi Sezgin “Öğrencilerimizi bir yabancı dille konuşmanın, anlamanın
ve yazışmanın bir ayrıcalık olmadığı, yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, kendilerini sadece ana dillerinde değil; farklı dillerde de rahat ve doğru ifade edebilme becerisine sahip
bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren
okullarımızda uygulanmaya başlanan Cambridge Uluslararası Müfredat Programı ile öğrencilerimizin akademik, sosyal gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra, iletişim becerilerinin, yaratıcılık, eleştirel düşünme, sosyal sorumluluk gibi özelliklerinin gelişmesine katkıda
bulunacağımıza inanıyoruz.” cümlelerine yer verdi.
Konferansın konuşmacılarından Prof. Ralph Tabberer “Uluslararası Müfredat Programı” sistemi ile uluslararası okul sisteminde, gelecekteki beklentileri karşılamak, bulunacak ortak
görüşler ve çözümler ile birlikte bu sistemin öğrencilerimize faydalı olmasını sağlamak amacıyla yeni
kazanımlar konulu bir sunum gerçekleştirirken; Konferansın diğer konuşmacısı Kathryn Joy ise, Cambridge Müfredat Programını katılımcılarla paylaşarak,
öğretmenlerin bu müfredat çerçevesinde öğrencilere sağlayacağı kazanımlarla ilgili akademik, sosyal
gereksinimleri ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek
için izlenecek yol haritasının ne olması gerektiği hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Konferans,
öğrencilerimizin Prof. Ralph Tabberer ve Kathryn
Joy moderatörlüğünde gerçekleştirdiği Cambridge
eğitim sistemi ve 21. Yüzyıl becerileri konulu panelle
sona erdi.
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Buzda ‘Masal’sı Başarılar
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu öğrencimiz Masal Oran,
Ata’mızın aramızdan ayrılışının 80. Yılı anısına 9-11 Kasım 2018
tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Artistik Buz Pateni Gazi
Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası”nda, 4-6 Ocak 2019
tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen, 123 sporcunun mücadele
ettiği “Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası”nda ve 8-10
Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen, 28 sporcunun yarıştığı
“Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası”nda Türkiye Birinciliği elde etti. Elde ettiği başarılarla hepimizin gururu olan Masal,
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 6 Şubat 2019 tarihinde başlayan “Artistik Buz Pateni Sofia Trophy” Yarışması’nda 20 sporcu arasında ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandıktan sonra
katıldığı 20-22 Mart 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Folgaria kentinde düzenlenen “31. Coppa
Europa Artistik Buz Pateni Şampiyonası”nda 37.89 puan toplayarak tüm rakiplerini geçti ve altın
madalya kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı.

İlayda Hafızalara Kazındı
1-2 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Palas’ta
düzenlenen Türkiye Open Hafıza ve Beyin Sporları
Şampiyonası’nda “İsimler Yüzler” kategorisinde MEV
Koleji Özel Büyükçekmece Fen Lisesi 12. sınıf öğrencimiz İlayda Eser, Dünya Şampiyonluğu kazanarak hem
okulumuzu; hem ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

Çocuk Oyunları Şenliği Gerçekleştirildi
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızın sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlediği ve gelirini Türkiye
Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladığı “Geleneksel
Çocuk Oyunları Şenliği” etkinliği gerçekleştirdi. Çuval
yarışı, halat çekme, dart, sandalye kapmaca, üç taş,
futbol penaltı atışı, basketbol şut atışı yarışmaları ve
yüz boyama etkinliğii gibi çeşitli oyunların olduğu etkinlikte ayrıca 4. sınıf öğrencilerimiz düzenledikleri kermesle hazırladıkları yiyeceklerin satışı gerçekleştirerek
ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne yapılan bağışa katkıda bulundular.

Yağmur Türkiye Şampiyonu
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 8-10 Şubat 2019
tarihleri arasında Ankara’da, BELPA Buz Pateni Sarayı’nda
organize edilen “Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyona”sında, MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 8. sınıf
öğrencimiz Yağmur Önel’in de yer aldığı takım, karışık yaş
A grubunda yarıştı ve Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz yıl
da Türkiye 2. liği derecesi kazanarak bizleri gururlandıran
öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 8. sınıf
öğrencimiz Alisa İsbir; 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen Gençler Flöre Türkiye
Şampiyonası Genç kadınlar flöre kategorisinde Ankara birincisi, 22-23 Aralık 2018 tarihilerinde düzenlenen Yıldızlar U17 Epe / Flöre
ve Genç Kılıç Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Birincisi, 24-25 Ocak 2019 tarihlerinde
Gebze’ de düzenlenen Yıldızlar Federasyon
Kupası birincisi ve 1-3 Şubat 2019 tarihlerinde İtalya’nın Cagliari kentinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve Gençler Akdeniz Şampiyonası’nda Genç Kız Flöre kategorisinde üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Öğrencimizi
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Naz’dan Havuzda
Ses Getiren Başarı
MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu 7.sınıf
öğrencimiz Naz Koyu, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Yüzme
Şampiyonası’nda 50 metre serbest stilde
Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı.

Türkiye Şampiyonası’nda Madalya Yağmuru
14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Edirne’de
gerçekleştirilen “Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası”nda MEV
Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi 11.sınıf
öğrencilerimizden Ela Çeltik, 100 metre tüpte Türkiye birincisi olarak altın madalya, 50
ve 100 metre su üstünde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, 50 metre dipte Türkiye
üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken;
Onur Berke Kuyumcu 50 metre su üstünde
ve 100 metre tüpte Türkiye birincisi olarak
altın madalya, 100 metre su üstünde Türkiye
ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Aynı Yarışmada “Bayanlar 100 metre Tüplü”
kategorisinde MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi öğrencimiz Irmak Akar da
Türkiye üçüncüsü olarak MEV Koleji’ne bir
madalya daha kazandırdı ve göğsümüzü kabarttı. Öğrencilerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Yelken Yarışlarında MEV Koleji İmzası
2018’in son ulusal yarışması olan ve 191 sporcunun
katıldığı Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası
RS:X Genç kategorisinde MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Batuhan
Arslan Türkiye birincisi olurken; Kuzey Öztaş üçüncü, Toprak Nardalı beşinci Fen Lisesi öğrencimiz Alp
Zeytunlü ise 12. oldu. Yarışmanın Genç Kızlar kategorisinde MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu
Lisesi öğrencimiz Naile Laçin Felek Türkiye ikincisi
oldu. Atatürk Kupası yarışlarının optimist sınıfında
ise Ortaokul öğrencimiz Kuzey Kumlalı sekizinci
olma başarısı gösterdi.
Bodrum Turgutreis’de 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 2019 yılının ilk
ulusal yarışı olan Kış Kupası Yelken Yarışları’na da
öğrencilerimiz damga vurdu. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi öğrencimiz Batuhan Arslan, süre gelen şampiyonluklarına bir yenisini daha
ekleyerek RS:X gençler sınıfında Türkiye birincisi
oldu. Aynı turnuvada, Kuzey Öztaş gençler klasmanında ikinci, Naile Laçin Felek ise genç kızlar kategorisinde Türkiye üçüncü olma başarısı göstererek
bizleri gururlandırdı.

Nurettin’le Karatede
Kürsüye Çıktık
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz
Nurettin Kaya, 6 Mart 2019’da Ankara’da düzenlenen MEB Okullar arası karate müsabakalarında Kumute dalında Ankara 2.si olarak bizleri gururlandırdı.
Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ritmik Jimnastikte Kızlarımızdan İki Derece
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 3. sınıf
öğrencimiz Zeynep Ayten Erginer, Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun 9-11 Kasım
tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlediği
“Ritmik Jimnastik Türkiye Şampiyonası” minikler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 5. sınıf öğrencilerimizden Nehir Özkaymak ise, “MEB
Okullararası Ritmik Jimnastik Müsabakaları”nda okulumuzu başarıyla temsil ederek
Ankara ikincisi olmayı başardı.
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WSC’den Madalya ve Kupalarla Döndüler

MEV KOLEJİNDEN

2007 yılından bu yana düzenlenen, yarışmadan çok öğrenmenin öne çıktığı bir
festival olarak tanımlanan, öğrencilerin
hem öğrenip; hem de eğlenerek katıldığı
“World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler
Kupası) İzmir Şampiyonası 15-16 Aralık
2018 tarihlerinde Türkiye’den yaklaşık üç
yüz elliye yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmaya İngilizce Öğretmenleri Sevda Semoğlu ve Banu Kocagil İnam
rehberliğinde hazırlanan MEV Koleji Özel
Güzelbahçe Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimiz, turnuvada madalya ve kupalarına
yenilerini eklediler. Öğrencilerimiz “Debate” kategorisinde en iyi ikinci takım ve “Composition” kategorisinde en iyi üçüncü takım olma başarısı gösterdiler. Belirlenen tema üzerinde
çalışan öğrencilerimiz farklı kategorilerde çalıştıkları konu ile ilgili sentez yapıp bilgilerini
sınama ve temsil yeteneklerini geliştirme şansı elde ettiler. Başarılı öğrencilerimizin bir sonraki durağı Temmuz ayında Hollanda’da gerçekleşecek “WSC Dünya Turnuvası” olacak.

“En İyi Arkadaşım” Projesi Ses Getiriyor
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi-Fen Lisesi ve
İlgi Otizm Derneği işbirliğiyle okulumuzda gerçekleştirilen ve bir eğitim-öğretim yılı boyunca gönüllü öğrencilerimizle otizmli bireylerin birlikte sportif, sanatsal ve
akademik gelişime yönelik etkinlikler gerçekleştirdikleri
“En İyi Arkadaşım Kaynaştırma Eğitimi Projesi” 13 Nisan 2019 da Eğitim Reform Girişimi (ERG) tarafından,
Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sözlü sunuma layık görüldü. Günümüzde her 59 çocuktan
birinde görülen, iletişim ve sosyal etkileşim sorunu olan
Otizme yönelik toplumsal bir bilinç oluşturmayı, otizmli bireylerin yaşadıkları problemlere dikkat çekmeyi amaçlayan proje; katılımcı otizmli bireylerin; sosyal, duygusal, akademik ve temel bedensel hareket alanlarındaki becerilerinin
geliştirilmesini, projeye katılarak “Toplum Hizmeti” kapsamında yaptıkları bu eğitim gönüllülüğü çalışmasının sonunda İngilizce ve Türkçe Katılım Sertifikaları alan lise öğrencilerinin
ve ailelerinin ise; otizm konusunda farkındalığının ve sorumluluk bilinçlerinin artırılmasını,
geleceklerine dair farklı bir bakış açısı kazanmalarını amaçlamaktadır.

Uras Efe Türkiye Birincisi
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu 3. sınıf öğrencimiz Uras
Efe Akın, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından dört bölgeden 91 sporcunun katılımıyla 8-10 Mart 2019 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleşen “Çanakkale Zafer Kupası Atlama
Şampiyonası”nda, Yıldız A Erkek 1 m tramplen ve 3 m kule
olmak üzere yarıştığı iki disiplinde de Türkiye birincisi oldu.
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First Lego League’de 3 Ödül Birden Kazandık
Bilim Kahramanları Derneği tarafından, özgüveni yüksek, sorgulayan, takım halinde sorunlara çözümler üretebilen gençler yetişmesi amacıyla Dünya’da 80 ülkede gerçekleştirilen First Lego League (FLL) etkinliğinin
Türkiye ayağı “INTO ORBIT: Uzay Serüveni“ temasıyla
gerçekleştirildi.
Tematik, bilimsel, süreç ve takım çalışması odaklı bir
turnuva olarak her yıl daha fazla katılımcı ve gönüllüyle hayata geçirilen Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST
LEGO League (FLL) 15. Sezon Türkiye 2. Yerel Turnuvasında, MEV Koleji Özel Ankara Okulları MEVRobo takımımız Robot Performans kategorisinde turnuva üçüncüsü olurken; MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları
“MEVolution” takımımız gösterdikleri çabayla “Takım
Çalışması Ödülü”nü aldılar.
Yarışmaya MEVCosmos ve MEVProRobot takımları ile
katılan MEV Koleji Özel Basınköy Okulu öğrencilerimiz
ise okullarını başarıyla temsil ederek madalya ve sertifika almaya hak kazandılar.
Aynı yarışmanın 24 Şubat tarihinde İzmir Fuar Alanında
gerçekleşen ayağında ise MEV Koleji Özel Güzelbahçe
Fen Lisesi takımımız MEVCURY, proje, robotik ve öz değerler alanlarında performanslarını sergiledi. Öğrencilerimiz takım olmak, birlikte yarışmak, üretmek ve bilimsel
çözümler geliştirmek konusunda başarı göstererek robotik alanında “Strateji ve Yenilikçilik” ödülünü kazandılar. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu LEGOHEREOS takımımız ise Robot performans dalında beşinci
olma başarısını göstererek bizleri gururlandırdılar.

Şiir ve Kompozisyonda MEV Başarısı
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi 10.
sınıf öğrencimiz Karahan Kara, İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında ilçe ikincisi olarak ödülünü Bakırköy
Kaymakamı Nazmi Günlü’nün elinden aldı.
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz Duru Kurtuluş ise İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından düzenlenen “24 Kasım
Benim Öğretmenim” konulu şiir yarışmasında,
Bakırköy ilçe ikincisi oldu ve ödülünü Bakırköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın’ın elinden aldı.
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Pentatlonda İl Dereceleri

Ankara liseler arası Modern Pentatlon yarışlarına katılan MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi
öğrencimiz Berkay Koruyucu Ankara 1.’si oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
20 Mart’ta düzenlenen “Modern Pentatlon” yarışlarında MEV Koleji Özel Büyükçekmece
İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimizden Kayra Erdoğan il 3.sü, Bedriye Mina Palalı il 4.sü oldu.
Performanslarıyla umut veren ve başarılı dereceler elde eden öğrencilerimizi kutluyoruz.

Helin’den Öykü Derecesi
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Helin Lara Şenoğlu, Özel Ege Lisesinin 20 Mart
2019’da düzenlediği “18. Günaydın Edebiyat Öykü,
Şiir ve Masal Yazma” yarışmasında ortaokul öykü dalında üçüncü oldu. Öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

MEV’li Kulaçlarımızdan Üst Üste Başarılar

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yüzme yarışlarında MEV Koleji Özel Büyükçekmece İlkokulu 3. sınıf öğrencimiz Derin Küçük,2 kategoride il
3.sü olurken; 23-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yüzme yarışlarında MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz
Doruk Can Küçük 4 kategoride elde ettiği sonuçlarla Trakya 2.olarak bizleri gururlandırdı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 26-28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları”na katılan Ilgın Çil, Doğa
Çalışkan, Nehir Sümer, Damla Kutlu, Ada Karanfil, Ceylin Lara Günaydın ve Sıla Denli’den
oluşan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu yıldız kız takımımız İzmir il ikincisi oldu. Bireysel yarışlarda farklı kategorilerde Ilgın Çil, il 1.liği ve 2.liği kazanırken; Damla Kutlu il 2.si, Ada
Karanfil il 4. sü oldu. Aynı müsabakalarda kız bayrak takımlarımız il 2.liği ve 3.lüğü kazandılar.
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SEMEP’e Altıncı Kez Ev Sahipliği Yaptık

UNESCO’nun 27. Genel Kurulunda onaylanan uluslararası gönüllü bir çevre eğitim projesi olarak ülkemizde UNESCO Milli Komitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve çevresel
konularda bilgiyi keşfetmeyi amaçlayan SEMEP (South Mediterranean Environment Project - Güneydoğu Akdeniz Çevre Projesi), her yıl UNESCO tarafından belirlenen çevre konulu bir temanın,
ulusal koordinatörlere bildirilmesiyle başlamaktadır. Bu yıl Marmara Bölge Koordinatörlüğünü
altıncı kez Büyükçekmece MEV Kolejimizin yürüttüğü projenin dönem teması; “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Küresel Enerji Verimliliğini Arttırma-Temiz ve Güvenilir
Enerji” olarak belirlendi. 14 Aralık 2018 tarihinde MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda
gerçekleştirilen projenin ilk bilgilendirme ve paylaşım toplantısına 32 okuldan 35 öğretmen katılım sağlarken; 73 okulun katılımı ile 146 afiş, interaktif sunumlar eşliğinde 9 Mart 2019 tarihinde
okulumuzda sergilendi. Proje bu yıl, İstanbul, Marmara Bölgesi, İzmir ve Bodrum’dan 76 okulun
katılımıyla 11 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

MEV’de Bilim Günü Keyifli Saatler Yaşattı

Hem okulumuz, hem de farklı okullardan öğrencilerin kendi yaş gruplarına uygun atölye çalışmalarında bir araya gelmelerini ve farklı deneyleri stantlarımızda deneyerek, öğrendikleri bilgileri
pekiştirmelerini hedefleyen MEV’de Bilim Günü MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Fen Bilimleri
zümresi koordinatörlüğünde 16 Mart 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. SİFİGU Bilim Zeka ve
Robotik Çocuk Kulübü tarafından ilginç bilimsel deneyleri içeren gösterilerin yapıldığı MEV’de
Bilim Günü, Zehra Andaç Spor Salonu’nda gün boyunca farklı deneylerin devam ettiği Deney
Stant Alanı’nda ve ortaokul Fen bilimleri laboratuvarlarıyla atölyelerde öğretmenlerimiz rehberliğinde sürdürülen Atölye Alanları’nda gerçekleştirildi. Lav lambası, fildişi macunu, manyetik alan
deneyi, manyetik macun, yay dalgaları, yoğunluk kulesi, tesla bobini, nişasta havuzu, ateşli eller,
sodyum deneyi, kokulu taş yapımı, yapay kar tozu gibi deneylerin yanı sıra rüzgarla giden araba,
ressam robot, köpüren bilim, en iyi yüzen kayık, optik illüzyon, soho uzay aracı, renklerin kimyası
gibi STEM çalışma ilkesine uygun biçimde üretme, sunum ve işbirliği yapma, zaman yönetimi, sorun çözme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik konular seçilerek gerçekleştirilen MEV’de Bilim
Günü öğrencilerimize bilim dolu keyifli bir gün yaşattı.
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MEV Prof.Dr. Aziz Sancar Araştırma Projeleri
Yarışması Ulusal Çapta 3. Kez Düzenlendi
MEV Koleji Özel Ankara Okulları tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve Milli Eğitim
Vakfı’nın desteği ile ulusal çapta üçüncü kez düzenlenen Milli Eğitim Vakfı Prof.Dr. Aziz
Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması’na tüm ülkeden, resmi ve özel okullarda
öğrenim gören 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında hazırladıkları toplam dört yüzü aşkın projeyle başvuru yaptı. Fizik alanında Prof.Dr. Aytunç Ateş,
Prof.Dr. Gökay Uğur ve Prof.Dr. Hüseyin Ünver; Kimya alanında Prof.Dr. Zehra Yazan, Doç.
Dr. Fatma Eroğlu ve Doç.Dr. Kamran Polat ; Biyoloji alanında Prof.Dr. Oğuz Can Turgay,
Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak ve Prof.Dr. Sevgi Ertuğrul Karatay tarafından değerlendirilerek finale kalan 45 proje, ön elemeyi geçerek final sergisine davet edildi. 26 Nisan 2019
tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız A. Remzi Sezgin, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Özel ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri tarafından gerçekleştirilen açılışla
başlayan proje sergisinde, projelerini akademisyenlerden oluşan jüri üyelerine, öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarına, iş ve eğitim dünyasının önemli isimlerine sunma şansı yakalayan öğrenciler ve öğretmenleri ile bir Anıtkabir ziyareti de gerçekleştirildi. Aynı gün gerçekleştirilen ödül töreninin açış konuşmasını yapan MEV Yönetim Kurulu Başkanı A.Remzi
Sezgin konuşmasında, örnek alınması gereken hayat hikayesi ve başarılarıyla tüm dünyada
adından söz ettiren Prof.Dr. Aziz Sancar’dan övgüyle bahsederek, ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi gençlerimize Vakfımızın desteğinin artarak süreceğini ifade etti. Yarışmada derece alan projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenlerin başarı belgesi ve
ödüllerini MEV Yönetim Kurulu Başkanı A.Remzi Sezgin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Talat Bulut, Okul Müdürleri İbrahim Uzun ve Pınar Baydaş’ın elinden almalarının ardından
düzenlenen kokteylle yarışma sona erdi.
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15. Fen Bilimleri Şenliği ve Proje Yarışması’nın
Ödülleri Sahiplerini Buldu
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları’nın analitik ve yaratıcı düşünebilme becerilerine sahip, bilime ve bilimsel düşünceye değer veren, veriye dayalı yorum ve muhakeme yapabilen, problem
çözen ve bilgi üreten nesillerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlediği “15. Fen Bilimleri Şenliği ve
Proje Yarışması”na Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri dallarında 250 proje başvuruda bulundu. Bilim kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 71 okula ait, 107 proje
sergilenmeye davet edildi. İstanbul’un yanı sıra Adana, Balıkesir, İzmir, Denizli, Muğla, Gaziantep,
Antalya, Aydın, Siirt, Tekirdağ gibi illerden okulların da olduğu yarışmada İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesinin değerli akademisyenlerinden oluşan jürinin ön değerlendirmesinin ardından şenliğin açış konuşmasını Koordinatör Müdür Yakup Erdoğan yaptı.
Erdoğan’ın ardından jüri üyesi Prof.Dr. Gülşen Altuğ ve MEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Temel öğrencilere seslendi. Temel, konuşmasında “Dünyada varlığımızı gelişerek sürdürebilmemiz, çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde lider ülke olma hedefine ulaşabilmemiz için milli
eğitim sistemimize çağdaş bilim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılandırmamız
gerekmektedir. Endüstri 4.0 ve endüstri 5.0 sanayi devrimlerinin gerektirdiği insan tipini yetiştirmek amacıyla akla, bilime, çağın gereklerine ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun esnek yapıya sahip
milli eğitim sistemini oluşturmalıyız. Millî Eğitim Vakfı çalışmalarını, bunun farkında ve bilincinde
olarak bu doğrultuda sürdürmektedir.” cümlelerine yer verdi. Jüri üyelerine hediyelerinin takdim edilmesinin ve misafirlerin proje sergi alanını gezmelerinin ardından, katılımcı öğrenciler jüri
üyelerine projelerini sundular. Jüri üyeleri projeleri değerlendirirken MEV Koleji Özel Basınköy
Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi ünlü fizikçi Albert Einstein’ın yaşamını anlatan
“DEHA” isimli tiyatro oyununu sahneledi. Okul orkestramızın müzik performanslarını sahnelemelerinin ardından yarışmanın kazananları açıklandı ve kazananlar tablet bilgisayar ile ödüllendirildi.
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MEVFest’te Keyifli Saatler
İstanbul Okullarımız tarafından her yıl gerçekleştirilen ve öğrencilerimize baharın gelişini
müjdeleyen MEVFest etkinliği, bu yıl da öğrencilerimize keyifli saatler yaşattı. MEV Koleji
Özel Büyükçekmece Okullarımızda bahçe alanında 24 Nisan sabahı anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla başlayan bahar festivalimiz öğleden sonra üst sınıf öğrencilerimizin
katılımıyla birlikte coşku ve eğlenceyle sürdü. Düzenlenen festival kapsamında öğrencilerimize çeşitli ikramlar yapılırken, öğrencilerimiz hazırlanan oyun platformlarında eğlenceli
dakikalar geçirdiler. Ortaokul, lise öğrencilerimize, mezunlarımıza ve velilerimize yönelik
gerçekleştirilen bölümde “Grup Miras” sahne aldı.
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda gerçekleştirilen MEVFest Bahar Şenliği ise sabah
saatlerinde miniklerin katılımıyla başladı ve öğrencilerimiz gün boyu oyun platformlarında
doyasıya eğlendi. Ayrıca 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizden oluşan modern dans grubu dans
gösterileriyle festivale renk kattı. Eğlenceli anlarla dolu festivalde tüm öğrencilerimiz doyasıya eğlenerek baharın tadını çıkardılar.

Küçük Buluşlar MEV’de Buluştu
MEV Koleji Özel Ankara Okulları, Çankaya ilçesindeki okulların öğrencilerinin katılımıyla
8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında öğrencilerin günlük hayatımızı kolaylaştırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla ikinci kez ’Küçük Buluşlar MEV’de Buluşuyor’’
projesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre ve Şehircilik Kurulu Başkanı
Şükrü Karatepe, Sağlık Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mahir Ülgü, Türk Patent
ve Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca, Türk Patent ve Marka Kurumu
Patent Dairesi Başkanı Salih Bektaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Mehmet Temel
ve Talat Bulut, Genel Müdürümüz Funda Kahraman, okul yöneticilerimiz ve velilerimizin
katılımıyla gerçekleştirilen projede öğrenciler yaratıcılık ve yeteneklerini kullanarak oluşturdukları ürünleri sergileme ve tanıtma imkânı buldular. MEV Koleji Özel Ankara Okulları bir
kez daha geleceğe umut veren öğrencilerin projelerine destek vererek onlara bilimi sevme,
araştırma yapma ve yenilikçi olma kapılarını ardına kadar açtı.
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TÜBİTAK Proje Yarışmalarında MEV Farkı

Oluşturulan Proje Koordinasyon Kurulları kontrolünde, hem ürün bazlı, hem de ulusal veya uluslararası yarışmalara katılabilecek bilimsel proje üretimi çalışmalarını sürdüren okullarımız, 50. TÜBİTAK
Lise Öğrencileri Proje Yarışması’na toplam doksan iki proje ile başvuru yaparak önemli bir başarı
gösterdi. Gerçekleştirilen proje başvurularından; MEV Koleji Özel Basınköy Okulumuz; iki Teknoloji
Tasarım, bir Tarih; MEV Koleji Özel Ankara Okulumuz; iki yazılım, bir Coğrafya, bir Kimya, bir Fizik,
bir Biyoloji olmak üzere toplam dokuz proje ile bölge finallerinde sergilenme hakkı kazandılar.
MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencilerimiz Doğa İpek Sayın ve Doğa Mirza’nın, danışman
öğretmenleri Bükre Karabulut rehberliğinde Fizik dalında hazırladıkları”Shungite Taşı ile Sağlıklı
Teknoloji Kulanımı” projesi Bölge ikincisi olarak bizleri gururlandırdı.
13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması’nda ise MEV Koleji Özel Güzelbahçe, Ankara
ve Büyükçekmece Ortaokullarımızdan toplam
yirmi sekiz proje ile başvuru yapıldı. Güzelbahçe
Ortaokulumuzun; Biyoloji ve Yazılım, Ankara Ortaokulumuzun; Türkçe ve Biyoloji dallarında olmak üzere toplam dört projesi bölge finallerinde
sergilendi. Bu projelerden; MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz Ulaş Demir Aydın
ve Barbaros Alp Babacan’ın danışman öğretmenleri Nalan Sıdıka Evci rehberliğinde Biyoloji dalında ürettikleri “Doğal Bitki Yağları Kullanarak 30-40
Güneş Koruma Faktörlü Antibakteriyel Özellikli Güneş Koruyucu Eldesi” projesi bölge birinciliği
kazanarak Türkiye Finallerinde sergilenirken; Defne Erdinç ve Duru Erdinç’in danışman öğretmenleri Gülnaz Karadağ Kaçar rehberliğinde Türkçe dalında ürettiği “21.Yüzyıl Çocuklarının Bilinçli Sosyal
Medya Kullanımıyla Okuma Becerisini Geliştirme” projesi bölge üçüncülüğü kazandı. MEV Koleji
Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğrencimiz Sarp Batu Uysal’ın danışman öğretmeni Müge Tufan rehberliğinde hazırladığı “Akıllı Akvaryum Müziğin Gücü” projesi ise, yazılım dalında bölge üçüncülüğü kazanarak bizleri gururlandırdı.

İki Madalya Birden Aldık
Avcılar ilçesinde düzenlenen AVMATO Avcılar Matematik Olimpiyatı’na katılan MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu öğrencilerimizden Esmanur Samagan Türkiye 5.’si
olarak gümüş madalya, Habib Doğanay Dönmez Türkiye 9.‘su olarak bronz madalya kazandı. Bu başarılarıyla
Matematik Olimpiyatlarında iki ayrı seviyede madalya
kazanan tek okul olmamızı sağlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Kız Öğrencileri Bilişimle
Buluşturdu, Küresel
Öğretmen Ödülü Kazandı
Kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini
sağlayan ve öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok proje geliştiren ve ulusal ve
uluslararası yarışmalardan defalarca ödülle dönen Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, Hindistan’da ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ne
layık görüldü ve Hint öğretmenler dışında bu ödülü alan 12 kişiden biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer
üreten öğretmenlerin belirlendiği ‘eğitimde fark yaratan’ öğretmenler arasında da yer alan Arslan
ve öğrencileri, farklı alanlarda yaptıkları projelerle son beş yılda sekiz uluslararası, 24 ulusal ve yedi
bölgesel ödül kazandı. Bir Türk öğretmen olarak uluslararası bir platformda ödül almanın kendisini
gururlandırdığını anlatan Arslan, şunları söyledi: “Genç meslektaşlarıma yabancı dil öğrenmelerini
tavsiye ediyorum. Yabancı dil, hem alanlarındaki hem de dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri
açısından son derece önemli. Bilimsel araştırma yöntemlerine hakim olmak, proje yönetim döngüsünü bilmek, yeni trendleri takip etmek, istekli olmak ve öğrencilerle iyi iletişim kurmak da bir
öğretmenin ve öğrencinin başarılı olmasında kilit faktörler diye düşünüyorum.” Hürriyet.com.tr

Akademik Hayatta Kadın Sayısı 3’e Katlandı
YÖK verileri, Türkiye’deki 162 bin 350 akademisyenden % 44’ünün kadınlardan oluştuğunu ortaya
koydu. Anadolu Ajansı’nın YÖK verilerinden derlediği bilgilere göre; 2002’de % 13,5 olan kızların
yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2017’de % 44,4’e yükseldi. Böylece, yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkekleri geçti. Toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı
% 44,6 olarak kayıtlara geçti. Kadın akademisyen sayısı 2002’de 26 bin iken bu sayı yaklaşık 2,8
kat artışla 72 bin 415’e çıktı. Buna göre görev yapan profesörlerin % 31’i, doçentlerin % 39’u,
doktor öğretim üyelerinin % 43’ü kadınlardan oluştu. Akademide kadın öğretim görevlileri ile
araştırma görevlilerinin sayısı ise erkekleri geçti.
Verilerde, üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Türkiye’de bir
üniversite programına kayıtlı öğrencilerin % 47’sini kız öğrenciler oluşturdu. Lisans programlarına
kayıtlı öğrencilerin % 46’sının, yüksek lisansa devam eden öğrencilerin % 42’sinin, doktora yapan
öğrencilerin % 43’ünün kız öğrenciler olduğu kayıtlarda yer aldı. Üniversite yönetimlerine ilişkin
verilerde de kadın dekanların oranının % 18 olduğu belirlendi. Bin 388 dekanın bulunduğu devlet
üniversitelerinde 216, 409 dekanın bulunduğu vakıf üniversitelerinde 106 kadın dekanlık görevini
yürütüyor. Devlet üniversitelerinde 6, vakıf üniversitelerinde 11 kadın rektör olarak görev yapıyor.
Türkiye’deki 17 kadın rektör, 206 üniversitenin yöneticilerinin % 8’ine karşılık geliyor.
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“Mesleğim Hayatım” Portalı Açıldı
Millî Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk,
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün “Mesleğim Hayatım” portalı tanıtım
programında yaptığı konuşmada, “Uluslararası bazı sınavlarda ya da araştırmalarda
gösterildiği gibi 15-20 puan ilerlemenin
bile bu sınavlarda ülkenin ekonomik hacminde milyar dolarlar seviyesinde katkı
sağladığını çok net biliyoruz.” diye konuştu. Bakan Selçuk, dünyadaki bütün sektörel
gelişmelerle Türkiye´nin ekonomisi, dış ticaret açığı ve Türkiye´deki üretim sistematiğiyle bağlantılı olarak mesleki ve teknik
eğitimi yeniden yapılandırma ve daha da
zenginleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Dışarıdaki sosyal, ekonomik ve fiziksel yapıların sürekli
değiştiğine, eğitim sisteminin de bu gelişmelerle eş güdümlü olarak dönüşmesi gerektiğine dikkati çeken Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin de zamanın ruhuna uygun olarak dönüştürülmesinin
önemine vurgu yaptı. Bakan Selçuk, “Mesleğim Hayatım” portalı ile bu çalışmaları etkili bir şekilde
yürütebilmek için gerekli olan iletişim konusunda mesafe almayı amaçladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesleğim Hayatım portalının, mesleki teknik eğitime erişimin geliştirilmesine,
kapasitesinin artırılmasına, eğitim sektörünün toplum ve iş dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine,
nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmasında büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz.”
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu da “Mesleğim Hayatım” portalının içeriğine ilişkin bilgi verirken şunları kaydetti: “Mesleki eğitim programlarını alan öğrencilere alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik tanıtım videoları da bu portal içinde
sunulmuştur. Ayrıca yurt dışı eğitimlerden eğitimcilerin eğitimine, kariyer olanaklarından mülakat
tekniklerine, ülkemizin mesleki eğitime dair yaptığı atılım haberlerinden geleceğin mesleklerine
kadar akıllara gelebilecek her türlü soruya çözüm arayan bir portal oluşturulmuştur. Öte yandan,
meslek eğitimi almış nitelikli mezunlarımızla işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin de
buluşma adresi olacak Mesleğim Hayatım portalı ülkemizde iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturması açısından büyük önem taşımaktadır.”
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan “Mesleğim Hayatım” portalı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemli bir ayağını oluşturacak. Öğrenciler için
yol gösterici olacak portal ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi
çok sayıda paydaş ortak bir noktada buluşma imkânını yakalayacak. Portalda, mesleki ve teknik
öğretim okullarına tanıtım ve yönlendirme, “e-devlet” entegrasyonu ile ustalık-kalfalık belgelerini
sorgulayabilme, meslek lisesi mezunu öğrencilerin iş ilanlarına erişmesi, okuldaki öğrencilerin de
staj konusunda bilgi edinmesi, meslek lisesi öğrencileri için yurt dışı eğitim olanakları, yurt/burs
imkânları, mesleki okul ve kurslara erişim, öğretmenlerin aradıkları belgelere portaldan ulaşabilmesi, meslek lisesi öğrencilerinin projeleri ve başarı hikayeleri gibi birçok özellik bulunuyor. Ayrıca,
Türkiye´deki bütün Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri, dijital dönüşüm ile mesleki eğitimin
Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan “mesleki eğitim haritası” da
yer alıyor. Portala “meslegimhayatim.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi
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Türkçe, Matematik ve Fendeki Başarı İzlenecek
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MEB ‘2023 Eğitim Vizyonu’nda hedef olarak konulan
Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’nın tüm detaylarının belirlendiğini bildirdi. Nisan ayındaki ilk
öğrenci izleme araştırmasının 81 ilde gerçekleştirileceğini bildiren Özer, “Araştırma, merkezî ve eş
zamanlı değil iller düzeyinde yapılacak. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik
gelişimleri ile ilgili bir profil çıkartılarak iyileştirme yapmak üzere alınması gereken tedbirler belirlenecek. Diğer taraftan bu araştırmaları sürekli yapacağımız ve her araştırma sonunda iyileştirici
tedbirler alacağımız için nihayetinde bu süreç, okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına da
önemli katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu. Araştırmanın 81 ilde kurulan ölçme değerlendirme
merkezleri aracılığı ile yürütüleceğini belirten ve 4-7. sınıflara yönelik araştırmadan farklı olarak 10.
sınıf düzeyinde yapılacak araştırmadaki soruların yarısının açık uçlu sorulardan oluşacağı bilgisini
veren Özer, tüm seviyelerde sorulacak soruların madde güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin pilot
uygulamada test edildiğini ve nitelikli bir soru havuzu oluşturulduğunu belirtti. Hürriyet.com.tr

AP’den Dilek Öğretmene Ödül
Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, Avrupa Parlamentosu’nun (AP)
‘Avrupa Uluslararası Kadınların Liderliği Ödülü”nü kazandı. Livaneli, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu,
onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın
üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen
Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin seçtiği en iyi 50
öğretmen arasında yer almıştı. AP’deki ödül töreninde
köyde 16 yıldır ilkokul öğretmeni olarak görev yaptığını
belirten Livaneli, “Düşünün ki bir köy okuluna atandınız. Teksiniz ve kadınsınız. Ne yapardınız? Tek
olmak ne anlama geliyor? Bu durumda hem müdiresiniz, hem öğretmensiniz, hem memursunuz,
hem sekretersiniz hem de temizlikçisiniz” dedi. Öğretmenlik hayatı boyunca her öğrencisinin bir
potansiyeli olduğunu fark ettiğini söyleyen Livaneli, “Tek yapmam gereken bunları keşfetmekti.
Kendilerini nasıl özgüvenli şekilde ifade edebileceklerini bulmaktı” diye konuştu. Livaneli sadece
öğrencilerle değil, köydeki kadınlarla da ilgilendiğini anlatarak, “Bazı kadınlara okuma yazma öğrettim. Beraber sinemaya, tiyatroya, operaya gittik. Devlet opera sanatçılarını köye davet ettik ve
kadınlar için bir konser verdiler. Unutulmaz bir anıydı” dedi. “Kadınların görevlerini yerine getirme
konusunda doğal bir yeteneği var. Sadece güvenlerini açığa çıkarmalarına izin verin” diye konuştu.
Hürriyet.com.tr

Liselerde Sertifika Programları Başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde öğrenciler için uluslararası geçerliliğe sahip sertifika
programlarının başlatılacağını belirtti. Uygulamanın ilk örneği olan ve lise öğrencileri için bilişim
teknolojileri alanında başlatılan uygulamayla ilgili “Sertifikasyon programımız şu anda dört okulda
başladı. Bu şu demek, bir çocuk liseyi bitirdiğinde uluslararası düzeyde bir BT sertifikası alacak.”
şeklinde konuştu. Sertifikasyon uygulamasının Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilişkilendirerek çeşitli
sektörlere yaygınlaştırılacağını ifade eden Selçuk, “Mesela 1. Kademe Antrenörlük Sertifikası vereceğiz. Çocuk, isterse, antrenörlük, ilk yardım ya da bilişim teknolojileri sertifikam var.’ diyebilecek. Mesleki liselerde zaten bu fazlasıyla var. Liselerde de bu beceri paketleri, her çocuğumuzun
rahatlıkla erişebileceği kimi dersle ilgili kimi dersten bağımsız olarak sertifikalandırılan içerikler.”
şeklinde konuştu Hürriyet.com.tr
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MEB Okul Pansiyonlarının Kalitesini Ölçtü
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan “Okul Pansiyonlarının Yemek
Ve Yatak Hizmetleri İle Öğrencilere Sunduğu Sosyal İmkanların Göstergeler Üzerinden İzlenmesi”
hedefi kapsamında, Bakanlığa bağlı 1.044 erkek,
843 kız ve 1.174 karma olmak üzere toplam 3.061
resmi okul pansiyonunda barınan öğrencilerin ve
velilerinin memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla anket çalışması yapıldı. Pansiyonların fizikî ve sosyal
imkanları, disiplini, hijyeni, beslenme ve çalışma
ortamları gibi alanlarla ilgili düzenlenen anketlerde yöneltilen sorulara, gönüllü 53 bin 387 öğrenci ve 13 bin 421 veli cevap verdi. Ankette, memnuniyet oranı öğrencilerde % 77, velilerde ise % 85
olarak tespit edildi. Öğrencilerin %83,7’si haftalık banyo saatleri dışında banyo yapma imkanlarının
bulunduğunu, %79,7’si devlet tarafından verilen harçlık ve sosyal yardımların düzenli ödendiğini
kaydetti. Ankete katılan velilerin %93,9’u pansiyondan evci ve çarşı iznine gidiş gelişlerin bilgileri
dahilinde gerçekleştiğini, %86,4’ü öğrencilerin pansiyonda karşılaştığı sorunların giderilmesinde
eğitici öğretmenlerin yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca velilerin % 89,5’ine göre pansiyonda kalmak öğrencinin kendisini tanımasına ve sorumluluk almasına katkı sağlıyor. Habertürk

Engelliler İçin ‘Evde Eğitim’ Desteği Geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmeye hazırlanan bakanlık, engelli çocukların evlerinde eğitim desteği alabilmesini sağlayacak düzenlemeyi
hayata geçirecek. Bu kapsamda yatağa bağımlı ya da farklı sağlık sorunları nedeniyle evinden
çıkamayan engelliler de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince verilen eğitim desteğinden
yararlanabilecek. Taslak çalışmaya göre, bu yıl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine giden
engelli öğrenciler için katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 lira,
grup eğitimi için aylık 177 lira destek veren Bakanlık, evinden çıkamayan engellilerin eğitimi için
de merkezlere benzer desteği sağlayacak. Bu kapsamda engellilerin sağlık raporunun değerlendirileceği Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin (RAM) ‘evde eğitim alması gerekir’ yönündeki
kararının ardından, aileler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında bir protokol imzalanması öngörülüyor. Bu aşama sonrasında da bakanlık evde eğitim görecek engelli öğrenci
için katkıda bulunmaya başlayacak. Taslakla, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine çeşitli
nedenlerle devam edemeyen engelli bireylerin telafi eğitimlerini her zaman alabilmelerine imkan
tanıyan düzenlemenin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu düzenlemelerle özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyen engelli çocukların eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılara
çözüm bulunması, ailelere bu konuda destek olunması amaçlanıyor.
Öte yandan bakanlığın verilerine göre, engelli
öğrenciler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine Ocak-Kasım 2018 döneminde toplam 2
milyar 538 milyon 448 bin 897 lira destek sağlandı.
Bu dönemde, Türkiye genelindeki 2 bin 524 özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezinden ayda 370 binin üzerinde öğrenci hizmet aldı.
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ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ
Dr. Mehmet BULUT

Bayburt Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

30

Ülkemizin iş kazaları açısından karnesi ne yazık
ki çok kötü. Her ne kadar kapsamlı ve geniş bir
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımız olsa da iş
güvenliği bilincindeki eksiklik nedeniyle güvensiz çalışma ortamlarının ve iş kazalarının önüne
istenilen ölçüde geçilemiyor.
Bu sebeple hem işverenler hem de çalışanlar açısından eğitimler aracılığıyla iş güvenliği
bilincinin artırılması oldukça önemli. Çünkü iş
sağlığı ve güvenliğinde eğitim aynı zamanda
çalışanın risklere karşı kendisini daha iyi koruması ve haklarını daha iyi öğrenmesini sağlıyor.
Bu da hiç kuşkusuz iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalmasında önemli rol oynuyor.

işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamıyor. Ayrıca tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, yapılacak
işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri
ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin
alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar da işe
başlatılamıyor.
İşyerinde çalışanlara verilecek eğitimin, değişen
ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak
düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Buna
göre eğitimlerin periyodu şöyle olmalı:
•

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde: yılda en az bir defa, en az 16 saat

Ancak ülkemizde maalesef iş güvenliği eğitimleri çoğu zaman kağıt üstünde kalıyor ve genellikle ceza yememek için yapılıyor. İş güvenliği
eğitimi açısından ülkemizde sektör ayrımı da
bulunmuyor. Dolayısıyla eğitim sektöründen inşaat sektörüne kadar tüm işyerlerinde iş güvenliği eğitiminin verilmesi gerekiyor.

•

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde: iki yılda
en az bir defa, en az 12 saat

•

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde: üç
yılda en az bir defa, en az 8 saat

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverene çalışanlarına eğitim verme zorunluluğu getirilmiş.
Bu eğitim özellikle;

1. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına
yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek
hastalığının sebepleri, korunma yolları ve
güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave
eğitim verilmeli.

•
•
•
•
•

İşe başlamadan önce,
Çalışma yeri değişikliğinde,
İş değişikliğinde,
İş ekipmanının değişmesi hâlinde,
Yeni teknoloji uygulanması hâlinde veriliyor.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin değişen ve
ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmesi ve düzenli aralıklarla da tekrarlanması gerekiyor. Söz konusu eğitimler işyerindeki iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından
veriliyor. Bunların dışında ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının yetkilendirdiği yerlerden
de eğitim hizmeti almak mümkün.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerinde verilecek eğitimler noktasında tehlike sınıflarına göre
farklı düzenlemeler var. Özellikle tehlikeli ve
çok tehlikeli işyerlerinde eğitim ile ilgili önemli
zorunluluklar getirilmiş.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli
ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminde işverenlerin
dikkat etmesi gereken ince noktalardan bazıları:

2. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmeli.
3. İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi
özel politika gerektiren grupların özellikleri
dikkate alınarak gerekli eğitimler verilmeli.
4. Ayrıca destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilmeli.
Eğer işveren tarafından belirttiğimiz sürelerde
çalışanlarına iş güvenliği eğitimi verilmezse bunun bir yaptırımı da var. Bu durumda işveren,
2019 yılında eğitim verdirmediği her bir çalışan
için ayrı ayrı 774 TL idari para cezası ödemek
zorunda kalacak. Söz konusu ceza tutarı işyerinde çalışan işçi sayısı veya işyerinin tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermiyor ve her işyeri
için eşit tutarda uygulanıyor.
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Çok Hücreli Yaşama Geçiş Gözlemlendi

600 milyon yıl önce, evrimsel tarihimizin bir noktasında; tek hücreli canlıların, daha karmaşık olan çok
hücreli yaşama evrildiğini bilsek de bu, daha önce
gözümüzün önünde anbean gerçekleşmemişti.
İşte, Georgia Teknoloji Enstitüsü ile Montana Üniversitesi’nde bu sorunun cevabını bulmaya çalışan
araştırmacılar da tam olarak buna şahit oldular ve
aşağıdaki karekodu kullanarak videosuna ulaşabileceğiniz zaman atlamalı (timelapse) video görüntüsünü yakaladılar. Söz konusu evrim sadece 50 hafta
sürdü ve basit bir yırtıcının eklenmesiyle tetiklendi.
Araştırmacıların üzerinde durdukları hipotezlerden
birine göre; tek hücreli canlıları seçilim baskısına
iten ve onların daha karmaşık olmasını sağlayan şey, yırtıcılıktı. Bu yüzden, tek hücreli yeşil alg
popülasyonlarının olduğu bir karışıma; yine tek hücreli, süzer beslenen bir yırtıcı koydular ve
neler olduğunu izlediler. Araştırmacılar, sadece 50 haftada 5 deneysel tek hücreli canlı popülasyonundan ikisinin, çok hücreli yaşama evrimleştiğini gözlemlediklerini tezlerinde şöyle ifade
etti: “Burada, basit çok hücreliliğin kökenlerinin, yırtıcılığa tepki olarak yeni baştan evrimleşebildiğini gösterdik. Evrimleşen çok hücreli yaşam döngülerinde; hücre sayısında kayda değer
miktarda çeşitlilik mevcuttu. Hayatta kalma tecrübeleri; evrimleşen çok hücreli yaşam özelliklerinin, yırtıcılığa karşı etkili bir koruma sağladığını gösteriyor.” Aynı çalışma su yosunlarıyla
tekrarlandığında ise evrim bu kez 750 nesil sürdü. Fakat tamamen yeni yaşam döngüleri evrimleştirdiklerini düşündüğünüzde, bu durum epey etkileyici. Ortaya çıkan çok hücreli
canlıların hepsinin, aynı zamanda tıpkı doğal evrimde bekleyeceğiniz gibi inanılmaz
derecede çeşitli olduğunu ortaya koyan bu önemli çalışma yırtıcılığın, en azından
çok hücreliliğin evriminin bir kısmında pay sahibi olmuş olabileceğini kanıtlıyor.
Scientific Reports / ScienceAlert

Haber videoları için Karekodu mobil
cihazınızın kamerasına yaklaştırın

300 Bin Galaksi Keşfedildi
Gök bilimcilerin, daha önce bilinmeyen 300 bin uzak galaksi
keşfettiği açıklandı. 18 ülkeden 200’ü aşkın gök bilimci, Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü’nün işlettiği radyo teleskop
ağı LOFAR’ın gözlemleri üzerinde yaptıkları incelemede 300
bin uzak galaksiyi keşfetti. Düşük frekanslı radyo dalgalarını
tarayan LOFAR’ın, bir galaksiden çıkan çok küçük ışımayı dahi
tespit edebildiğine dikkat çekildi. Bilim insanlarının, genellikle uzak galaksilerin merkezinde
bulunan dev kara deliklerden gelen sinyalleri de saptadığı ifade edildi. Bulgunun, süper kütleli
kara deliklerin nasıl oluştuğunun ve büyüdüğünün, galaksi-salkımları ve diğer birçok kozmik
olayın daha iyi anlaşılmasını sağlaması bekleniyor. www.ntv.com.tr
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Elektrik Üreten Bakterileri Bulmayı
Kolaylaştıracak Bir Yöntem Keşfedildi
Madenlerin derinliklerindeki, göllerin dibindeki ve hatta
bağırsaklarımızdaki bazı bakteriler, düşük oksijen içeren ortamlarda hayatta kalmak için hücrelerinin içinde elektronlar
üretip, bunları hücre dışı elektron aktarımı adı verilen bir
süreçle hücre zarlarındaki küçük kanallardan yayıyorlar ve
böylelikle elektrik üretiyorlar. Daha önce bazı deneylerde
kullanılan bu kuvvetli ve küçük güç üreteçleri, günün birinde pillerden “biyoevlere” kadar birçok şey için elektrik
sağlayabilir. Ancak bu bakterilerin laboratuvar ortamında
yetiştirilmesi ve ayrıştırılması oldukça zor ve pahalı olduğu için onları kullanan yeni teknolojiler
istenilen hızla geliştirilemiyor. MIT’de çalışan araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem ise, elektrik üreten bakterileri ayırıp belirlemeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getirdi. MIT görevlilerinin
yaptığı çalışmada, hücreler elektrik üretme becerilerine göre ayrılmış. Araştırma takımı, kum
saati biçiminde mikroakışkan bir kanalın içerisinde yer alan bakteri gruplarına ufak voltajlar uygulayarak, yakın akraba olan farklı tipteki hücreleri ayırmayı ve onları ölçmeyi başarmış ve bakteriyi
yönlendirmek için gereken gerilimi belirleyip hücre boyunu kaydederek, her bakterinin kutuplaşabilirliğini; yani bir hücrenin elektrikli bir alanda elektrik üretmesinin ne kadar kolay olduğunu
hesaplamışlar. Çalışmada, yüksek bir kutuplaşabilirlik sergileyen bakterilerin, daha etken şekilde elektrik ürettikleri de belirlenmiş. Araştırmacıların kutuplaşabilirlik üzerine yaptığı gözlemler,
diğer bakteriler için de geçerli olursa; bu yeni yöntem, elektrik üreten bakterileri hiç olmadığı
kadar daha erişilebilir hale getirebilir. Futurism

3 İnsan Düşüncelerini Birbirleriyle Paylaştı
Daha önce iki beyni başarıyla birbirine bağlayarak ve katılımcıların birbirleriyle 20 sorudan oluşan bir oyun oynamasını sağlayan sinirbilimciler, üç yönlü bir beyin bağlantısını başarıyla gerçekleştirdi ve üç kişinin düşüncelerini paylaşarak Tetris benzeri bir oyun oynamasını sağladı. Araştırmacıların uyguladığı işlem, beyindeki elektriksel tepkilerin kayıt edildiği elektroenselogramlar
(EEG’ler) ile, manyetik alanlar kullanılarak sinirlerin uyarıldığı transkraniyal manyetik uyarımın
(TMS) birleştirilmesiyle çalışıyor. Araştırmacılar, BrainNet (BeyinAğı) adını verdikleri yöntemle
pek çok farklı zihnin birbirine bağlanabileceğini; hatta bunun internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söylüyorlar. Ancak BrainNet, yeni ve ilginç iletişim yöntemlerine kapı aralamasının
yanısıra, aslında insan beyninin daha derin bir seviyede nasıl çalıştığına yönelik daha fazla şey
öğrenmemizi mümkün kılabilir. Yapılan araştırma ortaklaşa sorun çözümü için beyinden beyne ilk
çok kişili, müdahalesiz doğrudan arayüz kullanımı kabul ediliyor ve üç insan deneğin beyinden
beyne doğrudan iletişim kullanarak işbirliği yapmasına ve verilen bir görevi çözmesine olanak
sağlıyor. Yapılan ilk denemede üç insanın oluşturduğu beş farklı grupta yakalanan % 81.25’lik
ortalama isabet oranı ise, başarılı bir oran olarak kabul ediliyor. Deneye daha sonra içinde
“insan güvensizliği” etmeninin yer aldığı sistemler geliştirebilmek amacıyla ikinci bir geribildirim halkası ekleyen araştırmacılar, oyuna
ilave ettikleri karmaşıklık katmanı ile deneklerin beyin iletişimlerini inceleyerek hangi göndericinin en güvenilir olduğunu tespit etmeyi
hedefliyorlar. Popular Science
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Okyanus Dibinde Yeni Bir Ekosistem Keşfedildi
Denizbilimciler, Kaliforniya Körfezi’nin güney ucunda yüzeyin 3.800 metre altında, Oasisia tüp solucanları, denizşakayıkları ve parlak mavi pullu kurtçuklar
gibi bir çok canlı türünün de bulunduğu ekosisteme
ev sahipliği yapan, yepyeni bir hidrotermal baca
bölgesi keşfettiler. Okyanus tabanında yer alan bu
bacalar, genelde volkanik türde faaliyetlerden kaynaklanan ısıyı suya taşıyarak deniz tabanındaki canlılar için besin yönünden zengin bir vaha görevi görüyorlar. Bu alanlarda, hidrotermal bacalardan çıkan hidrojen sülfürün meydana getirdiği kimyasal
enerjiyi kemosentez ismi verilen bir süreç yardımıyla, besine dönüştüren bol miktarda bakteri
bulunuyor. Çok hızlı çoğalan bu bakterilerle beslenmek için, bir çok hayvan türünün de alana
gelmesiyle süreç, besin zincirinin en tepesine kadar ilerliyor. Robotik teknolojisinde son yıllarda
yaşanan gelişmeler, araştırmacıların oksijen yetersizliği, okyanus basıncı ve olağanüstü sıcaklıklar
nedeniyle zorluk yaşadığı hidrotermal baca bölgeleri gibi zorlu sualtı ortamlarının detaylı şekilde
araştırılmasına olanak sağlıyor. Keşif araçları Jaich Maa adlı yeni hidrotermal baca alanını derinlemesine inceliyor. Deniz tabanından 25 metre yüksekliğe kadar çıkan birçok kalsit tümseğinin,
sıcaklığı 287 Co dereceye ulaşan sıvılar çıkardığı alanda, denizbilimcilerin yanı sıra, jeologlar da
çalışmalar yürütüyor. California Üniversitesi’nde çalışan jeolog Robert
Zierenberg, durumu “Okyanusun derinlikleri, güneş sisteminde hâlâ en
az keşfedilmiş olan alanlardan biri. Gezegenimizin haritaları; Merkür, Venüs, Mars veya Ay’ın haritası kadar detaylı değil, çünkü su altının haritasını çıkarmak çok zor ve işte burası, sınır bölgesi.” sözleriyle özetliyor.
Haber videoları için Karekodu mobil
Popular Science
cihazınızın kamerasına yaklaştırın

Karbon Yayılımları Alarm Veriyor
Yapılan yeni bir araştırmada, insanların; Paleosen-Eosen Azami Isıl (PETM) şeklinde adlandırılan
Dünya’nın son büyük ısınma dönemine göre yaklaşık 10 kat daha fazla karbondioksidi atmosfere
yaydığı ve 56 milyon yıldır kırılmamış bir rekoru kırmak üzere olduğu sonucuna ulaşıldı. Eğer
karbon yayımları gelecekte de yükselmeye devam ederse, matematiksel modeller ile yapılan
tahminlere göre önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde PETM benzeri başka bir olayla karşılaşılması
çok olası. Kuzey Kutbu’nda buz yerine timsahlar ile palmiye ağaçlarının olduğu ve küresel ısınma
için bir değerlendirme noktası olarak kullanılan hızlı iklim değişimlerinin yaşandığı, okyanusların
asitlendiği ve tüm bunların geniş çaplı yok oluşların fitilini ateşlediği bu döneme dönüş alarmı
veren dünyamızla ilgili Michigan Üniversitesi’nde paleoiklim araştırmacısı olan Philip Gingerich,
şöyle uyarıyor: “Ben ve siz 2159 yılında burada olmayacağız, fakat bu tarih sadece dört nesil
uzaklıkta. Çocuğunuzu, torununuzu ve büyük torununuzu düşünmeye başladığınızda, hemen hemen o tarihe gidiyorsunuz.” Bu yeni çalışmada,
eğer değişen bir şey olmazsa; insanların 140 yıl
içinde bütün PETM dönemi boyunca yayılan sera
gazı miktarını yayabileceği öne sürülüyor. Ayrıca
bütün bunların, Dünya’nın soğuma eğilimi olması
gereken bir zamanın ortasında, farklı ekosistemler ve türlerle dolu olduğu bir zamanda gerçekleşmesi sorunu daha da korkutucu hale getiriyor.
ScienceAlert
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Tek Kutuplu Mıknatıs
Türü Geliştirildi
ABD’li bilim insanları, veri saklama teknolojilerinin
performansını artırması beklenen yeni bir tür mıknatıs geliştirdi. New York Üniversitesinde görevli
bilim adamlarının geliştirdiği mıknatıs, uranyum ve
antimon bileşeni USb2 içeriyor ve bu sayede bilinen
her mıknatıstan farklı bir manyetizma üretiyor. Karşı
ucu bulunmayan tek taraflı mıknatısın, ortaya çıkıp yok olan sahalara sahip olduğu, bu durumun
mıknatısı değişken bir güç haline getirdiği, aynı zamanda geleneksel emsallerine göre daha
esnek kıldığı belirtildi. USb2’deki elektronların bir arada, “devir eksitonları” olarak adlandırılan
kuantum mekaniği nesneleri oluşturmak için çalışabildiği kaydedildi. Mıknatısı geliştiren ekibin
lideri Andrew Wray konuyla ilgili “Tek taraflı mıknatıslar, manyetik ve manyetik olmayan safhalar
arasında çok daha ani geçişe sahip. Maddeyi manyetik olmayandan çok güçlü manyetik evreye
çevirmek için çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bu da enerji tüketimi ve bilgisayar veri aktarım hızı açısından faydalı olabilir.” değerlendirmesini yaptı. Anadolu Ajansı

Yazılımcı Yetiştirmede Avrupa Birincisiyiz
Avrupa’nın en önemli girişim sermayesi şirketlerinden biri olarak gösterilen Atomico, her yıl
kullanıcılarla paylaştığı “Avrupa’da Teknoloji Durumu Raporu”nu yayımladı. Rapora göre; Türkiye, 2017 yılına kıyasla yazılım geliştirici sayısında yüzde 16,5’lik artış gösterdi. Bu artışla
diğer Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, 143 bin 300 profesyonel yazılımcı sayısıyla
yazılımcı yetiştirmede en hızlı büyüyen ülke oldu. İlk 10 ülke arasında ikinci sırada yüzde 15,1
artışla İspanya, üçüncü sırada ise yüzde 10,6 artışla Rusya ve Romanya yer aldı. Rusya ve Romanya’yı sırasıyla, Polonya (yüzde 9,9), Ukrayna (yüzde 7,4), İtalya (yüzde 5,6), Fransa (yüzde
5,2), İngiltere ve İsviçre (yüzde 2,1) takip etti. Avrupa ortalamasının 4,2 olarak belirtildiği raporu değerlendiren uzmanlar, Türkiye’de özellikle son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde yazılımcı havuzunun genişlemesi, bilgisayar teknolojisi bölümlerinin ve teknoparkların
açılması, yazılımcılığın özellikle savunma
sanayinin gelişmesiyle beraber ülke
gündeminde yer alması gibi nedenlerin
yazılımcı sayısındaki artışı tetiklediğini belirttiler. Raporu hazırlayan Atomica’nın Avrupa’daki en büyük sermaye
grubu olduğunu dile getiren uzmanlar,
raporla birlikte Türkiye’ye gelen yatırımların da artabileceğini, Türkiye’nin bilişim iş gücü grafiğinde yükselen bir değere sahip olduğunu, ancak raporun tek
başına yazılım alanında Türkiye’den çok
iyi markalar çıkacağı anlamını taşımadığını, yükseliş grafiğinin önümüzdeki
senelerde de sürdürülmesi durumunda
ülkemizin iyi bir yazılımcı havuzuna ulaşacağını ve iyi işler çıkma ihtimalinin de
artacağına dikkat çektiler. TRT Haber
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Akdenizin
En Güzel Limanı
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Gezi rotasının bu sayıdaki durağı dünyaca ünlü
fuar alanı ve limanıyla hayatı yirmi dört saat yaşayan, farklı kültürlere kucak açan ve modern
Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir.
Bu büyük metropol, Atina’dan sonra Ege Denizi’nin ikinci büyük ve kalabalık şehridir. Sakin
yaşantısıyla dikkatleri çeken İzmir, ikliminin ve
sularının özellikleri sayesinde verimli arazilerinin
yanı sıra ticari faaliyetlere katkı sağlayan gıda,
sanayi ve rafineri fabrikalarını da bünyesinde
bulundurur. Günümüzde yatların uğrak yeri
olan limanı, geniş caddeleri üzerindeki hurma
ve palmiye ağaçlarının yanı sıra harika vakit geçirilebilecek ilçeleriyle nam salmış olan İzmir,
geçmiş dönemlerde İyonya, Roma gibi büyük
uygarlıklara ev sahipliği yapmış olmasıyla oldukça köklü bir tarihe ve kültüre sahiptir.
Şehrin ismini, bölgede yaşamış Erektidler’in lideri These’nin Amazon kadını Smyrna ile evlenip bölgeye eşinin ismini vermesi sonucu aldığı
söylenir. Ancak yapılan son kazı çalışmaları ve
bulunan kil tabletlerden hareketle kentin adını
Efes’teki bir kraliçenin isminden aldığı görüşü de öne sürülmektedir. İsmi nereden gelmiş
olursa olsun, İzmir’in çok eski bir yerleşim yeri
olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Şehrin ilk
yerleşim yeri olan İzmir Höyüğü bugün Çandarlı
ve Foça olarak anılan verimli yarımadalarda yer
almıştır. Demir Çağı’na gelindiğinde Troya ve
Hititler’in yıkılmasının ardından, Frigyalılar hakimiyetindeki İzmir’in bu dönemdeki en değerli
yapısı, Athena Tapınağı’dır.
İzmir’in belki de en parlak dönemlerinden biri
sanat, mimari, ekonomi, ticaret gibi alanlarda
döneminin en güçlü devletlerinden biri olan
İyonya zamanındadır. Refah düzeyi ve okuryazarlık oranı oldukça yüksek olan dönemine
özellikle Efes, Milet ve Samos gibi bölgeleriyle
büyük sanatsal ve edebî katkılar sağlamış olan
kent, ayrıca doğu dünyasının bilgi hazinesinden
etkilenen Thales ve Anaximenes başta olmak
üzere birçok doğa filozofu sayesinde bilim dünyasındaki üstünlüğü batıya taşımıştır. Persler tarafından yağmalanan bu kentlerden günümüze
çok fazla eser kalmamış olsa da tüm anlatılara
ışık tutan tarihî mekanlarıyla İzmir, tarih gezginleri için oldukça önemli bir destinasyondur.
Roma İmparatorluğu zamanında, kentte nüfus
patlaması yaşanmış, ancak Büyük İskender’in
ölümünden sonra Bergama İmparatorluğu’na

ve Romalıların eline geçmiştir. Bu dönemde
şehre büyük bir antik tiyatro ve stadyum inşa
edilmiştir. Roma İmparatorluğun’un ikiye bölünmesiyle İzmir, Araplar, Selçuklular, Haçlılar
ve Cenevizliler tarafından defalarca kuşatıldığı
Bizans yönetimine geçmiştir. Türklerin İzmir’deki ilk varlığı Çaka Bey komutasındaki Selçuklular
Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra
bir çok kez el değiştiren İzmir, en sonunda 1442
yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kurtuluş
Savaşı zamanında da büyük bir mücadele içerisinde olan ve Atatürk’ün de çok sevdiği İzmir,
İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapmış, Cumhuriyet Tarihi’nin önemli merkezlerinden biridir.
İzmir’de Gezilecek Yerler
Muhteşem doğasının yanı sıra, 8500 yıllık tarihiyle ziyaretçilerine tarih dolu bir gezi de sunan
İzmir’de her anlamda keyifli bir tatil geçirmek
mümkündür.

İzmir Saat Kulesi
İzmir Konak Meydanı’nda bulunan ve şehrin
simgelerinden biri haline gelmiş olan İzmir Saat
Kulesi, Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının
25. yılı kutlamaları için İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil
Paşa’nın emriyle 1901 yılında inşa edilmiştir.
Saat Kulesinin gövdesi beyaz mermerden, kalan bölümleri ise kesme taşlar kullanılarak inşa
edilmiştir. Dört ayaklı bir platform üzerinde 25
metre yüksekliğindeki bu yapı, sekizgen kaideli ve dört katlı olarak tamamlanmıştır. Binanın cephelerine tuğralar ve kabartma armalar
yerleştirilmiştir. 1927 yılında çıkan bir kanunla
bunlar kaldırılarak yerine ay yıldız kabartmaları
eklenmiştir. Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından kuleye hediye edilen dört saat, mekanik bölümlerinin zarar görmemesi için döküm
ayaklar üzerine yerleştirilmiştir. 22 dişli çarktan
oluşan saat parçalarında 1901 tarihini görmek
mümkündür.
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Levi Bayraklıoğlu tarafından Marsilya’dan getirilen özel tuğlalarla yaptırılmıştır. Bugün İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin eğlence, kültür ve
dinlenme yeri olarak halka kazandırdığı bina,
kentin en değerli turistik merkezlerinden biridir.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Kızlarağası Hanı
Geçmişten günümüze yaşayan en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan çarşı, Smyrna
Agorası seviyesinden Konak Meydanı’nın kıyısına uzanan geniş bir alanı kaplamaktadır. Çarşıya
evsahipliği yapan uzun sokak, 17.yüzyıla gelindiğinde genişletilmiş, uzatılmış ve körfezin sığ
kısımlarına yapılan dolgu çalışmaları sonrası yakınına inşa edilen bir kervansaray ve Kızlarağası
Hanı ile tamamlanmıştır. 14 Eylül 1922’de meydana gelen ve “İzmir’in Büyük Ateşi” olarak anılan yangında büyük hasar almış olsa da 1990’lı
yıllar itibariyle tekrar yaşayan bir yer hâline gelmiştir. Kemeraltı Çarşısı’nın içerisinde bulunan
Kızlarağası Hanı Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmıştır ve inşası 1744 yılında tamamlanmıştır.
Üst katında İzmir Limanı’na gelen tüccarların ve
zanaatkarların konakladığı, alt katında malların
depolandığı ve satıldığı dükkanlara sahip han,
günümüzde önemli bir turistik merkezdir.

Konak Pier
İzmir manzarasını süsleyen eserlerden biri olan
yapı, 1890 yılında ünlü Fransız mimar Gustave
Eiffel tarafından gümrük binası olarak planlanmış ve yığma taş yöntemi ile inşa edilmiştir.
Çelik çatı destek eklentileriyle eskiyle modernin
harmanlandığı ilginç bir atmosferi bulunan binanın alanı, prizmatik şekillerle birleştirilmiştir.
Taşlarla örülü tarihi duvarların ve ilginç çatı sisteminin içeriden görülebiliyor olması, mermer
zeminle birleşen açık kemerlerle binaya kendine has bir kimlik kazandırmış durumdadır. Zaman içinde gümrük binası ve balık hali olarak
kullanılan yapı 2003-2004 yılları arasında restore edilerek hak ettiği değeri bulmuştur.

Kadifekale

Tarihi Asansör
Karataş semtinde Mithatpaşa Caddesi ile Şehit
Nihatbey Caddesi arasındaki 58 metrelik kot
farkını ve 155 basamaklık Türklerin “Karataş”,
üst bölgeye yerleşen Musevi asıllı vatandaşların “Devidas” ismiyle andıkları merdivenleri tırmanma zorluğunu ortadan kaldırmak amacıyla
işleyen asansör 1907 yılında iş adamı Nesim
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Kadifekale, İzmir’in kökeni M.Ö 300’e dayanan
antik kalesidir. Günümüzde bu isimle anılan kale,
Türklerden önce Yunanlılar tarafından Pagos olarak anılmaktaydı. Kalenin bulunduğu zirve, kıyı
şeridine yaklaşık 2 km mesafede yer alır, körfezin
ve kentin genel görüntüsüne hakimdir. 2007 yılında başlatılan tadilat ve restorasyon çalışmaları
sonrasında turistik olarak şehre yeniden kazandırılmıştır. Roma döneminde inşa edilen, Bizans
ve Osmanlı dönemlerinde yenilenen sarnıçların
kalıntıları kalenin yanında bulunmaktadır.

İzmir Arkeoloji Müzesi

Agora Ören Yeri
Antik dönemlerden kalma birçok ören yerinden
biri olan “Agora” şehrin merkezinde, Kemeraltı
Çarşısı’na çok yakın bir konumda bulunur. Ören
yerleri içinde en büyük ve en iyi korunmuş olanıdır. Kentlilerin sosyal, ticarî ve dinî etkileşimlerinin merkezi konumunda olan bu alanlarda
yapılan tartışmalar ve etkileşimler İyon medeniyetinin felsefeye yaptığı katkıları artırmıştır.
Smyrna Antik Kenti’ne ait olan stoalar, anıtlar,
heykeller ve sunaklarla çevrili bu agoranın günümüze ulaşan kalıntıları 2.yy’a dayanmaktadır.
178 yılında yaşanan büyük İzmir depreminden
sonra büyük ölçüde yeniden inşa edilen agoranın kalıntıları hâlâ büyüleyici bir güzelliktedir.

İzmir il sınırları içerisinde bulunan Smyrna, Efes,
Bergama, Milet, Klazomenai, Teos ve İasos gibi
antik kentlerde bulunan değerli eserlerin bir kısmı İzmir Arkeoloji Müzesi’nde, bir kısmı ise İzmir
Tarih ve Sanat Müzesi’nde sergilenmektedir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ayavukla Kilisesi’nin
içinde açılan müze, 1984 yılında 5000 metrekarelik yeni yerine taşınmıştır. Üç katlı müzenin
her katında hydrialar, altın, gümüş ve bronzdan
eşyalar, Halikarnas’tan getirilen bronz Demeter
Heykeli, bronz Atlet Heykeli, kral lahitleri gibi
önemli antik buluntular sergilenir.
İzmir Mutfağı
Yüzyıllardır Türkler, Rumlar, Boşnaklar, Levantenler, Arnavutlar ve Yahudilerle ortak bir kültür
yaratmış olan İzmir lezzetiyle ünlenmiştir. Akdenizin verimli arazilerinde yetişen birbirinden lezzetli ve sağlıklı sebzeleri, taptaze deniz ürünlerinin yanı sıra, ünlü zeytinyağı da yöre mutfağının
olmazsa olmazları arasındadır. Boyoz, kumru,
İzmir köfte, İzmir tulumu, zerde, lokma ve radika salatası da yemeden dönmemeniz gereken
yiyecekler arasında sayılabilir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı
1937 yılında Türkiye’nin ilk hayvanat bahçesi
olarak Kültürpark içerisinde 18 dönümlük bir
alana kurulan İzmir Doğal Yaşam Parkı, 2008
yılında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla
425 dönümlük bir alanda Avrupa’nın en büyük
doğal yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu geniş doğal yaşam alanında 120
türden 1500 hayvan, 3000 ağaç ve 250 bitki
türü yaşamaktadır. Tehlike altında olan ekolojik değerlere sahip çıkmayı amaçlayan parkta
hayvanlar doğal ortamlarına uygun hazırlanmış
geniş alanlarda kalmaktadır. Parkın kapalı alanlarında da tropik bitkiler, meyve yarasaları, papağanlar, timsahlar gibi birçok türe ev sahipliği
yapan yağmur ormanı iklimi oluşturulmuştur.

İzmir’de yüzünüzü hangi yöne çevirirseniz çevirin, en fazla 50 km uzağınızda doğa, tarih veya
deniz tatili sevenler için muhteşem bir tatil rotası bulunur. Çeşme Alaçatı, Seferihisar, Şirince,
Selçuk, Ödemiş, Foça, Dikili ve daha nice sayısız belde masmavi denizi, tertemiz sokakları,
sıcak kanlı insanları ve insanı kendine bağlayan
eşsiz aurasıyla misafirlerini bekler. Bu güzel Akdeniz kenti aynı zamanda bir çoğunun ünü sınırlarımızı aşmış olan Nazarköy Boncuk Festivali,
Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, Gaziemir
Çocuk Şenliği, Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, Alaçatı Ot Festivali, Bayraklı Deve Güreşi,
Zeytin Festivali ve Balkan Festivali gibi bir çok
önemli etkinliğe ev sahipliği yapar.
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Muzaffer Vural ER
MEV İç Denetçisi

İÇ DENETİM HİZMETLERİ
Denetim, çalışmaları değerlendirmek, daha etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla
kurum çalışanlarına rehberlik yapmak ve uygulanabilir çözüm önerileri üretmek gibi geniş bir
hizmet alanıdır.
Günümüzde denetim hizmetleri; yönetim mekanizmalarının gösterdiği performansın, yürürlükteki mevzuatla ne ölçüde uyumlu olduğunun
belirlenmesinin yanında, aksayan, eksik bırakılan ve yanlış uygulanan konularda ilgililere destek hizmeti verilmesini hedeflemektedir.
Denetimin Önemi:
Her kurum, amacına ulaşmak için sahip olduğu
kaynakları uyumlu, etkili ve verimli kullanmak,
çevresindeki değişme, gelişme ve ihtiyaçlara
göre kendisini yenilemek durumundadır. Kaynaklar kurumun amacına hizmet edecek şekilde
hizmete konulmamışsa, israf, etkisizlik ve verimsizlik söz konusu olur.
Gerçekleştirdiği eylemlerle, gerçekleştirilmesi
gereken eylemler arasında bir uyum bulunup
bulunmadığı (Performans, standartlarla uyum
vb. gibi) kurumun amaçlarına ne derece ulaştığı
denetimle belirlenir.
Bunun yanı sıra sosyal, kültürel, ekonomik değişme ve gelişmeler, kurumları da değişime ve
gelişime zorlamaktadır. Bu nedenle kurum; gelişmelere açık, esnek bir yapıyasahip olmalıdır.
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Sahip olunan bu yapı, kurumsal amaçlara ulaşılmasını, kurumun kendisini yenileyip geliştirmesini sağlar. Bu yüzden denetim, yönetme unsurlarının tamamlayıcısıdır.
İç Denetim:
İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden
bağımsız ve objektif bir güvence veren danışmanlık faaliyetidir.
Kurumlarda risklerin zamanında tespit edilmesi
ve mali raporlamanın güvenirliğinin sağlanması
konusunda iç kontrol sistemi ve iç denetim büyük önem taşımaktadır.
İç kontrol, süreç ve iş akışları içinde gerçekleştirilen, kişilerden etkilenen, kurumun amaçlarına
ulaşmasında kullanılan bir araçtır. Makul ölçülerde güvenirlilik sağlar. Bu özellikleri ile iç kontrol, kurum yönetiminin sorumluluğundadır.
Etkinliğin ve yerindeliğin değerlendirilmesi için
iç denetime ihtiyaç vardır.
Bu amaçla MEV Koleji Özel Okullarında, yönetici ve öğretmenlerimizin Bakanlık Müfettişlerince yapılan denetimlerinin yanı sıra, İç Denetimlerinin de yapılması için Kasım 2015 tarihinden
itibaren Milli Eğitim Vakfı’nda İç Denetim Birimi
oluşturulmuştur.

Buradaki hedef, hizmetlerin Milli Eğitim Vakfı’nın kurumsal amaç ve ilkeleri doğrultusunda
yürütülmesinde iç kontrol mekanizmasını çalıştırmaktır.
Ayrıca, iç denetim; MEV İktisadi İşletmesinin
ve MEV Kolejlerinin ve bağlı kuruluşların
amaçlarına, en uygun ve verimli bir şekilde, zamanında ve
mevcut mevzuat esas ve
usüllerine uygun olarak
yürütülmesinin kontrolüdür.

1. Uygunluk Denetimi:
Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü ve bağlı iktisadî işletmelerin faaliyet ve işlemlerinin ilgili
kanun, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.
2. Performans Denetimi:
Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması
ve kontrolü aşamalarındaki etkinliğin,
ekonomikliğin ve
verimliliğin değerlendirilmesidir.

İç Denetimin
Genel Esasları:
Günümüzde denetim, kusur arayışı
olmaktan çıkıp, yol
gösterici, yapıcı ve
eğitici bir anlayışa
yönelmiştir.
Amaca ulaşmada kullanılan metotların, yapılan iş ve
işlemlerin uygunluğunu, bunların verimi, etkinliği ve hizmet kalitesini sağlayıp sağlamadığını araştırmak ve
kontrol etmektedir.
Ulaşılması öngörülmüş hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa, bunları ve meydana geliş nedenlerini ortaya çıkarmak, bu sapmaların
düzeltilmesi için uygulayıcıya ve kuruluşun başındaki yöneticiye ışık tutacak şekilde, mümkün
olan çözümler arasından en iyi ve tutarlı olanını
seçerek tavsiyelerde bulunmaktır
İç Denetimin Amacı:
İç denetim faaliyeti; Genel Müdürlük / Kurum
ve kuruluş faaliyetlerinin amaç ve politikalara, programlara, stratejik planlara, performans
programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesini, kaynakların etkili, verimli ve zamanında elde edebilirliğini sağlamayı
amaçlar.
İç Denetimin Kapsamı:

3.Mali Denetim:
Gelir-gider,
varlık
ve yükümlülüklere
ilişkin hesap ve işlemlerin
doğruluğunun;
mali sistem ve tabloların
güvenirliğinin değerlendirilmesidir.
4. Bilgi Teknoloji Denetimi:
Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenirliliğinin değerlendirilmesidir.
5. Sistem Denetimi:
Denetlenen birimin faaliyetlerinin iç ve kontrol
sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı
bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi, kalite uygunluğunun araştırılması,
kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.
Kaynaklar:
-Uluslararası İç Denetim Standartları
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları
-Kamu İç Denetleme Raporu Standartları

İç denetim, aşağıda belirtilen uygulamaları kapsar.
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Cumhuriyet Dönemi
Meslekî ve Teknik Eğitimin Kurucu Önderi

Mehmet Rüştü Uzel
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Prof.Dr. Saim İlhan SEZGİN
Gazi Üniversitesi E. Öğretim Üyesi
Meslekî ve teknik eğitim, kaliteli ve verimli mal
ve hizmet üretimi için gerekli becerili ve teknik
işgücünü yetiştirmeyi amaçlar. Türk İstiklal Savaşı’ndan sonra 12 Şubat-4 Mart 1922 tarihleri
arasında toplanan İzmir İktisat Kongresinde Atatürk yaptığı konuşmada, askerî ve siyasî başarıların kalıcı olabilmesi için ülkenin çok yönlü kalkındırılması gerektiğine işaret etmiştir. Atatürk,
ekonomi ile eğitim arasındaki ilişkiyi şu şekilde
açıklamıştır. “Arkadaşlar, bence yeni devletimizin, yeni hükümetimizin bütün esasları, bütün
programları iktisat programından çıkmalıdır.”

okulunda yaptıktan sonra; orta öğrenimini yedi
yıllık Bursa İdâdîsi’nde tamamlamıştır. Uzel, Askerî Tabip Okulu’nun giriş sınavını kazanarak
kısa bir süre bu okula devam etmiş; öğretmen
yetiştirmek amacıyla yurt dışına gönderilecek
öğrenciler için açılan sınavı kazandıktan sonra,
tıp öğreniminden ayrılarak kimya öğrenimi için
Fransa’ya gitmiştir. Uzel, Klerman – Ferrant Üniversitesinde genel, sınaî ve tarım kimyası öğrenimi görmüş, Çanakkale Savaşı’na yedek subay
olarak katılmış, liselerde öğretmenlik yapmıştır.

İzmir İktisat Kongresi, 4 Mart 1923 tarihinde
yeni Türk Devletinin kalkınması için izlenecek
ekonomi politikasının genel çerçevesini kabul
ettiği “Misak-ı İktisadî” (Ekonomi Sözleşmesi)
ile tespit etmiştir. Misak-ı İktisatta, Türkiye’nin
üreten bir ekonomiye sahip olması gerektiği
kararlaştırılmıştır. Üreten bir ekonomi için nitelikli bilim insanları, mühendisler ve yapacağı işin
gerektirdiği mesleki bilgi, beceri ile tutum ve iş
alışkanlarına sahip iş gücü de gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden sınırlı sayıda meslek okulu devralmıştır. Bu okulların izlediği eğitim ve öğretim programları,
örgütlenmeleri, öğretim süreleri, finansmanları, öğretmenlerin meslekî nitelikleri arasında
anlamlı farklılıklar vardır. Osmanlı döneminde
meslekî ve teknik öğretim yerel yönetimlerin
ve vakıfların sorumluluğuna bırakılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, üreten bir ekonomik sistemin talepleri ile uyumlu iş gücü yetiştirmede
izlenecek stratejiyi belirlemek amacıyla yerli ve
yabancı uzmanların inceleme ve önerilerini almaya önem vermiştir. Uzman raporları değerlendirilerek ulusal düzeyde bir meslekî ve teknik
öğretim sistemi geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Mehmet Rüştü Uzel, 1891 yılında Bursa’da
doğmuş, ilköğrenimini Bursa Reyhan Paşa ilk-

MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GELİŞİMİ
Örgütlenme:
M.Rüştü Uzel, Türkiye’nin kalkınma hedefleri,
izlenen eğitim politikaları, iş hayatının becerili
ve teknik iş gücü ihtiyaçları ile yerli ve yabancı
eğitim uzmanlarının meslekî ve teknik öğretime
ilişkin tavsiyeleri ve kalkınmış ülkelerdeki meslekî ve teknik öğretim sistemleri değerlendirerek Cumhuriyet dönemi meslekî ve teknik öğretimi örgütlemiştir. Bu dönem, meslekî ve teknik
öğretim sisteminin kuruluş aşaması olarak tanımlanabilir. M.Rüştü Uzel’in, bu aşamada planlayıcı olarak çok değerli katkıları olmuştur. Uzel,
üretici insan yetiştirmeyi hedefleyen meslekî ve
teknik öğretimin temellerini atmıştır. Cumhuri43

yet dönemi meslekî ve teknik öğretimi Uzel’in
oluşturduğu temeller üzerinde yükselmiştir. Kuruluş dönemi meslekî ve teknik öğretiminde örgütlenme yönünde sağlanan başlıca gelişmeler
genel çizgileriyle şunlardır:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Becerili ve teknik işgücü yetiştirmenin ulusal
kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile
güçlü ilişkisinin olduğunun kavranması,
Meslekî ve teknik öğretimin yerel yönetimlerin sorumluluğundan alınarak merkezi eğitim
yönetiminin sorumluluğuna devredilmesi,
Becerili ve teknik işgücünün yetiştirilmesinde meslekî teknik okula dayalı bir modelin
kabul edilmesi
MEB Merkez Örgütünde meslekî ve teknik
öğretim hizmetlerini gerçekleştirecek birimin önce genel müdürlük daha sonra 1941
yılında kabul edilen 4113 sayılı kanunla
“Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı”
olarak örgütlenmesi,
Ortaöğretim çağı gençliğinin istihdam edilebilmeleri için gerekli temel meslekî davranışları kazandırmayı amaçlayan mesleki
teknik okulların MEB’in sorumluluğunda geliştirilerek yaygınlaştırılması,
Çalışan işgücünün meslekî bilgi ve becerilerini teknolojik değişmelere göre geliştirmek
amacıyla akşam meslek okulları kurulması,
Kırsal alanlarda (köylerde) yaşayan yetişkinlere temel beceriler ile yaşam kalitelerini
iyileştirecek davranışları kazandıracak gezici
meslek kurslarının açılması,
Meslekî ve teknik öğretim kurumlarına atölye ve meslek dersleri öğretmenleri yetiştirecek Meslekî Ve Teknik Yüksek Öğretmen
Okullarının kurulması,
Usta ve mühendis arasında görev yapacak
işgücünü yetiştirecek tekniker okullarının
meslek okullarına dayalı olarak açılması,
Mühendis yetiştiren teknik okulun geliştirilmesi,
Ankara’da “Atatürk İş Üniversitesi” kuruluşunun planlanması ve yapıların inşa edilmesi
(Bu planlama gerçekleştirilememiştir),
Üretim içerisinde beceri öğretimini gerçekleştirmek ve meslekî ve teknik eğitimin
finansmanına destek sağlamak amacıyla
meslekî ve teknik eğitim döner sermaye işletmelerinin kurulması.

Cumhuriyetin kuruluş dönemi meslekî ve teknik
eğitim örgütlenmesindeki gelişmeler bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, becerili ve teknik
iş gücü yetiştirmeye ulusal seviyede önem verilmeye başlandığı söylenebilir. Bu dönemde
meslekî ve teknik eğitim ulusal kalkınma hedeflerinin gerektirdiği becerili ve teknik iş gücünü
yetiştirecek doğrultuda örgütlenmeye çalışılmıştır. Uzel’in planlayıp uyguladığı meslekî ve
teknik öğretim örgütünün karakteristik özellikleri, günümüz meslekî ve teknik öğretim örgütünde genel çizgileriyle gözlenmektedir.

Öğretim Programları
Osmanlı dönemi meslekî öğretimin yerel özelliği ve merkezî yönetimin işgücü sorumluluğunu
yerel yönetimlere bırakması meslekî öğretim
programları arasında bütünlük sağlanmasını
güçleştirmiştir. Uzel, meslekî ve teknik öğretimin örgütlenmesinde sağlanan gelişmelerle eş
zamanlı olarak iş hayatının ihtiyacı olan üreten
işgücünü yetiştirmeye yönelik meslekî ve teknik öğretim programlarında amaçlar, içerik ve
öğretim süreleri bakımından bütünlük sağladı.
Program bütünlüğünün sağlanması istenilen işgücünü yetiştirmek için yeterli görülmedi.
Meslekî öğretimin yapıldığı öğretim ortamının
da tasarlanan amaçlara uygun olarak düzenlenmesine önem verildi. Bu amaçla atölye, laboratuvar ve dersliklerin bireylerin programlarda
tanımlanan davranışları kazanmalarına imkân
verecek şekilde donatılmasına “Meslekî Ve Teknik Öğretim Planı” çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışıldı. Uzel, meslekî ve teknik öğretim
programlarının geliştirilmesi etkinliklerine genel
müdürlük ve müsteşarlık görevlerini yapar iken
yönlendirme, kaynak bulma, eşgüdüm sağlama ve güdüleme bakımından katkı sağlamıştır.
Programların, tasarlanıp geliştirilmesinde bireyin yapacağı iş referans alınmış, eğitim-üretim
ilişkisine önem verilmiştir.

Öğretim Stratejisi
Cumhuriyet dönemi meslekî ve teknik öğretim
kurumlarında uygulanan öğretme-öğrenme
stratejilerinde Atatürk’ün eğitim görüşlerinin
yansımaları görülmektedir. Atatürk, eğitim konusunda yaptığı çeşitli konuşmalarda, ulusal
özelliklerimize ve tarihimizle uyuşan eğitimin;
ilim ve fennin rehberliğinin, bilginin işe yarar ve
kullanılabilir bir araç durumuna getirilmesinin;
iş içinde ve iş aracılığı ile eğitimin; sosyal ve
ekonomik yönden yararlı davranışları kazandıran eğitimin gerekliliğine işaret etmiştir. M. Rüştü Uzel, kuruluş ve örgütlenmelerinde anlamlı
izler bıraktığı meslekî ve teknik öğretim kurumlarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerinin, teknolojiyi mal ve hizmet üretiminde doğru olarak
uygulayabilen üreten işgücü yetiştirecek şekilde gerçekleştirilmesine önem vermiştir.

Uzel, meslekî ve teknik öğretim, öğrenme -öğretme süreçlerinde deneyin, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin, eğitim-üretim ilişkisinin,
dönüt ve düzeltme süreçlerinin uygulanmasını
sağlamaya özen göstermiştir. Uzel, beceri öğretiminin yapıldığı öğrenme ortamının iş ortamına uyumunu sağlamak ve okula ek finansman
oluşturmak amacıyla döner sermaye işletmelerini kurarak işlerliğini sağlamaya çalışmıştır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde iş eğitimi felsefesi
referans alınarak, işin bireyin çok yönlü geliştirilmesinde bir araç olarak kullanılmasına önem
verilmiştir.
Öğretmen Yetiştirme
Türkiye, meslekî ve teknik öğretimin kuruluş aşamasında beceri ve meslek derslerinin öğretimini
yapacak öğretmenlerin yetiştirilmemesi nedeniyle ciddi güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu güçlüğü
çözmek için meslekî ve teknik öğretim kurumlarında yabancı öğretmenlere ve endüstride çalışan mühendis, teknisyen ve ustalara öğretim
görevleri verilmiştir. Cumhuriyet döneminde

meslekî ve teknik öğretim sisteminin kuruluşu
aşamasında meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek amacıyla Avrupa ülkelerine de öğrenci
gönderilmiştir. Uzel, belirtilen tedbirlerin teknik
öğretmen ihtiyacının karşılanmasında yeterli ve
sürdürülebilir olmadığını değerlendirmiştir.

Türkiye’nin, meslekî ve teknik öğretimin kuruluş aşamasında benimsediği, meslekî ve teknik
okula dayalı işgücü yetiştirmede, bireye yapacağı iş için gerekli bilgi ve becerilerin okul ortamında kazandırılması hedeflenir. Meslekî ve
teknik öğretim kurumlarına teknik öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan Kız Teknik Öğretmen
Okulu ile Erkek Teknik Öğretmen Okulu programları, beceri ve meslek derslerinin öğretimini
yapacak öğretmenleri yetiştirecek şekilde yapılandırıldı. Uzel döneminde, teknik öğretmenlerin yetiştirilmesinde gerçekleştirilen gelişmeler
şöyle özetlenebilir:
•
•

•

•

Kız ve Erkek Teknik Öğretmen Okulları’nın
kurulması,
Teknik öğretmen okulları programlarının
beceri ve meslek derslerinin öğretimini yapacak öğretmenleri yetiştirecek şekilde yapılandırılması,
Özel finansman kanunları ile sağlanan kaynakların önemli bir diliminin teknik öğretmen okullarının fizikî yapılarının ve donatımlarının gelişimi için kullanılması,
Öğrenme ortamının gerçek iş ortamına uygun olarak düzenlenmesi ve eğitim-üretim
ilişkisine önem verilmesidir.

Finansman
Osmanlı döneminde meslekî ve teknik okulların
kuruluş ve işletme masrafları yerel kaynaklarca
karşılanmıştır. Yerel kaynakların yeterince güçlü
olmaması nedeniyle okullar istikrarlı bir gelişme
gösterememiştir. Cumhuriyet döneminde be45

cerili ve teknik işgücü yetiştirmeye üreten bir
ekonomik sistem geliştirme hedefi doğrultusunda ulusal düzeyde önem verilmiştir. Meslekî
ve teknik öğretim kurumlarının nitelik ve nicelik
bakımından gelişmesindeki finansman sorunun çözümlemek için 1935 yılında kabul edilen
2765 sayılı kanunla okulların masraflarının devlet bütçesinden karşılanmasına karar verilmiştir.
Sorunun çözümünde meslekî ve teknik öğretimden sorumlu genel müdür olarak Uzel’in düşünce üretme, planlama ve karar vericilere çözüm
önerisini benimsetmede değerli katkıları olduğu
gözlenmektedir. Meslekî ve teknik öğretimin
devlet bütçesinden karşılanmaya başlanması
gelişmenin önünü açmıştır. Meslekî ve teknik
öğretimin bir ölçüde kendi parasal kaynağını yapacağı üretimlerden sağlayacağı kârlardan karşılayabilmesi, eğitim ortamının gerçek iş ortamına
uygunluğunun sağlanabilmesi ve beceri öğretiminde egzersiz yerine Proje yönteminin uygulanmasına imkân verilebilmesi için 1938 yılında
“3423 sayılı Meslekî ve Teknik Öğretim Döner
Sermaye Kanunu” kabul edilmiştir. Kanun, eğitim içerisinde üretime imkân vermektedir.

seviyesinden “4113 sayılı Kanun”la müsteşarlık seviyesine yükseltilmiştir.
2. Meslekî ve teknik öğretim okullarının niteliğinin “Meslekî ve Teknik Öğretim Gelişme
Planı” doğrultusunda yükseltilmesi, okul
sayıları ve uygulanacak program çeşitlerinin
arttırılması amacıyla 1942 yılında yürürlüğe
giren “4304 Sayılı Kanun” ile 1942-1951 yıllarını kapsayan süre için toplam 75 milyon
TL ödenek ayrılmasına karar verilmiştir. Özel
finansman kanunları meslekî ve teknik öğretimin niteliğinin yükseltilmesine ve okulların
yaygınlaştırılmasına anlamlı katkı yapmıştır.
Uzel’in Cumhuriyet dönemi Meslekî ve teknik
öğretim sisteminin kuruluş ve gelişme döneminde yaptığı hizmetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başarılı bir yönetici ve teknik
eğitimci, ulusal kalkınma için gerekli üretken
işgücünü yetiştirmede ileri görüşlü seçkin bir
lider olduğu görülmektedir.
Uzel’in tasarladığı “Üretebilme Yeteneği Gelişmiş Türkiye” ideali, günümüzde gerçekleşme
yolundadır. İnanıyorum ki, Uzel’in deneyimlerinin kapsamlı bir analizle değerlendirilmesinin;
günümüz meslekî ve teknik öğretim sisteminin
geliştirilmesine de faydası olacaktır.
Prof.Dr. Saim İlhan Sezgin Kimdir?

Uzel, 3423 Sayılı Meslekî ve Teknik Öğretim
Döner Sermaye Kanunu kapsamında yapılan
üretimleri ilgililere ve halka tanıtmak, ulusal
düzeyde meslekî ve teknik öğretimin gelişmesi için yönetim ve finansman desteği sağlamak
amacıyla Ankara’da geniş katılımlı bir sergi düzenlemiştir. 21 Haziran 1939 tarihinde açılan
sergiye Başbakan, bakanlar, TSK komutanları
ve halkımız büyük ilgi göstermiştir. Serginin basında da olumlu yansımaları olmuştur. Uzel’in
sergiyi düzenlemekteki amacı gerçekleşmiş,
meslekî ve teknik öğretime hükümetin ve halkın
desteği sağlanmıştır. Sergi iki önemli gelişmeyi
sağlamıştır:
1. MEB Merkez Örgütünde meslekî ve teknik
öğretim hizmetleri birimi, genel müdürlük
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1935 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. 1957-1958 öğretim yılında, Ankara Erkek Teknik Öğretmen
Okulu’ndan mezun oldu. Çeşitli mesleki ve teknik öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici
olarak çalıştı. Buslu olarak A.B.D. Southern Illinois University’de lisans üstü öğrenim gördü.
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde doktora öğretimini tamamladı. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’da öğretmen ve
yönetici olarak çalıştı. MEB, Merkez Örgütünde
uzman, şube müdürü, Talim ve Terbiye Kurulu
üyesi, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü ve
Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 1980
yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu.
Mesleki ve Teknik Eğitimin geliştirilmesi ile ilgili
çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin tasarlanması, uygulanması ve yönetilmesinde çalıştı.
Mesleki ve teknik öğretimle ile ilgili yayınlanmış telif ve çeviri kitapları ve bilimsel makaleleri
vardır. Prof.Dr. S.İlhan Sezgin, 2002 yılında Gazi
Üniversitesi’nden emekli oldu.

CAMBRIDGE ULUSLARARASI PROGRAM

MEV KOLEJİNDE
Öğren • Keşfet • Başar

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 iletişim
konusunda evrensel nitelikli 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 yetiştir-
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me 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. 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.
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Koruyucu Aşısı Varken
Yeniden Alevlenen Yangın

KIZAMIK

Kızamık nedir?
Kızamık, solunum sisteminde ortaya çıkan viral
bir enfeksiyondur. Kızamık, enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilen çok
bulaşıcı bir hastalıktır. Enfekte bir kişi, öksürdüğü veya hapşırdığı sırada enfeksiyonu havaya
bırakabilir. Kızamık virüsü birkaç saat boyunca
yüzeylerde yaşayabilir. Enfekte partiküller havaya girdikçe ve yüzeylere yerleştikçe, yakın çevredeki herkes enfekte olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kızamık
aşısı olmayan 2.6 milyon insanın her yıl
kızamıktan öldüğünü tahmin ediyor.
Kızamık, rubeola virüsünün neden olduğu enfeksiyondan kaynaklanır. Virüs, enfekte olmuş
bir çocuğun veya yetişkinin burnunun ve boğazının mukusunda yaşar. Hastalık döküntüden 4
gün önce bulaşıcıdır ve yaklaşık 4 ila 5 gün sonra da bulaşıcı olmaya devam eder.
Aşağıdaki yollarla ortaya çıkabilir:
•
•
•

Enfekte birisiyle fiziksel temas
Öksüren veya hapşıran, enfekte olan kişilerin yakınında olmak
Mukus damlacıklarına enfekte olmuş bir yüzeye dokunup, parmakları ağza götürmek,
burun veya gözleri ovuşturmak

%100’e yakın koruyucu olmak üzere ömür boyu
etkilidir. Yani bir kez aşı olmuş veya bir kez bu
hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş kişiler,
bir daha kızamığa yakalanmaz. Yakalansa bile
vücut hastalık virüsünü tanıyacağı için sorun olmayacaktır.
Kızamık Aşısı Ne Zaman Yapılır
Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) üçlü aşı
şeklinde uygulanır. Halk arasında kızamık karması olarak da bilinir ve her üç hastalık için aynı
anda koruyuculuk sağlar. Kızamık aşısının ilk
dozu 12-15 aylıkken, ikinci dozu 4-6 yaşında uygulanmaktadır. İlk doz için önerilen bebeğin 12.
ayını doldurmasıyla birlikte aşının yaptırılmasıdır ve bu süre kesinlikle 15. ayı geçmemelidir.
Tedavi:
Kızamık için özel bir tedavi yoktur. Herhangi bir
komplikasyon yoksa doktor temel olarak yüksek ateşi düşürmeye, boğaz ağrısını giderip
öksürüğü kesmeye yönelik ilaçlar vermektedir.
Genel olarak tedavide uygulanan başlıca yöntemler arasında hastanın güneş ışığı alan, hijyenik bir ortamda dinlendirilmesi, bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalarla beslenmesi, bol
sıvı tüketmesinin sağlanması, A vitamini takviyesi olarak sayılabilir.

Uzmanlar Türkiye’de ve dünyada son
birkaç yıldır aşı karşıtı söylemlerin artBelirtileri Nelerdir?
tığına dikkat çekerek bunun toplum
Kızamık belirtileri genellikle virüse maruz kal- sağlığı açısından ciddi bir tehlikeye yol
dıktan sonra 14 gün içinde ortaya çıkar. Semp- açabileceğini ve salgınların kaçınılmaz
tomlar şunları içerir: Kuru öksürük, ateş, göz hale geleceğine dikkat çekiyorlar.
kızarıklığı, ışık hassasiyeti, kas ağrısı, burun
akıntısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, baş ağrısı, ağız
içinde beyaz lekeler, yaygın bir deri döküntüsü kızamığın klasik belirtisidir. Bu kızarıklık yedi
güne kadar sürebilir ve genellikle virüs ilk üç ila
beş gün içinde ortaya çıkar. Kırmızı, kaşıntılı şişlik gibi görünen kızamık döküntüleri genellikle
yüzde gelişir ve yavaş yavaş vücudun diğer bölgelerine yayılır.
Korunma Yolları
Kızamıktan korunmanın kesin ve tek yolu aşı
yaptırmaktır. Çok uzun yıllardan beri uygulanan
aşı sayesinde, her yıl 1 milyona yakın çocuğun
kızamığa yakalanmadığı biliniyor. Kızamık aşısı

Aşı karşıtı söylemlerin toplumda yarattığı etkiyi
sayısal verilerle anlatan uzmanlar, 2017’de yaklaşık 23 bin çocuğun, ailelerinin aşıyı reddetmesi sebebiyle aşılanmadığına, bu sayının 2013
yılında sadece 980 olduğuna dikkat çekiyor ve
aşı reddi oranının bu şekilde artması durumunda 14 binden fazla çocuğun ölüm riskiyle karşı
karşıya kalacağı bir kızamık salgınının kaçınılmaz olduğunu vurguluyorlar. 2013 yılından bu
yana 23 kat artan aşı reddi vakaları nedeniyle
Türkiye genelinde aşılama oranı yüzde 98’den,
2017’de yüzde 95’e düştü. Buna bağlı olarak
2016 yılında 9 kızamık vakası görülürken bu sayı
2017 yılında 85’e çıktı.
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ÇOCUK GELİŞİMİNDE

ÖDÜLÜN OLUMSUZ
ETKİSİ
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Psk. Cansu YURTSEVEN
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 2011 Mezunu
Çocuklarını en iyi şekilde eğitmek ve yetiştirmek, onları hayata en iyi şekilde hazırlamak tüm
anne-babaların en büyük gayesidir. Anne-babanın her davranışının çocuk üzerinde farklı bir
yorumu vardır. Aileler yaptıkları davranışlarla he
zaman vermek istedikleri mesajı verdiklerini düşünürler. Halbuki aksine vermek istedikleri mesajların tam tersinin algılanmasına sebep olurlar.
Çocuk gelişiminde ailelerin doğru bildikleri en
büyük hatalardan biri “ödül yöntemi”dir. Yapılan araştırmalara göre Rochester Üniversitesi’nden Prof. Edward Deci ve Stanford Üniversitesi’nden Prof. Mark Lepper, ödülün faydalı bir
yöntemden çok çocuklara zarar veren bir yöntem olduğunu savunmuşlardır. Bunun yanı sıra,
Alfie Kohn, “Tutumları olumsuz etkileyen en büyük etken, öğretmenlerin ve ailelerin kullandığı
ödül ve övgü mekanizmasıydı” diyor. Ailelerin
yapmaya çalıştığı şey nedir? Çocuğu yapmak
istemediği ya da yapmaktan hoşlanmadığı, fakat ailelerin yapılması gerektiğine inandığı durumlar için ödüllendirerek bu tutumun devamını
sağlamaktır. Peki çocuğunuz tüm gün televizyon
izlediği için ya da fast food yemek istediği için
ya da bütün gün yapmaktan en keyif aldığı şeyi
yapıp, oyun oynadı diye onu ödüllendirir miydiniz? Çoğu aile bunları yapmaz. Çünkü bunlar
zaten çocuğun yapmaktan keyif aldığı şeylerdir. Peki hangi durumlarda onları ödüllendiririz?
Ödevlerini yaptığı için, okula sorunsuz gittiği
için, ders çalıştığı için, sizin istediğiniz yemeği
yediği için ödüllendiririz. İşte tüm bunlar çocukta, “Bu yaptıkların keyifsiz ve sıkıcı şeyler, biliyorum bunu yapman zor olacak ama yapabilirsen
bu girdiğin sıkıntıdan dolayı seni ödüllendireceğim.” mesajı vermektedir. Çünkü çocuk şunun farkında; yapmaktan keyif aldığı ve severek
yaptığı şeyler için ödül almıyor. Okul da güzel
bir şey olsaydı ödül almasına gerek kalmazdı.
Ödev yapmak keyifli bir şey olsaydı annesi zaten bunu yaptığı için ona ödül vermezdi. Tüm

bunlar keyifsiz şeyler olduğu için onu ödüllendiriyorlar diye düşünmeye başlayacak ve farkında olmadan ona bu mesajı vereceksiniz. Okula
sorunsuz gelmesi, onun zaten sorumluluğudur.
Sorunsuz geldiği zamanlar, bunu onun isteyerek
ve severek yaptığını gösterir. Bu durumda sizin
onu ödüllendirmeniz aynı zamanda onun okul
hakkındaki olumlu algısını değiştirir ve bunu severek, isteyerek yapmasındansa ödül için yapmasına sebep olur. Ödül olmadığında okul da
ona keyif vermemeye başlar. Bu durumda siz
onu okula göndermek için devamlı ödül vermek
zorunda kalırsınız ve bu ödülün değeri, büyüklüğü giderek artmak zorundadır. Çünkü daha
önceki verdiğiniz ödülün daha altında olan bir
ödül onu tatmin etmeyecektir ve daha fazlasına
sahip olabilmek için okul konusunda giderek sizi
daha da zorlamaya başlayacaktır. İnsanların, sahip oldukları şeylere alışıp, o şeylerden daha az
keyif almalarına, psikologlar “hedonistik adaptasyon” diyor ve hedonistik adaptasyondan dolayı insanlar ödüllere alıştıklarından aynı ödülle
motive olmazlar. Çocuğu tekrar motive etmeniz
için de ödülü değiştirmeniz ya da daha büyük
bir ödül vermeniz gerekir ki bu da sürdürülebilir bir motivasyon aracı değildir. Bir noktadan
sonra tıkanırsınız. Çocuk da ödül olmayınca o işi
yapmayı bırakır. Bu da çocuğun ödülle iş yapmaya alışmasına ve kendi sorumluluğunda olan
şeyler için bile ödül talep etmesine sebep olur.
Bu şekilde de sorumluluk bilinci gelişmez. Böyle
durumlarda çocukla sorun yaşıyorsak, yapılması
gereken ilk şey çocuğu değil, kendimizi ve bakış
açımızı değiştirmek olmalıdır. Kendimizi değiştirmek de sadece davranışlar düzeyinde değil,
düşünce düzeyinde de olmalıdır. Düşüncemizi
değiştirmeden yapacaklarımız, sonuç vermeyecektir. Çocuk yetiştirmede bir kolay olan vardır
bir de doğru olan. Doğru olan anlayışı yerleştirmek zaman ve çaba ister. Bugün kolayı seçen,
yarın zorla uğraşır.
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Büyük Selçuklular Tuğrul Bey döneminden
(1038-1063) başlayarak Anadolu’ya birçok akınlar düzenlemiş, 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmışlardı.
Doğu Anadolu’daki bazı önemli kalelerin Selçukluların eline geçmesiyle sonuçlanan bu akınlar, 1063’te Alparslan tahta geçtikten sonra da
sürdü ve Sultan Alparslan’ın, Türklerin Ermenistan ve Anadolu’ya doğru göç etmesine izin vermesiyle Türkler buralardaki şehir ve tarım alanlarına yerleştiler. 1068 yılında Romen Diyojen,
Türklere karşı bir sefer düzenledi; fakat Koçhisar
şehrini geri almasına rağmen Türk atlılarına yetişemedi. 1070 yılında Alparslan komutanlığındaki Türkler, günümüzde Muş’un bir ilçesi olan
Malazgirt (Bizans dilinde Manzikert) ve Erciş
kalelerini ele geçirdi. Daha sonra Türk ordusu
Diyarbakır’ı aldı ve Bizans yönetimindeki Urfa’yı
kuşattı, ancak şehri alamadı.
Türk Beylerinden Afşin Beyi de orduya katılınca
Halep fethedildi. Alparslan, Halep’te konaklarken Türk atlı birliklerinin bir kısmının ve akıncı
beylerin Bizans şehirlerine akınlar düzenlemesine izin verdi. Bu sırada ardı arkası kesilmeyen
Türk akınlarından rahatsız olan Bizanslılar, tahta
ünlü komutan Romen Diyojen’i çıkardılar. Romen Diyojen 13 Mart 1071’de büyük bir ordu
eşliğinde (Urfalı Matthew olarak bilinen bir Ermeni tarihçi Bizans ordusunun sayısını yazılarında 1 milyon olarak belirtmiş olsa da Bizans
ordusunun iki yüz bin askerden oluştuğu düşünülüyor) Konstantinopolis’ten (bugünkü İstanbul) ayrıldı.
Bizans düzenli ordusu, Rum ve Ermeni birliklerinden oluşsa da bunların dışında paralı Slav,
Alman, Frank, Gürcü, Uz, Peçenek, Kıpçak askerleri de orduda yer alıyordu. Ordu, ilk olarak
Sivas’ta dinlendi. Burada halkın coşkuyla karşıladığı imparator, halkın dertlerini dinledi. Halkın
Ermeni taşkınlık ve barbarlığından yakınmaları
üzerine kentin Ermeni mahallerini yıktırdı. Pek
çok Ermeni’yi öldürüp, önderlerini sürgüne
yolladı. 1071 Haziranında Erzurum’a vardı. Diyojen’in generallerinden bazıları Selçuklu bölgesine ilerlemeyi sürdürmeyi ve Alparslan’ı
hazırlıksız yakalamayı teklif etti, bazıları ise
bulundukları yerde bekleyip pozisyonlarını güçlendirmeyi önerdi. Sonuç olarak ilerlemeye devam etme kararı verildi. Diyojen, Alparslan’ın
bulundukları noktadan uzakta olduğunu veya
hiç gelmeyeceğini düşünerek, ve Malazgirt’i ve

hatta Malazgirt yakınındaki Ahlat kalesini hızlıca
geri ele geçirebileceğini ümit etti ve Van Gölü’ne doğru ilerledi. Öncü kuvvetleri Malazgirt’e
gönderen İmparator, ana kuvvetleriyle yola çıktı. Bu sırada da Halep’te bulunan Sultan’a elçiler göndererek kaleleri geri istedi. Elçileri Halep’te karşılayan Sultan teklifi reddetti. Mısır’a
hazırladığı seferden vazgeçip Malazgirt’e doğru elli bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Casuslarının verdiği bilgiyle Bizans ordusunun büyüklüğünü öğrenen Alparslan, Bizans İmparatorunun
gerçek hedefinin İsfahan’a (bugünkü İran) girmek ve Büyük Selçuklu Devletini yıkmak olduğunu sezdi. Ordusundaki yaşlı askerlerin yolda
kalmasına neden olan cebrî yürüyüşüyle Erzen
ve Bitlis yolundan Malazgirt’e varan Alparslan,
komutanlarıyla savaş taktiklerini görüşmek için
“Savaş Meclisini” topladı. Romen Diyojen ise
savaş planını hazırlamıştı. İlk saldırı Türklerden
gelecek ve bu saldırıyı kırmaları durumunda da
karşı saldırıya geçecekti. Alparslan ise “Hilal
Taktiği” konusunda komutanlarıyla uzlaştı.
Sabah çadırından çıkan Alparslan, Malazgirt ile
Ahlat arasındaki ovada, kendi ordugâhının 7-8
kilometre uzağında, konuşlanmış durumdaki
düşman birliklerini gördü. Alparslan, Malazgirt
Meydan Savaşı’ndan önce bütün tedbirleri almış, gereken her türlü hazırlığı yapmıştı. Ünlü
veziri Nizamül-Mülk’ü Hemedan’a gönderdi.
Çıkacak herhangi bir karışıklığı önlemesi ve istenirse yeni asker yollaması için tembihte bulundu. Ayrıca Alparslan, Bizans kuvvetlerinin
gücünü öğrenmek için bir öncü kuvveti Bizans
ordusuna gönderdi. Bu keşif sırasında bir Bizans komutanı ele geçirildi. Komutandan edinilen bilgilere göre Alparslan gereken önlemleri
aldı. İki yüz bin kişilik orduya karşı elli bin kişilik
bir kuvvetle nasıl karşı koyulacağının planları
yapıldı. Savaşı önlemek için imparatora elçiler
gönderen Sultan, önce barış önerisinde bulundu. İmparator, Sultanın önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve barışı reddetti, gelen elçileri de kovdu.
25 Ağustos 1071 günü askerlerinin moralini arttırmak için devamlı tekbir getirmelerini,
düşmanların morallerini bozmak için de sürekli
boru ve davul çalmalarını, oklar atmalarını emretti. Düşman ordusunun büyüklüğünün kendi
ordusunun 3-4 katı büyüklüğünde olduğunu
gören Alparslan, savaştan sağ çıkma ihtimalinin
düşük olduğunu, askerlerinin de hasımlarının
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sayı fazlalığı karşısında tedirginliğe düştüğünü En ihtişamlı zırhını giydi ve inci beyazı atına binhissetti. Eski bir Türk töresine binaen kefene di. Ordusuna zafer elde etmeleri durumunda
benzeyen beyaz kıyafetler giyen ve atının kuy- elde edecekleri ganimetlerle ilgili büyük vaatruğunu kendi eliyle bağlayan büyük komutan, lerde bulundu. Tanrı tarafından şeref, şan, onur
hem kendi ordusuna; hem de düşman ordu ve kutsal savaş sevapları verileceğini duyurdu.
gözcülerine ordunun başında
Alparslan, savaşı kaybetmesi
en ön saflarda savaşacağı medurumunda her şeyini ve hatta
sajını vermiş oldu. Silah arkaatalarından miras kalan Selçukdaşlarına şehit olduğu takdirde
lu Devletini de kaybedeceğini
vurulduğu yere gömülmesini
çok iyi biliyordu. Her iki komuvasiyet etti. Komutanlarının satan da kaybetmeleri durumunvaş alanından kaçmayacağını
da öleceklerinden emindi.
anlayan askerlerin maneviyatı
Romen Diyojen, ordusunu gearttı. Askerlerinin Cuma namaleneksel Bizans askeri kurallazına imamlık eden Sultan, atına
rına göre düzenlemişti. Ortada
binip ordusunun önüne çıkarak
birkaç sıra derinlikte çoğu zırhlı,
moral yükseltici ve ordunun
piyade birlikleri ve bunların sağ
maneviyatını coşturan kısa ve
ve sol kollarında süvari birlikleri
etkili bir konuşma yaptı. Selçukyerleştirilmişti. Bizans ordusulu hükümdarı Alparslan’ın Türk
nun gerisinde taşra eyaletletarihine geçen sözleri şöyleydi:
Sultan Alparslan
rinde nüfuzlu kişilerin özel ordu
“Askerlerim! Yiğitlerim! Bugün burada
mensuplarından oluşan büyük bir ordu
ne emreden bir sultan, ne de emir alan bir asker gücü bulunuyordu. Geride ki birliklerin komuvardır. Bugün ben sizlerden biriyim ve sizlerle tanı olarak genç Andronikos Doukas seçilmişti.
birlikte savaşacağım. Bugün burada Allah’tan Roman Diyojen’in bu tercihi biraz şaşırtıcı idi;
başka bir sultan yoktur. Biz ne kadar az olursak çünkü bu genç komutan eski imparatorun yeolalım, düşman ne kadar çok olursa olsun, bü- ğeni ve Caesar Yannis Dukas’ın oğlu olup, bu
tün Müslümanların, zaferimiz için dua ettikleri şu kişiler açıkça Romen Diyojen’in imparator olmaanda, kendimi düşman üzerine atacağım. Ya za- sının aleyhinde olan kişilerdi.
fer kazanırız, ya şehit olarak cennete gideriz. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Ben Savaş, öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok
memleket için, İslam için ölüme koşuyorum. saldırısına geçmesiyle başladı. Türk ordusunun
Beni takip edenler ve kendilerini Yüce Allah’a çok büyük bir çoğunluğu oklu savaşçılardan
adayanlardan şehit olanlar Cennet’e, sağ kalan- kurulu atlı birliklerden oluştuğundan, bu saldılar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahi- rı Bizanslılarda önemli miktarda asker kaybına
rette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir.” neden olmuştu. Ama yine de Bizans Ordusu,
Daha sonra atından inerek secdeye kapandı ve saflarını bozmaksızın korudu. Bunun üzerine
şöyle dua etti: “Ya Rabb! Seni kendime vekil ordusuna yanıltıcı geri çekilme buyruğu veren
yapıyorum. Azametin karşısında yüzümü yere Alparslan, gerilerde gizlediği bir hilal biçiminde
sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Al- yayılmış küçük birliklerine doğru çekilmeye başlah’ım! Niyetim halistir, bana yardım et. Sözle- ladı. Türklerin hızlıca çekildiğini gören Romen
Diyojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve
rimde hilaf varsa beni kahret.”
sayıca fazla olan Bizans ordusundan korktukları
Alparslan duasını ettikten sonra atına bindi ve için kaçtıklarını düşündü. En başından itibaren
tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türkleri yeneceğine inanmış olan İmparator, bu
Türklerden oluşan Selçuklu Ordusu’nun başı- bozkır taktiğine kanıp kaçan Türkleri yakalamak
na geçerek savaş pozisyonu aldı. Bu sırada Bi- için ordusuna hücum emri verdi. Çok az zırhları
zans ordusunda ayinler yapılmakta ve papazlar olduğu için hızlıca geri çekilebilen Türkler, zırh
askerleri kutsamaktaydı. Romen Diyojen’de yığınına dönüşmüş Bizans süvarileri tarafından
savaşı kazanması durumunda ününün ve say- yakalanamayacak kadar hızlıydı. Ancak buna
gınlığının artacağından emindi. Bizans’ın eski rağmen Bizans ordusu Türkleri kovalamaya başihtişamlı günlerine döneceğini hayal ediyordu. ladı. Yan geçitlerde pusu kurmuş Türk okçuları
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tarafından ustaca vurulan ama buna aldırmayan
Bizans ordusu saldırıya devam etti. Türkleri iyice
kovalayıp yakalayamayan, üstüne bir de üstlerindeki ağır zırhların etkisiyle çok yorulan Bizans
ordusunun hızı önce kesildi sonra durma noktasına geldi. Türkleri büyük bir hırsla kovalarken
bulundukları mevzîden
çok ileri gittiklerini ve
çevreden saldıran Türk
okçuları tarafından kuşatıldıklarını çok geç
anlayan Diyojen, geri
çekilme emrini vermedi. Tam da kararsız kaldığı anda geri çekilen
Türk süvarilerinin yönlerini Bizans ordusu üzerine çevirerek saldırıya geçtiğini ve geri çekilme
yollarının da Türkler tarafından kapatıldığını gören Diyojen, paniğe kapılarak “geri çekil” emri
verdi. Ancak Bizans ordusu çevredeki Türk hatlarını yarıncaya kadar, yetişen Türk ordusunun
ana kuvvetleri tam bir panik yarattı. En büyük
savunmaları olan zırhlarını da geride bırakarak
kaçmaya çalışan Bizans askerlerinin çoğu, ustaca kılıç kullanan Türk kuvvetleri tarafından yok
edildi.
Selçuklu komutanları tarafından verilen Türkçe
emirlerden etkilenen ve Türk soyundan gelen
Uzlar, Peçenekler ve Kıpçakların süvari birlikleri
de soydaşlarının yanına katılınca; Bizans ordusu gücünün önemli bir
kısmını daha kaybetmiş oldu. Diyojen’den
Sivas’ta
soydaşlarına
yaptıklarının acısını çıkartmak isteyen Ermeni
askerleri de savaş alanından kaçınca; Bizans
ordusu için yok oluş
kaçınılmaz oldu. Ordusunun dağıldığını ve
komuta etme imkanının kalmadığını gören Romen Diyojen, yakın birlikleriyle kaçmaya kalktıysa da, bunun imkansız olduğunu gördü. Sonuçta tam bir bozgun yaşayan Bizans ordusu, hava
kararıncaya kadar yok edildi.
Kaçamayıp sağ kalanlar, teslim oldular ve sonuna kadar mertçe savaşan imparator, omzundan
yaralı olarak ele geçirildi. Alparslan, İmparatorun huzuruna getirilmesini emretti. İmparator
geldiğinde elindeki kamçıyla imparatora üç

defa vurdu ve “Sana barış için elçi gönderdiğim
halde reddetmedin mi?” dedi. Bunun üzerine
İmparator “Azarlamayı bırak da, ne yapacaksan
yap!” diye cevap verdi. Alparslan İmparatora:
“Sen beni esir almış olsaydın ne yapardın?”
diye sordu. İmparator, “Kötülük yapardım.”
diye karşılık verdi. Alparslan bu defa: “Peki
benim sana ne yapacağımı zannediyorsun?”
diye sorunca İmparator:
“Beni ya öldürürsün, ya
da İslam ülkelerinde
teşhir edersin, yahut da
uzak bir ihtimal olmakla
beraber, affeder, fidye ve vergi alır, beni kendine vekil tayin edersin.” cevabını verdi. Bunun
üzerine Alparslan: “Ben de zaten bundan başka
bir şey düşünmedim.” diye cevap verdi.
Büyük bir dönüm noktası olan bu savaş; muzaffer Komutan Alparslan’ın yenik İmparator
IV. Romen Diyojen’le antlaşma yapmasıyla son
buldu. Antlaşmaya göre İmparator, canının bağışlanması için, fidye olarak bir buçuk milyon
dinar, vergi olarak ise her yıl üç yüz altmış bin
dinar ödeyecek, ayrıca Antakya, Urfa, Ahlat ve
Malazgirt’i de Selçuklu’ya bırakacaktı. Tokat’a
kadar Türk birliği eşliğinde giden Diyojen, Tokat’ta toplayabildiği iki yüz bin dinarı Türk birliğiyle Sultan’a gönderdi. Bu sırada Bizans tahtına VII. Mikhail Dukas’ın
çıktığını öğrenen Diyojen, Anadolu’ya dağılan ordusundan geriye
kalanlarla tahtını geri
almak için savaşa girdi.
Ancak, yenilerek Kilikya’da küçük bir kaleye
çekilmek zorunda kaldı.
Bu kaleden teslim alınarak, gözlerine mil çekilen ve Kınalıada Manastırına kapatılan Romen
Diyojen, birkaç gün içinde yaraları nedeniyle
hayatını kaybetti.
VII. Mikhail Dukas’ın, Romen Diyojen tarafından
imzalanan antlaşmanın geçersiz olduğunu ilan
ettiğini haber alan Alparslan, ordusuna ve diğer
Türk Beylerine Anadolu’nun fethi emrini verdi.
Bu emir, sonu Haçlı Seferleri ve Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan bir fetih sürecini başlatarak, tarihin yönünü sonsuza kadar değiştirdi.
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Müdahaleci Olmayan
Ögretim Üstbilisi
.
Gelistiriyor
.
Hunter Maats & Katie O’Brien*
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Bir öğretmen olarak, dersinizi ve öğrenme materyalinizi nasıl olabildiğince erişilebilir ve ilginç
hâle getirebileceğiniz konusunda kafa yorarsınız. Neleri bildiğinizi ve bunları ilk olarak nasıl
öğrendiğinizi düşünürsünüz. Öğrencilerinizin
neler bildiğini ve öğretmek üzere olduğunuz
her neyse, temel olarak o bilgileri nasıl kullanabileceğini düşünürsünüz. Bu da yetmezmiş
gibi, öğrencilerinizin ilgisini yakında yapılacak
mezuniyet balosuna ya da ikinci sınıf öğrencileri arasındaki en son sosyal medya skandalına
kaptırmadan dersiniz üzerinde toplanmanız gerektiğini bilirsiniz.
Tüm bu düşünceler derse yansır, bir yandan da
hâlâ dersle ilgilenmeyen ya da geride kalıyor
gibi görünen öğrenciler vardır. Çok çalışmanıza rağmen yine de her öğrenciye ulaşamamak
moral bozucu olabilir. Kendinizden başka suçlayabileceğiniz kimse de yoktur; sınıfınızdaki öğrenim süreçlerini bozmaktasınızdır.
Öğrenme Hakkında Düşünme
2005 yılında, Ulusal Bilimler Akademisi (NAS),
How Students Learn (Öğrenciler Nasıl Öğrenir?)
başlıklı bir raporda, öğrenme süreci hakkında
bildiğimiz her şeyi gözden geçirdi. 600 sayfalık araştırmadan oluşan bu rapor, NAS’in etkili
öğrenmenin anahtarı olarak tanımladığı tek bir
kelimeyle sonuçlanır; “üstbiliş”. Üstbiliş (ya da
düşünme hakkında düşünme) etkili öğrenmenin
sırrı ve itici gücüdür. Öğrencilerinizin olabildiğince çok şey öğrenmelerini istiyorsanız, üstbiliş oranını en üst düzeye çıkarmak istiyorsunuz
demektir. Bu oldukça basit bir denklemdir.
Tek sorun, birçok sınıfın öğrencilerde değil,
öğretmenlerde üstbilişi teşvik edecek şekilde
ayarlanmış olmasıdır. Başarılı olmak için, kendi
düşünme süreciniz hakkında olduğu kadar (Ben
bunu nasıl öğrendim? Bunu daha önce nasıl öğretmiştim? Neler işe yaramış, neler işe yaramamıştı?), öğrencilerinizin düşünme süreçleri hakkında da (Neler biliyorlar? İlgilenmeye devam
etmelerini sağlayacak olan nedir?) düşünmeniz
gerekir. Ancak öğrencileriniz için gevşemek, ilgilerini kesmek ve sizden öğrenme materyalini
onlar için sadeleştirmenizi beklemek çok daha
kolaydır.
Siz “Tüm beden eğitimi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağım. Şimdi arkanıza yaslanın

ve ağırlıkları kaldırırken beni izleyin,” diyen kişisel bir antrenör gibisiniz. Öğretmenlik zor iştir. Sürekli olarak sürecinize ve sürecinizi nasıl
geliştirebileceğinize kafa yormanız gerekir. Bir
öğrenciyi uzman bir öğrenci yapan şey de tam
olarak budur. Öyleyse, bu serveti paylaşın! Öğrencilerinizin gerçekten de daha iyi öğrenciler
olmalarını istiyorsanız, onların kendilerini sizin
yerinize koymalarını sağlayın.
Eric Mazur’un yapmaya karar verdiği şey tam
olarak buydu. Harvard’da Fizik Profesörü olan
Mazur, dünyadaki en eğitimli lisans öğrencilerinden bazılarıyla birlikte çalışıyordu ama onun
da fark ettiği gibi, öğrencilerin anlayış eksikliği
gerçekten de şaşırtıcıydı. Mazur, öğrencilerini
daha fazla düşünmeleri için zorlaması gerektiğine karar verdi ve onlardan, birbirlerine öğretmelerini istedi. Değişim şaşırtıcıydı. Akran
etkileşimli eğitim yaklaşımı, o zamandan itibaren flipped learning (ters-yüz edilmiş sınıf) hareketine dönüştü. Araştırmalar da bu yaklaşımla,
derslerin geleneksel şekilde işlendiği sınıflara
göre daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Hiç şaşırtıcı değil! Sınıfı ters-yüz etmek, üstbiliş dengesinin öğrencilere doğru kaymasını sağlamıştır. Öğrencilerin olabildiğince
çok düşünmelerini istediğimiz için de dünyanın
en iyi öğretmenleri, öğretmekten aktif bir şekilde kaçınan öğretmenlerdir.
Sorumluluğu Aktarma
Bu taktiğin kişisel düzeyde başarılı olduğuna
tanık olduk. On yıl önce, tam zamanlı olarak
öğretmenlik yapmaya başladığımızda, öğrencilerimize yardımcı olmak için her şeyi yaptık.
Anladıklarından ve başarılı olduklarından emin
olmak, bizim işimizdi. Kısa bir süre içinde, yardımcı olma isteğimizin tam olarak öğrencilerimize en çok zarar veren şey olduğunu fark ettik. Onlar için her şeyi yapacağımızı biliyorlardı
ve kendileri için bir şeyler yapmayı bu yüzden
bıraktılar. Sonunda, derslerimizi başka bir şeye
dönüştürdük.
Bir öğrenci, herhangi bir şeyin nasıl yapıldığını sorduğunda, aptalı oynadık ve “Bilmiyorum.
Belki de bakmamız lazım,” dedik. Öğrenci
bunu araştırdı ve başka bir soru sordu ve biz
de “Hımmm, ilginçmiş. Bunu nasıl öğrenebiliriz?” dedik. Öğrenci yine kitaba döndü. Böyle
derslerle yeterince karşılaştıktan sonra, öğren57

cilerimiz cevapları bize sormakla uğraşmaktan
vazgeçtiler; onları anlamaya itecek davranışları
zaten biliyorlardı.
Öğrencilerimizdeki bu değişimin şans eseri olup olmadığını merak ettiğimiz için, yavaş
yavaş bilimsel yayınları incelemeye başladık
ve resim hızla netleşti. Günümüzde öğrenciler
inanılmaz kaynaklara sahipler ve diğer yandan
tedirgin edici düzeyde beceri eksiklikleri var.
Kapağını bile açmadıkları, yepyeni ders kitapları var. Tek bir tıkla ulaşabilecekleri tüm bilgiler
ellerinin altında ama bilmedikleri şeyleri öğrenmek için bu olanağı kullanmıyorlar. Yıllarca ders
verdikten sonra, dünyanın her yerindeki öğrencilerin, kültürel ya da sosyoekonomik geçmişleri ne olursa olsun, yanıtları öğretmenlerden
aldıkları fikrini içselleştirdiğini gördüm. Bu da
derinlerde, öğrenmelerinden sorumlu olan kişinin, kendilerinden başka bir kişi olduğu anlamına gelir. Bu büyük bir sorundur; çünkü sonuçta,
bizim öğrenme sürecimizden, bizden başka hiç
kimse sorumlu olamaz.
Derslerinizi işlerken yararlandığınız eğlencenin
dozu ne olursa olsun, öğrencilerinizin ilgisini
sürekli yüksek tutmanız için yeterli değildir. Bu
sadece onların elindedir ama yine de öğrenmekte direnmelerinin ya da ilgisizliklerinin öğretmen hatası olduğu düşüncesinin kurbanı oluruz. Sinirbilimsel bir bakış açısıyla bakıldığında,
bu yanlıştır. Öğrencilerin büyük bir bölümünün
yerine düşünerek ve sorunlarını onların yerine
çözerek bu fikri pekiştirmiş oluruz. Deneyimlerimize göre, Amerikalı öğrenciler bundan zarar
görmüştür. Mükemmel eğitim sizin için düşünen öğretmen demek değildir. Mükemmel eğitim, size kendiniz için düşünmeyi öğreten (ve
sizi buna zorlayan) öğretmenle mümkündür.
Müdahaleci Olmayan Öğretmen
Elbette kendiniz için düşünmeye zorlanmak
başlarda biraz moral bozucu ve duygusal anlamda rahatsızlık verici olabilir. Ama geleceğin
iş gücünde kendi başlarına başarılı olmak için
ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerini istiyorsak, çocukların mücadele etmelerine izin
vermemiz gerekiyor. Bu da, bir öğretmeni harika bir öğretmen yapan, daha karmaşık bir modele ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bütün
ders hiçbir şey yapmadan maaş alan öğretmen-
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lerle ilgili hikayeleri hepimiz duyuyoruz fakat
öğrencilerini kendi başlarına bir şeyler keşfetmeye zorlamayan bir öğretmenin de, öğrencilere pek yardımı olmadığını biliyoruz.
İyi bir öğretmen, olabildiğince çok şey öğretmez. İyi bir öğretmen, olabildiğince az şey
öğretir ve nasıl bilgi edinileceğini gösteren
davranışları sergiler. Belki de, öğrenciler için
hedefinizin ders esnasında olabildiğince çok
düşünmeleri olduğunu söylemek fazla açık gibi
görünüyor. Ama bu örnekte, “düşünmek” hem
malzeme üzerinde, hem de malzemenin nasıl
yerleştirileceği, nasıl parçalara ayrılacağı, nasıl
anlaşılacağı ve bunun üzerine nasıl inşa edileceği hakkında düşünmek demektir. Sürekli nasıl
daha iyi bir hâle gelinebileceği hakkında düşünmek demektir.
Her öğretmenin kendi sınıfını ters-yüz etme lüksünün olmadığını biliyoruz ama öğrencilerinizi
üstbilişe doğru yönlendirmek için yapabileceğiniz bazı basit şeyler var:
• Her derste en az bir kez, bir öğrencinin sorusunu cevaplamayı reddedin ve bunun yerine
herkesin cevabı aramasını isteyin.
• Bir testteki, kompozisyondaki ya da ev ödevindeki yanlışların tam olarak nerede olduğunu
işaretlemek yerine, öğrencilerden kaç yanlış
yaptıklarını ve her bir hatayı bulmalarını isteyin.
• Öğrencilerin bir ders planlamalarına ve o
dersi anlatırken kendilerini kaydetmelerine izin
verin. Bir şeyi öğretebilmek, onu anlayıp anlamadığınızı ölçen en iyi testtir. (Ve yaptığınızı
takdir etmelerinin daha hızlı anlaşılır bir yolu
yoktur!)
• Bir testten sonra, öğrencilerinize aynı testi
tekrar verin ama bu kez testi öğrencilerin yanlış
cevaplarıyla doldurun. Öğrenciler bu teste not
verirken ve düzeltmeleri yaparken (ki bu genellikle öğretmenlere ayrılmış bir süreçtir), sadece
doğru olanın nasıl yapılacağını değil, ayrıca birinin belirli bir yanlışı neden yapmış olabileceğini de düşünmeleri gerekecektir.

* Hunter Maats ve Katie O’Brien “The Straight-A Conspiracy” kitabının yazarları
Kaynak: Edutopia

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
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EĞİTİM 4.0 ve
Aktif Ögrenme
Peter Fisk

Yazar, Konuşmacı, Danışman
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Son 30-40 yıldır dünya hızlı ve büyük bir değişim içinde. Her şey ve herkes, değişimin bu hızına ve yeniliklere uyum sağlamak zorunda. Bu
hızlı değişim, yaşama ve topluma uyum sağlama sürecinde herkese, özellikle de biz eğitimcilere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Sağlıktan
eğitime, üretimden ekonomiye kadar yepyeni
bir çağ içerisindeyiz. Artık Endüstri 4.0’ın yani
dördüncü endüstri devriminin konuşulduğu
bugünlerde eğitimin de bu değişime ayak uydurması ve hatta yön vermesi gerekiyor. 4.
endüstri devrimi, sanayinin dijitalleşmesi, otomasyonunun sağlanması, yüksek teknolojiyle
donatılması anlamına geliyor. Bu yeni dönemde
büyük veri kullanımı önem kazanıyor, “Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile tüm cihazlar birbirine
bağlanabiliyor. Cep telefonunuz bir kredi kartına, bilekliğiniz kimliğe dönüşebiliyor, siz eve
doğru yola çıktığınzda fırınınıza “yemeği pişir”
emrini gönderebiliyorsunuz. Tabii tüm bunlar,
siyasi ve ekonomik politikaların yanı sıra eğitim
politikasının da değişmesini de gerektiriyor. Elbette bir öğrenci koçu olarak ben Endüstri 4.0
ve eğitim ilişkisinden bahsetmek istiyorum.
Z kuşağı diye adlandırdığımız teknoloji ile sıkı
fıkı olan yeni nesil, okullarda artık tabletler
üzerinden eğitim alıyor, online sınavlara giriyor, uygulamalar üzerinden öğreniyor, akıllı ve
interaktif beyaz tahtalarda ders görüyorlar. Artık anaokulundan üniversiteye kadar Endüstri
4.0’ün eğitim üzerine etkilerine görüyoruz, yaşıyoruz. Evet akıllı cihazlar hatta makineler, yeni
medya araçları günlük yaşamımızı etkilerken
eğitimi ve gelecekte var olabilmek için edinmemiz gereken becerileri de şekillendiriyor.
Yani Endüstri 4.0’ın ardından Eğitim 4.0’ın da
ayak sesleri duyulurken, artık eğitimde oyunun
kuralları değişmeli. Tabular yıkılmalı. Sistem
belki de alt üst edilmeli.
Eğitim 4.0 Nedir?
Eğitim 4.0, Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına cevap
verecek yeni eğitim sistemine verilen isim aslında. Dijital teknolojiden yararlanan, kişiselleştirilmiş veri, açık kaynak içeriği kullanan küresel
anlamda bağlantılı olan teknolojik dünyanın
ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte yepyeni bir
sistem. Çocukluktan, okul dönemine, oradan iş
hayatına sürekli öğrenmeyi sağlayan, toplumda güçlü bir rol edinip fark yaratmamıza yardımcı bir sistem.

Eğitim 4.0’ı özetlemek gerekirse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İstediğin yerde, istediğin zamanda
Kişiselleştirilmiş, bireyi ön plana alan
Esnek
Öğrenciler ve öğretmenleri değil, öğrenciler ve rehberleri
Ne değil “neden”?
Teori değil “uygulama”
Modüler ve proje bazlı
Öğrenci sahipliği
Sınav değil “değerlendirme”

Endüstri 4.0 eğitimi nasıl değiştirecek?
Aslında okul sıralarından şirket yönetim masasına kadar birçok şey değişecek.
İstediğin Zaman, İstediğin Yerde
Evet şu an için hayal gibi gelse de öğrenciler
farklı zamanlarda farklı yerlerde öğrenme fırsatına sahip olacaklar. Uzaktan eğitim araçları
öğrencilerin kendi hızlarına göre öğrenmelerine imkan sağlayacak. Sınıfların altı üstüne
gelecek. Korkmayın dağılma anlamında değil.
Yakında “ters yüz edilmiş sınıf” tanımı hayatımızın bir parçası olabilir. Öğrenciler teoriyi sınıf dışı öğrenecekler ama uygulama kısmı yüz
yüze sınıf içinde yapılacak. Buna harmanlanmış
öğrenme ya da karma öğrenme de deniyor.
Kişiselleştirilmiş Öğrenme
Öğrenciler kendi kapasiteleri doğrultusunda
farklı çalışma araçları ile öğrenecekler. Yani
artık her şey ortalama öğrenciye göre ayarlanmayacak. Ortalamanın üstündeki öğrencileri performanslarını ortaya koyabilmeleri için
zorlarken, ortalamanın altındaki öğrenciler ortalama seviyeye gelene kadar öğrenmek için
ihtiyaç duydukları süreye sahip olacaklar. Siz
de hangi öğrencinizin hangi alanda eksiği ve
desteğe ihtiyacı var daha iyi değerlendirebileceksiniz. Bunun öğrenciler üzerindeki olumlu
etkileri tartışılmaz: kim gençlerin kendine daha
çok güvenen, daha başarılı bireyler olmalarını
istemez?
Seçim Özgürlüğü
Mevcut sınıf düzeni ve öğrenme sistemi öğrencileri aynı araç içinde aynı noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Oysa öğrenciler ihtiyaç duydukları
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öğrenme araçları, programları ve teknikleri ile
kendi öğrenme süreçlerini değiştirebilecekler.
Artık harmanlanmış öğrenme, ters yüz edilmiş
sınıf eğitim terminolojisindeki değişimin birer
sembolü.
Proje Bazlı Öğrenme
İş dünyası değişip, hayal bile edemeyeceğimiz
yepyeni meslekler ortaya çıkarken, sabit ofislerin yerini evden çalışma, bordrolu çalışanların
yerini serbest çalışanlar alırken proje temelli
öğrenme de önem kazanıyor. Yani öğrenme sürecinde bilgi yerine kullanılabilir beceriler öne
çıkıyor. İş hayatında kullanacağı organizasyon
becerisi, takım çalışması, zaman yönetimi gibi
beceriler öğrencilere daha okul sıralarındayken
kazandırılıyor.
Saha Tecrübesi
Yeni süreçte öğrenciye kazandırılan becerilerin
hayata geçirilmesi, ete kemiğe büründürülmesi
de önemli. Bu yüzden bu becerileri kullanabileceği, pekiştirebileceği ortamlar yaratılıyor, staj,
simülasyon, mentörlük programı gibi imkanlar
sunuluyor.
Veri Yorumlama
Matematiği kuvvetli öğrencilerin dahi olarak
nitelendirildiği günler geride kaldı, çünkü her
türlü işlem bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Büyük veri’nin hayatımızın merkezine
oturduğu günümüzde, önemli olan bu büyük
verinin nasıl kullanılabileceğini yorumlayabilen
insanlar. Öğrenebilen yapay zeka teknolojisiyle bunu da bilgisayar yoluyla yapmak bir yere
kadar mümkün ama yine de eldeki veri yığınından bir çıkarım yapabilmek insani bir mantık
gerektiriyor.
Sınavlara, Testlere Son
Belki de sınavların öğrencilerin belli bir bilgiyi
öğrenip öğrenmediklerini anlamak için gerekli
olduğunu düşünüyorsunuz. Ama araştırmalar,
çoğu öğrencinin sınav öncesi bilgileri ezberlediğini ve sınavdan hemen sonra çoğunu unuttuğunu gösteriyor. Okulda sınıfın en çalışkanı
olup, kariyerinde aynı başarıyı gösteremeyen
tanıdıklarınız olmuştur. Çünkü gerçek hayat ne
bildiğinizle değil, bu bilgiyi nasıl kullandığınızla
ilgileniyor. Bu yüzden de Eğitim 4.0 öğrencile-
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rin sahada, projelerde gösterdikleri performans
ile değerlendirilmeleri gerektiğini savunuyor.
Öğrenci Sahipliği
Öğrenciler artık kendi ders programlarını oluşturmada daha etkin rol oynayacaklar. Çağdaş,
güncel ve faydalı bir müfredat oluşturmak profesyonellerin yanı sıra öğrencilerin de katılımı
ile mümkün olur. Öğrencilerin müfredat hakkındaki görüşlerinin dikkate alınması daha kapsayıcı bir eğitim programının vazgeçilmezlerinden biri aslında.
Rehber Öğretmenler Daha da Önem Kazanacak
Bundan 20 yıl sonra öğrenme süreçlerinde öğrenciler öyle bir bağımsız noktaya gelecekler
ki artık öğretmenlik değil koçluk becerilerinizi
öne çıkarmanız gerekecek. Yani birçok bilgiye
ulaşabilecekleri eğitim yolculuğunda öğrencileriniz için daha önemli bir görev üstlenmeniz
gerekiyor.
Evet, eğitimin geleceği uzaktan kumandalı ve
kişiye özel olacak gibi. Akademik başarı içinse eğitimde değişim kaçınılmaz. Bir bilgiye, bir
beceriye sizin ya da öğrencinizin neden ihtiyacınız olduğu anlamakla bu değişimi başlatabilirsiniz. Her bir öğrencinin kendi tercihleri, ilgi
alanları, öğrenme hızları, öğrenme yöntemleri
var. Bunları anlamalı ve öğrencilerinizi ona göre
değerlendirmelisiniz. Artık birlikte ve birbirinden öğrenme eğitime yön verecek. Öğrenci
öğrenciden öğrenirken siz öğretmen olarak
buna aracı olacaksınız.
Bütün bu başdöndürücü gelişmeler İrlandalı
Şair William Butler Yeats’in şu sözlerini akla getiriyor: “ Eğitim kovayı doldurmak değil, ateşi tutuşturmaktır.” Eğitim 4.0’ın gençlerimizin
içindeki kıvılcımları ateşleyebilmesi dileğiyle…

Kaynak ve İleri Okuma Linki:
1. http://www.thegeniusworks.

com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/

İleri okuma ve
videolar için
Karekodu mobil
cihazınızın kamerasına yaklaştırın.

MEV Kolejleri, tüm kampüslerinde
yer alan ‘İnovasyon & Teknoloji
Laboratuvarları’nda
öğrencilerine, yaratıcılık, matematik okur - yazarlığı, iletişim
ve işbirliği, bilimsel düşünmenin temeli olan eleştirel
yaklaşım gibi 21. yüzyılın vazgeçilmez becerilerini kazandırıyor, onları geleceğin rekabetçi dünyasına her açıdan gelişmiş,
çağdaş bireyler olarak hazırlıyor.

www.mevkoleji.k12.tr
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Kitap Önerileri
Yetişin Çocuklar / Selçuk R. Şirin
Doğan Kitap - 224 sayfa
Çocuklarımız için her şeyi “doğru” yapmanın reçetesini ararken çoğunlukla
kendimizi strese boğuyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkan, okulöncesinden
ergenliğe, Türkiye ve dünyada pek çok bilimsel çalışmaya imza atan, ABD
Bilimler Akademisi’nin çocuk yetiştirme komisyonunda görev alan Prof. Dr.
Selçuk Şirin, 20 yıl süren çalışmalarının bir ürünü olan Yetişin Çocuklar’da
ebeveyn ve eğitimcilere sesleniyor. Şirin, bu kitapla özellikle “mükemmel
ebeveynlik” baskısını hissedenlere bilimsel ve yalın bir yaklaşımla iç ferahlatıcı bir başucu kitabı sunuyor. Bu kitap çocuk yetiştirirken somut, uygulanabilir çözümler arayan herkese çok iyi gelecek! (Tanıtım Bülteninden)

Bütün - Beyinli Çocuk / Tina Payne Bryson, Dan Siegel
Koridor Yayıncılık - 249 Sayfa
Alanında öncü ve son derece pratik olan bu kitapta nöro-psikiyatrist Daniel
J. Siegel ve aile danışmanı Tina Payne Bryson, çocuk beyninin nasıl bağlantılar kurduğu ve olgunlaştığı ile ilgili yeni bilimsel veriler ışığında çöküş ve
çileden çıkma hallerinin gizemini çözüyorlar. Bu buluşları her gün uygulayarak bir taşkınlığı, kavgayı ya da korkuyu, çocuğunuzun beyni ile bağlantı
kurabilmek ve hayati gelişimine katkıda bulunabilmek için bir fırsata dönüştürebilirsiniz.(Tanıtım Bülteninden)

Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek / Kristy Goodwin
Aganta Kitap - 296 Sayfa
Dijital bir denizin içindeyiz. Deniz sürekli değişiyor ve yüzmenin olanakları her seferinde yeniden keşfediliyor. Ebeveynler olarak bu denizde ilerlemeye çalışırken çocuklarımızı nasıl yönlendireceğiz? Peki
ya onlar bizden daha becerikliyse... Onları olası tehlikelerden nasıl
koruyacağız? Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek bu soruların yanıtlarını arıyor. Çocukların teknolojiyi nasıl kullanacağına dair bilinçli kararlar vermek, teknoloji ve çocuk gelişimi konularında en son bilgi ve
araştırmalara erişmek, ipuçları, ince müdahale ve araçlarla pratik uygulamaları öğrenmek, ve bunları uygulayabilmek için gereken inanca sahip olmak istiyorsanız bu kitap sizin için. (Tanıtım Bülteninden)

Öğretmenim Bir Bakar mısın? / Doğan Cüceloğlu
Final Kültür Sanat Yayınları - 208 Sayfa
“Hangi eğitim sistemi içinde olursa olsun, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği bir an vardır. Bu kitap, öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği o anın gücünü anlatmaktadır. O anda
öğretmen, öğrencinin gönül kapısından girerek zihnine ulaşır. Ve işte o an
eğitim başlar. Öğretmenin gücü binlerce yaşam inşa eder…Deneyimli bir
eğitimci dostumun dediği gibi, “Sadece eğitimin değil, ülkenin lokomotifi
öğretmendir. Gücünün sınırı tahminlerin çok ötesindedir.” Öğretmenim Bir
Bakar Mısın? öğretmenin kuşaklar boyu devam eden gücüne tanıklık yapmak için yazıldı.” (Tanıtım Bülteninden)
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