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BAŞKANIN MESAJI

İhsan ÖZÇUKURLU
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okuyucular,
Saygıdeğer Bağışçılarımız,
Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, millî ve manevî değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktaran olmazsa olmaz, yaşam boyu devam eden vazgeçilmez ve ertelenmez bir süreçtir. Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Yüce Atatürk
de “Eğitimdir ki; bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı ve yüce bir sosyal toplum halinde yaşatır ya da bir milleti
esaret ve sefalete sevk eder” özdeyişiyle eğitimin önemini, önceliğini ve ağırlığını vurgulamıştır.
Çağımızda ülkeler arasında bilgi ve teknoloji toplumu olmak, rekabette üstünlük sağlamak amacıyla
amansız ve acımasız bir yarış devam etmektedir. Ülkemizin de bu yarışta başarılı olması ve çağdaş
uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmesinin yolu, iyi bir eğitim sisteminden ve bunun başarılı bir şekilde
uygulanmasından geçmektedir.
Değerli Yönetici ve Öğretmenler,
Öğrenci sadece dinleyici değil; aynı zamanda katılımcıdır. Eğitimin görevi bilgileri ezberletmek değil; sürekli olarak okumaktan, öğrenmekten zevk duyan, bunu alışkanlık haline getirmiş çalışkan ve özgür bireyler yetiştirmektir. Başka bir deyişle, eğitimin görevi öğrencide bilimsel düşünme becerisini geliştirmektir.
Türk Millî Eğitim sisteminin en önemli unsuru sizlersiniz. Ülkemizin geleceğini hazırlayan, ailede ilk taslağı
verilmeye çalışılan kültürel kimliğin profilini çizen mimar; bunu işleyen insan mühendisi de sizlersiniz. Bu
yüzden göreviniz kutsaldır. Çünkü en seçkin ve yüce varlık olan insanın yavrusunu, kendi kültürünün özü
olan millî ve manevi değerlere, inançlara, insanlığın ortak ideallerine göre yetiştiriyor ve yönlendiriyorsunuz. Çocuklarımız, önce iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmayı sizden öğrenmektedir. Unutmayınız ki,
aile dışında örnek aldığı ilk rol model sizlersiniz. Çocuklarımıza yön ve yörünge veren, toplumun bir üyesi
olma bilincini ve sorumluluk duygusunu aşılayan da sizlersiniz. Sizler, ömrünüz boyunca, iyilik, doğruluk
ve sorumluluk içinde, insana ve topluma Milli Eğitimimizin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda ışık tutan
rehberlerden en önde gelenisiniz.
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Bunun için, mesleğiniz, hem çok zor ve büyük sorumluluk gerektiren, hem de çok kutsal ve onurlu
bir meslektir. Çünkü, hem insan olarak kendi düşünce, ideal ve görüşlerinize uygun şekilde davranmak ve yaşamak; hem de, mesleğiniz gereği, çocuğa, çevreye ve topluma “örnek insan modeli”
olma yükümlülüğünüzden dolayı istediğiniz gibi yaşamak ve davranmakta kısıtlı ve sınırlısınız. Bunun bilincinde olmayan, öğretmeni ihmal eden toplumlar zayıf ve güçsüz kalmayı kabul etmiş demektir. Gençlerimiz biliyorlar ki eğitim insanın en doğal hakkıdır, insan olma hakkıdır. Hiç kimse bu
haktan yoksun bırakılmaz. Okulların görevi bu kutsal hakkın kazanılmasını gerçekleştirmektir. Başka
bir anlatımla, bireyin duygu ve düşünce dünyasını geliştirmek, zenginleştirmek ve onu hayatta güçlü kılmaktır. Öğretmeni sevmek insanlığı, bayrağı, bağımsızlığı, özgürlük ve demokrasiyi sevmektir.
Öğretmenimize hizmet etmek, millete, insanlığa hizmet etmektir. Öğretmeni yüceltmek ise; milleti,
insanı ve toplumu yüceltmektir.
Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,
İnsanın yaşam boyu süren iki temel gıdası vardır: Sevgi ve bilgi. Okul sevgi ve bilgi yuvasıdır. Bilgi,
yeri doldurulamaz en büyük değer, en büyük güçtür. Sevgi ise, her insanın sağlıklı bir kişilik için
temel yapı taşıdır; gerçek doğal gereksinimidir. Sevgide karşılık beklenmez, özveri vardır, kişiliğe
saygı vardır.Öğretmen, bu iki değeri; sevgi ve bilgiyi benliğinden kaynaştırıp sunan kişidir.
Çok Değerli Anne-Babalar,
Yetiştirdiğiniz pırıl pırıl gençlerle gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın başarılarının mutluluğunu da hep
birlikte paylaşacağız.İnsanın en değerli varlığı çocuklarıdır. Yatırımların en değerlisi de insana yapılan yatırımdır. Okullar bir çeşit aile ortamıdır. Öğrenme ve başarı için ilgi ve sevgi yeterlidir. İnsanlar en sevinçli günlerini okul çatısı altında yaşar, dostluklar bu kutsal yuvada yeşerir. Unutulmaz
dostluklar burada kurulur.Çocuklarımız için en güvenilir dost, anne-baba ve öğretmenlerdir. Onlar,
öğrencilerde güven yaratmak, özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmekle yükümlü olduklarını unutmamalıdır. Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. Bu çağ, iyi eğitilmiş nitelikli ve üretken insan gücünü ön
plâna çıkarmıştır.
Sizler gerçek örneklersiniz. Millî Eğitim Vakfı olarak amacımız, tüm eğitim kurumlarımızda çocuklarımızı, gençlerimizi, değerli öğretmenlerimiz ve yurttaşlarımızla bu doğrultuda demokrasiye âşık,
Atatürk İlke ve İnkılâplarına gönülden bağlı, Türkiye için kendisini adamış, insan ve millet sevgisiyle
dolu, mutlu toplumda daha mutlu yüksek karakter ve sağlıklı kişilikte vatandaşlar yetiştirmektir. Bu
hedefimizi gerçekleştirmek için de tüm gücümüzle durmaksızın çalışmalarımız devam etmektedir.
MEV Özel Okullarını kurmaktaki asıl amacımız, örnek okul olmak ve eğitimde, kalitede yarışmak,
küreselleşen dünyamızda bilgi ve teknoloji toplumunda yarışmak, eğitimde en iyi kaliteyi yakalama
hedefine ulaşmak… Bu örnek tesislerimiz sadece Okulumuz öğrencilerine değil, il ve ilçe bazında
yapılacak çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaparak bir cazibe merkezi haline gelecektir.
Sevgili Öğrenciler, Geleceğimizin Güvencesi Sevgili Gençler,
Sevgi, akıl ve bilime; iyilik, doğruluk ve güzelliğe, adalete ve haklarda eşitlik ilkesine, demokratik,
lâik, çağdaş, sosyal hukuk devletimize, saygılı ve sorumlu, Türk Milletini çağdaş uygarlığın saygın
ve seçkin bir ortağı, onurlu bir üyesi yapmaya çalışan, kalbi ve kafası, insan, vatan, millet, bayrak,
Atatürk sevgi ve saygısı, sorumluluk duygusuyla dolu olan hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı, demokratik
davranışlı, erdemli, dengeli, ahlaklı ve sağlıklı bir kişilik ve karakterde olmanız önce sizi ve daha da
çok bizleri mutlu edecektir. Cumhuriyet Türkiye’sinin yapıcı ve yöneticileri sizler olacaksınız. Ülkemizi
çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine sizler çıkaracak ve önder ülke yapacak sizlersiniz.
Sizlerle övünüyor, gurur duyuyoruz. Çünkü sizler, Atatürk’ün yolunda yorulmadan koşacak, O’nu
izleyeceksiniz. Çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin bir ortağı olma hedefimizde sizlere başarılar diliyor, bu çatı altında, bu kutsal yuvada unutulmaz dostluklar edineceğinize ve yüreklerinizin ulus ve
vatan sevgisi ile dopdolu olduğuna inanıyor, yarının Türkiye’sinin yapıcı ve yöneticileri olacak sevgili
gençlerimize, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını diliyorum.
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Başkanlık Divanı Üyeleri
Genel Kurul Üyemiz Hüseyin Acır,
Genel Kurul Üyemiz Erdoğan Turhan (Merhum),
Genel Kurul Üyemiz Talat Bulut

Millî Eğitim Vakfı 35. Olağan Genel Kurulu
Gerçekleştirildi
Vakfımızın, 35. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2015 tarihinde saat 14:00’da, Millî Eğitim
Vakfı Genel Merkezi’nde açılış, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı. 15 Mayıs
2015 tarihli ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilen ikinci toplantıda
Genel Kurul’a katılımda çoğunluk aranmadı. Genel Kurul üyelerimizin Divan Başkanlığı’na Erdoğan Turhan’ı (Merhum), Divan Katip Üyeliklerine Talat Bulut ve Hüseyin Acır’ı oy birliğiyle seçmelerinin ardından,toplantı tutanakları için divana imza yetkisi verildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu yaptığı sunumda özetle; bilanço ile ilgili detaylı bilgiler vererek; MEV Koleji Özel Okulları’nda yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, Kanada
Eğitim Bakanlığı ve ISE WORLD işbirliği ile yürütülen Öğrenci Değişim Programı, Yaşasın Öğretmenim YaşamEvleri, İstanbul Ümraniye’de açılacak olan yeni MEV
Koleji Kampüsü, MEV Özgecan Arslan İlköğretim Okulu / Rehabilitasyon Merkezi, Soma’da hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına burs
verilmesi gibi önemli Vakıf Projeleri ile ilgili Genel Kurul üyelerimize
bilgi verdi. Ayrıca, Vakıf gayrimenkulleri ve mevduatıyla ile ilgili 2014
yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve 2015 yılı hedeflerini Genel Kurul
Üyelerimizle paylaştı.
Özçukurlu’nun konuşmasını takiben kürsüye gelen Denetim Kurulu Üyemiz Aydın Özyar, daha önce 2014 Yılı Çalışma Raporu içinde
sunulan Denetim Raporu’ndan önemli başlıkları Genel Kurul Üyelerimizle paylaştı. İstanbul, Ümraniye’de yeni açılacak MEV Koleji Özel
Denetim Kurulu4
Üyemiz
Aydın Özyar

Genel Kurul Üyemiz Hayrettin Utkanlar,
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu,
TOBB Genel Sekreter Yrd. Cengiz ÖZCAN,
Genel Kurul Üyemiz Hüseyin Acır,
Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr. Galip Karagözoğlu

Okulu’nun inşaatı, İstanbul-Büyükçekmece MEV Kolejinde yapılması plânlanan Lise binası ve
Öğretmen Yaşamevleri ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini sunan ve Denetim Kurulumuzun düşüncelerini Genel Kurul’a aktaran Özyar, Millî Eğitim
Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların Vakfımıza destekleri ve MEV Öğretmenevi’nde yapılan yenileme çalışmalarının son durumu ile ilgili de bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarımız, Genel Kurul Üyelerimizin oy
birliğiyle ayrı ayrı ibrâ edildi. Daha sonra söz alan Vakıf İdarî ve Malî İşler Müdürü Bahar Şahin
2015 yılı tahmini bütçesinin önemli kalemlerini Genel Kurulun bilgisine sundu. 2015 yılı tahmini
bütçesi, tahmini bütçenin kalem ve fasılları arasında aktarma yapılması konusunda yetkinin Merkez Yönetim Kuruluna verilmesi ve bütçenin onaylanması oy birliği ile gerçekleşti.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr A. Galip Karagözoğlu,
işleyişe ilişkin uygulamalar için başta Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu olmak üzere, tüm ilgililere teşekkür etti.
Yaşasın Öğretmenim YaşamEvleri gibi önemli ve büyük bir projenin işletilmesi konusunda Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve diğer
sivil toplum kuruluşlarının da etkin katılımı gerektiğini ifade etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu kapanış konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda Vakıf üyelerinin gençleştirilmesi gerektiği ile ilgili dileklerini
dile getirdi. Millî Eğitim Vakfı 35. Genel Kurulu, tüm katılımcıların Vakıf personelimizle bir araya geldiği kapanış kokteyli tamamlandı.

Genel Kurul Üyemiz
Ayşe Çakırer
Yönetim Kurulu Üyemiz
Nevin Sorguç
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MEV Kolejleri Yeni Eğitim
MEV Koleji Özel Okulları’nda yeni eğitim-öğretim yılı coşkulu törenler ve yepyeni heyecanlarla
başladı. Okula bu sene adım atan minik öğrencilerimizden; artık birer üniversiteli olmak üzere
olan lise öğrencilerimize kadar tüm katılımcıların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.
Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız ve Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz de bu mutlu
ve heyecan dolu günlerinde öğrencilerimizi ve velilerimizi yalnız bırakmadı.
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşan Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan düşüncelerini “Okulumuzun vizyonu Türk Millî Eğitiminin genel
ve özel amaçları doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılâplarını içselleştirmiş, rekabet gücü yüksek
bireyler yetiştiren lider bir kurum olmaktır. Biz sizleri kaliteli bir eğitim ortamında çağın gerektirdiği
bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamak için varız.” sözleriyle ifade ederek; başarılı bir
yıl dileklerini iletmiştir. Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu konuşmasında “Türk Millî Eğitim sisteminin odak noktası öğretmenlerimizdir. Ülkemizin geleceğini hazırlayan
ailede ilk taslağı verilmeye çalışılan kültürel kimliğin profilini çizen tek görevli olan mimar bunu
işleyen ve yapan insan mühendisi sizlersiniz. Bunun için göreviniz kutsaldır.” İfadelerine yer verdi
ve yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diledi.
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda eğitim-öğretim yılı açılış töreni konuşmalarında Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer, öğretmenleri olarak
öğrencilerini çok özlediklerini belirterek, başarılarla dolu,
sağlıklı, mutlu bir eğitim öğretim yılı dileklerini iletti. Zorluer, Millî Eğitim Vakfı yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür
ederek sözlerine son verdi. Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr Galip Karagözoğlu ve Denetim Kurulu
Üyemiz Aydın Özyar yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde
törende yer alarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizin heyecanını paylaştılar. Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr Galip
Karagözoğlu yaptığı konuşmada öğrencilerimizin neden
Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yaşamaları gerektiğini anlatırken, Atatürk’e duyduğumuz sevgi ve saygının
en önemli göstergesinin toplumumuza yararlı birer birey
olmak için çok çalışmaktan geçtiğini ifade etti.
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Öğretim Yılına ‘Merhaba’ Dedi
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızdaki törende de heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal’ın katılımlarıyla başlayan yeni eğitimöğretim yılı açılış törenimizde Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen “Dünyayı değiştirmek için
bir tavır almak lazım, bir söz ve tavır için birikim ve bilgi lazım, bilgi ve gerçek için, gerçekleri
söyleyen öğretmen lazım, gerçek bir kurum lazım, Milli Eğitim Vakfı lazım, MEV Koleji lazım. ‘Sen
kimsin ki? ’ diyenlere inat sorumlu olduğumuzu bilmek lazım. MEV Koleji ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve diyoruz ki; ülkelerin kaderi eğitim ile çizilir” ifadeleriyle sonlandırdığı
konuşmasıyla katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan
Ataünal ise öğrencilerimize eğitimin toplumsal gelişimdeki önemiyle ilgili bir konuşma yaparak,
yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili iyi dileklerini ifade etti. Törenden sonra okulumuzu ziyaret ederek
incelemelerde bulunan ve yaz boyunca okulumuzda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi alan
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu okul yöneticilerimizle yaptığı görüşmede yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili başarı dileklerini dile getirdi.
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızdaki tören Millî Eğitim Vakfı yöneticileri ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Mehmet Temel’in katılımlarıyla başladı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tören için yerlerini aldıklarında velilerimizin heyecanı ve yaşadıkları gurur gözlerinden okunuyordu. Koordinatör Müdürümüz Necati Yankın konuşmasında “ MEV Koleji
Özel Okulları olarak amacımız, öğrencilerimizi, kendilerini
en iyi şekilde geliştirebilecekleri bilgi ve beceriler ile donatmak, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ailesini, vatanını,
milletini seven, insan haklarına saygılı, hoşgörülü bireyler
olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmakta, Milli Eğitim Vakfımız en büyük destekçimizdir. “sözlerine yer
verirken, Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Temel ise yaptığı konuşmada MEV Kolejlerinde Milli Eğitim Sistemimizin
yasal dayanaklarına, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun genel
amaç ve temel ilkelerine; Atatürk İlke ve İnkilapları’na uygun eğitim-öğretim yapıldığına vurgu yaparak; iyi insan, iyi
yurttaş, iyi üretici olan bireyler yetiştirmenin hedeflendiğini
ifade etti.

MEV Gökkuşağı Okulları’na İki Yeni Sınıf Daha
Vakfımız tarafından Serebral Palsili çocuklarımızın eğitimine uygun tasarlanarak yaptırılan ve Millî
Eğitim Bakanlığı’na devredilen Türkiye’nin ilk ve
tek okulu Millî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Okulları Müdürlüğünden gelen talep üzerine 2 sınıfın öğrenci
sıraları, öğretmen masaları ve diğer ihtiyaçlarını
karşıladık. Halî hazırda beş yüze yakın öğrencinin
eğitim gördüğü Millî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Okulları
Türkiye’de bu alanda çok büyük bir ihtiyacı karşılamakta, Serebral Palsili çocuklarımızın ve gençlerimizin toplumsal hayata katılımlarını sağlamaktadır.

MEV Gökkuşağı Okulları’na Kardeş Geliyor
Millî Eğitim Vakfı tarafından yaptırılan ve SERÇEV
(Serebral Palsili Çocuklar Derneği) tarafından
desteklenen, Serebral Palsili çocuklarımızın fiziksel durumlarına uygun olarak tasarlanarak inşası
tamamlandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na
devredilen Millî Eğitim Vakfı Gökkuşağı Okulları’na
kardeş okul geliyor. SERÇEV ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında
yapımına başlanan ‘Engelsiz Meslek Lisesi’nin temel atma töreni 7 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Projede, Serebral Palsili çocuklarımızın topluma kazandırılması ve topluma faydalı bireyler olarak sosyal hayatın içinde yer alması hedefleniyor. MEV Gökkuşağı Okulları gibi Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliğince gerçekleştirilecek uygulamada MEV Gökkuşağı Okulları’ndan mezun
olan gençlerimizin, ortaöğretim seviyesinde, dört ana grup içerisinde bireysel farklılıklar göz önüne alınarak işlevsel modüler programlar şeklinde eğitim almaları sağlanacak.
Millî Eğitim Vakfı olarak toplumun tüm kesimlerindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli ve
nitelikli eğitim almasını sağlamak amacı ve ülkemizin kaderinin eğitimle çizileceği inancıyla, SERÇEV ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek bu önemli projenin yapım ve donatımına da
katkı sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Eğitim Meclisi’ne Katıldık
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, sektörü etkileyen güncel
konuları görüşmek üzere, kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin de katılımıyla TOBB’un ev sahipliğinde, Dr. Yusuf Ekinci Başkanlığında 20 Ekim’de bir araya geldi.
Öğretim yılı başında, öğretmenlere verilen “Eğitim Öğretim Yılına Başlama Ödeneği” hakkındaki teklifler ve
bu konuda yapılan girişimler, Eğitim desteğinde yerleştirme sonuçları ve ek yerleştirme, Temel
Liseler ve Özel okul sayılarındaki değişmeler gibi önemli gündem maddeleriyle toplanan Eğitim Meclisi’ne Vakfımız adına TOBB Eğitim Meclisi Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan
Özçukurlu, Genel Müdürümüz Ercan Çoban ile birlikte katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan
Özçukurlu, ‘Eğitim Öğretim Yılına Başlama Ödeneği’ başlığında söz alarak Yönetim Kurulumuzun
konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
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Millî Eğitim Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı ile birlikte

Malatya Arapgir Öğretmenevi’ni Donatıyoruz
Bugüne kadar 5 Öğretmen Evi yaptıran, 397 Öğretmen Evi’nin de yapım, donatım ve onarımına
katkıda bulunan Vakfımız, kış şartlarının zor geçtiği ve şehir merkezine 120 km mesafede olan
Malatya’nın Arapgir İlçesinde hizmete açılması planlanan Öğretmen Evi’ne de destekte bulunma
kararı aldı. Öğretmen Evi’nin donatım ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün karşılanmasını kullanılacak yardım, Merkez Yönetim Kurulu’muz tarafından onaylandı.

Anıtkabir’de Devir Teslim Törenine Katıldık
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi
istirahâtgâhı Anıtkabir’de 3 yıl süreyle görev yapan, görevi esnasında yüzlerce önemli şahsiyeti Anıtkabir’de
ağırlayan Piyade Albay Muzaffer Taytak düzenlenen devir teslim töreninde görevi Piyade Albay Nezih
Aşıcı’ya devretti.
Anıtkabir’de onlarca önemli organizasyona imza atarak
Türk Milletinin takdirini kazanan başarılı komutan, Millî
Eğitim Vakfı’nın desteğiyle bastırılan “O Benim Kahramanım” kitabının da yurt çapında 30 bin çocuğumuza
ulaştırılmasını sağladı. Devir teslim töreni öncesinde
vakfımızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımızla
görüşen Taytak, görev yaptığı süre zarfında Komutanlık
ve Vakıf arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek vedalaştı.
P.Alb. Muzaffer Taytak görevi, Anıtkabir’de düzenlenen bir törenle P.Alb. Nezih Aşıcı‘ya devretti.
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Metin Özbek emekliye ayrılan Anıtkabir Komutanı P.Alb. Muzaffer Taytak’a bir anı plaketi verdi. Törenin ardından düzenlenen resepsiyonda
Millî Eğitim Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu tarafından Taytak’a, mezun
olduğu Kuleli Askerî Lisesinin gravürünün işlendiği el yapımı bir cam işleme armağan edildi.
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Van Valiliği’nden Vakfımıza Teşekkür

Millî Eğitim Vakfı Van Erciş Öğretmenevi

2011 Yılı Van Depreminde şehit olan 76 öğretmenimizin ve ağır yaralanan 9 öğretmenimizin ailelerine maddî destekte bulunan Vakfımız, mesai saatleri dışında çalışmalarını yürütebilecekleri
uygun bir tesis bulunmadığı için bir pastanenin bahçesinde toplanıp okul programlarını hazırlarken depreme yakalanarak şehit olan öğretmenlerimizin azîz hatıralarını yaşatmak ve bölgede bu
anlamda yaşanan önemli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında depreme dayanıklı bir öğretmenevi yaptırmak için Van Valiliği ile bir protokol imzalamıştı.
2014 yılında Van’ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanarak Van Valiliği’ne teslim edilen Millî Eğitim
Vakfı Van Erciş Öğretmenevi ve diğer önemli katkılarımız ile ilgili Van Valisi Sn. İbrahim Taşyapan
imzasıyla Vakfımıza bir teşekkür yazısı iletildi.

Fen Lisemiz Açıldı
2011 Yılında açılışı yapılan, otuz bin metrekare alan üzerine kurulu Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul
ve Anadolu Lisesi kademeleri ile bugüne kadar hizmet veren MEV Koleji Özel Büyükçekmece
Okullarımıza yepyeni bir heyecanla Fen Lisesini de ekledik.
Deneyimli kadrosuyla bugüne kadar akademik binalarının yanı sıra, spor salonu, kapalı yüzme
havuzu, sinema salonları, bilgisayar ve teknoloji laboratuvarlarıyla bölgede çok önemli bir ihtiyacı
karşılayan MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları bünyesine eklenen Fen Lisemizle artık daha
da güçlü. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı kayıt döneminde de
velilerimizin ve veli adaylarımızın yoğun ilgisiyle öğrenci sayısını artırarak yoluna devam eden
okulumuz MEV’e gönül vermiş herkes için gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

ASELDost Bursları Çocuklarımıza Işık Oluyor
ASELSAN çalışanlarının bir araya gelerek oluşturduğu ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan
ASELDost ve Millî Eğitim Vakfı arasındaki işbirliği her
geçen gün güçlenerek büyüyor. 2013 yılının Ekim Ayında ihtiyaç sahibi ve başarılı üç öğrencimize Millî Eğitim
Vakfı aracılığıyla burs imkanı sağlayarak; çocuklarımızın geleceğine ışık tutmaya başlayan ASELSAN çalışanları; 2015 yılı için dokuz ortaöğretim öğrencisine
eğitim yardımı yapılmasını kararlaştırdı. İlk mezunlarını
vermeye başlayan ASELDost bursları sayesinde geleceğe umutlu bakan öğrencilerimiz Tıp Fakültesi gibi,
mezun olduktan sonra ülkemize hizmet edebilecekleri
alanları tercih ederek üniversiteye yerleşiyorlar.
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Yöneticilerimiz Öğrenci Değişimi Programı
İncelemeleri İçin Kanada’daydı
Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyemiz A.Remzi Sezgin, Eğitim-Öğretim ve İnsan Kaynakları
Müdürümüz Funda Kahraman, MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Koordinatör Müdürümüz Yakup
Erdoğan, MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen, MEV
Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer ve MEV Koleji Özel Ankara İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Pınar Baydaş’tan oluşan bir heyet Millî Eğitim Vakfı adına, ISE
WORLD Eğitim Vakfı Programlar Koordinatörü Safa Ilgın ile birlikte öğrenci değişim programı kapsamında yapılacak protokol öncesi Nova Scotia-Halifaks Bölgesini, yaşam koşullarını ve okulları
yerinde görerek incelemelerde bulunmak üzere Ekim ayında Kanada’ya gittiler.
Heyetimiz, Charles P. Allen High School, Lunenburg Bluenoise School gibi okullara Kanada
Nova Scotia Eğitim Bakanlığı Bölge Direktörü Landry Mitch ve Nova Scotia Uluslararası Öğrenci
Programı Direktörü Martine Adriaensen eşliğinde ziyaretlerde bulunarak; idarecilerden değişim
öğrencilerinin yararlanabileceği sosyal tesisler ve okulla ilgili bilgi aldılar. Batı Avrupa Ülkeleri,
Uzak Doğu Ülkeleri, Çin gibi pek çok ülkeden talep olan ve değişim öğrencisi bulunan bölgede
yöneticilerimiz ayrıca Dalhousie ve 2015 yılında Dünya’nın en iyi 14 üniversitesi arasında yer
alan Toronto Üniversitelerini gezerek yetkililer ile görüşüp, kabul şartları, akademik olanakları ve
fiziksel özellikleri konusunda bilgiler aldılar. Ayrıca, buradaki okullara ISE World Vakfı aracılığıyla
gelip öğrenimini sürdüren değişim programı öğrencileriyle görüşerek okul ve sosyal yaşamla ilgili
izlenimlerini dinlediler.
Ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen toplantıda Nova Scotia Uluslarası Program Direktörü Paul
Millman, Nova Scotia Uluslararası Öğrenci Programı Direktörü Martine Adriaensen ve Yönetim
Kurulu Üyemiz A.Remzi Sezgin, resmî protokolün Kasım Ayı içinde imzalanabileceği konusunda
hem fikir oldular.
Heyetimiz çok geniş bir coğrafyada, göllerin, nehirlerin ve ormanlık alanların bolca bulunduğu,
etkileyici doğasının yanı sıra devlet tarafından yapılmış ve ücretsiz olarak tüm halkın kullanımına
sunulmuş sosyal yaşam alanları ve spor salonları da bulunan Nova Scotia Bölgesi’nde değişim
programlarıyla; öğrencilerimizin kişisel gelişim serüvenleri içinde özgüvenlerinin daha da artacağı, yabancı dilde kendini ifade etme yetkinliklerindeki gelişme potansiyeli ve farklı kültürlerden
yaşıtlarıyla geçirecekleri zaman göz önüne alınarak kendilerini bir Dünya vatandaşı olarak hissedecekleri izlenimleriyle yurda döndü.
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Dershaneler, Özel Öğretim Kursları Oluyor
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü ve Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yelkenci NTV Ana Haber’de canlı yayında yaptığı
konuşmada, özel öğretim kurslarıyla ilgili
sorulara yanıt verdi. Özel öğretim kurslarındaki her bilim grubunun aslında bir
program olduğunu söyleyen Yelkenci, bu
kurumlarda değişik metotların kullanılmasını istediklerini belirtti.
Yelkenci konuşmasında dershaneler konusunda yürütülen çalışmaları şu sözlerle özetledi:
“Eski dönemde dershaneler ortaya çıktı, düzenlemeler onu takip etti. Şimdi özel öğretim
kurumları adına yeni bir kurum tanımlıyoruz,
kervan yolda düzülür mantığıyla değil, kervanı
düzelim ondan sonra yola çıkalım mantığıyla
yapıyoruz bunu. Her şeyi tanımlayalım. Bir yenilik de şu; bu kursları e-okul ve e-yaygın üzerinden okullarla birleştirdik. Okul çocuğu takip
edebilecek, kursa gidip gitmediğini, gelişimi
görebilecek. Gerekirse kurs, okulu arayıp işbirliği önerebilecek. Entegre bir sistem bu. Çocuğu elbirliğiyle ayağa kaldıracak bir sistemden
söz ediyoruz.
Sonuç olarak, daha insani, daha pedagojik
gerçekleri merkeze alan ,çocuklarımızın her bir
bilim grubunda kendilerini geliştirebilecekleri
bir sistem istiyoruz. Okulda çeşitli sebeplerden
ötürü, örneğin öğretmen ile tam iletişim kuramadıysan, sınıfın kalabalık gibi nedenlerle bir
dersi tam olarak anlayamıyorsan, özel öğretim
kursuna gelirsen, ihtiyacın olan bu derinleşmeyi sağlayabileceksin. Özel öğretim kurslarında
değişik metodların kullanılmasını istiyoruz. Yani
projelerden grup etkinliklerine kadar birçok
değişikliğin öğretim kurslarında yer almasını
istiyoruz. Uygulanan programlar, ilgili sınıf seviyesindeki o dersin kazanımları ile uyumlu ve
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çelişmeyecek şekilde hazırlandı. Ancak burada
kurs, bunların ağırlıklarını değiştirebilir, istediği
metodu kullanabilir. Zor anlaşılan bir konuya
daha fazla vakit ayırıp, farklı teknikler ile dersleri
anlatabilir. Anlatmalı da, bunu istiyoruz. Çünkü
çocuğun altyapısını her anlamda oluşturmasını
istiyoruz.”
Millî Eğitim Bakanı Prof.Dr Nabi Avcı ise yaptığı açıklamada AYM’nin kararı sonrasında düzenlemede yapılan değişiklikleri “İlgili yasada
ve yönetmeliklerde dershane diye bir tanım
kurumu yok. Buna karşılık gerek AYM, gerek
Milli Eğitim temel kanunu, gerek diğer yasalarda Türkiye’de yapılacak her türlü eğitimin Milli
Eğitim Bakanlığı gözetiminde yapılması hükümleri var. Bu bir sorumluluk ve görevlendirme.
Türkiye’de her ne ad altında olursa olsun bütün
eğitim kurumlarını gözetlemekle, denetlemekle
yükümlüyüz. İlgili yasada hangi kurum, nasıl
tanımlanmış, o kurumun açılış kriterleri, faaliyet
kriterleri ayrıntılı olarak tanımlanıyor. Bakanlık
da bir kurum müracaat ettiğinde önce açma
kriterlerine uyuyor mu, buna bakıyoruz. Sonra
Milli Eğitim temel ilkeleri açısından uygun mu,
bunu denetliyoruz. Sonra açma izni veriyor,
periyodik denetimleri sürdürüyoruz. Bu bütün
kurumlar için geçerli. Özel okullar, kurslar, etüt
eğitim merkezleri... Bunların net biçimde tanımlanması gerekir.” şeklinde özetlemişti.

Geleceğin 10 Dili Sıralamasında Türkçe 9’uncu
İngiliz Kültür Heyeti (British Council) tarafın- eğitimine ağırlık verildiğini belirtti. Yazıda,
Dünya’da 300 milyon kişinin konuştuğu
dan yapılan bir araştırmada Türkçe,
Arapça’nın 2002-2012 yılları arasıngeleceğin 10 dili arasında dokuda yükselişe geçtiği, uzun yıllar en
zuncu sırada yer aldı.
önemli yabancı diller arasında yer
alan Fransızca ve Almanca’nın
Geleceğin çalışanları için en
yerini İspanyolca’ya bıraktığının
önemli dillerin sıralandığı liste,
belirtildiği yazıda geleceğin 10
ihracat bağlantıları, hükümetleyabancı dili sıralaması şu sıralarin ticaret, diplomasi ve güvenmayla
gösterildi:
lik öncelikleri ve en popüler turist
merkezleri gibi kriterler göz önüne
alınarak oluşturuldu.

İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesi, bu listeye göre okullarda yabancı dil

1.İspanyolca, 2. Arapça, 3. Fransızca,
4. Çince (Mandarin), 5. Almanca, 6.
Portekizce, 7. İtalyanca, 8. Rusça, 9. Türkçe,
10. Japonca

Türkiye 20 Bin Yabancı Öğrenci Bekliyor

Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Mustafa
Aydın, gelecek yıl 20 bin yeni yabancı öğrenci beklediklerini, bu öğrencilerden Türkiye’nin
800 milyon dolar kazanabileceğini belirtti.
Aydın, 2014 verilerine göre Dünya genelinde
yaklaşık 4,5 milyondan fazla öğrencinin kendi
ülkesi dışında başka bir ülkede üniversite eğitimi aldığını, bir öğrencinin yıllık ortalama maliyetinin 40 bin dolar civarında olduğunu ve Dünyadaki 4,5 milyon öğrencinin oluşturduğu yıllık
uluslararası öğrenci bütçesinin 145 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Mustafa Aydın, dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 40,3’ünün
ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da olduğunu söyledi.
Aydın, 2014 verilerine göre Türkiye’de yüksek
öğretimdeki öğrenci sayısının 5,5 milyona yak-

laştığını söyledi.Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısında artış görüldüğünü belirten Aydın,
Türkiye’de uzaktan eğitim alanlarla birlikte yaklaşık 80 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu,
Türkiye’ye en çok öğrenci gönderen 3 ülkenin
ise Türkmenistan, Azerbaycan ve İran olduğunu, 2016 yılında bu sayının 100 bine ulaşmasını
hedeflediklerini kaydetti.
Aydın, her öğrencinin yıllık ortalama 40 bin dolar harcadığı ve bu miktarın sadece 10 bin dolarına kadar olan kısmının üniversiteye harcandığı, geri kalan konaklama, perakende, gıda ve
turizm gibi sektörlere harcanarak birçok alanda fayda sağladığı düşünülürse, 20 bin yeni
öğrenci ile 800 milyon dolarlık ilave bir döviz
kazancından bahsetmenin mümkün olduğunu
dile getirdi. (A.A)
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MEB’den Yatılı Okullarda Bir İlk
Pansiyonlu okullarda okuyan
öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi öğünde ne yemek
yediklerinden hangi saatte ne
yaptıklarına kadar birçok bilgiye ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
pansiyonlu okullarda okuyan
öğrenci velilerinin, çocukları ile
ilgili etüt yoklamalarından evci
ve çarşı izinlerine, hangi öğünde ne yemek yediklerinden hangi saate ne
yaptıklarına ve hangi odada kimlerle kaldıklarına kadar birçok bilgiye ulaşabileceği modülü
hizmete sundu.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre,
2014-2015 eğitim öğretim yılında ortaöğretim
seviyesinde 2 bin 134 pansiyonlu okulda 201
bin 254 öğrenci barındı. Bu çocukların velilerine kolaylık sağlamak için Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin bilgilerinin bulunduğu e-Pansiyon modülü hazırlandı.
Modül, 1 Temmuz itibarıyla 2 bin 134 pansiyon-

lu lisenin hizmetine sunuldu. Modül hizmete
girmeden önce e-Okul sisteminde yalnızca parasız yatılı öğrencilerin isimleri ve pansiyonların
kapasite bilgileri bulunmaktayken, e-Pansiyon
modülünün hayata geçmesiyle pansiyonların
bütün iş ve işlemleri elektronik ortama aktarıldı.
Modül sayesinde veliler, pansiyonda barınan
öğrencilerin; etüt yoklamalarından evci ve çarşı
izinlerine, hangi öğünde ne yemek yediklerinden hangi saatte ne yaptıklarına, hangi odada
kimlerle kaldıklarından hangi öğretmenin nöbetçi olduğuna kadar birçok veriye ulaşabilecek. (A.A)

Okullara Kodlama Dersi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kodlama dersinin ilkokul ve ortaokullarda seçmeli; liselerde zorunlu olması için Milli Eğitim
Bakanlığı’na resmi yazı ile başvuruda bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bilgisayar yazılım programının ilk adımı olan kodlama dersini
yüz yüze konuştu. Bakan Avcı konuyu olumlu
karşıladı.
Kodlama dersinin küçük yaşlarda başlaması
gerektiğini belirten Işık, “Yurtdışı seyahatlerde
dünya örneklerine baktık. MEB’e, müfredata
girmesi yönündeki talebimizi resmen ilettik. İlk
ve ortaokullarda seçmeli olması, altyapının hazırlanması ve liselerde zorunlu tutulmasını istiyoruz” dedi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı konuyla ilgili MEB’e müfredatta bulunan bilişim teknolojileri dersinin içeriği güncellenip, kodlama kısmı
da ona dahil edilebileceği ya da ‘kodlama’ diye
ayrı bir ders konulabileceği, TÜBİTAK ile çalışılarak müfredat hazırlanabileceği önerilerinde
bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri,
“Bizim süreçteki rolümüz tamamlandı. Dersin
nasıl ve kimler tarafından verileceği konusunda TÜBİTAK ile ortak çalışılabilir, öğretmenlere
eğitim verilebilir. MEB dersin içeriğini, müfredatını hazırlayacak. Kimler, hangi dersi verecek,
formasyonlarına ilişkin eğitimler mi verilecek;
bu bizim dışımızda” dedi. Başvuru haberi, atama bekleyen bilişim teknolojileri öğretmenlerini
heyecanlandırdı.

Türkçe, Yeni Bilim Terimlerine Kavuştu
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkçe
Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında
hayata geçirilen Mühendislik Terimleri Sözlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent
Sankur’un yürütücülüğünde hazırlanarak kullanıma sunuldu.
Yüzlerce akademisyenin gönüllü katkısıyla,
adeta kuyumcu titizliğiyle çalışması sonucunda kapsamlı bir kaynak oluşturduklarını belirten
Sankur, Türkçe’ye bilim ve teknoloji terimleri kazandırmayı amaçlıyor.
22 mühendislik alanının temel terimlerini kapsayan, eğitim ve öğretimde, yayınlarda, yönet
meliklerde geçen, endüstri, araştırma ve ticaret pratiğinde kullanılan 33 bin terimden oluşan
Mühendislik Terimleri Sözlüğü*, şimdiye kadar
gerçekleştirilemeyen Türkçe’de terim birliğine

varılması konusunda önemli bir rol oynayacak;
diğer yandan da Türkçe bilim ve teknoloji yazınında bir başvuru kaynağı olacak.
132 değişik uzmanlık alanından, 252 kişinin
emeğinin sonucu olarak ortaya çıkan sözlük,
elektronik mühendisliğinden; kimya mühendisliğine, tekstil mühendisliğinden; uçak ve uzaya
kadar her alanın seçkin uzmanları tarafından
geliştirildi.
www.tubaterim.gov.tr adresinden ulaşılabilir *

Üniversitelerde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
Dersi Okutulacak
kararların, Genel Kurul Toplantısı’nda ele alındığı ve toplantıda alınan kararlara göre:

Yükseköğretim Kurulu, “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” dersinin, yükseköğretim programlarında, üniversitelerin yetkili kurullarının kararları doğrultusunda zorunlu veya seçmeli ders
şeklinde yer almasının kararlaştırıldığını bildirdi.
YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada: 7 Mayıs
2015’te, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi başkanları, kadın akademisyenler,
ilgili sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcilerinin katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı” düzenlendiği,
Başkanlığa sunulmak üzere açıklanan çalıştay
sonuç raporunda bulunan tavsiye niteliğindeki

“Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi, bu kavramsal alanda aynı veya farklı adla, yükseköğretim
programlarında, üniversitelerin yetkili kurullarının kararları doğrultusunda zorunlu veya seçmeli ders şeklinde yer alacağı ya da her yarıyıl
bir bilimsel etkinlik düzenleneceği, cinsel taciz
ve cinsel saldırı konularında, yükseköğretim
kurumlarında farkındalık sağlayacak eğitim
çalışmaları yapılacağı bu eğitimlerin, öğretim
elemanları, öğrenciler, idari personel, alt işverenler, güvenlik görevlileri ve üniversitenin hizmet aldığı diğer kurum ve kuruluş çalışanlarına
yönelik olacağı” bildirildi.
Ayrıca; yükseköğretim kurumlarındaki sağlık,
kültür ve spor dairesi başkanlıklarındaki yapı,
kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezilerinin de işbirliğiyle cinsel taciz ve saldırılara
karşı ulaşılabilirlik, gizlilik ve güven esasına dayalı güçlendirilecek, tıbbi ve psikolojik destek
verebilecek konuma getirilecek.
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OECD 360 / 2015 Raporu Açıklandı
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
tarafından üye ülkeler arasında yapılan anket
çalışmaları ve araştırmalar sonucunda ortaya
konulan, üye ülkeler arasındaki gelişimi takip
etmeyi ve ortak gelişmeyi hedefleyen raporun
eğitim alanında global anlamda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. OECD Eğitim Direktörü Andreas
Schleischer öncülüğünde hazırlanan raporda
“Eğitime erişim artmaya devam etmekte, okuryazarlık becerileri yüksek olan yetişkinlerin oranı artmakta, ancak eğitim ve becerilerin bireylerin yaşam fırsatları üzerindeki etkisinin bir hayli
güçlenmiş olması nedeniyle sosyo-ekonomik
farklılıklar derinleşmektedir” ifadelerine yer verildi. OECD raporunda yer alan bazı ilgi çekici
detayları sizler için sıraladık.
Türkiye’deki Eğitim Sistemine Dair Tespitler:
• 15 yaşındaki öğrencilerin Matematik ve
Fen Bilimleri test sonuçlarına göre yapılan
sıralamada Türkiye 76 ülke arasında 41.
sırada yer aldı. Sıralamada ilk beş sırayı
Asya ülkeleri, son beş sırayı ise Afrika ülkeleri aldı. ( 1.Singapur, 2. Hong Kong, 3.
Güney Kore, 4. Japonya, 5. Tayvan)
• Türkiye, 15 yaşındakilerin temel yeteneklerini eğitim sistemiyle destekleyerek geliştirebilirse, ülkenin GSYH’si bu gençlerin
yaşamı sırasında %400 artabilir.
• Türkiye, erken yaşta okula kayıt ve bakım
hizmetlerinde 3-4 yaş çocuklar arasında
en düşük seviyede.
• OECD ülkeleri bütçelerinin ortalama yüzde 12’sini eğitime ayırıyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan (GSYH) eğitime en düşük
bütçe ayıran ülkelerden biri Türkiye olarak
raporda dikkat çekiyor.
• Okul yöneticileri ve öğretmenler, deneyim
eksikliği, düşük özerklik gibi nedenlerle
okulların ihtiyaçlarına yanıt vermede yetersiz kalabiliyor.
• Öğretim süreleri genel ortalamanın altında, sınıf mevcutlarıysa OECD ortalamasının üstünde.
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OECD Üyesi Ülkelerin Eğitim Sistemlerine
Dair Tespitler:
• Çocukların çoğu için eğitim, 5 yaşından
önce başlıyor. 4 yaşındakilerin üçte ikisinden fazlası (% 84) erken çocukluk ve ilköğretim kurumlarına kayıtlı; Avrupa’da bu
oran % 89 oluyor.
• Eğitimin her kademesinde öğretmenler
için profesyonel gelişim şartı bulunuyor.
17 ülkede tüm ortaokul öğretmenleri için
terfi ya da maaş artışı öngörülüyor.
•

Bugün 25-34 yaşlarındakilerin % 40’a
yakını yüksek öğrenimli olup, bu oran 5564 yaşlarındakilerden yüzde olarak 15
puan daha fazla.

• OECD üyesi ülkelerde gençlerin sadece
% 16’sı ebeveynlerinin eğitim seviyesine
sahip olamazken, % 32’si ebeveynlerinden daha yüksek bir eğitim seviyesine
sahipler.
• Yüksek öğrenimli yetişkinler arasındaki
işsizlik oranı 2012 yılında % 5, 25-34 yaş
arasındakilerde ise % 7.4 oldu. Buna kıyasla, lise öğrenimi olmayan 25-34 yaş
arasındakilerin işsizlik oranı % 19.8’i buldu. Bu veriler, son ekonomik krizin en çok
gençleri ve düşük eğitimli yetişkinleri etkilediğini bir kez daha doğruluyor.
Kaynak: OECD 360/2015 Raporu

MEV
KOLEJİ

Ögrencileri Kanada’dan
ikinci Diplomayla
Dönüyor

Millî Eğitim Vakfı, Kanada Eğitim Bakanlığı ve
ISE WORLD Eğitim Vakfı arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlenen protokoller uyarınca MEV Koleji öğrencileri Dünya’nın
en iyi 10 eğitim merkezinden biri kabul edilen
Kanada’da aylık, dönemlik veya yıllık değişim
programlarına katılabilecek ve 13.Sınıf Değişim Programıyla Kanada’dan ikinci diplomayla
dönme imkanı bulacak
Program kapsamında öğrencilerimiz, Kanada
Üniversitelerine sınavsız geçiş imkanı kazanacak. Ayrıca öğrencilerimiz yapılacak bu anlaşma sayesinde, normalde Kanada Hükümeti’nin
yabancı öğrencilere vermediği eğitim burslarından da Kanada vatandaşları gibi yararlanabilecek.

Eylül 2015’te ilk, aylık öğrenci değişiminin gerçekleştiği Nova Scotia Uluslararası Öğrenci
Değişim Programı’nın tamamlanmasının ardından Millî Eğitim Vakfı ile Kanada Nova Scotia
Eğitim Bakanlığı arasında akademik ortaklık
sözleşmesi imzalanacak.
Türk öğretmenlerin yanı sıra; Kanada Nova
Scotia Eğitim Bakanlığı’na bağlı koordinatörlerin rehberliğinde alacakları eğitim, haftasonları gönüllü ailelerle birlikte şehir merkezlerinde
kültür gezileri ve tüm seyahat boyunca velilerimize ve öğrencilerimize kendilerini güvende
hissettirecek geniş kapsamlı bir sağlık sigortası
sayesinde Nova Scotia Uluslararası Öğrenci
Değişim Programı, MEV Koleji öğrencilerinin
geleceğine çok büyük katkı sağlayacak, unutulmaz bir deneyim olacak.
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TEOG ve Üniversite Sınavlarında MEV Farkı
Öğrencilerini hayatın her alanında hayata hazırlarken, onlara verdiği nitelikli eğitimle akademik başarılarını da sürekli
geliştiren MEV Koleji Özel Okulları 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında da farkını ortaya koydu.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) yerleştirmeye esas puanlara göre öğrencilerimizin %11’i %1’lik
dilimin içinde 500-450 puanları arasında yer alırken; geriye kalan öğrencilerimiz de %10’luk dilimin içinde yer alarak
bizleri gururlandırdı. Öğrencilerini temel eğitimden; ortaöğretime başarıyla taşıyan okullarımız, aynı akademik başarıyı
Lisans Yerleştirme Sınavı’nda da gösterdi ve mezunlarının %100’ünü, yani tamamını tercih ettikleri üniversite ve bölümlere yerleştirerek başarısını bir kere daha kanıtladı. Özel Üniversiteleri
tercih eden öğrencilerimizin yarısından fazlasının üniversitelerine burslu olarak yerleşmesi de
okullarımız için ayrıca bir övünç kaynağı oldu.
Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadromuzdan kaliteli, nitelikli ve disiplinli programlarla
eğitim alan öğrencilerimizin MEV Kolejlerinin gelecekteki başarılarının da mimarı olacağına inancımız tamdır.

11. Fen Bilimleri Şenliği ve Proje Yarışması

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları tarafından
düzenlenen, analitik ve yaratıcı düşünebilme becerilerine sahip, bilime ve bilimsel düşünceye
değer veren, veriye dayalı yorum ve muhakeme
yapabilen, problem çözen ve bilgi üreten nesillerin yetiştirilmesini amaçlayan “11. Fen Bilimleri
Şenliği ve Proje Yarışması’na 48 okul, 100 proje
ile başvurdu. İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversitesi ve Gelişim Üniversitesi’nin
değerli akademisyenleri jüri ön toplantılarını gerçekleştirdiler. Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal’ın açılış konuşmalarını yapmalarının ardından jüri üyelerine plaketleri takdim edildi.
Jüri üyeleri ve değerli misafirlerimiz projelerin bulunduğu sergi alanını gezerken öğrenciler de jüri
üyelerine projelerini sundular. Jüri üyeleri projeleri değerlendirirken öğrenciler, Yaratıcı Zihinler
Bilim Tiyatrosu ve Anadolu Lisesi pop müzik grubumuzun gösterisini izlediler. Jürinin değerlendirmeleri sonucu Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanında birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler
açıklanarak, kazanan okulların öğrenci ve danışman öğretmenlerine ödülleri dağıtıldı.
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Eskrimde Türkiye İkincisi Olduk
Daha önce de başarılarıyla MEV ailesinin göğsünü kabartan
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerimizden, Günseli Deniz Bozdemir, Mersin’de gerçekleştirilen Yıldızlar Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda Epe dalında finale kaldığı
mücadelede Türkiye 2.si oldu.
Ülkemiz adına geleceğin umut veren sporcularından biri olan
Günseli, mücadeledeki istekli ve formda performansıyla karşılaşmayı izleyen sporseverlerden tam puan aldı.

Erasmus Plus Projesi ile Kodları Kırdık

Erasmus Plus projesi kapsamında MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Liselerimiz İspanya, Güney Kıbrıs, İtalya ve Yunanistan’dan gelen konukları ağırladı. Öğretmenlerimiz Gülçin
Kutluk ve Egemen Kutluk rehberliğinde yürütülen “Breaking the code: a pathway to success”
adlı Erasmus Plus projesi kapsamında dört ülkeden Türkiye’ye gelen otuz bir genç öğrencilerimiz
rehberliğinde birçok etkinliğe katıldı.
Bir haftayı birlikte geçiren farklı kültür ve dillere sahip gençler güzel havanın da etkisiyle çeşitli
oyunlar oynayarak kaynaştılar. Konferans salonunda doğaçlama yöntemiyle gerçekleştirilen perküsyon performansı sonrasında okul kütüphanesinde bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları
proje çalışmalarını sundular. Fen ve Matematik derslerinde uygulanan farklı eğitim yöntemleri ve
tekniklerinin paylaşıldığı proje kapsamında ülkeler “Cryptology”, “Mathematics and Art”, “Observing a Parabola”, “Is it possibble to see DNA?”, “Wedding traditions” sunumlarını gerçekleştirdi.
Sunumlarda dört ülkenin gelenek göreneklerinin birbirine yakınlığı dikkat çekiciydi. Misafirlerimiz
ve öğrencilerimiz haftayı Efes Meryem Ana ve Şirince Matematik Köyü’ne yaptıkları ziyaretlerle
sonlandırdılar.
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Mezunlarımızı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarımız için okullarımızda düzenlenen kep
atma törenleri coşku dolu anlara sahne oldu. Törenlere, Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Vakıf Yöneticilerimiz
katılarak mezunlarımızın bu mutlu gününe ortak oldular.
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi
mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklâl
Marşının okunuşuyla başladı. Mezunlarımız
adına konuşmayı Okul Birincisi Lara Timirci
yaptı. Lara’nın konuşmasının ardından söz
alan MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Koordinatör Müdürü Yakup Erdoğan, öğrencilerimize “Sizler cesur, sabırlı, bilgili ve vâkur
birer genç olarak okulumuzdan mezun olmaktasınız. Bu gün sizin için sevinç, aileniz için övünç, bizim için ise onur ve gurur
günüdür. Bu okulun öğretmen ve personeli
olarak gurur duyuyoruz. Çünkü sizleri aklı ve
bilimi her şeyin önüne koyan, demokrat ve
erdemli bireyler olarak yetiştirdik.” sözleriyle
veda etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu
hayatlarında yeni bir sayfa açacak öğrencilerimize “Sevgi akıl ve bilime; iyilik, doğruluk
ve güzelliğe, adalete ve haklara, eşitlik ilkesine, demokratik, laik, çağdaş, sosyal hukuk
devletimize saygılı ve sorumlu; Türk Milletinin çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin bir
ortağı, onurlu bir üyesi yapmaya çalışan;
kalbi ve kafası insan, vatan, millet, bayrak,
Atatürk sevgi ve saygısı ve sorumluluk duygusuyla dolu olan; hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı, demokratik davranışlı, erdemli, dengeli,
ahlaklı ve sağlıklı bir kişilik ve karakterde olmanız önce sizi ve daha da çok bizleri mutlu
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edecektir.” şeklinde seslendi. Türk bayrağı
ve okul flamamızın mezunlarımız tarafından
kendilerinden sonra gelecek arkadaşlarına
teslim edilmesinin ardından, mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal, Bakırköy
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Karataş, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Eski
Genel Müdürü Ömer Balıbey ve okul yöneticilerimiz tarafından dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin verilmesi ardından hep
birlikte mezuniyet pastası kesildi. Mezuniyet
kepleri gökyüzüne fırlatıldığında ise hüzün
ve mutluluk bir arada yaşandı.
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve
Fen Liselerinden mezun olan 97 öğrencimiz 29 Mayıs 2015 tarihinde okul bahçesinde düzenlenen özel bir törenle kep attı. Çok
sayıda davetlinin katıldığı törende Yönetim

Uğurladık
Kurulu ve Kurucu Üyemiz Prof. Dr. Galip Karagözoğlu, Denetim Kurulu Üyemiz Aydın Özyar, MEV Öğretmenevi Müdürü Muhtar Canda
ve Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent
Akan mezunlarımızı yalnız bırakmadı. Törende Anadolu Lisesi mezunları adına konuşmayı Merve İnan, Fen Lisesi mezunları adına Ege
Oğuzhan Parlak yaptı.
Öğrencilerden sonra söz alan MEV Koleji Özel
Güzelbahçe Okulları Koordinatör Müdürü Levent Özaytaç, “Millî Eğitim Vakfı ailesi olarak,
öğrencilerimizi kendi çocuklarımız gibi sevdik
ve koruduk. Atatürk İlke ve İnkılaplarından hiç
sapmadan yarınlara hazırladık. Vakfımıza ve
siz değerli velilerimize de bizlere verdiğiniz
destek için teşekkür ediyoruz. ” dedi. Özaytaç,
mezunlarına duyduğu güvenin altını çizdi. Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu’nun
geceye ilişkin kutlama mesajı okundu. Törene
katılan Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyemiz Prof.
Dr. Galip Karagözoğlu, MEV Kolejinin Atatürkçü nesiller yetiştirme misyonuna sonuna kadar
bağlı kalacağını belirtti. Okul birincileri Taylan
Turhan, Özge Eser ve Sevginur Ursavaş isimlerini anı kütüğüne aileleri ile birlikte çaktılar. Tören mezunlarımızın kep atmalarıyla sona erdi.

MEV Koleji Özel Ankara Anadolu ve Fen
Liseleri öğrencilerimizin mezuniyet törenine,
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu,
Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyemiz Prof. Dr.
Galip Karagözoğlu, Yönetim Kurulu Üyemiz A.
Remzi Sezgin ve Vakıf yöneticilerimiz katıldı.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları Koordinatör
Müdürü Necati Yankın “Gelecekte iyi bir meslek sahibi olup ülkemizin gelişimine katkı sağlayacağınıza, Cumhuriyetimizin değerlerine,
Atatürk devrimlerine sahip çıkacağınıza tüm
kalbimizle inanıyoruz. Okulumuzu, dilediğiniz
zaman açıp girebileceğiniz bir dost kapısı olarak görmenizi diliyoruz”. sözleriyle öğrencilerine veda ederken; Yönetim Kurulu Başkanımız
İhsan Özçukurlu’nun “Yüreğinizdeki kıvılcım
aldığınız nitelikli eğitimle bir bilgi meşalesine
dönüştü. Sevgi, akıl ve bilime; iyilik, doğruluk
ve güzelliğe, adalete ve haklarda eşitlik ilkesine
inanan; demokratik, laik, çağdaş, sosyal hukuk
devletimize, saygılı ve sorumlu davranan; Türk
milletini çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin bir
ortağı, onurlu bir üyesi yapmaya çalışan; kalbi, insan, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgi,
saygısı ve sorumluluk duygusuyla dolu olan;
hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı, demokratik davranışlı, erdemli, dengeli, ahlaklı karakterlerinizle
çıktığınız bu hayat yolculuğunda sizlerle gurur
duyuyoruz.” sözleri salonda duygusal anlar
yaşanmasına neden oldu ve büyük alkış aldı.
Dereceye giren öğrencilerimize madalyalarının
sunulmasının ardından dönem birincileri kütüğe plaketlerini çakıp, meşale yaktılar. Mezuniyet pastası kesiminin ardından kepler coşkuyla
havaya atıldı.
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Öğrencilerimiz İtalya’da

MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde 25-30 Nisan 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Paola
kentinde düzenlenen CLIL SPORTS başlıklı Comenius projemizin son toplantısına
katıldılar. Tarihi meydanları, ünlü çeşmeleri
ve muhteşem Kolezyum’u ile meşhur olan
Roma’da iki gün geçiren grubumuz, Paola
şehrinde bulunan Liceo Scientifico Statale
okuluna misafir oldular. Beş farklı ülkeden
gelen yaklaşık yüz kişilik grubu danslarla
karşılayan İtalyan öğrenciler ziyaretimiz
boyunca konukseverlikleri ile grubumuzu
yalnız bırakmadılar.
Projemizin teorik kısmındaki tanışma etkinliklerinden sonra Almanya, İspanya, Finlandiya,
Avusturya, Türkiye ve ev sahibi İtalya’dan katılan öğrencilerin hazırladığı “Benim Ülkemde
Futbol” konulu sunumlar yapıldı. Daha sonra farklı ülkelerden bir araya gelen öğrenciler
uluslararası gruplar oluşturarak kendilerine verilen araştırma, sunum ve çalışma yaprakları
hazırlama ve sunma görevlerini başarıyla yerine getirdiler. Comenius Projesi kapsamındaki
bu gezi ile öğrencilerimiz farklı kültürlerle tanıştılar ve onlara Türk kültürünü tanıttılar.

Şirince Matematik Köyü Gezimiz
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Ortaokul öğrencilerimiz, İlkokul-Ortaokul Müdürümüz İbrahim Duman, Fen
Lisesi Müdür Yrd. Ferhat Gökalp ve
öğretmenleri eşliğinde Şirince Matematik Köyü’ne üç gün süren keyifli bir
ziyarette bulundular ve böylece hem
matematik eğitimlerine devam ettiler;
hem de Şirince’nin büyüleyici doğasında unutulmaz anlar yaşadılar.

Karikatürde İl Birincisi Olduk

MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencimiz
Kaan Makinacı,Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ‘’Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’’
protokolü kapsamında düzenlendiği “Bağımlılık” konulu
karikatür yarışmasına Görsel Sanatlar öğretmenimiz Aydın
Asan rehberliğinde önce Bakırköy İlçe birincisi daha sonra da İstanbul İl birincisi oldu.
Yeşilay Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen törende ödülünü
alan öğrencimiz TRT’ye de röportaj verdi.
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TÜBİTAK Projemiz Türkiye 4.’sü Oldu

“TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması Türkiye Finali”ne Ege Bölge birincisi olarak
katılan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 10-A sınıfı öğrencimiz Olcay Akgün ile 11-A sınıfı
öğrencimiz Barış Göktan Matematik Öğretmenimiz Nihat Mert Pala’nın danışmanlığında hazırladıkları “Fibonacci Dizilerinde Bölünebilme Kurallarına Binet Formülü ile Farklı Bir Bakış ve Bu
Kuralların Bilgisayar – Mobil Ortamdaki Uygulamaları” konulu projeleri ile Türkiye 4.’sü oldular.
Güzelbahçe okulumuzu temsil eden diğer proje ise Fen Lisesi 11-A sınıfı öğrencimiz Yekta Cemre
Özdemir’in Matematik Öğretmenimiz Murat Demirayak danışmanlığında hazırladığı “Farklı Boyutlardaki Bazı Düzgün Konveks Politoplar Üzerine Bir Çalışma” adını taşıyordu. Projemiz ön elemeyi
geçerek Ege Bölge Sergisine katıldı. Okul Koordinatör Müdürü Levent Özaytaç, öğrencilerini ve
Matematik Öğretmenlerini tebrik etti. Öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Matematik Bölüm
Başkanı Bülent Alçın ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Tülay Yazgan’ın da hazır bulunduğu kutlamada öğrencilerimiz için pasta kesildi.

Karikatürist İbrahim Tapa İle Atölyedeydik
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu öğrencilerimiz
Gırgır, Fırt, Politika, Adam, Gün, Günaydın, Güneş gibi birçok gazete ve dergide çalışmış; İtalya, Bulgaristan, Yugoslavya, İngiltere, Kanada,
Japonya, Belçika, İran, İsrail ve Küba’da toplu
sergilere katılmış; İtalya (Tolentino) ve Bulgaristan (Gabrova) müzelerinde eserleri sergilenmiş
ve Belçika’da hazırlanan Cartoon’89 takviminde
karikatürü yayımlanan tek Türk sanatçı olan İbrahim Tapa ile atölye çalışması yaptı.
3. sınıf Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerimize
karikatür çizimiyle ilgili ipuçları veren Tapa, daha
sonra öğrencilerimize temalar vererek çizimler
yaptırdı.
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Okuma Bayramı Coşkusu
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu birinci sınıf öğrencilerimiz okulumuzda geçirdikleri bir yılın ardından okuma yazmayı öğrenmenin keyfini doya
doya eğlenerek çıkarttılar. Okul yöneticilerimiz,
öğretmenlerimiz ve bu mutlu günde çocuklarını yalnız bırakmayan velilerimizin katılımıyla
düzenlenen ‘Okuma Bayramı’nda öğrencilerimiz hem yıl boyunca öğrendiklerini sergilediler
hem de program kapsamında gerçekleştirilen
etkinliklerde renkli kostümleri ve muhteşem performanslarıyla izleyenleri gülümsettiler.

Dansta Türkiye İkincisi Olduk

MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu 1-A sınıfı öğrencimiz Ahmet
Deniz Başpınar, Türkiye Dans Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Etap Boğaziçi Cup Kulüpler Arası Dans Şampiyonası’nda
Türkiye İkincisi oldu. Ahmet Deniz, ritim duygusu, güleryüzü,
partneriyle olan uyumu ve muhteşem figürleriyle izleyenlerin ve
yarışma jürisinin büyük beğenisini topladı.

Öğrencilerimiz Yale Üniversitesi Yolcusu
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu WSC Kulübü öğrencileri, 2427 Haziran 2015 tarihleri arasında
Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen World Scholar’s
Cup Dünya Turnuvasında elde ettikleri başarıyla 13-16 Kasım 2015
tarihlerinde Amerika’nın en seçkin
üniversitelerinden bir olarak kabul
edilen Yale Üniversitesi’nde düzenlenecek Şampiyonlar Turnuvasına katılacak.

Dünya çapında altı kıtada 50’den fazla ülkede uygulanan 12 bin öğrencinin katıldığı şampiyonanın ilk aşaması olan bölgesel turnuvalarda öğrenciler edebiyat, bilim, sanat, tarih ve
genel kültür alanlarında İngilizce kullanma becerilerini yarıştırıyor.
Bölgesel turnuvalarda ilk beşe giren Lara Naz Akçakaya, Yağmur Lila Özdemir, Irmak Karadağ, Yarkın Menderes, Sude Karadede, Duru Kefeli, Doğa Akbulut, Can Karaçelebi, Ece
Sofia Ramirez, Dilay Uslu, Ceyda Özdeş ve Derin Yiğit’den oluşan MEV Koleji WSC takımı,
İngilizce Öğretmenleri Deniz Maro ve Nida Bolak rehberliğinde 40 ülkeden, 3 bin öğrencinin katılımıyla Malezya’da düzenlenen Dünya Turnuvası’nda yüzde beşlik dilime girdi.
Lara Naz Akçakaya, Yağmur Lila Özdemir ve Irmak Karadağ Türkiye’yi Yale Üniversitesi ev
sahipliğinde düzenlenecek olan Şampiyonlar Turnuvası’nda temsil edecek.
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Geri Dönüşümün Mucitleri Yarıştı

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Zümresi tarafından bu
yıl üçüncüsü düzenlenen “Geri Dönüşümün Mucitleri Atık Malzemelerle Tasarım Yarışması”nın
finali 5 Haziran Cuma günü okulumuz konferans salonunda gerçekleştirildi.
İl çapında düzenlenen yarışmada birinciliği “Robolamp” projesiyle TAKEV Ortaokulundan Gülce Aşıkoğlu, ikinciliği “Foto-Çanta projesiyle Gülter Osman Ponner Ortaokulundan Miray Yılancı,
üçüncülüğü “Işığımız Sönmesin, Sevgimiz Bitmesin” projesiyle Cemil Akyüz Ortaokulundan Mertcan Aybek kazanırken, mansiyon ödülünü Kocatürk Kolejinden Bartu Alemdar “Bavul Koltuk”
projesiyle aldı. Derece kazanan öğrencilere ve öğretmenlerine altın, kırtasiye ve boyama setleri
hediye edildi. Geri Dönüşümün Mucitleri Proje yarışmasında ilk elemeyi aşarak 15 proje arasında
yer alan tüm öğrencilere de başarı belgeleri ile kırtasiye ve boya setleri armağan edildi.

Yaz MEV’de Güzel
Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının
ardından, öğrencilerimizin heyecanla beklediği MEV Koleji Özel Ankara
Okulları Yaz Okulu 15 Haziran 2015
tarihinde başladı.
5-7, 8-10 ve 11-14 yaş gruplarındaki
öğrencilere, 15 gün boyunca yüzme,
basketbol, badminton, binicilik, resim,
seramik, drama, orff, satranç, İngilizce
ve daha pek çok alanda eğlenerek öğrenme imkanı sunan yaz okulumuz 6
dönem boyunca devam etti.
Ayrıca, dershanelerin kapanma sürecinde, öğrencilerimizin sınavlara daha hazır bir şekilde girmelerini sağlamak, öğrencilerimizin ve velilerimizin duydukları kaygıyı
gidermek amacıyla okullarımızda ücretsiz olarak hayata
geçirilen, ortaokul ve lise müfredatını tekrar amaçlı konu
anlatımları, tarama sınavları, sınav teknikleri ve destek
çalışmalarını içeren 668 saatlik Eğitim Destek Programı
‘nın yaz dönemi çalışmaları, öğrencilerimizin yoğun katılımıyla Haziran ve Ağustos aylarında gerçekleştirildi.
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Karikatür Yarışmasında MEV Rüzgarı
MEV Koleji Özel Basınköy Okulu öğrencilerimiz Yaratıcı Çocuklar
Derneği ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Çocuk Hakları’ konulu karikatür yarışmasında büyük başarı
gösterdiler.

Ali Doruk Bektaş

1. kategoride Ali Doruk Bektaş eseriyle mansiyon ödülü kazanırken; aynı kategoride öğrencimiz Nehir Yorulmaz sergileme ödülü kazandı. 2. kategoride ise öğrencimiz Azra Alpay sergileme
ödülü kazanırken; Bengisu Bozdağ 3. kategoride aynı ödüle layık görüldü. Öğrencilerimiz bu başarılarıyla, hayatın her alanında
öğrencilerini tam donanımla yetiştirmeyi hedefleyen MEV Koleji
Okullarımız için yeni bir gurur kaynağı oldular.

Sanat Gecemiz Festival Tadındaydı

MEV Koleji Özel Ankara okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin sahne aldığı
“Sanat Gecesi” Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde yapıldı. “Geçmişten Günümüze” temasının işlendiği gösteri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Birbirinden coşkulu şarkılar
ve danslarla sahne alan öğrencilerimiz sanatın her alanındaki başarıları ile bizleri gururlandırdılar.

Emir Şimşek’ten İki Madalya Birden

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 8. sınıf öğrencilerimizden Emir
Şimşek İstanbul İli Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışmalarında, 50 mt. ve 100 mt. kelebek stilde 1’inci, 200 mt. kelebek stilde 2’inci ve 50 mt. serbest stilde 4’üncü olarak Türkiye Yüzme
Şampiyonası’nda okulumuzu temsil etmeye hak kazandı.
Karabük’te yapılan Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası Yarı Final yarışlarında 50 mt. ve 100 mt. kelebek stilde 1’inci olarak
Çorum’da yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılan Emir,
bu yarışlarda 50 mt. Kelebek stilde Türkiye 2’incisi ve 100 mt.
Kelebek stilde Türkiye şampiyonu oldu.
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“80’ler Müzikali” Büyük Alkış Aldı

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızın Beden Eğitimi ve Müzik Zümreleriyle, Drama Kulübü
tarafından ortaklaşa düzenlenen “80’ler Müzikali” izleyenlerden büyük beğeni topladı. Sabancı
Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte okulumuzun tiyatro, dans ve müzik kulüplerinde görev
yapan 122 öğrencisi görev aldı.
Öğrencilerimiz, 80’lerin dansları, kıyafetleri, bilgisayar oyunları ve tek kanallı televizyondaki sevilen dizileri sahneye taşıyarak ve birbirinden güzel şarkıları seslendirerek, 80’leri yaşayan anne
babalarına nostaljik bir gece yaşattılar.

Miniklerimizin Muhteşem Performansı
MEV Koleji Özel Basınköy Okul öncesi öğrencilerimiz büyük heyecanla hazırlandıkları yıl sonu gösterilerinde birbirinden güzel
performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Miniklerimiz, kostümleri, şarkıları ve dans figürleriyle geleceğin sanatçıları oldukları
mesajını verdiler.
İlkokullu olmanın heyecanını da yaşayan miniklerimiz okul öncesi
bitirme sertifikalarını Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ve
İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Zeynep Ergül’ün elinden aldılar.

Bilim Şenliğinde Projeler Yarıştı

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin katıldığı ve üç ayrı branşta
on üç projenin yarıştığı Bilim Şenliğinde öğrencilerimiz, Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler
branşlarında hazırladıkları projelerini bilim insanlarından oluşan jüri üyelerine sundu. Yarışan projelerin yanı sıra sergilenecek proje kategorisinde yirmi sekiz proje yer aldı. Prof.Dr. Aysun Uğur
Görgün, Doç.Dr. Müslim Murat Saç, Doç.Dr. Engin Büyükaşık ve Yurdakul Altın’dan oluşan jürinin
seçimiyle Sosyal Bilimler dalında Yağmur Evci, Matematik dalında Ceyda Başpınar ve Fen Bilimleri dalında Berfin Demir ve Begüm Dirik birinci seçildi.
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Koordinatör Müdürümüzle Vedalaştık
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları’nda Beden
Eğitimi Öğretmeni olarak başladığı görevine daha
sonra Müdür Yardımcısı ve Koordinatör Müdür olarak devam eden ve bu yıl kendi isteği ile kariyerine
nokta koyarak emekli olan Levent Özaytaç, Yönetim
Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu’nun da katıldığı
yeni eğitim-öğretim yılı açılış toplantısında duygusal
anların yaşandığı bir törenle Vakıf yöneticilerimiz,
meslektaşları ve öğrencileri tarafından uğurlandı.
Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu konuşmasında, MEV Koleji kurumlarının öğretmenine değer verdiğini ve öğretmeninin derse mutlu girmesini
önemsediğini, bazı özel okullar gibi ticari kaygılarla
öğretmenini ve velisini üzen bir yaklaşım içinde olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirtti.
Okullarımızın üniversite ve TEOG sınavlarındaki başarı düzeyinden memnun olduklarını ve
bu başarıların daha da ileriye taşınacağına inandığını belirtti.
Daha sonra okulumuza veda eden Koordinatör Müdürümüz Levent Özaytaç için plaket
töreni düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Özçukurlu, Özaytaç’ı her eğitimcinin
kurumundan ayrılırken duymak isteyeceği en güzel sözlerle uğurladı ve hazırlanan plaketi
ve onur belgesini Özaytaç’a takdim etti. Özçukurlu’nun plaket takdiminin ardından, yeni
Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer, tüm öğretmenler ve personel adına hazırlatılan şilti
okulumuza yaptığı katkılar ve başarıları nedeniyle Özaytaç’a takdim etti.
Kendisi için yapılan konuşmalar nedeniyle duygu dolu anlar yaşayan Levent Özaytaç, “Eğitimcilik hayatımın en büyük mutluluğunu yaşıyorum. Böylesine değerli öğretmen kadrosuna
liderlik yapma olanağını bulmak ve İhsan Özçukurlu gibi duayen bir isimden Onur Belgesi
almak benim için büyük bir şereftir.” diyerek yaşadığı gurur ve mutluluğu ifade etti.

Resim Yarışmasında İzmir Üçüncüsü Olduk
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu 6-E sınıfı öğrencimiz Nehir Kayaalp TMMOB Makina Mühendisleri
Odası ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından
düzenlenen yüz seksen sekiz eserin katıldığı “Temiz Bir
Çevre İçin Yenilenebilir Enerji” konulu resim yarışmasında İzmir üçüncüsü oldu.
Öğrencilerin yenilenebilir enerjinin ülkemiz ve dünyamız
açısından önemi konusunda farkındalık sahibi olması,
rüzgâr, güneş ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve
bunlardan yararlanılarak nasıl temiz enerji üretilebileceği
hakkında bilgi edinmesini amaçlayan resim yarışmasında MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulundan Selin
Bigan, Deniz Ardor, Zeynep İlaslan, Ege Çakıcı, Bahar
Vuruşkaner, Bengisu Çağlar, Ceylin Mengi, Kayra Tuğlu
ve MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesinden Buse
Ergen’in eserleri sergilenmeye değer bulundu.

Avrupa Bilim Günü’nü Etkinliklerle Kutladık

MEV Koleji Özel Basınköy 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen HORIZON 2020 kapsamındaki “Researchers’ Night - Avrupa Bilim ve Eğlence Günü”
etkinliklerine katıldı. Her yıl Eylül ayının son Cuma gününde Üç Yüz Avrupa şehrinde aynı anda
gerçekleştirilen ve toplumun tüm kesimlerini bilimle, bilim adamları ile buluşturmayı hedefleyen;
bilimsel deneylerden; sergilere, açık oturumlardan; oyunlara kadar çeşitli aktivitelerle bilimi sevdirmek ve bir bilim kültürü yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikleri öğrencilerimiz ilgiyle izledi.

Volkan’la Eskrimde Yine
Madalya Kazandık
MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Volkan
Şener 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençler Eskrim
Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olarak göğsümüzü kabarttı. Volkan’ın takımı da Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı. Öğrencimiz daha önceki yıllarda da; yeteneği, çalışkanlığı ve azmi ile bize defalarca bu gururu yaşatmıştı.

Geleceğin Yazarları MEV Koleji’nden Çıktı
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Doğan Egmont
Yayıncılık işbirliğiyle Türkiye çapında yedincisini düzenlediği “Çocuk Hakları” konulu
‘Geleceğin Yazarları’ adlı öykü yazma yarışmasında, MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu öğrencilerimizden Zeynep Okur, ‘Neşeli Bir
Islık’ adlı öyküsüyle Türkiye Üçüncüsü oldu.
MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu öğrencilerimizden Buğra Karahan ise ‘Okul Yolu’
öyküsüyle mansiyon ödülü kazandı. Yarışmaya katılarak dereceye giren öğrencilerimizin
öyküleri Doğan Egmont Yayıncılık tarafından
kitap olarak yayınlanacak.
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İlk Öğrencilerimiz Kanada’dan Döndü

Millî Eğitim Vakfı, ISE World ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan
Öğrenci Değişim Programı Protokolü kapsamında Akademik Aylık Değişim Programına katılan ilk öğrencilerimiz yurda döndü.
MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi öğrencilerimizden Ali Tuğberk Bulut, Ali Eren Durdu ve
Okan Yıldız, Cape Breton bölgesinde bir ay boyunca farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla
birlikte lise eğitimi aldı. Yabancı dil gelişimi konusunda büyük bir fırsat olan Aylık Akademik
Değişim Programı’na katılan öğrencilerimiz, gönüllü aileler tarafından düzenlenen kültür gezileri ile de Kanada’yı yakından tanıma fırsatı buldular.
Yanlarında kaldıkları gönüllü ailelerle çok iyi anlaştıklarını belirten öğrencilerimiz “Artık
Kanada’da bir evimiz ve ailemiz var” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Büşra Avis ise Kanada’da
yaşadığı deneyimi “Artık dünyanın her yerinden arkadaşlarım var ve bundan sonra biliyorum ki yabancı bir ülkede rahatlıkla kendimi ifade edebilirim.” sözleriyle anlattı.
MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Ramazan Bahadır Bölük ise
Kanada’da geçirdiği bir aylık sürede aldığı eğitimin kendisini geliştirdiğini düşündüğünü
belirterek, farklı kültürler tanımanın ve Dünya’nın en iyi 3 eğitim ülkesinden biri olarak kabul
edilen Kanada da eğitim almış olmanın mutluluğuyla yurda döndü.
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Yaz Okulunda İngiltere’deydik

MEV Koleji Özel Basınköy Okulu öğrencilerimiz 1-15 Temmuz tarihleri arasında Greenwich Üniversitesi; MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulu öğrencilerimiz ise 15-29 Temmuz tarihleri arasında Oxford Brookes Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve çeşitli ülkelerden öğrencilerin
katıldığı yaz okullarına gittiler.
Öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde gittikleri ülkede hem eğitim gördüler hem de İngiliz Kültürünü, yaşam biçimini ve insanlarını tanıma fırsatı bularak keyifli bir deneyimin tadını çıkardılar.
Yabancı dil yeteneklerini geliştirme fırsatı da buldukları bu gezi sonrasında yurda mutlu döndüler.

Havuzda Gurur Tablomuz

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı’nda düzenlenen İlçe Yüzme Yarışı sonuçları, MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız için adeta bir gurur tablosuydu. Öğrencilerimiz diğer spor dallarında olduğu gibi; havuzda da aldıkları başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabarttı. Yıldız Erkek Kategorisinde Buğrahan Kuşoğlu Kurbağalamada İlçe Birincisi olurken;
Süleyman Ekiz İlçe Üçüncüsü oldu. Boran Taşan ise Sırtüstünde İlçe Üçüncülüğü kazandı. Genç
Bayanlar Kategorisinde Merve Sadır hem Kurbağalama hem Sırtüstü İlçe İkinciliği kazanırken;
Zeynep Yılmaz Serbestte İlçe Üçüncüsü, Kelebekte İlçe İkincisi oldu. Genç Erkeklerde ise Baha
Tanrıseven Kurbağalama İlçe İkincisi olurken, Yağız Tanrıseven Sırtüstü İlçe İkincisi oldu. Ayrıca
Yıldız Erkekler takımımız Bayrak Yarışında İlçe Üçüncüsü, Genç Erkekler Takımımız Bayrak Yarışında İlçe İkincisi, Genç Bayanlar Takımımız ise tüm rakiplerini geride bırakarak İlçe Birincisi oldu.
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Şirince
Matematik
Köyü
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Türk Edebiyatının büyük ustası Aziz
Nesin’in hayalini kurduğu; Matematik
Profesörü oğlu Ali Nesin’in yüzlerce gönüllü ve destekçiyle hayata geçirdiği Şirince Matematik Köyü, her geçen gün
daha fazla öğrenciyi Matematiğin büyülü
dünyasıyla buluşturuyor.
İzmir’in Selçuk İlçesine bağlı Şirince Köyü’ne
bir kilometre mesafede Kayser Dağı’nın yamaçlarındaki 22 dönüm arazi üzerine, doğayla iç içe, kurucusu Ali Nesin’in deyimiyle ‘Göz
Yaşartıcı Bir İmece Örneği’ olarak kurulan Matematik Köyü, araştırmaya yönelik Matematiği
öğrencilere tanıtmayı amaçlıyor.
Bu eğitim yuvasının temellerini, Ali Nesin’in,
90’lı yıllarda yurda dönüşünün ardından, çalıştığı üniversitede ders verdiği öğrencilerin
yetersizliğini görmesi oluşturmuş. Öğrencilerine, önce akşamları evinde, daha sonra hafta
sonları Nesin Vakfı’nda ağırlayarak dersler vermiş, matematiği sevdirmiş. Hafta sonu dersleri
önce, Türkiye’nin dört bir yanında 6-7 haftalık
yaz okullarına, daha sonra sadece Matematiğe
ayrılmış bir mekâna, Nesin Matematik Köyü’ne
dönüşmüş.

öğrencilerine kadar tüm matematik severlere
açmış.

Sevan Nişanyan’ın mimarlığını yaptığı, içinde
bulunduğu doğal ortama uygun taş binalardan
oluşan, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından öğrencileri ve gönüllü akademisyenleri
ağırlayan Şirince Matematik Köyü, kâr amacı
gütmeden gençlere sadece matematik öğretmek amacıyla hizmet vermeye başlamış. İlk
etapta sadece üniversite öğrencilerini hedefleyen Matematik Köyü, bir yıl sonra yoğun istek
üzerine kapılarını ilkokuldan, lise ve üniversite

Matematik Köyü, katılımcılarına çağdaş insanın
mutlak gereksinimlerinden olan matematiksel
düşünebilme, soyutlama, çıkarım yapma, sonuçları öngörme, modelleme, planlama gibi
becerileri kazandırmak amacıyla, günde en az
sekiz saatlik ders programları sağladığı gibi;
zaman zaman tartışmalar, konferanslar, müzik
dinletileri de düzenleyerek keyifli anlar yaratmayı da ihmal etmiyor.

Yıllar içinde gönüllü ve bağışçılarının desteğiyle öğrenci konaklaması için 159 yatak kapasiteli, 3 kapalı derslikli, 200 kişilik konferans
salonlu bir matematik enstitüsüne dönüşen Nesin Matematik Köyü ziyaretçilerine şehrin stresinden, gürültüsünden ve karmaşasından uzak
bir alanda matematik öğretmeye, öğrettikçe de
sevdirmeye devam ediyor.

Öğrencilerin hem sınav, not, sınıfta kalma gibi
matematikten uzaklaşmalarına neden olabilecek korku unsurlarından, hem de; televizyon,
radyo, genel müzik yayını gibi öğrenmeye yoğunlaşmalarını engelleyecek öğelerden uzak
tutulduğu köyde katılımcılar, girdikleri derslerin
dışında, tek başlarına ya da grup olarak ders
çalışabildikleri huzur dolu alanlarda şatafattan
ve gösterişten uzak sade ve içten bir eğitim
alanında tatil dönemlerini geçiriyorlar.
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Eğitim programlarının tatil dönemlerine uygun
olarak düzenlendiği, herhangi bir müfredata,
sınav ya da eğitim sistemine bağlı olmadan
sadece profesyonel matematikçilerin anladığı
anlamda matematiği öğretmeyi ve böylece matematiksel araştırmaya heveslendirmeyi amaçlayan Şirince Matematik Köyü, aynı zamanda öğrencilere birlikte yaşama kültürü, doğal yaşam
ve yeni arkadaşlıklar kazandırmayı da amaçlıyor.
Bulaşık, temizlik, bahçe sulama, yemeğe yardım
gibi faaliyetlerde dönüşümlü olarak ziyaretçilerin
desteğinin alındığı, Matematik Köyü’nde düzençoğunun üniversitede bölüm olarak matematik
seçtiğini ifade ediyorlar.
Müfredata sığmayan ancak önemli ve temel
matematiksel konuları işlemeyi, ayrıntılarına
girebilmeyi, ülkemizin dört bir yanından gelen
gençlerin bir araya gelerek araştırma grupları
oluşturmasını, işbirliği yaparak akademisyenlerle tanışabilmesini, onların hayata bakış açılarını gözlemleyebilmelerini, büyük şehirlerde
yaşayan ve kabuğuna çekilmiş bazı akademisyenlerin toplumsal bir görevi yerine getirerek
toplum ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmelerini,
öğrencilerin deneyimli matematikcilerle aynı
atmosferi paylaşarak bilimsel tavır ve düşünme/çalışma biçimi gibi nitelikler kazandırmayı
amaçlayan Şirince Matematik Köyü bugüne
kadar binlerle ifade edilen katılımcılarının matematik ve insanlık adına olağanüstü deneyimler edinerek ayrıldığı ve tekrar tekrar gelmek
istediği bir eğitim yuvası olarak faaliyetlerini
sürdürüyor.
lenen yaz okullarına katılabilmek için aranan tek
kriter ise öğrencinin matematik öğrenmek istiyor
olması.
Matematik zekasının hemen her insanda eşit
olduğuna inanarak yola çıkan Matematik Köyü
eğitimcileri, başarısızlık korkusu ve yoğunlaşamama sorunu ortadan kalktığında kendi deyimleriyle “matematiğe son bir şans vermek” için
köye gelen öğrencilerin burada aldıkları eğitim
sonrasında matematiğin büyüsüne ve hatta kendi başarılarına hayret ederek köyden ayrıldıklarını, hatta burada geçirdikleri zaman sonrasında
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Türk Devrimi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, 20. Yüzyılda tarihin akışını değiştiren ve
yön veren en önemli olaylardan; aynı zamanda Yüce Türk Milleti’nin tarihteki
en önemli başarılarından biridir.
“Bağımsızlık ve hürriyet benim karakterimdir” diyen Mustafa Kemal; Anadolu’yu bölerek ve
işgal ederek, Türk Milletini esaret altına almak üzere, yabancı devletlerin hazırladıkları ve
Osmanlı Devleti’nce imzalanan Sevr Antlaşmasını tanımadığını bütün dünyaya ilân etmiş,
“Ya İstiklâl! Ya Ölüm!” diye haykırarak,
“Türk Milleti için esaret altında yaşamaktansa ölmek evlâdır. Hedefimiz,
Vatanımızın kurtulmasıdır” sözleriyle kararlılığını ifade etmiştir.
Nitekim; savaştan zaferle çıkan Milletimiz, 92 yıl önce bugün, Lozan Antlaşması’nın
imzalanmasından kısa bir süre sonra, 29 Ekim 1923’de TBMM de kabul edilen Kanun’la
Cumhuriyetine kavuşmuş oldu.
Cumhuriyet, Bağımsızlığın, Uygarlığın, Aydınlığın, Faziletin, Hukuk, Hak ve Adaletin,
Eşitliğin, Vatan ve Millet sevgisinin yaşayacağı ve yaşatılacağı en önemli rejimdir.
Atatürk, Gençliğe hitabesinde Cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet etmiştir.
Bizlere düşen en önemli ve kutsal görev; Türk Cumhuriyet’ini sonsuza kadar korumaktır.
Bu görevin yerine getirilmesinin temel unsurları siz sevgili gençlerimiz ve sizleri yetiştiren
fedakâr öğretmenlerimizdir. Başarılarımızın Cumhuriyetimizin başarıları olduğu açıktır.
Yılmadan, bıkmadan çaresizliğe düşmeden fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür gençler
yetiştirmeye devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder
Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa
dökmüş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; en büyük bayramımız olan
Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum.

İhsan ÖZÇUKURLU
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kariyer
Basamakları, Bilinci, Eğitimi ve Rehberliği
Batı dillerinde kullanılan ‘Career’
veya ‘Carier’ sözcükleri dilimizde
‘Kariyer’ sözcüğü olarak kullanılmaya başlamıştır.
Kariyer, meslek kavramını da kapsayan, sürekli yenilenmeyi, yükselmeyi ve gelişmeyi ifade eden
dinamik bir kavramdır. Kariyer
kavramı; değişik şekillerde ifade
edilmektedir. Bunlardan bazıları
aşağıda belirtilmektedir:

Mehmet TEMEL
Milli Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi

Kariyer; bireyin sahip olduğu bilgi ve beceri donanımını kendisini sürekli yenileyip geliştirmek
için ömür boyunca üstlendiği ve
yaşantısını her yönüyle etkileyen
olayların, rollerin bütününü kapsamaktadır.
Kariyer, bireyin ömür boyu; yaptığı
işleri, görevleri, yaşantısını etkileyen olumlu ve olumsuz olaylar, bulunduğu durumdan daha ileri ve
yüksek bir noktaya ulaşmak için
aldığı eğitimi kapsayan ve süreklilik arz eden dinamik bir süreçtir.
Kariyer Basamakları
· Meslek eğitimi öncesi dönem,
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· Meslekî eğitim dönemi,
· Meslekî eğitim sonrası dönemi,
· Meslekî gelişim dönemi,
· Meslekî gelişim + sürekli yenilenme, gelişip, ilerleme ve yükselme
dönemi.
· Kariyer, hayat boyu devam eden,
sürekli yenilenip gelişmeyi hedefleyen dinamik bir süreç olduğuna göre, kariyeri sadece ‘İş’ veya
‘Meslek’ kavramları ile sınırlandırmamak gerekir.
Kariyer; ‘idealist bir kişiliğin düşünce yapısını ve eylemsel boyutunu oluşturan bir takım rollerin
ifadesidir.’ (Eviz,2009) şeklinde
tanımlanmaktadır.
Kariyer, meslek ve iş kavramlarını
da içine alan; kişinin mesleğinin
gerektirdiği meslekî yeterlilikler ile
birçok konuda kazandığı ilerlemeye, gelişmeye, yükselmeye ilişkin
yeterlilikler kapsamaktadır.
Eviz, Kariyer-Meslek ilişkisini şöyle
bir örnekle açıklamaktadır: Kariyer, birden fazla vagonun bulunduğu bir hayat vagonu dizisinden
oluşuyorsa, meslek bu vagonların
en dolu, en değerli olanıdır.

Kariyerin merkezinde meslek vardır. Kariyer
bilincinin gelişmesi, ilerleme, yükselme, gelişme ve değişme meslek ekseninde oluşmaktadır. Bu bakımdan kariyerin bireyin sahip olduğu
meslekten veya iş’ten ayrı değerlendirilmesi
düşünülemez.
Kariyer Bilinci
Kariyer bilinci, bireyin hayatını ve kaderini yapılandıran düşüncenin ürünüdür. Bu bakımdan
insanın bu bilinci oluştururken kendi hayatının
kalıpçısı ve kendi kaderinin mimarı olan düşünce gücünden aktif bir şekilde yararlanması gerekir. (Eviz,2009)
Kariyer bilincini etkileyen faktörler: hayata bağlılık, sevgi, mutluluk, başarı ve başarı kaynağı,
yapılandırıcı düşünce, değerler sistemi, inanç
sistemi, ilkeler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
olarak sıralanabilir.
Mesleğe yönelme, meslek seçimi ve meslek
eğitimi kavramları da kariyer bilinci ile birlikte
değerlendirilmelidir. Kariyer kavramını en dolu,
en önemli, en değerli bölümünü meslek oluşturduğuna göre, okul döneminde yukarıda belirtilen konularda, öğrencilerin gelişim basamaklarına göre düşüncelerini sırasıyla belirtelim:
· Çevresinde gördükleri bazı kişileri ve etkinlikleri taklit ederler.
· Herkesin bir iş yapması gerektiği ve bir meslek edinme bilinci gelişmeye başlar.
· İş hayatında bir iş sahibi olunması gerektiğini
daha iyi görmeye başlarlar, ancak meslek seçiminde romantiktirler.
· Çevresinde toplumun değer verdiği, saygı
gösterdiği, ya da kahraman olarak değerlendirilen kişilerin mesleğini seçmeye yönelirler.
· Toplumda prestijli ve yüksek gelir getirici mesleklere karşı ilgi duyarlar.
· Ancak bu ilgi gelişmelere açıktır, değişebilir.
Bu durumlar dikkate alınarak öğrencilerin geleceklerini ve ömür boyu tüm yaşantılarını etkileyecek meslek seçiminde doğru karar verebilmeleri için onlara iyi bir rehberlik, yöneltme,
kariyer eğitimi, kariyer planlaması konularında
destek hizmeti verilmesi gerekmektedir.

İlköğretim okullarında bir yarışa dönüşen yüksek not alma çabası, kariyer bilincinin temellerinin atıldığı bir aşama olarak değerlendirilmektedir.
Burada;
Öğrencinin özgüveni, akademik yeteneği ve
kapasitesi, aile eğitimi, okul-aile ilişkileri, eğitimin kalitesi, başarılı eğitim, başarılı okul, başarılı öğretmen değerlerinin kariyer bilincinin
gelişmesinin desteklenmesinde önemli etkenlerdir.
Kariyer Eğitimi
Okul döneminde öğrencilerin kendi yaşantılarının yapılandırıcısı ve mimarı olabilme yeteneklerinin ve buna ilişkin düşünce becerilerinin geliştirilmesine yönelik kariyer eğitiminin etkili bir
şekilde verilmesi gerekir.
Kariyer bilincinin, bireysel gelişim uzmanlarınca küçük yaşlarda başlayan bir bilinç olduğuna
ilişkin görüşleri bilinmektedir.
Ancak, bu görüşe mesleğe yöneltme ve meslek
seçimini de eklemek gerekir. Buna göre, Kariyer eğitiminin; mesleğe yöneltme ve rehberlik,
meslek seçimi, kariyer planlama konularında
okul öncesinden başlayan ve orta öğretimin
(zorunlu eğitimin) sonuna kadar etkili ve verimli
bir şekilde verilmesini gerektiren bir süreç olarak değerlendirilmesinin ve uygulamanın bu
yönde yapılanmasının daha yararlı olacağı değerlendirilmelidir.
Kariyer eğitimi; okul döneminde öğrencinin
ekonomik hayatta başarılı olmasını sağlayacak
çağın gereklerine göre, iş hayatının ekonominin
talebine dayalı olarak bilgi, beceri donanımına
sahip iyi bir insan, iyi bir vatandaş, iyi bir üretici, iyi bir meslek elemanı olarak yetiştirilmesini
hedeflemelidir.
Bilgi bir güçtür. Uygulandığı sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürüldüğü takdirde bir değer
ifade eder. Aksi taktirde kullanılmayan bilgi
hiçbir değer ifade etmeyecek, unutulmaya, ölü
bir fikir olmaya mahkum olacaktır. Üretimin en
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önemli girdisi olan bilginin sosyal ve ekonomik
hayatta etkin bir şekilde kullanılması kariyer
eğitiminin önemini artıracak ve gelişmesini hızlandıracaktır.
Kariyer eğitimi; bireyin geleceğine, meslekî ve
kariyer gelişimine, geleceğe yönelik hedeflerine, misyonuna (görevlerine, rollerine), vizyonunu (ülküsüne, ulaşmak istediği hedefine),
üretken, iyi bir meslek elemanı ve kariyer sahibi
olmasına, özgür düşünebilmesine, aklını özgürce kullanıp özgürce karar verebilmesine, sorunun değil; çözümün bir parçası olabilmesine,
ekip çalışmasına önem verebilme becerisine,
bilgiye hızlıca ulaşabilmesine ve ulaştığı bilgiyi
üretime yansıtabilmesine, hayatın anlamını kavrayabilmesine, kısaca ömür boyu yaşantısına
yön verir. Bu bakımdan okul döneminde öğrencilere kariyer eğitiminin verilmesi gelecek açısından stratejik bir önem taşımaktadır.
Hayat; Zihinsel, ruhsal, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal değerleri kapsayan canlı-dinamik
bir sistem olup, gelişi güzel ya da bir rastlantı
sonucu oluşmamıştır.
Hayat felsefesi, bireyde mevcut olan bilincin
ürünüdür. Bir başka deyişle; “ne ? niçin ? nasıl ? nerede ? ne amaçla ? ne ile ?” sorularının
cevaplarına referans olan bakış açısıdır ve kariyerimiz için temel hareket noktasını oluşturur.
İnsanın öğrenmesini, öğrendikleriyle düşünmesini, düşündükleriyle yaşamasını gerektirir. (Arıkan, Nitelikli İnsan, Syf:22)
Yaşam, doğumla başlayan; ölümle biten bir
okuldur. Orada herkes hem öğretmen, hem
öğrencidir.(S. Sırrı Tarcan) Buna günümüzde
‘Hayat Boyu Eğitim’ denilmektedir. Bu açıdan
hayat boyu öğrenme aktivitesi yaşam kalitesinin kaynağıdır. Bu kaynaktan beslenen sadece
kendisi değildir, aynı zamanda kariyeri de beslenmektedir.
Öğrenmeye, sürekli kendinizi yenilemeye önem
verirseniz, kariyeriniz ile yaşam kaliteniz o kadar kaliteli bir düzeye ulaşacaktır.
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Kariyer Rehberliği
Kariyer Rehberliğinin; günümüzde, özellikle
başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte
olan ülkelerde de yaygın bir şekilde uygulanmakta olduğu, hem eğitim kurumlarında, hem
de iş hayatında bilimsel araştırma konusu yapılacağı bilinmektedir.
2001 yılı başlarında, OECD ülkelerinde ‘Kariyer
Rehberliği’ni de kapsayan bir araştırma yapıldığı ve raporlaştırıldığı öğrenilmiştir.
Kariyer rehberliği, sadece öğrencileri değil,
aynı zamanda;
· İşverenleri,
· İşçileri,
· Sendikaları,
· Sivil toplum örgütlerini,
· Eğitim kurumlarını,
· Öğretmenleri,
· Anne ve babaları,
· Kariyer rehberliği uzmanlarını kapsayan geniş
kitleleri de ilgilendirmektedir;
“Kariyer rehberliği; okul içinde ve dışında olan
tüm yaş gruplarını kapsayan, toplumun tüm kesimlerine hayatları boyunca her yerde ve her
zaman sosyal ve ekonomik taleplerin meslek
edinme, mesleki gelişme ve meslek değiştirme konularında danışmanlık hizmeti ve eğitim
almalarına, kariyerlerini sürekli, geliştirmelerine
yönelik hizmetleri kapsamaktadır.”
“Kariyer rehberliği; bu bakımdan yaşam kalitesi
rehberliği olup hayatın çeşitli dönemlerinde bireylerin ve toplumun yaşam kalitesinin artmasına yardım amaçlı geliştirilmiş, sistematik, eğitsel, gelişimsel bir süreç olup insanların çalışma
ve öğrenme konusunda planlama yöntemlerini
ve karar verme tekniklerini öğretme amacını
gütmektedir.”
Kaynak:
Besim EVİZ, İş Dünyasında Aranan Eleman Kim ?, 2009,
ikinci baskı, Düşünce Dünyası Kitapları,
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Nobel Kimya Ödülü Türk
Bilim İnsanı Aziz Sancar’ın
Nobel Kimya Ödülü’nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD’li
Paul L. Modrich ile birlikte kazanan Türk bilim insanı Aziz
Sancar ülkemiz için gurur kaynağı oldu. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, Sancar’ın çalışmaları “Hücrelerin hasar gören DNA’yı
nasıl onardığı, genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığı ve
hücrelerin nasıl işlediğine yönelik son derece önemli bilgiler sağlayarak yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesine
yol açtı” ifadeleriyle tanımlandı.
Sancar, 1946 yılında Mardin’in Savur ilçesinde 8 kardeşin
7.’nsi olarak dünyaya geldi. Okuma yazma bilmeyen ancak çocukların eğitimine çok önem veren ailesinin de desteğiyle 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini
bitirdi ve Vakfımızın Kurucularından olan Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr. Galip Karagözoğlu’nun
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Genel Sekreteri olarak görev yaptığı 1973-1975 yılları arasında bilim adamı olarak yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen 416 üstün yetenekli öğrencinin
arasında yer aldı ve Amerika’ya gitti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümünde
görev yaptığı süre zarfında 300’e yakın bilimsel makale yayınladı ve bu makalelere yapılan 12
binden fazla atıfla bilim dünyasında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Sancar, daha öncede ‘DNA Tamiri’ ve ‘Hücre Döngüsü Kontrol Noktası’ gibi konularda yaptığı çalışmalarla da adını
duyurmuştu.
Bu çalışmalarıyla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne kabul edilen 3 Türk’ten biri olan bilim
adamımız başarıları ve akademik yaşamıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Ben Mardinli bir köy çocuğuyum. Bugün Nobel aldım, çalışırsanız aşamayacağınız engel yok. Atatürk’ün dediği gibi ‘Yüzümüz Bilimle Aydınlansın’. Gençler, emin olun Dünya’nın en zeki milletiyiz, yeter ki azimle çalışın.
Nobel Ödülüm Atatürk’ün ışığıyla çalışmamın ürünüdür. Yeni nesillere tavsiyem Ulu Önderin izinde bilim öğrenmeleridir. Ben Mardin’in bir köyünden çıkıp Nobel aldıysam, bunu Atatürk’e, O’nun
kurduğu Cumhuriyete ve Anadoludaki öğretmenlere borçluyum. Aldığım bu ödülü Atatürk’ün
manevî şahsiyetine ve Cumhuriyetimize adıyorum. Özellikle doğudaki ailelerden ricam kızlarınızı
okutmamazlık yapmayın, ilim ve Atamızın sözleri ışığımız olsun.”

NASA, Mars’ta Akan Su Buldu
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars’ta donmuş suyun dışında, en azından yaz aylarında görülen
tuzlu su akıntıları bulduklarını açıkladı.
Uzmanlar gözlemlerinin uzun süredir konuşulan, Mars’taki
belirli yükseltilerden sadece donmuş olarak değil, akar
halde de su bulunduğu teorisini desteklediğini belirtiyor.
Karanlık, dar bir damar boyunca akan suların Mars’ın en
sıcak aylarında ortaya çıkıp, yılın geri kalanında kaybolduğu saptandı. (BBC Türkçe)
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Kimyasal Takvimimiz Keşfedildi
Bilim insanları canlılarda mevsimlerin geçişini takip eden “Kimyasal Takvimi” ortaya çıkardı. Araştırmacılar canlıların vücudunda yer alan bazı hücrelerin günlerin uzunluğuna göre yaz ya da kış
moduna geçtiğini söylüyor. Current Biology adlı dergide yayımlanan makaleye göre vücut takvimi,
hayvanlarda çiftleşme ve kış uykusu gibi faaliyetlerde belirleyici oluyor. İnsanlarda ise bağışıklık
sistemini etkileyebileceği düşünülüyor. Araştırmayı yürüten Manchaster ve Edinburgh Üniversitelerinden bilim insanları, yılın farklı zamanlarında koyunların beyinlerini incelediler ve beynin ön
kısmında yer alan hipofiz bezlerinde 17 bin hücreden oluşan bir küme buldular. Beyinde ikili bir
sisteme sahip olan hücreler, yaz ya da kış moduna göre kimyasallar üretiyor. Mevsimler değiştikçe, hücreler de birer birer mod değiştiriyor.
Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Profesör Andrew Loudon, “Kış ortasında ve yaz ortasında
kısa bir süre, kümedeki tüm hücrelerin aynı modda olduğunu görebiliyoruz” diyor. Ancak vücudun
ilkbahar ve sonbaharı hala algılayamadığını söyleyen bilim insanları, bu mevsimlerde bazı hücrelerin kış, bazılarının da yaz moduna geçtiğini belirtiyor.
Vücut saati aynı zamanda döngüsel ritim olarak da biliniyor ve doğru zamanlarda uyanık kalmayı
sağlayan günlük devir gibi çalışıyor. Yıllık devir ise göç, kış uykusu ve çiftleşme gibi faaliyetleri
harekete geçiriyor. Aslında kuzuların neden ilk baharda doğduğunu da yıllık ritim açıklıyor. Araştırmaya göre, hem günlük; hem de yıllık devir, güneş ışığıyla kontrol ediliyor. Günler kısalıp geceler
uzadıkça, daha çok uyku hormonu melatonin salgılanıyor. Bir sonraki adımın hücrelerin zamanın
geçişini nasıl kaydettiğini anlamak olacağını kaydeden Profesör Burt, insanların da aynı mekanizmadan etkilendiğini belirtiyor. (BBC Türkçe)

Almanya’da 50 Milyon Yıllık At Fosili Bulundu
Almanya’da ortaya çıkarılan ve bugünkü atın
atalarından sayılan Eurohippus Messelensis
ile doğmamış yavrusuna ait fosil şaşkınlık yarattı. Yapılan incelemeler fosilin yaklaşık 50
milyon yıllık olduğunu ortaya çıkardı.Küçük
bir köpek boyutlarında olan hayvan ile doğuma yaklaşmış yavrusunun Frankfurt’ta eski bir
göle düştüğü; göldeki suyun hayvanın rahmini ve plasentanın yumuşak dokusunu bugüne
dek ulaşacak şekilde koruyan bakteriye sahip olduğu anlaşılıyor. 12 buçuk santimetre
uzunluğundaki cenin, ezilmiş haldeki kafatası
dışında hemen hemen tamamiyle bozulmamış halde. 48 milyon yıllık atın fosili, 2000 yılında Frankfurt yakınlarında bir gölün dibinde keşfedilinceye dek dokunulmaksızın duruyordu.Bilim insanları,
bulgunun analizine dayanarak atların üreme sistemlerinin on milyonlarca yıldır hemen hemen hiç
değişmediğini belirtiyor. (BBC Türkçe)
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Dinozor Türü, İki
Felaket Sonucu
Yok Oldu
Bilim adamları, dinozorların 66
milyon yıl önce dünya üzerinden
silinmesine iki felaketin üst üste
gelmesinin neden olduğunu ileri
sürdü. “Science Daily” dergisinde
yayımlanan çalışmaya göre, dinozorların yok olmasına neden olduğu sanılan dünyaya bir gök taşının
çarpmasıyla Hindistan’daki volkanik patlamalar, aynı dönemde meydana geldi. California Üniversitesi’nden jeologlar, 66 milyon yıl
önce dünyaya çarpan gök taşının etkisiyle Hindistan’daki volkanik patlamaların hız kazandığına
ve bu iki felaketin dünya genelinde Richter ölçeğine göre 9 ve üzerinde depremlere yol açtığına
dair kanıtlar buldu. California Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaya konulan yeni kanıtlar,
volkanik patlamaların meydana geldiği tarihleri çok daha doğru bir biçimde gösteriyor. Buna
göre, Hindistan’ın Deccan Platosu’nda yer alan yanardağlardaki patlamalar, kitlesel yok oluşları
başlattığı düşünülen gök taşı çarpmasından sonraki 50 bin yıl içinde ikiye katlanmış. Birbirini
izleyen gök taşı çarpması ve volkanik patlamaların, gezegeni toz ve zehirli gazlarla kaplayarak
iklim değişikliklerine yol açtığı ve birçok canlının yok olmasına neden olduğu sanılıyor. (NTV.com)

73 Bin Yıllık Tsunami
Tsunamilerin geçmişi hakkında araştırmalar yapan ekip, gezegenimizde görülen, yüksekliği 245
metreyi bulan tusunaminin bugüne kadar yaşanmış en büyük tsunamilerden biri olduğunu açıkladı.
Bilim insanları Afrika’nın batısında Atlas Okyanusu’nda yer alan Cape Verde adalarında 73 bin yıl
önce yüksekliği 245 metreye varan bir tsunami yaşandığını ortaya çıkardı. ‘Science Advances’
isimli dergide yayımlanan çalışmaya göre tsunamiye Fogo Yanardağı’ndaki ani bir çökmenin neden olduğu sanılıyor. 160 kilometreküp toprak ve kayanın denize düşerek devasa dalgalara yol
açtığı hesap ediliyor.
Son yüz yılda Alaska ve Japonya’da sekiz volkanik çökme yaşanmış, daha küçük ölçekteki bu çöküşler de tsunamiye neden olmuştu. Colombia Üniversitesi Lamont-Doherty Yeryüzü
Gözlemevi’nden Ricardo Ramalho “Bu, dünya tarihinde yaşanmış en büyük tsunami olmalı. 2004’te
Hint Okyanusu’nda ve 2011’de Japonya’da meydana gelen tsunamiler bunun yanında küçücük
kalıyor” dedi. 26 Aralık 2004’te Hint Okyanusu’nda
meydana gelen 9,3 büyüklüğündeki depremin
neden olduğu tsunami 14 ülkeyi vurmuştu. Yüksekliği 30 metreyi bulan dalgalar yaklaşık 250 bin
kişinin ölümüne neden olmuştu. 11 Mart 2011’de
Japonya’nın doğusunda meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem de yüksekliği 38 metreye varan
tsunamiye neden olmuştu. Deprem ve sonrasında
meydana gelen tsunami nedeniyle yaklaşık 18 bin
kişi yaşamını yitirmişti.
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Okul Başarısının Ön Koşulu
Okul-Aile Dayanışması

Ö

ğrenme-öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını
artıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, okul başarısı üzerinde okul-aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip
olduğunu göstermektedir.

Prof. Dr. Süleyman ÇELENK
Girne Amerikan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi.
Sınıf Öğrtm. Blm Bşk.
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Aile içi uyumun, ailenin destekleyici yaklaşımının ve ailenin okul
etkinliklerine katılmasındaki çeşitliliğin, okul başarısı üzerinde önemli
etkileri vardır. Diaz tarafından yapılan bir araştırmada*; akademik
başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran en önemli etkenin,
anne-baba desteği ve ilgisinden
yoksunluk olduğu saptanmıştır.
Aynı araştırmada, anne-baba katılık, tutarsızlık ve geçimsizliğinin de
düşük okul başarısında önemli bir
risk faktörü olduğu görülmüştür.
Eğitim açısından destekleyici
yaklaşım içerisinde olan ailelerin
çocuklarında, okul başarısı daha
yüksektir.* Aile özellikleri, öğrencinin okul başarısındaki en önemli
çevre faktörünü oluşturmaktadır.*
Okul başarısının yarıdan çoğunun,
ailenin katkısıyla gerçekleştiğini
söylemek mümkündür. Çocuğun
ilköğretime başlamasıyla birlikte,
öğrencinin okul başarısı üzerinde
rol oynayan çevresel etkiler toplumun daha geniş bir kesimine doğru genişler. Fakat aile etkisi bütü-

nüyle ortadan kalkmaz. Günün 24
saati içerisinde okul saatlerinin
miktarı gözönüne alınırsa, çocuk
yaşamının dörtte üçünün bu dönemde de aile içerisinde geçirildiği gerçeği ortaya çıkar. Bu durum,
okul yıllarında da çocuk-aile etkileşiminin önemini göstermektedir.
Anne-babanın çocuk üzerindeki
etki alanı çok geniştir.* Bir bakıma,
anne-babalar 0-6 yaş döneminde
hem çocuklarına tüm gereksinimlerinin yerine getirilmesinde en
yakınında olan kişiler, hem de ilk
öğretmenleridirler. İnsan kişiliğin
gelişimsel temellerinin 0-6 yaş döneminde atıldığı göz önüne alındığında, eğitsel kimliğin belirlenmesinde anne-baba rolünün önemi
daha da iyi anlaşılmış olur. Çocuğun aile içerisinde edindiği statü,
kazandığı değer ve geliştirdiği
kimlik; onun giderek toplum içerisinde kazanacağı kimliğin, statünün ve değerin belirleyicisi olmaktadır. Anne-baba tutumunun okul
başarısı üzerindeki etkilerini ve
ailede anne yoksunluğunun yansımalarını inceleyen bir araştırmada,

anne bakımından yoksun büyüyen çocukların
hem fizik hem de ruhi gelişmelerinin gerileyeceğini hatta yaşamlarının tehlikeye düşeceğini
saptanmıştır. *
Öğrenci ailelerinin yanlış tutumu, ilgisizliği,
baskısı, sertliği, sevgisizliği ya da aşırı ilgisi
gibi durumlar öğrencilerin ders çalışmaktan
soğumalarına, korku ve gerginlik duymalarına
neden olmaktadır.* Ailesinin yanında kalmayan,
örneğin, yurtta ve ya yatılı okullarda kalan öğrencilerin, ailelerinin yanında kalan öğrencilere göre çok ağır sorunları olmaktadır. İletişimi
kuvvetli olan aile ortamında yetişen çocukların
konuşma becerilerinin; cümle uzunluğu, soru
sayısı, sözcük dağarcığı bakımından daha iyi
durumda oldukları saptanmıştır. Yapılan bir
araştırmada*; çocuğuna yakın ilgi gösteren,
çocuğunun çalışma ortamını düzenleyen ve
planlayan, çocuğunun başarısını övücü sözlerle destekleyen, çocuğunun başarısızlığında
onu ‘çalışırsan başarılı olursun’ sözleriyle yüreklendiren anne-babaların çocuklarının akademik başarılarının yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır.*
Nitschke, “Anne şefkat ve bakımını veya onun
yerini tutabilecek duygusal bağı bulamayan
çocuk dünyaya da bir giriş kapısı bulamaz”
demektedir. Anne yoksunluğu ile duygusal ilgisizlik arasında bir korelasyon bulunmuş, sevgi
objesinin kaybedilmesinin, gelişim gerilikleri ve
çocuk suçluluğu gibi antisosyal davranışların
nedeni olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalar, anne-baba yoksunluğunun çocuğun eğitimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.
Vayne Dennis, Tahran’da, bir yetiştirme yurdunda yaptığı bir araştırmada* (çocukların anneye
en ihtiyaç duydukları bir yaşta) bu yurtta büyümekte olan çocukların büyük gelişim bozuklukları gösterdiklerini ortaya koymuştur. Yurtlarda
büyümekte olan çocuklar sadece zekâ gelişimi
ve konuşma alanında gerilikler göstermekle kalmamışlar, aynı zamanda hareket becerilerinde
de yaşıtlarına kıyasla büyük gelişim eksiklikleri
göstermişlerdir. İlk okuma-yazma öğretiminde,
evde çocuğuna eğitim yardımı sağlayan ve bu
amaçla okul ile yakın işbirliğine giren ailelerin
çocuklarının okuduğunu anlama başarılarının
daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Evlat
edinilmiş*, yani koruyucu aileye verilmiş çocuklar üzerinde yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda, bu çocukların zekâ gelişimleri ile ruhsal

olgunluk ve toplumsal uyum bakımından yuva
çocuklarından çok ileri oldukları görülmüştür.
Ancak, bu durumun, evlat edinen ailenin içinde
bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik durumuna bağlı olarak değiştiği saptanmıştır.*
Anne-Baba ve Okul İşbirliği
Çocukları doğrudan ve dolaylı yollardan eğittikleri için anne-baba, çocuğun evdeki öğretmenleri olarak ele alınmakta ve okulda öğretmen
tarafından kazandırılacak olumlu bir davranışın
evde anne-baba tarafından kolaylıkla bozulabileceğini belirtilmektedir.* Bu nedenle de günümüzün eğitimci ve öğretmenleri öğrencilerin
evdeki öğretmenleri olarak velilerin önemini anlamış durumdadırlar.
Anne-babaların, üzerinde durduğu en önemli
konulardan biri, çocuklarının iyi bir eğitim alıp
alamayacağıdır.* Bu açıdan anne-babaların,
çocuklarının eğitim yaşantılarını nasıl destekleyecekleri önem kazanmaktadır. Anne-babalar
çocuklarının okul dışındaki öğretmenleridirler.
Bu nedenle de öğretmenler, anne-babaların
çocuklarına okul dışında yaptıkları eğitim uygulamalarının doğruluğundan kaygı duymaktadırlar. Öğretmenler; “Öğrenci ne tür bir eğitim
ortamında yaşıyor? Aileler çocukların ödevlerini
yapmalarına ne tür yardım sağlıyorlar? Aileler,
okulu ve öğretmenleri eleştiriyorlar mı? Çocuklarının okul ve derslerle ilgili sorunlarını önemseyip ilgileniyorlar mı?” gibi sorulara yanıt ararlar.
Anne-baba ve öğretmenler, çocuklara elverişli
bir öğrenme ortamı yaratabilmek için ortak bir
çaba göstermelidirler. Çocuğun evde oluşan
ilk öğrenme deneyimleri, okuldaki öğrenme girişimlerine destek sağlayarak, öğretmenin sınıf
içi uygulamalardaki başarı şansını yükseltir. Bu
yüzden öğretmenlerin çocuğun aile ortamlarını
iyi değerlendirmeleri ve onun daha iyi eğitimine
olanak hazırlamak amacıyla aile sorumlularıyla
iletişim kurmaları önemlidir.*
Amerika Birleşik Devletleri’nde, okulöncesi
programlar uzun süreli bir incelemeyle değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeler, çocuk ve ebeveyni (çoğunlukla anneyi) bir ünite olarak ele alan programların, yalnız çocuğu ele alan programlardan
daha etkili olduğunu göstermiştir. Ebeveyn ve
çocuğu birlikte ele alan okulöncesi eğitim programlarının değerlendirilmesinden* şu sonuçlar
elde edilmiştir:
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• Bu programlarda eğitim görmüş çocuklarda, zekâ gelişimi ve bilişsel gelişim alanlarında ilköğretim yıllarına kadar devam eden
ilerlemeler görülmüştür.
• Bu programa katılan çocukların özel eğitime gereksinim göstermeleri veya bir sınıfı
tekrarlama olasılıkları daha düşük olmuştur.
• Bu çocukların eğitsel kazançları daha yüksek olmuştur.
• Ayrıca bu çocukların ebeveynleri çocuklarına daha esnek tutumlar geliştirmiş ve bu
programlara katılan çocukların kardeşlerinin zeka puanlarında da artışlar kaydedilmiştir.
Okul ve aile işbirliği ve sorunları konusunda
yapılan bir başka araştırmada* ise; ‘Öğretmenlerin okul-aile ilişkilerini geliştirmede başarılı
çalışmalar yaptığı, anne-babaların ise okul-aile
ilişkilerini geliştirmede yetersizlikler gösterdikleri, anne-baba eğitiminin okul-aile ilişkilerini
düzene koymada ve öğrencilerin okul başarılarının artırılmasında etkili olduğu’ sonucuna
varılmıştır.
Yapmış olduğum bir başka araştırmada* da öğretmenlerin; ‘Okul ile işbirliği içinde çocuğu ile
ilgilenen velilerin okul başarısını olumlu yönde
etkilediği, çocuğu yanlış bir yönlendirmeden
korumak, öğretmen-aile çelişkisini önlemek
amacıyla velilerin okul tarafından eğitilmelerinin
gerekli olduğu” görüşünde oldukları saptanmıştır. Oysa okulda yapılan, evde anne-babalar
tarafından da desteklenmediği sürece okul eğitiminde başarıya ulaşmak olası değildir.
Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve
farklı beklentiler etrafında şekillenmişlerdir. Bu
iki farklı kurumun çocukların eğitimleri konusunda çıkar birliğine getirilmesi gereklidir. Sorun özellikle okul eğitiminin başlangıcı olan ilköğretim birinci sınıflar için çok daha önemlidir;
çünkü en temel çalışma ve öğrenme becerileri
bu yılda oluşturulmaktadır.*
Burns ve arkadaşlarına göre*; anne-baba ve
öğretmenler arasında kurulacak düzenli iletişimin önemi büyüktür. Velilerle okuldaki etkinlikler
konusunda mektuplaşma, okul kuralları, düzeni
ve velinin gereksinim duyduğu yardımcı bilgiler konusunda hazırlanmış bulunan broşürler,
kurulacak bu iletişimin geleneksel araçlarıdır.
Öğrencilerle ilgili kişisel raporlar, öğretmen-aile
telefonlaşmaları, veli-öğretmen toplantıları, ço46

cukla ilgili özel tartışma ve görüşmelerin yapılacağı, ayrıca çocuğun aile çevresi konusunda
öğretmenlerin bilgileneceği ev ziyaretleri, çocuklarının sınıf içi etkinliklerini görme fırsatı elde
edecekleri anne-babaya açık sınıfiçi etkinlikleri
izleme günleri, okul-aile ilişkilerinde uzun yıllardır uygulanan iletişim yollarıdır.
Öğrenci karneleri, öğrencilerin okul başarıları
hakkında velileri bilgilendirmenin geleneksel
yoludur. Ancak, bu karneler velilerde yanlış yorumlara neden olabilecek bir çok eksik bilgiyle
doludur. Sadece her bir ders hakkında, A, B,
C gibi sembolik değerlerle yapılan notlandırma, öğrencilerin ilgileri, gelişimleri, tutumları ve
performansları konusunda çok sınırlı bilgi vermektedir.
Veliyi çocuğun okuldaki performansı konusunda bilgilendirmenin bir diğer yolu da öğrencinin
okuldaki çalışma örneklerini dosyalamaktır. Veliler öğrenciler için özelleştirilmiş ve standartlaştırılmış notlandırma sistemini anlamakta güçlük
çekerler. Ancak, zaman içinde yapılan informal
biçimde değerlendirilmiş çalışma ürünlerinde
(çeşitli yazı örnekleri vb.) çocuklarının kaydettiği olumlu gelişmeleri ya da eksiklikleri daha da
iyi anlayabilirler. Öğrencilerin çalışma örneklerini içeren bu dosyalar, öğretmen tarafından
gelişigüzel değerlendirilmiş çalışma örneklerini, çocukların okuma etkinliklerinden elde
edilmiş öğretmen görüşlerini, başarısını nasıl
değerlendirdiğine ilişkin öğrenci görüşlerini,
standartlaştırılmış test notlarını ve öğrenciye ait
yazı örneklerini içermelidir. Anne-babanın sınıf
içi etkinlikleri izleme günleri ya da veli toplantıları, velilerin, okulda kullanılan okuma materyallerini tanımaları, okulda uygulanan öğretim
yaklaşımını görmeleri ve çocuklarının kazandığı
becerileri izlemeleri için en uygun zamandır. Bu
günlerde öğretmen, okuma programının nasıl
planlandığını ve nasıl bir öğretim yaklaşımı uygulamakta olduğunu velilere açıklayabilir.
Hatta öğretmen, dönem içi ödevlerin neler olacağını ve bu ödevlerde velilerin çocuklarını nasıl yardım edecekleri konusuna açıklık getirmenin yanında, ev yapımı ve piyasa ürünü okuma
oyunları ve bu amaçla hazırlanmış televizyon
programlarını çocuklarına izlettirme fırsatları
hazırlamalarını velilere önerebilirler. Ayrıca öğretmenler, programlanmış ya da informal toplantı ve görüşmelerle velilerle iletişimlerini sürdürmelidirler.

Öğretmen veli görüşmelerinin konuları şunlar olabilir*
1. Çocuğun gelişim düzeyi ve bireysel farklarını
dikkate alan bir okuma öğretimi nasıl olmalıdır?
2. Kazanılmış okuma davranışlarının kalıcılığını
sağlamak için yapılması gerekenler nelerdir?
3. Evde gerçekleştirilecek eğitim etkinlikleri neler olmalıdır?
4. Yapılması gereken sınıf içi çalışmalar nelerdir?
5. Çoklu öğretim ortamlarından (kütüphane,
eğlendirici çocuk yayınlar, televizyon vb.) nasıl
yararlanılabilir?
6. Öğretmenler velilerle, gönderecekleri mektup, duyuru, broşür ve öğrenciler hakkında geliştirilmiş raporlar yoluyla da iletişim kurabilirler.
7. Ünitelerin tamamlanmasından sonra okullar,
düzenli aralıklarla izledikleri eğitim yaklaşımı ve
çocuklarının eriştikleri düzey konusunda velilerini aydınlatmak amacıyla kendi el yazılarıyla
hazırladıkları çocukların başarılarını takdir eden
mektupları velilerine gönderebilirler.
8. Öğretim yılı sonu yazılacak mektuplarda öğretmenler yaz aylarında çocukların izleyecekleri günlük okuma etkinliklerini içeren bir çalışma
takvimini de gönderebilirler.
Öğrencinin okul başarısı üzerinde aile faktörünün oynadığı rolü şu şekilde özetlemek mümkündür: Eğitim açısından destekleyici bir tutum
içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul
başarıları daha yüksektir. Aile bakım, şefkat ve
korumasının okul başarısının yükselmesinde
önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Koruyucu aile yanında kalan çocukların uygun şefkat ve koruma sağlandığı takdirde başarılarının
yükseldiği görülmüştür. Okul ile ortak program
üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişim
içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha da yüksek olduğu
anlaşılmaktadır.
Öneriler:
Bu sonuçların ışığında şu öneriler yapılabilir:
1. Okulun izlediği eğitim yaklaşımları, öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda velilerle iletişim kurulmalı, ayrıca, okulaile yardımlaşması ve bu çerçevede çocuğun
eğitimi konusunda etkin işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla veliler eğitilmelidir.

2. Yukarıda sözü edilen velilerin eğitimi çerçevesinde, öğrencilerin uyum, gelişim problemleri, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri konusunda veliler
bilgilendirilmelidir.
3. Velilerin öğrencinin okul başarısına yapabilecekleri olumlu katkıdan azami ölçüde yararlanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, okula
bakış açıları olumsuzdan olumluya dönüştürülürken, okula farklı kaynaklardan para temin
edilmeli, bu ilişkiler çerçevesinde velilerden
para alınması sözkonusu olmamalıdır.
4. Etkin bir okul veli yardımlaşmasını sağlayabilmek için, ilişkiler rastlantıya bırakılmamalı, okulveli görüşme ve toplantıları yıllık, aylık ve haftalık dönemler içinde programlara bağlanmalı,
aile büyükleri ile mektuplaşma, telefonlaşma ve
ev ziyaretleri de bu çerçevede ele alınmalıdır.
5. Velilerin okula olan güven ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, öğrenci etkinlikleri sergilenmeli ve bu etkinlikleri velilerin izlemesi sağlanmalıdır.
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Dikkat Eksikliği &
Hiperaktivite
Bozukluğu
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Günümüzde çocuklarda görülen dalgınlıklar, dikkat dağınıklıkları, yerinde duramama,
yapılan işe uzun süre konsantre olamama gibi durumlar sıklıkla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile karıştırılabilmekte ve bu durum hem çocuklar, hem
veliler, hem de öğretmenler üzerinde baskı oluşturabilmektedir. Sizler için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtilerini, ne tip durumlarla karıştırılabildiğini ve
tedavi yöntemlerini araştırdık.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Nedir ?
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
(DEHB) özellikle okul öncesi dönem ve okul
çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Bu rahatsızlığı yaşayan çocuklar
davranışlarını kontrol etmekte ve dikkatini bir
noktada ya da olayda toplamakta sorun
yaşarlar. Aslında birçok çocukta görülen
yerinde duramama,
hayallere dalma, düşünmeden
hareket
etme, dalgın ve unutkan olma gibi durumlar DEHB’si bulunan
çocuklarda daha belirgin olarak ortaya çıkabilir.
Bu davranışlar çocuklarda zaman zaman
görülebilen durumlar
olduğundan tanı konulması için mutlaka
yeterli deneyim ve bilgi birikimi sahibi uzmanların yardımı gerekir. DEHB ile karşılaşılma
sıklığı düşünülenden daha yoğundur, genel bir
deyişle her yüz çocuktan 4 ila 8’inde görülür ki;
bu da 25-30 kişilik bir sınıfta ortalama 1 veya
2 çocuğun Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu yaşayabileceği sonucunu ortaya çıkartır. Toplumumuz tarafından yeni tanınmaya
başlayan bir durum olan DEHB hakkında her
yıl, yüzlerce bilimsel araştırma yayınlanmaktadır.
1845’te ilk kez tanımlanan, 1902’de başka bir
bilim adamı tarafından vurgulanan bu rahatsızlıkla ilgili o günden bu yana yürütülen çalışmalar neticesinde günümüzde artık şu rahatlıkla
söylenilebilir ki: DEHB anne-babanın yetiştirme

biçimlerinin doğrudan sonucu olmayan, kalıtsal özelliklerin ağır bastığı, hakkında her geçen
gün daha fazla bilgi sahibi olduğumuz bir rahatsızlıktır.
Hiperaktivite ise aşırı hareketlilik anlamına gelir. Ancak bu terim DEHB olan çocukların tümünü kapsamaz, çünkü Hiperaktivite olmadan
da DEHB bulgularına
rastlanabilir. Çocukların bazılarında en
belirgin şikâyet dikkat
süresinin çok kısa olması iken, bir kısmında aşırı hareketlilik ve
dürtüsellik ile ilgili belirtiler ön plana çıkar.
Çocukların önemli bir
kısmında ise her iki
gruptan şikâyetler bir
arada görülür.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
tanısı koyulurken bu
şikâyetlerin sayısı, süresi ve çocuğun hayatını ne ölçüde olumsuz
etkilediği önem kazanır. Aksi halde her çocukta belirli oranlarda görülebilen bu davranışlarla ilgili kararlar vermek
hem anne-babanın, hem çocuğun yanlış yönlendirilmesine yol açabilir.
DEHB Belirtileri Nelerdir ?
Genel olarak Hiperaktivite sorunu yaşayan
çocukların,yerlerinde duramadığı, oturması gerektiği halde oturamadıkları, sessiz sakin oyun
oynamakta güçlük çektikleri, yerli yersiz koşup
tırmandıkları, çok konuştukları, çoğu zaman
sorulan soru tamamlanmadan cevap vermeye
çalıştıkları, sıra beklemekte zorlandıkları, olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda
kestikleri gözlenirken;
49

Dikkat eksikliği sorunu yaşayan çocukların ise :
Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemedikleri, dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna
vermekte zorlandıkları, evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri kaybettikleri, konuşurken dinlemez gibi
göründükleri, detayları gözden kaçırdıkları, düzensiz oldukları, uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlandıkları ve bu yüzden
bu tip işlerden kaçındıkları, unutkan oldukları
ve ilgileri kolayca başka yönlere kaydığı gözlenmiştir.
DEHB olan çocukların her iki gruptan ayrı ayrı
özelliklerin bazılarını ya da hepsini kapsayan
tutum ve davranış içinde oldukları söylenebilir.
DEHB Tanı Koyma Aşaması:
Belirtiler genellikle 4-5 yaşlarında
ortaya çıkar; huysuzluk, iştahsızlık,
uykusuzluk gibi
belirtiler bebeklik
dönemlerinde bile
gözlenebilir. Başlangıcı genellikle
üç yaş dolaylarında olmakla birlikte
tanı, düzenli öğrenim için gerekli
dikkat süresi ve
yoğunlaşmanın gelişmesinin beklendiği ilköğretimin birinci devresinde koyulmaktadır.
Aileler çoğu zaman okul öncesi dönemde dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, dürtüsellik belirtilerini gözlemlerler ancak tanı genellikle, çocuğun
okula başlamasından sonra konulur. Aile içinde
ve erken dönemde sorun yaratmasa da okul
gibi yapılandırılmış, kurallı ve kalabalık bir ortamda belirtiler daha belirgin hale gelir. Öğretmenler çok sayıda çocuğu gözlemleme imkânı
buldukları için dikkat ve kendini kontrol edebilmeyi gerektiren sınıf ortamında “ortalama” bir
çocuğun davranışlarına aşinâdırlar. Hiperaktivite ve dürtüsellik ile ilgili belirtileri daha çabuk
fark edebilirler.
DEHB ve diğer davranış sorunlarının tanısının
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konulması olabildiğince fazla kaynaktan bilgi
alınarak ve çeşitli değerlendirmeler sonucunda
gerçekleştirilebilir. Anne-baba ve çocukla yapılan görüşmeler, öğretmen ve okulun rehberlik
birimi, spor hocası, çocuğu yakından tanıyan
akrabalar gibi gerekli görülen diğer kaynaklardan bilgi alınması, anne baba ve öğretmen tarafından çeşitli test ve ölçeklerin doldurulması
DEHB tanısı konulurken uygulanan çeşitli bilgi
sağlayıcı yöntemler olarak sıralanabilir. DEHB
için bilişsel-davranışsal tedaviler (Psiko-pedagojik yaklaşımlar), özel eğitim programları, diyet düzenlemeleri, aile-hekim-okul işbirliğinin
sağlanması ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi
büyük önem arz etmektedir.
Daha sonraki aşama çocuğa hekim tarafından
fizikî muayene yapılmasıdır; ayrıntılı bir
fizikî muayene, işitme ve görme ile ilgili sorunlar da dâhil
karışabilecek diğer
tıbbi nedenlerin anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca çocukta, örneğin motor
becerilerde
sorun
olması gibi sinir sistemine ait gelişimsel
gecikmeler ile ilgili
bulgular varsa bunların erken dönemde
tanınmasını da kolaylaştıracaktır. DEHB
ile ilişkili olabilecek genetik sendromları ortaya
çıkaracaktır. Ancak, günümüzde DEHB tanısına yardımcı olacak herhangi bir laboratuar testi, beyin görüntüleme yöntemi ya da psikolojik
test yoktur. Yani DEHB olan bir çocuk ile DEHB
olmayan bir çocuk arasında bu testlerin istenme nedenleri açısından bir fark bulunmamaktadır. Saptanabilen belirgin anatomik değişiklikler olmaması, daha hafif ama önemli biyolojik
değişiklikler olmadığı anlamına gelmez, ilerleyen yıllarda daha gelişmiş görüntüleme ve test
sistemlerinin geliştirilmesiyle bunların da tespit
edilebilir hale geleceği düşünülmektedir.
Yakın zamandaki bilimsel araştırmalar beyin
kimyasındaki sorunların üzerinde durmaktadır.
Dopamin, serotonin, norepinefrin gibi maddelerle ilgili araştırmalar halen devam etmektedir.

DEHB tanısı konulan çocukların birinci dereceden akrabalarının % 25’inde de aynı problem
karşımıza çıkar, bu da kalıtsal faktörlerin önemli
olduğunu göstermektedir.
DEHB Neden Ortaya Çıkar:
DEHB ortaya çıkışında doğum öncesi ve doğum sırasında yaşanan bazı faktörlerin etkili
olduğu düşünülmektedir. Örneğin, gebelik sırasında annenin alkol kullanımı, ilaç kullanımı,
kötü beslenmesi, sigara kullanımı ya da çoğul
gebelik gibi faktörler etkili olabilirken; doğum
esnasında ve sonrasında yaşanabilen zor doğum, doğum esnasında ya da sonrasında
yaşanan tıbbi sorunlar, erken doğum, düşük
doğum ağırlığı, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları ve demir eksikliği gibi faktörlerin de etkili olabildiği gözlemlenmiştir. Yeni yöntemler
kullanarak daha ayrıntılı inceleme yapabilmeye
imkân veren çalışmaların sayısı günümüzde
de artmaya devam etmektedir Sonuç olarak,
DEHB’nin ev ortamı, yetiştirme biçimi gibi nedenlerden değil diğer nedenlerden kaynaklandığını kanıtlayan çok sayıda bulgu vardır. Bu,
ailenin kendini suçlamaması açısından oldukça
önemli bir noktadır.
Görme ve işitme bozuklukları, kötü beslenme,
akut ve kronik fiziksel hastalıklar, bazı dalma
nöbet tipleri, uyku bozukluklarına bağlı olarak
dalma ve dikkat eksikliği, kaygı (anksiyete) bozuklukları, ilaç tedavilerinden kaynaklanan beyin kimyası etkileşimleri nedeniyle ortaya çıkan
bazı sorunlar, özgül öğrenme güçlüğü ya da
zihinsel gelişme gerilikleri gibi sorunlar sıklıkla DEHB ile karıştırabilmektedir. Bütün bunlar
göz önüne alındığında çocukların doğru gözlemlenmesi, bu gözlemlerin uzmanlara doğru
ve objektif bir şekilde aktarılması, tanı aşamasında çok büyük önem kazanmakta ve yanlış
tanı sonra yanlış tedavilerin önüne geçebilme
imkânı sunmaktadır.
DEHB olan çocuklar, davranım bozukluğu,
depresyon, anksiyete bozuklukları (takıntılar,
korkular, kaygılar vb gibi), motor becerilerde
gecikmeler, çeşitli tik bozuklukları, Bipolar bozukluklar, gece altını ıslatma gibi diğer sorunları
da 2/3 oranında yüksek riskle birlikte yaşayabilirler. Tanı konulur konulmaz bu yöndeki değerlendirmelerin yapılması, eşzamanlı diğer
bozuklukların da araştırılması ve tedavisine
başlanması gerekir.

Tedavi aşamasında, her çocuk birbirinden farklı olduğu gibi her DEHB olgusu da birbirinden
farklı olduğu göz ardı edilmeden yaklaşımlar
uygulanır. Çocuğunuzu ya da öğrencinizi takip
eden uzmana bu konuda objektif biçimde yardımcı olmanız, uzmanın onun için üreteceği çözümlerin daha yaratıcı ve çocuğa özel olmasını
sağlayacaktır.
Yanlış bilgilendirme-yönlendirmelerle karşılaşılabileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır. En sık yapılan yanlışlardan birisi tedavi gerektiren bir çocuğu tedavisiz bırakmaktır. Bunun
gerekçesi olarak aileler sıklıkla psikiyatrik ilaçlardan çekindiklerini ifade ederler. Bu konuyla

ilgili mutlaka bu konuda uzman bir hekim ile
görüşülmesini önerilir. Kulaktan dolma bilgilere
güvenerek çocuğu zamanında tedaviden yoksun bırakmanın onun için ilerde başka riskleri
beraberinde getirebileceğini unutulmamalıdır.
DEHB Tedavisi ve Diğer Yapılması Gerekenler
Kesin tanı konduktan sonra uzman hekimin
belirleyeceği bir ilaç tedavisi ya da davranış
düzenleyici yaklaşımlar ve psikoterapilerle tedavi süreci başlatılır. Çocuğun davranışlarının
düzenlenmesinde aile ve öğretmene önemli
görevler düşer.
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Atatürk’ün
Bilinmeyen
Anıları
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SİZİN KENDİNİZE Mİ İTİMADINIZ YOK, TÜRK
HANIMININ FAZİLETİNE Mİ ?
Muallimler Ankara’da bir toplantı yapmışlar, bu
içtimaya iki-üç muallim hanım da iştirak ederek
salonda ayrı bir yere oturmuşlardı.
Muallim hanımların içtimaya gitmelerini hoş
görmeyen meclisin sarıklıları Gazi’ye şikayete
giderler. Gazi kızarak:
‘’Kimmiş muallimler cemiyet reisi? Çağırın onu!’’
der. Mazhar Müfit birkaç dakika sonra içeri girince gürleyen bir sesle ona çıkışır:
‘’Siz Muallimler içtimada ne yapmışsınız? Ne
ayıp şey bu?’’
Mazhar Müfit şaşakalır. Gazi’den bu hareket mi
beklenirdi? Sarıklılar muzaffer bir ifadeyle gülmektedir. Sarıklılar neşe içinde iken, Gazi’nin
sesi hep aynı tonda devam eder:
‘’Olur şey değil, olur şey değil”
Mazhar müfit hala ayakta ve hala ne diyeceğini
şaşırmış bir halde cevap vermeye çalışır:
‘’Efendim vallahi...’’
‘’Bırak bırak ben hepsini biliyorum. İçtimaya
muallime hanımları da çağırdınız. Fakat onları
niye ayrı sıralara oturttunuz? Sizin kendinize mi
itimadınız yok, Türk hanımlarının faziletine mi?
Bir daha öyle ayrılık gayrılık görmeyeyim, anladınız mı ?’’

YURDUMUN
TOPRAĞI
TEMİZDİR
İngiltere Kralı Edward
İstanbul’a geldiği zaman,
yatından bir motora binerek
Dolmabahçe Sarayı’na yanaşır.
Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir.
Deniz dalgalı olduğundan, kralın bindiği
motor, sürekli inip çıkmaktadır. Kral rıhtıma
çıkmak istediği bir sırada, eli yere değerek
tozlanır. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan, kral da ona elini uzatmadan önce
mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen
devreye girer ve:
‘’Yurdumun toprağı temizdir, elinizi kirletmez.’’
diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarır.

SEN HAYATINDA BÖYLE BİR AĞAÇ
YETİŞTİRDİN Mİ Kİ KESECEKSİN !

AMERİKALI KADIN GAZETECİ
Niyazi Ahmet Banoğlu anlatıyor:
Bir Amerikalı kadın gazeteci, Atatürk’e:
‘’İşlerinizde nasıl başarılı oluyorsunuz? ‘’ diye
sormuş ve şu cevabı almıştı:
‘’Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur, diye düşünürüm.
Engelleri kaldırdım mı, iş zaten kendi kendine
yürür.’’

Bahçe mimarı Mevlüt Baysal anlatıyor:
Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki bahçesini yapıyordum. Bir gün Atatürk, yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir
ağacın Atatürk’ün geçeceği yolu kapadığını
gördük. Ağacın bir yanı dik bir sırt, diğer yanı
suyu çekilmiş bir havuzdu. Ata, havuz etrafındaki kısma yaslanarak karşı tarafa geçti. Derhal
atıldım:
‘’Emrederseniz derhal keselim Paşam.’’ Bir an
yüzüme baktı, sonra:‘’Sen hayatında böyle bir
ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin!’’
SAKARYA’NIN DEĞERİNİ KÜÇÜLTMÜŞ
OLURSUNUZ DOSTUM
Sakarya Zaferi’nin üzerinden yıllar geçmiştir.
Dönemin ünlü ve bir o kadar yetenekli ressamlarından biri, Mustafa Kemal’e Sakarya Savaşı’nı
53

gösteren bir tablo hediye eder. Savaşın tüm
heybet ve azametiyle işlenmeye çalışıldığı bu
tabloda Ata, ön planda yağız bir savaş hayvanına binmiş olarak tasvir edilmiştir. Ressam, bu
kompozisyon karşısında tebrik beklerken, Mustafa Kemal’in:
‘’Bu tabloyu kimseye göstermeyin.’’ demesi
üzerine şaşırıp kalır. Herkes ne söyleyeceğini
bilemez halde birbirlerine bakarken Mustafa
Kemal şu açıklamayı yapar:
‘’Savaşa katılmış olan herkes bilir ki, hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti; bizim de
onlardan arta kalır yanımız yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da, savaşçıları da böyle
güçlü kuvvetli göstermekle, Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum.’’

Atatürk:
‘’Bu uyarı hepimiz için ve her şey için bir prensip olmalıdır.’’ cevabını verdi.

BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN
Atatürk, yurdumuzu ziyaret etmekte olan Yugoslav Kralı Aleksandr ile İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda konuşurken, konuk Kral şöyle der:
‘’Ekselans. Biz Türkleri çok severiz. O kadar çok
ki, vaktiyle Cihan harbinin sonunda Lloyd George Batı Anadolu’yu Yunanistan’a teklif etmeden
evvel bize teklif etmişti. Fakat biz Yugoslavlar,
Türkleri çok sevdiğimiz için George’un bu önerisini kabul edip Anadolu seferine çıkmadık.’’
Atatürk, Kral’ın bu sözlerine şu cevabı verir:
‘’Haşmetmeap, evvela bize karşı olan sevginize
teşekkür ederiz. Sonra büyük geçmiş olsun! ‘’

Atatürk ne kadar bir asker, komutan, yönetici
olsa da; duyguları, sevinçleri, sinir ve neşesi
bizden biriydi. Ulusuyla bütünleşme yöneliminin en tipik göstergelerinden biri de şu kısa öyküde belirlenir:
Cumhuriyetin on ikinci yıl dönümü için bir sıra
dövizler hazırlanmıştır.
Bunlar içinde şöyleleri vardır:
‘’Atatürk bizim en büyüğümüzdür.’’, ‘’ Atatürk
bu milletin en yücesidir.’’ ‘’Türk Milleti asırlardır
bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı.’’ ‘Atatürk
listeyi dikkatle gözden geçirir. Bunlar ve bunlara benzeyenleri çizerek, hepsinin yerine kendini en iyi ifade eden şu satırları yazar:
‘’Atatürk bizden biridir.’’

HERKES İÇİN LÜZUMLU BİR İHTAR

MERHABA ASKER

Muzaffer Kılıç anlatıyor:
Erzurum’dan kongre için Sivas’a geldiğimizde,
Mustafa Kemal’in karargahı olarak, Sivas lisesini hazırlamışlardı. Paşa, kendisine hazırlanan
odaları dolaşırken, yatak odasında, karyolanın
arkasında bulunan sarı satırlı atlas yastık gözüne ilişti. Yastığın üzerinde, koyu renk bir ibrişimle işlenmiş şu beyit vardı:
Cihanın cahına mağrur olup incitme insanı.
( Dünyanın şaşasıyla gururlanıp incitme insanıları) Süleman-ı zaman olsan bırakırsın bu eyvanı (Zamanın Süleymanı da olsan bırakırsın bu
dünyayı) Atatürk, yazıyı okuduktan sonra durdu. Mazhar Müfit Bey’i çağırttı. Beyti ona okuttu. Mazhar Müfit:
‘’Paşa’m, bu sizin için yazılmış değil.’’ deyince,

Ziya Kılıç anlatıyor:
Yıl 1909... Beşinci Kolordu Kurmay Başkanlığına katılan Yüzbaşı Mustafa Kemal, Selanik’teydi. 38. Merkez Alayı Kumandanı Albay Saadettin Bey tedavi için İstanbul’a gitmek üzere izin
aldı. Saadettin Bey’in, yerine kimi bırakacağını
herkes merak ediyordu.Sonradan Saadettin
Bey’i Kolağası Mustafa Kemal’in temsil edeceğini öğrendik.Şaşırdık. Çünkü Mustafa Kemal
henüz kıdemli bir yüzbaşıydı, kendinden daha
üst rütbede olanlar vardı.
Büyük rütbeli subayların şaşkınlıkları çabuk
geçti. Mustafa Kemal, bütün subaylara kendini
sevdirmişti. Kenti gezerken, halka karşı davranışlarına tanık olanlar, kendisine hayranlık duyuyorlardı. Şimdi, onun böyle görevde ne yapa-
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cağını merak ediyorduk.
Alayın Mustafa Kemal tarafından teslim alındığı günü, belki de tarihimizde önemli bir dönüm
noktası olarak kabul etmemiz doğru olur.
O gün Mustafa Kemal alayı selamlamaya beyaz bir atın üzerinde gelmişti. Bütün gözler ondaydı. Alay’ın önüne gelince selam durumuna
geçti, sonra hızla atından yere atladı. Yürüyerek askeri selamlayacaktı.
‘’Selamün aleyküm asker! ‘’ demesini bekliyorduk. Ama hiç beklemediğimiz bir şey oldu;
Mustafa Kemal:
‘’Merhaba asker!’’ dedi.
Bu, ilk kez karşılaşılan bir durumdu. Askerler
nasıl yanıt vereceklerini bilmiyordu. Birkaç saniyelik sessizliği İstanbullu askerler bozdular:
‘’Merhaba Bey’im...’’
Ordu ilk kez bir kumandanından, ‘’Merhaba Asker’’ selamını almıştı.

GAZİ’Yİ TANIR MISIN BABA?
Salih Bozok anlatıyor:
Bir gün Çankaya civarında bir köylü evine gitmiştik. Girdiğimiz kulübede, ihtiyar bir köylü ile
karısı oturuyordu. Bize ikram ettikleri kahveleri
içerken Atatürk, köylü ile konuşmamı söyledi.
Ben bu emre itaat için aksakallı köylüye ilk aklıma gelen suali sordum:
‘’Gazi’yi tanır mısın baba?’’ İhtiyar beni, saçma
sapan bir sual sormuşum gibi alaycı bir şekilde
süzdü:
‘’Gazi’yi tanımayan mı var?’’ dedi ve ilave etti:
‘’Ben görmedim ama her hafta Hacı Bayram
Veli Camii’nde cuma namazı kılarmış. Ta göbeğine kadar sakalları varmış. Melek gibi nurlu
yüzü, Peygamber gibi mübarek bir ihtiyarmış!’’
Gülmemi güç tutarak, Atatürk’ün sakalsız ve
genç yüzüne baktım.O, kaşlarını kaldırarak
kendini tanıtmamamı emretti. Dışarı çıktığımız
zaman da güldü ve:
‘’Varsın, o da öyle bilsin. Hakikati öğrenmek
belki biçarenin hayalini yıkar, onun hayalindeki
şirin sakallıyı öldürüp sevgisini kaybetmekte ne
mana var? ‘’
ÖLÜMÜNDEN SONRA...

JAPON VELİAHTININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ
Japon Veliahtı Türkiye’yi ziyarete gelmiştir. Büyük ve mükellef bir ziyafet sofrasında yenilir, içilir. Atatürk, bir aralık Japon tarihinden söz açar
ve bir meydan muharebesini anlatır.
Japon veliahtı hayret etmiştir. Atatürk, tarihten
mitolojiye geçer ve yine Japon mitolojisinden
konuşmaya devam eder. Veliaht’ın ağzı açık
kalır.Söz nihayet edebiyata intikal eder, Atatürk:
‘’Japon Şiiri’nin dünya edebiyatında çok büyük
etkileri vardır...’’ diyerek meşhur Japon şairlerinden mısralar okur. Veliaht;
‘’Bunları nereden biliyorsunuz?’’ diye soramaz.
Fakat Atatürk’ün bilgi ve hafızasına hayran kalmıştır. Ama Atatürk hep böyledir. Her şeyi planlı
yapar ve uygular. O, bütün bunları, veliaht gelmeden on gün önce tercümeler yaptırarak öğrenmiştir.

Sene 1938, 10 Kasım... İstanbul Üniversitesi’nde
saat 9’u 5 geçenin meşum haberi duyulmuş...
Bir alman profesör var, Hukuk Fakültesi’nde, o
da duymuş, şaşırmış. Derse girsin mi, girmesin mi, bir türlü karar veremiyor. O sırada aklına
rektöre müracaat etmek gelir. Kalkar, yanına gider. Aralarında şu konuşma geçer:
‘’Efendim, tereddütteyim. Acaba ne yapsam? ‘’
‘’Sizde büyük bir adam ölünce ne yaparlarsa,
onu yapın.’’ İşte o zaman Alman profesör kollarını iki yana sarkıtarak:‘’
Bizde bu kadar büyük bir adam ölmedi ki’’ der.

Kaynak:
Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları / Hulusi Turgut
Atatürk’ün İstanbul’daki Günleri / Niyazi Ahmet Banoğlu
Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor / Salih Bozok
Atatürk’ten Gençliğe Unutulmaz Anılar/ Ahmet Gürel
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İnternet Çağında Pozitif Ebeveynlik - Dr.Faruk Öndağ
Timaş Yayınları - 192 sayfa
Dr. Faruk Öndağ İnternet Çağında Pozitif Ebeveynlik’te ebeveynlere günümüzde de doğal çocuk yetiştirebilmenin mümkün olduğunu söylüyor.
Hayata anlam ve tat katan zorlukların nasıl da istenesi bir şey olduğu, çalışmaya karşı geliştirilen isteksizliğin altında yatan temel neden, eğitimde doz aşımının getirdikleri, çocuğa üzülmesin diye sunulan konforun sonuçları ve daha birçok konu ebeveynleri bekliyor.
Faruk Öndağ’ın yıllara dayanan tecrübesinden süzülen yaşanmış örnekleri birbirinden keyifli çizimler ve fotoğraflar eşliğinde İnternet Çağında Pozitif Ebeveynlik’te merakla okuyacaksınız.

Oyuncu Anne - Şermin Çarkacı
Elma Yayınevi - 160 sayfa
Ah be annesi, Çocuğunu al spora götür, oradan çık baleye git, oradan
çık tenise, dönüşte oyuncakçıya uğra, alabildiğini al, çeşit çeşit oyun
gruplarına üye ol, odasına pahalı oyuncakları yığ, eve gelince aç televizyonu sen de elinde cep telefonun yanında otur. Aaaa noldu, o kadar
koşturdun ama çocuğun yine mi mutsuz? Ev işleri, hayat telaşı, o kurs bu
kurs derken büyüyüverdi çocuklar değil mi? Gel, gerçek nitelikli zamanın
peşinde ol ve onunla oyna. Yeterince yaratıcı değilim ve ne yapacağımı
bilmiyorum diyorsan, senin için yüzlerce oyun fikri paylaştım. Hepsi çok
kolay, çok eğlenceli ve verimli. Hepsi üç çocukla bizzat denendi. Hadi
sıva kollarını, birlikte mutlu çocuklar büyüteceğiz (Tanıtım Bülteninden)

Kitaplardan Korkan Çocuk - Susanna Tamaro
Can Çocuk Yayınları - 56 sayfa
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı kitabıyla ülkemizde çok sevilen Susanna
Tamaro, çocuklar için de kitaplar yazdı. Kitaplardan Korkan Çocuk, onun
en sevilen çocuk kitabı. Henüz sekiz yaşında olan küçük Leopold her yıl
olduğu gibi sekizinci doğum gününde de, annesiyle babasının getirdikler
armağan paketini heyecanla açar ve ne yazık ki, o çok sevdiği, sahip olmak
için can attığı koşu ayakkabısı yerine parlak kaplı iki kitapla burun buruna
gelince hıçkırarak ağlamaya başlar ve kitapları yere fırlatarak odasına
kapanır. Leopold kitaplardaki kara kara harflerden, lekelerden başı dönen
Leopold’un büyüleyici hikayesi sürpriz bir sonla okuyucularını bekliyor.

Çocuk Gelişiminde Aile Ortamının Rolü - Yrd.Doç.Dr.Seval Erden
Çamlıca Çocuk Yayınları - 24 sayfa
Aile, çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en
önemli etkenlerden biridir. Anne-babalar çocuklarını yetiştirmek için ciddi
zaman, emek ve enerji harcarlar. Özellikle hayatın ilk yıllarında çocuğun gelişiminde anne-baba kadar önemli olan başka bir etken söz konusu değildir.
Bu doğrultuda, aile eğitimini önemseyen Çamlıca Çocuk Yayınları ailelere
rehber niteliği taşıyan Çocuk Gelişiminde Aile Ortamının Rolü isimli kitabı
hazırladı. (Tanıtım Bülteninden)
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Cahide Sonku Müzikali
05.11.2015 / 20:30
Düzce Üni. Cumhuriyet
Konferans Salonu / Düzce

TEDxIstanbul
21.11.2015 / 09:00
Volkswagen Arena / İstanbul

Tiyatro Keyfi bu yeni eserinde sanat ve özel yaşamı ile
bir döneme damga vurmuş
bir efsanenin, sinema ve tiyatro oyuncusu, Türkiye’nin
ilk kadın sinema yönetmeni
Cahide Sonku’nun olağanüstü ve dramatik yaşam
öyküsünü çağdaş bir müzikal olarak sahneye taşıyor.

Technology, Entertainment
ve Design sözcüklerinin baş
harflerinden oluşan TED,
“Paylaşmaya Değer Fikirler”
sloganıyla yola çıkan ve kar
amacı gütmeyen bir küresel
konferanslar serisidir.

Gökhan Erarslan’ın yazıp,
Kemal Başar’ın yönettiği
müzikalde, Cahide Sonku’yu
ünlü tiyatro oyuncusu Nilüfer Açıkalın büyüleyici bir
performansla canlandırıyor.
Müzikleri Orhan Enes Kuzu
imzası taşıyan eserin kostümleri ise Canan Göknil tarafından döneme uygun olarak hazırlandı.
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1984 yılından günümüze
uzanan konferanslar serisinin asıl amacı, farklı alanlarda bilgi sahibi kişilerin
konuşmalarıyla bilgi alışverişine zemin oluşturmaktır.
Dünya çapında şimdiye kadar 4 milyarın üzerinde izlenme rakamına ulaşan ‘TED
konferansları’ lisansıyla 21
Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek TEDxIstanbul’da
4 bin üzerinde katılım beklenmektedir.

Budapeşte Gipsy
Senfoni Orkestrası
21.11.2015 / 21:00
Ülker Arena / İstanbul

İstanbul Kitap Fuarı
07 - 15.11.2015
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi / İstanbul

1984 yılında efsanevî Macar Çigan viyolinist Sandor
Jaroka’nın cenazesinde tüm
ülke çapında bir araya gelen
Çigan müzisyenlerin sergilediği doğaçlama performans
öyle çok ses getirdi ki; 1985
yılında Budapeşte Çigan
Senfoni Orkestrası doğdu.

Bu yılki teması ‘Mizah: Hayata Gülümseyerek Bakmak’
olarak belirlenen fuarın ilk 4
günü, Onur Konuğu Romanya ülke standında Romanya edebiyatı ve kültürü tüm
renkleriyle yer bulacak. Fuarda, Onur Konuğu etkinlikleri kapsamında aralarında
Nobel edebiyat ödülü adayı
Mircea Carterescu ve Matei
Visniec gibi çok değerli yazarlar bulunan katılımcılarla
söyleşi, panel, şiir dinletileri,
müzik dinletisi ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

Macaristan’ın müzik ruhunun tutkulu bir şekilde vücut
bulmuş hali olan Budapeşte
Çigan Senfoni Orkestrası’nın
en önemli özelliklerinden
birisi partisyonlar olmadan
Liszt, Brahms, Tchaikovsky,
Strauss bestecilerin eserlerini çalmasıdır. Bu, durum
sanatçının içgüdüsel uyum
yoluyla müzikalitesini, virtüözlüğünü önplana çıkarır.

Ayrıca 100. yaşını kutladığımız Aziz Nesin’i anmak
üzere Nesin Vakfı işbirliği ile
söyleşi, panel ve bir de sergi
gerçekleştirilecek.
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Vedat Sakman
21.11.2015 / 21:00
CKM / İstanbul

İstanbul Oyuncak Müzesi
Hafta içi 09:30 / 18:00
Hafta Sonu 09:30 / 19:00

Vedat Sakman’ın 50. sanat
yılı, özel bir konser projesi ile
senfoni orkestrası eşliğinde
kutlanacak. Sakman’ın sanat
hayatındaki 50 yılını anlatan,
müzikal geçmişinde kilometretaşı olmuş, klasikleşmiş
eserlerini senfoni orkestrasının da katılımı ile geniş bir
müzikal platforma taşımayı
amaçlayan proje, sanatçının
hayatında önemli yer tutmuş
üç büyük şehrimizden başlıyor.

Uygarlık tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir
öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunmayı planlayan Sunay Akın tarafından pek çok
ülkedeki koleksiyonerlerden,
antikacılardan ve açık arttırmalardan kitaplarının ve de
gösterilerinin telifleriyle satın
aldığı oyuncak tarihinin en
değerli eserleriyle kurulan
İstanbul Oyuncak Müzesi,
üç kuşağın bir arada zaman
geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir
mekan olma özelliği sayesinde ziyaretçilerine keyifli
saatler vaad ediyor. Müzede
ayrıca çocuklar için zaman
zaman seramik, ebru, resim,
müzik, tiyatro atölyeleri de
düzenleniyor.

Bu konserler sonrasında sezon içerisinde farklı şehirler
ve konser salonlarında sergilenmesi planlanan proje
sonunda konserin albüm ve
DVD’si de, Sakman hayranları için raflarda yerini alacak.
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David Helfgott
02.12.2015 / 20:30
Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi / İzmir

St.Petersburg
Bale Topluluğu
03.12.2015 / 21:00
TİM Show Center / İstanbul

Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen
ve hayatı Oscar ödüllü “Shine” filmi ile beyazperdeye
aktarılan şizofreni hastası
David Helfgott, 12 yıl tedavi görmesine sebep olan
Rachmaninov’un 3. Piyano
Konçertosu’nu çalmak için
İzmir’e geliyor. Helfgott’un
“The Last Great Romantic,
Rahmaninov” albümü 4 milyondan fazla sattı ve “Billboard” dergisi tarafından en
başarılı klasik müzik albümü
seçildi. Pavarotti futbol fanatiklerine operayı sevdirdi, David Helfgott da hayatı
boyunca hiç klasik müzik
konserine gitmeyecek olan
insanlara piyanoyu ve klasik
müziği sevdiriyor.

1994 yılında Konstantin
Tachkin tarafından kurulan
Saint Petersburg Bale Topluluğu, günümüzde 6 kıtada,
yılda 200’den fazla gösteriyle izleyenleri büyülüyor.
Dünyada, devlet ve sponsor desteklerinden bağımsız
olarak çalışmalarını sürdüren tek klasik bale topluluğu
olan ve Londra’daki ünlü Coliseum, Paris’teki Champs Elysées Théatre, Tokyo’daki
Bunkamura Hall, Taipei ve
Pekin’deki Ulusal Tiyatrolar
gibi dünyanın en prestijli salonlarında gösteri yaparak
dünya basınının odağı haline gelen topluluk 3-6 Aralık
tarihleri arasında İstanbul’da
sahne almaya hazırlanıyor.
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Türk Siyasetinin Unutulmaz İsmi Süleyman Demirel’i Kaybettik
1924 Yılında Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de dünyaya
gelen ünlü siyasetçi Süleyman Demirel siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi. 41 yaşında Başbakanlık koltuğuna oturan en
genç Başbakan, 40 yaşında parti Genel Başkanı olan en genç politikacı ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en genç Genel Müdür rekorlarını kırdı.16 Mayıs 1993 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 9.
Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 2000 yılına kadar görevini sürdürdü.
Fötr şapkası, kendine özgü unutulmaz sözleri, hazır cevaplığı, siyasi çözümlere olan inancı ve çabasıyla Türk siyasetinde kendine has
bir yer edinen Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015’te, tedavi gördüğü
hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90
yaşında hayatını kaybetti.
Türkçeye Aşık Eğitim Duayenimiz, Erdoğan Turhan Aramızdan Ayrıldı
Vakfımızın kurucularından, Öğretmen Kıdemli Albay Erdoğan Turhan
1 Temmuz 2015 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
1935 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde hayata gözlerini açan Turhan, seksen
yıllık ömrünü Türk Millî Eğitimi’ne hizmet ederek geçirmişti. İstanbul’da tamamladığı orta öğretiminin ardından Silahlı Kuvvetler adına Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alan
Turhan, askeri okulların çeşitli kademelerinde öğretmen ve yönetici olarak
görev yaptı. 1978-1980 yılları arasında Fransa’da eğitim ve öğretim konularında görevlendirildi. Yurda dönüşünü takiben Millî Eğitim Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı ve Millî Güvenlik Konseyi Koordinatörü olarak görev yaptı.19
Şubat 1981’de kurulan Millî Eğitim Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve beş farklı dönemde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.1984’e kadar Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Danışma
Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı, Askeri Okullar Müfettişliği görevlerini yürüttü ve eğitim camiasının
güler yüzlü, nazik ve saygın kişileri arasına ismini altın harflerle yazdırdı.
Değerli Kurucumuz, Yönetim Kurulu üyemiz, eğitim ve bilim insanı Erdoğan Turhan’ı saygıyla yâd
ediyor, sevenlerine ve Millî Eğitim camiamıza baş sağlığı diliyoruz.
Değerli Bağışçımız Hatice Çalış’ı Kaybettik
Bir Cumhuriyet kadını, fedakar bir vatandaş, sorumluluk sahibi yüce gönüllü insan, değerli bağışçımız Hatice Çalış hanımefendi Temmuz ayında
aramızdan ayrıldı.Cumhuriyetle birlikte doğan, Yunanistan’ın Kavala şehrinden mübadele ile ana vatanına dönen değerli bağışçımız daha küçücük bir
bebekken babasını kaybetti. Annesinin binbir fedakarlıkla okuttuğu Hatice
Hanım, mezun olduktan sonra Sümerbank’ta çalışmaya başladı. Hamileliğinin son günlerinde bebeğini, kısa bir süre sonra da eşini kaybetti.Hayatının bundan sonraki döneminde kendini akrabalarına ve etrafında yardıma
muhtaç durumda olan insanlara yardım etmeye adadı ve İstanbul Yeşilköy
ve Çınarcıkta bulunan iki gayrimenkulünü “Gençlerin okumaları için bir vatandaş olarak görevimi yerine getirmeye, Millî Eğitim Vakfı aracılığıyla onlara yardım etmeye karar verdim” diyerek Vakfımıza bağışladı. Saygıdeğer
bağışçımızın ailesine ve sevenlerine sabır, kendisine rahmet diliyoruz.
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fyodor dostoyevski
mühendislik
fakültesi mezunu
dünya edebiyat tarihine adını altın
harflerle yazdırdı

SİZ BİR DİPLOMADAN ÇOK DAHA FAZLASISINIZ,
BİZ DE ÖYLE !

ÖĞRENCİLERİNİ MİLLÎ EĞİTİM VAKFI’NIN 34 YILLIK EĞİTİM
TECRÜBESİYLE HAYATA HAZIRLAYAN MEV KOLEJİ’NDE
ÇAĞDAŞ VE YÜKSEK NİTELİKLİ EĞİTİM, EN GÜNCEL EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ İLE BİRLİKTE SUNULUYOR.

MEV KOLEJ’Lİ OLMANIN AVANTAJLARINI
ÖMÜR BOYU YAŞAMAYA HAZIR OLUN.

MEV KOLEJİ - Ankara Okulları
MEV KOLEJİ - Basınköy Okulları
MEV KOLEJİ - Büyükçekmece Okulları
MEV KOLEJİ - Güzelbahçe Okulları

0.312.235 03 54 - www.mevkolejiankara.k12.tr
0.212.425 80 20 - www.mevbasinköy.k12.tr
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0.212.886 42 42 - www.mevbuyukcekmece.k12.tr
0.232.234 28 88 - www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr

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 Türkiye’deki 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 35030 / Manavkuyu Bayraklı / İZMİR
Telefon: 0 232 347 43 43
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