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BAŞKAN’IN MESAJI

Prof.Dr. A.Galip
KARAGÖZOĞLU
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okuyucular,
Saygıdeğer bağışçılarımız,
Bildiğiniz gibi uluslararası bir eğitim değerlendirme testi olan ve her üç yılda bir, on beş yaş
grubunda, yaklaşık beş yüz binin üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen PISA sınavının 2016 sonuçları açıklandı ve maalesef Türkiye önceki sonuçlara göre geriledi.
Otuz beşini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinin oluşturduğu
yetmiş iki ülke ve ekonomik bölge arasında Türkiye kendine ellinci sırada yer bulurken, önceki
testlere göre de performansı geriledi. PISA 2016 sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler
Matematik, Bilim ve Okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya,
Estonya, Finlandiya ve Kanada otuz beş OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler oldu.
OECD ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde 7.7’si bilim konusunda testte en yüksek
sonuçları alırken; Singapur’da 4 öğrenciden 1’inin, Tayvan, Japonya, Finlandiya’da 7 öğrenciden 1’inin de bu seviyede olduğu tespit edildi.
Yirmi ülkede ise öğrencilerin sadece yüzde 1’inden azı en yüksek notları aldı. Bu ülkelerden
biri de oranın yüzde 0,3 seviyesinde olduğu Türkiye. Finlandiya ise, kız öğrencilerin bilimde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu tek ülke. OECD ülkelerinde erkek öğrencilerin
yüzde 25’i, kız öğrencilerin yüzde 24’ü ileride bilim ile ilgili bir işte çalışmak istediğini söylüyor. Kız öğrencilerin çoğu sağlık sektöründe çalışmak istediğini belirtirken, erkek öğrencilerin
çoğu ise bilişim ve iletişim teknolojilerin ya da mühendislik alanında çalışmak istiyor.

2

MEV EĞİTİM

BAŞKAN’IN MESAJI
Singapur, Hong Kong (Çin), Makao (Çin) ve Tayvan
Matematik konusunda başı çekiyor. Japonya’daki
öğrencilerin performansı ise OECD ülkeleri arasında en iyisi. Türkiye’deki öğrencilerin matematik
testindeki başarı ortalaması OECD ülkeleri ortalamasının altında. Türkiye’nin başarı seviyesi Birleşik
Arap Krallığı, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Trinidad ve Tobago, Tayland ve Arnavutluk ile benzerlik gösteriyor.
Singapur, Hong Kong (Çin), Kanada ve Finlandiya
okumada en iyi performansı gösteren ülkeler olurken; İrlanda, Estonya, Güney Kore, Japonya ve Norveç de OECD ortalamasının üzerinde kaldı.
41 ülkenin OECD ortalamasının altında performans sergilediği sonuçlara göre Türkiye ve Meksika listenin en sonunda yer aldığı OECD ülkeleri arasında Kanada ve Finlandiya başı çekiyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
ülkeleri başta olmak üzere, dünya ekonomisinin
yüzde 80’ini temsil eden 64 ülkedeki 15 yaş grubu öğrencilerin eğitim durumları incelenerek ve
2012’de yayımlanan PISA sonuçlarını öncekilerle
karşılaştırarak bir rapor hazırlandı. Raporda Türkiye, tüm alanlarda OECD ortalaması altında kalsa
da, değerlendirmelere ilk kez katıldığı 2003’den
bu yana Matematik’te iyileşmekte olduğu belirtiliyor. Brezilya, Almanya, İtalya, Meksika, Polonya,
Portekiz, Rusya, Tunus ve Türkiye’nin matematik
performansı düşük öğrenci sayısını en fazla azaltan
ülkeler olduğu belirtildi.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda görüyoruz ki; 15 yaş grubu öğrencilere yaşlarının
üstünde bir matematik eğitimi veriyor, öğrenciye her şeyi bir anda yükleme anlayışıyla hareket
ediyoruz. Ancak herşeyi verelim derken öğrenciye aslında çok az matematik veriyoruz. Öğrenci de bu ağır yüklemenin altından kalkamadığı için matematikten soğuyor. Çocuklarımız tüm
Dünya ülkelerinin çocukları kadar zeki. Ancak müfredat mutlaka hafifleştirilerek çocuklarımız
için daha sevimli hale getirilmeli ve öğrencinin daha kolay anlaması için matematik görselleştirilmeli. Matematik sonuçlarına baktığımızda Türkiye’nin Matematik okur-yazarlığı konusunda
ne kadar geride kaldığını üzülerek görüyoruz, bu ağır Matematik müfredatı yerine yaş grubuna
yönelik eğitim yapabilirsek, yıllar içinde hem Matematikte hem de diğer alanlarda giderek iyileşen bir grafik yakalayabileceğimize inanıyorum.
Tabii müfredatın yanı sıra öğretmenlerimizin de
Matematik öğretirken derste “kitapta ne yazıyorsa
anlatır geçerim” mantığına son vermesi, çocukların
dilinden konuşarak eğitim vermesi büyük önem arz
ediyor.
Hepinize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyor, ilerleyen yıllarda eğitimimiz adına çok daha güzel haberler alabilmeyi ve paylaşabilmeyi diliyorum.
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MEV Eğitim Güneşi 36 Yaşında !
Vakıf Kurucularımız, Yönetim Kurulu Başkanımız,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Vakıf yöneticilerimiz,
MEV Koleji yöneticileri, öğretmenleri, velileri ve
öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen
tören, kortejimizin Aslanlı Yol’un başında buluşarak tören düzeni almasıyla başladı. Aslanlı yol
boyunca yürüyerek mozole önüne gelen heyetimiz Atamızın huzurunda gerçekleştirilen saygı
duruşu ve mozoleye çelenk sunumunun ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirerek Mîsak-ı Millî
Kulesine geçti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Prof.Dr Galip Karagözoğlu Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:
“Büyük Önder Atatürk, Millî Eğitim Vakfı’nın
36’ıncı kuruluş yılında kurucularımız, eğitim
gönüllüsü bağışçılarımız, yöneticilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar koruma ve
kollama görevini verdiğiniz sevgili gençlerimiz
ile onları ilkeleriniz doğrultusunda yetiştiren
değerli öğretmenlerimizle huzurunuzdayız.
Kurulduğu günden itibaren; evrensel değer-
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lere saygılı, lâik cumhuriyete bağlı, anayasal
düzen ve hukukun üstünlüğünü esas alarak hareket eden Vakfımız, ülkemizin çağdaş uygarlık
düzeyinin de üzerine çıkarılmasında azimli ve
kararlıdır. Bu bakımdan, millî eğitimimize verdiği destek, katkı ve hizmetleri şüphesiz artarak
devam edecektir. Manevî huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şâd olsun.”
Yönetim Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Galip
Karagözoğlu’nun Anıtkabir Özel Defterini imzalamasının ardından resmî tören sonlandı.
Törenin ardından Anıtkabir Komutanı P.Albay
Ahmet Nurtan heyetimizi ve öğrencilerimizden
seçilen temsilcileri makamında kabul etti. Gerçekleşen görüşmede, Atatürk ilke ve devrimlerinin her alanda olduğu gibi; eğitim alanında da
kararlılıkla uygulanmasının, ülkemizin geleceği
bakımından önemi vurgulandı. Ziyaret, MEV
Koleji öğrencilerinin Anıtkabir Komutanlığı için
hazırladığı eserin Anıtkabir Komutanı P.Albay
Ahmet Nurtan’a takdimi ile son buldu.

Millî Eğitim Vakfı’ndan Haberler

Değerli Bağışçımız
Hüdai Gürbüz’ü
Kaybettik
1 Ekim 1923’de Romanya’da doğan daha sonra
ailesiyle birlikte Gelibolu’ya yerleşen Gürbüz,
Kepirtepe Köy Enstitüsü 1944 mezunuydu.
Savaş yıllarının ardından Türkiye’de çocukların eğitimi için gösterdiği çabayla Türkiye’nin
üstün başarılı öğretmenleri arasında gösterilerek devlet radyosundan adı anons edilen
Gürbüz’ün eğitime olan aşkı doksan dört yıllık
hayatı boyunca hiç sönmedi.

7. Eğitim Fuarı’nda
Standımıza Yoğun İlgi
Ankara ATO Congressium Fuar alanında düzenlenen “7. Eğitim Fuarı”nda veli adaylarıyla
ve sektör temsilcileriyle buluştuk. MEV Koleji
standına yoğun ilgi gösteren katılımcıları Millî
Eğitim Vakfı’nın 36 yıllık eğitim deneyimiyle biçimlenen ve Atatürk ilke ve inkılaplarını temele
alarak çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen
“MEV Eğitim Kültürü” hakkında bilgilendirdik.

17 Ağustos Marmara Depremi’nde oğulları
Yalçın, gelinleri Esin ve torunları Melodi Işıl’ı
kaybeden Gürbüz çifti bu anlatılmaz acı içinde kaldıktan sonra tüm mal varlıklarını satarak
Millî Eğitim Vakfı’na bağışladı ve Validebağ
Huzurevi’ne yerleşti. Eşi Melahat Gürbüz’ü 1
Ekim 2012 tarihinde 87 yaşındayken kaybeden
ve 16 yıldır huzurevinde kalan değerli bağışçımız bir süredir çeşitli rahatsızlıklarla mücadele
etmekteydi.
Ürettiği medikal dolaplarla organ nakli bekleyen hastalara şifa niteliğindeki çabasına tanık
Emektar öğretmen çiftimizin bağışları ve Vakfı- olduğumuz MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulmızın desteğiyle Çekmeköy’de yaptırılan Millî ları okul öncesi öğrenci velimiz Hakan Vardarlı,
Eğitim Vakfı Melahat-Hüdai Gürbüz İlköğretim Güzelbahçe Okullarımızın yanı sıra Ankara ve
Okulu bağışçılarımızın adıyla sonsuza kadar ya- İstanbul’da bulunan toplam dört okulumuzun
şayacak.
revirlerine de ürettiği dolaplardan birer örnek
bağışladı. Velimize göstermiş olduğu nezaket ve
Biz de Millî Eğitim Vakfı olarak hayırsever ba- hassasiyet nedeniyle Millî Eğitim Vakfı Yönetim
ğışçımıza Allahtan rahmet, sevenlerine ve eği- Kurulu adına hazırlanan teşekkür belgesini Kotim camiasına baş sağlığı diliyoruz.
ordinatör Müdürümüz Murat Zorluer takdim etti.

Sağlığa Büyük Hizmet
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5,5 Milyon Çocuğa
Trafik Eğitimi Verilecek Erasmus+ 30 Yaşında
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Sürücü Kursları
ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON)
arasında imzalanan “Trafik Bilinci Kazandırma
Eğitimi Protokolü” çerçevesinde, Türkiye genelinde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki yaklaşık
5,5 milyon çocuğa trafik eğitimi verilecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, projenin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen
programda “Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, yaptığı güzel işlere bir yenisini daha
eklemiş oluyor. Daha önce Sayın Valimizle bu
çalışmaların ilkokul sıralarına inmesi gerektiğini
görüşüyorduk. Bugün bu meseleye dair önemli
bir adım atmış bulunmaktayız. Bu noktada velilere, öğretmenlere ulaşmamız gerekiyor. Bu
çalışmanın bütün aktörlerle beraber desteklenmesi halinde güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. (Anadolu Ajansı)

3 Yeni Yabancı Dil

İlkokul 2’nci sınıftan itibaren yabancı dil dersi
kapsamında Korece, Urduca ve Farsça da seçilebilecek. Korece ve Farsça’nın yoğun talep
üzerine, Urduca’nın ise özellikle Afganistan ve
Pakistan gibi ülkelerde kullanılması nedeniyle eklendiği ifade edildi. Bundan önce okullarda İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,
Japonca, Rusça, Çince ve Arapça olmak üzere 9
yabancı dil okutuluyordu. (hurriyet.com.tr)
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İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni perspektif
geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri, Avrupa
vatandaşlığı fikrini daha iyi kavramaları veya gönüllülükle ilgili yeni motivasyon kazanmalarını
amaçlayan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle, üye olmayan bazı ülkelerin yararlanabildiği
eğitim ve gençlik programı Erasmus+ 30. yılını
kutluyor.
Zaman içerisinde okul ve yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve spor çalışmalarını da
kapsayarak genişleyen “Socrates”, “Leonardo
da Vinci”, “Hayatboyu Öğrenme”, “Gençlik”
gibi adlarla 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan
program, AB Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için “Erasmus+”
markası altında yeniden yapılandırıldı. Programın 30 yıllık geçmişinde yükseköğretimin yanı
sıra 1 milyon 400 bin katılımcı gençlik değişimlerinden, 1 milyon 300 bin öğrenci mesleki eğitimden yararlandı.
Yine aynı dönemde 1 milyon 800 bin eğitim ve
gençlik çalışanı, 100 bin genç gönüllü ve 100
bin lisansüstü eğitim öğrencisi programdan
hibe aldı. Toplam olarak bakıldığında ise 9 milyon kişi bu program aracılığıyla dünyanın çeşitli
ülkelerinde eğitim aldı, ders verdi, staj yaptı,
gönüllülük programında görev aldı ve mesleki
çalışmalarda bulundu. (hurriyet.com.tr)

‘Nanoteknoloji’ Yeni
Kimya Müfredatında

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), “Nanoteknoloji Çağı”na hazırlıklı olmak amacıyla milimetrenin milyonda biri olarak tanımlanan
Nanoteknoloji’nin lise kimya müfredat programı kapsamı alanına alınmasıyla ilgili değerlendirme çalışmaları sürdürülüyor. geleceğin bilimi” olarak adlandırılan Öğrenciler, müfredata
eklenen “enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler” konulu ünitede, nanoteknolojinin yanı sıra
biyokütle, bor ve sürdürülebilir yaşam ve kalkınma konularını da öğrenecek.

Her Öğrencinin Bir
Branşta Lisansı Olacak
MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait tesislerin okul
dışı zamanlarda gençlik ve spor faaliyetlerinde
kullanılmasına ilişkin imzalanan işbirliği protokolünün ana temasının, Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde eğitim-öğretime devam eden 18
milyon öğrencinin sportif yetkinliklerinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca tespit edilmesi ve buna
göre öğrencilerin eğitimlerinin yürütülmesi olduğunu söyledi.
Öğrencilerin yetkinliklerine göre eğitilmesi için
gerekli düzenlemelerin ise Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacağını dile getiren Tekin, bu çerçevede yönetmelik ve okullardaki müfredatların
gözden geçirileceğini ve söz konuısu protokolün uygulanmasına 2017-2018 eğitim öğretim
yılında geçileceğini ifade etti. (trthaber.com)

Milli Eğitim Bakanlığı
İstatistikleri Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından “Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 20162017 1. dönem” verileri açıklandı. Buna göre,
Türkiye’de örgün eğitimden 17 milyon 319 bin
433 öğrenci yararlanıyor. Verilere göre, örgün
eğitimdeki öğrencilerden 14 milyon 684 bin
664’ü resmi, 1 milyon 204 bin 963’ü özel ve 1
milyon 429 bin 806 öğrenci ise açık öğretim
kurumlarında okuyor. Resmi okullarda eğitim
gören 14 milyon 684 bin 664 öğrencinin yüzde
51’ i erkek , yüzde 48,’u ise kız. Özel okullarda
ise bu oran yüzde 54,2’si erkek, yüzde 45,8’i
kız öğrenci olarak görülüyor. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim
içerisindeki oranı yüzde 6,96 olarak gerçekleşti. Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde
82,54. Net okullaşma oranları sırasıyla okul öncesinde 5 yaşta % 58,79 ilkokul % 91,16, ortaokul % 95,68 ve lisede % 82,54 oldu. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı
2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794
iken 2016-2017 eğitim öğretim yılında 1 milyon
5 bin 380 oldu. Bu öğretmenlerin 881 bin 832’si
resmi okullarda, 123 bin 548’i özel okullarda
görev yapıyor. Öğretmenlerin yüzde 43,35’i erkek, yüzde 54,3’ü de kadın. Öğretmenlerden
661 bin 846’sı temel eğitim kademesinde görev yaparken yüzde 89,5’i resmi okullarda, yüzde 10,5,’i özel okullarda çalışıyor. 2016-2017
eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde örgün
eğitimde 52 bin 695 resmi okul, 9 bin 555 özel
okul olmak üzere toplam 62 bin 250 okul bulunuyor. Ayrıca resmi okullarda 581 bin 667 ve
özel okullarda 101 bin 94 derslik olmak üzere
örgün eğitimde toplam 682 bin 761 derslik bulunuyor. (Anadolu Ajansı)
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İnceleme

YARATICI
düşünme
Yaratıcı olmak neden önemlidir ?
			

Nasıl yaratıcı olunur ?
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Yaratıcılık nasıl geliştirilir ?

Dr. Pınar BİLASA
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D
Araştırma Görevlisi
Pek çok kez tanımı yapılan yaratıcılık kavramı,
yüzlerce araştırmaya konu olmuştur. Bazen “süreç”, bazen “ortaya konan ürün” bazen de “bir
tür kişilik yapısı” olarak tanımlansa da konu ile
ilgilenen herkesin ortaklaşa kabul ettiği tanım
genel olarak “yeni bir şeyin ortaya konması”dır.
Yaratıcılık konusunun tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Hindular, Konfüçyüs’çüler, Taoistler, Budistler gibi Doğu toplumlarına ait dinlerde yaratıcılık var olanı meydana çıkarma veya
taklitçilik olarak algılanmıştır. Batı toplumlarında ise insanın Tanrı ile ortak özelliklere sahip
olduğu ve bunu kullanma yetisinin insanın inisiyatifinde olduğuna inanılmıştır.
Ayrıca toplumların kolektivist ve bireyci sınıflama anlayışı yaratıcılığı da etkilemiştir. Bireyciliğin hâkim olduğu toplumlarda insanlık bireylerden oluşurken, kolektivizmin hâkim olduğu
toplumlarda ise millet, ırk, ümmet anlayışı ön
plandadır. Bireyci toplumlarda bireysel özgürlük ve her kişinin yaratıcı olabilmesi önemliyken,
kolektivist toplumlarda bireysel yaratıcılık istenmeyen bir durum olmuş sadece topluluğun çıkarlarına, gereksinimlerine uygun bir yaratıcılık
istenmiştir.
Fransız devrimiyle de birlikte Aydınlanma Çağı
olan 17 yy.-18 yy., Batı toplumunda düşüncenin
ve toplumsal yaşamın köklü değişikliklere uğradığı bir dönem olmuştur. Özgürlüğün sınırları,
sosyal ve politik önemi, özgür düşünce üzerindeki toplum ve devlet yaptırımları tartışılmaya
başlanmıştır. Bu süreçte yaratıcılık kelimesi direkt olarak kullanılmasa da, pek çok eserde hayal gücü kelimesini kullanılmaya ve hayal gücünün insanoğlunun düşünce sistemindeki önemi
sıkça ifade edilmeye başlamıştır. Yaratıcılık konusundaki en büyük gelişmelerden biri, hatta
mihenk taşı, yaratıcılığın bireysel bir farklılık
olup ölçülebileceğinin temellerinin Darwin ve

sonrasında Galton tarafından atılmış olmasıdır.
Bu iki teorisyen sayesinde yaratıcılık üzerindeki
mistik hava kalkmaya başlamış eğitim alanında
yaratıcılık çalışmaları ivme kazanmaya başlamıştır.
Yaratıcılığın eğitimde hız kazandığı yıllar 1950’li
yılların başıdır. Guilford’un Amerikan Psikologlar Derneğinde, sanayi toplumu olmanın ve
küreselleşmenin gereksinimi olarak yaratıcılığın
önem kazandığı ve eğitim alanında da yaratıcılık çalışmalarına gereksinim olduğuna dair yaptığı çağrı çok büyük bir ses getirmiştir. Bu çağrıdan sonra Sovyetlerin ilk yapay uydu Sputnik’i
fırlatması ve kazandığı başarı ise yaratıcılık çalışmalarına hız kazandıran bir diğer gelişme olmuştur. Sovyetlerin bu başarısını anlamaya çalışan gelişmiş ülkeler, başarının kaynağının üstün
yeteneklilerin eğitimi ve yaratıcılığa teşvik edilmesi olduğunu görmüşlerdir. Bu iki olay yaratıcılık çalışmalarının sayısını artırmıştır. Yaratıcılık
doğuştan gelmektedir ve her kişide bulunabilir.
Ancak yaratıcılığın sürekliliği, gelişimi, derecesi ve ortaya çıkışı kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesinin
nedenleri ise ilişkili olduğu; zekâ, kişilik, yaş,
aile ve eğitim gibi etmenlerden kaynaklanır. Bu
etmenler yaratıcılığın gelişmesini önemli ölçüde etkiler.
Zeki olmak için bütün bunları özgün bir biçimde kullanmak gerekmez, ancak yaratıcı olmak
için gerekir. Yani yaratıcı kişiler genellikle zeki
olsalar bile, zeki bireyler her zaman, her konuda
yaratıcı olmayabilir. Aralarındaki ilişki simetrik /
karşılıklı değildir. Okul sıralarında başarılı olmayan kimi bireyler, iş ve meslek hayatında yaratıcı
olabilir. Öte yandan ilgilendiği her konuda yaratıcı olabilen (“Rönesans insanı” denen) kişilerin
sayısı son derece azdır. Bu yüzden, yaratıcılığın, zekâ ve zihni yeteneklere indirgenemeyen
boyutları (nitelikleri) vardır. Yaratıcı düşünme
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özelliğine sahip olan bireylerin sık sık tek başına çalışmayı tercih ettiği, zorluklarla mücadele etmeyi sevdikleri görülmüştür. Genellikle
esnek olma, özgün düşünebilme, esprili olma,
yüksek hayal gücü, üretken ve bağımsız olma,
problemlere farklı açılardan bakabilme gibi kişilik özellikleri taşımaktadırlar.Bireylerin yaratıcılıklarının gelişmesinde ailenin rolü büyüktür.
Anne babaların çocuklarına karşı benimsedikleri davranış biçimleri yaratıcılığı etkiler. Yaratıcı
çocukların aileleri, çocuklarının davranışı üzerinde yüksek derecede ilgilidirler; çocuklarının
davranışlarını kontrol etmek için katı kurallara
bağlı değillerdir. Bu aileler, çocuklarına özgürlük sağlarlar. Çocukların, kendi kararlarını almalarına, esneklik ve özgürlük yolu ile hatalarının
üstesinden gelmelerine izin verirler. Ailelerin
çocuklarına bağımsız olmaları, yeni ve aşina olmayan fikirlerde risk almaları için izin vermeleri
onların yaratıcılık gelişimini desteklemektedir.

ya imkân vermesi, çevreye karşı duyarlı olmayı
sağlaması, hayal gücünü ve dikkati arttırması
gibi bireye birçok olanaklar sunmasıdır. Peki,
yaratıcı olmak neden önemlidir? Nasıl yaratıcı
olunur? Yaratıcılık nasıl geliştirilir?

Aileler, çocuklarını yapmış oldukları her türlü
faaliyetlerde mutlaka yüreklendirmeli ve onlara
yardımcı olmalıdır. Yaratıcı çocuklar yetiştirmek
için onların rahat hareket edebilecekleri ortamların mutlaka sağlanması gerekmektedir. Eğitimin tüm aşamalarında öğrenenlerin düşünmeleri ve düşüncelerini söylemeleri için olanak
sağlanması, öğrenenlerin düşüncelerinden dolayı eleştirilmemesi ve yargılanmaması yaratıcı
düşüncenin ortaya çıkması ve geliştirilmesi için
çok önemlidir. Yaratıcılık evresinin dört aşamadan oluştuğu bilinir. Bunlar: Hazırlık, kuluçka,
ilham ve kontrol aşamalarıdır. Hazırlık aşaması;
verilerin toplandığı, cevapların arandığı, çeşitli sınama ve yanılmaların bulunduğu aşamadır.
Kuluçka aşamasında; zihin sürekli düşünür ve
hazırlık aşamasında toplanan materyaller örgütlenir. Sonra bu materyal yaşam boyu edinilen fikir ve deneyimlerle birleştirilir. Fikir, artık kuluçka yumurtasındaki bir civciv gibi kabuğunu kırıp
dışarı çıkmaya hazırdır. Bu aşama, “ilham”la
sona erer.

Yaratıcılığın teşvik edilmesi, bireyin bilişsel süreçlerini sürekli meşgul eder ve böylece kişi bir
veya birkaç şey üzerinde yoğunlaşarak yeni fikirler üretme eğilimine girer. Dolayısıyla yaratıcılık, bireylere ilham gibi gelmez, ancak bireyler
ona ‘isterlerse’ gidebilirler.

Bugün, gerek tüm dünyada; gerekse ülkemizde eğitim programları, öğrenen merkezli ve
öğrenenlerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri üzere kuruludur. Bunun en büyük nedeni yaratıcılığın, eleştirel bakış açısını geliştirmesi, olaylar
ya da düşünceler arasında bağ kurmaya olanak
vermesi, problem çözebilme yeteneği kazandırması, yeni bir fikir ya da ürün ortaya koyma10

Yaratıcılık, insan yaşamında hem hayatta kalmak
hem de uygarlığın ilerlemesi için önemli bir güçtür. Çok büyük bir hızla değişen dünyaya ayak
uydurabilmek ve istenilen başarıları daha kolay
elde edebilmek için yaratıcılık özelliklerinin kazanılması son derece önemlidir. Çünkü yaratıcı
düşünme özelliği çok yönlü olmayı, çeşitli ilgi
alanları edinmeyi, eleştirici olmayı, sürekli üretmeyi, hem özerk hem de sosyal olmayı, problem çözebilme yeteneği kazanmayı teşvik eder.
Bu özellikler de kişinin özgüvenini ve yeni bilgileri öğrenmede istekli olma arzusunu arttırır.
Nasıl yaratıcı olunur?

Sağlıklı bir zihinsel gelişime sahip olan herkes
yaratıcılık özelliğine sahiptir. “Ben hiç yaratıcı
değilim, yaratıcı fikirler üretemem, yapamam”
gibi ön yargılı ifadeler kişinin düşünce sürecini
olumsuz yönde etkiler. Beyne bu tip olumsuz
mesajlar göndermek ve bu mesajları inançlara
dönüştürmek de yaratıcılığı öldürür.
Yaratıcılık nasıl geliştirilir?
Yaratıcılığın geliştirilebilmesi, kişinin yaratıcı potansiyelinin ortaya çıkması ve girişime dönüştürebilmesi için destekleyici çevre koşullarının var
olması gerekmektedir. Özellikle okul çağında
yaratıcılığın gelişmesine daha fazla önem verilmektedir. Çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek
için uzmanlar tarafından tavsiye edilen pek çok
kural vardır. İşte bunlardan bazıları:
• Çocuklar oyunlarında serbest bırakılmalı, hayal güçleri sınırlanmamalıdır.
• Çocuklara verilecek hediyeler hayal güçlerini
artırır nitelikte olmalıdır.
• Çocuklar baskı altına alınmamalı, değişik ve

şaşırtıcı fikirler cesaretlendirilmelidir. Üzerinde
aşırı derecede baskı hisseden çocuk bağımsız
olmadığını bildiği için istediği gibi hareket edemeyecek ve aktivitelerde isteksiz olacaktır.
• Çevre koşulları (ev, okul, sınıf) yaratıcılığı
geliştirmeye uygun olmalıdır.
• Bir işi yaparken çocuğa cesaret verilmelidir. “O öyle yapılmaz! Dur ben yapayım…” gibi
ifadeler çocuğa hiçbir şeyi iyi yapamadığı, beceremediği mesajı vermektedir. Bunun yerine
“Bunu yaparken kolay bir yol buldum göstereyim. Belki senin de hoşuna gider.’’ gibi ifadeler
çocuğu bir şey yapmaya cesaretlendirecektir.
• Çocuğa, çevresini algılaması, gözlemesi ve
bu gözlemlerini nasıl değerlendireceği öğretilmelidir.
• Her şeye “evet” diyen bir çocuk yetiştirme
anlayışına sahip eğitim sisteminin, çocuğun yaratıcılığını olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır.
• Her yerde ve her zaman “mükemmel olmak” duygusundan uzaklaşılmalıdır.
• Cinsiyet rollerinin aşırı ya da yanlış vurgulanmasının yaratıcılığı olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. “Sen kızsın bunu yapman uygun
olmaz, bu oyun kızlara göre bir oyun, sen erkeksin istediğini yaparsın, ağlamak sana hiç yakışmıyor! Erkek adam ağlar mı?” gibi cümleler
sadece duygularını ifade etme özgürlüğünü
elinden almakla kalmayacak, yaratıcılıklarına da
ket vuracaktır. Bu durum aynı zamanda cinsiyet
ayrımcılığını çocukların gözünde meşru kılmaktadır.
• Çocuğun kendine güven duyması sağlanmalıdır. Bunun için “Daha iyisini yapabileceğini biliyorum’’ yerine ‘’Daha fazla ders çalışınca
notların daha yüksek oluyor. Aferin sana!’’ gibi
cesaret verici cümlelerden yararlanılabilir.

• Kalabalık sınıflar, aşırı yüklü sınıf çalışmaları
ve katı bir disiplin anlayışının çocukların yaratıcılığını engellediği unutulmamalıdır.
• Çocukta yaratıcılığın gelişmesi ve ortaya
çıkması için çocuk kitaplarıyla daha fazla etkileşimde bulunulmalıdır.
• Derslerde, yaratıcı etkinliklere (yaratıcı drama gibi) ve sanatsal süreçlere yer verilmeli,
resim ve müzik dersleri oyun, dramatizasyon,
tiyatro etkinliklerinin katılmasıyla zenginleştirilmelidir.
• Çocukları dinleyip fikirlerini uygulamaları
kolaylaştırılmalıdır. Çünkü çocuklar yaptıkları ve
düşündükleri şeyler hakkında yetişkinlerin düşüncelerine ihtiyaç duyarlar.
• Çocuğu yaratıcılığa yöneltmede ödül kullanılmamalıdır, zira ödülü elde etmeye çalışmak
çocuğun yaratıcılığını engelleyebilir. “Eğer …
yaparsan, ben de sana … veririm.” gibi bir ifade
tarzı çocuğun yaratıcılığını geliştirmeyecektir.
Aileler ya da eğitim kurumları, kısacası toplum
bireylerin yaratıcılıkları üzerindeki önemli etkileri hakkında bilinçlendirilirse yaratıcılığı destekleyen, engellemeyen bir toplum için ilk adımlar
atılmış olacaktır.
Eğitim sürecinde, sürekli değişen ve geçerliliğini kısa zamanda yitiren hazır bilgiler vermek
yerine, bilinmeyenleri (değişmeyen, temel soruları) gündeme getiren bir toplum veya kültür
ortamının yaratıcılığı teşvik ettiği ya da en azından yaratıcı bireylerin yetişmesine daha elverişli
olduğu söylenebilir.
Kişi kendi yaratıcılığı için; yeterli hayat tecrübesine sahip olmalı, okumalı, çeşitli insanlarla ilişki
kurmalı, seyahat etmeli, çalışmalı ve bunları yapabilmek için kendine zaman ayırmalıdır.
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MEV Kolejinden

Cumhuriyet Bayramı Coşkumuz

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda 5
yaş grubundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin katılımıyla okul bahçemizde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrenci,
öğretmen ve velilerimizin Cumhuriyet coşkusu
tören alanından taştı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunmasının ardından günün anlam
ve önemini belirten konuşmayı lise öğrencimiz
Bilge Yararbaş yaptı. Okulumuz ve Güzelbahçe
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize başarı
belgeleri ve kitap hediyeleri verildi. Öğrencilerimiz Berke Cansın Balcı, Melisa Bıçakçı, Göksu
Kaya şiirlerini; Ekin Karya Köse ise Cumhuriyet
konulu kompozisyonunu tören alanını dolduran
katılımcılarla paylaştı. Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Cahit Külebi’nin Atatürk Oratoryosunu
başarıyla seslendirdiler. Lise ritim grubu ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizden oluşan
koronun hazırladığı gösteri ve marşlarla sona
eren tören, alanını dolduran öğrenci, öğretmen
ve veliler tarafından uzun süre alkışlandı.
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda
Cumhuriyetimizin 93’ncü yılı yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen törende coşkuyla kutlandı. Tören
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Anasınıfı öğrencilerimizin hazırladıkları şiirleri
heyecanla okumalarının ardından okul koromuz
tarafından seslendirilen birbirinden güzel marş
ve şarkılarla devam etti. İlkokul-Ortaokul Müdürümüz Zeynep Ergül ve Koordinatör Müdürümüz
Yakup Erdoğan konuşmalarında en önemli görevin bağımsızlığın, uygarlığın, aydınlığın, faziletin,
hukuk hak ve adaletin, eşitliğin yaşanacağı ve
yaşatılacağı Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar
korumak olduğuna vurgu yaptılar. Öğrencilerimiz Buse Sevil Hurma ve Selim Ege Başaran’ın
Solo Piyano performanslarını sergilemelerinin
ardından “Cumhuriyet” adlı drama oyunu ve
Vals gösterileri sergilendi. Tören müdürlerimizin
okulumuzda düzenlenen Cumhuriyet Koşusu,
şiir, kompozisyon ve resim alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini
takdim etmesiyle sona erdi.

Tören Alanlarına Sığmadı
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımız da Atatürk’ün çocukları olmanın gururu ile
Cumhuriyet Bayramımızı kutladı. Çelenk töreni,
kortej geçişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından Koordinatör Müdürümüz Salih Özmen konuşmasında: “Hatırla, Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet halk yönetimidir. Cumhuriyet
bağımsızlığın, uygarlığın, aydınlığın, hukuk, hak
ve adaletin, eşitliğin, vatan ve millet sevgisinin
yaşayacağı ve yaşatılacağı en önemli yönetim
biçimidir. Unutma!” sözlerine yer verdi. “Cumhuriyet Tarihi” Sinevizyon gösterisi, ve “Cumhuriyetin Kuruluşu” Oratoryosu ile devam eden
törenimiz dans gösterileri, şiir dinletisi ve koromuzun seslendirdiği şarkılarla son buldu. Tören
sonunda Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında ve okulumuzda düzenlenen şiir yarışması,
Cumhuriyet Koşusu ve Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasında dereceye giren öğrencilerimize başarı belgeleri, madalyalar ve kitap hediye
çekleri takdim edildi.

zin de katılımlarıyla gerçekleştirilen törenin açış
konuşmasını yapan Koordinatör Müdürümüz
Necati Yankın konuşmasında “MEV Koleji Özel
Okullarında Ata’mızın izinde yürüyen, cumhuriyetimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek ve her
yıl daha önemli başarılara imza atmak en önemli
görevimizdir.” cümlelerine yer verdi. Yankın’ın
ardından kürsüye gelen Yönetim Kurulu Üyemiz Doç Dr. Aydoğan Ataünal öğrencilerimize
“Sizlerden çok şey bekliyoruz, Ulu Önderimiz
Cumhuriyeti sizlere emanet etti, sahip çıkın
bu emanete, Atatürk’ün izinden ayrılmayın.”
cümleleriyle hitap etti. İlkokul, ortaokul ve lise
öğrencilerimizin hazırladığı “Atatürk ve Cumhuriyet” adlı oratoryonun sunulması ve düzenlenen
yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize
ödüllerinin verilmesinin ardından birbirinden güzel dans gösterileri ve marşlarla tören sona erdi.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda da
Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümü büyük bir
coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumartesi günü Başöğretmen Zehra Andaç Spor Kompleksinde
gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu Üyelerimi13
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Büyük Önder Atatürk’ü

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni Atatürk
büstüne öğrencilerimizin Müdür Başyardımcımız Tuna Boztaş ve Müdür YardımcımızGürsel Demir eşliğinde çelenk sunmasıyla
başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı öğretmenimiz Güler Orf yaptı.
“Büyük insan, Büyük Atatürk; ileri görüşün,
uyarıların, yol göstericiliğin için teşekkürler.
Her zaman senin aydınlık yolunda, ilkelerin
ışığında durmadan, yılmadan ilerleyeceğiz.”
sözleriyle konuşmasına son veren öğretmenimizin ardından okul merdivenlerine sıralanan 135 minik yürek, töreni izleyenlere adeta Atatürk’ün ölümsüzlüğünü haykırdı. Onun
devrimci kişiliğine dikkat çekilen oratoryoda
minikler, Yüce Atatürk’ün Türk gencine ve
Türk çocuklarına biçtiği rolleri canlandırdı.
İlkokul öğrencimiz Öykü Başaran’ın “Atamın
Sesiyim” adlı şiiri seslendirmesinin ardından
Lise öğrencimiz Çağkan Baydoğan “Gençliğin Ata’ya Cevabı”nı tören alanını dolduran
tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin hep bir
ağızdan eşlik etmesiyle okudu. Tören, öğrencilerin Atatürk büstüne saygı çiçeklerini
sunmalarıyla son buldu.
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Töreni müdürlerimizin saat dokuzu
beş geçe Atatürk büstüne çelenk sunumu,
saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. İlko-
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kul-Ortaokul Müdürümüz İbrahim Duman’ın
Atatürk’e olan özlemini dile getirdiği konuşması ve “ATA’dan Son Mektup” şiiri salonu
dolduran öğrenci ve velilerimiz tarafından
uzun süre alkışlandı. Duman, konuşmasında
“Bizim gelmiş geçmiş en büyük şansımız Türk
Milletinin üzerine bir güneş gibi doğan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yorgun ve yoksul
düşmüş bir halka unutulmaz bir destan yazdıran dünyanın saygı duyduğu büyük kumandan, devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’ni
kuran, ezeli ve ebedi liderimiz, gelmiş geçmiş tüm kahramanlara bedeldir.” sözlerine
yer verdi. Konuşmaların ardından ”Bir Resim
Yap” gösterisi, “Atatürk ve Vatan” oratoryosu ve zeybek dans gösterisi sahnelenirken;
“ATA’ya Mektup” videosu izlenmesinin ardından ve öğrencilerimizden oluşan koro
söylediği şarkı ve türkülerle Atatürk’ün izlerini Atatürk’ümüze yakışır biçimde sahneye
taşıyarak izleyenlere hem hüzünlü; hem de
gurur dolu anlar yaşattılar.

Saygı ve Özlemle Andık
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda düzenlenen Atatürk’ün anma töreni programı,
müdürlerimizin öğrencilerimizle birlikte Atatürk
büstüne çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İngilizce öğretmenimiz Berrin Hallaç günün anlam
ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Anadolu
Lisesi öğrencilerimizden oluşan okul korosu şarkılarını seslendirdi. Anaokulu öğrencilerimizin
seslendirdiği “Atatürk’üm” ve “Atam” şiirlerinin
ardından Lise öğrencimiz Nazlı Çelebi bir konuşma yaptı. Nazlı’nın ardından kürsüye gelen Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan konuşmasında “Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetin
ve çağdaş Türkiye’nin kurucusu Büyük Önder
Atatürk’ü anmanın, onun mirasını yaşatmanın en
güzel yolu en büyük eserim diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti güçlendirerek gelecek
nesillere aktarmaktır.” sözleriyle gençlerin görevine ve önemine vurgu yaptı. Yönetim Kurulu
Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal ise yaptığı
konuşmada “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi,
benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.’ demişti Ulu Önder Atatürk. Hiç
kuşku yok ki, Okulumuzun öğretmen, öğrenci ve
tüm ilgilileri Yüce Önderimizin fikirleri ve duyguları doğrultusunda büyük bir azim ve coşku ile
koşmaktadır.“ sözlerine yer verdi. “Onun adı
Atatürk” adlı sinevizyon gösterisinin ardından
lise öğrencimiz Can Dağlar “Mustafa Kemal’i
Düşünüyorum” isimli şiiri seslendirdi. Lise öğrencilerimizin sahnelediği “Ata’ya Özlem” isimli
drama gösterisiyle program sona erdi.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda düzenlenen Atatürk’ün anma töreni programı saat
09.05’te Çelenk Sunma Töreniyle başladı. Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katıldığı törende
Koordinatör Müdürümüz Necati Yankın yaptığı konuşmada “Büyük bir lider olarak Mustafa
Kemal Atatürk bir asker, devlet adamı, eşsiz bir
liderdir. MEV Kolejinde Ulu Önderimizin izinden ayrılmayan bireyler yetiştirmek en öncelikli
hedefimizdir.“ cümlelerine yer verdi. Ardından sahnelenen ve öğrencilerimizin hazırladığı
“Saat Dokuzu Beş Geçe Sen Ölmedin” adlı oratoryo izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Şiirlerin okunması ve marşların söylenmesi ve Atamızın en sevdiği dans olan zeybek gösterisiyle
törenimiz sona erdi. Ayrıca okulumuzda İlkokulOrtaokul Görsel Sanatlar Zümremiz tarafından
gerçekleştirilen “Ata’ya Saygı Projesi” kapsamında okulumuzun her köşesi fotoğraf sergisi,
enstalasyon çalışması, öğrenci resimleri sergisi,
pano ve sahne düzenlemesiyle donatıldı.
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“Gelecek Gençlerin, Gençler

24 Kasım Öğretmenler Günü MEV Koleji
Özel Büyükçekmece Okullarımızda Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal ve eski Koordinatör Müdürlerimizden
Ali Tufan’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen
güzel bir akşam yemeği eşliğinde kutlandı.
İlkokul-Ortaokul Müdürümüz İbrahim Duman yaptığı konuşmada “Öğretmenlik dünyanın en zor mesleği olduğu kadar en hassas
işidir de. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi:
Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerimizin eseridir.” sözlerine yer verdi. Koordinatör Müdürümüz Sayın Salih Özmen ise;
“Atatürk’ün başlattığı kıvılcım, eğitim meşalesine, ışığa dönüştürebilecek olan tüm
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Geleceğin bilinçli, güçlü, sorgulayan ve analiz edebilen gençliğini sizler yetiştireceksiniz.” şeklinde görüşlerini paylaştı.
Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan
Ataünal konuşmasında “Sorunları yalnızca
öğretmen çözebilir. Tarihin sesi böyledir. Görevinin kutsallığı ve bilginin sonsuzluğu karşısında öğretmenliği ödev bilinciyle üstlenen
kişinin kendini geliştirme ve çevresine hizmet
sunma konusunda onun eksilmez yüceliğinin, ulus ve yurt sevgisinin kanıtıdır. Sevgi ve
bilgi ışığında tüm öğretmenlerimizi yürekten
kutluyorum” sözlerine yer verdi. Konuşmaların ardından okulumuzda beş yılını dolduran
öğretmenlerimize ve personelimize, kurumda önceden görev alan ve aramızdan ayrılan
öğretmenlerimize hizmetlerinden dolayı plaket takdimi gerçekleştirildi.
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24 Kasım Öğretmenler Günü, Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal, eski
Koordinatör Müdürlerimiz Seyhan Cengiz ve
Ali Tufan’ın katılımlarıyla her yıl olduğu gibi
bu yıl da MEV Koleji Özel Basınköy Okulumuzda düzenlenen ‘Öğretmenler Günü
Yemeği’nde öğretmenlerimizle bir araya
gelerek kutlandı. Törende İlkokul-Ortaokul
Müdürümüz Zeynep Ergül ve Koordinatör
Müdürümüz Yakup Erdoğan’ın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Yönetim Kurulu
Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal konuşmasında “Bu büyük gün yalnız öğretmenlerimizin günü değil, ülkemizin günüdür. Çünkü
öğretmen neyse, toplum odur. Öğretmene
değer verildiği sürece o ülkeye de değer
verilir ve o ülke güçlüdür.” diyerek tüm öğretmenlerimizin gününü bir kez daha kutladı.
Konuşmaların ardından kurumumuzda 5. ve
10. yıllarını dolduran öğretmenlerimize ve personelimize plaketleri takdim edildi. Kutlama
yemeği, müzik öğretmenlerimizin hazırladıkları programla, öğretmen ve personellerimizin
de katılımlarıyla keyifli bir şekilde sona erdi.

Öğretmenlerimizin Eseridir”
24 Kasım Perşembe günü Öğretmenler Günü
MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda da
anlamlı bir törenle kutlandı. Oratoryo, marşlar
ve şiirlerin renk kattığı törende Görsel Sanatlar
Öğretmenimiz Fatma Balaban’ın okuduğu şiir
izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Aynı günün akşamında lise konferans salonunda yapılan törene Yönetim Kurulu Üyelerimiz
ve MEV yöneticileri de katıldı. Günün anlam ve
önemini vurgulayan konuşmasında sınıf öğretmenimiz Pınar Elkatmış; MEV ailesine bu yıl katıldığını ve bu ailenin bir bireyi olmaktan gurur
duyduğunu belirterek tüm öğretmenlerimizin
gününü kutladı. Ardından kürsüye çıkan MEV
Yönetim Kurulu Eski Başkanı İhsan Özçukurlu
yaptığı konuşmada “Ulu Önderimiz en büyük
sorumluluğu biz öğretmenlere vermiştir. Yeni
nesillerin eğitimini bizlere emanet ederek onların bizim eserimiz olduğunu vurgulamıştır.“
sözlerine yer verdi.
Törende okulumuzda 5, 10, 15 ve 20. yılını dolduran öğretmen, yönetici ve personelimize hizmet plaketleri takdim edildi. Okulumuzun en
kıdemli ve en genç öğretmeninin Öğretmenler
Günü pastasını kesmesiyle törenimiz sona erdi.

dürümüz Murat Zorluer ve Anadolu-Fen Lisesi
Müdürümüz Tülay Yazgan’ın ellerinden aldılar.
Zorluer yaptığı konuşmada büyük MEV ailesinin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu
ifade ederek “Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve
devrimlerinden ödün vermeden yetiştirmek için
çabaladığımız bu kutsal çatı altında işini ciddiyetle yapan, yeni Atatürk’ler yetiştirme gayretiyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımın günü
kutlu olsun.” dedi.
Tülay Yazgan ise “Mekanı güzelleştiren ve güçlendiren o mekanı paylaşan insanların duygularıdır. Bu nedenle günümüzü nerede değil, kimlerle ve hangi duygularla kutlandığımız daha
önemlidir. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” dedi. Okulda 20. hizmet yılını dolduran Okul Müdürleri Murat Zorluer ve Tülay
Yazgan plaketlerini birbirlerine takdim ettiler.
25. hizmet yılını dolduran Yabancı Diller Bölüm
Başkanı David Rowbotham büyük alkış aldı. Plaketini okul müdürlerinin elinden alan Rowbotham, “MEV Kolejinde öğretmen olmak benim
için büyük gurur kaynağı.” dedi.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları öğretmenleri, personel, yönetici ve Okul Aile Birliği
üyeleri 24 Kasım Perşembe günü düzenlenen
kokteylde bir araya geldi. Okulumuzda 5, 10,
15, 20 ve 25. yılını dolduran öğretmen ve personelimiz hizmet plaketlerini Koordinatör Mü17
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Nitelikli Eğitimin Yuvası Millî

MEV Koleji Özel Basınköy Okulumuzda
düzenlenen yıldönümü kutlama töreni okul
koromuzun seslendirdiği birbirinden güzel
şarkılarla başladı. Mezunlarımızdan Nazan
Yazıcıoğlu Baskın bir konuşma yaparak MEV
mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan konuşmasında “Bundan 36 yıl önce Millî Eğitim Vakfı’nı kuran güzel insanlar Atatürk’ün
‘Eğitimdir ki bir milleti, ya hür bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da
milleti esaret ve sefalete terk eder’ sözünü
kendilerine ilke edindiler ve yatırımların en
faydalısı insan eğitimine yapılan yatırımdır
ilkesiyle kurdukları bu vakıf ile eğitim hizmetlerinde büyük çalışmalar yaptılar. Vakfımızı kuranlardan, bağışçılardan ve çalışanlardan ebediyete intikal edenleri de rahmetle
anıyoruz.” sözlerine yer verdi. Bakırköy İlçe
Millî Eğitim Müdürü Sayın Emrullah Aydın
törenimizi onurlandırarak yaptığı konuşmada “Millî Eğitim Vakfı’ nın en önemli özelliği
özel sektör işleyişi ile devlet adabını bir araya getirmiş olmasıdır” cümlelerine yer verdi.
Aydın’ın ardından kürsüye çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Aydoğan Ataünal “Hem
birey için hem toplum için en büyük güç eğitimdir, bilgidir ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki Büyük Önder Atatürk’ün
deyişiyle ‘Mutluluk çalışkan toplumların hakkıdır’. Millî Eğitim Vakfımızın kuruluş amacı
da başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmektir.
Burası özgürlükçü eğitim ocağıdır. Vakfımıza
ve bu okullar kanalıyla emeği geçen herkese
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şükranlarımızı sunarım.” sözleriyle vakfımızın
önemini bir kez daha vurguladı.

MEV Koleji Özel Ankara Okulları öğrencileri, velileri, öğretmenleri Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Üyeleri,
Genel Merkez personel ve yöneticileri, her
yıl olduğu gibi bu yıl da vakfımızın kuruluş
yıl dönümü etkinliklerine Anıtkabir’de Yüce
Önder Atatürk’ü ziyarete ederek başladı.
Daha sonra okulumuz konferans salonunda
gerçekleştirilen kutlama töreninde MEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Galip Karagözoğlu yaptığı konuşmada “Millî Eğitim Vakfı
36 yıldır kendini eğitimde hizmete adamıştır.
Bu hizmetlerin en güzeli ise Ulu Önderimizin
izinde nesiller yetiştirmek olmuştur“ sözlerine yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından
vakıf kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “şiir, hikaye, kompozisyon” yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verildi. Birbirinden eğlenceli
danslar, şarkılar ve şiirlerle tören sona erdi.

Eğitim Vakfı Otuz Altı Yaşında
Vakfımızın 36. Kuruluş Yıldönümü MEV Koleji
Özel Büyükçekmece Okullarımızda da coşkuyla kutlandı. Konferans salonunda gerçekleştirilen tören Yönetim Kurulu Üyemiz Doç.Dr.
Aydoğan Ataünal ve değerli velilerimizin katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Öğrencilerimizden oluşan koronun seslendirdiği birbirinden güzel eserlerin ardından 36. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen “Millî Eğitim
Vakfı” konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri okul müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımız tarafından
takdim edildi. Ödül töreni sonrasında öğrencilerimiz “ Atatürk Oratoryosu” ile Atatürk’ün yolunda olduğunu vurgulayan şiirlerini okudular.
Kutlamamız solo gitar dinletisi, “MEV” şarkıları,
jimnastik ve zeybek gösterileri, okul orkestramızın seslendirdiği eserler ve “MEV’de Hayat”
Sinevizyon gösterileri ile sona erdi.
Millî Eğitim Vakfının 36. kuruluş yıl dönümü,
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarında düzenlenen coşkulu bir törenle kutlandı. Denetim
Kurulu Başkanımız Aydın Özyar, Güzelbahçe
Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Güzelbahçe İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Girgin’in
de katıldığı törende “MEV Benim Okulum “ konulu resim yarışması ile “Millî Eğitim Vakfı ve
Dayanışma” konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren otuz dört öğrenci
başarı belgeleri ve hediye çekleri ile ödüllendirildi. Millî Eğitim Vakfı’nın kuruluşundan bu
yana eğitim alanında yaptığı önemli hizmetlerin
anlatıldığı tanıtım filminin izlendiği törenin açış

konuşmasını yapan Koordinatör Müdürümüz
Murat Zorluer,“Vakıfçılık bir gönül işidir. Bağışçılarımız, o yüce insanlarımız, gönüllüler listesinin
başında yer alıyorlar. Kendilerine şükranlarımı
sunuyorum. Millî Eğitim Vakfında şimdiye kadar
görev yapmış tüm Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyelerimize de teşekkürlerimi ve şükranlarımı
sunuyorum. Hayatını kaybedenleri de rahmetle
anıyorum.” dedi. Vakfın, toplumu ilgilendiren
pek çok olayda önemli roller üstlendiğinden
söz eden Denetim Kurulu Başkanımız Aydın
Özyar, Vakfımızın açtığı özel okullardan bugüne kadar binlerce öğrencinin mezun olduğunu
belirterek “İyinin de iyisi eğitimcilerin yer aldığı
okullarımızda çocuklarınızın emin ve ehil ellerde
olduğundan hiç kuşkunuz olmasın.” dedi. Okul
öncesi 5 yaş sınıfı öğrencilerimizin Denetim
Kurulu Başkanımız Aydın Özyar ile Güzelbahçe
Kaymakamı Hüseyin Kulözü’ne çiçek takdim etmelerinin ardından şiir ve kompozisyon alanlarında derece kazanan öğrencilerimiz eserlerini
seslendirdiler. Tören, Kafkas yöresi halk oyunları
gösterisi ve İlkokul öğrencilerimizden oluşan
koronun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.
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Bir Destandır, Bir Şiirdir,

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okullarımızda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Fen Lisesi öğrencimiz Mustafa Arda Kırali
günün anlam ve önemini anlatan duygulu
konuşmasında “Çanakkale Zaferi; bayrağı,
milleti, dini ve vatanı için canını feda eden
şehitlerin destanıdır” sözlerine yer verdi.
Konuşmanın ardından “Çanakkale Destan,
Çanakkale İnsan” Oratoryosu sahnelendi.
Öğrencilerimizden oluşan koromuz Çanakkale türküleriyle salonu dolduran katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Koronun
ardından sahnelenen drama gösterisiyle törenimiz sona erdi.
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okullarımızda Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü ve
şehitlerimiz okul konferans salonumuzda ve
Güzelbahçe Kültür Merkezi Tuncer Kurtiz
Salonunda gerçekleşen iki törenle anıldı. İlk
törende günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı öğrencimiz Ekin Karya Köse okul
birinciliği ödülü alan duygu yüklü kompozisyonuyla yaptı. Lise öğrencilerimizin seslendirdiği Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan
Kimin” adlı şiirin ardından Okul ve ilçe düzeyinde açılan kompozisyon, şiir ve resim
yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini okul müdürlerimiz tarafından
takdim edildi. Programın sonunda öğrenci-
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lerimizin görev aldığı “Çanakkale Biziz” adlı
drama gösterisinin ardından, Müzik kulübü
öğrencilerimizin seslendirdiği Çanakkale ezgileri salonda yankılandı.
İkinci tören ise Güzelbahçe Kaymakamı Sayın Hüseyin Kulözü ve Güzelbahçe Belediye
Başkanı Sayın Mustafa İnce’nin katılımlarıyla
gerçekleşti. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü yaptı. İlçe çapında
açılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere başarı
belgesi, hediye çeki ve Türk Bayrağı hediye
edilmesinin ardından Okulumuz ve Cengiz
Topel Lisesi öğrencilerinin birlikte hazırladığı programın ardından salondan ayrılan tüm
katılımcılara günün anısına üzerinde “Bayrak
ki geleceğe yazılan bir mektup, mürekkebi
kan, kağıdı vatan, bayrak ki istiklalin asil habercisi, onu sana emanet etti binlerce kefensiz yatan” yazan kağıdın yer aldığı bayraklar
hediye edildi.

Bir Hasrettir Çanakkale !
MEV Koleji Özel Basınköy Okullarımızda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü Töreni müdürlerimizin öğrencilerimizle birlikte Atatürk büstüne çelenk konmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. 18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün anlam ve
önemini vurgulayan konuşmayı İngilizce öğretmenimiz Hande Vural yaptı. Müzik koromuzun öğretmenleri eşliğinde hazırladığı parçaları
seslendirmesinin ardından öğrencimiz Elif Nazlı
Çebi duygu dolu bir konuşma yaptı.

Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan konuşmasında “18 Mart 1915’de elde edilen Çanakkale Zaferi de, milletimizin onurlu duruşunu
kanıtlayan, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını
ortaya koyan bir destan olarak, tüm boyutlarıyla
tarihte yerini almıştır. Çanakkale’de verilen mücadele, birlik ve beraberliğimizin, bin yıllık kardeşliğimizin ve hiçbir gücün buna zarar vermeyeceğinin en açık kanıtıdır.” sözlerine yer verdi.

MEV Koleji Özel Ankara Okullarımızda 17
Mart günü gerçekleşen törende günün anlam
ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren
Sınıf Öğretmenimiz Gökçe Gül Aydın “Çanakkale Harbi, bu toprağın bedelinin körpecik bedenlerin kanlarıyla ödenerek vatan edilişidir.
Çanakkale Harbi, asil milletin, millet olma vasfını tarihe altın harflerle yazdırışıdır.” sözlerine
yer verdi. Ardından Çanakkale Zaferi ve o döneme ait adı duyulmuş, duyulmamış tüm kahramanlarımızın anıldığı “Burası Çanakkale” adlı
oratoryo sahnelenirken öğrencilerimizin sahnelediği halk oyunu gösterileri, hep bir ağızdan
söylenen marşlar ve okunan şiirler tören izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Oratoryonun
sahnelenmesinin ardından “Gazi diyor, Çanakkale Geçilmez.” adlı marşın tüm salon tarafında coşkuyla söylenmesiyle 102. Yıl dönümünde ulusumuzun kaderini değiştiren Başkomutan
Mustafa Kemal Atatürk, kanını, canını bu millete
bağışlayan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz saygıyla anıldı.

Koordinatör Müdürümüzün ardından kürsüye
çıkan öğrencimiz Elif Şevval Turhan “Çanakkale
Geçilmez” adlı şiirini okuduktan sonra Anadolu Lisesi öğrencilerimiz “Çanakkale Cephesi”
isimli drama gösterisini sahnelediler. Ardından
Okulumuzda düzenlenen afiş yarışmasında
dereceye giren öğrencilerimize ödülleri Koordinatör Müdürümüz Yakup Erdoğan ve İlkokul
Müdür Yardımcımız Belfu Efe tarafından takdim
edilmesiyle törenimiz sona erdi.
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6 Projeyle TÜBİTAK Finallerindeyiz
Büyük Önder Atatürk’ün “Dünyada herşey için; medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için
en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözlerini kendilerine rehber edinen, MEV Koleji yönetici,
öğretmen ve öğrencilerimiz bu yıl 48’incisi düzenlenen ve 12 bölgede toplam 13 bin 940
proje başvurusunun yapıldığı TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finallerine toplamda 6 Projeyle katılma hakkı kazandılar.
48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda MEV Koleji Özel Ankara
Anadolu ve Fen Liselerimiz Ankara Bölge sergisine Fizik (2), Kimya (2), Değerler Eğitimi (2),
Sosyoloji ve Kodlama alanlarında hazırladıkları toplam 8 proje ile, MEV Koleji Özel Basınköy ve Büyükçekmece Anadolu Liselerimiz İstanbul Bölge Sergisine Kimya, Matematik ve
Teknoloji-Tasarım Dallarında hazırladıkları toplam 3 projeyle, MEV Koleji Özel Güzelbahçe
Anadolu ve Fen Liselerimiz İzmir Bölge Sergisine Biyoloji,Matematik ve Sosyal Bilimler
dallarında hazırladıkları 3 projeyle katılarak bizleri gururlandırdı.
Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak illerinden 557 proje
ile yarışarak Bölge finallerinde sergilenme hakkı kazanan MEV Koleji Özel Ankara Anadolu
Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimizin hazırladığı 8 projenin 4’ü jüri değerlendirmesinin ardından Finallerde yarışmaya layık görüldü. Ankara Bölge Sergisinde jüri tarafından yapılan
değerlendirmelerde öğrencilerimiz Fizik dalında Zeynep Beyza Bulgurcu, Ceylin Hassemercioğlu, Kimya dalında Bilge Mutlu, Elif Naz Şen, Değerler Eğitimi dalında Denizalp Demir ve
yine aynı dalda Ceren Güler, Yıldız Zeynep Emir öğretmenleri Yasemin Keskin, Gülay Ölmez,
Beyza Altıparmak rehberliğinde dört birincilik kazanarak Mayıs ayında yapılacak olan Türkiye
finallerinde yarışmaya hak kazandılar.
Aynı yarışmanın Ege Bölgesi Final Sergisine 3 proje ile katılmaya hak kazanan MEV Koleji
Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Ekin Karya Köse ve Ataberk
Kıykım Biyoloji dalında öğretmenleri Selam Candemir rehberliğinde hazırladıkları projeyle
Bölge Birincisi olurken; öğrencimiz Ç. Ayberk Sağlık da öğretmeni Nihat Mert Pala rehberliğinde hazırladığı Matematik projesiyle Bölge İkincisi olarak Türkiye finallerinde yarışma
hakkı kazandı.
Öğrencilerimize Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz.
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MEV Koleji’nde “Sıla” Şarkıları
Can Bonomo gibi örnek sesleri Türk Müzik dünyasına kazandırmanın onurunu taşıyan MEV Koleji
Özel Güzelbahçe Okulları, ortaokul ve lise dönemini yine İzmir’de tamamlayan bir başka güçlü sesi
ağırlamanın heyecanını yaşadı. Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Sıla Gençoğlu, MEV Koleji Özel
Güzelbahçe Okullarımıza konuk oldu. MEV Koleji Müzik Kulübü öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hazırlığını büyük bir heyecanla uzun zamandır sürdürdüğü “Sıla Şarkıları Konseri”nde, on
beş farklı şarkısını öğrencilerimizin ağzından dinleyen sanatçı, duygu dolu anlar yaşadı.
İzmir’in özgür ve özgün karakterini, billur sesi, eşsiz yorumu
ve sanatçı kişiliğiyle harmanlayarak önemli bir hayran kitlesine
ulaşan Sıla, hayatının en özel anlarından birini yaşayacağı bu
özel buluşma için geldiği okulumuzda; idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından karşılandı.Müzik Zümre Başkanımız
Banu Altay Ergür, Müzik Öğretmenlerimiz Oktay Öztürk, Seher Öztürk, Tenay Çiğdem ile birlikte Kasım ayından bu yana
bu özel buluşma için çalışan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin oluşturduğu koro, birbirinden güzel Sıla şarkılarıyla
hem sanatçının hem de izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Duygu dolu anlar yaşayarak gözleri dolan sanatçı, öğrencilerimize seslenişinde “Bugün bana çok özel bir şey yaşattınız.
Ömrüm boyunca unutamam. Hepinizin gözünde dolaştım.
Hepinize ve sizi yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.” dedi.

MEV Makers Takımımız Türkiye İkincisi
19-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Ülker Arena’da
düzenlenen ve öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik alanlarında kendisini geliştirmesine olanak
sağlayan “2016 Turkish Robotics Off-Season” turnuvasında MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulu
öğrencilerimizden kurulu MEV Makers takımımız 43
takım arasından “Industrial Safety Ödülü”nü alarak
Türkiye 2.si oldu ve Amerika’da düzenlenecek olan
turnuvalara katılma hakkı elde ettiler.
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Eylül İzmir’de Birinci, Türkiye’de İkinci
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MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu öğrencimiz Eylül
Fidaner, bu eğitim öğretim yılına da Türkiye derecesiyle
başladı. Ritmik Jimnastik branşının hakkını vererek derecelerinde de ritmik bir başarı yakalayan Fidaner, Kasım ayında İstanbul’da Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından
düzenlenen “Cimnastlig” Final Müsabakalarında büyük bir
başarı sergileyerek Türkiye İkincisi oldu. Minik sporcumuz,
17 Şubat’ta gerçekleşen Okullararası Ritmik Jimnastik Müsabakalarında on iki yarışmacı arasında İzmir Şampiyonu olmayı
başardı ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

TOSFED TOSK’tan Trafik Eğitimi Aldık
MEV Koleji Özel Basınköy Okulumuzda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) Türk Otomobil Sporlarında Kadın
Kurulu (TOSK) tarafından düzenlenen “Velinin Karnesi Nasıl?” sosyal sorumluluk projesi
kapsamında okulumuzda trafik eğitimi verildi. Yeşim Bostancı’nın tanıtım konuşmasının ardından Ralli Pilotu Murat Bostancı ve
Co-Pilot Nehir Yılmaz öğrencilerimize trafik
güvenliği ve otomotiv sporlarıyla ilgili temel
bilgiler verdi. Daha sonra okul bahçemizde
sergilenen ralli otomobilini inceleme fırsatı
bulan velilerimize karneleri dağıtılırken, öğrencilerimden velilerinin kurallara uyup uymadıklarını değerlendirmeleri istendi. Diğer
illerde de gerçekleşecek seminerlerin ardından TOSFED Kadınlar Kurulu tarafından veli
karnesi en başarılı veliler arasından 20 veliye
Körfez Yarış Pisti’nde uzman eğitmenler tarafından ileri sürüş eğitimi verildi.

Tolga’dan Yine Derecelerle Dolu Bir Yıl
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencimiz
Tolga Öz yıl içinde 5-6 Kasım 2016 tarihinde Ankara “15.Uluslararası ODTÜ Cumhuriyet Kupası Dans
Yarışması”nda Latin Dans branşında Yedinci, Standartta Dördüncü, 24 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen “Latin & Standart Kulüpler arası Sıralama
Yarışması 1. Etap Dans Yarışması”nda İkinci , 4 Şubat
2017 tarihinde Adana’da düzenlenen Türkiye Dans
Sporları Federasyonu “Dans Sporu Ligi 3. Etap Yıldızlar 1D” Üçüncü, 5 Şubat 2017 tarihinde Adana’da
düzenlenen Dünya Dans Sporları Federasyonu “Adana
Open Yıldızlar 2” klasmanında açık koreografi standart
branşında Altıncı olarak yine göğsümüzü kabarttı.
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Yabancı Dil Eğitimine MEV Koleji Katkısı
“21. yüzyılın gerekliliklerine sahip
öğrenciler yetiştirmek için öncelikle öğretmeni, eğitimciyi geliştirmeyi
gerektiği” fikriyle MEV Koleji Özel
Güzelbahçe Okulları Yabancı Diller
Zümresinin bu yıl yedincisini düzenlediği “Empowering the Educator”(Eğitimciyi Güçlendirmek) ve “Spass
am Lernen und Lehren” (Öğrenirken
ve Öğretirken Eğlenmek) konulu ELT/
DaF Seminerleri Yönetim Kurulu Üyelerimiz Doç.Dr. Aydoğan Ataünal ve A.Remzi Sezgin’in katılımlarıyla gerçekleşti. 26 Kasım Cumartesi günü İzmir ve çevre illerden katılımcıların yer aldığı seminerlerde, yabancı dil eğitimi konulu konferansların aranan isimleri bilgi ve birikimlerini paylaştılar. Konuşmacıların on sekiz ayrı konuyu üç oturumda aktardığı seminerde İngilizce öğretmenlerimiz
Müge Bilgili ve Nükhet Özen’in sunumlarını izleyen Yönetim Kurulu Üyelerimiz Doç. Dr. Aydoğan
Ataünal ve A.Remzi Sezgin seminer sonunda tüm konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etti.
MEV
Koleji
Özel
Ankara
Okullarımız’da da bu yıl ilk kez
Yabancı Diller Zümremiz tarafından “More Than Words” başlığı ve
yabancı dil eğitiminde yeni uygulamaların İngilizce öğretmenleriyle paylaşılması, mesleki yeterlilik,
tutum ve becerilerinde gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla
bir ELT Konferansı gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Galip Karagözoğlu’nun İngilizce olarak gerçekleştirdiği açış
konuşmasıyla başlayan konferansta Ankara ve yakın illerde bulunan, özel ve resmi okullarda görev
yapan İngilizce öğretmenleriyle, üniversitede öğrenimlerini sürdüren İngilizce Öğretmen adayları,
okul yöneticileri ve diğer yabancı dil öğretmenleri de katılımcılar arasında yer aldı.

Eskrim’de Ses Getirdik

Ankara Liseler Arası Eskrim müsabakalarına katılan MEV Koleji Özel Ankara
Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Günseli
Deniz Bozdemir Epe dalında Ankara
2.’si, İlayda Yurtal kılıç dalında Ankara 3.’sü oldu. Bu sonuçlarla katılmayı
hak ettikleri ve 18-21 Mart tarihlerinde
Kocaeli’nde gerçekleşen Türkiye Okullar
Arası Eskrim Şampiyonası’nda Günseli
Epe dalında, Ortaokul öğrencimiz Sude
Aksel ise kılıç dalında Türkiye 2.’si oldu.
Sude ayrıca, yıl içinde katıldığı İstanbul
Boğaziçi Açık Eskrim Müsabakaları kılıç
dalında Türkiye 1.’si, MEB Ankara Okullar arası Eskrim Müsabakalarında; Ankara 3.sü olarak bizleri gururlandırdı.
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İlayda ve Ömer Hafızalara Kazındı
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Fen Lisesi
öğrencimiz İlayda Eser 1-2 Ekim 2016 tarihleri
arasında TÜYAP Palas’ta düzenlenen Türkiye
Open 10.Hafıza Şampiyonasında 7 ülkeden
toplam 77 yarışmacı arasında bireysel çalışmalarıyla İsimler Yüzler Kategorisinde Türkiye
Open 1.si ve Bayanlar 1.si, Sesli Sayılar Kategorisinde Türkiye Open 2.si, Rakam Şekil
İlişkisi Kategorisinde Türkiye 3.sü ve Bayanlar
1.si olarak bizleri yine gururlandırdı. İlayda ayrıca Amerika’da 4 yılda bir düzenlenen “Ulus-

lararası Memoriad Las Vegas” yarışmasında “İsimler, Yüzler Kategorisinde” Dünya 6. sı ve
Türkiye rekortmeni oldu. Fen Lisesi öğrencimiz Ömer Yiğit Ağma ise “Hızlı Zihinsel Toplamada” Dünya rekortmeni olarak başarısını devam ettirerek ve göğsümüzü kabarttı.

Uzay Kampı Görevini Tamamladık
9-11 Aralık 2016 tarihleri arasında “Yıldızlar
ve Gezegenler Macerası” programına katılan MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu
öğrencilerimiz başarıyla tamamladıkarı İzmir
Uzay kampından güzel anılarla geri döndüler. Kampta geçirdikleri 3 günde astronomi
ve uzayla ilgili bir çok konuda atölye çalışması yapma imkanı bulan öğrencilerimiz
bunun yanında, grup çalışması yürütme,
işbirliği yaparak verilen görevi zamanında
bitirme,kamp yaşamının gereklerini yerine getirme ve arkadaşları ile bir seyahat tecrübesi
yaşama şansını elde ettiler. İzmir Uzay kampını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz sertifikalarını ve hediyelerini büyük bir heyecanla alarak okullarına döndüler.

Altın Kızlarımız İzmir Birincisi
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Güzelbahçe Gençlik Hizmetleri İl Spor
Müdürlüğü tarafından düzenlenen Artistik Jimnastik İl Birinciliği müsabakalarında MEV Koleji Özel Güzelbahçe
İlkokulu öğrencilerimiz Ceren Özkaya,
Öykü Yılmaz, Fatma Merve Oruç, Ece Su
Çelimli’den oluşan jimnastik takımı, minik A kategorisinde İzmir Birincisi oldu.
Bireysel yarışan öğrencilerimiz, Elif Sude
Fellah, Ezgi Haciyanlı, Çağla Tezel ile minik B kategorisinde yarışan öğrencilerimiz Eylül Zeynep Bakay, Beren Derin ve
Bade Sarıkaya okullarını başarıyla temsil
ettiler.

Begüm Mersin’e Ankara 1.’si Olarak Gidiyor
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu öğrencimiz Begüm Yücel ritmik jimnastikte yine gururumuz oldu.
Başarılı öğrencimiz 2- 4 Kasım tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen Ritmik Jimnastik Kulüpler
arası Yıldız Gruplar Yarışması Birincisi olurken; 23
Şubat 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen MEB
Okullar arası Ritmik Jimnastik İl Müsabakalarında
Ankara 1. si olarak Mersin’de düzenlenecek olan
Türkiye Şampiyonası’nda okulumuzu temsil etmeye
hak kazandı.

NASA Bilim Gezisiyle Amerika’daydık
MEV Koleji Özel Basınköy ve Büyükçekmece Okulları‘nda öğrenim gören öğrencilerimiz 30
Ocak Pazartesi günü başlayan ve New York, Orlando, Miami şehirlerini kapsayan “Sertifikalı NASA
Bilim Gezisi”nde hem Amerika’yı; hem de uzay bilimlerini keşfetti. Metropolitan Müzesi ve New
York’un en eski postanesini ziyaret ederek New York’ta başladıkları iki günlük gezinin ardından
NASA tesislerine geçen öğrencilerimiz burada robotik eğitimi aldılar. Eğitimcilerin “İki dilim ekmek, reçel ve fındık ezmesi ile nasıl sandviç yaparsınız?” sorusuyla başlayan eğitim öğrencilerimizin dikkatlerini, hazır bulunuşluklarını ve düşünce biçimlerini sorgulamalarını sağladı. Eğitim
sonrası astronot John Creighton ile öğlen yemeği yiyen ve deneyimlerini paylaşan öğrencilerimiz
gün boyu süren eğitimlerinin ardından Miami’ ye geçti. Öğrencilerimiz, dünyanın en iyi 50 Üniversitesi arasında gösterilen University of Miami kampüsünü ve ünlü plajlarıyla tanınan Miami şehrini
gezerek unutulmaz deneyimler edindikleri bir haftanın ardından Amerika’dan ayrıldılar.

ERASMUS Plus Ekibimiz İspanya ve İtalya’daydı
İspanya koordinatörlüğünde Türkiye, Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan ortaklığında
yürütülen “Historical Board Games for Peace – Making History Alive” adlı Erasmus+ projesinin koordinasyon toplantısı İspanya’da yapıldı. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu Proje
ekibimizden Mine Aygül Kaya, Nükhet Özen ve Müge Tufan’ın katıldığı toplantıda, 2018 yılına
kadar devam edecek projenin uygulama basamakları görüşüldü. Projenin ikinci hareketliliğinde
ise adres İtalya’nın Taranto şehriydi. “Liceo Statale Archita” da yapılan toplantıya ortaokul öğrencilerimiz, Zeynep İlaslan, Buse Kazazcıgil, Nil İsti ve Sinecan Vural öğretmenleri Mine Aygül Kaya
ve Özlem Yemenici Bilgin rehberliğinde katıldılar.
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II.Satranç ve Hoşgörü Turnuvası Tamamlandı
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Öğrencilere satranç sporunu sevdirmek, hoşgörü
ve centilmenlik kuralları içerisinde arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek amacıyla MEV Koleji Özel
Büyükçekmece Okulumuzun ev sahipliğinde
Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile 3-4 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul ili genelindeki
ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımına yönelik üç farklı kategoride düzenlenen “2.Satranç ve
Hoşgörü Turnuvası”na 129 sporcu katılım sağladı.
2003-2008 doğumlu sporcuların katılımına yönelik, 45 dk+30 sn düşünme süresiyle iki gün süren
altı turda mücadele eden öğrencilerin aldığı keyif
yüzlerinden okunuyordu.

Koruyucu Kardeşler’den Derece Geldi
21 Şubat’ta Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor
Tesisleri’nde düzenlenen Okullar arası Modern Pentatlon Okul Biatlonu İl Müsabakalarında MEV Koleji
Özel Ankara Ortaokulu öğrencilerimiz, Berkay Koruyucu Ankara 4.sü, Koray Koruyucu ise Ankara 6.sı
olarak Türkiye Şampiyonasında okulumuzu temsil
etme hakkı kazandı. Berkay, daha önce de 14 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen Ankara MEB Okullar
Arası Atletizm Cross müsabakalarına okulumuzu
temsilen katılmış ve 3000 m Ankara 10. su olma başarısı göstermişti.

Milli Formayı Kapan Batuhan 8’de 8 Yaptı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 1216 Ekim 2016 tarihleri arasında Bodrum
Bitez’de RS:X, Techno 293, RS:One sınıflarında düzenlenen Türkiye Windsurf Şampiyonasında MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen
Lisesi öğrencimiz Batuhan Arslan, Techno
293 sınıfında U-15 sınıfında Türkiye şampiyonu oldu. Batuhan, bu başarısıyla 22 -30 Ekim
2016 tarihleri arasında İtalya’nın Torbole
kentinde gerçekleşen Techno 293 Dünya
Windsurf Şampiyonasında milli takımımızın
kadrosunda yer buldu. 29 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleştirilen Kış Kupası Yarışlarına katılan milli sporcumuz U-17 kategorisinde yapılan 8 yarışın 8’ini de birincilikle
tamamlayarak bu spor dalında çok az rastlanan bir başarıya daha imza attı. U-17 kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu ilan eden Batuhan, bu başarısıyla Türkiye Yelken Federasyonu
kriterlerine göre rank listesinde ilk sırayı alarak 06- 12 Mart tarihleri arasında Yunanistan’da
gerçekleştirilecek Atina Eurolymp Yarışlarında ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.
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Dünyayı İyilik Kurtaracak
Öğrencilerimiz iyi insan olmak, iyilik yapmak, kötülüğü yok etmek
ve iyiliği toplumda hakim kılmak insanlığa en önemli hizmettir
anlayışıyla sosyal sorumluluk projeleri üretmeye ve bizleri güzel
yürekleriyle gururlandırmaya devam ediyor
MEV Koleji Özel Ankara Okul Öncesi velilerimiz ve öğrencilerimiz
tarafından tedarik edilen kışlık kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri ile ortaokul ve lisemizde düzenlenen kermesteki satışlardan
elde edilen gelirlerle satın alınan her branştan yardımcı kitap, düzenlenen sosyal yardım projesi kapsamında Iğdır Mezra İlkokulu’na
gönderildi. Iğdır Mezra İlkokulu öğrencilerinin Ankara’daki kardeşlerinin gönderdiği hediyeleri aldığında yaşadığı mutluluğu sevgili
öğretmenleri Hasibe Özmen fotoğraflayıp bizlerle paylaştı.
MEV Koleji Özel Ankara İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerimizin evlerinden getirdikleri kitapları bir araya getirerek oluşturdukları koliler Ankara’nın Mamak İlçesindeki kütüphanesi olmayan Mehmetçik İlkokulu’na gönderildi. Okulun
atıl durumdaki bir sınıfı kütüphane olarak dizayn edildi ve
Mehmetçik İlkokulu’ndaki miniklerin hizmetine sunuldu.
MEV Koleji Özel Basınköy İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerimiz
“Kitap ve Kırtasiye Malzemesi Kardeşliği” ve “Ayakkabı Kardeşliği” adını verdikleri iki önemli Sosyal Sorumluluk Projesinde Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Üstüntaş Okulu’na 17 kolilik kitap ve kırtasiye malzemesi ile Tunceli İli, Ovacık İlçesi Gözeler İlkokulu’ndaki
arkadaşlarına da özellikle bölgede zorlu geçen kış aylarında onları
koruyacak kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundular.
“Paylaşmak Güzeldir” Projesi kapsamında MEV Koleji Özel Ankara
Okul Öncesi öğrencilerimiz LÖSEV İlkokulunu ziyaret ettiler. Minik
öğrencilerimiz büyük bir özenle hazırladıkları ahşap oyuncakları LÖSEV İlkokulu okul öncesi öğrencilerine hediye ederken yeni arkadaşlarıyla geçirdikleri keyifli zaman diliminde paylaşmanın ve sevginin
önemini bir kez daha hissetmiş oldular.
Fizik Öğretmenimiz Nevin Gürbüz rehberliğinde başlatılan, MEV Koleji Özel Büyükçekmece
Anadolu ve Fen Lisesi Okul Meclis öğrencilerimizin çalışmalarıyla gerçekleşen “Kardeş Okul”
Sosyal Sorumluluk projesinde öğrencilerimiz, Şanlıurfa’ nın Ceylanpınar İlçesine bağlı, Mehmet
Akif Ersoy Anadolu Lisesinde okuyan öğrenci kardeşlerine üniversiteye hazırlık kitapları gönderdi.
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi idarecilerinin okulumuza yöresel bir hediyeyle cevap verdiği
projede öğrencilerimiz, kardeşlerini mutlu etmenin sevincini yaşadı.
Daha önce Down Sendromlular Derneği yararına baskılı bez çantalar üreterek satan, Behçet Uz
Çocuk Hastanesindeki hastalar için etkinlikler düzenleyen MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu
ve Fen Lisesi Sosyal Yardımlaşma, Engellilere Destek
Kulübü öğrencilerimiz bu yıl da Türk Kızılay’ı Urla Şubesi tarafından yürütülen “Hayata Bağlan” projesine
okullarında file satış standı açarak destek verdi. Öğrencilerimiz, kendileri için oluşturulan düzeneklerde makrame ipleriyle bileklikler üreterek satışa sundular. Öğle
arasında ve teneffüslerde satış yapan öğrencilerimiz,
bir günde kazandıkları 1.500 TL’yi Kızılay Urla Şubesi
Başkanı Nurgül Saltık’a teslim ettiler.
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MEV KOLEJİNDEN

Havuzda Dört Dörtlük Sonuç
10-12 Ocak tarihleri arasında Alsancak Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Okul Sporları Yüzme Gençler İl Birinciliği Müsabakalarında Yağmur Lila Özdemir, Selin Özberk, İlayda Tepedeldiren, Nazlı Top, İrem Kütükçüoğlu, Eylül Kibele Mengeş’den oluşan MEV Koleji Özel
Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi Kız Yüzme Takımımız İzmir Dördüncüsü oldu. Aynı yarışmada 9. sınıf öğrencimiz Atilla Tanık da, 50 mt. kurbağalamada İzmir dördüncüsü oldu.

Watch Dogs’da Türkiye Üçüncüsü Olduk
15 Ekim-15 Kasım 2016 tarihleri arasında
Ubisoft tarafından düzenlenen “Watch
Dogs Film Festivali” yarışmasında MEV
Koleji Özel Büyükçekmece Okulları öğrencilerimiz Şebnem İplikçi, Buse Şenman,
Oğuzhan Korkmaz, Sanem Pektaş ve İrem
Çalışkan eserleriyle Türkiye 3.sü olarak
“Wrench Figure” olmaya hak kazandılar.

Atatürk’ü ve Cumhuriyeti Anlattık
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Bakırköy İlçe MEM tarafından
düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim
yarışmasında MEV Koleji Özel
Basınköy İlkokulu öğrencimiz
Alya Volkan ilçe birincisi oldu.
MEV Koleji Özel Basınköy
Anadolu Lisesi öğrencimiz
Kaan Arslan ise Bakırköy İlçe
MEM tarafından 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle düzenlenen “Ataya
Veda” konulu kompozisyon
yarışmasında 2. olarak bizleri
gururlandırdı.

Basketbolcularımız İlçe İkincisi Oldu
MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları
2005-2006 doğumlu basketbol takımı öğrencilerimiz Uygulamalı Dersler Zümre Başkanımız
Tamer Çakır liderliğinde dört yıldır yürüttükleri
çalışmaların sonucunu Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde
düzenlenen Okullar arası İlçe Basketbol Şampiyonasında zorlu mücadelelerin ardından İlçe
İkincisi olarak aldılar.

Türkçemize Sahip Çıkıyoruz
MEV Koleji Özel Ankara Ortaokulu Türkçe
Zümremiz tarafından düzenlenen “Temiz Türkçe
Projesi”nin beşincisi bu yıl 19 Ocak günü konferans salonunda gerçekleştirildi. Her yıl çeşitli
dil etkinlikleriyle zenginleştirilen proje dilimizin
doğru ve etkili kullanılmasına dikkat çekmeyi
amaçlıyor. Türk Dil Kurumu’ndan konuğumuz
Uzman Yaşar YILMAZ öğrencilerimizle gerçekleştirdiği keyifli söyleşinin ardından, 5. Sınıf
öğrencilerimiz hazırladıkları “Kurallı Taçlar Sunumu” ile büyük beğeni topladı. 7. sınıflar arasında düzenlenen afiş yarışmasında birinci olan öğrencimiz Efe Özcan’a; 5.sınıflar arası slogan yarışmasında birinci olan 5/B sınıfına ve ilkokullara sunum yaparak bilgilerini onlarla paylaşan sevgili
öğrencilerimiz Ilgın Çavuş, Koray Karakuş, Azra Naz Karagöz, Nehir Sade Erdoğan, Tan Kayabaşı,
Tolga Öz, Begüm Yücel’e Türk Dil Kurumu Uzmanı Yaşar Yılmaz tarafından başarı belgeleri verildi.

MEV Bilginleri Yale’den Başarıyla Döndü
2007 yılından bu yana geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak, öğrencilerin güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla
kırktan fazla ülkede düzenlenen World Scholar’s
Cup Turnuvasının finali, Yale Üniversitesinde 1821 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşti. Dünyanın dört kıtasından binin üzerinde öğrencinin
yarıştığı Şampiyonlar Turnuvasında MEV Koleji
Özel Güzelbahçe Ortaokulu öğrencilerimiz Nehir Küçük, Naz Terzibaşıoğlu ve Kaan Kırbay’dan
oluşan WSC Takımı, İngilizce Zümre Başkanımız
Özlem Gönen rehberliğinde hem İngilizce dil yeterlilikleri hem yaşıtları ve yetişkinlerle kurdukları
olumlu iletişimle iz bıraktı. Junior kategorisinde Türkiye’den katılan tek okul olma gururunu da
yaşadığımız turnuvada Nehir Küçük, “Writing” ve “School Top Scholar” dallarında iki madalya
alırken; öğrencilerimiz gelecek hedeflerini belirlemelerinde önemli duraklar olan Yale ve Harvard
Üniversiteleri ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü (MIT) ziyaret etme imkanı da buldular. Ülkemizi ve okulumuzu başarıyla temsil ettiler.
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İnceleme

Türkiye’de
Öğretmen
Yetiştirme
Uygulamaları
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Prof.Dr. A.Galip KARAGÖZOĞLU
Talim Terbiye Kurulu E.Başkanı
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Eğitim sisteminin anayasası olarak kabul
edilen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun
2. Maddesinin 1. Bendi Türk eğitim sisteminde
yetiştirilecek “İNSAN”ın niteliklerini açık ve seçik belirlemiştir. Bu hükme göre yetiştirilecek
her bireyin:
“Atatürk milliyetçiliğine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, millî kültürü özümsemiş, bilimsel ve teknik
alanlarda çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen
ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
haline getirmiş yurttaşlar” olarak eğitilmeleri
amaçlanmıştır.
Yukarıda belirtilen amaç ve ilkelerin ışığında
Türk toplumunun eğitilmesi görevi öğretmenlerimize verilmiştir. Bu özelliği ile öğretmenlerimiz
Türk eğitim sisteminin öğrencilerden sonraki
en önemli öğesidir. Eğitim sürecinin genellikle
bu iki öğe arasındaki etkileşimin sonucu olarak
gerçekleştiği kabul edilecek olursa denilebilir ki
‘İyi yetişmiş’ öğretmeniniz varsa, ideal bir toplum yaratma şansınız var demektir. Bu niteliği
ile öğretmen ait olduğu toplumu oluşturan bir
“MAYA” olarak görülmektedir.
Eğitim fakültelerimiz bu mayayı üretip sistem
içinde yaygınlaştıran en önemli yükseköğretim
kurumlarımızdır.
Ancak eğitim fakültelerimizin bugün karşılaştıkları sorunlar irdelendiğinde bu değerli kurumlarımızın yukarıda özellikleri belirtilen “İDEAL
İNSAN”ı eğitecek nitelikte öğretmen adaylarını yetiştirmekte büyük güçlüklerle karşılaştıkları
bir gerçektir. Kısaca söylemek gerekirse bugün

öğretmen yetiştirme politikamız ve uygulamalarımız bir çıkmazın içerisindedir.
Bilindiği üzere öğretmen yetiştiren kurumlarımız
( Eğitim Enstitüleri, Yüksek Öğretmen Okulları,
Meslekî Ve Teknik Öğretmen Okulları) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun kabulüyle 1983
yılında üniversitelere devredilmiştir. Bu görev
devrinde amaç “üniversitelerde daha nitelikli
öğretmen yetişeceği” öngörüsüdür. Ancak bugüne kadar yapılan uygulamaların ve bu alanda
yapılan, araştırmaların ortaya koyduğu gerçek
ise öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarımızın bu amaca ulaşamadıkları ve her geçen
gün bu sistemin bir çıkmaza sürüklendiğidir. Kısaca belirtmek gerekirse; Türk eğitim sistemine
öğretmen yetiştirmekle sorumlu olan eğitim
fakültelerimiz aşağıda sıralayacağımız çeşitli
nedenlerle toplumumuzun ihtiyacı olan nitelikli
öğretmenleri yetiştirememektedir.
Öğretmen yetiştirme sistemimizde görülen sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla öğretmen yetiştirme sistemimizin bugünkü durumu on başlık altında genel olarak bilgilerinize
sunulmaktadır.
1. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun
43. Maddesinde “öğretmenlik genel kültür, özel
alan eğitimi ve pedagojik formasyon verilmek
suretiyle sağlanan özel bir ihtisas mesleğidir”
denilmektedir. 1982 yılından beri üniversitelere
verilen öğretmen yetiştirme görevinde ne derece başarılıyız? Yetiştirilen öğretmenler nitelik ve
nicelik açısından eğitim sistemimizin ihtiyacını
ne derece karşılamaktadır? Öğretmen adaylarını öğretmenlik aday bilgisi, genel kültür, pedagojik formasyon gibi üç boyutta yetiştirdiğimizi
farz etsek bile Türkiye’nin sosyal ve jeopolitik
yapısı gereği bir dördüncü boyut olan “İdealist-Ülkü eri” öğretmenler olarak yetiştirebili33

yor muyuz? Ülkü eri öğretmen demek, Atatürk
ilke ve devrimlerine, demokrasiye inanmış laikliği ve sosyal adaleti özümsemiş vatanına, bayrağına, cumhuriyete yürekten bağlı ve vatanın
her köşesinde kutsal öğretmenlik görevini seve
seve yapacak özverili kişi demektir. Acaba bugün eğitim fakültelerimizde yukarıda açıkladığımız “Öğretmenliğin Dördüncü Boyutu”nu
öğretmen adaylarımıza kazandırabiliyor muyuz?
2. Eğitim fakültelerimizce yeterli sayıda Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent veya Doktor unvanına sahip öğretim elemanı olmaması eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında 64 devlet, 5
vakıf 69 eğitim fakültemizde 174,895 öğrenciye
karşılık 4612 öğretim elemanı bulunmaktaydı.
Ders veren öğretim elemanı / öğrenci oranlarına bakıldığında bu oranın Türkiye ortalaması
25 iken eğitim fakültelerinde çok daha yüksek
olduğu görülmektedir. Eğitim fakülteleri arasındaki dengesizlikler de dikkate alındığında bu
oran daha da büyük farklılıklar göstermektedir.
Eğitim Fakültelerimizdeki akademik kariyer
yapmış öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve
Yardımcı Doçent) fakültelere dağılımını incelediğimizde çok çarpıcı ve olumsuz bir tabloyla
karşılaşmaktayız.
Bugün eğitim fakültelerimizdeki akademik kariyer yapmış öğretim elemanı sıkıntısı had safhadadır. Son 5 yılda açılan yeni üniversitelerimizdeki eğitim fakültelerinde bu durum çok daha
çarpıcıdır.
Ayrıca, eğitim fakültelerinde öğrenci sayısı çok
fazla, öğretim elemanı sayısı çok az ve fiziksel
olanakların kısıtlı olmasına rağmen eğitim fakültelerinde ikinci öğretim programının uygulanması uygun görülmüştür. Daha çok sayıda gencimize üniversiteye devam imkânı vermek için
ikinci öğretim bir çare olarak görülebilirse de
gerçekte eğitimin kalitesini; dolaylı olarak öğretmen adaylarının niteliğini düşüren bir faaliyet olduğu da bir gerçektir. Yapılan incelemeye göre
ikinci öğretim programlarının büyük ve eski üniversiteler örneğin Ankara, Boğaziçi, Hacettepe,
İstanbul, ODTÜ yerine olanakları daha sınırlı küçük taşra üniversitelerinde yaygın bir ikinci öğretim programı uygulandığı görülmektedir. Bu yö34

nüyle ikinci öğretim programları uygulamasının
yapılacak objektif bir değerlendirme sonrasında
gözden geçirilmesinde yarar vardır.
3. İnsan gücü planlamasında eğitim sektörü
“insan yetiştiren sanayi” olarak tanımlanmaktadır. Bu sektörün temel girdilerinin en önemlisi
ise ‘Öğretmen’dir. Bu özelliği ile bir ülkenin öğretmen yetiştirme modeli ve politikası o toplumun insan gücünü sağlamada en önemli etmen
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki; bir
toplumda öğretmen ihtiyacının uzun dönemli
olarak planlanması, yeter sayı ve nitelikte öğretmen yetiştirilmesi ve istihdamı o ülkenin eğitim politikasının temelini oluşturmaktadır. Bu
özelliği nedeniyle öğretmen yetiştirme politikalarında “Arz ve Talep” dengesinin sağlanması
şarttır.
Türk eğitim sistemindeki öğretmen yetiştirme
faaliyetlerinde arz-talep dengesinin sağlanamadığı bir gerçektir. Milli Eğitim Bakanının yaptığı
açıklama ve eğitim sendikalarının yaptığı araştırmalara göre 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda atama bekleyen öğretmen sayısı tahmini
olarak 300 bin ile 350 bin arasında değişmektedir. Bu durum öğretmen olma idealiyle öğretmen yetiştiren kurumlara büyük fedakârlıklarla
devam edip, mezun olan gençlerimizi büyük
düş kırıklığına uğratmakta ve öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir.

Bu sorunun temel nedeni en büyük öğretmen
işvereni Milli Eğitim Bakanlığı ile öğretmen yetiştirmeden sorumlu Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) arasında bir politika ve görüş birliğinin
olmamasıdır. Bağımsız bir kurum olarak YÖK
yeni eğitim fakültelerinin açılması ve kontenjanların saptanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın

görüş ve önerilerini dikkate almamaktadır. Bu
durum öğretmen yetiştirme politikamızda sayısal arz-talep dengesini bozmakta ve sistemi
çıkmaza sokmaktadır. Bunun sonucu olarak da
on binlerce genç öğretmen iş bulamamaktadır.
4. Bilindiği üzere dünyadaki toplam bilgi bilgisayar ve internet sayesinde her dört ayda bir
ikiye katlanmaktadır. Üretilen bu bilgileri klasik
yöntemlerde öğrenmek her geçen yıl biraz daha
güçleşmektedir. Dünyanın dijital çağa geçmesinden sonra yaygınlaşan internet ortamında
bu bilgilere ulaşmak daha da kolaylaşmışsa da;
internet dünyasındaki toplam bilgi her geçen
gün hızla artmaktadır. Özetle belirtmek gerekirse, tarihin hiçbir döneminde bilgi üretimi,
paylaşımı ve kullanımı bu kadar hızlı ve yaygın
olamamıştır. Bugün bilgi toplumu öğrencileri
öğretmenin kendilerine aktardığı kadar bilgileri kazanmak ve ezberlemekten çok eleştirici
düşünme, başkalarıyla iletişim kurma, bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu bilgiyi kullanarak karşılaştıkları problemleri çözme becerilerine sahip
olmak zorundadır. Bu durumda eğitim sistemimizde şimdilerde görev yapan öğretmen rolünü değiştirmek ve onu bugünün şartlarına göre
yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Öğretmenlerimiz, bu yeni rollerini başarıyla oynayabilmek
için, kendi öğretmenlik bilgilerini yenilemek ve
çeşitli yöntemleri kullanarak öğrencilerine zengin öğrenme ortamları hazırlamak becerisini kazanmak zorundadır.
Ülkemiz sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçiş çabaları içindedir. Bu geçişi sağlayacak
olan eğitim fakültelerimizde yetiştirdiğimiz öğretmen adaylarıdır. Bu süreçte öncelikle eğitim
fakültelerimizdeki felsefeyi ve yöntemi değiş-

tirmemiz gerekmektedir. Sanayi toplumundan
bilgi toplumuna geçişte, eğitim etkinliklerinde
yaşanan ve aşağıdaki tabloda özet olarak sunulan çağdaş değişmeleri (Reformation) dikkate
almak ve öğretmenlerimizi buna göre yetiştirmek zorunluluğu vardır. (R.Balay)

5. Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının sadece nicelik yönünden değil, nitelik açısından da yetersiz olduğu görülmektedir. Bu
eğitim kurumlarındaki öğretim elemanlarının
büyük bir çoğunluğunu herhangi bir pedagojik
formasyon eğitimi görmeden eğitim fakültelerindeki kadrolara atandıkları ve kendi alanları ile
ilgili çağdaş öğretim metotlarını bilmedikleri bir
gerçektir. Oysaki eğitim fakültelerinde geleneksel sistemle öğretmen yetiştiren öğretim elemanları yerine ‘Bilgi Çağı’nın öğretmenini yetiştirecek niteliklere sahip öğretim elemanlarının
görevlendirilmesi gerekmektedir. Öğretmen
yetiştirme programlarımızda ve eğitim fakültelerimizde karşılaşılan en önemli sorunlardan
biri de “Bilgi Çağı” öğretmenini yetiştirecek
öğretim elemanlarının yeni uygulamalara uyarlanması konusudur. Klasik öğrenme-öğretme
yöntemleriyle eğitilmiş ve halen eğitim fakülte-

Ölçütler

Sanayi Toplumu Eğitim Modeli

Bilgi Toplumu Eğitim Modeli

Öğretmenin Rolü

Herşeyi bilen öğretmen, bilgi aktarıcı,
alanında uzman

Yönlendirici, yol gösterici öğretmen

Öğrencinin Rolü

Dinleyici, edilgen, bireysel çalışma

Aktif işbirliğine dayalı takım çalışması

Yöneticinin Rolü

Yönetim lideri

Öğretim-Yönetim lideri

Öğrenme Yöntemi

Sınıfta öğrenme

Kişisel araştırma

Öğrenme Şekli

Bireysel çalışmayla öğrenme

Takım çalışmasıyla öğrenme

Eğitim Programları Standart eğitim programları

Değişken eğitim programları

İşgören Geliştirme

Hizmet içi eğitim

Örgütsel öğrenme

Başarı Ölçütü

Ezberlenmiş bilgi aktarımının esas alınması

Kavramları çok boyutlu olarak
tanımlayabilme
35

lerimizde görev yapmakta olan eğitimcilerimizin çağdaş bir toplumun gereksinim duyduğu
öğretmen modelini yetiştirme alanında başarılı olabilmeleri için önce kendilerinin bu yeni
yaklaşıma uyarlanmaları ve bilgi aktaran bir kişi
olmaktan bilgi çağı öğretmen rollerini benimsemek mecburiyetleri vardır
6. Eğitim fakültelerimiz bilim çağını yaşadığımız bu dönemde ders araç ve gereç bakımından inanılmaz bir yokluk içindedir. Örneğin,
eğitim fakültelerimizde fizik, kimya, biyoloji ve
yabancı dil laboratuvarı yoktu. Ayrıca bilgisayarın eğitim-öğretimdeki önemini ve bilgisayarı
günlük hayatımızın her safhasında kullandığımızı dikkate aldığımızda eğitim fakültelerimizin
bazılarında 659 öğrenciye 1 bilgisayar düşmesi
inanılması güç bir durumdur.
Bugün ise fiziki olanaklar ve ders araç gereç
bakımından özellikle yeni açılan eğitim fakültelerimizdeki koşulların iyiye gittiğini söylemek
zordur. Bunun sebeplerinden biri de üniversitelerimizde eğitim fakültelerinin üniversite yönetimi, özellikle rektörler tarafından üvey evlat muamelesi görmesidir. Öğretim elemanı kadrosu,
öğretim araçları, malî olanaklar sağlama bakımından diğer fakültelere oranla eğitim fakültelerinin ihmal edildiği inancı eğitimciler arasında
yaygın bir konudur.

7. Öğretmen yetiştirme konusunda son yıllarda
daha güncel hale gelen bir diğer konu da eğitim fakültelerinin yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültelerinin de öğretmen yetiştiren Yükseköğretim
kurumu olarak görülmeleridir. Fen-Edebiyat Fakültelerinin kuruluş amaçları arasında öğretmen
yetiştirmenin olmadığı herkesçe bilinmektedir.
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Öğretmen açığını gidermek amacıyla FenEdebiyat Fakültesi mezunlarının bir pedagojik formasyondan geçirilerek öğretmen olarak
atandıkları görülmüşse de çağdaş öğretmenlik
niteliklerinin çok çeşitlendiği ve yükseldiği günümüzde eğitim fakültelerinin temel görevinin
bir diğer kuruluşa verilmesinin yararlı bir girişim
olduğu söylenememektedir.
8. İçinde bulunduğumuz bilgi çağından bilginin hızla artarak her dört ayda ikiye katlandığını
dikkate aldığımızda bir kimsenin hizmet öncesi
aldığı bilgilerle mesleğini verimli bir biçimde
devam ettirmesi imkânsız görünmektedir. Öğretmenlerimizin bilgi ve beceri dağarcığının
sürekli olarak hizmet içi eğitimlerle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu hizmet bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği hizmet içi
eğitim programları incelendiğinde 2015 yılında
düzenlenen 912 kursa toplam 62.800 öğretmen
ve yöneticinin katıldığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 1 milyonu aşkın öğretmen
istihdam edildiği göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlere meslek hayatları boyunca
bir ya da iki hizmetiçi eğitim sağlanabildiği görülmektedir. Öğretmenlerimizin bu koşullar altında malesef çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmasının çok da mümkün olmadığı bir gerçek
olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde bu soruna
bir çözüm bulmak zorunluluğu vardır. Dünyanın
birçok ülkesinde bu hizmet üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Öğretmenin hizmet içinde
geliştirilmesi görevini üstelenen eğitim fakülteleri gerek öğretim elemanı; gerek diğer öğretim ortamları bakımından bu hizmeti daha etkili
ve başarılı bir biçimde yerine getirebilirler. Bu
konuda öğretmenin hizmet öncesi eğitiminden
sorumlu olan Yüksek Öğretim Kurulu ile Milli
Eğitim Bakanlığı’nın bir araya gelerek işbirliği
yapmasında büyük yarar vardır.
9. Cumhuriyetten bugüne kadar yetiştirilen
öğretmen adaylarının Atatürk İlke ve Devrimlerinin yerleşmesi ve kurulmasında bekçilik ve
liderlik edecek bireyler olarak eğitilmeleri temel
ilke olarak benimsendiğinden bu kurumlara alınacak öğrencilerin seçiminde daha da dikkatli
davranıldığı bir gerçektir. Ancak, eğitim fakültelerimizin öğrenci profilinin de son dönemde
değiştiği yapılan araştırma sonuçlarında görülmektedir.

10. Ancak, bugünün eğitim fakültelerine başvuan öğrencilerin seçiminde 40-45 yıl öncesinde
olduğu gibi herhangi bir mülakat, çocuğun öğretmen olabileceğini belirten bir öğretmenler
kurulu kararı gibi ölçütler kullanılmamaktadır.
Bugünkü sistemde eğitim fakültelerine girebilmek için sadece Üniversite yerleştirme sınavlarında belirli bir puanı almak yeterli olmaktadır.
Yukarıda açıklanan sorunların çözümü için eğitim fakültelerinin durumunun ve öğretmen yetiştirme sistemimizin gözden geçirilmesi şarttır.
Bu konuda YÖK’ün yayınladığı “Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri 1982-2007” başlıklı yayında eğitim fakültelerinin sorunlarının
çözümü için on beş öneri geliştirilmiş ve bunlar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. YÖK’ün
bu önerilerinin politikacılarımız, yöneticilerimiz,
eğitimcilerimiz ve öğretim üyelerimizce dikkate
alınmasının öğretmen yetiştirme ve eğitim sistemimizin geliştirilmesine büyük yarar sağlayacağına inanıyorum.
A. Öğretmen yetiştirme sisteminin Milli Eğitim
Temel Kanunu’nda öngörülen Atatürk İlke ve
Devrimlerine bağlı, kültürel değerlerini koruyan
ve geliştiren, insan haklarına saygılı ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini özümsemiş
yurttaş yetiştirme ve çağdaş bir toplum oluşturmadaki rolünü ve katkısını yeniden sorgulaması
B. Hizmet öncesi öğretmen eğitim programları
için yeni bir vizyon tanımı yapılması, bu vizyonun süreç, problem çözme, proje ve araştırıcılık
yöneliminde olması ve yaşam boyu öğrenme ile
bütünleşmesi
C. Eğitim fakültelerinin mevcut sayısı korunsa
bile yeni eğitim fakültelerinin açılmaması
D. Eğitim fakültelerinin toplam kontenjanlarının
düşürülmesi, kontenjanların ilk-orta öğretimle
ilgili hedeflerin ışığında yeniden ayarlanması ve
gerçekçi bir insan gücü eğitim ilişkisi kurulması
E. Kontenjanlarla öğretim elemanı sayıları arasında uygun dengelerin sağlanması
F. Çeşitli kriterlerin ışığında ikinci öğretim uygulamalarının gözden geçirilmesi ve bu uygulamaların gereksinimlerle ilişkilendirilmesi

G. Mezunların niteliğinin KPSS sonuçları ve
mezun izleme sonuçlarıyla değerlendirilmesi
H. Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması
I. Araştırma ve yayınların desteklenmesi ve
buna bağlı olarak araştırma ve uluslararası yayın
sayılarının artırılmasının teşviki
J. Öğretmen adaylarının seçimi, öğrenme-öğretme süreçleri, öğrenci hizmetleri ve benzeri
iş ve işlemlerin sistemli bir biçimde akredite
edilmesi ve bu süreçlerle ilgili olarak tüm eğitim fakültelerini kapsayan bir ‘Kalite Güvence
Sistemi’nin oluşturulması.
K. Gerek üniversitelerdeki diğer fakültelerle
eğitim fakülteleri arasındaki kaynak dağılımındaki dengesizliklerin, gerekse eğitim fakültelerinin
kendi aralarındaki dengesizliklerin giderilmesi
L. Öğretmen eğitiminde planlama ve eşgüdüm çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile
YÖK ve eğitim fakülteleri arasındaki ilişkilerin
güçlendirilmesi
M. Eğitim fakültelerinin, sürekli öğretmen eğitimi konusundaki rollerinin yeniden tanımlanması
ve eğitim fakültelerinin öğretmenlerin hizmet içi
eğitiminde daha aktif rol almalarının sağlanması
N. Eğitim fakültelerindeki öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası hareketlilik ve
değişim programlarından daha fazla yaralanabilmesi için gerekli çabanın gösterilmesi
O. Eğitim fakültelerinin Cumhuriyetin değerlerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün öğretmenlerden
beklentilerini içselleştirmiş öğretmen adayları
yetiştirmesi
Yukarıda ana hatlarıyla değerlendirmeye çalıştığımız öğretmen yetiştirme sistemimizin karşılaştığı sorunların çözümü için ivedilikle konuyu
ele almak ve gerçekçi bir yaklaşımla sistemde
gerekli reformları yapmamız şarttır. Soruna çözüm arayışının ihmal edilmesi ve geciktirilmesi gelecekte Türk toplumunu geriye dönüşü
imkânsız olan bir çıkmaza sürükleyebilir.
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Dosya

Hayatta & Eğitimde

Kuşak Farkı Yönetimi
Giderek Azalan Yıllar, Giderek Artan Farklar

Her alanda yaşanan değişim eğitim sistemini de etkiliyor. Uzmanlar değişimin hızlandığı günümüzde öğretmenler ile öğrenciler arasında beliren kuşak
farkına dikkat çekiyor. Kuşak farkını aşmak için getirilen öneriler arasında
ise öğretmenlerin değişimi kabullenip, iyi bir gözlemci olması, yeni neslin
ilgi alanlarını da takip etmesi gibi başlıklar yer alıyor.
Peki, aslında nedir bu ‘kuşak farkı yönetimi’ ?
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İnternet ve diğer küresel kaynaklar üzerinden
bilgiye erişim hızı ve imkânı arttıkça insanoğlu
geçmişe oranla adeta çılgınca bir hızla ilerlemeye ve modern çağ öncesinde hayalini kurduğu hedeflere bir bir ulaşmaya başladı. Hem
fütüristler hem de bilim adamları tarafından bu
yüzyılın sonlarına bile varmadan yapay zekâ, yenilenebilir organlar, 3 boyutlu baskı araçlarıyla
kişiye özel ve israfsız üretim, günlük hayatın içine karışmış robotlar ve cyborglar, galakside bulunan bazı gezegenlerde kurulan koloniler gibi
bir zamanlar hayal bile edemediğimiz imkânlara
kavuşacağımız öngörülüyor. Bir zamanlar taştan
aletler yapmanın ötesini hayal bile edemeyen
insanoğlu için son birkaç yüzyılda gözle görülür
biçimde hızlanan bu değişimin ve gelişimin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de kuşaklar arası
farklar ve bu farklardan kaynaklanan iletişimsizlik ortamı oluyor.
Kuşak farkı insanların içinde yaşadıkları koşullar
göz önünde bulunarak edindikleri eğitim, tecrübe ve hayat birikiminin koşullar değiştiğinde
farklılaştığı ilkesine dayanır. Örneğin 1800’lü
yılların ortasında at arabasıyla sınırlı ulaşım
imkânlarına sahip bireylerle 1900’lerin ortalarına doğru iyice yaygınlaşan otomobil ve bunun
getirdiği gelişmiş ulaşım imkânlarına sahip bireyler arasında bariz bir bakış açısı farkı olduğunu hesap etmek güç değildir. Kuşak farklarının
genel olarak bilimsel-teknolojik keşifler, coğrafi
değişimler-keşifler, ekonomik gelişmeler, savaş
ve çatışmalar gibi etkenler nedeniyle oluştuğunu düşünecek olursak kuşak oluşma süresinin
geçtiğimiz yüzyıla nazaran neden bu kadar hızla
kısaldığını anlayabiliriz. 20.yy boyunca insanoğlu hızlı adımlar atmaya başladıkça bir kuşaktan
diğerine geçişi de aynı oranda hızlandı. 20. yüzyıla dört kuşak sığdıran insanoğlu milenyumla
birlikte ilk kuşaklarını da keşfetmeye başladı.
Kuşaklar arası değişim üzerine konuşabilmek
için bu noktada yaşam tarzları, korkuları, beslenme ve giyim şekilleri, doğaya, dine, ideolojilere / politikaya, bilime ve felsefeye bakış açıları
arasında ne tip farklar oluştuğunu incelemek
gerekiyor.

S

essiz kuşak; Genellikle büyük anne-babalarımızın dâhil olduğu 1927-1945 yılları arasında dünyaya gelen kuşaktır. Bir başka
adı ile Cumhuriyet kuşağı. Türkiye de nüfusun
%7 kadarını bu grubun oluşturduğu söyleniyor.
Savaşın onları sessiz insanlar yaptığı yaklaşımı

yaygın olduğu için bu ismin verildiği söylenir.
Onlar için ‘’Uyumlu’’ etiketlemesi yapılmıştır.
Kıtlık, yokluk ve pek çok sıkıntıyı tecrübe etmiş
olan bu neslin insanları tasarruflu olmayı bilmiştir. Har vurup harman savurmayan, sahip olduğu her şeyin bir değer olduğunu fark eden bir
gruptur. En gençleri şu anda 72 yaşında olduğu
için iş hayatında oldukça az rastlanan bu kuşak
çalışmaya devam ediyorsa; ‘’usta’’ tabir edilen
işinin hocası olmuş üstatlardır.

B

aby Boomer Kuşağı; 1946-1964 yılları
arasında dünyaya gelen insanların oluşturduğu kuşaktır. II. Dünya savaşından hemen sonra yaşanan refah günlerinin etkisiyle 1960 yılına
dek devam eden doğum sayısındaki patlama
bu kuşağa adını vermiştir. Bu kuşağa “sandviç kuşağı” da denir. Böyle denmesinin sebebi ise evlerinde hem anne babalarına; hem de
çocuklarına bakmalarıdır. Bu neslin çok büyük
çoğunluğu teknolojiyi benimseyememiştir. İş
sadakatleri ve Kanaatkârlık duyguları oldukça
yüksek olan bu kuşağın çoğu üyesi çalıştığı ilk
yerden emekli olmuştur. Tahminen ülkemizin
%19’unu oluşturan ve şu an ülkemizi yönetenlerin çok büyük bir kısmının da dâhil olduğu bu
kuşağın üyeleri artık belirli bir yaşam standardı
ve gelire sahip olduğu için ve en rahat harcama
yapabilecek durumda olan bireylerdir. Genel
özelliklerini sıralarsak;
• Saygıyı çok önemser, bol teşekkür almak ister.
• ‘’Adam yerine konmak’’ tabiri iş hayatındaki
beklentilerini iyi ifade eder.
• Organizasyonla ilgili konulara dâhil olmak,
görev almak ister.
• Mentorluk (Akıl Hocalığı) yapmak ister.
• Yaşlanmadan ölmek isteyen nesil olarak tanımlanır. Kendine iyi bakar.
• Çoğunluğu teknolojiyi benimseyememiş,
ancak zoraki kullanmak durumunda kalmıştır.
• Düzenli, arşivci ve tedbirlidir.
• Zor sahip olduğu için sahip olduklarına değer verir.
• Sağ-Sol olaylarını ve ihtilal dönemini yaşadıkları için ‘’ülkede huzur’’ en büyük isteğidir.
• İş değiştirmek, boşanmak, şehir değiştirmek uzak durulması gereken kararlardır
• Borçlanmaktan korkar. Satın alma öncesinde para biriktirerek alışveriş yapar.
• “Yaşlanınca çocuklarımız bize bakar” beklentisinin olacağı son kuşaktır.
• Bu kuşaktan sonra giderek azalan akşam
oturmaları, bayram ziyaretleri, taziyeler ve ha39

yırlama gezmeleri, asker uğurlamaları gibi rutinleri vardır.

X

Kuşağı; 1965-1979 yılları arasında dünyaya gelen insanların oluşturduğu kuşaktır.
X nesli otoriteye saygılı, kurallardan rahatsızlık
duymayan, yaptığı işte üst düzey enerji sarf
ederek çalışan, ait olmaktan ve aidiyetten hiç
rahatsızlık duymayan bir nesildir. Kariyerlerini
çok önemser ve aşama kaydetmek için emek
verir ve sebat ederler. Yaşamak için çalışmanın
bir zaruret olduğunu düşünürler. İşsiz kalmak,
çalışmamak onlar için ciddi bir endişe kaynağıdır. Sırf bu duruma düşmemek için yıllarca sevmedikleri işleri yapıp, hoşlanmadıkları insanlarla çalışmışlardır. Bu nesil teknolojinin gelişimine
bizzat tanıklık etmiştir. İş yapış modelinin değiştiği sürecin bizzat uygulayıcıları olmuş manuel
sistemleri teknoloji ile yapmayı öğrenmişlerdir.
X kuşağının ülkemiz nüfusunun %22’sini oluşturduğu düşünülmektedir. Genel özelliklerini sıralarsak;
• Güvende hissetmeyi önemser, gelecekten
endişelidir.
• Otoriteye saygılıdır, bir gün kendisinin de
otorite olacağını bilir.
• Kolektif karar almayı önemser,
• Kadının iş gücüne katılımının ciddi oranda
arttığı bir kuşaktır.
• Politikaya en uzak gruptur.
• Fedakârlık yapmaya yatkındır. Gerekirse
özel hayatını ihmal eder.
• Olumsuz düşünmeye daha yatkınlardır. Genellikle oldukça şüpheci ve temkinlidir.
• Dünyayı dolaşmayı en fazla isteyen kuşaktır
• Daha iyi yaşamak ve yaşatmak için az çocuk
sahibi olmak gerektiğine inanır.
• Boşanmanın normalleşmesi, iş değiştirme cesareti, evlenmeden aileden ayrı yaşama gibi büyük ve önemli değişimlerin öncüsü olmuş kuşaktır.
• Olaylara “Peki bunun faydası ne olacak?”
sorusuyla pragmatist (faydacı) yaklaşır.

Y

Kuşağı; 1980-1999 yılları arasında dünyaya gelen insanların oluşturduğu “Farkını
fark ettiren kuşak” tır. Özgürlük, bağımsızlık olmazsa olmazlarıdır. İş yaşamına ise önceki kuşaklardan oldukça farklı olarak zamandan ve
mekândan bağımsız çalışmak olarak bakarlar.
Mümkünse gece vaktinde çalışmayı tercih ederler, yine de ev ya da ofis ortamı sabah ya da
gece fark etmeksizin çalışabilirler. Süreçten ziyade sonuca odaklı iş yaptıkları için istenen çıktının
40

elde edilip edilmediğine değil de mesai saatine
takılan yöneticilerle çalışmak onlar için bir nevi
işkencedir. Mutlu olmadıkları işi yapmaz, kendilerini kötü hissettiren insanlarla çalışmazlar. Bireyselliklerine duygu ve düşünce özgürlüklerine
düşkündürler.
Maalesef ailelerin çocukları pamuklara sarma
döneminin çocukları olan ve “Aman çocuğum,
yeter ki sen üzülme biz sana maddi manevi hep
destek tam destek oluruz.” yaklaşımıyla büyüyen bu kuşağın mücadele ruhu oldukça zayıftır.
Y kuşağı iş hayatında gösterdiği cesaretle kariyer basamaklarını hızla tırmanma veya kendi
işini kurma konusunda risk alır ve genellikle
bunun olumlu karşılığını görür. Özgüvenleri oldukça yüksektir. Düşüncelerini çok rahat ifade
ederler. Mizah duyguları oldukça gelişmiş olduğu için ofislere neşe ve enerji veren bir gruptur.
Klişeden hoşlanmazlar. Ve adını aldığı “why”
kelimesi gibi (İngilizcede Y harfinin telaffuzu)
hep “neden” diye sorar ve sorgular.

Günümüz iş dünyasının önemli bir kısmını oluşturan Y kuşağının sadakatini isteyen kurumların
iş modellerini mutlaka ama mutlaka eğlenceyi
işin bir parçası haline getirmek yönünde revize
etmesi gerekiyor. Sıkıcı toplantılar, anlamsız çalıştaylar, sonuç alınamayan projeler Y kuşağını
bezdirir. Kuralları sevmezler. Teknolojiyi çok iyi
kullanır, sosyal medyada, bloglarda veya forumlarda konularla ilgili görüşlerini belirtmekten
çekinmezler. Y Kuşağının ülkemiz nüfusunun
%35’ini yani 1/3’inden fazlasını oluşturduğu düşünülmektedir. Genel özelliklerini sıralarsak;
• “Burada patron benim” tarzı yönetim anlayışını sevmez, profesyonel yetkinliğine inanmadığı yöneticiyle verimli ve uzun süre çalışamaz.
• Ezber bozan işleri ve yaklaşımları severler,
klişe yaklaşımlardan etkilenmez.
• Hiyerarşiyi mantıklı bulmaz.
• Esnek ve eğlenceli çalışma ortamı sağlayan
şirketleri tercih eder.

• Resmi olmayan diyalogları ve iletişim biçimini sever, acımasızca eleştirir.
• Koçluk ve Mentorluk beklentisi vardır.
• Kendisine katkısı olmayan şirketlerde ve işlerde vakit harcamaz.
• Değişimi sever ve oldukça yenilikçidir.
• Kendi çıkarları şirket çıkarlarının önündedir.
Haklarını sorgular.
• Hızlı uyum sağlarlar, yaratıcılıkları yüksektir.
• Kitleselliğe değil, bireyselliğe inanır, kişiye
özel ödüller ve motivasyon araçları isterler.
• Rol belirsizliğini sevmez, beklentilerin net
biçimde ortaya konmasını ister.
• Hayali bir gün kendi işini kurmaktır.
• Gelirinin üzerinde ve çoğunlukla teknolojiye para harcar, borçlanmaktan korkmaz.
• İletişime açık ve işbirliğine oldukça yatkındır.
• Akranlarının onayını ve düşüncesini en fazla
önemseyen kuşaktır.
• Geleceği ile ilgili inisiyatif ortaya koyar.

Z

Kuşağı, 2000 yılı ve sonrasında dünyaya gelen insanların oluşturduğu kuşaktır.
Elinden tablet, cep telefonu gibi mobil iletişim
aletlerini düşürmez. Teknolojiye doğdular ve
onunla büyüyorlar. Onları neredeyse doğuştan
hâkim oldukları teknoloji bilgisi ve düşkünlüğü
ile kabul etmek ve toplumun geri kalanından
soyutlamamaya çalışmak en doğru yaklaşım.
İnternetle sosyalleşen, her şeyin önüne hazır
geldiği, mutlu edilmesi oldukça zor bir nesildir.
Multitasking (birden çok işe aynı anda odaklanabilme) konusunda çok iyi oldukları gözlemleniyor. Ülkemiz nüfusunun %17’sini oluşturdukları tahmin ediliyor. Genel özelliklerini ve onlarla
ilgili gelecek öngörülerini sıralarsak;
• Eğitim seviyesi ve kalitesi artacak, birden
fazla yabancı dil bilecek.
• Ebeveynleri tarafından bağımsızlığına saygı
gösterildiği için yaratıcılığı yüksek olacak
• Doğru bildiğini rahatça ifade edecek.
• Y kuşağı ile rahat anlaşacak.
• İletişim ve insan ilişkileri konusunda iyi olacak.
• İnternet sayesinde coğrafi sınırlara bağlı olmadan yaşayabilmesi özgüvenini arttıracak.
• Komplekssiz olduğu için rahat
• Azimli ve hırslı olmayacak, çabuk vazgeçecek alternatifleri merak edip denemek isteyecek.
• Standart işleri yaptırmak zorlaşacak.
• Zaman ve emek gerektiren meslek dalları
değer kaybedecek.
Son yüzyılda, ülke olarak özellikle Cumhuriyetin

ilanından sonra yemek kültürlerinden; iş hayatına, ilişkilerdeki iletişim kurma biçimlerinden,
giyim-kuşama, sanat anlayışından dili kullanış
biçimimize kadar birçok alanda değişim yaşadık
ve bu değişimi dünyanın geriye kalanında yaşanan gelişmeleri takip edebilmek adına devrimlerle hızlandırmayı başardık. Bütün bunlar
eğitim hayatımıza da kullandığımız alfabe başta
olmak üzere, derslikler, eğitim teknolojilerindeki yenilikler, eğitim içeriği ve hatta öğreticilerin
değişimi gibi alanlarda yansımıştır.

Uzmanlar kuşaklar arasındaki bu gözle görülebilir farkların ülkemiz ve dünyadaki her türlü gelişmeyle birlikte öğrencilerin ilgi alanlarına da
yansıdığını belirterek öğretmenlerin öğrenciyle kuracağı doğru iletişimin öğrenme üzerinde
olumlu etkileri olduğuna dikkat çekiyor.
Eğitimin üç temel ögesi olan öğrenci, öğretmen
ve program sürekli birbiriyle etkileşim halindedir. Bu ögelerden herhangi birindeki değişim
sonuç olarak tüm süreci etkilemektedir. Öğrenciler değişmekte, öğretmenler değişmekte ve
öğretilenler değişmektedir. Bu noktada öne çıkan en büyük problemin değişime ayak uydurmak olduğu söylenebilir. Çünkü her ne kadar
değişim içinde olsak ve bunu arzuluyor gibi görünsek de bizim için değişmeyen, öngörülebilir,
stabil bir hayat daha az streslidir.
Alışık olduğumuz ortam ve koşullarda kendimizi
daha rahat ve güvende hissederiz. Doğal olarak bu koşullara ne kadar uzun süre alıştıysak
değişime olan direncimiz de o kadar fazla olmaktadır. Hâlihazırda gelişim döneminde olan
öğrencilerin, kendilerinden yaşça büyük, önceki kuşaklara mensup öğretmenlerine göre değişime daha iyi uyum sağlamaları ve farklılıkları
kabullenmede daha esnek olmaları normaldir.
Bu noktada öğretmenler ve öğrenciler arasında artan kuşak farkı ile birlikte maalesef zaman
zaman iletişim kopuklukları da gözlenmektedir.
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Öğrenciler öğretmenlerinin tepkilerine anlam
veremezken öğretmenlerde yeni nesil öğrencilerin davranış ve tutumlarını anlamakta zorlanmakta ve yadırgayabilmektedir. Bu durumların
sonucunda öğrenci-öğretmen-veli çatışmaları,
idari problemler, dersin niteliğinde ve öğrenci
başarısında düşüş, öğrenmenin gerçekleşmemesi ve hatta öğrenilen bilgilerin hayata aktarılamaması gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir.
Eğitimcilere Tavsiyeler
Bu kuşak farkı sorunlarının yönetilebilir hale getirilmesinin ilk ve en önemli koşulu: değişimin
öncelikle yeni nesil öğrencileri hayata hazırlayan eğitimciler tarafından kabullenilmesi.
Öğretmenler değişimin varlığını kabullenmekle
birlikte bu değişimi anlamada ve yönlendirebilmede daha etkin rol alabilirler. Hızla değişen
dünyamızda hızla değişen bu çocukların günümüzde nelerden hoşlandığını, ne tarz giysiler
giymeyi tercih ettiklerini, ne tarz müzikler
dinlediklerini, hangi
akımları takip ettiklerini anlamak, onları anlamayı kolaylaştıracaktır. Bunun için çekirdek
ailemizden başlayarak
kendi
çevremizdeki
yeni nesil çocukları
gözlemlemek, onlarla
yaşamın okul dışında kalan alanlarını konuşabilmek, duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini sormak şüphesiz kurulacak yeni iletişim
ortamına faydalı olacaktır. Kendi kimliklerini
oluşturma çabasında oldukları bu dönemde
özellikle ergenler attıkları adımların eleştirilmesine tahammül gösteremezler çünkü istenmeyen şeyin yaptıkları davranış değil, kendileri olduğunu düşünür ve kendi kimliklerinin bir
parçası olarak gördükleri bu davranışlara daha
sıkı şekilde sarılırlar. Bunun yerine onların duygu, düşünce ve tercihlerine önem verildiğinin
ve saygı gösterildiğinin hissettirilmesi önem arz
eder. Bir birey olarak dikkate alındıklarını hissettiklerinde, onlarla ilişki içinde olan yetişkinleri ve öğretmenleri dinleme ve anlamaya daha
istekli olacaklardır. Bu sayede kurulan iletişim
ve ilişkinin kalitesi, dolayısıyla eğitimin kalitesi
artacaktır. Ancak zaman zaman öğretmenlerin
çaba göstermelerine rağmen iletişim kurmada
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zorlandıkları, uyum sorunu yaşayan öğrencilerin
de olabileceği unutulmamalıdır.
Sonuç olarak öğretmenlerin, zaman içerisindeki
değişimin toplum ve çocuk üzerindeki etkilerini
fark edip anlaması gerekmektedir. Bunun için
yapılabilecek en iyi şey ise farklı kuşaklardan
gelen yetişkin ve çocukların daha fazla bir arada bulunmaları, daha kaliteli ilişkiler kurmaları
ve bazı etkinliklerde birlikte olmalarıdır. Öğrencilerin davranışlarının altında yatan sebeplerin
anlaşılması gerekir. Herhangi bir davranışına
tepki göstermeden önce kendisiyle konuşmak,
yaptığı söz konusu davranışın kendisine ne gibi
katkılarının olduğunu, hangi ihtiyaçlarını karşıladığı anlaşılmalıdır. Mevcut ihtiyaçların farkına
varıldığında öğrencinin hatalı ya da istenmeyen
davranışını kısıtlamaya çalışmak yerine, deneyebileceği alternatif seçenekler sunulmalıdır.
Özellikle net bir çözüm üretmek yerine birkaç
alternatif sunulduğunda, seçme hakkının olduğunu gören çocuk ya da ergenin, istenilen
davranışı kendi tercihi
olarak benimseme ve
uygulama ihtimali artacaktır. Öğrencinin okul
dışındaki yaşamını, diğer
insanlar ile ilişki kurma
biçimini görmek, objektif bir değerlendirme yapabilmek için önemlidir.
Bunun için okul dışında
da bir arada vakit geçirebilecek ve onları gözlemleyebilecek etkinlikler
ve geziler düzenlenebilir. Bu tarz etkinliklerin
bir diğer faydası da yetişkin-çocuk, öğretmenöğrenci arasındaki iletişim ve ilişkiyi arttırmasıdır. Aile tutum ve iletişiminin anlaşılması ve
olası hataların düzeltilmesi için ebeveynler ile
irtibat halinde olunması ve sadece bu konuları konuşabilecekleri toplantıların düzenlenmesi
bu fırsatı sağlayacaktır. İletişim kurmakta zorlanılan ve uyum problemleri yaşan öğrencilerde
gerek okulun rehberlik servisleri gerekse okul
dışındaki uzmanlara başvurmak ve yönlendirme
yapmak önemlidir. Söz konusu uzmanlardan
destek almak hem öğretmenin hem de öğrenci
ve ebeveynlerin üzerindeki yükü hafifletecektir.
Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu çağımızda, değişmemenin bedelini ödememek için değişmek, değişimine ayak uydurmak
ve değişimi bizzat yaratmak gereklidir.

Eğitimin En Önemlisi:
Okul Öncesi

Geleceğin Eğitimi, Eğitimin Geleceği

MEV Koleji Okul öncesi sınıflarında öğrencilerimiz yaparak-yaşayarak öğreniyor.
Bireysel farklılıkları gözönüne alınarak hazırlanan, öğrenci merkezli, temaya dayalı
eğitim programlarıyla yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştiriyor.
İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda üst eğitim programlarına hazırlanıyor.
Eğitimin en önemlisi: Okul Öncesi, MEV Koleji’nin 26 yıllık eğitim deneyimiyle zirveye ulaşıyor.34
www.mevkoleji.k12.tr
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Doç.Dr. Aydoğan ATAÜNAL
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
En Büyük Güç ve Eşsiz Değer
Bilgi; somut ve soyut tüm yaşantımız için en
onurlu, en kutsal, en değerli ve en büyük güçtür. Bilgisizlik tüm erdemsizlik, kötülük ve çirkinliklerin anasıdır. Bin yıl önce Edip Ahmet’in,
sekiz yüz yıl önce Edip Ali’nin, birbirine yakın
anlatımlarıyla vurguladıkları gibi “En büyük pislik cehalettir” yani bilgisizliktir. Sokrates’in de
iki bin beş yüz yıl önce söylediği şu söz hiç unutulmaz: “Bilgisiz insanlar erdemli olamazlar”
Bilgi; her yerde, her dönemde, her çağda hem
bireyi; hem toplumu şekillendirmiş, biçimlendirmiş ve yönlendirmiştir. Bugün, gelişen bilim ve teknoloji sonucu ulaşılan Bilim Toplumu
Çağı’nda bilginin ağırlığı da doğal olarak artmıştır.
Bilgi eğitim sürecinin ürünüdür.
Bu olguyla başka bir açıdan bakıldığında şöyle denilebilir: Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin
temel göstergesi, eğitim düzeyleridir. Bu yaşamsal gerçeğin bilincinde olan ülkeler eğitim
sistemlerini geliştirmek, eğitimlerinin niteliğini
yükseltmek için amansız bir yarış içindedir.
Millî Eğitim Vakfı Okulları Birer Güneştir
Güneş nasıl dünyamızın varlığının ve bu varlık
içinde yaşamsal güzelliklerin, ahengin, neşenin
ve mutluluğun kaynağı ise; Millî Eğitim Vakfı da
okullarıyla bu değerleri sergileyen ve aydınlatan birer eğitim güneşidir. MEV Okullarında
amaç bu güzellikler içinde öğrencilerinin, özgürlükçü bir eğitimle akıl ve bilimin rehberliğinde, yüreği vatan ve millet sevgisiyle dopdolu,
demokrasiye aşık, çalışmaktan mutluluk duyan,
yapıcı, yaratıcı, onurlu ve güvenilir birer yıldız
gibi ışıldayan ‘Vatandaş’lar ve ‘İnsan’lar olarak
yetişebilmelerini sağlamaktır.
Demokratik Sivil Toplum Örgütleri ve Eğitim
Resmi kuruluşlar ne kadar gelişmiş ve güçlü
olursa olsun hizmetin yalnızca biçimsel yönü-

nü gerçekleştirebilir. Örneğin devlet her yerde okul yapabilir, donatabilir, yeterli öğretmen
gönderebilir ama bunlar yetmez. Hizmete ilgi,
sevgi, doğallık, canlılık ve içtenlik katan, iletişimi kolaylaştıran böylece başarı ve kalitenin yükselmesini sağlayan örgütler, doğal örgütlerdir,
gönüllü kuruluşlardır.
Bu eşsiz değerlerden dolayıdır ki, demokrasinin
güç kaynağı gönüllü sivil toplum örgütleridir.
Sivil toplum örgütleri ne derece güçlü ve yaygın ise demokrasi de o derece gelişmiştir, sorunsuzdur ve mutluluk vericidir. Demokrasi ile
eğitim arasında doğru yönde tam bir bağıntı
olduğu kuşkusuzdur.
Millî Eğitim Vakfı’nın Ana Hedefi
Demokratik gönüllü bir sivil toplum örgütü olarak Millî Eğitim Vakfı’nın ana hedefi, ülkemizin
‘Bilim Toplumu Çağı’nın, gerçekte çağdaş uygarlığın seçkin ve saygın bir üyesi olabilmesine
eğitim kanalıyla hem maddi, hem bilimsel yönden katkı sağlayabilmektir.
Vakıf bu hedefini gerçekleştirebilmek için iki
önemli görev üstlenmiştir. Bunlar (1) eğitimde
nitelik arayışına katkı, (2) demokratik yaşamın
gelişmesine örnek sunabilmektir.
Niçin Eğitim ?
Eğitim hem birey; hem toplum için en doğal, en
temel, en kutsal haktır. Birey için “insan olmak”,
toplum için “varlığını sürdürebilmek” hakkıdır.
Bu hakkın korunması ve güçlendirilmesi eğitimcilerin sorumluluğundadır. Eğitimde hiç kimse
feda edilemez. Gerekli koşullar sağlandığında
herkes başarılı olabilir.
Bir kimse ancak kendi olabildiği takdirde mutludur ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunabilir.
Bugün dünyada yaşayan yedi milyar insanın
hiçbiri bir ötekine benzemez, bireysel ayrılıkla
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rı dikkate almak eğitimin vazgeçilmez ilkesidir.
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesine
göre öğretmenlik “Özel bir ihtisas mesleğidir”
Uzmanlık için öğretmenin öğrenciyi tanıması ön
koşuldur. Bu nedenle öğretmen “Gelişim Psikolojisi” , “Çocukluk Psikolojisi” , “Gençlik Psikolojisi” ve “Öğrenme Psikolojisi” dallarında
bir otoritedir.
Eğitim, bireyi başta bilişsel ve duyuşsal, tüm
yönleriyle dengeli ve ahenkli olarak biçimlendirebildiğinde daha güzeldir. Bilişsel gelişimin temel gıdası ‘Bilgi’, duyuşsal gelişimin ise
‘Sevgi’dir. İnsanlığın bu iki yüce değeri sonsuzdur, birey bunlardan yararlanabildiği oranda
‘insan’dır. Toplum ‘güven içinde ve güçlü’dür.
Unutmayalım ki; bilgisiz ve sevgisiz insanlar ne
erdemli, ne özgür, ne de bağımsız olabilir. Bilgisiz insanlar ezik ve bağımlı sevgisizler ise acımasız ve saldırgan olur.
Unutulmayacak Yanlışlar
Mutlu birey, mutlu toplum olarak çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı olabilme
hedefimizin ön koşulu şudur: Nitelikli eğitim.
Oysa, eğitim anlayış ve sistemimiz nitelikten
yoksundur. Bilimden ve akıldan uzak, eleştirdiğimiz halde uzaklaşamadığımız en büyük engel tarih boyunca sürüp gelen ‘cansız bilgi’ ve
‘ezbercilik’tir.
Eğitimimizin vazgeçilmezleri haline gelmiş, fakat psikoloji ve eğitim birimlerinin kesin olarak
reddettiği bu iki yanlış başka yanlışlara da neden olmaktadır. Bu yanlışlar, yaşam boyu sürekli
eğitim gereksiniminin temeli, insanımızı okuma
zevk ve alışkanlığından yoksun bırakmaktadır.
Kuşkusuz, bağımsızlık duygusundan, özgür ve
bilimsel düşünme gücünden, öğrenme hevesinden, yaşama sevincinden de…
Çocuk Bir Güldür
Bir gül çiçeğinin güzelliklerini sergileyebilmesi
için kendine uygun bir yaşam ortamına gereksinimi olacağına kuşku duymayız. Biliyoruz ki gül,
güzel bir gül olabilmek için çok temiz bir havaya, güneşe, suya, toprağa, gübreye gereksinim
duyar. Dünyanın en güzeli, en güzel çiçeği olarak çocuğun yaşam hakkını elde edebilmesi ve
mutlu olabilmesi için de ona sunulacak yaşam
ortamı ‘özgürlük’tür. M.Montaigne (1533-1595)
“Denemeler” adlı yapıtında “Çocuğumuza bir
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şeyler yapma özgürlüğünü vermemekle onu
korkak bir köle haline sokuyoruz. Bellek… işe
yaramaz sloganlarla ya da başkalarına ait cümlelerle doldurulan bir çöplük olamaz” diyor.
Asla unutmamalıyız ki, çocuk ancak sevgi dolu,
özgür bir ortamda sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe
kavuşabilir.
Çocuk Yaşayarak ve Sevgi Ortamında Öğrenir
Çocuk aktif olarak katılmadıkça kimse ona bir
şey öğretemez. O, kendi sorunlarını çözmesini,
ileriye bakarak yürümesini kendi çabasıyla öğrenmelidir.
Sevgi kavramı öncelikle ilgi, bilgi, saygı ve özveri olmak üzere insanı yücelten temel niteliklerin kaynaşmasından oluşur. Moral değerler; erdem, edep gibi yüksek ahlakî değerler de sevgi
kavramının bileşkesinde yer alır.
Düşünürlerimizin Eğitime Bakışları
Tarihe yön veren ölümsüz düşünürler, bu vasıflarını gerçekte eğitimle ilgili görüş ve yaşantılarından almışlardır.
Tarihimizde iz bırakan düşünürlerden bir kaçının
eğitime bakışlarından örnekler sunalım:
Yusuf Has Hacip (1018-1069) bilgi ve bilgisizliği şöyle tanımlamış: “Hastalıkların tedavisi bilgi
ile olur. Bilgisizlik başka bir hastalıktır. Bilgisizler kendini bilgi ile tedavi ettirmelidir…” “…
Bilgiyi ve erdemi de insan öğrenerek kazanabilir…”, “…İnsanın gönlü engin bir deniz gibidir. Bilgi ise o denizin dibinde yatan değerli
bir incidir. İnsan gönlünün derinliklerindeki o
inciyi çıkarıp meydana koymadıkça, derin denizlerdeki incinin insan için çakıl taşından ne
farkı olur? Kara toprak altındaki altın kayadan,
taştan farksızdır. Ancak kazılıp çıkarılır, işlenirse değer kazanır.”
Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı yapıtından şunları da alalım:
“Bilgi bil, adam ol, yücelt kendini ya da hayvan adını al, insanlardan uzak kal… Çocuklara
erdem ve bilgi öğretmeli… Bilgi ile göğe yol
bulunur.”
Uygurlar’ın (745-840) bir atasözü şöyledir:
“Canlı bilgisiz ölü, ölü bilgin diridir”
Farabî’ye (870-950) göre “Eğitimin amacı, mutluluğu bulmak ve bireyi topluma yararlı hale getirmektir… Öğretmen öğrencilerle -Sokrates

gibi- tartışmayı bilmelidir. Öğrencinin öğrenme
isteğinin sürdürülmesine çalışılmalıdır. Çocuklar karar verme yeteneği güçlü ve sorumluluk
duygusuna sahip olarak yetiştirilmelidir…”
“En yüksek erdem bilgidir… Bilgi ve sevgi
mutluluğu bulmanın gıdalarıdır.”
İbn-i Sina (980-1037) şöyle diyor: “Bilim, insanının mutluluğu ve mükemmelliği için gereklidir.”
Kaşgârlı Mahmut (XI.Yüzyıl) ‘Dîvânü Lugati’tTürk’ adlı yapıtında: “Oğlum, sana erdem öğüt,
miras bırakıyorum. Bilgin adam bul, onun tarafına bak” diyor.
Edip Ahmet (XII. Yüzyıl) Atabetül Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) adlı yapıtında bilginin değerini
şöyle vurguluyor: “Mutluluk yolu bilgi ile bulunur… Nice kirli şeyler vardır ki; yıkanmakla
temizlenir. Cahillik yıkanmakla temizlenmeyen
bir kirdir.”
MEV Eğitim Güneşidir
MEV, Eğitim gönüllüsü, eğitim bilimci üyeleri ile
hedefine renk renk çiçeklerle bezenmiş güneşli
yolunda akıl ve bilimin rehberliğinde emin ve
hızlı adımlarla ilerlemektedir.
MEV Koleji Özel Okulları’nın yönetici ve öğretmenleri içten ve özverili çabalarla çevrelerinin
gerçek ve istenilir birer eğitim güneşi olmanın
sevinç ve mutluluğunu yaşamaktadır.
MEV Koleji Özel Okulları’nda tam bir birlik ve
bütünlük ruhu egemendir. Eğitim güneşi bu
oluşumdan doğmaktadır.
MEV Koleji Özel Okulları yönetici ve öğretmenleri birer eğitim gönüllüsü olmanın onuru, hazzı
ve coşkusuyla görevlerini başarıyla sürdürmektedir.
Millî Eğitim Vakfı eğitim güneşi okullarında parıldamaktadır. Eğitim Güneşi MEV Okullarının
öğretmen ve yöneticilerine ilişkin niteliklerden
yazımızın boyut ve kapsam nedeniyle yalnızca
birkaçını kısa tümcelerle vermekle yetineceğiz.
MEV Eğitim Güneşinde Öğretmen Kimdir ?
• Özgürlükçü eğitim sanatçısıdır.
• Millî eğitim amaçlarımızı davranış haline
getirmiştir.
• Öğrencilerinin öz ve soy geçmişlerini bilir.
• Her öğrencisinin başarılı olmasını sağlar.
• Öğrencisinin kendi sorunlarını çözmesini ve
eğitim etkinliklerine aktif olarak katılımını sağlar.
• Topluma her açıdan en saygın örnektir.

•

Öğrencilerine yaşam boyu ilham verir.

MEV Eğitim Güneşinde Yönetici Kimdir ?
• Eşgüdüm sağlama sanatçısıdır.
• Güvenilir bir liderdir; sevilir ve saygı görür.
• İyi bir örgütleyici ve izleyicidir.
• Her alanda örnektir. Sevgi ve bilgi kaynağıdır.
• Karar verici değil, kararlara katılım sağlayıcıdır.
• İletişimin merkezindeki kişi olduğunun bilincindedir.
• Adildir, eşitlikçidir; asla ayırım yapmaz.
Eğitim Güneşinin Bütünleyicisi Anne-Babalar
Anne-Babalar okulların olmazsa olmaz temel
öğelerinden biridir. Okul öğrenmenlerinin temelini oluşturan nitelikler genelde ailede kazanılır. Zihinsel gelişmenin ve öğrenme yeteneğinin dinamiği olan anadilini kullanma becerisi
ailede filizlenir. Güzel ve dikkatli çalışma, başarılı olabilme alışkanlıkları ailede kazanılır.
Çocuğun başarısı ailesi ile arasındaki etkileşim
ve iletişim kanallarının akışına, açıklığına ve güzelliğine paraleldir.
Görüldüğü gibi çocukların ev ortamları ile okul
başarıları arasında sıkı bir ilişki vardır. Çocuk, en
büyük gereksinimi ilgi ve sevgiyi anne-babasını
okulda görmekle kazanır. Daha başarılı olabilme şansı yükselir, bunun için çaba gösterir.
Anne-babalar okulların doğal, demokratik,
canlı ve içtenlikli bir sevgi yuvası olmasında eşsiz bir pay sahibidir. Onlarla MEV Koleji Özel
Okulları’nın eğitim güneşi daha parlaktır.
Son Söz
Eğitim insanın en kutsal, en temel hakkıdır. İnsan olma hakkıdır. Toplum için güçlü ve onurlu
bir biçimde varlığını sürdürme hakkıdır. Okul bu
hakkın kazanıldığı, eğitim güneşinin aydınlattığı
en doğal yaşam ortamıdır.
Çocuğun, insanın temel gıdası kuşkusuz, yaşam
boyu sevgi ve bilgidir. Mutluluk yolu, erdemli
kişilik, özgür ortamda bilgi ve sevgi ile bulunur.
Başka bir deyişle eğitimde amaç, kişinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde
mutlu bir üretici olmasıdır.
Eğitimimizin ve Vakfımızın savsaklanamaz hedefi:
Hiç kuşku yoktur ki; eğitim güneşiyle yüreği vatan
ve ulus sevgisiyle çarpan erdemli, yapıcı, yaratıcı
ve ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmektir.
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Bilim-Teknoloji
Okyanuslardaki Oksijen 50 yılda % 2 Azaldı
Almanya’nın Kiel kentinde bulunan Okyanus Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı ve sonuçları “Nature” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 1960-2010’u kapsayan 50 yılda, tüm okyanuslarda
oksijen seviyesi iklim değişikliğine bağlı olarak en az yüzde 2 düştü. Bu oranın düşük görünmesine
rağmen etkilerinin çok daha yıkıcı olacağı belirtildi.
Araştırmacıların okyanusları etkileyen oksijen, ısı ve diğer faktörlerle ilgili verileri kullanarak tüm
okyanusların oksijen seviyelerini tahmini olarak göstermesi amacıyla oluşturduğu haritaya göre
oksijen seviyesindeki düşüş Dünyanın bazı bölgelerinde diğer yerlere göre çok daha keskin. Oksijen hacminin en çok kaybolduğu alan Kuzey Pasifik Okyanusuyken; en büyük yüzde kaybı Kuzey
Buz Denizi’nde yaşandı. Araştırma, sulardaki oksijen fakirleşmesinin yüzde 15 oranında iklim değişikliğinden kaynaklandığını tespit ederken tıpkı gazlı içecek kutusunun ısınmasıyla içeceğin gazını
kaybetmesi gibi, ısınan suyun da oksijeni tutmakta zorlandığını söyledi.Oksijenin suya yüzeyden
girdiği, öte yandan su yüzeyi ısındıkça havadan alınan oksijenin alt tabakalara geçmesinin zorlaştığı kaydedildi.
Araştırmada küresel ısınma nedeniyle her geçen gün artan buzul erimelerinin okyanuslardaki
plankton miktarını arttırdığı, bu durumun daha fazla plankton parçalanması yoluyla oksijen seviyelerini düşürdüğü ortaya çıkarıldı. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, kutuplardaki buzulların erimesinin ötesinde sudaki oksijen oranlarını düşürerek okyanuslardaki yaşamı tehdit ettiği, dolaylı
olarak da insan hayatı için risk oluşturduğu vurgulandı.
Hong Kong Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünden Profesör D. Baker durumun önemini “Yüzde
2’lik düşüş küçük bir değişim gibi görünse de en az ya da hiç oksijene ihtiyaç duymayan bakteriler
dışındaki diğer deniz canlılarının söz konusu durumdan etkilenmekte ve kıyı sularında yaşanan az
miktarda oksijen kaybının bile eko-sistemde tam bir değişime neden olabileceği ve bunun hiç
arzu edilmeyen sonuçlar doğurabileceği bilinmekte.” ifadeleriyle özetledi.
Okyanuslardaki oksijenin eşit şekilde dağılım göstermediğini belirten Baker, yüzde 2’lik düşüşün
tüm okyanuslardaki ortalamayı gösterdiğinin altını çizdi. Ekipten Lothar Stramma, okyanuslardaki
oksijen kaybının, dengesiz dağılım nedeniyle geniş kapsamlı
sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek “Bu süreç
balıkçılık ve kıyı ekonomileri için ölümcül sonuçlar
doğurabilir.” uyarısında bulundu.
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Antarktika’da Türk Bilim Üssü Kurulacak
İstanbul Teknik Üniversitesi , Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Hitit Üniversitesinden bilim insanlarının oluşturduğu 9 kişilik ekipte yer alan İTÜ PolRec Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce Türk bilim insanlarının çalışmalarını Bulgar, Şili ve Çek
üslerinde gerçekleştirdiğini Antarktika’da kurulması planlanan “Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü ile
bu sistemin içinde olmak adına, yapmış olduğumuz daha seyrek çalışmaları Türk bilim insanlarına
açacak şekilde Türk bilim üssü kurulması hedefindeyiz.” şeklinde konuştu. 30 günlük sefer boyunca Antarktika’daki karasal bölgelere ayak basacaklarına dikkati çeken Özsoy, şöyle devam etti: “Şu
an Antarktika, hiçbir dünya ülkesine ait olmayan, 53 dünya ülkesinin bayrağı altında yönetilen bir
kıta. 29 ülke danışman statüsündeyken geriye kalan 24 ülke gözlemci statüsünde. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz gözlemci statüsüne 1995 yılında geçtik. O günden bu yana yapılan bilimsel çalışmaların daha seyrek olmasından ötürü gözlemci statüsünde kaldık. Danışman statüsüne geçmek
şu anlamda önemli. Kıtayla ilgili alınması gereken kararlar olduğunda, bu mekanizmanın içinde
olmak dünya ülkeleri tarafından çok büyük bir strateji olarak görülüyor. Antarktika, ancak danışman ülkelerin oy hakkına sahip olduğu bir kıta. Bu anlamda danışman statüsüne geçmenin şartı da
barış ve bilime adanmış Antarktika Kıtası’nın sadece bilimsel olarak ele alınması, değerlendirilmesi
ve bilimsel çalışmaların yapılmasıdır.” (Anadolu Ajansı)

Isıya Duyarlı Yapay Deri Geliştirildi

California Teknoloji Enstitüsün’den bilim insanları, çıngıraklı yılanların avlarını vücut sıcaklığından tespit etmesini sağlayan hücre mekanizmasının benzerini uygulayarak ısı değişimlerine
duyarlı yapay deri geliştirmeyi başardı. Laboratuvar ortamında sentetik ağaç üretmek üzere
çalışmalar yürüten ekip, ısı değişimlerine karşı
elektrikli tepki verecek bir malzeme geliştirdi.
Araştırmacılar, bunun için ısı hissini yaratan, bitkilerde hücre duvarına yerleşik olan uzun zincirli
molekül “pektin”den faydalandı. Molekülün ısıya olan yüksek duyarlılığından etkilenen ekip,
sonraki aşamada pektini izole ederek, yalnızca
su ve pektin moleküllerinden oluşan, insan saçı
kalınlığında şeffaf ve esnek bir film üretti. Pektin moleküllerinin kalsiyum iyonlarıyla gevşek bir çift
sarmal oluşturacak şekilde birbirine bağlandığı filmin ısıya maruz kaldığında sarmalın çözülmesi ve
pozitif yüklü kalsiyum iyonlarını açığa çıkarması sağlandı. Yöntem için çıngıraklı yılanların karanlıkta
avlarını vücut sıcaklığından bulmalarını sağlayan deri hassasiyetini oluşturan hücre mekanizmasından esinlenildiği belirtildi. (A.A)
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NASA: Dünya’ya Benzer,
7 Gezegen Keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çarpıcı bir gelişmenin haberini kamuoyuyla
paylaştı: gezegenimize ev sahipliği yapan Güneş Sistemi dışında yer alan ve bir yıldızın
yörüngesinde bulunan 7 yeni gezegen keşfedildiğini, bunların 3’ünde yaşamı destekler
koşulların bulunabileceğini duyurdu. Gezegenler, NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu ve dünyada bulunan gözlemevleri kullanılarak tespit edildi. Söz konusu gezegenler Dünya’ya 39 ışık
yılı yani yaklaşık 380 milyar kilometre uzaklıkta. Günümüz teknolojisi ile o sisteme seyahat edip
incelemede bulunmamız mümkün değil. En iyi tahminle bugünün koşulları ile Trappist-1’e ulaşmak
160 yıl alabilir. Bu gezegenlere hala isim verilmiş değil. Bu gezegenler hala harf kodları ile adlandırılıyor. Trappist-1 gezegenlerinden üçünün yüzey sıcaklığının, yeterli atmosfer basıncı göz önüne alındığında sıvı su varlığını destekleyebileceği ve “yaşanabilir bölge” tanımına girebileceği düşünülüyor.

Damar Açan
Mikro-Robotlar

Güney Koreli bilim insanları, atardamarların içinde hareket ederek tıkanmış
bölgeleri açabilen 6 ayaklı mikroskobik
robot geliştirdi. The Telegraph gazetesinin haberine göre, gözle görülemeyecek kadar küçük cihaz, damarların
içinde bir yengeç gibi hareket ederek
kan akışı için daralmış bölgeleri tekrar
genişletebiliyor. Chonnam Ulusal Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından
geliştirilen robot, kalp krizine neden
olan kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçları da kana bırakabiliyor. Dikdörtgen
bir yapıya sahip olan robotun 3’ü önde,
3’ü de arkada olmak üzere 6 kısa bacağı bulunuyor. Kalp kası hücrelerinin
enerjilerini hastanın kanındaki şekerden alması gibi, gücünü şekerden alan
robotun ağır ve kullanışsız bir ‘enerji
kaynağı’ taşımasına gerek kalmıyor.
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‘RoboCop’ Görev Başında
Çin’in robot polisleri görüntüsüyle 1987’de çekilen
“RoboCop”a benzemese de özellikleriyle dikkat çekiyor. Zhengzhou Tren İstasyonu’nda devriye görevi
gerçekleştiren robot polislerle, suç ve suçlularla mücadelede aşama kaydedilmesi hedefleniyor. 1.6 metre boyundaki robotlar, polislik görevinin yanında hava
kalitesini ve sıcaklığı ölçecek, yangın tehlikesi gibi
riskli durumları da önceden fark ederek uyarılarda bulunacak. Geçtiğimiz yıl Shenzen Havalimanı’nda göreve başlayan “AnBot” isimli robotta toplumsal olaylara müdahale için elektrikli şok silahı yer alırken, bu
yeni robotun silahlandırılıp silahlandırılmadığı henüz
açıklanmadı. “E-Patrol Robot Sheriff”in göreve başladıktan kısa bir süre sonra ufak çaplı bir yangını fark
etmesi, daha büyük bir sorunun yaşanmasını da engellerken bölgedeki polislerin de işini kolaylaştırıyor.
(www.ntv.com.tr)

Nükleer Atıktan
Uzun Ömürlü Pile

Aslında çevreye ve atmosfere türlü
zararlar verebilen atık derdi olmasa,
nükleer enerji karbon salınımı yapmadığı için ideal bir enerji üretim
sistemi olarak görülebilirdi. Ancak
maalesef santrallerde yaşanan kazaları engelleyemediğimiz gibi, bir de
atık sorunuyla karşı karşıyayız. Üstelik
çevreye yayılan izotopların bazıları
binlerce yıl boyunca etkili. Tipik bir
nükleer reaktör yılda 2.300 ton atık
üretiyor. Bunlar titiz çalışmalarla saklanıp depolanıyor olsa da saklandıkları yerlerde büyük doğal felaketlere
karşı savunmasızlar. Bristol Üniversitesi araştırmacıları nükleer atıklar için
bir çözüm geliştirdi. Jeokimyacı Tom
Scott önderliğinde yürütülen araştırmada, nükleer atıkların elmaslar içine
zerk edilmesi sağlandı. Radyasyon
ufak bir elmasın içine saklandığında
elektrik üretmeye başlıyor. Yani elmas bu haliyle binlerce yıl dayanabilecek bir pile dönüşmüş oluyor. (Popular Science)

Yarı Sentetik Bir
Organizma Geliştirildi
Bilim insanları, organik DNA’nın genetik kodunu genişleterek “yaşama en yakın” genetik sentez (yarı-sentetik)
organizmayı geliştirmeyi başardı. E. Coli bakterisinin
dört basamaklı basit genetik koduna iki basamak ilave
ederek yapılan deneyde, bölünerek çoğaldığında ilave
kodu taşımayı sürdürebilen “yarı-sentetik” bir organik
form geliştirmeyi başardıklarını bildirdi. Deney için ilk
etapta canlı bir organizmaya aktarılmak üzere X ve Y adını verdikleri ayrı moleküllerden bir DNA çifti sentezleyen
araştırmacılar, daha sonra bunu organik DNA’ya aktarmayı denedi. İlk denemelerde yeni organizmanın ilave
kodu taşıyamadığı, taşıması halinde de hastalandığı
görüldü. Bunun üzerine organik materyalin DNA kodu,
Crisper olarak bilinen gen kurgulama yazılımıyla yeniden
biçimlendirildi ve ilave kodu yabancı bir şey olarak algılamasını önledi. Sonuçta yeni üretilen sentetik organizmanın bölünme sonrasında ve ömrü boyunca ilave kodu
genetik bileşiminde taşımaya devam ettiği görüldü. (A.A)

Doktora Haber Veren
‘Yutulabilir’ Pil Üretildi
ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bilim insanları,
insan vücudundaki dahili medikal cihazlara enerji
sağlayan yutulabilir bataryalar geliştirdi. Bir sensör içeren bu cihaz, sağlık durumunuz hakkında
doktorunuza bilgi de yollayabiliyor. Popular Science dergisinin haberine göre, hap, ölçümler yapıp verileri kablosuz olarak doktora yollayabiliyor.
Bağırsaklardaki mikrobiyom (mikroorganizmalardan oluşan flora) seviyesini ölçüp düzenleyebiliyor. Derimiz, saçlarımız ve gözlerimizde doğal
olarak bulunan bir pigment olan melaninden üretilen batarya, vücudumuzu serbest radikallerden
koruyan ve metalik iyonları bağlayarak çözen yapıtaşı sayesinde bataryaların fonksiyonları açısından oldukça hayati kimyasal bir süreç sunuyor. Melanin, manganez oksit, bakır ve demir gibi malzemeleri kullanan batarya, 5 miliwattlık bir cihazı 18
saate kadar çalıştırabiliyor. Sindirilebilir bataryalar aslında yeni değil. Yeni olan vücutta çözünebilir
olmaları. Bu yüzden eskiden vücuttan atılarak işlev görüyorlardı. Düzenli kullanımda bu bataryalar
zarara neden olabiliyorlardı. Araştırma ekibi şu an diğer biyo-çözünür maddeler üzerinde deneyler
yapıyor. Bir sonraki adım, güvenli ve sindirilebilir bir batarya kabını içeriyor. Vücut için tamamen
güvenli hale getirildikten sonra bu batarya – hapların kullanımı yaygınlaşacak.
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Mehmet TEMEL
Milli Eğitim Bakanlığı
E.Müsteşar Yardımcısı
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
•• Buhar enerjisiyle çalışan makinaların sanayide kullanılmaya başlanmasıyla (1784) Birinci
Sanayi Devrimi’nin,
•• Elektrik enerjisinin sanayide kullanılmaya
başlanmasıyla (1870) İkinci Sanayi Devrimi’nin,
•• Bilgisayarın ve dijital teknolojinin kullanılmaya başlanması (1969) ile de Üçüncü Sanayi
Devrimi’nin gerçekleştirildiği bilinmektedir.
Bu üç aşamalı sanayi devrimi ya da sadece Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bu gelişme ve
değişmeler; bireyleri, toplumları ve ülkeleri;
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda
olmak üzere çok yönlü bir şekilde etkilemiştir. İş
piyasası ve ekonomik açıdan da bazı mesleklerin ölmesini, bazı yeni mesleklerin de doğmasını beraberinde getirmiştir.
Bilimde, teknolojide ve sanayide meydana gelen bu hızlı gelişme ve değişmeler;
• Ülkemizin kalkınma hedefleri,
• İş piyasasının ve ekonominin talepleri,
• Millî Eğitim Temel Kanunu’nun
genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yeter sayı ve yüksek nitelikte teknik insan gücünün
yetiştirilmesini ve sürekli geliştirilmesini gerektirmektedir.
Bu gelişme ve değişmeler; söz konusu teknik
insan gücünü yetiştirmekle görevli ve sorumlu
olan Meslekî ve Teknik Eğitim Sistemini de;
- Öğretmen yetiştirme ve istihdamı,
- Eğitim Programı hazırlama ve geliştirme,
- Mezunların istihdam edilmesi,
- Meslekî ve Teknik Eğitime karşı ilgi ve isteklerin artması veya azalması yönleriyle de etkilemektedir.
Genel anlamda eğitim, özellikle Meslekî ve Teknik Eğitim (METE);

• Bilim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
kalkınma amaçları ile uyumlu olarak insan kaynaklarının eğitimi,
• İstihdamın artırılması, kalkınmanın hızlandırılması,
• Ülkemizin her yönüyle rekabet gücünün artırılması,
• Küresel pazarlardan daha çok pay alabilmesi,
• Yeni teknolojilerin anlaşılması, yorumlanması, üretime yansıtılması ve geliştirilmesi,
• Okuldan işyerine tam istihdam hedefinin
gerçeklemesine önemli katkı sağlaması,
• Eğitim-İstihdam dengesinin oluşmasını desteklemesi yönleriyle ekonomik kalkınmanın en
önemli itici güçlerinden biridir.
Meslekî ve Teknik Eğitim (METE) ;
İş hayatının ve ekonominin talepleri doğrultusunda, bireylere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak bilgi, beceri, iş alışkanlığı ve meslekî
ahlâk değerlerini kazandırma sürecidir. Meslekî
ve Teknik Eğitim, beşerî sermayenin çağın gereklerine, iş hayatının ve ekonominin ihtiyaçlarına göre niteliğinin yükseltilmesine, kapasitesinin geliştirilerek ekonomik büyümeye yüksek
oranda katma değer sunabilecek yeterliliklere
sahip, yeter sayıda insan gücü yetiştirme görev,
yetki ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Meslekî ve
Teknik Eğitimin, bu görev yetki ve sorumluluğunu Hükümet - İşçi - İşveren üçlüsünün etkili,
verimli, sağlıklı ve sürekli işbirliğine dayalı katılımcı bir anlayışla yerine getirmesi esastır.
Ayrıca Meslekî Teknik Eğitim (METE);
•
•
•
•

Meslek edinmek,
Mesleğinde gelişmek,
Meslek değiştirmek,
Kendisini hayat boyu sürekli geliştirmek isteyenlere de eğitim hizmeti vermekle görevlidir.
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METE’Yİ ETKİLEYEN POLİTİKALAR
Millî ve milletlerarası düzeylerde alınan kararlar
ya da geliştirilen politikalar METE’yi etkinlik ve
verimlilik açısından etkilemektedir. Bu politikaları ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:
1) Eğitim Politikaları,
2) Ekonomik Politikalar,
3) Teknoloji Politikaları,
4) Sosyal Politikalar,
5) İstihdam Politikaları,
6) Ücret Politikaları,
7) İş görenlerin meslekî kariyer; görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin politikalar,
8) Yükseköğretime geçiş politikaları
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ
Birinci, İkinci ve Üçüncü Sanayi Devrimlerini
gerçekleştiren ülkelerin; Dünya’nın en gelişmiş,
en güçlü ve en rekabetçi ekonomik sistemini
oluşturarak, lider ülke olmak amacıyla amansız
ve acımasız bir yarış içerisinde, yeni bir sanayi
devrimini ya da başka bir deyişle; Dördüncü Sanayi Devrimini gerçekleştirmek üzere oldukları
bilinmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi ile;
• İnsansız akıllı fabrikaların,
• Akıllı ürünlerin, evlerin, araçların ve hatta
fabrikaların,
• Nesneler arası iletişim ağının oluşturulmasının,
• Siber fiziksel sistemlerinin,
• Yapay zekânın ve robotların,
• Yeni fikirleri en ileri teknolojilerle sosyal ve
ekonomik faydaya dönüştüren inovasyon ekonomisinin uygulanmaya başlanacağı beklenmekte ve hatta uygulandığı görülmektedir.
Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeleri takip eden ve bu konularda çalışmalarını yürüten
araştırmacılar,
1) “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan 4. Sanayi
Devrimi’nin giderek gelişip, genişleyerek etkinleşeceğini,
2) Üretimde insanın yerini robotların alacağını,
3) Yapay zekânın gelişeceğini ve geniş ölçüde
kullanılacağını,
4) Almanya, Amerika ve Japonya gibi gelişmiş
ülkelerin Dördüncü Sanayi Devrimi’nin etkin biçimde kullanımına başladıklarını,
5) Gelişmekte olan ülkelerin, Dördüncü Sanayi
Devrimi’ne hazırlık çalışması yaptıklarını ve gerekli tedbirleri almaya başladıklarını,
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6) Sensörlerle donatılan, birbirleriyle iletişim kurabilen, ortamı algılayabilen, veri analizi yaparak ihtiyaç belirleyebilen robotlarla, daha kaliteli, ucuz ve hızlı bir şekilde mal ve hizmet üretimi
yapılacağını,
7) Yeni üretim sistemlerinin, yeni ürünlerin ortaya çıkacağını,
8) Ucuz iş gücünün, rekabet açısından avantaj
olma özelliğini kaybedeceğini,
9) Yüksek nitelikli ve yüksek yetenekli iş gücüne
ihtiyacın artacağı,
10) Sosyo-ekonomik hayatımızı çok yönlü,
olumlu ve olumsuz şekillerde etkileyeceğini,
11) Bazı mesleklerin öleceğini, bazı mesleklerin
de doğacağını,
12) Rekabette üstünlüğün ucuz, hızlı ve kaliteli mal üretebilenden; isteğe ve ihtiyaca uygun,
müşteri memnuniyetini esas alan üretimi yapana geçeceğini belirtmektedirler.

METE’NİN GELİŞTİRİLMESİ
Meslekî ve Teknik eğitim sisteminin yeniden
yapılandırılması ya da geliştirilmesine yönelik,
çalışmalarda değerlendirilmek üzere bu sistemle ilgili geçmişte yapılan çalışmalara ilişkin özet
bilgi verilmesinin yararlı olacağı kanısındayım.
Köklerinin 12. yy’a hatta daha öncesine kadar
uzandığı bilinen meslek eğitiminin, tarihimizde köklü bir geçmişi ve zengin bir kültürü vardır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde; Doğu
Avrupa’nın ve Batı Almanya’nın da örnek olarak
aldığı bir “İnsanlık projesi” olan Ahîlik Sistemi
kapsamında başarıyla uygulanan meslek eğitimi, halkın sosyal yönden gelişmesine, ekonomik yönden kalkınmasına ve rekâbet gücünün
artırılmasına büyük katkılar sağlamıştır. 19. yy’da

Sanayi Devrimlerinin gerçekleşmesini sağlayan
teknolojik gelişmelere paralel olarak, Osmanlı
döneminde meslek eğitimi yapan teknik okullar
açılmış ise de meslek eğitiminde asıl gelişmenin
Cumhuriyet döneminde olduğu bilinmektedir.
1933 yılında kurulan Meslekî ve Teknik Öğretim
Genel Müdürlüğü’ne bağlanan ve Osmanlı’dan
devralınan Islâhhaneler, Mekteb-i Sanayii, Sanaat Mektebi ve Bölge Sanaat Okulları, Sanaat Enstitüsü olarak bilinen Sanaat Okulları, ülkemizde sanayinin kurulmasına ve gelişmesine
önemli katkı sağlayan nitelikli insan gücü yetiştirilmesi konusunda önemli hizmetler vermiştir.
Sanayideki
gelişmeler doğrultusunda duyulan ihtiyaç üzerine,
1977 yılında “2089 sayılı, Çıraklık, Kalfalık ve
Ustalık Kanunu” çıkarılmıştır. Ancak bu kanunun, uygulanmasında
büyük güçlüklerle karşılaşılmıştır. İş hayatının
talebi, ilgili tarafların
katılımı ile yeni bir yasal düzenlemenin çalışmalarına başlanmıştır. Bu
çalışmalar sonucu 1986 yılında “3308 sayılı, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” çıkarılmıştır.
Bu kanunla meslekî ve teknik eğitim sistemine
reform niteliğinde olmak üzere;
1) Okul-işyeri ortak eğitim sistemi oluşturulmuş,
2) Finansman sağlamak üzere bir fon kurulmuş,
3) Ar-Ge hizmetlerini yapmak amacıyla bir AR
GE Merkezi (METERGEM) kurulmuş,
4) İşyeri açabilmek için ustalık belgesi şartı getirilmiştir.
Meslekî ve Teknik eğitimin;
• Sosyal hayatın temeli olan ekonomik kalkınmanın hızlandırılması,
• Çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere
uyum sağlanması,
• Küresel ekonomiyle bütünleşme ve küresel
pazardan daha çok pay alınabilmesi için daha
kaliteli, daha ucuz üretimin yapılması,
• Avrupa Birliği’ne katılım çalışmalarının yürütülmesi,
• Ülkemiz
sanayisinin
Üçüncü
Sanayi
Devrimi’nin getirdiği yeni teknolojileri kullanma
yönünde geliştirilmesi,

• Eğitim-İstihdam dengesinin oluşturulmasının hedeflenmesi,
• Uluslararası rekabet gücünün artırılması,
• Meslekî ve teknik eğitimde katılımcı bir sistemin oluşturulması,
• Ekonominin taleplerine dayalı, daha nitelikli, daha yetenekli insan gücünün yeter sayıda
ortaklaşa yetiştirilmesi,
• Meslekî yeterlilik eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarının veya
her meslek için meslek kariyer piramidinin oluşturularak görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, iş tanımlarının yapılması, test ve sertifikasyon sistemlerinin
oluşturulması,
•
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler
dikkate alınarak birbirine yakın akraba mesleklerin, birleştirilerek
geniş tabanlı meslek
alanları oluşturulması,
buna dayalı alan ve dal
eğitiminin yapılması,
•
Modüler eğitim
programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi gibi, gelişme ve değişmeler doğrultusunda 3308 sayılı kanunda gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.
İş hayatının talebi üzerine geniş bir katılımla
hazırlanan kanun tasarısı iktidar ve muhalefetin
oy birliği ile kabul ettiği 2001 yılında çıkarılan
“4702 sayılı Kanun”la Meslekî ve Teknik Eğitimde reform niteliğinde yenilikler getirilmiştir. Bu
yenilikler ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. “3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim
Kanunu” nun adı “3308 Sayılı Meslek Eğitimi
Kanunu” olarak değiştirilmiş ve bu kanunla aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır:
1) Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılmıştır.
2) Programlar arasında, yatay ve dikey geçişlere
imkân veren esnek bir yapı oluşturulmuştur.
3) Örgün ve yaygın, Meslekî ve Teknik öğretim
programlarının bir arada uygulanacağı, sertifika, belge ve diploma veren Meslekî ve Teknik
Eğitim Merkezleri (METEM) kurulmuştur.
4) Örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi arasında yatay ve dikey geçişlere denklikler sağlanmıştır.
5) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programlarını
başarıyla bitiren kalfa, usta ve genel lise me55

zunlarına meslek lisesi diploması verilmesi esası
getirilmiştir.
6) Yükseköğretime sınavsız geçişi Meslekî ve
Teknik Ortaöğretim Programlarını bitiren öğrencilerin, bitirdikleri programın devamına veya en
yakın programların uygulandığı Meslek Yüksek
Okulları’na sınavsız olarak devam edebilmesi esası getirilmiştir. Bu okulların mezunlarının
%10’undan az olmamak üzere, ayrılacak kontenjanlara göre alanlarından lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanmıştır.
7) Uluslararası Bilimsel yarışmalarda derece
alanlara sınavsız üniversite imkânı sağlanmıştır,
8) Vakıflara, Meslek Yüksek Okulu açma yetkisi
verilmiştir. (Vakıflar, bir üniversite ve ileri teknoloji
enstitüsüne bağlı olmaksızın; ekonominin ihtiyaç
duyduğu alanlarda MYO kurabileceklerdir.)
9) Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgeleri oluşturulmuştur.
10) Dört yıllık Meslekî ve Teknik Ortaöğretim
kurumlarından mezun olanlara “İşyeri Açma
Belgesi” verilmesi esası getirilmiştir.
11) İl Meslekî Eğitim Kurulları oluşturulmuştur.
12) On veya daha fazla öğrenciye meslek eğitimi yaptıran işletmelerin eğitim birimleri kurması
esası getirilmiştir. (Böyle bir işyerinde 200 personel çalışması gerekir)
13) Beceri eğitimi yaptıran işyerleri yaygınlaşması hedeflenmiştir. (“Elli ve daha fazla işçi” ifadesi,
“Yirmi ve daha fazla işçi” şeklinde değiştirilmiştir.)
14) İşyerleri sadece meslekî eğitim görenleri istihdam edebilecektir,
15) Çıraklık yaşı ve süresi yeniden düzenlenmiştir,
16) Meslekî Eğitim ve denetimine sektörün de
katılması esastır.
17) Çalışan herkesin çalıştığı işe uygun meslek
eğitimi alması esası getirilmiştir.
Ayrıca, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim,
ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve
sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek
için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve
işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi
ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak amacıyla 2006
yılında “5544 Sayılı, Meslekî Yeterlilik Kurumu
Kanunu” çıkarılmıştır.
Görüldüğü üzere, Meslekî ve Teknik Eğitim Sistemi ile ilgili yasal düzenlemeler, her zaman iş
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hayatının ve ekonominin talebi üzerine yapılmıştır.
4. SANAYİ DEVRİMİ’NİN
“ARANAN ELEMAN” ÖZELLİKLERİ
İş piyasasında, ekonomide yeni yapılanmaları,
yeni düzenlemeleri gerektirecek, buna bağlı
olarak da daha çok yüksek nitelikli ve yetenekli
yeter sayıda insan gücüne olan ihtiyaç artacaktır. İhtiyaç duyulacak yeni tip çalışan profilinin;
• Değişime hızla uyum sağlayabilen,
• Çağın gerektirdiği, ekonominin talep ettiği
yeterliliklere sahip,
• Eleştirel bilinci gelişmiş ve strateji oluşturabilen,
• Problem çözebilme becerisine sahip,
• Yeni bilgi ve teknolojilere ulaşabilen, yorumlayabilen, üretime yansıtabilen,
• Ekip çalışmasına önem veren ve sosyal becerileri gelişmiş,
• Analiz ve sentez yapabilme kapasitesine
sahip insan gücü, “Aranan Eleman” olacaktır.

PISA SINAV SONUÇLARI
Bilindiği üzere, OECD tarafından her üç yılda
bir, on beş yaş grubu öğrencilere;
• Okuduğunu anlama,
• Matematik,
• Fen alanlarında bilgi ve beceri kazanımlarını ölçmek amacıyla PISA (Uluslararası Sınav
Değerlendirme Programı) sınavı yapılmakta,
değerlendirilmekte ve raporlaştırılmaktadır.
Bu sınavda;
1) Öğrencilerden, öğrendikleri Fen ve Matema-

tik bilgilerini sorulara uygulayıp problemi çözmeleri istenmektedir.
2) Öğrencilerin ne kadar bilgiye sahip olduklarını ölçmek değil, sahip oldukları bilgileri kullanabilme, analiz ve sentez yapabilme becerileri
ölçülmek istenmektedir.
3) Düzgün okuma becerisinden çok, okuduğunu doğru anlayabilme ve yorumlayabilme becerileri ölçülmektedir.
2003 yılından itibaren 3 yılda bir yapılan ve
2003-2012 yıllarını kapsayan PISA Sınav sonuçlarının incelenmesinden; Türk Millî eğitim sisteminde yıllara göre bir gelişme olduğu, ancak bu
gelişmenin ya da başarının OECD ülkeleri ortalamasının da altında kaldığı görülmektedir.
ÖNERİLER:
Mesleki ve Teknik
Eğitim Sistemi;
1) Eşiğinde bulunduğumuz Dördüncü
Sanayi Devrimi’nin
oluşturacağı
yeni
ekonomik
yapıya
uyum sağlayabilecek,
2) Ülkemizin
kalkınma hedefleri, İş
hayatının ve ekonominin
talepleri,
Millî Eğitim Temel
Kanunu’nun Genel Amaç ve Temel İlkeleri doğrultusunda; yüksek nitelikli, yüksek yetenekli,
eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, strateji oluşturabilen, işbirliği yapabilen, ekonomik
büyümeye yüksek oranda katma değer sunabilen yeterliliklere sahip insan gücü yetiştirebilecek, yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilecek, daha esnek bir yapıya kavuşturularak
gelişimi sağlanmalıdır.
3) Okuldan-İşyerine tam istihdamı hedeflemelidir.
4) Meslek eğitimi-istihdam dengesinin oluşmasını desteklemelidir.
5) En çok faydalanıcı taraf olan iş hayatının,
mesleki ve teknik eğitimle ilgili karar sürecine
ağırlıklı olarak katılmasına imkân verecek bir yapıya kavuşturulmalıdır.
6) Bireyin ve toplumun eğitimden beklediği sosyal ve ekonomik taleplerine cevap vermelidir.

Bu çerçevede olmak üzere;
- Meslek edinmek,
- Mesleğinde gelişmek,
- Meslek değiştirmek isteyen herkese kapılarını
açık tutmalı; özendirici, teşvik edici, ilgi ve isteği artırıcı tedbirler almalıdır.
7) Eğitim ekonomisi gereğince en az kaynak
kullanılarak, en çok fayda sağlamak amacıyla,
Meslekî ve Teknik öğretimde, okul çeşitliliği yerine; program çeşitliliğini esas alan düzenlemeler geliştirilerek devam edilmelidir.
8) Bir taraftan yukarıda belirtilen niteliklere sahip
istihdama eğitilmiş insan gücü hazırlarken, diğer
taraftan da; istihdamda olanların (işgörenlerin)
mesleklerinde sürekli gelişmelerini sağlamak
amacıyla iş hayatıyla daha sıkı işbirliği yapmalıdır.
9) Öğretmen ve öğrencilerin
meslekî
gelişmelerine destek sağlayıcı mal
veya hizmet üreten
döner sermaye çalışmalarını da geliştirerek sürdürmelidir.
10) Okul - İşyeri ortaklaşa
eğitimini
daha da geliştirerek
devam
edilmesini
sağlamalıdır.
Ayrıca;
Dünyanın her yerinde Meslekî ve Teknik eğitim
pahalı bir eğitim türüdür. Bundan dolayı iş hayatının Meslekî ve Teknik eğitimle ilgili konulara
hem ağırlıklı olarak katılması; hem de katkıda bulunması gerekmektedir.
MİLLİ VİZYON VE
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GÖREVİ
Türk Milli Eğitim Sisteminin görevi Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk tarafından ifade edilen
ve “MİLLİ VİZYON” olarak belirlenen “Ülkemizi Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstünde,
Lider Ülke Yapmak” hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla “fikri hür, irfanı hür, vicdanı
hür“nesiller yetiştirmektir
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Sağlık

Bahar
		Alerjisi
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Bahar alerjisi nedir? En sık görülen alerji çeşitleri nelerdir?
Çiçeksiz bitkilerin üreme hücreleri olan polenler
bahar ayları ile birlikte rüzgar yardımıyla etrafa
saçılır ve havada yoğun miktarda bulunur. Çiçekli bitkilerin polenleşmesi ise böcekler aracılığıyla gerçekleştiği için havada fazla bulunmaz.
Bu sebeple bu yazıda ele alınacak “Bahar Alerjisi” için asıl tehlikeli olan bitkiler çiçeksiz bitkilerdir.

Bahar alerjisi görülen çocukların evden dışarı çıkarken gözlük takmaları önemlidir. Bu sebeple
çocuğun sevebileceği bir güneş gözlüğü almak
iyi olabilir. Burundan nefes alıp vermek diğer bir
önemli önlemdir. Çünkü burun polen filtresi görevi görüp akciğerlere gitmesini engelleyebilir.

Havaların güzel olması nedeniyle sokaklarda
daha fazla kalınacağı için sık sık yüzün yıkanması, ağız ve burnun bol su ile gargara edilmesi
önemlidir. Akşamları eve gidince polenlerin
yapışmmış olabileceği kıPolenler alerjendir. Bazı kideğiştirilmesi ve
Baharla birlikte polen yafetlerin
şilerin vücutları polenlere
banyo yapılması önemlidir.
karşı alerji geliştirir. Bunun mevsimi de geldi. Rüzgar- Çiçeksiz bitkileri evde busonucunda polenle karşı- la yayılan polenler hem lundurmamaksa diğer bir
laşınca bazı belirtiler ortaönlemdir. Polen alerjiniz
ya çıkar. Polenlerin neden çocuklarda hem de yetiş- varsa otomobilinizin polen
olduğu en sık alerjik has- kinlerde astım, alerjik nez- filtresini sık sık değiştirebilir,
talıklar astım, alerjik nezle le ve göz alerjisi gibi şika- otomobilinizin penceresini
ve göz alerjisidir. Astım,
açmamaya özen gösterebiyetleri
daha
da
arttırıyor.
alerjik nezle ve göz alerjisi
lir, ihtiyaç halinde klima kulolan kişilerin şikayetleri balanabilirsiniz.
har mevsiminde polenlerin ortaya çıkması ve
yeryüzüne dağılması ile birlikte artar. İlk ortaya Alerji aşısı bahar alerjisinden korunmak için
çıkan polenler ağaç polenleridir. Mayıs ve Hazi- yeterli mi?
ran ayında çimen polenleri ve Temmuz ayından
sonra yabani ot polenleri ortaya çıkmaktadır. Polenlere bağlı alerjik nezlesi ve astımı olan çoPolenlerin bahar ayında ortaya çıkması ve aler- cuklara damla veya iğne şeklinde aşı yapılması
jiye neden olmasından dolayı polen alerjisine ile elde edilen başarı oranı çok yüksektir. Bu aşıbahar alerjisi denilmektedir.
lar hayat kalitesini belirgin ölçüde artırmakta ve
ilaç kullanma ihtiyacını azaltmaktadır. Sadece
Bahar alerjisine neler neden olabilir?
alerjik nezle varsa astım hastalığına ilerlemesini engellemektedir. Bu sebeple polen alerjisi
Bahar alerjisi genelde ailesinde alerjik hastalığı olanların hangi polene alerjisi olduğu ve ciddiolanlarda görülür. Çünkü alerjik hastalıklar ge- yeti, alerji testleri ile öğrenilmeli ve teşhise göre
nellikle genetik olarak aktarılır. En sık alerjiye aşı tedavisi planlanmalıdır.
neden olan polenler ot-çimen polenleri, ağaç
polenleri, arpa, buğday, mısır ve çavdar gibi hu- Bahar aylarında sık sık hapşırma, nezle, burun
bubat polenleridir.
kaşınması, sık burun kanaması, gözlerde kaşınma ve sulanma oluyorsa polenlere alerji nedeBahar alerjisinin belli bir yaşı var mı? Bebek- niyle alerjik nezle ve göz alerjisi olma riski çok
likte ortaya çıkma riski var mı?
yüksektir. Diğer taraftan bahar aylarında sık öksürük, nefes sıkışması akciğerlerde hırıltı gibi
Genellikle 2 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. ses geliyorsa polenlere bağlı alerjik astım olma
Çünkü alerji gelişebilmesi için en az iki bahar ihtimali vardır. Her iki durumda da alerjinin kemevsimi ile karşılaşılması gerekir. 2 yaş altında sin teşhisi alerji uzmanı tarafından konulması ve
bahar alerjisi gelişme risk çok düşüktür.
tedavisinin planlanması çok önemlidir. Teşhis ve
tedavi yıllar boy süreceği için kesin teşhis koBebekte görülen bahar alerjisi için hangi ön- nulması çok önemlidir.
lemler alınmalı?
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 10
Ocak 1922’de henüz Cumhuriyet dahî
ilan edilmemişken Vakit Gazetesi Başyazarı Ahmet Emin Yalman’a verdiği mülakatta hayatını anlatır. Yüzyılın askerî
ve siyasî dehası kabul edilen Atatürk’ün
hayatından satırbaşlarını ve Geleceğin
Türkiye’si ile ilgili aklından geçenlere
dair izleri de bulabileceğimiz bu mülâkatı
kendi cümleleriyle okuyoruz.

giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda
subaylar görüyordum. Bu aşamaya ulaşmak
için izlenmesi gereken yolun askerî ortaokula
girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem
Selanik’e gelmişti. Askerî ortaokula girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten çekiniyordu. Asker olmama zorla engel olmaya çalışıyordu. Kabul sınavı zamanı ona sezdirmeden kendi
kendime askerî ortaokula giderek sınav verdim.

Ortaokul’da en çok matematiğe ilgi duydum.
Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen
kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum.
“Çocukluğuma ilişkin ilk hatırladığım şey, okula Derslerin üstünde işlerle ilgileniyordum. Yazılı
gitmek meselesiyle ilgilidir. Bundan dolayı an- sorular yazıyordum, matematik öğretmeni de
nemle babam arasında aşırı bir mücadele vardı. yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmen sert
Annem ilahilerle okula başlamamı ve mahalle bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu.
okuluna gitmemi istiyordu. Gümrük Dairesinde Bir gün bize: “Aranızda kimler kendine güvenimemur olan babam o zaman yeni açılan Şemsi yorsa kalksınlar onları çalıştırma danışmanı yaEfendi Okuluna devam etmem ve yeni yöntem pacağım.” dedi, öncelikle duraksadım. Ayağa
öyleleri kalktı ki ben kalkmaüzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi usta- Öğretmenimin ismi Mustafa mayı yeğledim. Bunlardan
ca bir biçimde çözümledi. idi. Bir gün bana dedi ki; “Oğ- birinin danışmanlığı altına
Öncelikle alışılmış törenle lum, senin de ismin Mustafa girdim. Görüşmenin sonunda dayanma gücüm son
mahalle okuluna başladım.
benim de. Bu böyle olmayacak.
noktaya geldi. Ayağa kalkaBöylece annemin gönlü yaArada
bir
fark
bulunmalı,
bunrak; “Ben bundan iyi yapapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle okulundan dan sonra adın Mustafa Kemal rım” dedim. Bunun üzerine
çıktım. Şemsi Efendi Okulu- olsun! O zamandan beri adım öğretmen beni çalıştırma
na yazıldım. Az zaman sonra gerçekten Mustafa Kemal kaldı. danışmanı yaptı, eski danışmanı benim danışmanlığım
babam öldü. Annemle birlikte dayımın yanına yerleştik. Dayım köy hayatı altına verdi. Askerî ortaokulu bitirdiğim zaman
yaşıyordu. Ben de bu hayata karıştım. Bana gö- merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır Askerî
revler veriyor, ben de bunları yapıyordum. Baş- Lisesi’nde matematik pek kolay geldi. Bununlıca görev tarla bekçiliği idi. Kardeşimle birlikte la uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızcada
bakla tarlasının ortasındaki bir kulübede otur- geri idim. Öğretmen benimle çok uğraşmıyor,
duğumuz ve kargaları kovmakla uğraştığımızı acı uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar benim
unutamam. Çiftlik hayatının öteki işlerine de ka- çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm
rışıyordum. Böylece biraz vakit geçince annem, aradım. İki, üç ay gizlice Frerler Okulunun özel
sınıfına devam ettim. Böylece okul dersleriokulsuz kaldığım için kaygılanmaya başladı.
ne oranla fazla derecede Fransızca öğrendim.
Sonunda Selanik’te bulunan teyzemin evine O zamana kadar edebiyatla çok ilişkim yoktu.
gitmeme ve okula devam etmeme karar verildi: Merhum Ömer Naci, Bursa Lisesinden kovulSelanik’te liseye yazıldım. Okulda Kaymak Hafız muş, bizim sınıfa gelmişti. Daha o zaman şairdi.
isminde bir öğretmen vardı. Bir gün sınıfımız- Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı
da ders verirken başka bir çocukla kavga ettim. gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Bir arkadaşın
Çok gürültü oldu. Öğretmen beni yakaladı. Çok kitaplarımdan hiçbirini beğenmemesi gücüme
dövdü. Bütün bedenim kan içinde kaldı. Büyük- gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu
annem zaten okulda okumama karşıydı, hemen o zaman öğrendim. Ona çalışmaya başladım.
okuldan çıkardı. Yakınımızda Binbaşı Kadri Bey Şiir bana cazip göründü. Ancak yazı öğretmeni
isminde bir kişi oturuyordu. Oğlu Ahmet Bey diye yeni gelen bir kişi, bana şiirle uğraşmayı
askerî ortaokula devam ediyor ve okul giysisi yasakladı. “Bu meşgale biçimi seni askerlikten
giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giysi uzaklaştırır” dedi. Bununla birlikte güzel yazı
61

yazma isteği bende kalıcı oldu. Lisede iken dirençle çalışıyorduk. Sınıfta birinci, ikinci olmak
için hepimizde güçlü bir gayret vardı. Sonunda
liseyi bitirdim. Harp Okuluna geçtim. Burada
da matematiğe ilgim devam ediyordu. Birinci
sınıfta temiz gençlik düşlerine tutuldum. Dersleri aksattım. Yılın nasıl geçtiğinin hiç farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara
sarıldım. İkinci sınıfa geçtikten sonra askerlik
derslerine ilgi duydum. Şiir yazmaya ilişkin lise
öğretmeninin koyduğu yasağı unutmuyordum.
Ancak güzel söylemek ve yazmak isteği kalıcı
idi. Ders aralarında kompozisyon alıştırmaları
yapıyorduk.
Harp Okulu yıllarında siyaset düşünceleri baş
gösterdi. Duruma ilişkin henüz etkili bir düşünce oluşturamıyorduk. Sultan Hamit Dönemi
idi. Namık Kemal Bey’in kitaplarını okuyorduk.
Kovuşturma sıkı idi. Çoğunlukla ancak koğuşta
yattıktan sonra okuma imkânı buluyorduk. Bu
gibi yurtsever eserleri okuyanlara karşı kovuşturma yapılması, işlerin içinde bir kötülük bulunduğunu sezdiriyordu. Bunların üstünde olarak bende ve bazı arkadaşlarda yeni düşünceler
açığa çıktı. Ülkenin yönetiminde ve siyasetinde
bozukluklar olduğunu keşfetmeye başladık.
Binlerce kişiden oluşan Harp Okulu öğrencisine
bu keşfimizi anlatmak isteğine kapıldık. Okulun
öğrencileri arasında okunmak üzere okulda el
yazısıyla gazete kurduk. Sınıf içinde küçük teşkilatımız vardı. Ben Yönetim Kurulunda idim. Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum.
O zaman Okullar Müfettişi İsmail Paşa vardı. Bu
işlerimizi keşfetmiş, izlettiriyormuş. Okulun Müdürü Rıza Paşa isminde bir kişiydi. Bu kişinin,
padişah katında İsmail Paşa tarafından yanlışı
ortaya çıkarılmış; “Okulda böyle öğrenci var.
Ya farkında olmuyor ya görmezden geliyor.”
denilmiş. Rıza Paşa konumunu korumak için
inkâr etmiş. Bir gün, gazetenin gereken yazılarından birini yazmakla uğraşıyorduk. Veteriner
dersliklerinden birine girmiş, kapıyı kapamıştık, kapı arkasında birkaç nöbetçi duruyordu.
Rıza Paşa’ya haber vermişler, sınıfı bastı. Yazılar
masa üzerinde ve ön tarafta duruyordu. Görmemezlikten geldi. Ancak dersten başka şeylerle
uğraşmak nedeniyle tutuklanmamızı buyurdu.
Çıkarken: “Yalnız izinsizlikle yetinebilir.” dedi.
Sonra hiçbir ceza uygulamasına gerek olmadığını söylemiş. Yüzbaşı olarak okuldan çıktıktan
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sonra İstanbul’da geçireceğimiz süre içinde bu
işlerle daha iyi uğraşmak için bir arkadaş adına
bir apartman tuttuk. Ara sıra orada toplanıyorduk. Bu hareketlerimizin hepsi izleniyordu ve
biliniyordu. Bu sırada Fethi Bey adına eski arkadaşlardan subay iken askerlikten uzaklaştırılmış
bir kişi karşımıza çıktı. Kendisinin yoksulluğundan, yardıma ihtiyacı olduğundan, yatacak yeri
bulunmadığından söz ederek bize sığındı. Biz
de bu kişiyi sahip olduğumuz apartmanda yatırmaya ve kendisine yardım etmeye karar verdik.
İki gün sonra kendisinin isteği üzerine bir yerde
görüşecektik.

Gittiğimde yanında Saraya mensup bir de
yaver gördüm. Apartmanda İsmail Hakkı
Bey adında bir kişi vardı, anında götürmüşler. Bir gün sonra da bizi tutukladılar.
Fethi Bey meğer İsmail Paşa’nın gizli polisi imiş. Bir süre hücre hapsinde kaldım.
Sonra Saraya götürdüler. Sorgulandım.
İsmail Paşa, başkâtip, bir de sakallı bir adam
hazır bulunuyordu. Sorgudan anladık ki gazete çıkardığımızdan, teşkilat kurduğumuzdan,
apartmanda çalıştığımızdan özet olarak, bütün
bu işlerden dolayı zan altında olmak, şüphelenilmek... Daha önceki arkadaşlar yaptıklarını kabul etmişler, birkaç ay böyle tutuklu kaldıktan
sonra bıraktılar.
Birkaç gün sonra Kurmay Subaylar Grubu
Dairesi’ne tüm kurmay subay arkadaşları çağırdılar. Eşit olarak Edirne ve Selanik’te yani o
zamanki İkinci ve Üçüncü Ordulara gönderilmemiz kararlaştırılmıştı. Kura çekileceğini, ancak
aramızda anlaşırsak kuraya gerek kalmayacağını söylediler. Ben arkadaşlara işaret ettim. Biraz
konuştuk. Gerçekten ufak bir anlaşma sonunda
İkinci ve Üçüncü Ordulara gidecekleri ayırdık.
Bu davranış biçimini aramızda teşkilatlar bulunduğuna delil diye telakki ettiler. Beni Suriye’ye
sürdüler. Şam’da bir atlı asker kıtasına staj yapmaya görevlendirilmiştim. O sıralarda Dürzilerle bazı meseleler vardı. Dürziler üzerine askerî
birlikler gönderiliyordu. Ben de bu arada gittim. Dört ay orada kaldım. “Hürriyet Cemiyeti”
adında bir dernek kurduk. Bunu genişletmek
için aldığımız önlemler arasında benim çeşitli
asker sınıflarında staj yapmak bahanesiyle Beyrut, Yafa ve Kudüs’e gitmem vardı. Böylece hareket ettim. İsimlerini saydığım yerlerde teşkilat

yapıldı. Yafa’da daha fazlaca kaldım. Oradaki
teşkilat daha güçlü oldu. Ancak Suriye’de istediğim derecede işi oluşturmak imkânsız görünüyordu. Bende işin Makedonya’da daha seri
gideceği kanısı vardı. Oraya gitmek için çözüm
düşünmekteydim.

Sürgüne ilişkin hakkımda çıkan buyrukta;
“Kolay araçlarla memleketine gidemeyecek
bir yere gönderilmesi” şartı vardı. Bu yüzden Makedonya’ya gitmek güçtü. O sırada bir yanlışlık ürünü olduğuna kuşku olmayan bir izin belgesi elimize geçti. Buna
yanlışlık denebilir. Ancak bu yanlışlık şurada burada çalışan komite ileri gelenlerinin çalışması sonucu olarak ortaya çıkarılmıştı. Bu belgeye göre izinli olarak İzmir’e
gidebilecektim, işin içinde bir yanlışlık
olduğunun ortaya çıkacağını anlıyordum.
Ancak o sırada Selanik’te Topçu Müfettişi bulunan Şükrü Paşa’nın oldukça yurtsever bir kişi
olduğunu anlatıyorlardı. Kendisine bir mektup
yazdım. Kendimi ve amacımı az çok açıkça
anlattım. Bu amaçların seri biçimde yapılması Makedonya’ya gitmeme bağlıydı. Kendi nitelikleri hakkında duyduğum şeyler doğru ise
yol göstermesini istedim. Doğrudan doğruya
cevap vermedi. Ancak ne şekilde olursa olsun
kendiliğinden Selanik’e gidersem işi sağlamlaştıracağını dolaylı olarak bildirdi. Belgeyi cebimize koyduk. Makedonya’ya gitmek üzere hareket ettim. Ancak hareketin ardından Meselenin
ortaya çıkması ihtimaline karşı izimizi kaybettirmek için öncelikle Mısır’a, sonra Yunanistan’a
gittim. Ola ki bir bilgi olursa oralardan geçerken
Yafa’dan bildireceklerdi. Hiçbir şey yazmadılar.
Kılık değiştirerek Selanik’e girdim. Bir gece,
Şükrü Paşa’yı gördüm. Benimle temas kurmaktan korkuyordu. Ben önemli bir dayanak noktası
bulmaksızın dört ay kadar Selanik’te kaldım. Bu
sırada okul müdürü Tahir Bey, Hoca İsmail Efendi, Ömer Naci, Hüsrev Sami, Hakkı Baha gibi
arkadaşlara amaçlarımı anlattım. Hürriyet Cemiyetinin bir şubesini kurdum. Selanik’te bulunduğumu İstanbul haber alarak kovuşturmaya başladı. Oradan yeniden kılık değiştirerek Yafa’ya
geldim. O zaman bir Akabe meselesi vardı.
Kendimi anında sınıra görevlendirdim. Arandığım zaman sınır üzerinde hazır bulundum.

Toplam iki buçuk, üç yıl Suriye’de kalmıştım. Bu
süre içinde her şey unutulmuştu. Makedonya’ya
aktarılmak için resmen başvurdum. Amacıma
sonunda ulaştım. Selanik’e geldiğimde bizim
Hürriyet Cemiyeti’nin Terakki ve İttihat adını
aldığını duydum. Doktor Nazım Bey Paris’ten
Selanik’e gelmiş. “Terakki ve İttihat Derneğinin
tarihte yeri var. O ad altında çalışırsa daha iyi
etki eder.” diye arkadaşları inandırmış. Dernek
o isim altında çalışmayı sürdürdü. Resmî görevim, kurmay subaylar grubunda mareşallik emrinde idi. Ben bu durumda iken 1908 yılı geldi
ve Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet’ten sonra
tüm kişiler ortaya çıktı. O zamana kadar temiz
ve güzel çalışıyorduk. Ben herkesi böyle biliyordum. Şahsi gösterileri çirkin buldum. Bazı arkadaşların davranışlarının eleştirilmesinin gerektiğini gördüm. Eleştirmekten çekinmedim. Bu
kötülükleri bir yana atmak için ilk düşündüğüm
önlem, ordunun siyasetten çekilmesi teorisiydi.
Bunu öteki arkadaşlar uygun görmüyorlardı.
Sonunda 31 Mart Olayı oldu. Bu olay üzerine
Makedonya’dan giden bölüğün ve ilk dönemde Edirne’den bunlara katılan güçlerin Kurmay
Başkanı olarak İstanbul’a gittim. Başlangıçta komutan Hüsnü Paşa idi. “Hareket Ordusu” ismini
ben buldum. O zaman bunun anlamını kimse
anlamamıştı. Mesele şundan ibaretti:
İstanbul’a seslenen bir bildirge yazmak gerekti. Bunu ben yazdım. Sonra elçilere seslenerek
ikinci bir bildirge yazdık. Buna ne imza konması
gerektiğini düşündük. Bazı arkadaşlar “Hürriyet
Ordusu” dediler. Oysaki tüm ordu Hürriyet Ordusu durumunda idi.
Hareket hâlinde olan orduların durumunu göstermek için “Hürriyet Ordusunun operasyon
güçleri” denildi. Ben “Operasyon” sözcüğünün Türkçeye çevirisini düşünerek “Hareket
Ordusu” deyimini kullandım. 31 Mart meselesi
çözümlenince yeniden Selanik’e döndüm. Ordunun dernekten ayrılması ve siyasetle uğraşmaması görüşünü bu kere daha güçlü ileri sürmeye başladım. İttihat ve Terakkinin bazı kişileri
ile aramızda Meşrutiyet’ten sonra başlayan aykırı düşünceler son derece güçlendi ve tam bu
ana dek sürdü.
Bundan sonra yeni ordu teşkilatı yapıldı. İzzet
Paşa Kurmay Başkanı oldu. Ben bu teşkilatta
Selanik Kolordusu Kurmayına küçük rütbede
63

bir subay olarak katıldım. Henüz kolağası rütbesinde idim. Ordunun talim ve terbiyesiyle uğraşıyordum. Bundan dolayı sözlü ve yazılı birçok
eleştiriler yapmak mecburiyeti ortaya çıkıyordu.
Bu eleştirmeler özellikle eski komutanları incitiyordu. Bunun, benim tecrübeli olmaktan çok
teorisyen olduğumdan ileri geldiği düşüncesine kapılıp beni 38’inci Piyade Alayına komutan
yaptılar, daha sonra da Genelkurmayda bir göreve atadılar. Asıl memlekette de Balkan Savaşı
başlamıştı. Bulgar ordusu Çatalca çizgisine ve
Bolayır’ın kuzeyine geldiği bir sırada İstanbul’a
döndüm.

lerini açıkça söylediğim kişilerden oluşan bir kabine geçirmek gereğini ve aynı zamanda benim
İstanbul’a çağrılmamın yararlı olacağını açıktan
açığa İstanbul’a bildirmiştim.

Gerçi kabine kuruldu; ancak benim İstanbul’a
çağrılmama gerek görülmedi, sonunda bu
kabine de düştükten sonra İstanbul’a gittim.
İstanbul’a ulaştığımda benim gözümde durum
şu idi: Mebuslar Meclisi nasıl davranılacağında
kararsız idi. Yeni görevlerinden düşmüş kişilerle ve milletvekilleriyle ayrı ayrı görüştüm. O
zaman düşündüğüm şey,
İstanbul’a çağrıldığım zaman İtal- her çevreyi rahatlatarak ülBu yılın sonunda Genel yanlar Trablusgarp’a saldırdılar. keyi savunmak için güçlü
Savaş ilan olundu. Ola- İsim ve kılık değiştirerek arkadaş- bir durumun ortaya çıkarıgelen başvuru ve isteğim larla birlikte Mısır’a, oradan Bin- labileceği merkezinde idi.
üzerine Tekirdağ’ında şu gazi bölgesine gittim. Bir yıl kadar Ancak bu düşünce üzerinçok yakın zamanda kurulan
de gereği kadar çalışmaya
süren savaş sırasında Bingazi Kuv19’uncu Tümen’e komuzaman kalmadan Meclisin
tan oldum. Arıburnu’nda, vetleri Komutanlığında bulundum. dağıtılmasına şahit olduk.
Anafartalar’da bulundum. İngilizler çekilip git- İstanbul’un haysiyetli kişilerince türlü isimler altikten sonra bir ay Edirne’de 16’ncı Kolordu tında programlar ve partiler kurularak kurtuluş
ile kaldım. Sonra Kolordu Komutanı olarak Di- yolları aranmakta idi. Bunların her birini ayrı ayrı
yarbakır ve çevresine gittim. Orada yaptığımız araştırdım. Hiçbiri bir kurtuluş gücüne dayanönemli savaşlardan biri, Bitlis ve Muş’un Ruslar- mıyordu. Bundan dolayı hiçbiriyle iş birliğinden
dan geri alınmasıdır.
bir sonuç beklemedim. Onaylama gücünün
Savaşın son aşamasında bazı düşüncelerim doğrudan doğruya millet olacağı görüşü benkabul edilmeyince komutayı da geri çevirerek de çok güçlüydü. İstanbul’da oluşan durumlarİstanbul’a döndüm. O sıralarda idi. Veliaht ile dan, yapılan girişimlerden, özellikle durumun
birlikte Alman Genel Karargâhına gittik ve Al- güçlüğü ve acıklılığından milletin haberi yoktu.
man Batı Cephesi’nin bazı bölümlerini gördük. İstanbul’da oturup milleti bilgilendirmek imkânı
Bu gözlemimden, Hindenburg ve Ludendorf da kalmamıştı.
ile görüşmelerimden sonra geçmiş isteklerimdeki yerindeliğe daha çok inandım. O zaman Bundan dolayı yapılacak şeyin İstanbul’dan çıoluşturduğum son fikir, Genel Savaş’a giril- kıp milletin içine girmek ve orda çalışmak oldiği ilk anda söylemiş olduğum düşüncenin duğuna karar verdim. Bunun yapılış biçimini
aynı olarak belirdi. Bu geziden hasta olarak düşündüğüm ve bazı arkadaşlarla görüştüğüm
İstanbul’a geldim. İstanbul’da bir iki ay teda- sıradaydı ki hükûmet beni Ordu Müfettişi olarak
vi gördükten sonra, tedavi amacıyla Viyana’ya Anadolu’ya göndermeyi önerdi. Bu öneriyi hegittim. Orada Sanatoryum’da bir ay yattım. men seve seve kabul ettim ve tam Yunanların
Bir süre de Karlsbat’ta kaldım. Diğer yandan İzmir’e girdiği gün idi ki; İstanbul’dan ayrıldım.
Sina Cephesi’nde, benim önceden raporlarda Benim düşündüğüm şu idi: Her tarafta türlü
açıkladığım kötülükler aynen vaki oldu! Bunun isimler altında birtakım teşekküller başlamıştı.
üzerine Falkenhayn Almanya’ya çağrıldı, yerine Bunları aynı program ve aynı isim altında birleşLiman Von Sanders görevlendirildi. Birkaç gün tirerek bütün milleti ilgilendirmek ve tüm orduyu
sonra iki Alman generalinin yanında padişah da bu amaç için çalıştırmak lazımdı. Anadolu’ya
katına çağrıldım. Sonuç olarak önceden çekil- girdiğim zaman; daha Ordu Müfettişi sıfatı ve
diğim Yedinci Ordu Komutanlığına yeniden yetkisi üzerimde iken bu noktadan işe başladım
başlamak üzere Nablus’a gittim. Aynı sıralarda ve bu amaç az zamanda oluştu. İzlediğim çalışmütareke yapılmıştı. Daha Halep’te iken hemen ma biçimi İstanbul’ca bilinince beni İstanbul’a
kabineyi (Hükûmet) değiştirmek ve yerine isim- çağırmak istediler. Gitmedim. Sonuç olarak
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istifa ettim. Milletin bir bireyi olarak Erzurum
Kongresi’ne katıldım. Erzurum Kongresi’nde
belirlenen esasları tüm ülkeye yaymak amacıyla
Sivas’ta da bir kongre yapıldı. Bu kongrelerin
oluşturduğu Temsilciler Kurulu adındaki heyetle
kongrelerin kararlarını uyguladık. Milletvekillerinin yeniden seçilmesi, Meclisin İstanbul’da açılması sağlanmışsa da Meclisin işgale uğraması
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturmaya girişilmiş ve böylece 23 Nisan tarihinde
bu Meclis toplanıp işe başlamıştı.

latının tümüyle yayılması ve biçimlendirilmesi
ve uygulanmasıyla birlikte ekonomik durumumuzun millî refahımızı sağlayacak tarzda iyileştirilme ve canlandırılmasına bağlıdır. Bu gerçeklikleri millî iman tanıyarak koruyabilecek bir
toplantı kurulu olabilmemiz için de eğitimimizi
tamamen uygulanabilir ve gerçek ihtiyacımıza
uygun bir program çerçevesinde canlandırmak
gerekir.

Barışa ulaşmak için toplatacağımız ilkeleri içerir. Ancak ülke ve milleti kurtarmak
Gerçekte öteden beri millî egemenliğin en iyi için barış yapmak yeterli değildir. Milletin
temsili imkânı olacağına ilişkin teorik olarak bazı gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışma
araştırmalar ve teorik incelemelerden benim çı- ondan sonra başlayacaktır.
karabildiğim sonuç şu idi: Millî egemenliğin tümüyle ortaya çıkması, bunun gerçek sahibi olan
tüm insanların bir araya gelip bunu gerçekten
kullanmasıyla mümkündür. Ancak tüm Türkiye
halkının toplanmasıyla bu amacın gerçekleştirilmesine uygulanabilir bir çözüm olsa bunların yetki sahibi vekillerinin bir araya gelip bu işi
yapması olabilirdi.

Millî hakimiyetimizin bir kişi ya da sınırlı kişilerden oluşan bir kurul tarafından temsil edilmesi
yüzünden ülkeyi ve milleti baskıcılıktan kurtaramadığımız tarihî olaylar ile delil müsbit olduğundan herhâlde bu temsil hakkını olabildiğince çok insandan oluşan ve vekillik süresini az bir
kurulla temsil etmek ve ortaya çıkarmak, bence
tek çözümdü. Ülke içinde ve millet içinde önce
ve sonra yapmış olduğum araştırmalar ve incelemeler de bana bu düşüncenin uygulanmasında büyük imkânlar ve isabetler olduğu kanısını
vermiştir. Herhâlde halkımızı yönetim ile yakından ilgilenmek, yani yönetimi doğrudan doğruya halkın eline verebilecek bir yönetim şeklini kurmak hem millî hakimiyetin gerçek olarak
temsili ve hem de bu sayede halkın benliğini
anlaması bakımından gerekliydi. Ülke ve milletin
içinde bulunduğu güçlükleri ve savaş hâlini de
düşünürsek Meclisin çalışmalarının sonucunu ve
oradaki başarılarını takdir etmemek imkânsızdır.
Misak-ı Millî, barış yapmak için en akıllıca ve asgari şartlarımızı içeren bir programdır.
Barıştan sonraki çalışmada başarılı olabilmek,
milletin bağımsızlığının korunmasına bağlıdır.
Misak-ı millî’nin amacı onu sağlamaktır. Ülke ve
milletin geleceğinden asıl emin olabilmesi, bir
defa halkçılık temeline dayanan yönetim teşki-

Bu noktalarda başarı ile ülke bayındır hale getirilecek ve millet zenginleştirilebilecektir. Teşkilat
baştan sona kadar halk teşkilatı olacaktır. Genel yönetimi halkın eline vereceğiz. Bu toplantı kurulunda hak sahibi olmak, herkesin gayret
içinde olması kuralına dayanacaktır. Millet, hak
sahibi olmak için çalışacaktır. Düzeltilecek şeyler ekonomi ve eğitimdir. Böylece ülke bayındır
hâle getirilecek, millet refah sahibi olacaktır.
Hiçbir millet ve ülkeye karşı saldırı düşüncesi beslemeyiz. Ancak varlığımızı korumak ve
bağımsızlık için bir de ülkemizin bu dediğimiz
alanda gönül rahatlığı ve sonsuz inançla çalışarak refahlı ve mutlu olmasını sağlamak için her
zaman ülke ve milletimizi savunmaya gücü yetecek bir orduya sahip olmak idealimizdir.
Benim tüm düzenleme ve uygulamalarda davranış kuralı olarak esas saydığım bir şey vardır:
O da oluşturulan kurum ve kuruluşların kişiyle değil, gerçekle sürdürülebildiğidir. Bundan
dolayı herhangi bir program filanın programı
olarak değil, fakat milletin ve ülkenin ihtiyacına
cevap verecek düşünceleri ve önlemleri içermesiyle değerli ve saygın olabilir.
Misak-ı Millî çerçevesinde varlığımızı sağladıktan sonra gürültü çıkarıp bozgunculuk ve kötülük edecek ve toprak genişletmek düşüncesinde bulunacak adamlar ortaya çıkamaz. Bence
buna imkân yoktur.”
* Kaynak: ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK Araşt.       
   Merkezi, Ankara, 2006.
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Gezi Rotası

Bulutların Üstünde
Saklı Bir Masal Diyarı

Doğu Karadeniz
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İnsanın yüreğine fısıldayan vadileri, kuşların
cıvıltıları arasından yükselen şelalelerin sesleri, yeşilin her bir tonunu tek tek görebileceğiniz uçsuz bucaksız ormanları ve tadına doyum
olmayan leziz yemekleri ile Doğu Karadeniz
adeta yeryüzüne cennetin yansımış hali olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sıradağların üzerine sıralanmış yüzlerce yaylası ve onlarca metre yükseklikten bir tül gibi süzülen şelaleleri ile bu
güzel topraklar sizleri adeta bambaşka diyarlara taşımaktan geri kalmıyor. Engebeli arazi yüzünden makineleşmenin az olduğu kıyıya sıkışmış tarım alanlarında fındık, mısır, çay üreten
Doğu Karadeniz denizinden yana da şanslıdır.
Doğu Karadeniz’e has endemik balık türlerinin
yanı sıra tüm ülkede en sevilen balıkların da
ağlara takılmasıyla av sezonu boyunca bütün
ülkeye taze balık sağlıyor. Yılın her ayı yağmurun toprağını bereketlendirdiği Doğu Karadeniz özellikle yaz aylarında sıcaktan ve nemden

bunalanların kaçış rotası olan Anzer, Ayder, Çağırankaya gibi Alpin çayırlarıyla kaplı yemyeşil
yaylalarıyla hem yerlisine; hem de ziyaretçilerine oksijen dolu tertemiz nefesler vaad ediyor.
Bozulmamış doğası, gür ormanları, yaylaları
ve kaplıcalarıyla yurdumuzun eşsiz köşelerinden biri olan Doğu Karadeniz’de gürül gürül
akan derelerin yanı başında, çoğunluğu yaz-kış
açık olan tesislerde konaklayabilir; yörenin nefis tereyağı, peyniri ve çayı eşliğinde kahvaltı
yapabilir ya da diğer enfes lezzetlerini tadabilirsiniz. Yer yer bulutların üzerine çıkacağınız
Doğu Karadeniz gezileriyle, yeri geldiğinde de
kendinizi ormanların içinde ki patikalardan geçerken gizemli ve büyüleyici manzaralarda bulabilirsiniz. Doğu Karadeniz yılın dört mevsimi
ülkemizde mutlaka gezilip görülmesi gereken
yerlerden biri olarak belki de kendine ilk sıralarda yer bulmaktadır. Bu muhteşem coğrafyanın en önemli duraklarını sizler için derledik.
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Trabzon
Sisli yamaçların eteklerinden süzülen yeşilliklerin süslediği Karadeniz sahillerinde bulunan
kadim bir şehirdir Trabzon. Karadeniz seyahatlerinin ağır toplarının çoğunlukta bulunduğu
Trabzon misafirlerine adeta görsel şölen yaşatmaktadır. Trabzon ziyaretinizde yeşilin her tonunun bulunduğu sık ormanları ile doğanın en
saf halini görebileceğiniz Uzungöl’den, halen
daha dönemin keşişlerinin soluduğu havaya ve
içtikleri suya sahip olan ve geçmişinden bir şey
yitirmeyen Sümela Manastırı’na, Batı Rönesansı mimarisine sahip ihtişamlı yapısıyla Atatürk
Köşkü’nden, Osmanlı Dönemi’nin kapalı çarşısı
tek kubbeli Bedesten’e ve insanı ferahlatan dokusuyla bir çok yaylayı hatta daha fazlasını görme imkanına sahipsiniz.

Samsun
Kurtuluş Savaşı’mızın simgesi haline gelen Samsun, yakın tarihimizden bir çok esere ev sahipliği yapmaktadır. Bunların başını çekenlerden biri
tabi ki Bandırma Vapuru’dur. Daha çok çeşitli
dönemlerden kalma eserlerin sergilendiği müzelerin ağırlıkta olduğu bir şehir olan Samsun
hala Kurtuluş Savaşı’nın izlerini taşımaktadır.
Eğer Samsun’un etkileyici manzarasına tanıklık
etmek isterseniz Amisos Tepesi tam da aradığınız yer olacaktır. Tümülüslerden oluşan Amisos
etkileyici tarihiyle de misafirlerine şaşırtıcı dakikalar yaşatmaktadır.
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Amasya
Doğu Karadeniz’in en farklı duraklarından biri
olarak bilinen Amasya, tarih kokan şehir olarak
literatürlere geçmektedir. Şehzadeler Şehri olarak da bilinen Amasya’yı tam tepeden gören
Harşena Kalesi ve Yeşilırmak adeta sembol haline gelmişlerdir. Kayalara işlenmiş Kral Mezarları
ile adeta gövde gösterisi yapan Amasya gezmeye doyamayacağınız bir sürü tarihi yapıya ev
sahipliği yapmaktadır.

Ordu
Yüzlerce farklı yeşil tonunun Karadeniz mavisiyle
buluştuğu özgün bir şehirdir Ordu. Hemen her
Karadeniz şehri gibi Ordu’da birbirinden güzel
yaylalara, göllere ve derelere ev sahipliği yapmaktadır. Ordu’yu farklı kılanlar ise, Karadeniz’i
bütünüyle ayaklarınızın altında hissedeceğiniz
Boztepe, dünyaca bilinen Yason Kilisesi’nin
bulunduğu Yason Yarımadası, Bolaman Kalesi,
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Gölköy Kalesi ve Ünye Kalesi olmaktadır.
Rize
Karadeniz’in incisi olarak bildiğimiz Rize, yemyeşil vadilerden süzülüp derelere kavuşan hırçın
suların şelalelerle süslendiği huzur dolu bir şehirdir. Rize’nin dört bir yanından akıp giden Gelin Tülü Şelalesi, Palovit Şelalesi, Bulut Şelalesi
gibi birçok şelale misafirlerine adeta görsel şö-

len sunmaktadır. Berraklığın ülkemizdeki nadir
temsilcilerinden Rize’de yoğun olarak görebileceğiniz bir başka yapı ise derelerin üzerinden
doğanın ahengine uyum sağlayarak yükselen
kemerli taş köprüler bölgeye bambaşka bir hava
katmaktadır. Tabi ki Rize denince akla Doğu

barındıran florasıyla doğal yaşamı ziyaret edilmesi gereken yerlerin en başında gelmeyi hak
ediyor.
Bayburt
Doğu Karadeniz’in önemli duraklarından biri
ve Dede Korkut’un memleketi olan Bayburt
1550 m rakımlı şehir merkeziyle dikkat çeken
gelişmiş bir ilimiz. İlk yüzyılda yerel krallıkların
mücadelesine sahne olduğu tahmin edilen ve
hala hangi uygarlık tarafından inşa edildiği hakkında kesin bilgiler edinilemeyen kalesi Roma,
Ermeni, Bizans ve Arap hakimiyetlerini yaşamış.
Dede Korkut Türbesi, Sırakayalar Şelaleleri, Çimağıl Mağarası ve Helva Köyü Buz Mağarası
Bayburt’un görülmesi gereken önemli noktaları.

Karadeniz’in muhteşem yaylaları gelmektedir.
Karadeniz Yaylaları’ndan belki de en bilinenlerinden örnek vermek gerekirse, Ayder Yaylası,
Hemşin Yaylası, Palovit Yaylası Anzer Yaylaları
göze çarpmaktadır. Yaylaların tepelerinden süzülen sis bulutunun gizemi, tertemiz havası ve
doğası ile yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından
kurtulmanın en güzel yoludur.

Artvin
Doğu Karadeniz’in en doğusunda yer alan
Artvin eşsiz manzaralara sahip vadileri, uçsuz
bucaksız ve yemyeşil ormanları, yeryüzünden
göğe doğru uzanan görkemli dağları ve turkuaz rengi sahilleriyle misafirlerine bambaşka bir
dünya sunmaktadır. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin hüküm sürmesinden dolayı doğasıyla olduğu kadar tarihiyle de dikkat çekmeyi
başarmıştır. Dağların sarp yamaçlarında bulunan kaleler ve bölgenin çeşitli yerlerindeki kalıntılar ise bu tezi doğrular niteliktedir. Ülkemizin en önemli biosfer rezervinin de bulunduğu
Artvin’de, muhteşem güzellikleriyle Borçka, Karagöl, Cevizli Kilise ve bin bir çeşidi içerisinde

Giresun
Fındık ve kirazın anavatanı olarak bildiğimiz Giresun, geçmişten günümüze dokusunu koruyabilen ve adeta yaşayan bir tarihtir. Doğu Karadeniz sahillerinden dağların zirvelerine uzanan
ormanlarıyla dikkat çeken Giresun’da, kesme
taşlarının dikkatle yerleştirilmesiyle inşa edilen
Yeşil Camii ve tipik Karadeniz yaylalarını görme
imkanı bulabilirsiniz. Tabi ki Giresun’a gelirseniz
yöresel lezzetlerin tadına bakılmadan gidilmemelidir.
Gümüşhane
Hititliler döneminden bu yana, madenleriyle
ön plana çıkan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından “Gümüşhane” olarak isimlendirilen şehrimiz çevresindeki elliye yakın kaleyle ön olana
çıkan gezi rotalarından. Roma, Bizans, Selçuklu,
Osmanlı izleri taşıyan coğrafyanın en önemli
cazibe merkezi ise kuşkusuz Zigana Dağı yaz
aylarında çim kayağı ve mesire alanı olarak kullanılan bölge kışın kayak turizmine ev sahipliği
yapıyor.
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Arkadaşıma Veda / Zülfi Livaneli
Doğan ve Egmont Yayıncılık -192 sayfa
Büyük usta Zülfü Livaneli bir ülkenin kurtuluş destanını anlatıyor...Yardımcısı
Salih Bozok’un dilinden dâhi lider Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikâyesi.
Yüreği daima vatan sevgisiyle dolu iki arkadaşın, hayallerini gerçekleştirme masalı. “Canım yavrum, Ben hayatım boyunca Mustafa Kemal Atatürk’e
sonsuz bir hayranlık duydum ve daima onun izinden yürüdüm. Ne mutlu
bana ki halkın, dâhi liderine duyduğu derin sevgiye tanık oldum. Bu kitap,
onu henüz altı yasındayken Selanik’te tanıdıgım ilk günden, Istanbul’da öldügü o acı güne kadar süren eşsiz dostlugumuzun hikâyesidir. Baban Salih
Bozok”

Dünya Büyülü Bir Yer / David Almond
Günışığı Kitaplığı - 255 sayfa
Gençlerin arayışlarına ışık tutan, sevgi dolu, şiirsel bir roman! Çağdaş İngiliz edebiyatının usta kalemi David Almond’dan duygu ve gizem dolu bir
başyapıt. Dostluk, sevgi, yaşam ve ölümün iç içe geçtiği sıradışı ve epik romanlarıyla tanınan Almond’un okuyucuyu bir anda sarıp sarmalayan zengin
anlatım gücü ile varoluşun sürekliliğine ilişkin kavrayışını bir araya getiren
romanı, gençler kadar yetişkileri de etkiliyor. Kuşaktan kuşağa birbirimize
devrettiğimiz dünyanın gerçekten büyülü bir yer olduğunu, bu büyünün de
süreklilikte gizlendiği gerçeğini yalın bir dille vurgulamayı başarıyor. Kitap,
sürükleyici kurgusu kadar felsefi derinliğiyle de dikkati çekiyor.

Nar / Emre Gül
Ephesus Yayınları  - 384 sayfa
Hep yıldız kayarken dilek tutulurdu değil mi? Onlar saatlerce bir yıldızın
kaymasını bekleyip o kaydıktan sonra tutmuşlardı dileklerini; çünkü onlar
için, kayan yıldız gökyüzüne ihanet etmişti. Bu yüzden dileklerini ona değil,
gökyüzünden vazgeçmeyen tüm yıldızlara sunmuşlardı.
Sırf âşık olduğu adama ulaşmak uğruna saçlarına kıyan Rapunzel’in masalını
dinlediğinden beri, masal gibi bir dostluğun, masallardaki aşklardan daha
değerli olduğuna inanan Çınar Duman’ın, dört yıldır aynı evi paylaştığı bal
kızı Balın İmge ile olan dostluğu bir yaz tatili projesiyle bir şehirden diğerine
uzanacaktır.

Uçan Sınıf / Erich Kastner
Can Çocuk Yayınları - 191 sayfa
Erich Kastner, çocuklar için de, büyükler için de yazan Almanya’nın ünlü
yazarlarından biri. Uçan Sınıf’ın kahramanları, yatılı bir okulun çocukları. Yılbaşına az bir zaman kalmıştır. Çocuklar, Uçan Sınıf adında bir oyun hazırlamaya karar verirler. Ne var ki çalışmaları yarım kalır. Çünkü bir başka okulun
öğrencileri, hem oyunda rol alan oyunculardan birini, hem de çocukların
alıştırma kitaplarını kaçırmışlardır. Kastner’in ‘Yazdığım en iyi kitap’ dediği
Uçan Sınıf, ince bir hüzün ve bolca mizahla kaleme alınmış bir başyapıt. Bu
kitapta yazar, çocuklar arasındaki dayanışmanın, sıkı bir arkadaşlığın gücüyle yaşamın zorluklarını alt etmenin güzel bir örneğini veriyor.
71
71

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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