
MEV VE BEN 

 MEV’in 40 yıllık ömrünün son sekiz yılında ben de varım. Hayatımın -aslında ailemden 

sonra öğretmenlerimden aldığım ve almakta olduğum eğitim, öğretim, terbiye, disiplin, görgü 

sayesinde- temelinde MEV var ve yaşadığım süre boyunca da var olmaya hep devam edecek.  

Çocuğun gelişiminde eğitim ve öğretimin yeri ve önemi yadsınamaz. İlk öğretmen, ilk 

sınıf, ilk arkadaşlıklar, ilk dostluklar, ilk ödev, ilk sınav, ilk alınan not, ilk başarılar ve 

başarısızlıklar, ilk prova heyecanı, ilk gösteri, ailem olmadan yaptığım ilk seyahat… Kısaca 

hayata dair her şeyin ilkini deneyimlediğim okulum, MEV.  

Nitelikli insan gücüne yani belirli alanlarda aldığı eğitimle fark yaratan insanlardan 

oluşan toplumlar günümüzde gelişmiş toplumlar olarak nitelendirilmektedir ve hayatın her 

alanında, (bilim, sanat, spor, ekonomi…) diğer toplumlara karşı kalıcı ve sürekli üstünlük 

sağlamaktadır.  

Bu üstünlükleri sayesinde de standart ve normları belirledikleri için az gelişmiş ve veya 

gelişmekte olan toplumlara karşı var olan üstünlüklerini her geçen gün daha da 

artırmaktadırlar.  

Ülkemiz bugün gelişmekte olan ülkeler arasında gösterilmektedir. Bu nedenle bizlere 

her alanda yol gösteren Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü kendimize ilke 

edinerek ülkemizi gelişmiş ülkeler arasına katmak için yılmadan ve durmadan çalışmalıyız.  

İşte bu noktada bizler yani MEV’liler ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacağız. 

Çünkü bizler MEV’de ırk, dil, din farkı gözetmeksizin diğer bireylerin hak ve özgürlüklerine 

saygılı, öğrendiğimiz yabancı diller sayesinde dünyaya açık, derslerde yaptığımız uygulamalı 

çalışmalarla sorgulayan, araştıran ve geliştiren bireyler olarak yetişmekteyiz. Bu 

özelliklerimizle ilerleyen yıllarda çalışacağımız alanlarda, yapacağımız işlerde sadece iyiyi değil 

en iyiyi hedefleyerek ülkemizi mümkün olan en kısa zamanda Ata’mızın hedef gösterdiği 

“muasır medeniyetler seviyesine” çıkaracağız.  

Bu duygu ve düşüncelerle sekiz yıl önce anaokulu sınıfında Tuğba ve Gözde 

öğretmenlerimle başlayan yolculukta hayatıma dokunan, unutulmayacak izler bırakan 

haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim tüm öğretmenlerime, okuluma sonsuz teşekkür ve 

şükranlarımla…  

Nice 40 yaşlara, doğum günün kutlu olsun MEV. 

                 Zeynep BÜYÜKKURT 7-C 405 
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MİLLİ EĞİTİM VAKFI 40. YAŞI 

Okulumuz Milli Eğitim Vakfının 40. yaşını kutlamaktayız. Pandemi dönemine rastlayan 

40. Yılımızı maalesef bu yıl yüz yüze kutlayamıyoruz. Tüm dünyanın etkisi altında kaldığı bu

pandemi sürecinde eğitimin durduğu, her yerin kapandığı ve insanların hiç beklemediği, hazır 

olmadığı bir durumda, okulumuz 40 yıllık tecrübesi ve iyi eğitim sistemi ile hiçbir sorun 

yaşamadan eğitime devam etti. 

Okulumuz teknolojiye, bilime verdiği önem sayesinde biz öğrencilerin daha iyi ve 

modern bir eğitim almasını sağlıyor. Bunu pandemi döneminde zorunlu online eğitime geçiş 

sayesinde daha iyi anladık. Tabii ki bu dönemde öğretmenlerimizin de eğitim ve öğretimin 

devam etmesindeki desteklerini unutmamalıyız. 

Milli Eğitim Vakfı 19 Şubat 1981 tarihinde 9 tüzel ve 29 gerçek kişiden oluşan bir grup 

sayesinde kuruldu. Kurucu üyeler arasında bulunan Vehbi KOÇ, Sakıp SABANCI, Fahrettin 

Kerim GÖKAY gibi eğitim ve bilime kendini adamış kişilerin olması Milli Eğitim Vakfının 

bugünlere kadar yolundan sapmadan gelmesini sağlamıştır. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi “Geleceğin güvencesi 

sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” 

Okulumuzun hedef ve amaçlarının bu söze uygun olduğunu görüyor ve kendimi şanslı 

hissediyorum. Dileğim Türkiye’deki çocukların aynı eğitim şansına sahip olabilmesidir. Nice 40. 

yıllara … 

 Arda ÇAĞLARER 7/D 763 
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MİLLİ EĞİTİM VAKFI 

İlk hedef eğitimdir. Demek istediğim şu ki donanımlı bir birey olmak için güzel, nitelikli 

bir eğitim gerekiyor. Yurdumuzun gelişmesi için eğitim şart. İşte Milli Eğitim Vakfı bağışlarla 

bize güzel bir gelecek sunuyor. Hayatımızı eğitimle renklendiriyor. Ben dört yıldır MEV ailesinin 

bir üyesi olduğum için çok mutluyum. Okulum bana o kadar çok şey kattı ki... MEV benim ikinci 

yuvam oldu. Öğretmenlerimizin her biri bize sevgiyi, bilgiyi mükemmel bir şekilde aşılıyor. Bizi 

Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda mutlu bir geleceğe hazırlıyorlar. Tabii eğitimin 

yanında sosyal aktiviteler de var. Beden Eğitimi, resim ve müzik öğretmenlerimizin her biri bizi 

sanatla, sporla yoğurarak bizleri sosyal hayata hazırlıyor. Bizler MEV ışığında donanımlı birer 

birey oluyoruz. Bağışlarla beraber büyüyen MEV bu yıl 40. yılını kutluyor. Daha nice 40 yıllara. 

 Mina ERTÜRK 8/B 665 
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 EĞİTİM YUVAMIZIN 40. SENESİ 

Milli Eğitim Vakfı, 2021 yılı 19 Şubat tarihi itibariyle varlığının 40. Yılını dolduruyor. 

Senelerdir bitmek tükenmek bilmeyen eğitim-öğretim aşkıyla öğrenciye eğitim sağlayabilmek 

için var gücüyle emek sarf ediyor. Vakfımız 1981 yılında kurulmuş olup o günden beri 

binlerce öğrenciye burs imkanı tanımış ve onların eğitimine büyük katkılarda bulunmuş ve 

bulunmaya devam ediyor. Okulları sadece eğitimle sınırlandırmayıp aynı zamanda bir sürü 

aktivite ile öğrencilerin sosyal hayatının gelişmesine yardımcı oluyor. Binlerce çocuk eğitim-

öğretim hayatını Milli Eğitim Vakfı sayesinde sürdürüyor. Tüm bunlar için MEV’e teşekkür 

ediyoruz. 

 Zeynep ASLAN 8-B 608 
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