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izlere “KOLEJ” der-
gimizin 2.sayısını 
sunmanın mutlulu-
ğu içindeyiz. Dergiyi 

çıkarırken, hedefimizin alışılagel-
miş  bir okul dergisi olmadığını 
belirtmiştik. “KOLEJ” dergimizin 
birinci sayısı sizlere ulaştıktan 
sonra, sizlerden gelen geri dönüt-
ler, bu çalışmanın ne kadar doğru 
bir çalışma olduğunu gösterdi. 
Destekleriniz bizi ikinci sayının 
daha iyi çıkması konusunda  yü-
reklendirdi. Gaziantep’te medya 
camiasından bazı arkadaşlar “ 
İlk sayıda çıtayı o kadar yükseğe 
koydunuz ki, bundan sonra da 
bu kaliteyi yakalamanızı bekli-
yoruz” dediler. Bu söylemler tabi 
ki bizlere büyük moral kaynağı 
oldu.

Sizleri ikinci sayı için arayıp ko-
nuştuğumuzda, ne kadar he-
yecanlandığınızı fark ettik. Bu 
heyecanınız bize güç verdi ve 
çalışmalarımıza hız verdik. Sizler 
bizi kırmayarak yazı desteğinde 
bulundunuz. 

Bu standartta devam edebilme-
miz için daha çok sponsora, rek-
lam veren firmaya, ihtiyacımız 
olduğunu, ayrıca sizlerin bize 
göndereceği yazı desteğine de  
her zaman gereksinim duyduğu-
muzu belirtmek isteriz. 

Şu ana kadar bu konularda biz-
den yardımlarını esirgemeyen ve 

bize güvenen tüm kurum ve kişi-
lere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dergimizin duruşunun tüm GKV 
Ailesini  kucaklaması gerekti-
ğinin bilinci ile bu işe başladık. 
Bunu başardığımız inancındayız. 
Ancak sizler bize destek verdiği-
niz sürece, biz de  titizlikle çalış-
maya devam edeceğiz.

Bu sayımızda okulumuzun yeni 
yüzünü sizlere gerek görsellerle 
gerek yapılan etkinliklerle tanıt-
maya çalıştık. Yine sizlere GKV’ye 
emek veren değerli yöneticilere 
ayrıca GKV’ye katkı sağlayanları, 
övüncümüz olan mezunlarımı-
zın güzel anılarını paylaşmala-
rına olanak sağladık. Onları bir 
araya getirmeye çalıştık. 

GKV Ailesini  daha da güçlü kı-
labilmek için birlik olmamız ge-
rektiğini biliyoruz. Birliği sağla-
manın yolunun da üyelerimizle 
daha sıkı iletişim içinde olmak-
tan geçtiğinin farkındayız. Bu yo-
lun temel taşlarından biri olarak 
gördüğümüz  “KOLEJ” dergisinin 
bizi birleştireceğini ve yakınlaştı-
racağını düşünüyoruz 

Sizlerden yine güzel fikirler ve 
projeler ile bize katkı sağlamanızı 
önemle rica ediyoruz. 

Diğer  sayımızda buluşmak üze-
re emeği geçen herkese teşekkür 
eder, aydınlık yarınlar dilerim.

GKV Özel Okulları
Genel Müdür Yardımcısı
Kasım ATEŞ
    
         

GKV Ailesi
sizlerle daha
‘güçlü’

Editörden
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Başkandan

ArKALAr kenti olarak anılmaya baş-
layan Gaziantep’in adının, sanayisinin, 
ekonomisinin ve üretiminin marka-
laşmasında tam 52 yıldır Gaziantep 
Kolej Vakfı Özel Okullarının verdiği eği-

tim ve öğretim önemli bir yer tutmaktadır. Okul-
larımızın yetiştirdiği nitelikli ve üretken bireylerin 
ülke kalkınmasında üstlendiği önemli görevler ve 
elde ettikleri başarılar herhangi bir tesadüf sonu-
cu oluşmamış, aksine verilen Atatürkçü eğitimin 
beklenen sonuçları olarak karşımıza çıkmıştır. 

Hepinizin bildiği gibi bu yıl okullarımız hantal ya-
pısını geride bırakarak dinamik, genç idari ve öğre-
tim kadrosuyla yepyeni bir oluşuma imza atmış-
tır. Bu oluşum reform niteliğindedir. Kısa zamanda 
her alanda bunun meyvelerini göreceğiz ve oku-
lumuz başarıdan başarıya koşacaktır.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları üstün başa-
rısı, dürüstlüğü, Atatürk ilke ve prensipleriyle 
Gaziantep’in simgesi olmuştur.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluş 
amaçları arasında Atatürk ilke ve inkılapları doğ-
rultusunda, ülkesini, milletini seven, çağdaş ve 
demokratik düşünen, üretkenliğiyle ulusal kalkın-
mada bir nefer gibi çalışan, öz güven sahibi, ya-
şam felsefesinde başarmak ilkesi bulunan gençler 
yetiştirmek vardır. Bu amaçlar doğrultusunda 52 
yıldır sadece Gaziantep değil, Türk Milli Eğitiminin 
gelişmesinde önemli katkılar sağlayan Gaziantep 
Kolej Vakfı Özel Okulları, elde ettiği başarıları Ata-
türkçü kimliğine ve sizlerin özverili, fedakâr gay-
retlerine borçludur. 

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk, 
Millî Mücadele’de millî birliği temin eden eşsiz bir 
lider, muharebe meydanlarında efsanevî bir ku-
mandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, mil-
letin çehresini değiştiren kudretli bir devrimcidir. 
Bunlara ilaveten baş öğretmenlik vasfıyla tüm ba-
şarılarını taçlandırmıştır. Bu vasıflarıyla, insanlık 
tarihinin tanıdığı en büyük isimlerden biri olduğu-
na da şüphe yoktur. Kahramanlık ve yüksek in-
sanlık meziyetlerini en yüksek seviyede taşıdığın-
da dünya tarihçileri ve fikir adamları tereddütsüz 
birleşmektedir.

O, bir sınıfta veya her hangi bir fen laboratuvarında 
değil, vatan adını verdiğimiz Anadolu toprakların-
da, millet adını verdiğimiz Türk ulusuna eğitmen-
lik, öğretmenlik, rehberlik yapmıştır. Eğer bu gün 
cumhuriyetimizin 92. yılını başımız açık anlımız 
dik olarak kutlayabiliyorsak bunu başaran O’nun 
çağdaş ve evrensel fikirleridir. Bu fikirler sadece 
Türk ulusunun değil, birçok dünya ulusunun ba-
ğımsızlık mücadelesinde yeniden yapılanmasında 
en önemli faktör olmuştur. 

Atatürk ilke ve prensipleri evrenseldir. Türkiye’yi 
değil bütün dünya milletlerine önderlik edecek ve 
kurtaracak, dünyaya barışı getirecek, insanlar ara-
sında ırkçılığı, dini inanç ayrımcılığını reddeden 
barışçıl, birleştirici ilkelerdir. 

Gençlerimiz Atatürk’ü kitabi bilgilerle değil, yaşam 
felsefesi edinecekleri O’nun en büyük manevi mi-
rası olan ilke ve prensiplerini özümseyerek öğren-
melidir. 

1963 yılından bu yana Gaziantep’te 
eğitim faaliyetlerini sürdüren Gaziantep 
Kolej Vakfı Özel Okulları sadece 
kentimizin değil ülkemizin birçok alanda 
kalkınmasını ve gelişmesini sağlayan 
binlerce insan yetiştirmiştir. 

Gaziantep Kolej Vakfı
Mütevelli Kurul Başkanı 
Nüket Ersoy

Kolej Vakfı 
Gaziantep’in 
simgesi olmuştur

M
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Kurucumuz

cEMİL 
ALEVLİ 

Yaşamını Gaziantep’in
gelişimine adamış
bir isim:

Çağdaş, yaratıcı ve vizyon sahibi 
bireyler yetiştirme misyonuyla 
hareket eden ve bugün yarım asrı 

aşan köklü geçmişiyle eğitimde ‘marka’ 
olan Gaziantep Kolej Vakfı’nın kurucusu 
Cemil Alevli, sanayi alanındaki 
atılımları, şehrin modernleşmesinde 
attığı adımlar ve eğitime sunduğu katkı 
ile adından söz edilen vizyon sahibi, 
hayırsever bir isimdi. 
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EMİL Alevli, 17 Ekim 
1901 yılında Gaziantep’te 
doğdu. Babası Aliveli 
oğullarından Mustafa 

remzi Efendi, annesi İbrahim 
Beşezade Sait Ağa’nın kızı Hati-
ce Hanımdır. Cemil Alevli, eğitim 
hayatına Fatma Hocadan aldı-
ğı derslerle başlar. Bu dönemde 
Arap alfabesini ve Kur’an-ı Kerim’i 
öğrenir. Daha sonra Balıklı’da bu-
lunan Mahmudiye Okulu’nu ve 
ardından Numune rüştiyesini 
bitirerek diplomasını alır. Cemil 
Alevli, eğitim hayatını lise düze-
yinde eğitim veren ve daha sonra 
adı Ticaret İdadisi olarak değişti-
rilen Aynül-Maarif’te sürdürür. 

SAVAŞ YıLLArıNDA YAŞADığı 
ANı VE YAŞADıKLArı

Bir müddet Balıklı Cephesi’nde 
görev yapan Cemil Alevli ’ye, 
kentte bulunan çocuk ve kadın-
ların başka bir yere götürülme 
görevi verilmiştir. Gaziantep sa-
vunması yıllarında henüz 19 ya-
şında olan Cemil Alevli, o dönem-
deki bir anısını şöyle anlatır:
“Henüz 19 yaşındaydım. Karan-
lığın en zifirî köşesinde soluyor-
dum düşmanın nefesini. Ardında 
üstü başı toz içinde kadınlar ve 
çocuklar vardı. Yokluk, yorgun-
luk, bitkinlik, korku ve dehşetle 
dolu minik gözbebekleri bana 
bakıyordu. Açlık, nefeslerinden 
yayılan acı zerdali çekirdeğinin 
kokusuna gizlenmişti sanki. 
Omuzlarında devasa bir sorum-
luluk… ‘Bu kafileyi bir an önce 
Tekirsin Köyü’ne ulaştırmalı ve 
güvenliğinin devamını sağla-
malıyım’ diye düşündüm. Hara-
be olmuş şehirlerden, binlerce 
şehidimizin kokusu burnumun 
direğini sızlatıyordu. “Ha gayret 
kardeşlerim, az yolumuz kaldı. 
Kavuşacağız elbet aydınlığa!” 
diye haykırdığımı hatırlıyorum. 
İnsanüstü bir azimle savunduk 
şehrimizi. Sağlıklı olanları, kadın-
ları ve çocukları Tekirsin Köyü’ne 
ulaştırdım. Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra özellikle Gaziantep hara-

be bir şehir hâline gelmiş, uzun 
süren mücadele sonucu düş-
man topları kenti önemli ölçüde 
tahrip etmişti. O dönemlerde bir-
çok sanat dalı azınlıkların elin-
deydi ve savaş sırasında bunlar 
Gaziantep’ten ayrılmıştı. 

cuMHurİYET KuruLMADAN 
AVrupA’DA EğİTİM  

Türkiye’deki pek çok sorun eği-
tim eksikliğine bağlanır. “Eğitim 
şart!” der dururuz. Cumhuriyetin 
kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk de eğitimin şart olduğuna 
inandı ve bu ülkenin gelişmesi, 
çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşması için somut girişimler-
de bulundu. Bu girişimlerden 
biri de cumhuriyetin yeni kurul-
duğu yıllarda yetenekli bazı öğ-
rencileri, eğitim için yurt dışına 
göndermesiydi. Binbir zorlukla 
yurt dışına gönderilen, vatanse-
ver gençler hedefleri uğruna her 
türlü fedakârlığı göğüslediler ve 
yılmadılar. Başarılı ve azimli olan 
bu gençler, eğitimlerini tamamla-
dıktan sonra ülkeye döndüler. Bu 
ülkenin kalkınmasında ve çağ-
daş bir Türkiye olmasında büyük 
rol oynadılar. Bu öğrencilerden 
biri de Cemil Alevli’dir.

Cemil Alevli, Gaziantep Aynül-
Maarif’te okurken gelecekteki ha-
yatını çok iyi planlamıştı. Hedef-
leri belliydi. 1913 yılında Numune 
rüştiyesi’nden(Ortaokulu) me-
zun olduktan sonra Gaziantep’ te 
halkın desteği ile ayakta duran  
Maarif-i Mahalliye isimli Maarif 
Cemiyeti (Eğitim kurumu) tara-
fından lise derecesinde bir okul 
olarak kurulan Ayn-ül Maarif 
Mektebi’ne, bu okul Millî Eğitim 
Bakanlığı (Maarif Vekâleti) tara-
fından Ticaret İdadisi (lise) hâline 
getirilinceye kadar devam etti. 
Ticaret Lisesi ilk önce şimdiki 
Bahçelievler’in bulunduğu yerde 
‘Sarı Hastane’ ismiyle bilinen bir 
binada öğretim yapıyordu. Okul 
bir iki sene sonra şimdiki öğret-
men okulu olan binaya taşındı. 

Kurucumuz

C

Binbir zorlukla 
yurt dışına 

gönderilen, 
vatansever gençler 
hedefleri uğruna 
her türlü fedakârlığı 
göğüslediler ve 
yılmadılar. Başarılı 
ve azimli olan bu 
gençler, eğitimlerini 
tamamladıktan 
sonra ülkeye 
döndüler. Bu ülkenin 
kalkınmasında ve 
çağdaş bir Türkiye 
olmasında büyük 
rol oynadılar. Bu 
öğrencilerden biri de 
cemil Alevli’dir.
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Kurucumuz

Cemil Alevli de son sınıfa kadar 
Ticaret Lisesi’nde okudu.

İYİ Bİr EğİTİM ALDı

Cemil Bey, Ayn-ül Maarif Ticaret 
İdadisi’nde iyi bir eğitim aldı. Sev-
gi, mutluluk ve huzur dolu bir or-
tamda büyüyen Cemil Bey’in ye-
tişmesi için anne ve babası hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadılar. Öz 
güvenle büyüyen Cemil Bey, iyi 
bir okulda, kaliteli bir eğitim kad-
rosundan eğitim alırken özellikle 

müdürü Hamdi Bey, İshak rıfat 
Hoca, Celal Kadri (Barlas) Bey, İn-
gilizce Hocası Mısırlıyan en çok 
dikkatini çeken öğretmenlerdi. 
Gerek Ayn-ül Maarif gerekse Ti-
caret Lisesinde okurken birkaç 
müdür değişmesine rağmen mü-
dürler içinde Hamdi Beyden öv-
güyle bahsederdi. Çünkü Hamdi 
Bey öğrencilerin her şeyiyle biz-
zat ilgilenirdi. Öğrenci kılık kıya-
fet ve davranışlarına çok dikkat 
eder, bütün manevi değerlerin 
kazanılmasına çok özen gösterir-
di. Şimdiki lise binanın bulundu-
ğu yerde “Ermeni Klikyan Mekte-
bi” adında bir okul vardı. Ticaret 
Lisesine de yakındı. Her iki oku-
lun öğretmen ve öğrencileri sık 
sık birbirleriyle karşılaşırlardı. Bu 
karşılaşmalar adeta iki okul ara-
sında bir yarışma hâlini almıştı. 

Bunlar birbirine örnek olur, daha 
ileri gitmeye çalışırlardı. Ticaret 
Lisesinde okuyanların tamamı 
Türk, Klikya’da okuyanlar ise 
Ermeni’ydi. Bu genel yarışmada 
başarılı olmak için okul müdürü 
Hamdi Bey büyük bir özveride 
bulunurdu. Bu yönden öğren-
cilerine Türk milletinin yüksek 
özellik ve karakterde bir millet 
olduğunu belirtmek ve bunu her 
vesileyle öğrencilere aşılamak 
için akla hayale gelmeyecek ça-
relere başvururdu.

ÇoK KüLTürLü Bİr
TopLuMDA BüYüDü

Ayrıca Hamdi Bey öğrencileri-
ne gerçek benliklerini öğretti ve 
tanıttı. Yarattığı farklı öğrenme 
ortamlarıyla haftada bir okulun 
öğrenci ve öğretmenlerini büyük 
bir salonda toplar, sırayla Tevfik 
Fikret’in, Mehmet Akif vs. millî 
şairlerin şiirlerini ezbere okuma-
larını veya millî konularda ken-
di hazırladıkları bir konferans 
vermelerini sağlardı. O zaman 
öğrenilen millî duygular içerikli 
şiirleri okutturur ve öğrencilerin 
edebiyatla buluşmasına olanak 
yaratırdı.

Her hafta okulun tatil olduğu 

cemil Bey’in 
tek hayali 

yurt dışında gidip 
tekstil alanında 
yükseköğrenim 
yapmaktı. 
Çocukluğunda okula 
geliş gidişlerinde, 
mahalledeki 
Ermenilerin tekstil 
işlerini nasıl 
yaptıklarını saatlerce 
seyrederdi. Ermeni 
çözgücülerin kırmızı, 
sarı, yeşil, mavi, beyaz 
çeşitli renkteki iplik 
masaralarını bir araya 
getirerek nasıl güzel 
dokumalar meydana 
getirdiklerini merak ve 
hayranlıkla izlerdi. 



GAZİANTEP KOLEJ VAKFI MEZUNLARI

www.gkv.k.12.tr
13

Kurucumuz

cuma günlerinde bütün öğren-
cileri bir araya gelmeleri için ça-
lışmalar hazırlar, onların doğayla 
baş başa olmaları, her fırsattan 
istifade etmeleri; millî, vatani, in-
sani ve ahlaki değerler kazanma-
ları için çok çaba harcardı. Başka 
bir deyişle Türk gencinin nasıl 
yetişmesi gerektiğini öğretirdi. 
Cemil Bey, Hamdi Bey’in bu öğ-
retilerinden çok etkilendiğini her 
fırsatta dile getirirdi. Etrafına ışık 
saçan, böylesine bir eğitim lide-
rinden etkilenmemek mümkün 
mü? Bu duygu ve düşünceler ışı-
ğında Cemil Bey’in hayata bakış 
açısının değişmesine öncülük 
eden örnek bir kişi olarak Ham-
di Bey, her zaman hayatında yer 
almıştır… Bu Nedenle Cemil Bey, 
Hamdi Bey’i her zaman saygıyla 
anmış ve yaşamına kattıkların-
dan dolayı ona teşekkür etmiştir.

Çok kültürlü bir toplumda bü-
yümüştü Cemil Bey. Şehrin 
ekonomisine yön veren ve Xı. 
yüzyıldan bu yana bu şehirde ya-
şayan Ermeniler ticaret ve sanat-
ta Gaziantep’te ileri seviyedeydi. 
Ermeniler, eğitime ve özellikle 
bilime çok önem verdiklerinden 
pozitif bilimler (Fizik, kimya, ma-
tematik vb.) öğreten okullar aç-

mışlardı. Buna eşit olarak Ga-
ziantep’teki Amerikan Koleji de 
Ermenilerin yetişmesinde büyük 
rol oynamıştır. Kolej müdürü 
bir Amerikalı olmasına rağmen 
bütün öğrenci ve öğretmenler 
Ermeni’ydi.

HAYALİ TEKSTİL ALANıNDA 
YüKSEKöğrENİM YApMAKTı

O dönemde Gaziantepli Ermeni-
lerin öğrenime bakış açıları çok 
farklıydı. Eğitim onların vazge-
çilmeziydi. Tekstil alanında dış 
ülkelere öğrenci gönderirlerdi. 
Cemil Bey’in de tek hayali yurt dı-
şında gidip tekstil alanında yük-
seköğrenim yapmaktı. Çocuklu-
ğunda okula geliş gidişlerinde, 
mahalledeki Ermenilerin tekstil 
işlerini nasıl yaptıklarını saatler-
ce seyrederdi. Ermeni çözgücüle-
rin kırmızı, sarı, yeşil, mavi, beyaz 
çeşitli renkteki iplik masaralarını 
bir araya getirerek nasıl güzel do-
kumalar meydana getirdiklerini 
merak ve hayranlıkla izlerdi. Se-
nelerce süren ve kendisine zevk 
veren bu olaylar tekstile karşı 
içinde aşırı bir ilgi uyandırdı. İlko-
kul yıllarından itibaren hayalleri-
nin peşinden koştu ve hayalleri-
ni gerçekleştirmek için her türlü 

zorluğa karşı bitip tükenmeyen 
mücadele verdi. Avrupa’da bunun 
daha gelişmişinin olacağını dü-
şünerek Avrupa’ya gidip bu işleri 
yerinde görmeyi ve eğitimini al-
mayı hep hayal ederdi.

GAzİANTEp’İN 
KALKıNMASıNDA GörEV 
ALMAK üzErE AVrupA’DA

Milletimizi içinde bulunduğu geri 
durumdan kurtarmak için birçok 
Türk aydını zaman zaman çe-
şitli çözüm yolları aramıştır. Bu 
Türk aydınlarının birisi de Cemil 
Bey’in dayısı Ali Beşe’dir. 1908 
yılında Meşrutiyet’in ilanından 
sonra işbaşına geçen ittihat Te-
rakki Cemiyetinin genel merkezi 
ile İstanbul Darül-Fünunda (ünv.) 
memur olan kardeşi Hamdi Bey 
aracılığıyla ilişki kurarak 12 gen-
cin İttihat ve Terakki hesabına 
İstanbul’daki Harem, Beykoz, Fes-
hane gibi muhtelif devlet fabri-
kalarında yetişmesini sağlamak 
için girişimde bulundular. Onlar-
dan Antep Türklerinde mevcut 
olmayan sanayi kollarında bilgi 
edinerek gelmeleri istenmiştir. 
Şehirde Ermenilere karşı bir reka-
bet çığırı açmayı amaçlayan Ali 
Beşe için 12 genci bulmak çok zor 

cemil Bey, Ayn-ül Maarif Ticaret İdadisi’nde iyi bir eğitim aldı. Sevgi, 
mutluluk ve huzur dolu bir ortamda büyüyen cemil Bey’in yetişmesi 
için anne ve babası hiçbir fedakârlıktan kaçınmadılar.
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olmuştur. Çünkü hiç kimse ev-
ladını o zamanın şartlarına göre 
İstanbul gibi gurbete göndermek 
istememiştir. Ali Beşe’nin yılmaz 
gayreti ile 5–6 ay içinde aranan 
bu 12 çocuğun aileleri bir bir ikna 
edilerek rızaları alınmış ve ken-
dilerinin yol masrafları Ali Beşe 
tarafından ödenmek suretiyle 
İskenderun’dan vapurla 15 gün-
de İstanbul’a yerleştirilmiş ve her 
biri kendine ayrılan fabrikalar-
daki vazifesine bizzat Ali Beşe 
tarafından götürülmek suretiyle 
teslim edilmişlerdir.

Antep harbi sonrası Ali Beşe yine 
eski idealini gerçekleştirmek için 
Gaziantep’ten beş ve Kilis’ten bir 
olmak üzere altı öğrencinin İl 
Özel İdaresi tarafından yurt dışın-
da çeşitli dallarda öğrenim gör-
melerini ve dönüp Gaziantep’te 
öğrenim gördükleri alanlarda 
şehrin kalkınmasına katkı sağla-
maları için girişimlerde bulundu. 
zaten ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk böyle girişimlerin des-
teklenmesi için resmî kurumlara 
emir vermişti. Gaziantep il Özel 
İdaresi de bu girişimi destekledi.

Dayı Ali Beşe bu amaçla Cemil 
Bey’in de Almanya’da tekstil eği-
timi almasını istedi. Cemil Bey, 
dayısının bu önerisini sevinçle 
kabul etti. Çocukluğundan beri 
hayal ettiği şey, şimdi gerçekle-
şecekti. Aynı teklifler diğerlerine 
de yapıldığı hâlde pek azı kabul 
etmiştir.

ALMANYA’YA YoLcuLuK

Hazırlıklar tamamlandı. Yola çık-
ma vakti gelmişti.  Almanya yol-
culuğu 1922 yılında 30. Ağustos 
büyük zaferi sonrası sonbaharda 
başladı. Yurt dışına gidecek olan 
öğrencilerin Gaziantep’ten ayrıl-
maları basit bir uğurlama şek-
linde olmadı. O zamanın mülki 
amirleri Batı ülkelerine öğrenci 
göndermenin önemini biliyorlar-
dı. Almanya’ya gidecek öğrenciler 
için Başkarakol’da bir uğurlama 

töreni düzenlediler. Gaziantep’ten 
Batı ülkelerine öğrenci olarak git-
mek ilk defa Cemil Bey ve beş 
arkadaşına nasip olmuştu. Bu 
gençler şunlardı:
Ömer Ersan, Faik Özbal, Cemil 
Alevli tekstil sanayisinde, Abdul-
lah Arsan ve Mehmet Atay maki-
ne ve elektrik sanayisinde, Kilisli 
Sabri de deri sanayisinde uzman 
olacaklardı.

O zamanın Gaziantep millet-
vekili Kılıç Ali Bey ilimizden 
Almanya’ya gidecek olan bu altı 
genci İstanbul’a kadar birlikte gö-
türmeyi, pasaport işlemlerini ta-
mamladıktan sonra yolcu etmeyi 
üzerine almıştı. Şehirden ayrıla-
cak olan bu gençler için Başka-
rakol mevkiinde, aileleri, şehrin 
tüm yöneticileri, ileri gelenleri ve 
çok büyük halk topluluğu top-
lanmıştı. Öğrencileri uğurlarken 
şehrin ileri gelenleri tarafından 
söylenen nutuk konuşmaların-
dan sonra, vaktin sabahla öğle 
arası olmasına rağmen Ezan-ı 
Muhammedî de okundu. 

GAzİANTEp’TEN ADANA’YA 
ATLAr üzErİNDE YoLcuLuK
   
Kurtuluş Savaşı yeni bittiğinden 
Antep - Adana arası demir yolu 
hatları yer yer bozuk durumda 
olduğundan öğrenciler Adana’ya 
kadar at üstünde gitmek zorun-
da kaldılar. Bu nedenle altı günde 
ancak varabildiler.

Şöyle ki, ilk gün Antep’ten hare-
ket ettikten sonra ilk aşama ola-
rak Büyük Araptar köyüne va-
rabildiler. Hava yağmurlu, yollar 
bozuk ve çamurlu olması sebe-
biyle düşe kalka yol aldılar. Ge-
ceyi köyde geçirdikten sonra sa-
bah erken saatlerde tekrar atlarla 
yola devam ettiler. 

İkinci gün akşama doğru Hurşit 
Ağa köyüne ulaşabildiler. Köy-
lerde izzetüikram ile ağırlandı-
lar, kurbanlar kesildi. Kılıç Bey’in 
şöhreti vilayet çapında olduğu 
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için, beraberinde olan öğrenciler 
de o sayede varılan köylerde hoş 
karşılanıyordu. 

üçüncü gün Hurşit Ağa köyün-
den zorluklarla Kenan Ali deni-
len dağlık bir köyde konakladılar. 
Herkes yorgun ve bitkindi, hayal-
lerine kavuşma umudu ve ülke-
lerine sağlayacakları katkılarını 
düşündüklerinde, bütün yorgun-
lukları geçiyordu.
Dördüncü gün Cebel-i Bereket ili-
nin Balıkçı kasabasında misafir 
olduktan sonra beşinci gün Bah-
çe ilçesinden yola çıkarak vilayet 
merkezi olan Osmaniye’ye ulaşa-
bildiler. Kafile, Osmaniye Belediye 
Başkanı’nın evinde misafir edildi 
ve altıncı gün Osmaniye’den geç 
vakit Adana’ya ulaştı.

Şimdi de Adana’dan İstanbul’a 
yolculuk başlayacaktı ama öğ-
rencilerin moralleri yüksek ve 
her zorluğun üstesinden gele-
bilecekleri yüzlerinden okunu-
yordu. Kutsal bir görev için yola 
çıkmışlardı. Artık geriye dönüş 
yoktu...

Adana’dan İstanbul arası demir 
yolu hattı çok az işler hâle geti-
rilmişti. Bir gün Adana’da kaldık-
tan sonra trenle Konya’ya gittiler. 
1922 yılı sonbaharında yağmur-
lar ve savaştan yeni kurtulma 
sebebiyle demir yolu henüz iyi 
durumda olmadığından bir haf-
ta Konya’da beklemek zorunda 
kaldılar. Bir hafta Konya’da Mev-
levihane’sinde misafir edildiler. 
O vakit trenler yavaş gittiklerin-
den geceleri altı kişi bir kompar-

tımanda yatmaları gerekiyordu. 
Bu nedenle de bazıları bavul ko-
nan yerlere uzanıp, bazıları da 
kanepeler arasına bavul doldura-
rak bavullar üzerinde uyuyordu. 
İstanbul’a vardığında Sirkeci otel-
lerinden birine yerleştirildiler. Pa-
saport ve vize işlemleri tamam-
lanıncaya kadar rumeli otelinde 
otuz gün kadar konakladılar. O 
sırada henüz Cumhuriyet ilan 
edilmediği gibi, İstanbul’da yeni 
kurulan İl Özel İdaresinin de kötü 
işlediğinden, Kılıç Ali Bey olma-
saydı bu süre içinde pasaportu 
ve vize işlerini yaptırmaları ola-
naksızdı. Kılıç Ali Bey günlerce 
evini yurdunu terk etmiş, vatanı 
ve milleti için aynı zorlukları öğ-
rencilerle beraber yaşamıştı.

İSTANBuL - ALMANYA

Almanya’ya varış hiç kolay ol-
madı. Pasaportları aldıktan sonra 
bir romanya vapuruna yerleşti-
rildiler ve ilk önce Bulgaristan’ın 
Varna limanına ulaşıldı. O za-

man ülkelerinde fes giyildiği 
için İstanbul’dan hareket etmez-
den önce, Galata’da (Trink Gala-
ta) isimli bir mağazadan birer 
şapka aldılar. Çünkü Avrupa’ya 
gidiliyordu. ülkelerini en iyi şe-
kilde temsil etmeleri gerekiyor-
du. İstanbul’da erkeklerin pan-
tolon ceket giymelerine karşın, 
Gaziantep’te üç etekli entari giy-
mek âdetti.

Bu öğrenciler iyi okulda oku-
dukları için okula gidip gelirken 
okulun gösterdiği kurallar üzere 
pantolon ve ceket de giyerlerdi. 
İstanbul’dan ayrılırken şapkaları 
taktılar. Varna’dan trenle Sofya’ya 
geldiler. Sofya’da çıkarılan vize 
zorlukları yüzünden iki gün de 
Sofya’da kalmak zorunda bırakıl-
dılar. Varna’dan itibaren tasarruf 
olsun diye trende üçüncü mevkii 
tercih ettiler. Hiç bilmedikleri bir 
ülkeye gidiyorlardı. Elbette her 
şeyi düşünmek zorundaydılar. 
Vatan ve millet sevgisi her şeyin 
üstündeydi. Yoksa bu eziyet çe-
kilir miydi?

HİÇBİr zAMAN YıLMADıLAr, 
üMİTSİzLİğE KApıLMADıLAr

Tahta kanepeler üzerinde 
Sofya’dan Belgrat’a kadar gecele-
ri gündüzleri seyahat devam etti. 
Aynı sorunlar burada da karşı-
larına çıktı. Sofya’da olduğu gibi 
Belgrat tada vize zorlukları yü-
zünden üç günde orada kaldılar. 
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Savaşın neticesi Balkanlar-
da Türklere karşı gösterilen 
ön yargılar zaman zaman 
canlarını sıkıyordu ama kız-
gınlıklarını ve öfkelerini kar-
şı tarafa göstermiyorlardı. 
Daha yolları uzundu neyle 
karşılaşacakları belli değildi. 
Ama yılmıyorlardı. 
Belgrat’tan Almanya’ya de-
vamlı seferler yoktu. Ak-
tarmalı gidildiğinden çok 
zorlukla karşılaşıyorlardı. 
Bavullarını tasarruf mecbu-
riyetinden dolayı kendile-
ri taşıyorlardı. Bilmedikleri 
yabancı bir ülkede parasız 
kalmak ve korku endişesi 
içindeydiler. Belgrat’tan hare-
ketle Viyana’ya vardığında, o 
vakit Alman Hükûmeti kar-
şılıklar içinde olduğundan 
uzun süre vize alamadılar.  
Kırık gün Viyana’da kalmak 
zorunda bırakıldılar.

Türkiye Viyana Büyükelçisi-
nin yardım ve görüşmesi so-
nucu Almanya’ya girmemi-
ze izin verdiler. Birinci Dünya 
Savaşı sonunda devletler 
arasında yapılması gereken 
ekonomik, kültürel ve siya-
sal anlaşmaların henüz ya-
pılamamasından dolayı, bu 
zorluklar meydana geliyor-
du. Çünkü savaştan çıkmış 
olan devletlerin çoğunluğu 
yönetim, rejim değiştirmiş 
olduğundan bizde olduğu 
gibi henüz yerine oturma-
mıştı. Bütün zorluklar karşı-
sında yılmadan, ümitsizliğe 
kapılmadan sabır ve meta-
netle amaçlarına ulaşmak 

için gereken neyse onu yap-
tılar.

ALMANYA’DA öğrENİM 
SürEcİNDE YAŞADıKLArı 
VE DENEYİMLErİ

Viyana’da vizeyi aldıktan 
sonra trenle Berlin’e gitmiş, 
İstanbul’dan aldıkları adres-
lere ve Berlin’deki ileri gelen 
Türklerin toplantı yeri olan 
Kalk- renter Str. 11 numara-
daki Türk kulübüne gitmiş-
ler. Orada İttihatçıların ileri 
gelenlerinden birçok kişiy-
le, bu arada Enver Paşa’nın 
hanımı Fatma Sultan ile gö-
rüşmüşler. Türk kulübünde 
İttihatçılardan bir paşa öğ-
rencilerin okula yerleşmele-
rine yardımcı olup Almanca 
öğrenmeleri için gereken 
işlemleri yapmıştır. Bu pa-
şanın yardımıyla Türk elçi-
liğiyle bağlantı kurmuşlar. 
İlk önce dil öğrenmeleri için 
özel bir okula verilmişler. Altı 
ay Berlin’de kaldıkları süre 
içinde dil öğrenirken bir ta-
raftan da Cemil Bey gireceği 
okul için gerekli olan dersleri 
özel öğretmenlerden almaya 
başlar.

Almanya’daki öğrenim hayatınızı kı-
saca anlatır mısınız?
Berlin’de 6 ay dil öğrendikten sonra 
asıl okula girmeden önce, gerekli olan 
pratik bilgileri de elde etmek amacıyla, 
Türk elçiliği aracılığıyla GrEİz şehrin-
de Bernhard Espinhan Dokuma Fab-
rikasıyla yine aynı şehirde Maltz İplik 
Fabrikasına staj görmek üzere gönde-
rildim. 

Her iki fabrikada gereken stajı gör-
dükten sonra Greiz’deki yüksek tekstil 
okuluna kabul edildim. 9 Nisan 1923 
ile 23 Mart 1924 tarihleri arasında iki 
sömestr dokuma kısmına gündüz 
devam ederken bunun dışında kalan 
özellikle jakort da dâhil olmak üzere 
diğer kısımlarına da gece devam ettim. 
Diplomamda gece ve gündüz kursları-
na devam ettiğim ayrıca belirtilmiş, bu 
okulda okuyan tek Türk bendim. Bu se-
beple Almancamı kısa sürede ilerletme 
fırsatı buldum. Çünkü bütün dikkatimi 
okula vermek imkânı bulabilmiştim.

Greiz Yüksek Tekstil okulundan aldı-
ğınız diplomayı görebilir miyim?
Memnuniyetle. Alman okullarından al-
dığım diplomalarımı Türkiye’nin Ham-
burg Başkonsolosluğu tarafından ter-
cüme ve tasdik edilmiş olan Greiz’deki 
Yüksek tekstil okulumdan alınan dip-
lomanın Türkçe örneğini bir fikir ver-
mek için aynen aşağıya alıyorum.

Cemil Alevli 1922 yılında tekstil öğre-
nimi görmek üzere Almanya’ya gider. 
Almanya’da eğitim hayatını sürdü-
rürken burada birçok alanda gördü-
ğü gelişmeleri makale hâline getire-
rek “ALMANYA’DAN MEKTUPLAr” 
başlığıyla kaleme alır ve Gaziantep’e 
gönderir. Bu makaleleri Gazisancak 
gazetesinde yayımlanır. Cemil Alevli 
Almanya’daki yükseköğrenim haya-
tını başarıyla tamamlayarak edindiği 
bilgi ve deneyimleri uygulamak üzere 
Gaziantep’e döner.

CeMil Alevli GreIz 
YükSek TekSTil 
OkulundA
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Kurucumuz
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GKV’den

“GKV dünya 
standartlarında 
bir okul”

Müfit Taşlıyar:
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GKV’den

ENİ öğretim yılında da ulusal ve 
uluslararası çalışmaları ve elde 
edilen başarıları ödün verme-
den sürdüreceklerini ifade eden 

Gaziantep Kolej Vakfı Genel Müdürü Müfit 
Taşlıyar, öğrencilerin mutlu olabilecekleri 
ve kendilerini gösterebilecekleri her türlü 
sosyal-kültürel, sportif olanakları sunduk-
larını belirtti.

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) özel okulla-
rı olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılına 
nasıl hazırlandınız? 
Biz Gaziantep Kolej Vakfı olarak 1963 yılın-
da belirlenen hedeflerimiz doğrultusunda, 
yarım asrı aşkın süredir çağdaş, inovatif, 
yaratıcı ve vizyon sahibi bireyler yetiştir-
me misyonuyla eğitimde marka olmuş bir 
kurumuz. Bu bireyleri yetiştiren ve eğitim 
sisteminin en önemli parçaları olan öğret-
menlerimizin çağa uygun gelişimleri bizim 
için son derece önemlidir. 21. yüzyılın bilgi 
ve teknoloji toplumunda öğrencilerimizi ge-
leceğe hazırlayacak olan öğretmenlerimi-
zin her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim 
ve öğretime hazırlanmaları için gereken se-
miner çalışmalarını en iyi şekilde planladık.

BAŞArıMızDAN ASLA
öDüN VErMİYoruz

Her zaman eğitimde değişimin öncüsü olan 
okulumuzda, anaokulundan lise son sınıfa 
kadar olan süreçte, öğrencilerimizin yaşa-
ma en iyi şekilde hazırlanması, çocukluk ve 
gençliklerinin iyi şekilde geçmesi; Atatürk-
çü, demokrat, çağdaş, kendine güvenen, 
soran, sorgulayan, sorumluluk bilinci geliş-
miş bireyler olmaları için bütün olanakları-
mızı seferber etmekteyiz. 

Ayrıca bu yıl başlattığımız ve 12.sınıf öğren-
cilerimize uyguladığımız “sınava hazırlık 
programı” başarılı bir şekilde devam etmek-
tedir. Öğrenci ve veli mutluluğu bizim için 
çok önemlidir. Bu nedenle çalışmalarımız-
dan ve başarılarımızdan asla ödün verme-
den sürdürmek istiyoruz.

Yeni dönem için yaptığınız yeni yatırım-
lar var mı ya da yeni yatırımlarınız olacak 
mı? Yeni kampüs açmayı planlıyor musu-
nuz?
GKV olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 
ile ilgili akademik hazırlıklarımızın yanı 

Öğrencilerin çağın gerisinde kalmadan yaratıcı 
düşünen ve araştıran bireyler olabilmelerine olanak 
sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Gaziantep Kolej 

Vakfı (GKV) Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, “Öğrencilerimizin 
Atatürkçü, demokrat, çağdaş, kendine güvenen, soran, 
sorgulayan, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olmaları 
için bütün olanaklarımızı seferber etmekteyiz” dedi.

Y

öğrencilerimizin mutlu olabilmeleri için 
her türlü sosyal-kültürel, sportif alanda 

kendilerini gösterebilecekleri olanakları 
okulumuzda sunmaktayız. Yeni öğretim yılında 
da ulusal ve uluslararası çalışmalarımızı ve 
başarılarımızı asla ödün vermeden sürdüreceğiz. 
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sıra okulumuzu dünya stan-
dartlarında bir kurum yapabil-
mek için okullarımızın iç ve dış 
mekânlarında modernize çalış-
malarımızı tamamladık. Öğren-
cilerimiz okula başladıklarında 
çok farklı bir okulla karşılaştılar. 
Bütün okulun koridalarını bilim 
ve sanat sokağı hâline dönüş-
türdük. Öğrencilerimizin öğ-
renme ortamlarını daha iyi öğ-
renebilecekleri ortamlar hâline 
getirdik. Eğitim teknolojilerin-
den yeni donanıma sahip bilgi 
teknolojileriyle donattık. Ayrıca 
Düşler Atölyesi ve 3D Eğitim 
Teknolojileri laboratuvarları ku-
ruduk.  

Şu andaki mevcut öğrenci sa-
yınız ne kadar? Yeni dönemde 
kaç öğrenciye ulaşmayı hedef-
liyorsunuz?
Öğrenci sayımız 1900 civarında-
dır. Sayımızın 2000’i aşacağını 
düşünüyorum.

Mevcut öğretmen sayınız 
hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Ayrıca öğretmen kadronuzu 
oluştururken hangi kriterleri 
gözettiğinize ilişkin de bilgi 
verebilir misiniz?
Öğretmen sayımız 200’ün üze-
rindedir. Öğretmenlerimizi Ata-
türkçü düşünceye sahip ve bu 
çizgide öğrenci yetiştirebilecek 
olmalarına,  21.yüzyıl öğrenci-
sine hitap edebilecek ve onları 
geleceğe hazırlayabilecek olma-
larına, ayrıca bilgi teknolojilerini 
en iyi şekilde kullanabilmeleri-
ne dikkat ederek özenle seçtik. 
Günümüzün eğitim anlayışını 
analiz eden ve bu ihtiyaçlara ce-
vap veren, öğrencileri bu doğrul-
tuda geleceğe hazırlayabilecek 
yeterlilikte güçlü bir kadro ile 
yeni eğitim dönemine başladık. 
Yeni proje ve yatırımlarınızın 
öğrencilerinizin gelişimine 
katkılarıyla ilgili görüşlerinizi 
paylaşır mısınız?

Çağın gereklerine 
uygun 

planladığımız eğitim 
programımızda; 
iyi bir yabancı dil 
eğitimi, teknolojik 
altyapısı ile öğretmen 
ve öğrencilerimizin 
çağın gerisinde 
kalmadan yaratıcı 
düşünen, sorgulayan 
ve araştıran bireyler 
olabilmelerine 
ve birer dünya 
insanı olmalarına 
olanak sağlamayı 
hedefliyoruz. 

GKV’den
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İçinde bulunduğumuz çağ artık daha hızlı 
düşünebilmeyi, daha hızlı hareket edebil-
meyi ve bilgide ulaşılabilir olmayı gerektir-
mektedir. Biz bu çağın gereklerine uygun 
planladığımız eğitim programımızda; iyi bir 
yabancı dil eğitimi, teknolojik altyapısı ile 
öğretmen ve öğrencilerimizin çağın gerisin-
de kalmadan yaratıcı düşünen, sorgulayan 
ve araştıran bireyler olabilmelerine ve birer 
dünya insanı olmalarına olanak sağlamayı 
hedefliyoruz. 

MENTör öğrETMEN MoDELİ

Uygulamaya geçen yıl başladığımız “Men-
tör Öğretmen” modelimiz sayesinde öğret-
menlerin öğrencileriyle, ebeveynlerin ço-
cuklarıyla, öğrencilerin okul yönetimiyle 
daha iyi ve yakından iletişim kurması sağ-
lanıyor. Bu da elbette çocuğun akademik 
başarısına ve öğrencin sosyal gelişimine 
olumlu katkı sağlıyor. 

AKADEMİK BAŞArıSı VE SoSYAL 
BEcErİSİ GüÇLü Bİr KuruMuz

Çoklu zekâ kuramını hedef alan eğitim 
modelleri ile çalışmaktayız. Bu sayede ço-
cuklarımızı sadece sözel ya da sadece sa-
yısal yeteneğine göre kategorize etmeden, 
onların farklı yeteneklerini keşfedip birey-
sel farklılıklarını göz önünde bulundurarak 
geleceğe hazırlıyoruz. Bilindiği gibi biz aka-
demik başarısı ve sosyal becerisi güçlü bir 
kurumuz. Güçlü eğitim kadromuzla, başa-
rılı çalışmalarımızla yetenekli öğrencileri-
mizin ulusal ve uluslararası başarıları için 
projeler yapmaya devam edeceğiz.  Öğren-
cilerimizin mutlu olabilmeleri için her türlü 
sosyal-kültürel, sportif alanda kendilerini 
gösterebilecekleri olanakları okulumuzda 
sunmaktayız. Yeni öğretim yılında da ulusal 
ve uluslararası çalışmalarımızı ve başarıla-
rımızı asla ödün vermeden sürdüreceğiz. 

Tüm eğitim camiasına başarılı, mutlu ve ba-
rış dolu bir öğretim yılı diliyorum. 

öğretmen sayımız 200’ün 
üzerindedir. öğretmenlerimizi 

Atatürkçü düşünceye sahip ve bu 
çizgide öğrenci yetiştirebilecek 
olmalarına,  21.yüzyıl öğrencisine 
hitap edebilecek ve onları geleceğe 
hazırlayabilecek olmalarına, ayrıca 
bilgi teknolojilerini en iyi şekilde 
kullanabilmelerine dikkat ederek 
özenle seçtik. 

Çoklu zekâ kuramını hedef alan eğitim modelleri ile çalışmaktayız. 
Bu sayede çocuklarımızı sadece sözel ya da sadece sayısal yeteneğine 
göre kategorize etmeden, onların farklı yeteneklerini keşfedip bireysel 
farklılıklarını göz önünde bulundurarak geleceğe hazırlıyoruz. 

GKV’den
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Eğitim 
ve bilim 
yuvası 
GKV

İstanbul Aydın üniversitesi
İngilizce Hazırlık okulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Necmiye Karataş

Gaziantep 
Kolej Vakfı, 

kurulduğu ilk 
yıllardan beri 
hep çağdaş, 
ilerici, aydınlatıcı 
misyonuyla kentimize 
ve ülkemize hem 
akademik anlamda 
hem de sosyal, 
kültürel, sanatsal 
alanda çok donanımlı 
bireyler yetiştirmiştir 
ve yetiştirmeye 
devam etmektedir.

AzİANTEp Kolej Vakfı’nda öğrenci olarak okuyan, daha 
sonra öğretmenlik yapan, 8 yıl aynı kurumda Genel Müdür-
lük görevini yürüten ve iki çocuğunu da anaokulundan lise-
ye kadar kolejde okutan bir kişi olarak GKV benim hayatımda 

çok önemli ve ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu müstesna ku-
rumun mütevelli heyetinde üye olarak bulunma onurunu da taşımak-
tayım.

1966 yılında Kız Ortaokulunu derece ile bitirdim. O zamanlar başarı-
lı öğrenciler iftihara geçerdi. Ben de ortaokulda üç yıl üst üste iftihar 
tablosuna girdim. Beden eğitimi öğretmenim rahmetli Suzan Bayram 
beni kolejin bursluluk sınavına yönlendirdi. Ben de bu sınava girdim 
ve kazandım. 1966-1969 yılları arasında liseyi kolejde burslu olarak 
okudum. 

Kolej, kurulduğu ilk yıllardan beri hep çağdaş, ilerici, aydınlatıcı misyo-
nuyla kentimize ve ülkemize hem akademik anlamda hem de sosyal, 
kültürel, sanatsal alanda çok donanımlı bireyler yetiştirmiştir ve yetiş-
tirmeye devam etmektedir. 1960’lı yıllarda uyguladığı eğitim-öğretim 
müfredatını bugün değerlendirdiğimizde gerçekten de ne kadar çağın 
ilerisinde uygulamalar olduğunu takdir etmemek mümkün değil. İn-

En büyük temennim ve idealim bu 
aydınlık eğitim meşalesinin her zaman 
zirvede kalarak gençlerimizin yolunu 
aydınlatmaya devam etmesi.

Makale

G
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Makale

gilizce derslerinde derslerimize Türk 
hocaların yanı sıra yabancı hocalar 
girerdi ve bizler İngilizcemizi pratik 
yapma olanağı bulurduk.

O yıllarda ‘Our Monthly Echo ‘ adında 
İngilizce aylık gazetemiz çıkardı. Biz 
öğrenciler o gazeteye yazılar yazar-
dık. Ayrıca öğrencilerin bir bölümü 
AFS sınavına girerek bir yıllığına 
ABD’de eğitim görme şansını yaka-
lardı. Ben de İngiliz hocalarımızdan 
Cathy Gardner’in teşvikiyle İngiliz 
Hükümeti tarafından verilen bir eği-
tim bursunu kazanarak bir yıllığına 
İngiltere’ye gittim ve orada lise son 
sınıf okudum. Bu bursu kazanmam-
da bana destek olan beni cesaretlen-
diren ve kolejin uluslararası vizyo-
nunun gelişmesine büyük katkıda 
bulunan Francine Artuner ve Nail 
Artuner’i rahmetle ve minnetle anı-
yorum. 

Bir yıl İngiltere’de eğitim almam be-
nim vizyonumu, hayat felsefemi, 
hayata bakış açımı değiştirdi. 1969 
yılında İngiltere’ye gitmeden önce 
kolej mezuniyet töreninde, okul bi-
rincisi olarak öğrenciler adına yaptı-
ğım konuşmadan sonra kolejimizin 
kurucusu müstesna insan, rahmetli 
Cemil Alevli beni yanına çağırdı ve 
bana geleceğimle ilgili sorular sor-
du. Ben de İngiltere’den bir yıl eği-
tim bursu aldığımı ve İngiltere’deki 
eğitimimin ardından ülkeme dönüp 
üniversite eğitimimi tamamlayaca-

ğımı söyledim. Kendisi de üniversite 
eğitimini yurtdışında aldığı için bana 
yurtdışında eğitim görmenin avan-
tajlarından bahsetti ve mutlaka ül-
keme dönüp buraya hizmet etmemi 
nasihat etti.

Yurtdışında bir yıllık eğitimimi ta-
mamladıktan sonra ülkeme dön-
düm ve İstanbul üniversitesi İngiliz 
Dili Edebiyatı Bölümü’nü bitirdim. O 
zamanlar İstanbul’da iş olanakları 
olmasına rağmen Gaziantep’e döne-
rek 1975 yılında kolejde İngilizce öğ-
retmenliğine başladım. Bir yıl sonra 
kolej Milli Eğitime devredilince ben 
de tayin istemek durumunda kaldım 

Kolejin 1960’lı 
yıllarda 

uyguladığı 
eğitim-öğretim 
müfredatını bugün 
değerlendirdiğimizde 
gerçekten de ne 
kadar çağın ilerisinde 
uygulamalar 
olduğunu takdir 
etmemek mümkün 
değil. İngilizce 
derslerinde 
derslerimize Türk 
hocaların yanı sıra 
yabancı hocalar 
girerdi ve bizler 
İngilizcemizi pratik 
yapma olanağı 
bulurduk.
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Makale

ve Gaziantep Anadolu Lisesi’ne İngiliz-
ce öğretmeni olarak atandım.

Yabancı dil öğretimi alanında kendimi 
akademik ve mesleki anlamda daha 
iyi geliştirmek için o zaman ODTü Ga-
ziantep Kampüsü olan üniversitenin 
Yabancı Diller Bölümüne Öğretim Gö-
revlisi olarak girdim. Yüksek lisans ve 
doktora eğitimimi tamamlayarak ka-
riyerime akademisyen olarak devam 
ettim. üniversitede hocalığın yanında 
dekan yardımcılığı, anabilim dalı baş-
kanlığı, bölüm başkanlığı, fakülte kuru-
lu üyeliği ve üniversite senatosu üyeliği 
görevlerinde bulundum.

2001 yılında kolejde bazı idari değişik-
likler oldu ve kolej yeniden yapılanma 
sürecine girdi. Bu arada her zaman 
kendisinden ilham aldığım, deneyimle-
rinden ve hayat görüşünden her zaman 
yararlandığım, hayatını eğitime vakfet-
miş büyük eğitim gönüllüsü Nüket Er-
soy benim koleje genel müdür olmamı 
teklif etti. Bir yanda akademik kariye-
rim diğer taraftan çok sevdiğim, gönül 
verdiğim kolej… Benim için zor bir karar 
olmasına rağmen kolejlilik ruhu ağır 
bastığından teklifi kabul ettim ve kolej-
de 8 yıl genel müdürlük görevini onurla 
ve büyük bir şevkle sürdürdüm.

Daha sonra ailevi nedenlerden dolayı 
İstanbul’a taşınmak durumunda kal-
dığım için bu çok değer verdiğim gö-

revimi bırakmak zorunda kaldım. Bu 
zaman zarfında Sayın Nüket Ersoy’la 
omuz omuza çok yakından çalışma 
şerefini ve ayrıcalığını yaşadım. Ondan 
çok şey öğrendim. Onunla yakın çalış-
mam benim için hayatımdaki önemli 
kilometre taşlarından biridir.

‘En büyük yatırım insana ve insanın 
eğitimine yapılan yatırımdır’. Bu neden-
le kolej gibi bir eğitim ve bilim yuvasını 
Gaziantep’e kazandırarak on binlerce 
genci çağdaş, bilimselliği ve pozitif dü-
şünceyi ön planda tutan aydınlık genç-
ler olarak topluma kazandıran başta 
Kolej Vakfı kurucusu eğitim gönüllüsü 
müstesna insan Cemil Alevli olmak 
üzere, emeği geçen, ona destek olan 
tüm Gazianteplileri minnetle, şükran-
la anıyoruz. Bu dev eğitim meşalesini 
devralan ve bugünlere getiren, hayatla-
rını kolejin gelişmesine ve ilerlemesine 
vakfetmiş iki değerli ve özel insan Nü-
ket Ersoy ve Celal Ersoy’u ve Kolej Vakfı 
Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyelerini 
üstlendikleri bu kutsal misyonla Ga-
ziantep’imizin ve ülkemizin eğitimine 
yaptıkları paha biçilmez katkılarından 
dolayı yürekten kutluyorum.

En büyük temennim ve idealim bu ay-
dınlık eğitim meşalesinin her zaman 
zirvede kalarak gençlerimizin yolunu 
aydınlatmaya devam etmesi.

En derin saygılarımla

1960’lı yıllarda 
uyguladığı 

eğitim-öğretim 
müfredatını bugün 
değerlendirdiğimizde 
gerçekten de ne 
kadar çağın ilerisinde 
uygulamalar 
olduğunu takdir 
etmemek mümkün 
değil. İngilizce 
derslerinde 
derslerimize Türk 
hocaların yanı sıra 
yabancı hocalar 
girerdi ve bizler 
İngilizcemizi pratik 
yapma olanağı 
bulurduk.
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Eğitimde GKV
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“GKV’li
olmakla gurur 
duyuyorum”

KoLEjDEKİ aile havası, dostluk, 
profesyonel yönetim anlayışı, 
eğitim felsefesi, vizyonu ve ko-

lejin her şeyden önce cumhuriyet de-
ğerlerine sahip bir kurum olması. Bunu 
bir övünç ve gurur vesilesi yapıyorum 
ben” ifadelerini kullanan başarılı me-
zunlarımızdan Prof. Dr. Levent Elbeyli 
ile kolejde geçen öğrencilik yıllarını ve 
anılarını konuştuk. 

Kendinizi tanıtır mısınız?
1957 Gaziantep doğumluyum. İlk eği-
tim hayatıma Mehmetçik İlkokulu’nda 
başladım, ortaokuldan itibaren de Ga-

Eğitimde GKV

prof. Dr. Levent Elbeyli:

Gaziantep Kolej 
Vakfı’nın akademik 
başarısının 

yanı sıra sosyal, 
kültürel ve sportif 
alanda gerçekleştirdiği 
aktivitelerle çok yönlü 
bireyler yetiştirdiğini ifade 
Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Levent Elbeyli, 
“Bir cumhuriyet çocuğu 
ve cumhuriyet ilkelerini 
benimsemiş bir okulun 
mezunu olmaktan büyük 
gurur duyuyorum” dedi.
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Bizler Kolej Vakfı’nda çok özel bir dönemin öğrencileriyiz. o dönem 
kolejin eski yerinden şu an bulunduğu alana taşınma dönemiydi. Çok 
değerli yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz vardı. Sınıf ve okul olarak her 
zaman bir aile gibiydik.

Eğitimde GKV

ziantep Kolej Vakfı’nda okudum. üni-
versite tahsilimi Ankara üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde aldım. Ardından 
mecburi hizmet ve ihtisas dönemi 
geldi. Önce İstanbul’da kısa bir süre 
Genel Cerrahi ihtisasının ardından 
da Kayseri Erciyes üniversitesi’nde 
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ihtisa-
sı yaptım. İhtisası takiben bir süre 
Erciyes üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi olarak çalıştım. 1990 yılın-
da öğretim üyesi olarak Gaziantep 
üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geldim. 
Şu an Gaziantep üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlığı görevimin yanı 
sıra Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
Başkanlığını ve aynı zamanda Türk 
Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanlığı 
görevini yürütmekteyim.

Nasıl bir öğrenciydiniz?
Başarılı bir öğrencilik geçirdik. Çok 
çalışkan, ihtiraslı bir öğrenci değil-
dim ama düzenli bir öğrenciydim. 
Bizim sınıfta tıp kazanan 7-8 öğrenci 
vardı. Bugün onlardan bir kısmı da 
akademik görevleri ile başarılarını 
devam ettiriyorlar. Hemen hemen 
tüm sınıf hepimiz yükseköğrenim 
gördü ve arkadaşlarımız OTDü, İTü 
gibi akademik anlamda çok başarılı 
okullara gitti.

okul hayatınız nasıl geçti?
o günleri anlatır mısınız bize?
Bizler Kolej Vakfı’nda çok özel bir 
dönemin öğrencileriyiz. O dönem 
kolejin eski yerinden şu an bulun-
duğu alana taşınma dönemiydi. Çok 
değerli yöneticilerimiz, öğretmenleri-
miz vardı. Sınıf ve okul olarak her za-
man bir aile gibiydik. Bizleri okutan 
öğretmenlerimi her zaman saygıyla 
yâd ediyorum. Okula gittiğimizde hiç 
stres yaşamazdık. Hem müzik hem 
sportif anlamda çok ciddi sosyal faa-
liyetlerimiz olurdu. Öğrenci arkadaş-
larımız ve öğretmenlerimizle okul 

dışında da hep bir aradaydık. Hafta 
sonları okulda çay partileri, müzikli 
eğlencelerimiz olurdu. Herkes herke-
si bilirdi. Öğretmenlerimizle arkadaş 
gibiydik. Bunda ailelerin de önemli 
katkısı vardı elbette.

Bizim dönemde kolejin bulunduğu 
alan ıssızdı. O bölgede sadece kara-
yolları vardı, hiçbir bina yoktu. Sarı 
bir otobüsümüz vardı. Okula bir tek 
o otobüs giderdi, onun saatini kaçırır-
sanız başka vasıta olmadığı için ya
yürümek ya da taksi tutmak zorun-
da kalırdınız.

“KurucuLArıMızA
MİNNET BorÇLuYuz”
Kolejin kurucusu Cemil Bey’in çaba-
sı, emeği takdire şayan… Yine aynı şe-
kilde Nüket Hanım ve Celal Bey ise 

Başarılı bir 
öğrencilik 

geçirdik. Çok 
çalışkan, 
ihtiraslı 
bir öğrenci 
değildim ama 
düzenli bir 
öğrenciydim. 
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bizim eğitim hayatımızda iz bırakan değerli isim-
ler. Onlar bizim için her zaman hem hocamız hem 
yöneticimiz hem de aile reisimiz gibiydiler. Bizim 
başarımızda büyük emek sahibiler. Onlara minnet 
borçluyuz. Eğitime emek ve değer harcayan insan-
lar için hayırların en yücesini yapıyorlar diyebilirim.

Hafızalarınızdan silinmeyen anılarınız var mı?
Tarih öğretmenimiz rahmetli Bahtiyar Patpat vardı. 
İfadeleriyle, diliyle tam bir Antepliydi kendisi. Tarih 
dersi zaman zaman hepimizin zorlandığı bir ders-
tir, ezbere dayanır. Hocamız anlatır, sınav yapardı. 
zorlanırdık, üzüldüğümüzü görünce o bizi teselli 
ederdi. Her zaman da dersten geçirirdi. Okul içi ve 

dışı arkadaştı bizlere. Onunla ilgili anılarımızı hiç 
unutmayız. 

Nilüfer hocamız vardı, coğrafyacıydı. Bir gün im-
tihan oluyoruz. Ben çok düzenli bir öğrenciydim 
ama arkamdaki arkadaşım benden kopya çekmişti. 
Kopya çekmediğim halde arkadaşım benden kopya 
çektiği için Nilüfer hoca ikimize de sıfır vermişti. 
Bunlara rağmen birbirimize saygımızı ve sevgimizi 
hiç yitirmedik. 

rahmetli Dinçer Fırat hocanın mizacı biraz sertti, 
disiplin işlerine bakardı. Bazı arkadaşlarımız ondan 
korkardı. Öyle olunca arkadaşlarım hocayı yumu-
şatmak için hep beni ön plana atardı.

Edebiyatım iyiydi, tiyatro kolundaydım. Midas’ın 
Kulakları isimli tiyatro oyununda ben Midas’ı oynu-
yordum. rahmetli Elvan Atay edebiyat hocamızdı. 
O günlerimize dair çok özel ve çok güzel güzel anı-
larımız oldu.

Kolej, eğitiminizde size önemli avantajlar sunmuş 
olsa gerek?
Kolej her alanda hem başarılı hem de vizyon sahi-
bi bir okul. Eğitim başarısı çok üst düzeyde. O dö-

Bizler Kolej Vakfı’nda 
çok özel bir dönemin 

öğrencileriyiz. o dönem kolejin 
eski yerinden şu an bulunduğu 
alana taşınma dönemiydi. 
Çok değerli yöneticilerimiz, 
öğretmenlerimiz vardı. Sınıf 
ve okul olarak her zaman bir 
aile gibiydik. Bizleri okutan 
öğretmenlerimi her zaman 
saygıyla yâd ediyorum. 
okula gittiğimizde hiç stres 
yaşamazdık. Hem müzik hem 
sportif anlamda çok ciddi sosyal 
faaliyetlerimiz olurdu.

Kolejin kurucusu cemil Bey’in çabası, emeği takdire şayan… Yine aynı 
şekilde Nüket Hanım ve celal Bey ise bizim eğitim hayatımızda iz 
bırakan değerli isimler. onlar bizim için her zaman hem hocamız hem 
yöneticimiz hem de aile reisimiz gibiydiler. 
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nem Kolej Vakfı’nı tercih etmemde 
önemli sebeplerden biri de çok iyi 
bir yabancı dil eğitiminin veriliyor 
olmasıydı. rahmetli babam ziraat 
mühendisiydi. Biraz da onun yön-
lendirmesi oldu. Yabancı dil eğitimi 
yabancı öğretmenlerimiz tarafından 
verilirdi. Onlardan eğitim almak çok 
avantajlıydı. Güzel bir İngilizce alt-
yapısı oluşturdu bize. Şu an kolejde 
yabancı dil eğitiminin çok çok üst 
düzeyde olduğunu biliyorum. 

öğrencilik yıllarından görüştüğü-
nüz arkadaşlarınız var mı?
Tabi bir grubumuz var ve zaman za-
man bir araya gelmeye gayret edi-
yoruz. Öğrencilik yıllarımızda çok 
iyi dostluklarımız oluştu. Aslında 
pek çok isimle kolejli olmanın mey-
dana getirdiği akrabalık bağı gibi bir 
bağ oluşuyor aramızda. ‘Kolejliyim’ 
deyince ortak arkadaşlarınız olabi-
liyor. Bir mecliste oturduğunuzda 
mutlaka bir ortak konu çıkıyor. 

Benim iş hayatımın yoğunluğu ne-
deniyle bu imkânı daha az buluyo-
rum tabi. Hem ameliyat programım 
hem yöneticilik hem de Türk Göğüs 

Cerrahisi Derneği’nin Genel Başkan-
lığının getirdiği iş yükü nedeniyle 
Gaziantep’teki dostlarıma zaman 
ayırmakta zorlanıyorum. Ancak fır-
sat buldukça onlarla beraber olmak-
tan çok mutlu oluyorum.

o arkadaşlarınızdan birkaç isim 
sayabilir misiniz?
Sınıf arkadaşlarım içinde Muham-
med Öğücü, Selim Dai, reşat Ker-
vancıoğlu, Tekin Karslıgil, Sakıp 
Özdinç, İbrahim Ozansoy, Bedirhan 
Tümay, Ayhan Köylüoğlu, İbrahim 
Ay, Metin Kadıoğlu, İlhami Pekin, 
Arif Haksal, zafer Çolakoğlu ve bu-
rada şu an ismini sayamayacağım 
çok kişi var. Tekin Bey ve reşat Bey 
bizim üniversitemizde görev yapı-
yorlar. Geniş bir arkadaş grubumuz 
vardı. Bunların bir kısmıyla buluşu-
yoruz bir kısmıyla haberleşiyoruz. 
Aslında bir geleneği oturtmaya ça-
lışıyoruz. Kendi sınıf arkadaşları-
mızla yılda bir defa buluşuyoruz. 
Geçen sene İstanbul’da ondan önce 
Gaziantep’te bir araya geldik.

GKV’yi takip ediyor musunuz?
Çocuklarım öğrenciyken daha çok 

Kolej her 
alanda hem 

başarılı hem de 
vizyon sahibi 
bir okul. Eğitim 
başarısı çok 
üst düzeyde. 
o dönem Kolej 
Vakfı’nı tercih 
etmemde önemli 
sebeplerden 
biri de çok iyi 
bir yabancı 
dil eğitiminin 
veriliyor 
olmasıydı. 
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takip edebilme şansımız vardı. Kızım ortaokulda, 
oğlum da kolejin Fen Lisesinde okudu. 

Şu an kolejin başarı çıtasının sürekli yukarı doğru 
çıktığını görüyorum. Tercih edilmesini, üniversite 
yerleştirmede gösterdiği başarıyı, pek çok arka-
daşımızın çocuğunun orayı talep etmesini göz-
lemleyebiliyorum, gösterilen çabaları görüyorum. 
Gaziantep’te başarılı bir eğitim kurumunun olması 
memnuniyet verici. Çünkü Gaziantep eğitimde iyi 
bir noktada değil. Bu da bizi bir akademisyen ve 
eğitimci olarak bizi üzüyor. 

Akademik başarının yanı sıra sizce nedir koleji 
ayakta tutan, başarılı kılan temel sebepler?
Kolejdeki aile havası, dostluk, profesyonel yönetim 
anlayışı, eğitim felsefesi, vizyonu ve kolejin her 
şeyden önce cumhuriyet değerlerine sahip bir ku-
rum olması. Bunu bir övünç ve gurur vesilesi yapı-
yorum ben. Bir cumhuriyet çocuğu ve cumhuriyet 
ilkelerini benimsemiş bir okulun mezunu olmak-
tan büyük gurur duyuyorum. Bütün değerlerin bir 
arada bulunduğu bir ocaktı orası. Biz de öyle ye-
tiştik. 1960’lı yılları düşünün. Türkiye’de Kolej Vakfı 
düzeyinde belki 10 tane okul yoktu.

Biz hep doktor, mühendis, teknokrat yetiştirmek 
durumunda olmamalıyız.  Sanatçı, edebiyatçı, sos-
yoloji ve felsefe alanında da iyi nesiller yetiştirme-
liyiz ki Türkiye’nin geleceğine daha aydınlık bir 
ışık tutalım. Bu da öğrenciyi çok yönlü yetiştirmek-
le mümkün. Sosyal aktiviteler, sportif aktiviteler… 
Öğrencinin gelişimini etkileyecek bu aktiviteler. 
Gaziantep Kolej Vakfı da şu an çok yönlü bireyler 
yetiştiriyor. Başarısının ardında yatan sebeplerden 
biri de bu olsa gerek.

“ÇocuKLArıMıN SANATA İLGİSİ VAr”

Kızım ODTü’de Endüstriyel Tasarım okudu, yurt dı-
şında mastır yaptı. Şimdi İstanbul’da çalışıyor. Oğ-
lum da Bahçeşehir üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
okuyor, üçüncü sınıfta. Anneleri sanatsal faaliyet-
lerle ilgileniyor. Yakın zamanda atıklarda oluştuğu 
aydınlatma objelerini ihtiva eden bir de sergi açtı. 
Çocukların da bu anlamda annelerinden önemli 
kazanımları var. İkisinin de resim, müzik gibi sa-
natsal alanlarda yetenekleri var. Hayatlarının ile-
riki dönemlerinde bu hobilerini geliştirirler mi bil-
miyorum ancak çok yetenekliler. Oğlum Mert’in 
ciddi resim başarıları, ödülleri var. Kızım Gözde de 
bu yeteneğini tasarım alanında kullandı, bu yönde 
bir eğitim aldı. 

Kolejdeki aile havası, 
dostluk, profesyonel yönetim 

anlayışı, eğitim felsefesi, vizyonu 
ve kolejin her şeyden önce 
cumhuriyet değerlerine sahip bir 
kurum olması. Bunu bir övünç 
ve gurur vesilesi yapıyorum 
ben. Bir cumhuriyet çocuğu ve 
cumhuriyet ilkelerini benimsemiş 
bir okulun mezunu olmaktan 
büyük gurur duyuyorum. 
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GKV’ye
karşı büyük 
sorumluluğumuz var

Gaziantep Kolej Vakfı Mezunlar Derneği (GKVMED) 
Yönetim Kurulu Başkanı fuat Anlar:

Okulumuzun sahip olduğu önemli değerler, 
bütün mezunları birbirine yakınlaştıran, 
kendilerini sağlam temelleri olan bir 
camianın üyesi olarak hissetmelerini 
sağlayan önemli dinamiklerden biridir.  

AzİANTEp Kolej Vak-
fı Özel Okullarının 
sahip olduğu değerin, 
1963 yılındaki ku-

ruluş hikayesine dayandığına 
inanıyorum. Merhum Cemil 
Alevli, Gaziantepli bir aydın ola-
rak, yetiştiği coğrafyanın eğitim 
ve kültür seviyesini yükselt-
mek hedefi ile yola çıkmış ve 
Gaziantep Kolej Vakfı’nın kuru-
luşuna öncülük etmiştir. 

İlerleyen yıllarda Sayın Nükhet 
Ersoy ve Sayın Celal Ersoy, bu 
değerli misyonu en saygın ve 
fedakâr şekilde devam ettirerek 
günümüze kadar taşımışlar, bu 
okulun Gaziantep’te ayrıcalıklı 
bir değer kazanmasında en bü-
yük rolü oynamışlardır.

GKV Özel Okullarının mezun-
ları olarak, çağdaş, Atatürkçü, 
öğrencilerini bilimin ışığı ile 
aydınlatarak hayata en güçlü 
şekilde hazırlayan bu eğitim 
kurumunda eğitim görmüş 
olmaktan dolayı büyük gurur 

duyuyoruz. İşte okulumuzun 
sahip olduğu böylesine önemli 
değerler, bütün mezunları bir-
birine yakınlaştıran, kendilerini 
sağlam temelleri olan bir cami-
anın üyesi olarak hissetmeleri-
ni sağlayan önemli dinamikler-
den biridir.  
 
Tüm bu nedenlerle, GKV Özel 
Okullarına karşı hissettiğimiz 
sevgi ve bağlılığın, biz mezun-
lara büyük sorumluluklar yük-
lediğini düşünüyorum. GKV 
Özel Okullarının tüm mezun-
larının, Mezunlar Derneğimizle 
içten bir gönül bağı kurmasını 
dilerken, varlığını bir vakıf ola-
rak sürdüren okulumuza da 
maddi ve manevi destek ver-
melerini Derneğimizin Yönetim 
Kurulu adına rica ediyorum. 
Yine, Gaziantep Kolej Vakfı Özel 
Okulları bünyesinde ikincisi ya-
yınlanan bu derginin nice an-
lamlı sayılarla yayın hayatına 
devam etmesini diliyorum.

Saygılarımla.

Makale

G
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haber

Natura okul kıyafetleri

Okul kıyafeti, öğrencilerin 
hayatlarında önemli yere sahip 
olan, bu zaman diliminde 

kendilerini mutlu hissedebilecekleri, 
özgür kişiliklerini yansıtabilecekleri, 
motivasyonlarını güçlendirici, 
yaşamlarını kolaylaştırıcı özgürlük 
alanıdır. Bu aynı zamanda ait olma 
duygusunu aşılayan, kurumsal bir 
kimliğin içerisinde özgün bir birey 
olabilme ayrıcalığını yaşatan, okul 
yaşamının en temel unsurlarındandır. 
Natura, öğrencilerin bu özgürlük 
alanlarında; içerisinde kendilerini 
rahat ve sağlıklı hissedebildikleri, 
güncel trendlere uyumlu, şık kıyafetler 
tasarlayarak, onları sıkıcılıktan, 
tekdüzelikten ve üniforma algısından 
uzaklaştırıp özgün bir tarz oluşturuyor.

Okul kıyafetlerinde; kaliteyi, 
dayanıklılığı, çeşitliliği, rahatlığı ve 
özgün tarzı hedefleyen çalışmalar 
yapan Natura, çizimden tasarıma, 
pamuktan kumaşa, üretimin bittiği 
ana kadar ki süreçte son derece itinalı 
çalışmalar yapıyor. Bunların yanı sıra 
modayı takip eden öğrencilerin farklı 
kıyafetler giyme taleplerini göz önünde 
bulundurarak ürün çeşitliliğini; okul 
öncesinden ilkokula, ortaokuldan 
liseye kadar tüm öğrenci gruplarını 
zenginleştiriyor. 

ETI (etik ticari inisiyatifi) 
standartlarına özen gösteren 
Natura, dünya markalarının üretim 
de kullandığı kırık iğne raporlarına 
varana kadar her türlü dünya 
imalat standartlarını gözetiyor. 
Üretici olarak (FREE NIKEL) 
“metal parçacıklar politikası”na 
dikkat edilen Natura ürünlerinde 
kullanılan metaller, kanserojen 
madde içermiyor. Her ürün için ayrı 
ayrı “OEKO-TEX belgesine sahip 
olan Natura, ürünlerinin tamamını 
Türkiye’de, İstanbul’da üretiyor. 

RAHAT, NANOTEKNOLOJİK 
GÜNLÜK OKUL KIYAFETLERİ

Natura, öğrencilerin kıyafetlerinin 
onlar için bir okul üniforması değil, 
zamanlarının büyük bir kısmını 
geçirdikleri, yaşam stillerini yansıtan 
giysiler olduğunu, öğrencilerin 
rahatlığı için okuldan çıktıktan sonra 
eve tekrar dönüp kıyafet değiştirme 
ihtiyacı duymadıkları gündelik 
kıyafetler giymeleri gerektiğini 
düşünerek ürün gerçekleştiriyor. 

Natura’nın ürünlerinde kullanılan 
baskı boyaları ve kumaş boyaları, 
azottan arındırılmış ve reaktif 
(organik) boyalar kanserojen madde 
içermediğinden öğrencilerin sağlığına 
uygun bir şekilde üretiliyor. 

Natura, ürünlerinde nanoteknolojiyi 
kullanıyor. Bionic finish 
nanoteknolojisi; tekstil ürünleri 
üzerine uygulanan su, yağ ve diğer 
sıvıları hiçbir şekilde emmeyen, 
buna karşılık iç yüzeyde mutlak bir 
emicilik sağlayan ve nefes alabilen 
bir kaplama teknolojisidir. İç 
yüzeydeki emicilik ve yumuşaklık, 
kullanıcıya mutlak bir kullanım 
rahatlığı sağlar. Natura ürünlerinin 
su, yağ, çay, kahve ve diğer sıvıları 
hiçbir şekilde emmemesi sayesinde, 
kıyafetler daima temiz, estetik ve 
ürün duruşu bozulmuyor. Özellikle 
çocuk kıyafetlerinde uzun süreli 
kullanımdan kaynaklı oluşabilecek 
sorunlar en aza indirgenerek ürünün 
uzun ömürlü olması sağlanıyor.

Okul üniformaları eskiden 
çocuklara zorla giydirilirdi 
ve bu üniformaların çoğu 
estetikten ve modadan 
uzaktı. Günümüzde ise 
birçok okulun üniforması 
rahat ve gündeliğe yakın 
kıyafetlerden oluşuyor. Bu 
değişimde etkisi olan ve gün 
geçtikçe büyüyen Natura, 
birçok okulun kıyafetini 
tasarlıyor ve tamamen yerli 
kaynaklarla üretimini 
gerçekleştiriyor. 

sadece üniforma değil,  
bir yaşam stili
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çalışmalar yapıyor. Bunların yanı sıra 
modayı takip eden öğrencilerin farklı 
kıyafetler giyme taleplerini göz önünde 
bulundurarak ürün çeşitliliğini; okul 
öncesinden ilkokula, ortaokuldan 
liseye kadar tüm öğrenci gruplarını 
zenginleştiriyor. 

ETI (etik ticari inisiyatifi) 
standartlarına özen gösteren 
Natura, dünya markalarının üretim 
de kullandığı kırık iğne raporlarına 
varana kadar her türlü dünya 
imalat standartlarını gözetiyor. 
Üretici olarak (FREE NIKEL) 
“metal parçacıklar politikası”na 
dikkat edilen Natura ürünlerinde 
kullanılan metaller, kanserojen 
madde içermiyor. Her ürün için ayrı 
ayrı “OEKO-TEX belgesine sahip 
olan Natura, ürünlerinin tamamını 
Türkiye’de, İstanbul’da üretiyor. 

RAHAT, NANOTEKNOLOJİK 
GÜNLÜK OKUL KIYAFETLERİ

Natura, öğrencilerin kıyafetlerinin 
onlar için bir okul üniforması değil, 
zamanlarının büyük bir kısmını 
geçirdikleri, yaşam stillerini yansıtan 
giysiler olduğunu, öğrencilerin 
rahatlığı için okuldan çıktıktan sonra 
eve tekrar dönüp kıyafet değiştirme 
ihtiyacı duymadıkları gündelik 
kıyafetler giymeleri gerektiğini 
düşünerek ürün gerçekleştiriyor. 

Natura’nın ürünlerinde kullanılan 
baskı boyaları ve kumaş boyaları, 
azottan arındırılmış ve reaktif 
(organik) boyalar kanserojen madde 
içermediğinden öğrencilerin sağlığına 
uygun bir şekilde üretiliyor. 

Natura, ürünlerinde nanoteknolojiyi 
kullanıyor. Bionic finish 
nanoteknolojisi; tekstil ürünleri 
üzerine uygulanan su, yağ ve diğer 
sıvıları hiçbir şekilde emmeyen, 
buna karşılık iç yüzeyde mutlak bir 
emicilik sağlayan ve nefes alabilen 
bir kaplama teknolojisidir. İç 
yüzeydeki emicilik ve yumuşaklık, 
kullanıcıya mutlak bir kullanım 
rahatlığı sağlar. Natura ürünlerinin 
su, yağ, çay, kahve ve diğer sıvıları 
hiçbir şekilde emmemesi sayesinde, 
kıyafetler daima temiz, estetik ve 
ürün duruşu bozulmuyor. Özellikle 
çocuk kıyafetlerinde uzun süreli 
kullanımdan kaynaklı oluşabilecek 
sorunlar en aza indirgenerek ürünün 
uzun ömürlü olması sağlanıyor.

Okul üniformaları eskiden 
çocuklara zorla giydirilirdi 
ve bu üniformaların çoğu 
estetikten ve modadan 
uzaktı. Günümüzde ise 
birçok okulun üniforması 
rahat ve gündeliğe yakın 
kıyafetlerden oluşuyor. Bu 
değişimde etkisi olan ve gün 
geçtikçe büyüyen Natura, 
birçok okulun kıyafetini 
tasarlıyor ve tamamen yerli 
kaynaklarla üretimini 
gerçekleştiriyor. 

sadece üniforma değil,  
bir yaşam stili

30  www.artiegitim.com.tr
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52. yılında GKV 
özel okulları 

AM olarak 52 yıllık deneyimin verdiği gurur ve güçle bugün 
sizlerin karşısındaysak bu değerlerimize olan bağlılığımızın 
en büyük göstergesidir. Değerlerimize bağlıyız, çünkü başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri bizim ilkelerimizdir. 

Onun çizdiği yolda çocuklarımızı geleceğe hazırlarız. Değerlerimize 
bağlıyız, çünkü, bu değerler üzerine kurduğumuz temelle çocuklarımı-

Gaziantep 
Kolej Vakfı 
olarak 1963 

yılında belirlenen 
hedeflerimiz 
doğrultusunda, 
yarım asrı aşkın 
süredir eğitim 
veriyoruz.

T

Bugün
toplam 120 

dersliğe ulaşan, 
2.000 öğrenciye 

eğitim veren tam 
donanımlı bir eğitim 

kampusu haline 
geldik.
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zın uluslararası vizyon ve kültürle yetişmelerine 
özen gösteririz. 

Bİz AKADEMİK VE SoSYAL BAŞArıSı YüKSEK 
Bİr KuruMuz 

53. yıla girerken okulumuzda başlattığımız YGS 
– LYS ve TEOG  etüdleri, öğrencilerimizi uygula-
nan programlarla sınava en donanımlı şekilde 
hazırlıyor, Türkiye geneli başarılar elde etmesi-
ni sağlıyor. Öğrenci ve veli mutluluğu bizim için 
çok önemlidir. Bu nedenle çalışmalarımızdan ve 
başarılarımızdan asla ödün vermeden sürdürü-
yoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da YGS – 
LYS ve  TEOG’da önemli başarılar elde ettik. 

YENİLENDİK

Akademik hazırlıklarımızın yanı sıra dünya stan-

7.000 m2 açık, 23.100 m2 
kapalı alan- toplam 30 m2’lik 

alanda eğitim veriyoruz.
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dartlarında bir kurum yapabilmek için okul-
larımızın iç ve dış mekânlarında modernize 
çalışmalarımızı tamamladık. Bütün okulun 
koridalarını bilim ve sanat sokağı hâline 
dönüştürdük. Öğrencilerimizin öğrenme or-
tamlarını daha iyi öğrenebilecekleri ortam-
lar hâline getirdik. Eğitim teknolojilerinden 
yeni donanıma sahip bilgi teknolojileriyle 
donattık. Ayrıca Düşler Atölyesi ve 3D Eği-
tim Teknolojileri laboratuvarları kuruduk.  

EğİTİM MoDELİ 

GKV ailesinin en değerli parçası öğretmen-
lerimiz, 21. yy bilgi ve teknoloji çağında için-
de bulunduğumuz dönemin çocuklarını iyi 
anlayıp analiz ederek geleceğe en iyi şekil-
de hazırlıyor. 
Çoklu zekâ kuramını hedef alan eğitim mo-
delleri ile çalışmaktayız. Bu sayede çocukla-
rımızı sadece sözel ya da sadece sayısal ye-
teneğine göre kategorize etmeden, onların 
farklı yeteneklerini keşfedip bireysel farklı-
lıklarını göz önünde bulundurarak geleceğe 
hazırlıyoruz. Güçlü eğitim kadromuzla, ba-
şarılı çalışmalarımızla yetenekli öğrencile-
rimizin ulusal ve uluslararası başarıları için 
projeler yapmaya devam edeceğiz.  Öğren-

Her zaman eğitimde değişimin 
öncüsü olan okulumuzda, 

anaokulundan lise son sınıfa kadar 
olan süreçte, öğrencilerimizin yaşama 
en iyi şekilde hazırlanması, çocukluk 
ve gençliklerinin iyi şekilde geçmesi; 
Atatürkçü, demokrat, çağdaş, kendine 
güvenen, soran, sorgulayan, sorumluluk 
bilinci gelişmiş bireyler olmaları için 
bütün olanaklarımızı seferber ediyoruz.

ANAoKuLu

MİNİKLErİN TrAfİK pİSTİ

ANAoKuLu
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cilerimizin mutlu olabilmeleri için her türlü sosyal-
kültürel, sportif alanda kendilerini gösterebilecek-
leri olanakları okulumuzda onlara sunmaktayız. 
Yeni öğretim yılında da ulusal ve uluslararası ça-
lışmalarımızı ve başarılarımızı asla ödün verme-
den sürdüreceğiz. 

DüNYA İNSANı ÇocuKLAr YETİŞTİrİYoruz

Her zaman eğitimde değişimin öncüsü olan oku-
lumuzda, anaokulundan lise son sınıfa kadar olan 
süreçte, öğrencilerimizin yaşama en iyi şekilde 
hazırlanması, çocukluk ve gençliklerinin iyi şekil-
de geçmesi; Atatürkçü, demokrat, çağdaş, kendine 
güvenen, soran, sorgulayan, sorumluluk bilinci ge-
lişmiş bireyler olmaları için bütün olanaklarımızı 
seferber ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz çağ artık daha hızlı düşü-
nebilmeyi, daha hızlı hareket edebilmeyi ve bilgide 
ulaşılabilir olmayı gerektirmektedir. Biz bu çağın 
gereklerine uygun planladığımız eğitim programı-
mızda; iyi bir yabancı dil eğitimi, teknolojik altyapı-
sı ile öğretmen ve öğrencilerimizin çağın gerisinde 
kalmadan yaratıcı düşünen, sorgulayan ve araş-
tıran bireyler olabilmelerine ve birer dünya insanı 
olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz. 

İLKoKuL

orTAoKuL VE LİSE SıNıfLArı

Binlerce 
mezunumuz ulusal 

ve uluslararası 
başarılara imza 
atıyor. onlarla 

gurur duyuyoruz, 
teşekkür
ediyoruz.
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MENTör öğrETMEN MoDELİ

Uygulamaya geçen yıl başladığımız “Mentör Öğretmen” mode-
limiz sayesinde öğretmenlerin öğrencileriyle, ebeveynlerin ço-
cuklarıyla, öğrencilerin okul yönetimiyle daha iyi ve yakından 
iletişim kurması sağlanıyor. Bu da elbette çocuğun akademik 
başarısına ve öğrencin sosyal gelişimine olumlu katkı sağlıyor. 

ArAŞTırMAKTAN KorKMAYAN öğrENcİLEr 

Gaziantep’te Uluslararası Bakalorya Programı’na (ıB) sahip tek 
okuluz. ıB Programı diploması, akademik güvenilirliğinin ve 
entelektüel düşüncenin simgesi durumundadır. Bu programı 
tamamlamış olmak ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi pek 
çok ülkenin üniversitelerine giriş şansını artırmaktadır. İngiliz-
ce eğitim gören ıB öğrencileri, düzenli ve sıkı çalışan, öğrenme 
motivasyonu yüksek, araştırmaktan korkmayan öğrencilerden 
seçilir.

SıNıfLArıMız

TürKİYE’DE İLK 
KEz uYGuLANAN 
pErİYoDİK cETVEL

SıNıfLArıMız

YEMEKHANE
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Çocuklarımız, 
temel insan hak 

ve özgürlüklerine 
saygılı, insancıl 
değerlere önem veren, 
hoşgörülü, çalışkan, 
üretken, bilimsel 
düşünen, araştıran ve 
sorgulayan bireyler 
olarak yetişiyor. 

ÇocuKLArıMızı HAYATA 
HAzırLıYoruz

Çocuklarımız, temel insan hak 
ve özgürlüklerine saygılı, insan-
cıl değerlere önem veren, hoşgö-
rülü, çalışkan, üretken, bilimsel 
düşünen, araştıran ve sorgula-
yan bireyler olarak yetişiyor. 
Bizler, çocuklarımızın, ülkemi-
zin ve tüm insanlığın yararına 
hizmet etmelerini öncelikli he-
deflerimiz olarak kabul ediyo-
ruz. 
Çocuklarımıza güvenli bir or-
tam, iyi bir akademik düzey ve 
onların hayata hazırlanmaları 
konusunda her türlü desteği ve-
receğimiz konusunda da iddia-
mız devam ediyor. 

KADroMuz YENİLENDİ

Gaziantep Kolej Vakfı ailesi ola-
rak yarım asrı aşan ve 53. yılı-
mıza girdiğimiz bu dönemde 
tüm çocuklarımızın, yönetici 
ve öğretmenlerimizin ve bize 
güvenerek çocuklarını emanet 
eden ailelerimizin 2015-2016 
yeni eğitim ve öğretim dönemi-
ni bir kez daha kutluyoruz. 

Gaziantep Kolej Vakfı ailesi ola-
rak 2015-2016 eğitim dönemine 
yenilenen kadromuzla girdik. 
Bu yıl okulumuza katılan idare-
ci ve öğretmenlerimizle birlikte 
her geçen yıl daha başarılı ça-
lışmalar yapacağımıza inanıyo-
ruz. 

3D EğİTİM TEKNoLojİLErİ  
LABorATuVAr
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Dostluğun 
zaferi

İLE kolay tam 40 yıl... 

GKV 1975 Mezunları 
olarak organizasyo-

numuz, 40 yıl sonra bir araya 
gelme fikri oluştuktan sonra 
sadece birlikte mezun olan 
arkadaşlarla değil 1-2 sene de 
olsa birlikte okuduğumuz, aynı 
havayı soluduğumuz tüm ar-

kadaşlarımızı da aramıza ka-
tarak ‘Nasıl, ne zaman, nerede 
birlikte oluruz’u sorgulamakla 
başladı. 
Amacımız lisedeyken hayali-
ni dahi kuramadığımız sosyal 
paylaşım sitelerinin avantajını 
kullanarak izini kaybettiğimiz 
arkadaşlarımıza tekrar ula-
şıp tüm arkadaşlarımızla tam 

Esin Yetkin İncioğlu:

40 sene sonra 
okulumuzun 
nereden nereye 

geldiğini görmek, bu 
gelişmeye, başarılara 
sadece fiziki olarak 
değil dersler ve sosyal 
alanda da şahit olmak 
tüm arkadaşları 
çok duygulandırdı. 
Her zaman gurur 
duyduğumuz okulumuz 
bizi bir kez daha 
gururlandırdı.

d
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kadro biraraya gelerek eski gün-
leri anmak, birbirimize özlemimi-
zi gidermekti.

Okulumuzda nasıl derin bir arka-
daşlık, dostluk tohumları atılmış 
ki herkes bu kadar seneler sonra 
lise arkadaşlığının o temiz, bek-
lentisiz, menfaat gözetmeyen sa-
mimi duygularıyla bir araya gel-
mek için çok çaba gösterdi.
Almanya, İsrail, Hollanda, İstan-
bul, İzmir, Ankara, Antakya, Kır-
şehir, Mersin, Balıkesir nerelere 

dağılmamışız ki... 

Kendi adıma bu organizasyon 
fikrinin doğuşundan sonuna ka-
dar o kadar farklı duygular yaşa-
dım ki. Heyecan, özlem, sevinç...
Buluşma günümüz yaklaştıkça 
arkadaşlarla heyecanımız artı-
yordu.

İlk buluşma anımızı hiç unutma-
yacağım. Sevinç çığlıkları, kucak-
laşmalar, gülümsemeler, sevinç 
gözyaşları…

Celal Öğücü arkadaşımız 
İstanbul’dan üzerinde 40 sene 
önceki okul fotolarımızın olduğu 
t-shirtler, şapkalar ve muglarla 
birlikteliğimize neşe kattı.
Bu buluşmanın tek amacının 
birlikteliğimizi tekrar yaşamak 
olduğu için dışardan gelen arka-
daşlarımıza turistik tur olarak 
sadece zeugma Müzesi’ne götür-
dük. 
O muhteşem müze dahi arkadaş-
larımızı içeride tutamadı. Herkes 
öyle özlem doluydu ki bir dakika 
bile ayrı kalmayı istemiyordu.

Sevgili okulumuzun bizlere okul 
bahçesinde verdiği son derece 
güzel yemek daveti bu buluşma-
mızın en anlamlı, duygulu zama-
nını paylaştığımız saatlerdi.
Mütevelli Kurulu Başkanımız 
Nükhet Ersoy, Celal Ersoy, oku-
lumuzun Genel Müdürü Müfit 
Taşlıyar, Müdür Yardımcımız Can 
Hoşcan ve GKV Mezunlar Der-
neği yönetim kurulundan arka-
daşlarımızın bizlere bu yemekte 
eşlik etmesi bizleri çok mutlu etti.

GKV 1975 
mezunları olarak 

organizasyonumuz, 
40 yıl sonra bir 
araya gelme fikri 
oluştuktan sonra 
sadece birlikte 
mezun olan 
arkadaşlarla değil 1-2 
sene de olsa birlikte 
okuduğumuz, aynı 
havayı soluduğumuz 
tüm arkadaşlarımızı 
da aramıza 
katarak ‘Nasıl, ne 
zaman, nerede 
birlikte oluruz’u 
sorgulamakla 
başladı. 
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Sevgili Nükhet Ersoy’un anlam-
lı konuşmasının arkasından Özel 
Kırşehir Koleji Müdürü olan arka-
daşımız Nur Uzuncan Tiryakioğlu 
ve Ankara Araştırma Hastanesi 
mikrobiyoloğu Ayfer Dai Özışık’ın 
hepimizin başı dik, kendine güven-
li, sosyal, topluma yararlı başarılı 
kişiler olmamızın bu okulun bize 
verdiği kaliteli eğitim ve öğretimin 
sayesinde olduğunu içeren konuş-
ma yaptılar. Nur, her zaman okulu-
muzu kendi okuluna örnek alarak 
yoluna devam ettiğini söyledi. 

40 sene sonra okulumuzun nere-
den nereye geldiğini görmek, bu 
gelişmeye, başarılara sadece fiziki 
olarak değil dersler ve sosyal alan-
da da şahit olmak tüm arkadaşları 
çok duygulandırdı. Her zaman gu-
rur duyduğumuz okulumuz bizi 
bir kez daha gururlandırdı.

Sevgili Genel Müdürümüz Müfit 
Taşlıyar  “Okulun 50 seneden fazla 
geçmişi var diyordum. Sizler canlı 
şahitlerisiniz. Sizleri görünce çok 
heyecanlandım” dedi. 
Bu kadar sene sonra sadece bu 
buluşmamız için İsrail den gelen 
İzi Cohen ve Almanya’dan gelen 
Selçuk Daysal’la çok duygulu, özel 
şeyler paylaştık.
Okulumuzun Atatürk büstünün 
önünde yaptırdığımız ‘GKV 40. yıl 
mezunları’ yazılı pankartımızla 
hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan 
ayrıldık. Birlikteliğimizin sebebi 
olan bize kardeşlik, arkadaşlık, 
dostluk anlamlarını öğreten ve 
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duygularını yaşatan okulu-
muzun adının geçtiği o pan-
kart 2 gün boyunca bize her 
yerde eşlik etti.
Daha sonra Kanber Kurt ar-
kadaşımızın davetlisi olarak 
evinin bahçesinde birlikte-
liğimiz devam etti. Sürpriz 
olarak gelen Kafkas müzik-
leri çalan guruba Ayfer Dai 
Özışık,  Bilge Ahi Dai, İzi Ko-
hen, Sedat Akınal ve Serap 
Kurt eşlik ederek dans ettiler. 
Sanki 40 sene önceki folklor 
ekibi tekrar karşımızdaydı.

Burada kendi kendimize 
yaptırdığımız plaketleri sıra 
arkadaşları çocuk gibi he-
yecanla birbirlerine verdi. 
Benim 40-45 sene önceki 
fotoğraflarımız ve şu andaki 
fotoğraflarımızla karışık ola-
rak hazırladığım slight gös-
terisini seyrettik, aramızdan 
ayrılan öğretmenlerimizi, 
arkadaşlarımızı hüzünle an-
dık. Duygu yoğunluğumuz 
kendini bazen kahkahalar 
bazen sevinç gözyaşları ola-
rak dışarı attı. 

Akşam yemeğimizde sevgili 
hocamız Yılmaz Güleç bizi 
onurlandırdı. Arkadaşımız 
zafer Çolakoğlu’nun duy-
gusal açılış konuşmasının 
arkasından arkadaşımız 
Mustafa Büdeyri’nin çaldığı 
kanuna hepimiz eşlik ede-

rek şarkılar söyledik, güldük, 
eğlendik, geçmişi yad ettik. 
Ertesi sabah brunch da bu-
gün bitmese duygularıyla 
bir araya geldik. 
Hepimiz aynı okul 
t-shirtlerimizle ordaydık. 
Herkes çok ama çok mut-
luydu. İşin en zor tarafı ise 
ayrılmaktı.

Bu organizasyonun gerçek-
leşmesinde emeği geçen 
organizasyon komitesine, 
her hafta ofisini açarak on-
ları ağırlayan Mehmet Nuri 
Külekçi’ye, fikir veren, dışar-
dan gelen arkadaşları evin-
de ağırlayan, ulaşımlarını 
sağlayan, fotoğraflarını çe-
ken tüm arkadaşlara ve böy-
le bir günde bizleri yalnız bı-
rakmayan eşlere gönülden 
teşekkürler.

Ne kadar seneler geçse de, 
ne kadar büyüseniz de o 
çocukluk, gençlik dönemini 
birlikte geçirdiğiniz arkadaş-
larınızla her bir araya geldi-
ğinizde o yıllara gidip çocuk-
laşıyorsunuz.

Biz de bu duygularla dolu 
tüm 2 gün yaşadık ama 
birbirimize, birlikteliğimize 
doyamadık. Her sene farklı 
yerlerde buluşarak bu bir-
likteliğimizin devam etmesi 
dilekleriyle ayrıldık.
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GKV
hafızalarımıza 
kazındı

Günseli Yetkin

KuL yıllarımın kuş 
gibi uçup gittiği 6 yılın 
sonunda, 1973 sene-
sinde Gaziantep Kolej 

Vakfı’ndan mezun oldum. Oku-
lumuzda insan ilişkileri sıcak ve 
samimiydi. Okul çıkışlarımızda 
voleybol antrenmanları için Kamil 
Ocak Spor Salonuna gitmek bizler 
için müthiş mutluluktu. Kolejde al-
dığımız eğitim son derece canlı ve 
unutulmaz anılarla hafızalarımıza 
kazındı. 

Edebiyat, resim  ve Sanat Tarihi 
derslerini çok seviyordum. Mantık 
ve Felsefe derslerimizde filozofla-
rın hayatlarına girerken okumaya, 
düşünmeye ve yorum yapmaya 
yönlendiriliyorduk. Dış dünyay-
la iletişimin minimumda olduğu 
yıllarda Amerikan bankalarının, 
işleyiş prensiplerinden haberdar 
oluyorduk. Yabancı öğretmenle-
rimizin aktardığı güncel bilgiler 
bizleri etkiliyordu ve dış dünyaya 

bir şekilde entegre olmamızı sağ-
lıyordu. Şık öğretmenlerimiz bize 
hayatı her zaman bütünüyle gör-
memizi sağlıyor ve estetik ile ilgili 
görsellikleri sunuyorlardı. 

Kolej mezuniyetimden sonra A.F.S 
bursu ile Amerika’ya  gitmeye 
hak kazandım. Ohio Cleveland 
Brecksville Senior High’dan ikinci 
kez lise diploması aldım. Seramik 
çamurlarıyla tanışmam o yıllara 
rastlar. Amerika çok etkiliydi be-
nim hayatımda. Hem okul hem 
çevre hem de yeni bakış açısı ka-
zandırdı hayatıma. Doğada resim 
yapmayı, on parmak daktilo yaz-
mayı, seramik çamurlarıyla tanış-
mamı ve tüm spor dallarını aylık 
planlar dahilinde yapmayı ve birey 
olmanın keyfini yaşattı bana.

Sanatın önemi ve insanlar üze-
rinde bıraktığı izler beni derinden 
etkiledi. Sanat benim vazgeçilme-
zim ve hayatımın olmazsa olmazı 

Kültür ve Sanatta GKV

Kolej 
hayatım 
gerek 

vermiş olduğu 
eğitim gerekse 
sanatsal konularda 
vizyonumu 
geliştirmeme 
yardımcı olmuştur. 
Estetik, sportif ve 
sosyal alanlarda 
bizlere olanaklar 
sunmuştur. Halen 
uğraştığım sanatsal 
çalışmalar benim 
için bir yaşam 
biçimi ve büyük bir 
mutluluktur.

O
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Nazım’a gidesim var
Gidip de göresim var
Seneler geçse de aradan
İçimde çok Nazım var

Heybetli vakur bedende
Delip geçen gözlerde
Duygu seli yürekte
Unutulmaz dizeler var

Sensizliğe mahkum etmek
Yüreğine mühür vurmak
Delirtse de dizeleri
Hatırandır bu günlere

Yüreğine bir taş bastın
Parmaklıklar evin oldu
Özlem dolu yıllarına
Bizden özür büyük usta

Kültür ve Sanatta GKV

oldu. Hayatımın dönemsel süreç-
lerinde resim, porselen el dekoru, 
çini ve seramik sanatlarıyla har-
manlandım. Ve bu uzun soluklu 
maratonda ulusal ve uluslararası 
eğitimlerde kendimi yenileme ve 
canlı performanslar sergileme 
imkânlarını buldum. Türk el sa-
natları alanında Hizmet Vakfı’nda, 
Caferağa Medresesi’nde ve çeşitli 
atölyelerde uzun yıllar eğitim al-
dım. 

resim çalışmalarım empresyo-
nist tarzın getirdiği renk, figür ve 
çizgilerden oluşmaktadır. Çalış-
malarımda  fikirleri ile gerçekli-
likleri arasındaki yumuşak geçiş-
lere önem veririm. Uzun yıllarımı 
vererek ürettiğim eserlerimde 
araştırmalarımı, düşüncelerimi 
ve yaşanmışlıklarımı gerçek ma-
nasından kopmadan çamurları-
ma ve tuvallerime aktarırım. Yağ-
lıboya çalışmalarım tercihimdir. 
Seramik çalışmalarımda şamotlu 
ve beyaz çamur tercihimdir. Sera-
mikte sır üstü ve sır altı tekniğini 
kullanmaktayım. Halen Beyler-
beyi Olgunlaşma Enstitüsünde 
seramik ve heykel çalışmalarıma 
devam etmekteyim.    

Porselen el dekoru çalışmaları-
mı İstanbul üniversitesi Çini Bö-
lümü öğretim üyelerinden Ufuk 
Ateş Baş Atölyesinde tamamla-
dım. Daha sonra Finlandiya’da 
porselen el dekoru üzerine Aira 

Suomela ve Brezilyalı Mario Wa-
tanabe ile çalışmalarım oldu  ve 
sertifikalarla ödüllendirildim. St. 
Petersburg ımperial Factory baş 
sanatçılarından Sergei Sokolov 
ile yaptığım çalışmalar ve hak et-
miş olduğum sertifikalar benim 
için çok önemlidir. 

Yurt içinde ve yurt dışında 50’nin 
üzerinde sergiye katıldım. Bun-
lardan bazıları: İtalya -Pietrasant-
ra, Finlandiya -reis Jarvi, Ankara 
resim Heykel Müzesi, Moskova, 
Milli Müşavirler (İstanbul),  Cemal 
reşit rey- Beylerbeyi Sabancı 
Olgunlaşma Enstitüsü, Cafera-
ğa Medresesi, Kadıköy Şirket-i 
Hayriye Sanat Galerisi, Ortaköy 
Kültür Merkezi, Alexandroupolis 
(Greece), Devecihan Kültür Mer-
kezi (Edirne), Şişli Belediyesi Kül-
tür Merkezi, 2. rekreasyon Araş-
tırmaları Kongresi (Kuşadası), 
Beyoğlu Belediyesi Cihangir Sa-
nat Merkezi, ressamlar Derneği 
Sanat Galerisi.

2016 yılında yayımlamayı plan-
ladığım şiir kitabım ile ilgili çalış-
malarım halen devam etmektedir. 

resim çalışmalarımı halen Se-
vim Gürsoy Tunçyıldız atölyesin-
de sürdürmekteyim. ressamlar 
Derneği, rekreasyon Derneği ve 
SAKüDEr üyesiyim. İstanbul’da 
yaşıyorum ve iki çocuk annesi-
yim. 

Sanatın 
önemi ve 

insanlar üzerinde 
bıraktığı izler beni 
derinden etkiledi. 
Sanat benim 
vazgeçilmezim 
ve hayatımın 
olmazsa olmazı 
oldu. Hayatımın 
dönemsel 
süreçlerinde resim, 
porselen el dekoru, 
çini ve seramik 
sanatlarıyla 
harmanlandım. 
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GKV
sımsıcak bir 
eğitim yuvası

Assist. prof. Dr. Aslıhan Karataş
Lawrence Technological university/ Michigan/uSA 

Kolejden aldığım köklü eğitim benim 
gerek akademik gerekse sosyal kişiliğimin 
gelişmesinde çok büyük rol oynadı ve 

kolejimizin ileriye dönük çağdaş, ilerici, araştırmacı 
misyonu benim kariyerimi önemli ölçüde şekillendirdi.

EN gözümü Gaziantep Kolej Vakfı’nda (GKV) açtım. 
Anaokulu, ilkokul ve lise eğitimimin bir bölümünü 
kolejde okudum. Annemin kolejli olması ben ve kar-
deşim Berfin Karataş’ın üniversite öncesi eğitimimi-

zin büyük bölümünü kolejde almamıza en büyük etkendir. 

Eğitim ailede başlıyor ancak formel eğitimin temeli okulda ve-
riliyor.  Anaokulu ve ilkokulu kolejde okumam, benim akade-
mik ve sosyal anlamda sağlam bir temel almamı sağladı. Ben 
kolejde çok iyi bir temel eğitim aldım ve Anadolu Liseleri giriş 
sınavlarında ilimizde en yüksek puanı alarak Gaziantep il birin-
cisi oldum. Daha sonra Fen Liseleri giriş sınavında da Gazian-
tep il birincisi oldum. Bu arada benim başarılarımda çok büyük 
payı olan ilkokul öğretmenim Sayın Eser Gülten’i de minnetle 
anmak istiyorum.

Ben derslerimin yanı sıra sportif ve sosyal faaliyetlere de her 
zaman önem vermişimdir. Tabi ki kolej yalnızca akademik 
alanda değil sosyal, sportif, kültürel alanda da bizleri en iyi şe-
kilde yetiştiriyordu. Anaokulundan itibaren, kolejde öğle saatle-
rimizi değerlendirmek amacıyla düzenlenen satranç derslerine 
katılırdım. Bu çabam o dönemlerde bir kaç sene içerisinde Gü-
neydoğu Bölgesi Satranç birinciliği elde etmemi sağladı. Ayrı-
ca okul sonrası basketbol antrenmanlarına katılırdım. Burada 
aldığım temel sayesinde, ortaokul ve lisede basketbol takım 
kaptanlığı yaptım ve takım halinde basketbolda birçok şampi-
yonluklar elde ettik. 

üniversite eğitimimi Boğaziçi üniversitesi İnşaat Bölümü’nde 
tamamladıktan sonra University of Florida’dan aldığım bir burs 
sayesinde İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Anabilim Dalın-
da iki sene araştırma görevlisi olarak çalıştım ve yüksek lisans 

uluslararası Arenada GKV

B

Anaokulu ve ilkokulu 
kolejde okumam, benim 

akademik ve sosyal 
anlamda sağlam bir temel 

almamı sağladı. 
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uluslararası Arenada GKV

eğitimimi tamamladım. Ayrı-
ca bir sene University of Florida 
Türk Öğrenci Birliği Başkanlığı 
yaparak, ülkemizi en iyi şekilde 
tanıtmak için çeşitli faaliyetlere 
öncülük ettim. Daha sonra İnşaat 
Mühendisliği alanında ABD’nin 
en iyi üniversitesi olan University 
of ıllinois-Urbana Champaign’de 
beş sene araştırma görevlisi ola-
rak çalıştım ve 2014 yılında dok-
tora derecemi elde ettim. 

Bu arada doktoramı yaparken 
2011 yılında University of ıllinois-
Urbana Champaign School of Ma-
nagament (İşletme Bölümü)’nde 
‘Sürdürülebilir Teknoloji ve İşlet-
me’ alanında Onur (üstün Şeref) 
sertifikası ve 2013 yılında yaptı-
ğım akademik çalışmaları des-
tekleyen William E. O’Neil onur 
odülü aldım. Amerika İnşaat Mü-
hendisleri Onur Kurulu’na (Chi 
Epsilon: Civil Engineering Honor 
Society) üye olarak davet edildim. 
Doktora sonrası bir yıl University 
of Michigan-Ann Arbor’da dokto-
ra sonrası (postdoc) araştırma ça-
lışmaları yürüttüm. 

Şu anda Michigan’da Lawren-
ce Technological University’de 
tam zamanlı öğretim üyesi (as-
sistant professor) olarak görev 
yapıyorum. İnşaat Mühendisliği 
alanında önde gelen bazı Ameri-
kan bilim dergilerinde hakemlik 
görevimi sürdürmekteyim. Ha-
len Amerikan Kadın Mühendis-
ler Birliği (Society of Women in 
Engineering) üyesiyim. Ayrıca, 
İnşaat Mühendisliği alanında 
Amerika’nın önde gelen dergile-
rinde yayımlanmış çok sayıda bi-
limsel makalem, konferanslarda 
sunulmuş bildirilerim ve yürüt-
mekte olduğum araştırma proje-
lerim bulunmaktadır.

Burada samimiyetle tekrar ifa-
de etmem gereken bir husus 
kolejden aldığım köklü eğitimin 
benim gerek akademik gerekse 
sosyal kişiliğimin gelişmesinde 
çok büyük rol oynamasıdır. Ben 

yükseköğrenim hayatımda ya-
bancı dil olarak hiç sıkıntı çek-
medim. Kolejimizin ileriye dönük 
çağdaş, ilerici, araştırmacı mis-
yonu benim kariyerimi önemli 
ölçüde şekillendirmiştir. Şu anda 
geriye dönüp baktığımda GKV 
ile ilgili aklımda kalan sımsıcak 
bir eğitim yuvası, alanında de-
neyimli öğretim kadrosu, sosyal, 
sportif ve akademik alanda öğ-
rencilerini hep destekleyen, hep 
ileriye taşıyan hep yüreklendiren 
bir meşale… 

Bu meşaleyi fitilleyen ve onu her 
zaman zirvede tutmak için her 
türlü çabayı sarfeden çok değerli 
iki şahsiyet Sayın Nüket Ersoy 
ve Sayın Celal Ersoy. Bu arada 
onlarla ilgili bir anımı da sizler-
le paylaşmak isterim. Boğaziçi 
üniversitesi’nde lisans eğitimi-
mi tamamlayıp ABD’de yüksek 
lisans bursu kazandığım sene 
çok değer verdiğim bu iki insanla 

görüştüm. Beni maddi ve mane-
vi olarak yürekten desteklediler. 
Nüket hocam ABD’de eğitimimi 
tamamladıktan sonra ülkeme 
dönüp burada hizmet etmem ge-
rektiğini söyledi ve “ülkemizin 
sizin gibi iyi yetişmiş beyinlere 
ihtiyacı var” dedi. Bu sözler kula-
ğımda küpedir. Şu anda üniversi-
tede devam eden araştırmalarımı 
ve çalışmalarımı Türkiye için 
nasıl uygulanabilir ve yararlı bir 
hale getirebilirim onun için çalışı-
yorum.

Kolejimizin 
ileriye dönük 

çağdaş, ilerici, 
araştırmacı misyonu 
benim kariyerimi 
önemli ölçüde 
şekillendirmiştir. 
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Kolejin 
başarılarıyla 
gurur duyuyoruz

Metin Kadıoğlu

Gaziantep Kolej 
Vakfı her zaman 

‘İlklerin’ okulu oldu. Bugün 
başarılarıyla adından söz 
ettiren, bizleri gururlandıran 
kolejimiz farkını gerek 
eğitim gerekse sosyal ve 
kültürel alanda yaptığı 
yeniliklerle ve başarılarla 
ortaya koymaktadır. Böyle bir 
eğitim kurumundan mezun 
olduğumuz için kendimizi 
şanslı hissediyor ve gurur 
duyuyoruz.

oLEj, insanların hayatındaki ilkler gibi 
şehrimiz için de bir ilkti. Gaziantep’in ilk 
özel okuluydu. Bu özelliğinden dolayı 
sadece ismiyle değil içerdiği eğitim şek-

liyle, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile de birçok ilki 
yaşayan ve öğrencilerine yaşatan bir okuldu. 

Okulumuzun binası şimdiki okullar gibi olmayıp 
eski bir Antep eviydi ama içinde büyük bir sevgi-
yi, dostluğu, birliği ve pek çok değerleri barındıran, 
herkesin birbirini tanıdığı, ağabeylik ablalık ve kar-
deşlik kavramlarının oluştuğu 300 kişilik birbirine 
sımsıkı bağlı bir aile ve eğitim yuvasıydı.

İlkokula başladığımızda her çocuk gibi biz de oku-
ma –yazma öğrendik ve ardından kısa bir süre son-

ra okulda İngilizce ile tanıştık. Çok fazla derinine 
girmesek de İngilizceyi sevmek ileriye dönük öne-
mini anlamak adına okulumuz için bir ilkti. İngiliz-
ceyi sınıflarda teorik olarak öğrenmenin yanında 
Amerikalı öğretmenlerimizin bize gösterdiği Ame-
rikan dansları, şarkıları ve filmleri ile de İngilizceyi 
hem sevdik hem de öğrenmeye çalıştık.

Kültürel faaliyetlerimizden bizim için çok ayrı bir 
yeri olan Mehter takımımız okulumuzun en renk-
li ve en ses getiren faaliyetiydi. Mehter takımında 
hemen hemen tüm ilkokul arkadaşlarımız görev 
almıştı. Çok emek verilen bir takımdı ve resmi bay-
ramlarda ilgiyle izlenirdi.

Okulumuzda ağabey ve ablalık kavramı öyle güçlü 

Makale

k
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aşılanırdı ki hala bir alt dönem kolejli beni gördü-
ğünde ‘Metin’ diye hitap etmez. Bu saygıda okulda 
uygulanan bir sistemin de çok etkisi vardı. Büyük-
ler küçüklere ders anlatırdı, okuma-yazma öğre-
tirdi. Bununla ilgili bir anımı sizinle paylaşmak is-
terim. İlaç almak için eczaneye girdiğimde, eczacı 
oturduğu yerden kalktı, yanıma geldi ve bana “Abi 
beni hatırladın mı, sen bana ilkokulda okuma-yaz-
ma öğretmiştin” dedi. Kolejli olmaktan öyle duygu-
landım ve gururlandım ki.

Kolejin o yıllarda münazara maçlarında almış ol-
duğu başarılar küçümsenmeyecek kadar çoktu. Şu 
anda kolejin bu misyonu çok büyük başarı ile sür-
dürmesi ve Türkiye çapında almış olduğu ödüllerle 
hepimiz gurur duyuyoruz. Kolejli sadece ders çalış-
mazdı, kolejli mezun olduktan sonra ayakları üze-
rinde durabilen sosyal gençlerdi. 

Yine o yıllarda okulumuzun Kıvılcımlar Orkestra-
sı  adını verdiğimiz benim de yine içinde olduğum 
bir orkestramız vardı. Bu orkestrayı o zamanlar 
Gaziantep’in meşhur bir orkestrası olan Siyah 
Örümceklerin kurucusu zeki abimiz çalıştırırdı, za-
man zaman da Edip Akbayram bize tavsiyelerde 
bulunurdu. Okul gecelerinde, mezuniyet baloların-
da konserler verirdik. Okulumuzun ilklerinden olan 
bu grubumuz da yine diğer ilklerimiz gibi çok beğe-
nilmişti. Hala kolejde orkestranın olması, yarışma-
larda almış oldukları birincilikler bu geleneğin hiç 

kırılmadan gelişerek devam etmesi bizim için bü-
yük bir onur.

Kolejimiz bugün farkını gerek eğitim gerekse sos-
yal ve kültürel alanda yaptığı yeniliklerle ve ba-
şarılarla ortaya koymaktadır. Başarılarını daima 
duyduğumuz böyle bir eğitim kurumundan mezun 
olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyor ve gu-
rur duyuyoruz. 

Kolej, Gaziantep’in ilk özel okuluydu, birçok ilklere 
imza attı. Bundan sonra da yeni başarılara sosyal 
ve kültürel aktivitelere, en önemlisi de eğitimde 
yeni ufuklar açmaya devam edeceğine inanarak 
tüm kolejlileri sevgiyle kucaklıyor, saygılar sunu-
yorum.

Makale

Kültürel faaliyetlerimizden bizim için çok ayrı bir yeri 
olan Mehter takımımız okulumuzun en renkli ve en 

ses getiren faaliyetiydi. Mehter takımında hemen hemen tüm 
ilkokul arkadaşlarımız görev almıştı. Çok emek verilen bir 
takımdı ve resmi bayramlarda ilgiyle izlenirdi.
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GKV yol
göstericim oldu

Ağız Diş ve Çene cerrahisi uzmanı Dr. Dt. Berfin Karataş:

Benim kendine güvenen, ayakları yere basan, kararlı, 
çok yönlü, zorluklar karşısında pes etmeyen kişiliğimin 
gelişmesinde Sayın Nüket Ersoy’un çok etkisi olmuştur.

Sağlıkta GKV

AzİANTEp Kolej Vakfı’ndan 2004 
yılında mezun oldum. Anao-
kulundan lise son sınıfa kadar 
aralıksız olarak, üniversite haya-

tımdan önceki tüm eğitim hayatım kolejde 
geçti. Lise giriş sınavlarında başarı göste-
rerek İstanbul Kabataş Anadolu Lisesi ve 
Kadıköy Anadolu Lisesi’ne girmeye hak 
kazanmama rağmen lise eğitimime kolejde 
devam etmeye karar verdim ve şimdi geriye 
dönüp baktığımda bu kararın ne kadar isa-
betli olduğunu görebiliyorum. Bu nedenle de 

G

Gaziantep Kolej 
Vakfı bizim sosyal 
ve akademik 

kimliğimizin ve kişiliğimizin 
gelişmesinde çok büyük 
etken olmuştur. Kolejin 
önemli kazanımlarından biri 
de yabancı dil eğitimimdi. 
Bugün ben uluslararası 
platformlarda bildiriler 
sunabiliyorsam, etkin bir 
şekilde sözlü ve yazılı iletişim 
kurabiliyorsam bu kolejden 
aldığım köklü yabancı dil 
eğitimi sayesinde olmuştur.
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Sağlıkta GKV

eğitim hayatımın çok büyük 
bir kısmında önemli rol oyna-
yan Gaziantep Kolej Vakfı ile 
ilgili benden bir yazı istendiğin-
de çok heyecanlandım.

İstanbul üniversitesi Çapa Diş 
Hekimliği Fakültesi’nden 2009 
yılında mezun oldum. Diş He-
kimliği eğitimimin bir yıllık 
bölümünü İtalya’da Universita 
Degli Studi di Napoli’de tamam-
ladım. Mezun olduğum aynı yıl 
içerisinde doktora ve uzmanlık 
eğitimime Marmara üniversi-
tesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Bölümü’nde başladım. Doktora 
çalışmam aşamasında yazdı-
ğım proje Marmara üniversi-
tesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklendi. Ortadoğu Teknik 
üniversitesi ile ortak çalışmam 
sonucunda 2013 senesinde 
doktora tezimle uzmanlığımı 
tamamlayarak doktora derece-
siyle mezun oldum.

Uzmanlığım süresince yurt-
dışı ve yurtiçinde bilimsel 
birçok çalışmalarım oldu. 
2011 senesinde Nişantaşı’nda 
Dentapoli’nin kurucu ortağı 
olarak iş hayatıma özel mua-
yenehane deneyimi ekledim. 
Bu arada Acıbadem Hastanele-
ri Diş Kliniklerinde eşzamanlı 
yaklaşık 6 sene çalıştım. Ala-

nımla ilgili olarak gerek ABD’de 
gerekse İngiltere’de pek çok 
bilimsel kongrelere ve work-
shoplara katıldım.

1993 yılından 2004 senesine 
kadar aralıksız eğitim aldığım 
Gaziantep Kolej Vakfı’nın haya-
tımdaki öneminden biraz bah-
setmek istiyorum. Kolej Vak-
fı bizim sosyal ve akademik 
kimliğimizin ve kişiliğimizin 
gelişmesinde çok büyük etken 
olmuştur.

Burada kolej denince ilk aklı-
ma gelen ve bende çok büyük 
iz bırakan önemli bir şahsiyet-
ten bahsetmeden geçemeye-
ceğim. Hayatımda şüphesiz 
ki en büyük motivasyon ve 
ilham kaynaklarımdan biri 
Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim 
ve Mütevelli Kurulu Başkanı 
Sayın Nükhet Ersoy olmuştur. 
Aramızdaki jenerasyon farkına 
rağmen 14 yaşımdan bu yana 
iki yakın ‘arkadaş’ olarak yap-
tığımız uzun sohbetlerde bana 
vermiş olduğu fikirler hayatı-
ma yön vermemde büyük rol 
oynamıştır. Onun engin hayat 
tecrübesi, backgroundu, ilerici 
ve aydınlık yüzü bana hep yol 
gösterici olmuştur. Hem kolej-
de öğrenciliğim sırasında hem 
de daha sonraki dönemlerde 

İstanbul 
üniversitesi 

Çapa Diş Hekimliği 
fakültesi’nden 
2009 yılında mezun 
oldum. Diş Hekimliği 
eğitimimin bir yıllık 
bölümünü İtalya’da 
universita Degli 
Studi di Napoli’de 
tamamladım. 
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ne zaman arasam yakın, güvenilir 
bir büyüğüm, gerçek bir dostum 
olarak ondan hep destek gördüm. 
Benim kendine güvenen, ayakları 
yere basan, kararlı, çok yönlü, zor-
luklar karşısında pes etmeyen ki-
şiliğimin gelişmesinde Sayın Nü-
ket Ersoy’un çok etkisi olmuştur.
2001 senesinde lise 1. sınıftayken 
UNESCO’nun düzenlemiş oldu-
ğu bir organizasyon kapsamın-
da İtalya’ya gitme fırsatım oldu. 
Bu gezi sırasında İtalyancaya ve 
İtalyan kültürüne ilgim artmaya 
başladı. Ayrıca 2002 senesinde 
de Almanya’nın Saarbrücken ken-
tinde organize edilen ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinden gençlerin bira-
raya gelip kültürel, sosyal ve eğit-
sel olarak aktivitelere katıldıkları, 
kendi ülkelerini tanıttıkları ulusla-
rarası bir organizasyona katıldım.

Bu vizyoner bakış açısı bana ül-
kemizin en iyi diş hekimliği fakül-
telerinden birisini bitirmeme rağ-
men, bunun hiçbir zaman yeterli 
olmayacağını gösterdi.  üniversi-
teye başladığım ilk seneden itiba-
ren 2001 senesinde GVK’de öğrenci 
iken gittiğim ve orada  öğrenmeye 
karar verdiğim İtalyanca dili için, 
İstanbul’daki İtalyan Kültür Merke-
zine kaydımı yaptırıp, bir yandan 
da İtalya’ya gidip mesleğimle ilgili  
neler yapabilirimin yollarını araş-
tırmaya başladım.  

2008 senesinde İtalya’nın Napoli 
şehrine öğrenci değişim progra-
mıyla gittim ve diş hekimliği eğiti-
minin 4. sınıfını Seconda Universi-
ta Degli Studi di Napoli’de okudum. 
Bu süreçte sadece dil öğrenmekle 
kalmayıp, mesleki becerilerimi ge-
liştirmek için de gayret gösterdim. 
İtalya’dan dönüşümde çalışmak is-
tediğim uzmanlık dalı ile ilgili ka-
rarımı vermiş oldum.  

Kolejin bana en önemli kazanım-
larından biri de iyi bir yabancı dil 
öğrenmem oldu. Bugün ben ulus-
lararası platformlarda bildiriler su-
nabiliyorsam, etkin bir şekilde söz-
lü ve yazılı iletişim kurabiliyorsam 
bu kolejden aldığım köklü yabancı 
dil eğitimi sayesinde olmuştur.

Eğitim ailede başlıyor, okulda de-
vam ediyor. Ben bu iki süreci de 
en olumlu şekilde alan, edindiği 
kazanımlarla yetinmeyip sos-
yal, akademik ve mesleki gelişi-
mi için kendini sürekli yenileyen, 
alanındaki gelişmeleri takip eden, 
olaylara geniş bir perspektiften 
bakmasını bilen bir kişi olarak 
beni yetiştiren, eğiten, bana ilham 
kaynağı olan, emeği geçen aileme, 
Nüket ve Celal Ersoy Hocalarıma 
ve başta sınıf öğretmenim Fatoş 
Menekşe olmak üzere tüm öğret-
menlerime minnet ve teşekkürle-
rimi iletmek istiyorum.

Hayatımda 
şüphesiz ki en 

büyük motivasyon 
ve ilham 

kaynaklarımdan 
biri Gaziantep Kolej 

Vakfı Yönetim ve 
Mütevelli Kurulu 

Başkanı Sayın 
Nükhet Ersoy 

olmuştur.
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“Edebiyattan 
uzak kalmayın”

Ahmet ümit:

Gaziantep’in kültür elçisi ünlü yazar Ahmet Ümit, 
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileriyle 
buluştu. GKV’nin kendisi için farklı bir öneme 

sahip olduğunu ifade eden Ümit GKV Mütevelli ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’a teşekkür etti. 
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Türkiye’de polisiye roman denilin-
ce ilk akla gelen isim olan yazar 
Ahmet ümit, Gaziantep Kolej Vakfı 
Özel Okullarında öğrencilerle bu-
luştu ve öğrenciler arasında yazar 
olmak isteyenlere çağrıda bulu-
narak, yazmanın önemine vurgu 
yaptı. Okumanın, sözcüklerin, ede-
biyatın önemine vurgu yapan ve 
başarıya giden yolun çok okumak-
tan geçtiğini dile getiren ümit, söz-
cüklerin büyük güce sahip oldu-
ğuna dikkat çekti. ümit, “Şiir, öykü, 
roman okumazsanız bu dünyada 
eksik yaşamış olursunuz; edebiyat-
tan uzak kalmayın” dedi.

EğİTİM ALANıNDA
Bİr MoDEL

Yazar ümit yeni çıkan kitabı Elveda 
Güzel Vatanım ile ilgili bilgiler vere-
rek, öğrencilerin sorularını yanıtla-
dı. Gaziantep Kolej Vakfının kendisi 
için farklı bir anlam taşıdığını ifade 
eden Ahmet ümit GKV Mütevelli 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket 
Ersoy’a teşekkür ederek yarım asrı 
aşkın bir süredir eğitime verdiği 
katkıların Gaziantep ve Türkiye’nin 
eğitim alanında kalkınmasında bir 
model olduğunu ifade etti. 

oKuMAzSANız HAYATı 
EKSİK YAŞArSıNız

Öğrencilerin sorularını cevaplayan 
ümit, “GKV Özel Okulları öğrenci-
leri okuyan ve okuduğunu doğru 
yorumlayan kitap aşığı öğrenci-
lerdir. Uzun yıllardır Gaziantep’e 
geldiğimde ilk uğradığım yer GKV 
Özel Okulları olmuştur. Umuyorum 
ki sizlerin de arasından evrensel 
özellikler kazanmış ünlü yazarlar, 
şairler çıkacaktır. Kitap okumak 
günümüz dünyasında en önemli 
ayrıcalıktır. Katıldığım kitap fuarla-
rında sürekli GKV Özel Okullarının 
öğrencilerini görüyor ve gurur du-
yuyorum. Değerli gençler konusu 
ne olursa olsun kitap dünyasının 
bir parçası olmayı sürdürün. Eğer 
okumazsanız sizler bu hayatı eksik 
yaşamış olursunuz” dedi. 

Yazar Ahmet ümit’e söyleşinin so-
nunda GKV Özel Okulları Genel Mü-
dür Yardımcısı Kasım Ateş teşek-
kür ederek bir buket çiçek takdim 
etti. Yazar ümit söyleşiden sonra 
yeni kitabını imzalayarak GKV Özel 
Okulları öğrencilerine armağan etti. 
Öğrencilerin Ahmet ümit’e ilgisi 
büyük dikkat çekti.

Ümit, “GKV 
Özel Okulları 

öğrencileri okuyan 
ve okuduğunu 
doğru yorumlayan 
kitap aşığı 
öğrencilerdir. Uzun 
yıllardır Gaziantep’e 
geldiğimde 
ilk uğradığım 
yer GKV Özel 
Okulları olmuştur. 
Umuyorum 
ki sizlerin de 
arasından 
evrensel özellikler 
kazanmış ünlü 
yazarlar, şairler 
çıkacaktır. Kitap 
okumak günümüz 
dünyasında en 
önemli ayrıcalıktır.”
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Sanata 
adanmış
iki hayat 

Mizyal Karabiber 
Nacaroğlu ve 

Zeynep Ece Nacaroğlu. 
İki çocuğunu da sanatla 
iç içe yetiştiren ressam 
Mizyal Karabiber 
Nacaroğlu, sanat hayatına 
Mizyal Sanat Evi’nde 
devam ederken kızı 
Zeynep Ece Nacaroğlu 
resim ve heykel 
çalışmalarını İstanbul 
Cenk Doğusal Heykel 
Atölyesinde sürdürüyor. 
Kolej Vakfı ile bağlarının 
çok kuvvetli olduğunu 
ifade eden her iki sanatçı 
da kolejin yalnızca eğitim 
hayatlarında değil sosyal 
yönlerinin gelişmesinde 
de önemli katkıları 
olduğunu söylüyorlar.

İzE biraz kendinizi anlatır mısınız? 
M.K.: Gaziantep’te doğdum. Hatice-Cevat Karabiber’in 
3. çocuklarıyım. İlkokul öğretmenim Perihan
Özmen’dir. Gaziantep Kolej Vakfı’nda okuyan herkes

birbirini tanıdığı için her zaman bir aile gibiydik okulda. Gazi-
antep Kolej Vakfı’nın bizim hayatımızda özel yeri vardır. 

Liseyi bitirince İngiltere’ye dil okuluna, daha sonra da lise 
resim çalışmalarımla reigate School of Art Academy’ye ka-

Gaziantep Kolej Vakfı 1975 mezunu 
ressam Mizyal Karabiber Nacaroğlu 
ve 2008 mezunu Heykeltıraş-ressam 
olan kızı zeynep Ece Nacaroğlu ile 
kolejde geçen yıllarını, sanata adanmış 
hayatlarını, Mizyal Sanat Müzesini ve 
çalışmalarını konuştuk. 

B
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bul edildim. 2 buçuk yıl bu okula 
devam ettim. Bu arada evimi ve 
ülkemi özlemiştim. üniversite sı-
navına hazırlanıp girdim. ODTü 
Gıda Mühendisliği’ni kazandım 
ve Gaziantep’teki kampüste öğ-
renimimi tamamladım. Okurken 
iki çocuğumu büyüttüm. Okulun 
aynı zamanda voleybol kaptanlı-
ğını yaptım. Çocuklarıma bizzat 
kendim baktım. Mezun olurken 
oğlum Gaziantep Kolej Vakfı’na 
başladı. O, 1985 yılında okuldan 
mezun olur olmaz babamın işine 
yarım gün yardım etmek üzere 
işe başladım. Bir taraftan da oğ-
lumun sınıfında çocuklara resim 
eğitimi vermek üzere eğitmenlik 
hayatıma başladım. 

KoLEj VAKfı’NDA rESİM 
öğrETMENLİğİ YApTıM
İngiltere’de okurken engelli ço-
cukların yaşadığı okuldan gelen 
görevliler, bize gönüllü olarak ço-
cuklarla çalışıp çalışamayacağı-
mızı sordular. Ben ve bir İngiliz 
arkadaşım birlikte gönüllü olduk. 
O okuldaki çocuklara 1 yıl boyun-
ca resim ve el işi dersleri verdik. 
Eğitim verirken ‘nasıl, niçin?’lerle 
bu işi öğrendik. Türkiye’ye dön-
dükten sonra babama İngilizlerin 
engelli çocuklarla yapılan sanat 
çalışmalarını anlattım. Bir sanat 
evi oluşturarak Gaziantepli çocuk-
larla sanat çalışacağımı söyledim. 
Babam da Gaziler Caddesi’ndeki 
Antep evinin bir odasını benim 
için küçük bir atölye olarak hazır-
ladı. O günden bu yana (28 yıldır) 
kentimin geleceği çocuklarla re-
sim ve el işi çalışmaktayım. Atölye 
çalışmalarımız da halen aynı eski 
Antep evinde devam etmektedir. 
Aynı şekilde oğlum Gaziantep 
Kolej Vakfı’na başladığı yıl sınıfa 
girdim ve kendimi tanıttım. Gö-
nüllü olarak resim dersi verebile-
ceğimi söyledim. O zamanın mü-
dürü “Deneyelim seni ama sınıf 
öğretmeni de birlikte olacak” dedi. 
Babamın işine yarım gün yardım 
edip yarım gün de kolejde resim 
dersine başladım. O zaman resim 
dersi yoktu, resim dersini sınıf öğ-

z.E.: Ben zaten 
sanat dolu 

bir evin içerisine 
doğdum. Önümde 
hem annem hem 
ağabeyim vardı 
resim yapan. Bütün 
oyuncaklarım resim 
boyaları, kalemler 
ve kâğıtlarından 
ibaretti. 
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retmeni verirdi ve ders süresi 1 
saatti. Bunun üzerine Gaziantep 
Kolej Vakfı’na 2 saat süreli resim 
dersi ve resim öğretmeni proje-
si götürdüm. Sonra tüm sınıflar 
istedi ve benim resim eğitmen-
liği serüvenim böylece başlamış 
oldu. Okuduğum okulda resim 
dersi verip tüm dünyadan ödül-
leri biz almaya başladık ve bu 
konuda Gaziantep’in en başarılı 
okulu olduk. Yıllarca okulumun 
resim öğretmenliğini yaptım. 
Sonra kızımın sınıfına da ders 
vermeye başladım ve derken kı-
zım zeynep de üniversiteyi bitir-
diğinde benimle başka sınıflara 
ders vermeye başlamıştı bile. za-
ten ben profesyonel voleybol ha-
yatımda da hem kızımı hem de 
oğlumu yanımdan ayırmadım. 
Ne öğrendiysem öğrettim onlara. 
Hatta 2 yıl süreyle Gaziantep Ko-
lej Vakfı ilkokul kısmının voley-
bol takımını da çalıştırdım.

z.E.: Gaziantep’te doğdum. Miz-
yal ve Arif’in kızı, Cemal’in kar-
deşiyim. Anaokulu, ilkokul ve 
lise öğrencilik hayatım Kolej 
Vakfı’nda geçti. Liseden sonra sa-
nat okumak için İngiltere’ye git-
tim. Uzun süre Londra’da resim 
ve heykel dersleri aldım. Gazi-
antep üniversitesi’ni kazandığım 

için Gaziantep’e döndüm ve ma-
kine mühendisi oldum. Ardından 
yüksek lisans yaptım. Sonra be-
nim gibi makine mühendisi olan 
Önder’le evlendim. Ardından Oğ-
lum Ferit aramıza katıldı. Şimdi 
ise Ferit’in kız kardeşini bekliyo-
ruz. Bir süredir İstanbul’da yaşı-
yorum ve halen resim ve hey-
kel çalışmalarımı Ferit’le birlikte 
Kadıköy Cenk Doğusal Heykel 
Atölyesinde düzenli olarak sür-
dürüyorum. 

Nasıl başladı içinizdeki sanat 
aşkı? zeynep Ece senin içindeki 
kıvılcımı yakan annen olmuş-
tur sanıyoruz…
M.K.: Ben daha çocukken ablamı 
kıskanıp resim yaparken sevdi-
ğimi fark ettim ve sonraları tutku 
haline dönüştü. 

z.E.: Ben zaten sanat dolu bir 
evin içerisine doğdum. Önüm-
de hem annem hem ağabeyim 
vardı resim yapan. Bütün oyun-
caklarım resim boyaları, kalem-
ler ve kâğıtlarından ibaretti. Her 
yeri boyamamız serbestti ve bu 
özgürlük içerisinde gelişti resim 
ve heykele olan ilgim. Benim 
teyzem, dayım, dedem hepsi sa-
natla ilgililerdi. Ben de aynı tavrı 
çocuklarıma uyguluyorum. Tabi 
resmimizin gelişmesinde anne-
min önderliğinde küçük yaşta 
resim sergileri açmamız önemli 
bir rol oynadı. 

Ailenizin sanatla ilgilisi nasıl-
dı?
M.K.: Ailem sanata ve sanatçı-
ya saygı duyardı. Beni her za-
man desteklediler. Çocuklarımla 
da sanat ve spor bilgilerimi hep 
paylaştığım için ortak yaşamı-
mız sanat ve spor oldu. 

z.E.: Babam sadece müzikle ilgi-
liydi. Onun dışında herkes res-
me kabiliyetliydi. Annemin çok 
sayıda resim sergisi vardı. Tüm 
arkadaşları ressam veya heykel-
tıraştı. Biz hep ressam ve sanat-
çılarla birlikteydik. Akşam soh-

M.K.: Ailem 
sanata ve 

sanatçıya saygı 
duyardı. Beni her 
zaman desteklediler. 
Çocuklarımla 
da sanat ve spor 
bilgilerimi hep 
paylaştığım için 
ortak yaşamımız 
sanat ve spor oldu. 
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betlerimiz hep sanatla ilgiliydi, 
aile dostlarımız hep sanatla ilgili 
kişilerdi. 

ortak bir serginiz ya da çalışma-
nız oldu mu daha önce? 
M.K.: Hem zeynep ile hem de Ce-
mal ile ortak sergimiz oldu. Aslın-
da Mizyal Sanat Evi’nin grup ser-
gilerini her sene Gaziantep Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi’nde dü-
zenledik. zeynep ve Cemal’in de 
ortak 2 sergisi var. İkisi de güzel 
resim yapar, tarzları farklıdır. 
zeynep titiz çalışır, detaycıdır. Ce-
mal daha duygusal ve tarz çalışır.

z.E.: Annem beni hep destekledi. 
İlk kişisel sergimizi ağabeyim-
le birlikte Gaziantep Devlet Gü-
zel Sanatlar Galerisi’nde 50’den 
fazla resimle açtık. Daha sonra 
Gaziantep’teki karma sergiler-
de annemle birlikte resimlerimi 
sergiledik. Yurtdışında da çeşitli 
“workshop” lara annemle birlikte 
katıldık ve eserlerimizi sergiledik. 

İngiltere’de üyesi olduğumuz “So-
uth West London Art Group” tara-
fından düzenlenen sergilerde de 
ortak çalışmalarımız oldu.

Biraz Gaziantep Kolej Vakfı’nda-
ki öğrencilik yıllarına dönecek 
olursak GKV dediğimizde ne dü-
şünüyorsunuz? Neler hissedi-
yorsunuz? Size kazandırdıkları 
neler?
M.K.: Gaziantep Kolej Vakfı benim 
için evimden sonraki ikinci yu-
vam olmuştur. Arkadaşlarım, öğ-
retmenlerim hep bir aile gibiydik. 
Halen Gaziantep’te yaşayıp, iste-
diğim zaman gidebildiğim oku-
lum diyebileceğim bir mekandır 
benim için. Arkadaşlarımı, öğ-
retmenlerimi görürüm ve ortak 
paylaştığımız etkinlikler vardır. 
Benim özgüvenimi oluşturmakta 
okulumun mutlak katkısı vardır. 
Kentimi, ulusumu sevmemde 
katkısı birincildir. 

z.E.: Kolej Vakfı benim için anne 

yarısı bir öğretmen (Fatma Ayla 
Menekşe), öğrencinin özgürce 
yetiştiği, her sorusuna cevap 
alabildiği, sadece derslerde değil 
sosyal düzeyde de gelişebildiği, 
gelecek için sağlam dostluk ve 
arkadaşlıkların başladığı bir ku-
rum anlamını taşıyor. 

Şu anda GKV ile bağlantınız var 
mı? Varsa nasıl devam ediyor? 
GKV’nin başarılarından haber-
dar mısınız?
M.K.: Okulumla bağlantım de-

z.E.: Annem beni hep destekledi. İlk kişisel sergimizi ağabeyimle birlikte 
Gaziantep Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde 50’den fazla resimle 
açtık. Daha sonra Gaziantep’teki karma sergilerde annemle birlikte 
resimlerimi sergiledik. Yurtdışında da çeşitli “workshop” lara annemle 
birlikte katıldık ve eserlerimizi sergiledik.
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vam ediyor. Bende hiçbir zaman 
kopukluk olmadı. Nüket Hanım’ı 
ziyarete giderim, her sene yaptı-
ğım etkinliklerden haberdar ede-
rim. Bu sene 28.’sini düzenledi-
ğim Uluslararası Çocuk resimleri 
kataloglarından götürürüm. 

z.E.: Mezunlar Derneği üyesiyim. 
Makine Mühendisliği ve Yüksek 
Lisans öğrenimim süresince 7 yıl 
Gaziantep Kolej Vakfında resim 
öğretmenliği yaptım. Hayatımın 
neredeyse tamamı evim gibi his-
settiğim okulumda geçti. Sosyal 
ve bilimsel başarılarını sürekli ta-
kip ediyor ve gurur duyuyorum. 
Arkadaşlarımla bağlantılarım da 
öğrencilik yıllarımda olduğu gibi 
(özellikle ilkokul) samimi olarak 
sürüyor.

uluslararası resim yarışmala-
rındaki çalışmalarınızdan ve 
sizin düzenlediğiniz Çocuk re-
simleri Yarışması’ndan bahse-
der misiniz? 
M.K.:28 yıldır bu yarışmayı dü-
zenliyorum. İlk önce Şahinbey 
Belediyesi ile başladığım ortak 
çalışmayı son 10 yıldır Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla devam ettirmekteyim. Bu 
organizasyonun kurumsal olma-
sı gerekiyor ve kentimizin marka 
değerine katkısı var diye düşünü-
yorum. Tüm dünyadaki okullar, 
öğrenciler, öğretmenler bu yarış-
ma sayesinde Gaziantep’i biliyor-

lar ve önemsiyorlar. Sebatla 28 
yıldır en uzun soluklu Uluslarara-
sı Çocuk resimleri Yarışması’nın 
kentimizde düzenleniyor olma-
sı gurur verici. Sri Lanka’dan 
Kanada’ya kadar tüm ülke çocuk-
ları bu yarışmamıza katılmak için 
gün sayıyorlar.

z.E.:   Bu yıl 28incisi düzenlenecek 
olan Mizyal Sanat Evi Çocuk re-
simleri Yarışması’nın sürekli jüri 
üyesiyim. Dünya çocukları (70 
den fazla ülke) bu yarışmaya her 
yıl binlerce resim gönderiyorlar. 
Uluslararası bir jürimiz var ve ben 
de jüri üyesiyim. Çocuk resimleri 
yarışmalarına öğrencilerimizin 
yaptığı resimlerle katılıyoruz. Ço-
cukken ben de çok sayıda resim 
yarışmasına katıldım ve ulusal 
ve uluslararası çok sayıda ödül al-
dım. Mizyal Sanat Evi Çocuk re-
simleri katılım olarak dünyanın 
2. büyük resim yarışması organi-
zasyonu. Ödül kazanan öğrenci-
leri dünyanın neresinden olursa 
olsun Gaziantep’e davet ediyoruz. 
Bence çocukların en güzel yaptığı 
şey resim ve önyargısız, baskısız 
ürettiklerinde harika şeyler çıkı-
yor ortaya. Ödül kazanan çocuk 
resimlerini kalenin bitişiğinde 
Tahtani Cami yanındaki Mizyal 
Galeri Müze’de sergiliyoruz.     
 
Eserlerinizde özellikle ön planda 
tuttuğunuz bir konu, mesaj var 
mı?

M.K.: Gaziantep 
Kolej Vakfı 

benim için evimden 
sonraki ikinci 
yuvam olmuştur. 
Arkadaşlarım, 
öğretmenlerim hep 
bir aile gibiydik. Halen 
Gaziantep’te yaşayıp, 
istediğim zaman 
gidebildiğim okulum 
diyebileceğim bir 
mekandır benim için. 
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M.K.: Kendi eserlerimden bahse-
dersem ilkokulda defterlerimin 
kenar süslerini yaparken özenir-
dim, zevk alırdım. Estetik duy-
gularımı öyle aldım. Ortaokulda 
resim öğretmenim dünya tatlısı 
bir insandı. Gaziantep Kolej Vak-
fı’ndaki resim öğretmenim Sela-
haddin Altınok da beni çok teşvik 
etmiştir. Herkes derste bir resmi 
zor bitirirken ben hiç durmaz 
üretirdim. İlk sergimi Gaziantep 
Kolej Vakfı’nda lise 1. sınıfta okur-
ken 50 yağlıboya tablosu ile bele-
diye fuayesinde öğretmenim ve 
ailem açtı. Çok güzeldi ve halen 
o dönemde yaptığım Aşık Veysel 
tablomu saklarım. Hem benim 
hem de okulum için çok güzel bir 
sergiydi. Tarzım hep aynı devam 
etti. Figüratif dışavurumcu bir 
tarzım var. Hep seri sergiler aç-
tım. Yani Antep evi kapıları serisi, 
Antep evi konuları, yaşamımdan 
figüratif çalışmalar... Malzeme 
olarak kuru pastel, sulu boya, 
yağlı boya kullanırım. 

z.E.: Aslında resim ile başladığım 
sanat yaşamımı şimdi yoğun 
olarak heykel ile sürdürüyorum. 
İnsanın dünyaya olan güvensizli-
ğinin yansımalarını heykellerim 
ile insanların dikkatine sunuyo-
rum. Cinsiyetsiz objelerim insanı 
öne çıkartmayı hedefliyor. zayıf, 
şişman, uzun, kısa, esmer, sarışın 
olmanın çok ötesinde insan ol-
mayı vurgulamaya çalışıyorum.  

Şu anda neler yapıyorsunuz? 
M.K.: Bu sene 100. yılına getirdi-
ğimiz Gaziantep’in ilk un fabri-
kasını çalıştırmaktayım. Sabah 
05.00’da kalkar, ticaret borsasına 
gider, buğday satın alırım. Bor-
sadaki tek kadın üyeyim. Mes-
lek grubu (Uncular) başkanıyım. 
Kalenin karşısında küçük bir 
müzem var. Kentimde yaşamış 

Gazianteplilerin eşyalarını ser-
giliyorum. Sanat galerim Gazi-
ler Caddesi’nde ve orada 5 binin 
üzerinde sanat eseri bulunuyor. 
Kentimdeki sanat etkinliklerinin 
çoğunda varım ve yaşadığım sü-
rece de böyle olacak. 

z.E.: zamanımın çoğu oğlum Fe-
rit ile birlikte geçiyor. O şimdi 19 
aylık. Yürüyor, heykel yapıyor. Bir 
de kız bebek bekliyorum. Ama 
hayat ile uğraşımdan hiç ödün 
vermiyorum. Haftada 2 gün hey-
kel atölyesine devam ediyorum. 
Haftada 1 gün özel resim dersi 
verdiğim ilkokul öğrencilerim 
var. 

Dikkat çekmek istediğiniz bir 
konu, vermek istediğiniz bir me-
saj var mı?
M.K.: Ben kolejde öğretmenlik 
yaptığım sürece öğrencilere bir-
lik ve beraberliği öğretmeye ça-
lıştım. Birlikte grup çalışmaları 
yaptık. Yurt dışında gördüğüm 
her değişik sanat etkinliklerini 
Gaziantep Kolej Vakfı öğrencile-
riyle yaptım. Kentimin duvarla-
rını boyadık. Her sene Gaziantep 
Kolej Vakfı öğrenci sergisi açtım. 
2000 yılında millenium projesin-

de okulun öğrencileriyle dev bo-
yutlu eseri 4 ayda tamamladık ve 
Türkiye 3.’sü olduk. Bu eser Paris 
havaalanında sergilendi. Şu anda 
da okulun çatı katında bulunuyor. 

z.E.: Çocuklarımızın ruh sağlığı 
ve gelişimini özgür bir ortamda 
sınırsızca üretebilme olanakları-
nın sunulmasını çok önemsiyo-
rum. Her şey eşyalar, duvarlar 
insan için. Özellikle kolejdeki ço-
cukların çevrelerine duyarlı, “Yok” 
u ve paylaşmayı bilen, tutumlu, 
abartısız yetiştirilmeleri onların 
geleceği için daha iyi. “Benim” 
den çok “Bizim” i öğretebilmeliyiz 
çocuklarımıza.  

Eklemek istedikleriniz…
M.K.: Okuluma severek gittim. 
Okulumun hala var olması be-
nim için mutluluk kaynağı. Ko-
lejli olmak, Gaziantepli olmakla 
gurur duyuyorum. Nüket Ersoy 
önümüzde örnek kişidir, kendi-
siyle gurur duyuyorum. Yaşa-
mımda da hep kendisini örnek 
almışımdır. 

z.E.: Kolej Vakfını yaşattığı 
için Cumhuriyet kadını Nüket 
Hanım’a teşekkür ederim.

z.E.: Kolej Vakfı benim için anne yarısı bir öğretmen (fatma Ayla 
Menekşe), öğrencinin özgürce yetiştiği, her sorusuna cevap alabildiği, 
sadece derslerde değil sosyal düzeyde de gelişebildiği, gelecek için 
sağlam dostluk ve arkadaşlıkların başladığı bir kurum anlamını taşıyor. 
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Hayallerinizin 
peşinden gidin

Dr. Adil ceydeli: 

New jersey Tıp fakültesinde, “İzsiz 
Yara İyileşmesi” üzerine bilim 
mastırına başlayan Dr. ceydeli’nin 
mastırı süresince yaptığı 
araştırmalar “Amerika cerrahlar 
Topluluğu” ve “Amerika Akademik 
cerrahlar Derneği” tarafından 
birçok ödüle layık görüldü. 

ASTır tezi, Amerika’nın en prestijli bi-
lim dergilerinden olan “Shock” dergisinde 
yayınlanan Dr. Ceydeli, Hawaii’de estetik 
cerrahisi üst ihtisasına başlayarak bu çok 

prestijli üst ihtisasa kabul edilen Amerika’daki bir kaç 
cerrahtan biri oldu. 

uluslararası Arenada GKV

1985 GKV mezunu olan 
dünyaca ünlü estetik 

cerrah Dr. Adil Ceydeli, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
1998 yılında bitirdikten sonra 
cerrahi eğitimi için Amerika’ya 
gitti. Böylece tıp alanındaki 
başarılarının ilk adımını atan 
Dr.Ceydeli, başarılı çalışmalarıyla 
yalnızca Gaziantep’in değil tüm 
ülkenin gururu oldu.

M
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Kısaca kendinizi tanıtır mısı-
nız?
1974 Gaziantep doğumluyum. 
Ailem, Gaziantep’in en köklü ai-
lelerindendir. rahmetli dedem 
Nuri Ceydeli, Kurtuluş Savaşı 
gazilerinden olup, Antep’in Ga-
ziantep ismini almasında bizzat 
yer almıştır. rahmetli babam 
Dr. Güngör Ceydeli, senelerce 
Gaziantep’te doktorluk yapıp, 
Gaziantep’e hizmet vermiştir. 

İlkokulu Gaziantep Kolej 
Vakfı’nda, ortaokul ve liseyi ise 
Gaziantep Anadolu Lisesi’nde bi-
tirdikten sonra, 18 yaşında iken 
maalesef Gaziantep’e veda edip, 
Ankara’da Hacettepe üniversite-
si Tıp Fakültesi’ndeki eğitimime 
başladım. Altı yıllık çok zorlu bir 
devreden sonra tıp fakültesini bi-
tirip, Hacettepe’deki hocam Prof. 
Dr. İskender Sayek’in tavsiyesi 

ve yardımlarıyla dünyaya açıl-
mak hayalimi gerçekleştirmek 
için Amerika yolunu tuttum. Ve 
1998 senesinden beri Amerika’da 
yaşamaktayım. 

Amerika’nın çeşitli eyaletlerin-
de, eğitim dolayısıyla kaldım. 
İlk gittiğimde, New Jersey Tıp 
Fakültesi’nde, “İzsiz yara iyileş-
mesi” üzerine bilim mastırını 
yaptım. Mastır bitiminde ise New 
York’ta beş sene süren Genel 
Cerrahi ihtisası yaptım. Sanırım 
hayatımdaki en zorlu devreyi bu 
dönemde geçirdim. Çok zorlu ve 
stresli bir genel cerrahi ihtisası 
sonrasında, Georgia Tıp Fakülte-
sinde plastik cerrahi ihtisasına 
başladım. Plastik cerrahi ihtisa-
sı bitmesi üzerine de, Hawaii’de 
Dr. Flowers kliniğinde, estetik 
cerrahi üst ihtisası yaptım. Ve 
2007 senesinden itibaren de 
Florida eyaletinde, Panama City 
Sahili’nde özel kliniğimde çalış-
maktayım.   

plastik cerrahiye olan ilginiz 
nasıl başladı? 
Küçüklüğümden beri babama 
özenip doktor olmak isterdim. 
Ortaokula başladıktan sonra, 
daha tıp fakültesine girmeme 
6-7 sene varken, cerrah olmayı 
kafaya koymuştum. O fikir, tıp 
fakültesindeki zorlu senelere, 
uykusuz gecelere rağmen hiç 
değişmedi. Amerika’ya ilk gitti-

Amerika’da başarılı 
olmamın temel 

sebebi, Türkiye’de 
yetişmemdir. Çalışkan 
olmayı, başarının kolay 
olmadığını, hayallerini 
gerçekleştirmek için 
fedakârlıklar yapmak 
gerektiğini, en zorlu 
durumlarda bile güçlü 
ve gururlu olmayı bana 
öğreten Türkiye’dir. 
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ğimde çektiğim zorlukların sebebi 
de, bu cerrah olma inadımdan oldu. 
Amerika’da cerrahi dala, özellik-
le bir yabancı olarak girmek çok 
zordu. Fakat daha kolaya kaçıp, 
istemediğim bir dala başvurmak 
istemedim. O yüzden bilim mastı-
rına başlayıp, yabancı bir ülkeden 
olmanın dezavantajını azaltmak 
istedim. Cerrahi daldaki ilgim hep 
plastik cerrahisiydi. Allah’ın ya-
rattığı insan dokularını, haddime 
düşmeden değiştirip, insanların 
özgüvenini artırmak, mutluluğu, 
güzelliği, doğallığı onların yüzüne 
aktarmak hep ilgimi çekti. Fakat 
Amerika’da direkt olarak plastik 
cerrahi ihtisasına girme diye bir 
olanak yoktu. Plastik cerrahiye 
girebilmek için genel cerrahiyi bi-
tirme zorunluluğu vardı. O yüzden 
New York Methodist Hastanesinde 
genel cerrahi ihtisasına başladım. 
Genel cerrahi ihtisas yıllarımda 
bile plastik cerrahi alanında bilim-
sel yayınlarda bulundum. Ve 2005 
senesinde genel cerrahiyi bitirip, 
hayalim olan plastik cerrahi ihtisa-
sına başladım.  

plastik cerrahide özellikle yoğun-
laştığınız alan hangisi? 
Plastik cerrahi ihtisasımı bitirdik-
ten sonra Hawaii’de, Dr. Flowers’in 
özel kliniğinde estetik cerrahi üst 
ihtisası yaptım ve şu anda ilgi ala-

nım bu konu üzerine. Yüz, meme 
ve vücut estetiği üzerine kurulu 
bir kliniğim var. Plastik cerrahi çok 
geniş bir alan ve içerisinde estetik 
cerrahi, el cerrahisi, yarık dudak/
damak cerrahisi, kafatası ve yüz 
anomalileri, doku rekonstrüksiyo-
nu, mikro cerrahi gibi birçok yan 
dal var. İhtisas sırasında bu dalla-
rın hepsini öğreniyoruz.  Fakat bu 
dalların hepsinde en iyi olmak diye 
bir şey yok. İyi bir el cerrahi, kopan 
bir eli dikebilir ve yine çok yetenek 
isteyen bir rekonstrüksiyon cerra-
hi, yüz nakli yapabilir. Bir estetik 
cerrah olarak,  kopan bir eli dike-
mem, yüz nakli yapamam ve aynı 
şekilde diğer dallarda yetişmiş cer-
rahların da, doğal bir şekilde yüz 
gerip, normal bir yüzü onlarca yıl 
gençleştirmesi çok zordur. O yüz-

Amerika’daki 
plastik cerrahi 

eğitiminin avantajı 
gerek öğrenci gerekse 
asistan olarak 
önünüzün açık olması. 
Eğer çalışkan ve 
yetenekli iseniz, ödül 
almanız için doçent/
profesör olmanıza 
gerek yok. Önemli olan 
ameliyat sonuçlarınız. 
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den, plastik cerrahi ihtisasımı bitirdikten sonra, 
ilgim olan estetik cerrahisi üzerine üst ihtisas 
yapmaya karar verdim. Plastik cerrahinin her 
dalında ameliyat yapıp sıradan bir cerrah ol-
maktansa, sadece bir üst dalda uzmanlaşıp, en 
iyi olmak istedim. 

Mastır araştırmalarınızla çeşitli ödüller aldı-
nız. Biraz bahsedebilir misiniz? 
Amerika’daki plastik cerrahi eğitiminin avantajı 
gerek öğrenci gerekse asistan olarak önünüzün 
açık olması. Eğer çalışkan ve yetenekli iseniz, 
ödül almanız için doçent/profesör olmanıza ge-
rek yok. Önemli olan ameliyat sonuçlarınız. Be-
nim için önemli olan, yüzlerce insan içerisinde 
seçilip, alkışlar arasında ödül almak değil, bu 
ödüle ameliyat sonuçlarınızdan dolayı, onlarca 
plastik cerrah meslektaşınız tarafından aday 
gösterilmek ve layık görülmektir. 

Hawaii’de, estetik cerrahisi üst ihtisasına baş-
layarak bu çok prestijli üst ihtisasa kabul edi-
len Amerika’daki bir kaç cerrahtan biri oldu-
nuz. Nasıl bir süreçti? 
Hawaii’de yaptığım estetik cerrahi üst ihtisası 
kariyerimde bir dönüm noktasıdır. Her gün, ho-
cam Dr. Flowers’a bana öğrettiklerinden dola-
yı dua ederim. Dr. Flowers, beni asistanı olarak 
kabul ettiğinde, 70 yaşında olan, 40 küsur sene 
estetik cerrahi deneyimi olan, Amerika’nın en 
ünlü estetik cerrahlarından biriydi. Ben, kendisi-
nin yetiştirdiği son asistandım.  40 sene boyun-
ca, kendi hatalarından öğrenip kusursuz hale 
getirdiği ve kendisinin özel geliştirdiği ameli-
yatları öğretti bana. Bana sadece hoca gibi de-
ğil baba gibi davrandı ve beni yetiştirdikten bir 
kaç ay sonra da emekli oldu. Halen Dr. Flowers’in 
hastaları, Hawaii’den Florida’ya gelip kliniğimde 
ameliyat olur. Kendisinin geliştirdiği son rötuş-
larını yaptığı ameliyatları, şu an benden başka 
Amerika’da bile yapan bir cerrah yok. Hawaii’de-

ki ihtisasım biteli 8 sene oldu ve hala Dr. Flowers 
ile sık sık görüşüyoruz. Beraber birçok ameliyat 
tekniği yayınladık, kitaplar yazdık. Bana yaptık-
larından dolayı kendisine müteşekkirim.  

Şu anda Amerika’da yaşıyorsunuz. Bu ülkede-
ki deneyimlerinizin ne gibi katkıları oldu? 
Amerika’da başarılı olmamın temel sebebi, 
Türkiye’de yetişmemdir. Çalışkan olmayı, başa-
rının kolay olmadığını, hayallerini gerçekleştir-
mek için fedakârlıklar yapmak gerektiğini, en 
zorlu durumlarda bile güçlü ve gururlu olmayı 
bana öğreten Türkiye’dir. 

GKV ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Neler hisse-
diyorsunuz? Size kazandırdıkları neler?
GKV deyince ilk aklıma gelen, değerli öğretme-
nim Metin Tezel olur. Bana disiplini, doğru yolu 
erken yaşlarda öğreten ve hayata hazırlayan ve 
benim hayatımda çok önemli yeri olan bir ho-
camdır. 

Şu anda GKV ile bağlantınız var mı? Varsa na-
sıl devam ediyor? GKV’nin başarılarından ha-
berdar mısınız?
Maalesef son yıllarda GKV ile bağlantım olmadı. 
Halen annem, birçok akrabam ve canım dostla-
rım Gaziantep’te yaşadıkları için başarılarınızı 
tabii ki duyuyordum. Ve bana ulaşıp, GKV son-
rasındaki hayatımı sizlerle paylaşmamı istediği-
nizde çok mutlu oldum. 

Dikkat çekmek istediğiniz bir konu, vermek is-
tediğiniz bir mesaj var mı?
Hiçbir hayalin, başarının gerçekleşmesi 
imkânsız değildir. zor olabilir ama imkânsız ta-
biri, insanların kullandıkları bir bahanedir. Eğer 
ben, Gaziantep Kolej Vakfı’ndan, Gaziantep Ana-
dolu Lisesi’nden eğitimimi alıp, hayallerim pe-
şinde koşabilip, bunu gerçekleştirebiliyorsam 
herkes de yapabilir. 
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“GKV 
fikirlerimize 
değer verdi”

Yasemin Menteş:

Gaziantep Kolej 
Vakfı’nın kendisine 

ilk çağrışımının ‘özgürlük’ 
olduğunu vurgulayan 
Yasemin Menteş, aldığı 
eğitimin geleceği için çok 
önemli olduğunu ancak 
kolejde gerçekleştirdiği 
projeler sayesinde kendisini 
daha iyi tanıma şansı elde 
ettiğini söyledi.

Şu an hukuk eğitimi alan 2013 yılı 
mezunlarımızdan Yasemin Menteş, 
kolejde ‘fikrine önem verilen, 
özgüven sahibi bireyler’ olarak 
yetiştirildiklerini söyledi. Menteş 
ile Kolej Vakfı’nda geçen yılları, 
üniversite hayatı ve anılarına dair 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

ıSAcA kendinizi tanıtır mısınız?
Kolej Vakfı’ndan 2013 yılında mezun 
oldum. Son 2 senemde TM (Türkçe-
Matematik) bölümüne geçmiştim. Şu 

an Koç üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyo-
rum, 2. sınıf öğrencisiyim.

Sen ve ekip arkadaşların Gaziantep Kolej 
Vakfı’nda Genç Meclis gibi başarılı proje çalış-
malarında yer aldınız. Neler düşünüyorsun, bi-
raz anlatabilir misin? 
Genç Meclis, biraz da münazara fikriyle ortaya 
çıktı. Biz Münazara Kulübü’nün başındaydık 
ve o dönemlerde turnuvalara gidip geliyorduk. 
Dolayısıyla orada yeni insanlarla tanışmıştık. 
Sonrasında kendi aramızda bir platform kurul-
du. Biz bir meclis olalım, her birimiz bir bakan 
olsun, münazara benzeri bir tartışma ortamı ol-
sun gibi bir fikir çıkmıştı ortaya ama sonrasında 
ilerlemedi, olmadı.

üniversitelerde GKV

k
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O yıl münazara dışında değişik bir şey yap-
mak için son senemdi, malum sınavlara 
yoğunlaşmam gerekiyordu. Okul da çok 
destekliyordu böyle projeleri. Her teneffüste 
yeni bir fikirle Fevzi Hocanın kapısını çaldı-
ğımızı hatırlarım. Sağ olsun Fevzi Hoca da 
her zaman çok güler yüzlüydü, bizi asla geri 
çevirmezdi. Ardından Genç Meclis’i arka-
daşlarıma anlattım, “Biz aslında TBMM gibi 
çalışan bir meclis olalım, her okula bakan-
lıklar ve bir sorun verelim. Bu bakanlıklar o 
soruna kendi alanlarını ilgilendiren açıdan 
yaklaşsınlar, sonra bunu oylayalım” diye 
düşünmüştük. Sistemimiz TBMM’nin çok 
basite indirgenmiş ve eğlenceli versiyonuy-
du. zaten biz sosyal projelerde hep beraber 
olan bir “Best Friends” ekibiydik, onlar da ka-
bul ettiler. Sonrasında buna Fevzi Hocanın 
odasında bir isim bulundu ve okullara du-
yuruldu. Nükhet Hocaya projeyi anlattık ve 
ardından da projemiz hayata geçti. Bizden 
sonra daha da güzelleşmiş, gelişmiş. Böyle 
güzel haberleri duymak çok sevindirici, in-
san emek verdiği şeylerin değer gördüğünü, 
birileri tarafından sahiplenildiğini görünce 
daha da mutlu oluyor.

okulda başka hangi kulüplerde yer aldı-
nız? Ne gibi çalışmalar yaptınız? Sosyal 
sorumluluk projelerinde yer aldınız mı?
Okula ilk geldiğim sene Tiyatro Kulübüne 
girmeye kararlıydım. Her sene çok güzel 
oyunlar çıkarıyorlardı ve ben de o oyunlar-
da yer almak istiyordum. Bize sürekli olarak 

Şu an sosyal proje olarak ‘Yaşayan 
Kütüphane’yi yapıyoruz. Bu da 

toplumda ön yargı duyulan insanlarla 
ilgili bir proje. Buna Yaşayan Kütüphane 
diyoruz çünkü kitaplar aslında gerçek 
insanlar. Ve bu insanlara karşı topluma 
o kadar ön yargı duyuluyor ki aynı 
platformda gelip konuşma imkânımız 
olmuyor. Kütüphanemiz de canlı 
kitaplarımız var yani. 
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farklı kulüplerin tanıtımları yapılıyordu. 

Unutmuyorum, Cevdet Hocanın matematik 
dersindeydik. 4. sınıflar geldi ve “Münazara 
Kulübü kurduk arkadaşlar” dediler. O şekilde 
münazaraya başladım, iyi ki de başlamışım 
diyorum. Okulumu daha da sevdim, arkadaş-
larımla daha da yakınlaştık, çok güzel anıla-
rım oldu, bana İstanbul’u sevdirdi. 

En önemlisi de şu an okuduğum okulu benim 
için “Hayallerimin üniversitesi” yaptı. İlk sene 
en iyi 2. konuşmacı olduğumda, plaketimi 
Koç üniversitesi’nde Sevgi Gönül Konferans 
Salonu’nda almıştım. Şimdi orada ders alıyo-
rum, sınavlara giriyorum.  

TopLuMA HİzMET
projESİNDE YEr ALDıM
9. ve 10. sınıftayken Topluma Hizmet Proje-
sinde yer aldım. 9. sınıfta genel bir Topluma 
Hizmet Projesi yapmıştık. Bölüm olarak mü-
nazara eğitimini seçmiştik, robert Kolejliler-
le birlikte Gaziantep’ten gelen ortaokullara 
münazara eğitimi veriyorduk. Sonrasında 
projenin bizim olduğumuz kısmı çok başarılı 
oldu, içimize sindi. Ertesi sene biz 10. sınıfken 
projeyi yine robert’in münazara ekibiyle bir-
likte sadece Gaziantep’teki liselilere yönelik 
yaptık. O sene arkadaşım Elif Naz ile birlikte 
bizim okulun koordinatörleri olarak da çalış-
tık. Bu sırada bir yandan da Türkiye Münaza-
ra Ligi’ne katılıyorduk. Bütün bunlar için çok 
uğraştığımızı, çok kafa yorduğumuzu, emek 
verdiğimizi hatırlıyorum. Projeye yaklaştık-
ça, yeni bir fikir aklımıza geldikçe o gece he-
yecanlanıp uyuyamıyorduk. İyi ki de bütün 
bunları yapmışız, münazara okulumuzda da, 
bir nebze olsun Gaziantep’te de tanındı. Mü-
nazarada tanıdığımız arkadaşlarımızla hala 
görüşüyoruz, çok şey kattı hepimize.

GKV dediğimizde ne düşünüyorsunuz? Ne-
ler hissediyorsunuz? Size kazandırdıkları 
neler?
GKV deyince aklıma gelen ilk şey belli sınır-
ları olsa da sınırsız bir özgürlük. Sonuçta bazı 
şeylerin sınırlarının çizilmesi gerekiyor, bu 
çok doğal. Özgürlük diyorum çünkü aklıma 
gelen çoğu şeyi yapabilme fırsatını kolejde 
yakaladım. Bunlar özellikle de proje bazında 
oldu çünkü kolejde gerçekten sizin fikirlerini-
ze değer veren insanlar var. Bu da size ken-
dinizi deneme ve ifade etme alanı yaratıyor. 
Benim en büyük kazancım yaptığımız proje-
lerle kendimi daha iyi tanımam oldu. Bunların 

GKV deyince aklıma gelen 
ilk şey belli sınırları olsa da 

sınırsız bir özgürlük. Sonuçta 
bazı şeylerin sınırlarının çizilmesi 
gerekiyor, bu çok doğal. Özgürlük 
diyorum çünkü aklıma gelen çoğu 
şeyi yapabilme fırsatını kolejde 
yakaladım. Bunlar özellikle de 
proje bazında oldu çünkü kolejde 
gerçekten sizin fikirlerinize değer 
veren insanlar var. 
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bana çok şey kattığını, beni daha ılımlı biri yaptığını 
düşünüyorum. Tabi ki öğretmenlerimiz ve kolejde 
aldığımız eğitim de çok önemli. Öğretmenlerimiz 
benim aklımda hep “efsane lise hocaları” olarak ka-
lacaklar, onlarla hala da görüşmeye devam ediyo-
ruz.

Şu anda GKV ile bağlantınız var mı? Varsa nasıl 
devam ediyor? GKV’nin başarılarından haberdar 
mısınız?
GKV’nin başarılarını sosyal anlamda çok duyu-
yorum. Hala öğretmenlerimle görüşmeye devam 
ettiğim için sağ olsunlar onlar kolejimizle ilgili ge-
lişmeler hakkında haberdar ediyorlar beni. Dediğim 
gibi öğretmenlerimiz aracılığıyla oluyor bu iletişim.

Dikkat çekmek istediğiniz bir konu, vermek iste-
diğiniz bir mesaj var mı?
Bizim önemsediğimiz, çabaladığımız şeyleri bizden 
sonra devam ettirdikleri için okuluma ve bütün ar-
kadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşla-
rımla “Hep devamlılığı olan bir proje olsun, kulüp ol-
sun. Biz gidince bitmesin, sürsün” gibi bir hayalimiz 
vardı. Bunun gerçekleştiğini, insanların sahiplendi-
ğini ve en önemlisi bundan keyif aldıklarını görmek 
çok mutlu etti beni.

Şu anda neler yapıyorsun, hedeflerin varsa sosyal 
projelerinden bize biraz bahsedebilir misin? 
Şu an sosyal proje olarak ‘Yaşayan Kütüphane’yi 
yapıyoruz. Bu da toplumda ön yargı duyulan insan-
larla ilgili bir proje. Buna Yaşayan Kütüphane diyo-
ruz çünkü kitaplar aslında gerçek insanlar. Ve bu 

insanlara karşı topluma o kadar ön yargı duyuluyor 
ki aynı platformda gelip konuşma imkânımız olmu-
yor. Kütüphanemiz de canlı kitaplarımız var yani. 
Bu kitaplar LGBT bireyleri, roman, ateist, şizofren, 
HıV taşıyıcısı, eski uyuşturucu bağımlısı vs. gibi ön 
yargı duyulan insanları temsil ediyor. Okuyucular 
geliyor ve 2’şerli, 3’erli olarak onları istedikleri kitap-
la okumaya alıyoruz. Sorular soruluyor, deneyimler 
paylaşılıyor. Bir nebze olsun önyargılarımızı, yanlış 
bildiklerimizi yıkmayı hedefliyoruz. Bu benim en 
keyif alarak yaptığım şey bizim okulda. Bunun dı-
şında yatırım kulübünde çalışıyorum. 

Bizim önemsediğimiz, 
çabaladığımız şeyleri 

bizden sonra devam ettirdikleri 
için okuluma ve bütün 
arkadaşlarıma teşekkür etmek 
istiyorum. Arkadaşlarımla “Hep 
devamlılığı olan bir proje olsun, 
kulüp olsun. Biz gidince bitmesin, 
sürsün” gibi bir hayalimiz vardı. 
Bunun gerçekleştiğini, insanların 
sahiplendiğini ve en önemlisi 
bundan keyif aldıklarını görmek 
çok mutlu etti beni.
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GKV ailemizin 
bir parçası

zeynep Bayrak Kırtan:

Gaziantep Kolej Vakfı’nda öğretmen 
olarak görev yapan Zeynep Bayrak Kırtan, 
başarılı mezunlarımızdan. Üniversite 

eğitimini tamamladıktan sonra koleje geri dönen 
Kırtan, “GKV, sadece programındaki dersleri 
veren bir eğitim kurumu değil, sosyal ve kültürel 
aktivitelerle öğrencilerine bilgi ve becerileri 
kazandırdığı için geleceğimizin teminatı gençler 
için büyük bir nimettir” dedi.

Kısaca kendinizi tanıtır mısı-
nız?
1986 Gaziantep doğumluyum. 
Anaokulu ve orta öğrenimimi 
Gaziantep Kolej Vakfı’nda ta-
mamladım. Çankaya üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde üniversite eğitimi-
mi tamamladım. 2 dönem şeref 
öğrencisi oldum. Formasyon 
eğitimimi aldıktan sonra 2009 
yılında mezun oldum. 2 sene 
farklı bir özel kurumda çalıştık-
tan sonra 2011 yılından bu yana 
Gaziantep Kolej Vakfı’nda görev 
yapıyorum.

Gaziantep Koleji denildiğinde 
neler hissediyorsunuz? Size 
kazandırdıkları nelerdir?
Annem ve dayım ilk, orta ve lise 

eğitimlerini GKV’nin şehirdeki 
eski binasında aldıklarını anla-
tırlardı. Ben de hep bu çocuklu-
ğumda anlatılanları büyük bir 
hayret ve şaşkınlıkla dinlerdim. 
Çünkü onlar hep okulda geçen 
günlerini hiç unutamadıkla-
rından, çok iyi eğitim aldıkla-
rından, özellikle GKV’de oluşan 
dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik 
ilişkilerinin ömür boyu devam 
ettiğinden bahsederlerdi. Bu anı-
ları dinledikçe ben de çocukluk 
yıllarımda bu okula hayranlık 
duymaya başlamıştım. Annem 
kendi döneminde bile GKV’de 
yabancı dile ne kadar önem ve-
rildiğinden bahsederdi. Hatta o 
dönemde yurtdışından yabancı 
öğrenci geldiğini, kendilerinin 
de o öğrencileri misafir ettik-

okulumuzun öğretmenlerinden olan 
mezunumuz zeynep Bayrak Kırtan, “Gaziantep 
Kolej Vakfı öncelikle Atatürk’ün ilke ve 
devrimlerinin ışığında eğitim, öğretim veren 
ve aydın bir nesil yetiştiren köklü bir çınar 
gibidir” diyerek Kolej Vakfı’na dair duygularını 
ve öğrencilik yıllarını sizler için anlattı. 

Yuvaya Dönenler
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lerini hep anlatırdı. GKV’nin ailem ve 
benim için hep özel ve farklı bir yeri 
olmuştur. 

GKV KöKLü Bİr ÇıNArDır

Öğrencilik yıllarımda buranın okuldan 
ziyade bir aile ortamı olduğunu gör-
düm. Aldığım eğitim sayesinde sadece 
diploma sahibi olmadım, aynı zaman-
da bana ömür boyu gerekecek hayat 
dersini aldığımı daha iyi anladım. Gazi-
antep Kolej Vakfı öncelikle Atatürk’ün 
ilke ve devrimlerinin ışığında eğitim, 
öğretim veren ve aydın bir nesil yetiş-
tiren köklü bir çınar gibidir. Her zaman 
bilim ve aklın ışığını yapısında koru-
muş bir eğitim kurumudur. 

GKV, sadece programındaki dersleri 
veren bir eğitim kurumu değil, sosyal 
ve kültürel aktivitelerle öğrencilerine 
bilgi ve becerileri kazandırdığı için ge-
leceğimizin teminatı gençler için bü-
yük bir nimettir.

Gaziantep Kolejinden mezun oldu-
nuz ve burada çalışıyorsunuz, neler 
hissediyorsunuz?
Öğretmenlerimle aynı çatı altında 
meslektaş olarak çalışmak benim için 
çok güzel bir duygu. Hatta öğretmen-
lerimi gördükçe kendimi hala okul-
da öğrenci gibi hissettiğim zamanlar 
oluyor. Bir zamanlar öğrenci olduğum 
sınıflarda şimdi öğretmen olarak derse 
giriyor olmak da çok farklı bir duygu. 
Geçmişte o sıralarda ben de öğrenci 
olmuştum ve şimdi o sıraların tam 
karşısında öğretmenlik yapıyorum. 
Öğrencilerin neler hissettiğini, neler 

düşündüğünü daha kolay anlayabi-
liyorum. Bu da beni eski öğrencilik 
günlerime götürüyor. Öğrencilerimle 
karşılıklı ruhsal ve sözel ilişkiyi daha 
kolay kurabiliyorum. 

Eklemek istediğiniz başka bir şey 
var mı?
Her şeyden önce biz GKV mezunları 
ve öğretmenleri olarak, bu okulu ku-
ran ve bu günlere kadar yaşatanlara 
minnet ve şükran duymalıyız. Çünkü 
bu eğitim kurumu 52 yıllık yani yarım 
asrı geçmiş şerefli bir maziye sahiptir. 
Bu kurumu kuran ve yaşatanlara son-
suz teşekkürümü borç bilirim.
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Hayatımın en güzel 
yolculuğu: GKV

Demet Akdoğan Tekerekoğlu

ASıL toplayıp birazını buraya 
yazarım bilmiyorum. Aslına 
bakarsanız geçtiğim koca ışık 
tünelinden aklımda kalan bin-

lerce anılarımı bir sayfaya dökebileceğim-
den emin değilim. 

Bu yolculuğumun en başına döneyim. 
Bundan tam 16 yıl önce Gaziantep Kolej 
Vakfı’nın kapısını aralamıştım. Kocaman 
ağaçların bulunduğu o bahçeden, o ışıklı 
koridordan sınıfıma girerken duyduğum 
heyecan ve mutluluğu hatırlıyorum. San-
ki daha o günden, o zamandan bu okulun 
sadece bir okul değil aynı zamanda evim 
olacağını hissetmişim. 

Her sabah aile sıcaklığından ödün ver-
meden en iyi eğitimi veren öğretmenler, 
ailem olmuş güvenlik görevlisi, hademe, 
hemşire, idarecilerimin yüzlerindeki gü-
lümseme ve mutlulukla başlardım güne. 
Kimileri o günleri tebessümle hatırlarken 
diğerlerinin ise içlerini hala korku alır. Ben 
ise o ilk günkü tebessümüme mutluluk 
ekliyorum. 

Geriye dönüp baktığımda bu okulun bana 
ne çok şey kazandırdığını fark ediyorum. 

Yuvaya Dönenler

Geriye dönüp baktığımda bu okulun bana ne çok şey 
kazandırdığını fark ediyorum. Atatürkçü düşünce yapısıyla 
saygı ve sevgiyi aşılamış, özgüven duygumu geliştirmiş, 

sosyal aktivitelerde gelişimimi sağlamış, iyi bir İngilizce ve 
Almanca eğitimi ile bir dünya vatandaşına çevirmiş beni.

n
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öğrencilerime bir zamanlar bu sıralarda benim de okuduğumu gururla 
söylüyorum. Çünkü Gaziantep Kolej Vakfı kardeşliğin, sevginin, barışın, 
başarının olduğu yer. Bu okulun bana verdiklerini, yaşattıklarını, 
kazandırdıklarını nasıl unutabilirim. Ben GKV ile büyüdüm.

Yuvaya Dönenler

Atatürkçü düşünce yapısıyla 
saygı ve sevgiyi aşılamış, özgü-
ven duygumu geliştirmiş, sosyal 
aktivitelerde gelişimimi sağla-
mış, iyi bir İngilizce ve Almanca 
eğitimi ile bir dünya vatandaşı-
na çevirmiş beni. Şimdiyse yıl-

lar sonra bu okulun kapısından 
aynı coşku ve heyecanla gire-
rek öğrenci olarak bulunduğum 
sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni olarak bulunuyorum. 
Bana bu yolda yürümeyi öğreten 
öğretmenlerimle birlikte yürüyo-
rum. 

Öğrencilerime bir zamanlar bu 
sıralarda benim de okuduğumu 
gururla söylüyorum. Çünkü Ga-
ziantep Kolej Vakfı kardeşliğin, 
sevginin, barışın, başarının oldu-
ğu yer. Bu okulun bana verdikle-
rini, yaşattıklarını, kazandırdıkla-
rını nasıl unutabilirim. Ben GKV 
ile büyüdüm. Bu değerli aileye 
minnet duygularımı iletirim.
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öğrencilerimizden

“Kolejli olmak
bir ayrıcalık”

Deniz Karaca- 11/B

AzİANTEp Kolej 
Vakfı’na 5 yaşında 
adım attım. İlk ola-
rak kreşte eğitim 

almaya başladım ve şu an 11. 
sınıf öğrencisiyim. Kolejli ol-
mak çok güzel bir duygu, ken-
dimi çok özel hissediyorum.

Kolej benim ailem gibi. Yıl-
lardır bir arada olduğum öğ-
retmenlerim, sevdiğim ar-
kadaşlarım… Kolejli olmak 
ayrıcalıktır bana göre. Eğitim 
kadrosuyla, köklü geçmişiyle, 
eğitimiyle, başarısıyla, fiziki 
şartlarıyla, sosyal ve sportif 
imkânlarıyla kolej çok önemli 
bir eğitim kurumu.

Hem eğitim hem de sosyal ve 
sportif faaliyetler açısından 
kolejde okumak bir şans bana 
göre. Kolej bizi vizyon sahibi 
gençler olarak yetiştiriyor. Bu-
rada kendimi çok rahat hisse-
diyorum, düşüncelerimi çok 
kolay ifade edebiliyorum. Ken-
dime olan özgüvenim arttı. 
Kolejde hayata en iyi şekilde 
hazırlandığımıza inanıyorum. 
Atatürkçü düşünceye sahip 
bir okul olması, Atatürk ilke 
ve inkılaplarına bağlı olması 
ve bu düşünceye saygı du-

yan bireyler yetiştirmesi çok 
önemli.

Kolejin akademik olarak eği-
timime çok önemli katkıları 
var. Herkesin takdir ettiği çok 
başarılı bir okul. Şu an iki ya-
bancı dil öğreniyoruz. Kolej-
den başarılı pek çok isim çık-
mış ve şu an hem Türkiye’de 
hem dünyanın çeşitli yerle-
rinde okulumuzu başarıyla 
temsil ediyorlar. Aynı zaman-
da robert Kolej, Galatasaray 
Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi 
gibi okullarla birlikte müna-
zara turnuvaları gibi pek çok 
etkinlik düzenliyoruz. Bu tarz 
etkinlikler de okulumuzun 
takdir edilmesi ve tercih edil-
mesinde önemli bir etken.

Eğitimin yanı sıra kolejde ger-
çekleştirilen kültürel ve spor-
tif faaliyetlerin gelişimimiz 
açısından çok faydalı olduğu-
na inanıyorum. Okulun voley-
bol takımında oynadım. Şiirle 
ilgili bir yeteneğim olduğunu 
burada fark ettim. Müzikle 
ilgileniyorum, keman çalı-
yorum. Hedefim diş doktoru 
olmak. Öğretmenlerimin de 
desteğiyle hedefim doğrultu-
sunda hazırlanıyorum. 

Eğitim kadrosuyla, köklü geçmişiyle, eğitimiyle, başarısıyla, 
fiziki şartlarıyla, sosyal ve sportif imkânlarıyla kolej 
çok önemli bir eğitim kurumu. Kolej bizi vizyon sahibi 

gençler olarak yetiştiriyor. Burada düşüncelerimi çok kolay ifade 
edebiliyorum. Kendime olan özgüvenim arttı. Kolejde, hayata en iyi 
şekilde hazırlandığımıza inanıyorum.

G
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“Kolejli olduğum 
için şanslıyım”

Elif Sude özcan- 8/A

AzİANTEp Ko-
lej Vakfı’ndaki 
eğitimime ilko-
kul birinci sınıfta 

başladım. Şu an 8. sınıf öğren-
cisiyim. İlk öğretmenim Fatoş 
Menekşe’ydi. Okula başlama-
dan önce ailemle birlikte ko-
lejin önünden her geçişimde 
‘burada okumak istiyorum’ 
derdim. Ailemle birlikte birçok 
okul gezdik ancak sonunda 
burayı tercih ettik. Kolejde çok 
güzel bir eğitim var. Burada 
olduğum için şanslıyım ve 
şansımı iyi değerlendirmek 
istiyorum. 

Kolejli olduğum için çok mut-
luyum. Evden çok burada 
vakit geçiriyoruz. Sosyal ak-
tiviteler çok güzel. Kolej her 
şeyden önce Atatürkçü bi-
reyler yetiştiriyor. Burada çok 
önemli bir terbiye aldık, sev-
giyi, saygıyı burada öğrendik. 
Öğretmenlerimizle ve arka-
daşlarımızla aramızda çok 
güzel bir iletişim var. 

Derslerimin yanı sıra tiyat-
roda ve diğer sanatsal etkin-
liklerde yer alıyorum. Tiyatro 
hiçbir zaman aklımda olan bir 
şey değildi çünkü yapamaya-
cağımdan korkuyordum. Bu 
okulun bize kazandırdığı çok 
önemli özellikler var. zaman-
la yeteneklerimin farkına var-
maya başladım, kendime olan 
özgüvenim arttı. Sunum, oro-
toryo gibi etkinliklerde kendi-
mi iyi ifade edebildiğimi gör-
düm. Aynı zamanda sportif 
faaliyetlere katıldım. Ayrıca 
bizler için çok faydalı sunum-
lar hazırlanıyor ve bunlar da 
dünyaya bakış açımızı geniş-
letiyor.

Hukuk ya da tıp okumak isti-
yorum. Her iki dal da ilgi ala-
nıma giriyor ve bu doğrultuda 
çalışmalarımı sürdürüyorum. 
Buradan bize gösterdikleri ilgi 
ve sundukları imkânlardan 
dolayı Gaziantep Kolej Vakfı 
ailesine teşekkür etmek isti-
yorum.

Gaziantep Kolej Vakfı’nda çok 
güzel bir eğitim var. Bu okulun bize 
kazandırdığı çok önemli özellikler var. 

Zamanla yeteneklerimin farkına varmaya 
başladım, kendime olan özgüvenim arttı. 
Burada olduğum için şanslıyım ve şansımı 
iyi değerlendirmek istiyorum. 

G
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“Burası benim 
ikinci ailem”

rEŞTEN bu yana Gaziantep 
Kolej Vakfı’nda okuyorum. 
Eğitim seviyesi çok yüksek 
olduğu için ve başarılı oldu-

ğu için ailem beni koleje gönderdi. 3 
yaşında bir kardeşim var ve okul ça-
ğına geldiğimde ailem onu da burada 
okutacak.  Kolejde kendimi evimde gibi 
hissediyorum. Burası benim ikinci ai-
lem. Herkesi çok seviyorum ve herkes-
le iyi geçiniyorum. Burada tüm öğren-
cilere değer veriliyor.

Ailemin koleji tercih etmesinde diğer 
önemli bir sebep de Atatürk değerleri-
ne önem veren bir okul olmasıydı. Öğ-
retmenlerimiz bize Atatürk sevgisini, 
Atatürk’ün ülkemiz için yaptıklarını 
anlatıyorlar. 

Sanatsal etkinlikleri çok seviyorum. 
Keman çalıyorum, resim yapıyorum. 
Koşu ve yüzme gibi spor etkinliklerine 
katılıyorum. Burada her anlamda ge-
lişmemiz için her türlü çaba sarf edi-
liyor. Derslerimizde başarılı olmamız 
için her şey yapılıyor. Okulumuzun 
bize sunduğu tüm imkânlar çok güzel. 

Annem ve babam doktor. Ben de tıp 
okumak ve babam gibi genel cerrah 
olmak istiyorum. Okulumdaki her öğ-
renciyi, öğretmeni ve personeli çok se-
viyorum. Çünkü herkes bize sevgiyle 
yaklaşıyor. Okulumuz bize çok önemli 
değerler kazandırdı. Özgüven sahibi ol-
mamızı sağladı, paylaşmayı, sevmeyi, 
saymayı öğretti. 

Kolej bize çok 
önemli değerler 
kazandırdı. Özgüven 

sahibi olmamızı sağladı, 
paylaşmayı, sevmeyi, 
saymayı öğretti. Kolejde 
kendimi evimde gibi 
hissediyorum. Burası benim 
ikinci ailem.

k

ırmak üstünsoy-4/c

öğrencilerimizden
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“Kolejde çok iyi 
eğitim alıyoruz”

celal Hüseyin Babat - 4/f

rEŞE Gaziantep Kolej Vakfı’nda baş-
ladım ve halen eğitimime burada 
devam ediyorum. Şu an 4. sınıf öğ-
rencisiyim. Kolejin bana çağrıştır-

dığı ilk şey bize ilgiyle yaklaşan öğretmenle-
rimiz, mutlu öğrenciler ve işini severek yapan 
personel. Öğretmenlerimiz öğrencilere sevgiy-
le yaklaşıyor ve bizim başarılı olmamız için 
ellerinden geleni yapıyor. 

Kreşten itibaren burada birlikte okuduğum 
arkadaşlarım var. Tüm arkadaşlarımı, öğret-
menlerimi ve idarecilerimizi çok seviyorum. 
Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki burada-
ki herkes işini sevgiyle yapıyor. Bu nedenle de 
çok başarılılar.

GKV, Atatürkçü bir okul ve ben Atatürk’ün ba-
şarılarından bahsedildiğinde çok duygulanı-
yorum. Kolej, her anlamda çok başarılı. Burada 
çok iyi bir eğitim alıyoruz ve benim derslerim 
de çok iyi. Derslerin yanı sıra resim, müzik gibi 
sanatsal faaliyetlerle de ilgileniyoruz ve bu 
faaliyetler gelişimimize çok katkı sağlıyor. Ya-
bancı dil öğreniyoruz. Ben aynı zamanda Fen 
Kulübündeyim. Eğer hedefim bilim adamı ol-
maksa fen ve matematiği çok iyi bilmem gere-
kiyor. Benim hedefim de bilim adamı olmak ve 
ben şimdiden öğretmenlerimin de desteğiyle 
bu hedefim doğrultusunda hazırlanıyorum. 

Gaziantep Kolej Vakfı’nda 
çok iyi bir eğitim alıyoruz. 
Buradaki herkes işini 

sevgiyle yapıyor, bu nedenle de 
çok başarılılar. 

k

öğrencilerimizden
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“Hayata bir adım 
önde başlıyoruz”

Doğu Sertkaya- 8/B

LKoKuLA Gaziantep Kolej Vakfı’nda 
başladım. Burası bana her anlamda çok 
şey kattı. Kolej, her şeyden önce çağdaş 
ve yenilikçi bir okul. Ben küçük yaşlar-
da Atatürk sevgisiyle büyüdüm ve bu-

rada da bize Atatürk sevgisi, saygısı, yaptıkları 
anlatılıyor. Atatürk sevgisi, ülke sevgisi, Cum-
huriyet sevgisi, insan sevgisi…

Gaziantep Kolej Vakfı’nda o kadar iyi bir eği-
time ve imkânlara sahibiz ki bu da kendimi 
ayrıcalıklı hissetmemi sağlıyor. Hayata, bizim 
şartlarımızda eğitim göremeyen diğer öğren-
cilerden bir adım önde başladığıma inanıyo-
rum.  

Kolejin en önemli kazanımlarından biri de 
okuma alışkanlığı oldu. Çok fazla kitap oku-
yorum, özellikle de klasikleri. Derslerdeki ba-
şarısının yanı sıra kolejin kültürel, sanatsal ve 
yaratıcılık anlamda da çok katkısı oldu. resme 
karşı büyük ilgim var. Sportif faaliyetlerle ilgi-
leniyorum, yüzüyorum. Müzikle ilgileniyorum 
ve mandolin çalıyorum. 

Geleceğe dair hedefim doktor ya da mühen-
dis olmak. Mühendislik okursam tercihim gen 
teknolojisi mühendisliği olacak.

Gaziantep Kolej Vakfı’nda 
o kadar iyi bir eğitime ve 
imkânlara sahibiz ki bu da 

kendimi ayrıcalıklı hissetmemi 
sağlıyor. Hayata, bizim 
şartlarımızda eğitim göremeyen 
diğer öğrencilerden bir adım önde 
başladığıma inanıyorum.  

i

öğrencilerimizden



GAZİANTEP KOLEJ VAKFI MEZUNLARI

www.gkv.k.12.tr
81

“Marka bir okulda 
okuyorum”

Eray Yuşa Kaplan – fen 11/A

. SıNıfTAN bu yana Gaziantep Kolej 
Vakfı’nda okuyorum ve burada ol-
maktan mutluluk duyuyorum. Şu an 
11. sınıf öğrencisiyim.

Öncelikle burada okumak özgüven gelişimi 
için çok faydalı. Öğretmenlerimiz bizimle çok 
ilgililer. Okulumuzda çok samimi bir ortam 
var ve ben burada kendimi iyi ifade edebili-
yorum. Kolejin eğitim hayatımıza akademik 
katkısı tartışılamaz ancak akademik başarı-
sının yanında Atatürkçü düşünceye önem 
veren, cumhuriyetin değerlerine değer veren 
bir okul olması da beni çok etkiledi.

Kolej aynı zamanda kuralları olan, disiplin-
li bir okul. Burada her şeyden önce saygıyı, 
eşitliği, toplum kurallarına uymayı öğreniyor-
sunuz. Gelecekte burada okuduğum için piş-
man olmayacağımı biliyorum. Doğru okulda 
olduğuma inanıyorum. 

SBS’de robert Kolej gibi Türkiye’nin seçkin 
pek çok okuluna girecek puan almama rağ-
men Gaziantep Kolej Vakfı’nda okumayı ter-
cih ettim. Bu kararı verdiğim için çok mut-
luyum. Kolej çok köklü ve önemli bir eğitim 
kurumu. Marka bir okulda okuduğumun bi-
lincindeyim.

Kolejde ayrıca sportif ve sanatsal faaliyetlere 
katılıyorum. Basketbol oynuyorum. Münaza-
raya burada başladım. zeybeği burada öğren-
dim. 

Koleji tercih etmemde diğer önemli bir et-

ken de yabancı dil eğitimiydi. Cerrahpaşa 
üniversitesi’nde İngilizce Tıp okumak istiyo-
rum. Kolej, bana istediğim okulu kazandıra-
cak, hedeflerime ulaştıracak bir okul. Bize çok 
güzel rehberlik ediyor. Hedeflerime ulaşmak 
istiyorum ve kolej sayesinde hedeflerime ula-
şacağıma inanıyorum.

Gaziantep Kolej Vakfı çok köklü ve önemli bir eğitim 
kurumu. Marka bir okulda okuduğumun bilincindeyim. 
Cerrahpaşa Üniversitesi’nde İngilizce tıp okumak 

istiyorum. Kolej, bana istediğim üniversiteyi kazandıracak, 
hedeflerime ulaştıracak bir okul. 

6

öğrencilerimizden
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Etkinlikler

Yeni eğitim öğretim yılına 
törenle başladık

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Okulları, 2015-
2016 eğitim-öğretim yılına görkemli bir tö-
renle başladı. Okullarımız kuruluşunun 52. 
yılında kapılarını yeni eğitim-öğretim yılının 

coşkusuyla açtı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 
aziz şehitlerimizin manevi huzurunda yapılan saygı 
duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan törenin açılış ko-
nuşmasını yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Mü-
fit TAŞLıYAr, tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimi-
ze sağlıklı ve başarılı bir dönem diledi.

G

29 Ekim kutlandı uMHurİYETİMİzİN 92. 
kuruluş yıldönümü Ga-
ziantep Kolej Vakfı Özel 
Okullarında birbirinden 

coşkulu törenlerle kutlandı. 
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 
Müdürü ülkü Ulutaş’ın açılış ko-
nuşması ile başlayan tören GKV 
Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci-
lerimizin seslendirdiği Cumhuriyet 
şarkılarıyla devam etti. Korodan 
sonra “ Cumhuriyet Güncesi” adlı 
teatral gösteriyle devam etti. Bir 
İngiliz Gazetecisin Cumhuriyet ku-
rulurken Ankara’ya gelip Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa ile yaptığı röportaj-
ları ve anılarını anlatan gazeteci, 
yaşadıklarını ve gördüklerini anla-
tırken lise öğrencilerinin yaptıkları 
canlandırmalar izleyicilere duygu 
dolu anlar yaşattı. Öğrencilerimizin 
Türk halkının kahramanlık simge-
si zeybek oyunu ve çağdaşlaşma-
nın zarif adımlarını yansıtan vals 
gösterisi büyük beğeni ile izlendi. 
10.Yıl Marşı  eşliğine sahne  alan  
bayrak grubu, izleyenleri büyüledi.

C
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Etkinlikler

ürKİYE Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temeller üze-
rinde yükselten Ulu Önder Atatürk aramızdan 
ayrılışının 77. yılında, Gaziantep Kolej Vakfı Özel 
Okullarında saygıyla anıldı. GKV Özel Anaoku-

lu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Fen 
ve Anadolu Liseleriyle Cemil Alevli Kolejinde düzenlenen 
anma törenlerinin yanı sıra GKV Özel Okulları eğitim kam-
püsünde genel bir anma töreni de gerçekleştirildi.
GKV Özel Ortaokul öğrencilerimizin hazırladıkları “Atatürk’ü 
Anmak ve Yaşatmak” adlı oratoryo izleyenleri adeta büyü-
ledi. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu başkanımız Sayın 
Nüket Ersoy, eşi Celal Ersoy ve Kolej Vakfı Yönetim Kurulu 
üyelerinin de izlediği program çok takdirle karşılandı. GAzİANTEp Kolej Vakfı Özel Okulla-

rı 4-G Sınıfı öğrenci velileri tarafından 
organize edilen Ankara ziyaretinde 
Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenci ve ve-
liler törenle mozoleye çelenk bıraktılar, 
ardından Panorama Müzesi’ni gezdiler.
Öğrencilerin Atatürk’ü daha yakından 
tanımaları ve onun hakkında daha faz-
la bilgiye sahip olmalarını sağlamak 
amacıyla düzenlenen gezide öğrenci-
ler Atatürk’ün mozolesine törenle çe-
lenk koydular ve Anıtkabir Panorama 
Müzesinde Kurtuluş Savaşı hakkında 
yetkililerden bilgiler aldılar.

T
ulu önderimizi andık Anıtkabir 

ziyareti

TATürK Haftası 
ekinlikleri kapsamın-
da Araştırmacı-Yazar 
Öner Yağcı’yı tarafın-

dan “Atatürk’ün Emanetlerine 
Sahip Çıkmak” konulu söyleşi 
düzenlendi.
GKV Özel Okulları, Araştırma-
cı Yazar Öner Yağcı’yı ağırladı. 
GKV Mütevelli Kurulu Başkanı 
Nüket Ersoy, Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal Ersoy, GKV Özel 
Okulları Genel Müdürü Müfit 
Taşlıyar ile çok sayıda idareci 
ve öğretmenin de katıldığı söy-
leşide öğrencilere Atatürk’le il-
gili birçok konuda bilgiler veren 
Araştırmacı Yazar Öner Yağcı 
“Bir ulusun uyanışını ve ba-
ğımsızlık temelinde yükselen 

Cumhuriyetimizi kurup bize 
emanet eden bir büyük insa-
nın gerçekleştirdiklerini adım 
adım yok etmeye çalışanlara 
karşı onu sahiplenmek, onun 
emanetini geleceğe taşımak 
sorumluluğu , aynı zamanda 
insan olma sorumluluğudur. 
dedi. Konuşmasının son bö-
lümünde Atatürk ilke ve inkı-
laplarına toplum olarak sahip 

çıkmak gerektiğinin de altını 
çizen Araştırmacı Yazar Yağcı 
öğrencilerin sorularını da ya-
nıtlayarak kitaplarını imzaladı. 
GKV Özel Okullarının konu-
ğu olarak geldiği Gaziantep’i 
çok beğendiğini de ifade eden 
ünlü yazar kurtuluş savaşında 
Gaziantep’in ve Gazianteplile-
rin yazdığı destanın unutulma-
sı olduğunu ifade etti. 

A
“Atatürk’ün Emanetlerine Sahip Çıkmak” 

konulu konferans büyük ilgi gördü
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Etkinlikler

Lu Önder Atatürk, 
aramızdan ayrılışının 
77. yılında, Gaziantep 
Kolej Vakfı Özel Okul-

larında saygıyla anıldı. Atatürk 
haftası kapsamında Hacettepe 
üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Ayten Sezer 
Arığ’ın konuşmacı olarak katıl-
dığı “Atatürk ve Çağdaşlaşma” 
konulu bir konferans düzenledi.
Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ yap-
tığı konuşmasında; “Bugün 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 

77. yılında minnet ve özlemle 
anıyor ve manevi huzurunda 

saygıyla eğiliyoruz. Tüm yaşa-
mını ‘Söz konusu vatansa, gerisi 
teferruattır’ temeli üzerine ku-
ran, ‘İcap ettiği zaman en büyük 
hediyem olmak üzere, Türk mil-
letine canımı vereceğim’ diyen 
Ulu Önderi anlatabilmek için da-
kikaların değil, günlerin yetersiz 
kalacağını biliyoruz. Bildiğimiz 
ve tüm dünyanın kabul ettiği 
çok önemli bir gerçek, bu müs-
tesna devlet adamının modern 
Türkiye Cumhuriyeti tarihine 
yön veren kişi olduğudur”  di-
yerek programı ilgiyle izleyen 
GKV öğrencilerinin sorularını 
da yanıtladı.

AzİANTEp Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları 
öğretmenleri düzenlenen baloda gönüllerin-
ce eğlendi. GKV Özel Okulları’nın sürekli ken-
disini yenileyen bir eğitim kurulu olduğunun 

altını çizen GKV Mütevelli Kurulu Başkanı Nüket Er-
soy, 52 yıldır Türkiye’nin eğitim alanındaki en önemli 
kurumu olmayı sürdürdüklerini ifade etti. Bir otelde 
düzenlenen baloda bir araya gelen GKV Özel Okulla-
rı idareci ve 
öğ ret men-
leri gecenin 
geç saatle-
rine kadar 
gönüllerine 
göre eğlendi.

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Okul-
ları 24 Kasım Öğretmenler Günün-
de öğretmenlerine ne kadar değerli 
olduklarını hissettirdi. GKV Özel 

Okulları Genel Müdürü Müfit TAŞLıYAr, Ge-
nel Müdür Yardımcıları Kasım ATEŞ ve Can 
HOŞCAN ile birlikte öğretmenleri sınıfların-
da ziyaret ederek öğrencilerin önünde öğret-
menlere sundukları çiçekle onurlandırdılar. 
Ayrıca Öğrenci Meclisi de hazırladıkları prog-
ramla öğretmenlerinin bu çok anlamlı günü-
nü kutladı.

u

G
G

GKV’de Ayten Sezer Arığ söyleşisi

öğretmenler 
baloda buluştu

GKV Özel 
Liselerinden 24 

Kasım öğretmenler 
Günü kutlaması
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AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Li-
seleri öğrencileri Gaziantep’in 
kurtuluşunu coşkuyla kut-
ladı. Gaziantep’in düşman iş-

galinden kurtuluşunun 94. yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
program tiyatral gösteriler, yöresel halk 

oyunları ve Gaziantep’in savunmasın-
da önemli rol oynayan kahramanların 
canlandırıldığı oratoryo ile tam bir gör-
sel şölen şeklinde gerçekleştirildi. 10. Yıl 
Marşı’nın sahnede bayraklar eşliğinde 
hep bir ağızdan coşkuyla söylenmesiy-
le sona eren program çok beğenildi.

G

25 Aralık
Gaziantep’in Kurtuluş Töreni

AzİANTEp Küçükler ve Yıldızlar İl Bi-
rinciliği Satranç turnuvasına damgasını 
vuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okul-
ları öğrencileri şampiyonada dört birin-

cilik ve dört ikincilik elde etti.
Gaziantep Gençlik Hizmetleri spor İl Müdürlüğü, 
M1 Gaziantep AVM ve Gaziantep Satranç İl Tem-
silciliği tarafından gerçekleştirilen Gaziantep 
Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Satranç turnu-
vasına katılan GKV Özel Okulları öğrencileri elde 
ettikleri başarılarla göz doldurdu. Turnuvaya 9 
yaş bayanlar kategorisinde katılan Dila Baloğlu 
birinciliği elde ederken 10 yaş erkekler kategori-
sinde Ömer ışık’ta gurubundaki şampiyonluğu 
göğüsledi. 12 Yaş Genel Kategorisinde birincilik 
kürsüsüne çıkan GKV’li Umut Barış İnanç’ın yanı 
sıra 16 Yaş Genel Kategorisinde de birinciliği yine 
GKV’li Barış Uğur kazandı. Şampiyonaya katılan 

GKV’li rabia Taşar ise 7 Yaş Bayanlar Kategorisin-
de il ikinciliğini kazandı. 9 Yaş Genel Kategorisin-
de Kaan zencirkeser ve Onur Utku Batmaz ikin-
ciliği elde ederken 13 Yaş Bayanlar Kategorisinde 
Hatice Mislina Bozkurt’ta il ikinciliğini elde ederek 
turnuvada adından sıkça söz ettiren sporcular 
arasındaki yerini aldı. 

G

Satranç şampiyonasında 
GKV’lilerden dört birincilik
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KV Özel Ortaokulu, öğrencilerini kitap 
okumaya teşvik etmek, farklı kitaplarla 
tanıştırmak, kitapların yazarlarıyla bir 
araya getirerek onlara olumlu bakış açı-

sı kazandırmak amacıyla Çukurova TüYAP Kitap 
Fuarı’na katıldı.
Fuarı ziyaret eden öğrencilerimiz ünlü yazarlar-
dan Gaziantep’in kültür elçisi Ahmet ümit başta 
olmak üzere Gülse Birsel, üstün Dökmen, Mus-
tafa Armağan, Canan Tan, Murathan Mungan, 
Ercan Kesal, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Yekta Ko-
pan, Gülten Dayıoğlu, Mavisel Yener, Ece Temel-
kuran, Kahraman Tazeoğlu, Alya Öztanyel, Behiç 
Ak, Aret Vartanyan, Aytül Akal, Ömer Sevinçgül, 
Engin Alan,  Senai Demirci, Fatih Yağcı, İpek On-
gun, Hikmet Anıl Öztekin, Cemalnur Sargut, Sibel 
Eraslan, İsmail Saymaz, Yavuz Bahadıroğlu, Pen-
guen Dergisi Çizerleri ve Ot Dergisi Yazarlarının 
da bulunduğu pek çok değerli yazarı, şairi ve çi-
zerle tanışarak onlarla sohbet etme ve aldıkları 
kitapları imzalatma şansı yakaladılar. 

G
GKV’liler TüYAp Kitap fuarı’nda

ğrENcİLErİMİzDE erken yaşlardan baş-
layarak meslekler ve üniversite kültürü-
ne yönelik aidiyet duygusu oluşturmak 
amacıyla Bilkent üniversitesinde düzen-
lenen Gençlik Akademisine katıldık. 9,10 

ve 11. sınıflara ulaşmayı hedefleyen bu programda 
akademik derslerin yanı sıra “Spor, havuz, rollhou-
se, mozaik çalışması, rüzgâr tüneli, DNA nasıl elde 
edilir, tartışmalı film gösterimi, spagetti ile mutfak-
tayız” gibi sosyal faaliyetlere de yer verildi.

Ö

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Anaokulu 
İlkokulu ve Ortaokulunun yer aldığı 
“Kolaj Sanatı” isimli resim sergisi bü-
yük ilgi gördü.

Gaziantep Kolej Vakfı sanat etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen sergide gazete ve geçmişte 
çok kullanılan ve nostalji esintileri hissettiren 
saman kağıtlarının sanal buluştuğu bu sergide 
toplam 30 eser yer aldı.

G
Bilkent Gençlik 

Akademisi

‘’Kolaj Sanatı’’ 
isimli resim 

sergisi



GAZİANTEP KOLEJ VAKFI MEZUNLARI

www.gkv.k.12.tr
87

Etkinlikler

KuLuMuzuN Avrupa Gençlik Par-
lamentosu Kulübü öğrencilerinden 
Yağmur İşsever, Ata Güler, Selin Umay 
Akhan, Selin Bayrak, Dilara Petek, 

zeynep Arpacıoğlu, ronaysu Taylan ve Jiwon 
Shim; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Demet 
Tekerekoğlu liderliğinde 3. Ulusal Enka Gençlik 
Forumu etkinliğine katıldılar. Öğrencilerimiz 
dört gün süren bu etkinlikte Anayasal Haklar, 
Ekonomi, Uluslararası Ticaret, Sivil Haklar ve 
Özgürlükler, Kamu Sağlığı ve Dışişleri Komite-
lerinde yurt içindeki farklı okullardan katılan 
yaklaşık 240 öğrenci ile birlikte, hiçbir kısıtlama 
olmadan politik, sosyal ve kültürel konuları İn-
gilizce olarak derinlemesine tartıştılar.

O

Avrupa Gençlik Parlamentosu 
Kulübü Enka Youth forum’da

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Lise-
leri Proje Ekibi öğrencileri, sürdür-
mekte oldukları “Demokrasi Bilinci” 
başlıklı projelerinin ilk adımı olan 

“Dış Görünüşe Göre Yargılamayalım” temalı 
eğitimlerini, GKV Özel Okulları Anaokulunda 
miniklere slayt ve tiyatro gösterisiyle gerçek-
leştirdiler. Proje ekibi verilen eğitimin sonu-
cunda kişilerdeki her çeşit farklılığın, iletişime 
ve insanların toplum yaşantısındaki rollerine 
engel olmadığı bilincini verdi. Bu eğitimlerle 
çocuklara küçük yaşta demokrasi bilincini 
yerleştirmeye çalıştıklarını belirten Proje reh-
ber öğretmeni Nursev Kadıoğlu, daha sonra 
uygulanacak farklı temalarla eğitime devam 
edeceklerini söyledi.

G

“Dış Görünüşe Göre 
Yargılamayalım” 

eğitimi

üNYA okulları arasında “En İyi Proje Ödü-
lünü kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel 
Liseleri “Engelsiz Düşünceler” proje ekibi 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i 

ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi. 
Uluslararası ıCT Seagulls Bilişimci Martılar yarış-
masında Gaziantep Kolej Vakfı “Engelsiz Düşünceler” 
proje ekibi “Engellilere Empatiyi Arttırma” projeleriyle 
en yüksek puanı alarak “The Best Project” (En iyi proje 
) ödülünü kazanarak Gaziantep’in ve Türkiye’nin gu-
ruru olmuştu. Projede görev alan öğrenciler ve Proje 
rehber Öğretmenleri Nursev Kadıoğlu Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamın-
da ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdiler.

d

GKV’liler dünya 
birincisi projelerini 

Başkan Şahin’e tanıttı
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üNYADA her gün olumsuz ya-
şam koşulları, savaşlar veya kötü 
muameleye maruz kalarak onlar-
ca çocuk yaşamını yitirmektedir. 

Böylesi önemli bir konuda Gaziantep Kolej 
Vakfı Özel Okulları “Biz Geleceğiz, Gelecek 
Bizim” sloganıyla yola çıkarak Dünya Çocuk 
Hakları Gününe dikkat çekmek ve farkında-
lık yaratmak için bir dizi etkinlik hazırladı. 
Bu önemli gün ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin 
ve okul temsilcisi Naz Durakoğlugil ve Okul 
Temsilcisi Yardımcısı rüzgar Erçen’in de ka-
tıldığı farklı etkinliklerle kutlandı.

d

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğren-
cileri ‘Bir Dilek Tut’ Projesi kapsamında önce-
den dileklerini öğrendiği Alparslan İlköğretim 
Okulu ana sınıfı öğrencilerini hediye yağmu-

runa tuttu. Anneleri ve öğretmenleriyle birlikte Alpars-
lan İlköğretim Okulu ana sınıfını ziyaret eden Gazian-
tep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri beraberlerinde 
getirdikleri hediyeleri dilek sahibi öğrencilere hediye 
ettiler. Proje hakkında bilgi veren GKV Özel Anaokulu 
Müdiresi Gökçe Bulut, “Farklı bir okulda eğitim öğren 
öğrencilerle bir araya gelerek ortak etkinlikler yapabil-
menin, paylaşmanın güzelliklerini hep birlikte yaşadık. 
Emeği geçen velilerimize, öğretmenlerimize, bizleri bü-
yük bir özenle ağırlayan Alparslan İlköğretim Okulu 
idareci ve öğretmenlerine, öğrenci ve velilerine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

G
VLErİNDE yetiştirdikleri evcil 
hayvanlarıyla birlikte okula gelen 
GKV Özel Anaokulu öğrencileri 
birbirinden farklı türlerden oluşan 

hayvanları okul fuayesinde bir araya getirdi. 
Canlılar dünyasını mercek altına alan mi-
nik öğrencilerin hayvan sevgisi ise herkesi 
duygulandırdı. GKV Özel Anaokulu Müdire-
si Gökçen Bulut, “Evcil Hayvanımla Okula 
Geliyorum Projesi çocuklarımızın dünyayı 
paylaştığımız diğer canlıların yaşam hakla-
rına saygılı olması ve onlarla birlikte yaşa-
manın keyfini yaşaması amacıyla düzenle-
diğimiz bir etkinliktir” dedi.  

e

“Dünya Çocuk Hakları Günü” kutlandı

GKV’li miniklerden 
hediye yağmuru

‘Evcil Hayvanımla 
okuldayım’

projesi ilgi gördü
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opLuMA Hizmet Kulübü etkinlikleri kapsamında 
17 Şubat 2016 Çarşamba günü GAP Görme Engel-
liler İlkokulu ziyaret edildi. Öğrencilerimiz, görme 
engelli ilkokul öğrencilerinin eğlenmesini ve hoşça 

vakit geçirmesini sağlamak için hazırladıkları bir skeci sah-
neledi. Küçük öğrenciler programda okunan fıkralar, şiirler ve 
hikâyelerle eğlenceli dakikalar geçirdiler ve kolejli ablalarına 
ve abilerine çok teşekkür ettiler.

T

opLuMA Hizmet Kulübü 
üyesi öğrenciler, Gaziantep 
Huzurevini ziyaret etti. Yaş-
lıları mutlu etmek, onların 

yalnızlıklarını bir nebze olsun unut-
turmak için hediyeler alarak Huzu-
revine giden öğrencilerimiz, oradaki 
yaşlılarla tanışıp, sohbet ettiler. Hu-
zurevindeki yaşlılar da  öğrencileri-
mizin ziyaretinden çok mutlu oldular, 
onlara teşekkür edip öğütler verdiler. 

zDEBİr’İN Türkiye genelinde yaklaşık 
10 bin öğrencinin katılımıyla yaptığı 
YGS Deneme Sınavı’nda Gaziantep Ko-
lej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi Eylül 
Kasapoğlu Türkiye 4.sü, Gaziantep sıra-

lamasında sayısal puan türünde il 2.si, eşit ağırlık 
puan türünde il 1.si oldu. GKV Özel Fen ve Anadolu 
Lisesi, Türkiye geneli ilk 1000 sıralamasında ise 
YGS 1 puan türünde 27 derece, YGS 2 puan türün-
de 28 derece, YGS 3 puan türünde 28 derece, YGS 
4 puan türünde 26 derece, YGS 5 puan türünde 28 
derece, YGS 6 puan türünde 29 derece olmak üze-
re ilk binde toplam 166 derece elde etti.

T

Ö

KV Özel Okulları tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen 
Genç Meclis bu yıl da yoğun 
ilgi gördü.

Gaziantep ili genelinde 10 okul ve 120 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 
Genç Meclis 2016’nın Meclis Başkan-
lığını GKV öğrencilerinden Oğulcan 
Cenkçimenoğlu üstlenirken Başbakan-
lığı Ece Oğuzhan, Baş organizatörlük 
görevini ise Oya Suran üstlendi. GKV 
Özel Okulları Lise Müdürü Sayın ülkü 
Ulutaş, bu gençlik platformlarının lise 
öğrencileri arasında hem demokrasi 
bilincini yerleştirdiğini hem de öğren-
cilerin ülkenin sorunları üzerinde dü-
şünmelerini sağladığını ve öğrencilerin 
böylece ülke sorunları ile ilgili farkında-
lık kazandıklarını ifade etti.

G

GAp Görme Engelliler 
okulu ziyareti

GKV Liseleri 
öğrencileri huzurevini 

ziyaret etti

Türkiye geneli
YGS deneme sınavında

Türkiye 4.lüğü

Genç Meclis 
yoğun ilgi gördü
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KV Özel Liseleri MUN Kulübü, ODTü Ge-
liştirme Vakfı Ankara Okulları(GVO)  ta-
rafından organize edilen “MCMUN 2015 
Konferansı”na katıldı. C10A sınıfı öğrenci-

si Ece Yağcı ve F9A sınıfı öğrencisi İrem Ateş, Hin-

distan ve İran ile ilgili kendilerine verilen konulara 
yaklaşımı, sorunları değerlendirmesi ve çözüm 
önerilerini sundukları açılış konuşmasıyla bol al-
kış alan elçilerden oldular. MUN Kulübü öğrencimiz 
Oya Suran ise En iyi Delege Ödülüne layık görüldü. 

G
GKV McMuN 2015 Konferansı’nda

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri 
katıldıkları ulusal ve uluslararası etkinliklerde 
yaptıkları çalışmalar, sunumlar ve yaratıcı dü-
şünceleriyle büyük takdir topluyor. 

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 12-15 Şubat tarihinde 
İstanbul içinden ve dışından liselerin katılımı ile düzen-
lenen Vıı. TED İstanbul Ulusal Forumuna iki okul olarak 
katıldı. Anadolu ve Fen Lisesinden Onur Bediroğlu, Furkan 
Atmaz, Batuhan Yaşar, Ata Demirçubuk, Bedia Özyurt, 
Tuğba Göğüş, Defne Özmen; Gaziantep Cemil Alevli Kole-
jinden Yağmur İşsever, Elif Dinç, İlayda Dayıoğlu, Berhan 
Öngen, Kemal Ayalp, Mustafa Erbağcı adlı öğrenciler de-
lege olarak Oğulcan Cenkcimenoğlu ve Begüm Koçer adlı 
öğrenciler yönetici olarak öğretmenleri Burcu Altınbaş ve 
Özlem Kara rehberliğinde katıldı.

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel 
Okullarından düzenlenen bir 
söyleşiyle veli ve öğrencilere 
Teknoloji Bağımlılığı anlatıldı. 

21.yüzyıl dünyasının teknoloji ağırlıklı bir 
dünya olmasıyla birlikte dikkat edilme-
diği sürece teknolojinin insanlar üzerin-
de bir bağımlılık oluşturacağını belirten 
GKV Özel Okulları rehberlik Öğretmeni 
İpek Kundak öğrenci ve velilere yönelik 
gerçekleştirilen söyleşide çeşitli uyarılar-
da bulundu. Kundak yaptığı değerlendir-
melerde teknoloji bağımlılığının tanımı, 
temel risk faktörleri, belirtileri, evreleri; 
teknoloji bağımlılığının neden olduğu so-
runlar ve çözüm stratejileri konusunda 
öğrenci ve velileri bilgilendirdi.

G

G

Vıı. TED İstanbul 
Çalıştayı düzenlendi

‘Teknoloji 
Bağımlılığı’ 

semineri
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AzİANTEp Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, Şehit-
kamil Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldız Er-
kekler Basketbol Cumhuriyet kupasını kazanarak 
şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

GKV Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol takımı, Cumhuri-
yet Kupası’nda yenilgisiz şampiyon oldu. Turnuvada kendi 
gurubundaki Adnan A.Ş. Ortaokulu’nu 64-40, Özel Seçkin 
Ortaokulu’nu 56-23, Tuncay Aykaç Ortaokulu’nu 68-19 gibi 
farklı skorla yenerek finale yükselen GKV Özel Ortaokulu 
Yıldız Erkekler Basketbol takımı finalde de Özel Sanko Or-
taokulu müsabakasında ise 72-38’lik skor elde etti. 

AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Li-
seleri, öğrencilerini çok dona-
nımlı kurslarla YGS ve LYS için 
hazırlamaktadır ve bunun ilk 

meyvelerini Türkiye geneli başarılarla 
elde etmiştir. GKV Özel Fen Lisesi öğren-
cisi Eylül Kasapoğlu TÖDEr’in düzenle-
diği Türkiye Geneli Deneme Sınavı’nda 
Türkiye 22.si ve il 1.si oldu. Öğrencileri-
miz çeşitli puan türlerinde 39 Türkiye 
derecesi elde etti. 

G

G

GKV özel okulları 
şampiyonluğa 

doymuyor

TöDEr Türkiye 
geneli deneme 

sınavı il 
birinciliği

KuLLAr Arası Gençler (kız/erkek) yüz-
me il birinciliği müsabakalarında Ga-
ziantep Kolej Vakfı Özel Okulları spor-
cuları 18 altın ve 4 gümüş madalya ile 

takım halinde il birinciliğini kazandılar. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 
Gaziantep’ten birçok okulun katıldığı şampiyo-
nada 18 altın ve 4 gümüş madalya alan Gazi-
antep Kolej Vakfı Özel Liseleri elde ettiği büyük 
başarının yanı sıra takım halinde de il birinciliği 
kürsüsüne çıktı. Sevgi İrem Gökkoruk 4 altın, 
Bedri Yapar 6 altın ve GKV’li milli sporcu Mus-
tafa Kara 4 altın 2 gümüş madalya ile şampiyo-
naya birinci olarak damgalarını vurdular. Yarış-
maların favori isimlerinden Deniz İlker Öz 2 altın 

2 gümüş,  zeki Güleç 2 altın madalya aldı. GKV 
yüzme takımında yer alan Berkay Balık, Emin 
Kaan Yolcu aldıkları puanlarla takımımızın şam-
piyon olmasında önemli katkıda bulundular. 

O

Yüzmede 18 altın 4 gümüşle 
rekor kırdık
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ürKİYE’NİN en büyük liseler arası müzik 
yarışmasında Türkiye 1.si olan GKV Özel 
Liseleri orkestrası, okullarına tam teçhi-
zatlı bir müzik stüdyosu kazandırdı. Bos-

tancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Vodafone 
Freezone 18. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda 
“En İyi İcra” kategorisinde Türkiye 1.si olan GKV 
Özel Liseleri Orkestrası üyeleri ödüllerini aldı. Se-
lim Barlık, Ceyda zorer, Burcu Bağlama, Görkem 
Öztosun, Deniz İlker Öz ve zeki Güleç’ten oluşan 
grup “The Doobie Brothers ın Long Tarin running” 
adlı müzik parçasını yorumlamıştı. Grubun solisti 
Ceyda zorer gösterdiği performansla “En İyi Kız 
Solist”  kategorisinde de 3.lük ödülüne layık gö-

rülmüştü. Ayrıca GKV Özel Liseleri orkestrası bu 
güzel başarıları ile okullarına tam donanımlı bir 
müzik stüdyosu da kazandırdı.

T
Vodafone müzik odası armağanı

SpANYA’NıN zaragoza 
kentinde gerçekleşen 4. 
Uluslararası Hiber’15 EYP 
Forumu’na Türkiye’yi tem-
silen katılan Gaziantep Ko-

lej Vakfı Cemil Alevli Koleji Öğ-
rencisi Oğulcan Cenkçimenoğlu 
gösterdiği performansa dikkat 
çekti.
Türkiye’nin yurt dışında çeşit-
li platformlarda tanıtılmasında 
katkı sağlayan GKV Özel Okulla-
rının 53 yıldır üstlendiği misyonu 
başarıyla yerine getirdiğini ifade 
eden Genel Müdür Müfit Taşlıyar 
öğrencilerin dünya standartla-
rında yetiştirildiğini belirterek 
“Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da gerek okulumuz gerek-
se öğrencilerimiz birçok yurt dışı 
etkinliğinde önemli görevler ala-
rak ülke tanıtımına büyük katkı-
lar sağlamışlardır. Bu yıl Avrupa 
Gençlik Parlamentosu delegeliği-

ne seçilen öğrencimiz Oğulcan 
Cenkçimenoğlu’nu ve konferans-
ta görev alan tüm gençleri kutla-
rım” dedi.

AVrupA GENÇLİK 
pArLAMENToSuNDA
GKV’NİN AYAK SESLErİ
Oğulcan Cenkçimenoğlu “Avru-
pa Gençlik Parlamentosu çatısı 

altında organize edilen ve delege 
olarak davet edildiğim ilk resmi 
uluslararası konferans olan Hiber 
2015 EYP ‘e katıldığım için çok 
mutluyum. İspanya’nın zarago-
za şehrinde bir araya geldiğim ve 
yaklaşık 25 ülkeden katılan dele-
gelerle geçirdiğim bu 9 gün keli-
melerle tarif edilemeyecek kadar 
güzel, eğlenceli ve ayni zamanda 
çok değerli bir deneyim oldu be-
nim için. Farklı kültürlerden aynı 
amaç için bir araya geldiğimiz 
komitelerde sayısız arkadaşlık-
ların yanı sıra Eurovillage adi 
verilen etkinlikle birlikte onların 
sadece kişiliklerini değil gelenek-
lerini ve kültürlerini de yakından 
tanıma ve anlama fırsatı buldum. 
Bu tür organizasyonlarda yer 
almamıza olanak tanıyan başta 
öğretmenlerim olmak üzere GKV 
Cemil Alevli Koleji ‘ne çok teşek-
kür ederim“ dedi.

i

oğulcan cenkçimenoğlu
İspanya’da Türkiye’yi temsil etti



GAZİANTEP KOLEJ VAKFI MEZUNLARI

www.gkv.k.12.tr
94

Etkinlikler

rGAN bağışı bilincinin geliştirilmesi, genç 
neslin organ ve doku bağışı konusunda 
teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalık 
yaratmak amacıyla okulumuzda ‘’Organ 

Bağışı Farkındalık” Haftası organize edildi.
GKV Cemil Alevli Koleji CAS programı kapsamın-
da 1 hafta boyunca süresince GKV Uluslararası 
Bakalorya Programını uygulayan Cemil Alevli Ko-

leji 10. Sınıf öğrencileri tarafından birçok aktivite 
düzenlendi. Öğrencilerin yaratıcı güçlerini, iletişim 
becerilerini kullanarak içinde yaşadıkları toplumun 
sorunlarına sorumluluk bilinci içinde gösterdikleri 
performans göz doldurdu. Organizasyon çerçeve-
sinde Gaziantep üniversitesi Organ Nakil Birimi So-
rumlusu Prof. Dr. Sacit Çoban da bir sunum gerçek-
leştirerek organ bağışının önemi vurguladı.

O

Yaşamak güzel yaşatmak da!

KV Cemil Alevli Koleji C9A ve C10A sını-
fı öğrencileri Akyılmaz rehabilitasyon 
Merkezini ziyaret etti. Gaziantep Mutlu-
luğun Adresi Derneği ve GKV Özel Okul-

ları Cemil Alevli Koleji CAS programı kapsamın-

da organize edilen etkinlikte; öğrencilerin down 
sendromu konusunda bilgilenmesi, down send-
romlu çocukları tanımaları ve down sendromlu 
olmanın ne anlama geldiği konusunda farkında-
lığın arttırılması hedeflendi.

G

Sosyal sorumluluk projeleri 
hız kesmiyor
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Anaokulunda 
‘Shopping Day’

ocuKLArDA olumlu 
temel alışkanlıkla-
rın kazandırıldığı en 
kritik yaşlar 3-10 yaş 

aralığıdır. Bu önemli evrede 
özellikle okul öncesi dönem ve 
ilkokul yılları, çocuklara Değer-
ler Eğitimi’nin verilmesi anla-
mında en uygun dönemlerdir. 
Okullar, çocuklar için bu altın 
çağda her bir değeri titizlikle 
ele alarak onların güzel yaşam 
alışkanlıkları ve becerileri ka-
zanmalarında büyük önem 
taşımaktadırlar. Değerler eği-
timi, toplumun içinde samimi, 
insancıl, saygılı, kendisinin ve 

yaşadığı toplumun sorumlu-
luğunu alan, bilinçli bireylerin 
yetiştirilmesi anlamında son 
derece önemlidir. Bu eğitim 
kapsamında; anaokulu öğren-

cilerine farklı engelli grupların 
beklentileri, onlara nasıl davra-
nılması gerektiği, dışlanmadan 
toplumda eşit koşullarda birlik-
te yaşamanın önemi anlatıldı.

İLİN doğal bir etkinlik oluşu nedeniyle GKV 
Özel Okullarında dil öğretiminde tek bir yön-
tem uygulamak yerine, bir dil atmosferi oluş-
turulmaktadır. Bu atmosferde, her öğrenciye 

dil öğrenme olanağı ve ortamı sağlanmaktadır. Bu 
bağlamda Anaokulumuzda dili işlevsel hale getirmek 
için Anaokulu İngilizce Öğretmenlerinin hazırlamış 
olduğu “shopping day” günü minik öğrenciler tarafın-
dan çok sevildi. Amacımız; İngilizce kullanımının sa-
dece dersliklerle sınırlı kalmamasının ve dili pratikte 
de kullanmasını sağlamak ve öğrencilerimizin özgü-
venlerini geliştirmektir.

Ç

d

Anaokulu öğrencilerimiz engelliler 
konusunda bilinçlendiriliyor

ooKıNG Class etkinliğinde öğrenci-
lerimizin İngilizceyi günlük yaşam-
la ilişkilendirerek daha eğlenceli öğ-
renmeleri sağlandı. İngilizce şarkılar 

eşliğinde leziz kurabiyeler yapan minikler 
kendi yaptıkları kurabiyeleri aileleriyle birlik-
te yediler.

C
“cooking class” 
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ürKİYE’NİN çeşitli 
illerinden lise öğrenci-
lerinin katıldığı ı. Ga-
ziantep Kolej Vakfı Fo-

rumu (KOLUF 2016) düzenlenen 
kapanış töreniyle çalışmalarını 
tamamladı. 200 delegenin ka-
tıldığı formun başarılı geçtiğini 
ifade eden GKV Özel Okulları Ge-
nel Müdürü Müfit Taşlıyar orga-
nizasyonun her yıl geliştirilerek 
devam edeceğini belirtti. 

Gaziantep Ticaret Odası toplantı 
salonunda yapılan forumda, Tür-
kiye ve dünya genelinde oldu-
ğu gibi AB ülkelerinde yaşanan 

sorunlar masaya yatırıldı. GKV 
Özel Okulları Genel Müdürü Mü-
fit Taşlıyar, “Gaziantep Kolej Vakfı 
Özel Okulları akademik çalışma-

larının yanı sıra sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetleriyle 
de ülkemizin gelişmesine katkı 
sağlamayı sürdürüyor. Son ola-
rak Türkiye genelinde düzenle-
diğimiz ve birçok farklı illerden 
birçok lisenin öğrencisiyle temsil 
edildiği ı. Gaziantep Kolej Vakfı 
Forumu KOLUF 2016 başarıyla 
tamamlandı. Gençlerimiz birçok 
konuyu masaya yatırarak oluş-
turdukları komisyonlarda tartıştı 
ve kendilerince sorunlara çözüm 
önerileri hazırladı. Organizasyo-
numuza katılan ve destek veren 
üsküdar Amerikan Koleji, TED 
Bursa Koleji, TED Kayseri Koleji, 
TED Hatay Koleji, TED Mersin Ko-
leji, Gaziantep Bahçeşehir Koleji, 
Bilfen Kayseri Koleji, Vedat Top-

çuoğlu Anadolu Lisesi, Tarsus 
Amerikan Lisesi, Ankara Final 
Okulları, Özel ırmak Anadolu Li-
sesi, İzmir Cengiz Aytmatov Sos-
yal Bilimler Lisesi, Özel Maltepe 
Uğur Anadolu Lisesi, Özel SAN-
KO Koleji’ne, ve kurumlarımızda 
görev yapan öğretmen ve idare-
cilerimizle forumun başarıyla ta-
mamlanmasında gecesini gün-
düzüne katarak aldıkları büyük 
sorumlulukları başarıyla yerine 
getiren öğrencilerimize teşekkür 
ederim” dedi.
GKV Özel Liseleri Müdiresi ülkü 
Ulutaş ise 1. Gaziantep Kolej Vakfı 
Forumunda güncel sorunlarının 
başarıyla masaya yatırılarak, çö-
züm önerilerinin üretildiğini ifa-
de etti. 

T

‘KoLuf’ 2016
gençliğin kalbi Gaziantep 

Kolej Vakfında attı 
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AzİANTEp Koleji 
Vakfı’nın dijitalleşme 
endeksi yüzde 65 ile 
il ortalamasının üze-

rine çıktı.
Vodafone’un araştırmasında 
Gaziantep Koleji Vakfı (GKV) 
dijitalleşmede başarı sağlayan 
kurum örneği olarak dikkat 
çekiyor. 1963 yılında kurulan 
Gaziantep Koleji Vakfı (GKV), 
kar amacı gütmeyen ve kamu 
yararına çalışan bir karşılıksız 
hizmet kuruluşu olarak faali-
yetlerini sürdürüyor. Gaziantep 
Koleji Vakfı, bugün 120 dersliği 
bulunan, anaokulundan liseye, 
tam donanımlı bir eğitim kam-
püsünde 7 bin metrekare açık 
ve 23 bin 100 metrekare kapalı 

alanda bin 800 öğrenciye eği-
tim veriyor. Vakfın dijitalleşme 
endeksi, yüzde 65 ile Gaziantep 
il ortalamasının üzerinde bulu-
nuyor. Vakıf, Vodafone tarafın-
dan önerilen diğer çözümlerle 
dijitalleşme endeksini yüzde 
95’e kadar yükseltme potansi-
yeline sahip bulunuyor. Gazian-
tep Koleji Vakfı, Vodafone Yarına 
Hazırım Ekibinin dijital dönü-

şüm için sunduğu rehberlik ile 
Araç Takip Sistemleri’nden fay-
dalanarak öğrencilerinin ulaşı-
mını maksimum güvenlik ve 
konfor ile sağlıyor. Araç Takip 
Sistemleri uygulanmış servis 
araçlarına Vodafone çözüm or-
taklarının sunduğu yazılımlar 
ile servise bağlı öğrencilerin ad-
resleri tanımlanıyor. Öğrenciler 
evlerinden alınmadan 5 dakika 
önce yaklaşan servis aracının 
bilgisi velinin cep telefonuna 
SMS ile bildiriliyor. Böylece, öğ-
renci ve veli evin dışında servi-
si beklemek zorunda kalmıyor. 
Aynı yazılım sayesinde, servis 
okul binasına girdiğinde, öğren-
cinin güvenle okula ulaştığı bil-
gisi velilere SMS ile bildiriliyor.

G

Gaziantep Kolej Vakfı 
dijitalleşmede bir adım önde

uruLuŞuNuN 53. Yıl 
dönümünü çeşitli et-
kinliklerle kutlayan 
GKV Özel Okullarını zi-

yaret eden AB Bakan Yardımcısı 
Ali Şahin ve beraberindeki heyet 
Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Nü-
ket Ersoy ve Celal Ersoy’a eğiti-
me verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür etti. 
Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Yanmaz, Şehit-
kamil İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Yağcı ile il ve ilçe milli 
eğitim müdürlükleri şube mü-
dürlerinden oluşan heyet GKV 
Mütevelli ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Nüket Ersoy’u ziyaret 
etti. Türkiye’nin en önemli eği-
tim kurumları arasında yer alan 
ve 53.kuruluş yıl dönümünü kut-

layan Gaziantep Kolej Vakfının 
eğitim alanında ülkeye önemli 
hizmetler gerçekleştirdiğini ifa-
de eden Şahin, eğitime verdikle-
ri hizmet ve desteklerden dolayı 
Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’a te-
şekkür etti. Gaziantep’te 1960’lı 
yıllarda yabancı dil ağırlıklı eği-
tim veren bir kurumun olmadı-
ğına dikkat çeken GKV Mütevelli 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Nü-
ket Ersoy da bu önemli eksiğin 
giderilmesi ve gençlerin en az 

bir yabancı dili öğrenebilmesi 
amacıyla yola çıkıldığını ve 1963 
yılından bu yana bu anlamda bü-
yük hizmetler gerçekleştirildiğini 
ifade etti. GKV Özel Okullarının 
gelecek dönemlerde gerçekleş-
tirmeyi hedeflediği projeler hak-
kında da Şahin’e bilgiler veren, 
Nüket Ersoy kurumun büyütül-
mesi ve alanındaki hizmetlerin 
arttırılması için gerekli her türlü 
desteği vermeye devam edecek-
lerini ifade etti.

k

Bakan Yardımcısı Şahin’den 
Nüket Ersoy’a ziyaret
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AzİANTEp Kolej Vakfı Özel Liselerinde 
beden eğitimi zümresi tarafından 2015-
2016 eğitim-öğretim 1. yarıyıl sportif et-
kinlikleri kapsamında sınıflar arası bas-

ketbol turnuvası düzenlendi. Grup usulü yapılan 
müsabakalar coşkulu bir havada ve fair-play or-
tamında gerçekleşti. Öğrencilerimizin  müsaba-
kalara ilgisi çok fazlaydı. Bu da sporun geleceği 
açısından sevindirici bir durumdur. Müsabakalar 
sonunda; 9. sınıfların 1.si FL/9-C, 10.sınıfların 1.si 
AL/-A, 11.sınıfların 1.si FL/11-A oldu. Birincilik elde 
eden gruplara madalyalarını takdim eden GKV 
Özel Liseleri Müdürü Sayın ülkü Ulutaş, öğren-
cilerimizin sportif etkinliklere katılımını ve daha 
aktif olmalarını her zaman desteklediklerini söy-

ledi, öğrencileri tebrik ederek başarılarının deva-
mını diledi.

G

Sınıflararası Basketbol 
Turnuvası

Er yıl geleneksel olarak düzenlenen 
ve Gaziantep’in en önemli turnuva-
larından birisi olan 12. GKV 25 Aralık 
Kurtuluş Satranç Turnuvasında 15 ayrı 

kategoride dereceye giren toplam 90 sporcuya dü-
zenlenen törenle ödülleri verildi.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 
düzenlenen turnuva Gaziantep merkez ve ilçe-
lerinde bulunan çok sayıda okuldan 462 satranç 
sporcusunun katılımıyla gerçekleştirildi. 15 ayrı 
kategoride yarışan sporcular arasında kıyasıya bir 
mücadelenin yaşandığı ifade edilirken, GKV Özel 
Okulları Genel Müdürü Yardımcısı Kasım Ateş  
“2004 yılından bu yana başarıyla gerçekleştirilen 

satranç turnuvamız bu yıl da tamamlanmıştır. 
15 ayrı kategoride yarışan sporcularımız iki gün 
süren turnuvada büyük bir centilmenlik örneği 
göstermiştir. Günlük yaşamın gerçeklerinden or-
taya çıkan bir zihin sporu olan satranç bireyleri 
yaşama hazırlamada ve onların yaşamla sıkı bağ 
kurmalarına yardımcı olan bir strateji geliştirme 
sporu olarak tanımlanmaktadır. Hızlı, sistematik 
ve doğru düşünebilmeye yardımcı olan satranç, 
kişiliği olumlu yönde etkiler ve kendine güven 
duygusunu geliştirir. Turnuvamızın, bireylere 
birçok olumlu özellik kazandıran bu seçkin spo-
runun benimsenmesine yardımcı olacağına ina-
nıyoruz” dedi.

H

12. Satranç Turnuvası 
ödül töreni
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