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MEZUNİYET ÖZEL SAYISI

Sevgili Mezunlar,

Bundan birkaç ay önce sizlere yine

böyle uzaktan seslendiğimizde yaz
döneminin sonlarına doğru sizler
Yansı Eraslan
için bir mezuniyet töreni yapma
Kurucu Temsilcisi
ümidindeydik. Ancak ne yazık ki
yaşanan salgın sürecinde bu
planlarımız da sekteye uğradı ve
sizlere bir kez daha uzaktan
seslenmek durumunda kalıyoruz. Aramızdan ayrılmak üzere olduğunuz bugünlerde
sizlere son kez birkaç kısa konu başlığı ile seslenmek istiyorum.
Sevgili Gençler,
Yaşamınız boyunca şunları biriktirmenizi tavsiye ederim: Öncelikle akıl biriktirin, duygu
biriktirin ve gönül biriktirin. Bilgi ve bilgelik biriktirin. Özgünlük biriktirin, kimsenin ayak
izine basmamaya gayret edin. Görgü, nezaket ve kültür biriktirin. Şehirli insanlar gibi
yaşayın; yeni bir medeniyeti inşa edecek olan sizin neslinizdir. En önemlisi ise dost
biriktirin. Nerede olursanız olun kolaylıkla arayabileceğiniz, nerede olursanız olun sizi
kolaylıkla arayabilecek dostlar. Uzakta da olsanız, görmeseniz de hep yanınızda
olacağını bildiğiniz dostlar. Şunları ise hiç biriktirmeyin: Hırs, ihtiras ve tamah. Öfke ve
nefret biriktirmeyin. Yaşamınıza el koyacak, sizi rehin alacak kadar rekabet
biriktirmeyin.
Ve şunu unutmayın gençler: Batılı felsefecilerden duyarsınız; “insan insanın kurdudur”
diye. İnsan insanın kurdu değil yurdudur. Ne yazık ki ömrümüz boyunca çok azına denk
gelebildiğimiz zor zamanların insanlarını arayın.
Hepinizin gözlerinden öpüyor, yaşamınız boyunca mutluluklar diliyorum.
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MEZUNİYET ÖZEL SAYISI

Sevgili 2020 Mezunları,

Cumhuriyetin

Aylin Musluoğlu
Ortaokul-Lise Müdürü

temel ilkelerinin korunmasında duyarlı, topluma karşı sorumluluk duyguları
gelişmiş, araştırmacı, girişimci, analitik düşünmede ve takım çalışmasında başarılı genç bireyler
olarak yetiştiğiniz Özel Ege Lisesinde, akademik gelişiminizin yanı sıra yaşadığınız zamanın
gereksinimlerine karşılık düşecek beceriler de kazandınız. Bazılarınız öğrenim yaşamına Özel Ege
Lisesinin ana sınıfı ya da birinci sınıfında başladınız, bazılarınız ise lise öğrenimi için okulumuzda
yeni bir başlangıç yaptınız. Eğitim yolculuğunuzun en anlamlı bölümünü zorlu, yorucu, yoğun ve bir
o kadar da olağanüstü bir süreç ile noktalıyorsunuz. Eminim tüm dünyada 2020 mezunları okul
tarihlerinde, mezuniyet geleneklerinden farklı vedaları ile anılacaktır. Sizleri ülke geleceğine büyük
bir heyecan ile uğurlarken imza atacağınız başarılara tanıklık etmek için de sabırsızlanıyoruz. Bu
sabırsızlığın ve heyecanın içinde elbette birtakım endişelerimiz de var. Sizden yana ya da size dair
olmayan bu endişelerimiz, sizi bekleyen sorunlara, sorumluluklara, koşullara, durumlara dairdir;
kısacası sizi bekleyen dünya ile alakalıdır. Tüm dünyanın olağanüstü, farklı bir deneyim ile karşı
karşıya kaldığı bugünlerde ezber bozan, sorgulayan bir zamana tanıklık ettik.

Fedakârlık hanesinin hatırı sayılır payı da siz gençlere düştü. Tarihe imzasını atan bir ana tanıklık ettiğimiz kesin; pandemi
sürecinin kaygıyı besleyen, motivasyonu düşüren yönlerinden çok kazanımlarına odaklanmanızı öneririm. “Kazanım mı ?”
dediğinizi duyar gibiyim. Oysa bu süreçten elde ettiğimiz kazanımlar saymakla bitmeyecek ve umutkâr bir hâldedir. Basit
düşünmeyi, bireysel kalelerimizi terk etmeyi ve birbirimize ihtiyacımız olduğu kadar birbirimize bağlı olduğumuzu da yani
doğanın bütünlüğünün, sınırlılığının ve devamlılığının en basit prensiplerini unutmuşken yeniden hatırladık. Tüketim
alışkanlıklarımızı, önceliklerimizi ve hatta hedeflerimizi yeniden yeniden sorguladık, tanımladık. Ezber bozan bu sessiz bahar
deneyimi ile doğanın temel varoluş prensipleri olan bütünlük, devamlılık ve çeşitlilik kavramlarını içinde barındıran
hedefleriniz olmasını öneririm. Hedeflerinize ulaşmak konusunda da doğadan ilham almanız işlerinizi yoluna koyacaktır. Zira
bu süreçte sınırsızca tükettiğimiz her şeyin, sanal yaratılmış ihtiyaç ve önceliklerimizin, markaların, biricik çok kıymetli
bireyselliğimizin hiçbir işe yaramadığını hep birlikte öğrendik.
Sosyolog Immanuel Wallerstein 21. yüzyılın ilk yarısı için, yirminci yüzyılda gördüğümüz her şeyden daha güç, daha düzen
bozucu, ama aynı zamanda daha açık olacağı tanımını yaparken şöyle devam eder: Eğer her şey belirsizse o zaman gelecek
yaratıcılığa hem de sadece insanın değil bütün doğanın yaratıcılığına açıktır. Olasılıklara, dolayısıyla daha iyi bir dünyaya
açıktır. Ama oraya ancak ahlaki enerjilerimizi onu gerçekleştirmeye adamaya hazır olduğumuzda, karşımıza hangi kılıkla ve
hangi bahaneyle çıkarlarsa çıksınlar; eşitsiz, demokratik olmayan bir dünyayı tercih edenlerle mücadele etmeye hazır
olduğumuzda ulaşabiliriz.
Sizi bekleyen, yeniden şekillenen dünyada adil, dürüst, çalışkan, gözü pek ve vicdanlı olmayı başarmak, gittikçe
duyarsızlaşan toplumların kapladığı alanlar genişler ve gelişirken duyarlılıklarınızı korumak ve sürdürmek için mücadele
etmektir. Wallerstein’ın vurgu yaptığı “ahlaki enerjinin adanması” meselesi ulusal, kültürel, manevi değerleri ve kadim
gelenekleri ile binlerce yıldır medeniyetleri bünyesinde barındırmış, çoğaltmış bu coğrafyada mevcuttur. Bu mücadelede en
büyük şansınız sahip olduğunuz tarihiniz, gelenek, görenekleriniz ve en önemlisi ulusal değerleriniz olacaktır. Bugün
duyarsızlaştırılan toplumların sahip olmadığı tüm bu zenginlikler sizlerin yolunu aydınlatmaya yetecektir.
Şunu biliyoruz ki 21. yüzyılın zıtlıklar dünyasında, sizler başarı öykülerinize doğru hoşgörü, öz güven ve cesaretle yol alırken
umutlarımızı yitirmemize asla izin vermeyeceksiniz.
Bir varoluş ideali olarak aklınızda bilgi, yüreğinizde sevgi ve avucunuzda emeğiniz ile çıktığınız gelecek yolculuğunda vatanını
seven vatandaşlar, yurduna hizmet eden adil, dürüst ve vicdanlı yurttaşlar ve yurttaşlarınıza duygudaş olunuz. Sizleri
yarınlara ‘’bilgi toplumunun liderleri’’ olmak üzere uğurluyoruz.
Yolunuz açık, gününüz aydın olsun.
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2020 Mezunları Adına...

Sevgili Arkadaşlar,
Özel Ege Lisesi 29. dönem mezunları adına sizlere sesleniyor olmaktan büyük bir
gurur ve mutluluk duyduğumu belirterek konuşmama başlamak istiyorum.

Arzum Karahan
2020 Mezunu

Bugün hayatımızda farklı bir sayfa açacağımız için çok mutlu ve heyecan dolu olsak
da aslında tam da bu sebeple bir o kadar da hüzünlüyüz. Yeni sayfalar açmak da
bunu gerektirmez mi zaten? Üstelik o yeni sayfalara ilham kaynağı olan hayat da
her an böyle değil midir? Ne mutlak mutluluk vardır içinde ne hüzün… Her zaman her
ikisinden de azar azar bulunuyor hayatın eşsiz sakinliğinde. Aslında belki de bu
sayede duygularımızın ve birbirimizin değerini biliyoruz. Böyle bir konuda kesin bir
yorumda bulunmak için galiba 18 yıllık yaşamımız yeterli değil.

Onca bilinmezliğin içinde bildiğimiz bir şey var ki biz geçtiğimiz 4 senede hem çok tecrübe edindik, hem
kendimizi bulduk hem de birbirimize kendimizden bir şeyler kattık. Sayısız hata yaptık, sendeledik kimi
zaman. Ama tekrar ayağa kalktık. Tüm yaşanmışlıklarımız sayesinde hem sevmeyi, güvenmeyi hem de
birbirimize yardım etmeyi öğrendik. Kısacası anlatmak istediğim şu ki her deneyim, her farkındalık
sayesinde özümüzü bulduk.
Anlattığım bütün bu süreci kendi aramızda yönettik desem pek çok kişiye haksızlık etmiş olurum. Çünkü biz
kocaman bir aileydik burada. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, okuldaki her personelimizle hep beraberdik.
Ve onlar da bizim bugün olduğumuz kişi olabilmemiz için çok çabaladı. Bizden sadece akademik başarı
beklemediler, her şeyden önce iyi bir insan olmamızı beklediler. Bu yüzden her hatamızın doğrusunu
bıkmadan bize gösterdiler. Bizi sadece bir sınava değil, hayata hazırladılar canla başla ve hep daha iyi bir
birey olabilmemiz için uğraştılar. Üzerimizde dokunuşları olan kalbiyle bize yol gösterenlere bazen çok zor
anlar yaşattığımızın farkındayız ama sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bizim için de bu süreç çok kolay
değildi. Umuyoruz sizin sabrınızı zorladığımız günler için bizi affedebilirsiniz. Aynı zamanda hem sabrınız
hem de bize kattığınız her şey için sizlere sonsuz teşekkür ederiz, iyi ki varsınız!
Artık tamamen kendi ayaklarımızın üzerinde duracağımız bir döneme geçiyoruz. Bu dönem için ne kadar
hazırız ya da hazır mıyız bilmiyorum ama düşe kalka öğreneceğimize olan inancım tam. Lütfen bizim için
endişelenmeyin, bizi yarınlar için siz yetiştirdiniz ve aynı zamanda biz o yarınlar için çok büyük hayaller
kurduk. Şimdiyse hayat ile tek başımıza mücadele etmeye ihtiyacımız var. Bugüne kadar hep pamuklara
sarıp sarmalanarak yürüdük, şimdi ise atılıyoruz gerçek hayata. Bu yüzden sendeleyeceğiz, canımız
yanacak ama ileride hep beraber güleceğimiz günlerin umuduyla ayakta kalacağız.
Sayın yöneticilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, kafamızdaki uçsuz bucaksız hayallerimiz ve
kalbimizde sonsuz sevgimizle bir güvercin misali uçmaya hazırız yuvamızdan. Barış, özgürlük, adalet ve
mutluluk dolu bir dünya için çabalayacağımıza söz veriyor, Mustafa Kemal Atatürk’ün biz Türk gençliğine
emanet ettiği cumhuriyetimizden asla vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz.
Hepimizin yolu açık olsun!
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ÖZEL EGE’NİN BAŞARI GELENEĞİNİ SÜRDÜREN
29. DÖNEM MEZUNLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ
MEZUNLARIMIZIN 2020 YKS SONUÇLARI
29. dönem
mezunlarımızın %84,5’i
2020 YKS’de üniversiteye
yerleşmiştir. 2020
üniversite yerleştirme
sonuçlarımıza göre sağlık
bilimleri ve mühendislik
bölümlerine yerleşen
öğrencilerimizin oranı
%67,34 oldu. Vakıf
Üniversitelerine yerleşen
mezunlarımızın %79,54'ü
burslu olarak kayıt hakkı
elde etti.

2009 yılı ve sonrasında mezunlarımızın
yerleştiği ilk 6 üniversite “ODTÜ, İTÜ, Bilkent
Üniversitesi, Ege Üniversitesi (%49’u tıp
fakültesi olmak üzere), Koç Üniversitesi ve
Boğaziçi Üniversitesi iken; öğrencilerimizin
2000 yılından itibaren en çok yerleştiği
bölümler sırasıyla; Tıp, Endüstri Mühendisliği,
İşletme, Makine Mühendisliği, Elektrik
Elektronik Mühendisliği, Hukuk, Mimarlık
bölümleridir.

Üniversite Yerleşim Tablosu

Yerleşemeyen veya tercih
yapmayan öğrencilerimiz,
2.296.138 öğrencinin
katıldığı 2020 YKS’de %6,06
ülke dilimi ortalamasıyla
pek çok devlet
üniversitesine ve çeşitli
vakıf üniversitelerinin
burslu bölümlerine
yerleşebilmektedir. Bu
başarının mimarı olan
mezunlarımızı, ailelerini ve
öğretmenlerimizi
kutluyoruz.

500
400

2000 YILI VE SONRASINDAKİ DÖNEMLERDE
MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN
ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANI;

300
200
100
0

Bilkent, Boğaziçi, Galatasaray, İTÜ, Koç, ODTÜ ve Sabancı (*)
Ankara, İstanbul ve İzmir’deki diğer devlet üniversiteleri
Üç büyük il dışındaki illerin devlet üniversiteleri
Bilkent, Koç ve Sabancı dışındaki vakıf üniversiteleri (**)
Yabancı Üniversiteler (***)
(*): 119 kişi burslu

(**): 176 kişi burslu

(***): 7 kişi burslu

%98,44’TÜR.
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ÖZEL EGELİLERİN YURT DIŞI ÜNİVERSİTE KABULLERİ

“HER YERDEYİZ”

#bizözelegeliyiz

Bu yıl da 8 mezunumuz Kanada, ABD ve Avrupa'nın
önde gelen 23 üniversitesinden kabul almayı
başardı. Değişmeyen bir Özel Ege geleneğini
sürdürdükleri için sevgili mezunlarımızı kutluyor,
üniversitedeki öğrenim hayatlarında başarılarla dolu
bir yolculuk diliyoruz.

2000 yılından bu yana 36 mezunumuz yabancı
üniversitelere yerleşti. 2020 yılında da mezunlarımız
kabuller ve burslar almaya devam etti. Türkiye’de ve
dünyada isim yapmış, pek çok öğrencinin gitmek istediği
üniversitelere yerleşen mezunlarımızın her birinin
gelecekte birbirinden güzel öyküler yazacağına inanıyoruz.
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YOLUNUZ AÇIK OLSUN
GENÇLER!

