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IŞIK YOLCULUĞU BAŞLIYOR...
Işık, tarihin yolu Via Egnatia’yı
bisikletleriyle aşıyor.
1885’ten beri eğitim prensiplerinden ödün vermeyen Feyziye
Mektepleri Vakfı Işık Okulları’nın en genç eseri olan FMV Işık
Üniversitesi, sahip olduğu bu köklü tarihi temsilen düzenlediği
Işık Yolculuğu etkinliği ile yine bir ilke imza attı.
FMV Işık Üniversitesi öğrencileri ve profesyonel bisikletçilerden oluşan 21 kişilik Işık Yolcuları ekibi, Selanik’ten
Şile’ye kadar uzanan 720 km’lik yolu, bisikletler ile aşarak,
Atatürk’ün evinden aldıkları meşaleyi Şile’ye getirmeyi
başardı.
Selanik’ten getirilen meşale ile FMV Işık Üniversitesi Şile
Festival alanındaki dev meşale yakıldı. Işık Yolculuğu’nun
görkemli finali ile muhteşem bir kutlama başlatıldı.
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Yolculuk notları...

Hürriyet 11.05.2011
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Işık Yolcuları

Işık yolunda bisikletlerimizle 720 km.
Kökleri 125 yıl önce Selanik’te atılan, Türkiye’nin en
saygın eğitim kurumlarından biri olan Feyziye Mektepleri
Vakfı Işık Okullarının, bu güçlü ve başarılı eğitim serüvenini temsilen gerçekleştirilen Işık Yolculuğu etkinliği,
FMV Işık Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri, idarecileri ve Bisikletliler Derneği üyelerinden oluşan bir ekip
ile gerçekleştirildi.
Işık Yolculuğu ekibi, 720 km boyunca, değişken hava
şartlarına ve zorlu yol koşullarına rağmen, sınırların ötesine Işık taşımanın gururu ve heyecanıyla, Büyük Lider
Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinin önünden
başlayarak sırasıyla; Asprovalta, Kavala, Gümülcine,
Dedeağaç, Keşan, Tekirdağ ve Silivri’den geçerek,
önce FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü’ne, son olarak
da FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’ne ulaştı.

Doç. Dr. Vedat ÇOŞKUN, FMV Işık Üniversitesi Enformasyon
Teknolojileri Bölüm Başkanı
Ali PARLAK, FMV Işık Üniversitesi, Spor Koordinatörü
Hilal DURDAŞOĞLU, FMV Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi
Öğrencisi / Basın Editörü
İzel REVİDİ, FMV Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Talat ÇIKIKCI, FMV Işık Üniversitesi Öğrencisi 		
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Burak DERBENTOĞULLARI, FMV Işık Üniversitesi 		
Endüstri Mühendisliği
Muna GENE, FMV Işık Okulları / Mezun
Tunca GÜRKAN, FMV Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Özgür KARADEMİR, FMV Işık Üniversitesi 			
Enformasyon Teknolojileri
Emircan YOLSAL, FMV Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği
Murat SUYABATMAZ, Bisikletliler Derneği Başkanı
Fatih ALTAN, Bisikletliler Derneği Üyesi
Çetin YURTSEVER, Bisikletliler Derneği Üyesi
Esra BUZE, Bisikletliler Derneği Üyesi
Halil ATALAY, Bisikletliler Derneği Üyesi
Şehnaz KARABULUT, Bisikletliler Derneği Üyesi
Özgür COŞKUN, En Küçük Işıklımız
Adil ERTAŞ, Profesyonel Motorsikletçi
Bülent Bey, Teknisyen
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Köklü bir tarihin gururu, tecrübenin
olgunluğu, gençliğin dinamizmi
Işığın Yolculuğu...
5 Mayıs 2011 gecesi, saat ilerledikçe hava soğudu.
Yağmur başladı usul usul bizi yolcu eder gibi. Bir
yolculuğa çıkıyoruz, uzun ve yorucu. Bilmediğimiz yollardan geçip, tanımadığımız insanlar görmek için.
Bir yolculuğa çıktıysanız ve tek başınıza değilseniz,
yakınınızda hissettiğiniz soluk kadar yoldaşınız var demektir. Herkes, belki de birkaç saat içinde yepyeni dostlar
kazanmış olacağından habersiz, birbirine bakıyor bazen
biraz çekinerek. Henüz tanışmamış olanlar mı var yoksa
aramızda. Yarın bu kaçamak bakışların sıkı dostluklara
dönüşeceğinden eminim. Şu an, yol durumunu, molada
ne yiyeceğimizi ya da saat kaçta olmamız gereken yere
varacağımızı merak etmiyorum. Şu an, Işık Yolcuları
tam da şu saniye ‘ne hissediorlar acaba’ diye geçiriyorum içimden. Bisikletlere atlayıp, 720 km’lik bir yolculuğa
çıkmak, heyecan verici olsa gerek. Aynı zamanda cesaret
ve kararlılık gerektirir kuşkusuz. Belki yolculuğun tüm eğlencesine rağmen, kilometrelerce geride bırakacakları
yuvalarını özlemekten çekiniyordur bazıları.
...Ama evet, hepsinin yüzünde ortak bir duygu geziniyor,
ürkek ama ihtişamlı; gurur!
Işık Yolcusu olarak, Selanik’ten Şile’ye Işık taşımak üzere
bisikletlere atlayıp pedala kuvvet yollara dökülmenin haklı
gururu okunuyor gözlerinden, tüm Işık Yolcuları’nın. Belki
de birer kalem kağıt tutuşturup ellerine, şu an ne hissettiklerini yazmalarını istemeliyim.

06 Mayıs 2011, Saat: 00:35
Aylar öncesinden titizlikle çalışmasını yaptığımız
Işık Yolculuğu bugün başlamış bulunmakta. 125
yıl öncesinde bugünün temelinin atıldığı, Vakfımızın
kurulduğu Selanik’e ve Ata’mızın evine gidecek olmak
son derece heyecan ve mutluluk verici.
Ali PARLAK
FMV Işık Üniversitesi Spor Koordinatörü

05 Mayıs 2011, Saat: 23:30
Pedal çevirmek için geri sayımdayız. Sanırım güzel
fakat yorucu bir yolculuk olacak. Böyle bir amaçla
Selanik’i, Ata’mızın evini göreceğim için çok mutluyum.
Emircan YOLSAL
FMV Işık Üniversitesi
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Atalarımızın atlarıyla geçtiği yollarda,
bisikletlerimizle Işık taşımak!

06 Mayıs 2011, Saat: 01:15
Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum.
Ayrıca oturmaktan çok sıkıldım bir an önce bisiklet sürmeye
başlamak istiyorum.
Burak DERBENTOĞULLARI
FMV Işık Üniversitesi

06 Mayıs 2011, Saat: 05:30
Yoldayız, karnımız tok. Ekiple
tanıştık, havayı aydınlattık.
6 Mayıs günü, hepimiz güçlü
anlamlı ve keyifli olana doğru
yol alıyoruz. Bir mücadele bir yolculuk bir hikaye, ne derseniz?
Yine sınırlarımızdan çıktık işte! Öğreniyoruz. Keyifliyiz. Yaşasın
köpekler, bisikletler, çikolatalar :)
Muna GENÇ
FMV Işık Okulları-Mezun

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. B. Sıddık YARMAN ve Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu Üyesi Cem YURTBAY, yolculuğun ilk 300
km’sinde, takdire şayan bir enerji ile ekibe dahil olup pedal çevirerek, Işık Yolcuları’nı yalnız bırakmadı. FMV Işık
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak da Işık
Yolcuları’nın sağlığı ve güvenliğinden emin olabilmek için
ekibi yakından takip ederek, bu keyifli anlara ortak olup, ekibin mutluluğunu artırdı.
FMV Işık Üniversitesi, Açık Kapı Politikası ile öğrenci, akademisyen ve idareciler arasındaki sınırları kaldırarak, saygı ve
sevgi çerçevesinde geliştirilen kuvvetli iletişim bağları sayesinde, öğrencilerinin paylaşımcı, özgüveni yüksek, bilgiye hızlı
ve kesin yollarla ulaşabilen bireyler olmalarını destekliyor.
“Işık, önce iyi insan yetiştirir” sloganı ile, yüz yılı aşkın bir
süredir sadece eğitim alanında çalışmalar yürüten FMV
Işık Okulları için, hayatı öğrenmek, o’nu paylaşmayı öğrenmekten geçiyor!
Işık Yolcuları, hayatı, yolları, yorgunlukları paylaşıyor.
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06 Mayıs 2011
Yunanistan sınırına 80 km. kalmış durumda Murat hocadan kısa
bir brifing aldık. Herkeste heyecan dorukta.
İzel REVİDİ
FMV Işık Üniversitesi

06 Mayıs 2011, Saat: 05:40
Tekirdağ civarında
çorbalarımızı içip Keşan’a
doğru yola çıktık. İlerleyen
saatlerde ipsala sınır kapısını
geçip Yunanistan’a ve Selanik’e
ulaşacağız. Dün sabahın
erken saatlerinde Aydın’dan İstanbul’a gelmiştim. İş yoğunluğu ve
hazırlık nedeniyle etkinliğin heyecanını yaşayamamışım. Ancak
şimdi oldukça heyecanlıyım. Ekip arkadaşlarımızla tanışıyoruz,
görmediğim yerlere gidiyorum. Ata’mın evini ve yaşadığı yerleri
göreceğim. Hemde tüm bunları bisikletle doyasıya gezerek
yapacağım. Ekibimiz iyi ve uyumlu görünüyor, şu an her şey çok
güzel, çok pozitif. Hergün 85-100 km, 1 hafta boyunca. Meraklı ve
heyecanlıyım. Bu organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum.
Ben de herkes gibi elimden geleni yapacağım.
Hümeyra YILMAZ
Bisikletliler Derneği Üyesi

Işık’ın TC. Selanik Başkonsolosluğu ziyareti
Işık Yolculuğu ekibi Selanik’e vardığında, M. Kemal
Atatürk’ün evinde, TC. Selanik Başkonsolosu Sn. Hüseyin Özdemir tarafından mutluluk ve içtenlikle karşılandı.
Ata’mızın evinde yapılan gezinin ardından, Işık Yolcuları’yla
samimiyetle sohbet eden Başkonsolos, bu büyük etkinliğin,
saygın bir eğitim kurumu olan FMV Işık Okulları’nın başarılarla
dolu egitim serüvenini simgelemesi ve Türk-Yunan halkları
arasındaki yakın ilişkileri kuvvetlendirebilecek nitelikte
olması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Ekibimize
şans ve başarı dileyerek, Türkiye’ye sevgi ve selamlarını gönderen Başkonsolos, Ata’mızın evinin önünde gerçekleştirilen
tören ile başlatılan Işık Yolculuğu’nun ilk anlarında, alkışları
ile tüm bisikletçilerimize destek oldu.
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T.C Selanik Başkonsolosu
Hüseyin Özdemir’in Işık’a mesajı

Cumhuriyet 13.05.2011
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Ata’mızın evinde Işık’lı hatıralar...
Atatürk ve ailesinin evini, kişisel eşyalarını yakından
görmek, özellikle de FMV Işık Okulları’nın bir parçası olarak
orada bulunmak hepimiz için gurur vericiydi. O etkileyici
atmosferi solurken, Işık’lı olarak aldığımız sorumluluğun
ve bu ışığı daha da büyütmek için kendimize güvenmemiz
gerektiğinin bilincindeydik.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Işık’ını taşıyoruz.
‘Önce iyi insan yetiştirir’ anlayışı ile 125 yıldır çağdaş bir
bakış açısıyla hizmet veren, bizlere dünümüzü öğrenmeyi,
Bugünü yaşamayı ve yarını planlamayı öğreten köklü
FMV Işık Okulları’nın filizlendiği topraklardan bisikletleri ile
geçen Işık Yolcuları, tarifsiz bir heyecan ile başladıkları
bu yolculuğu, gururla tamamlamak için tüm gayretleriyle
birbirlerine tutundular.
Eski Şile Belediye Başkanı ve Işık Üniversitesi Vakıf Danışmanı Sn. İhsan ÇAYIROĞLU da bu törene katılmak için
Yunanistan’a gelerek, bizlere gönülden desteğini gösterdi.

Rektörümüzün 				
başlangıç töreni konuşması
“Kesinlikle çok özel bir mekandayız. Resimlerde gördüğümüz
Atatürk’ün huzurunda yolculuğumuzu başlatıyoruz. Bu bizim
için çok önemli çünkü hemen arka sokakta Feyziye Mektepleri Vakfı’nın kurulduğu ilkokul var. Şu an bulunduğumuz
mekan bu açıdan çok önemli ve hepimiz çok heyecanlıyız.
Çünkü üniversitemizin kurucusu olan Vakıf, eğitim yolculuğuna tam 125 yıl önce burada bir ilkokulla başlamış.
Onun için bu aktiviteyi çok önemli buluyoruz. Bu anlamda
Selanik Başkonsolosumuza teşekkür ediyorum çünkü bizimle çok yakından ilgilendiler. Burada birçok şeyi bizim
için kolaylaştırdılar. Üniversitem adına, Feyziye Mektepleri
adına kendisine müteşekkirim”
Prof Dr. Nafiye Güneç KIYAK
FMV Işık Üniversitesi Rektörü
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Yolculuk notları...

06 Mayıs 2011, Saat: I9:30
Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün evindeydik. Üniversitemizi
temsilen çıktığımız bu yolculukta, böyle bir sorumluluğu
taşıdığımız için gururluyuz. Ata’mızın evinin önünde,
Başkonsolos’un anonsuyla, Selanik’ten İstanbul’a kadar devam
edecek olan yolculuğumuz başladı. İlk günümüz oldukça
güzel geçti. Ekip olarak bu yolculuğu tamamlayabilmek için,
birbirimizi yakından tanımaya çalışıyoruz. Eminim ki İstanbul’a
mutlulukla döneceğiz.
Özgür KARADEMİR
FMV Işık Üniversitesi
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Yolculuk notları...

Işık bisikletiyle şehirleri aşıyor.
İlk etap: SELANİK-ASPROVALTA
Işık Yolcuları, yolculuğa Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük lider Atatürk’ün Selanik’teki evinin önünde
başlamanın ve 720 km boyunca bisiklet sürerek, ülkelerine dönecek olmanın heyecanı ile, ilk etabı tamamladı. Bu
etap boyunca 2 defa 10’ar dakikalık mola verildi. Kavurucu güneş yolcularımızı terletmiş olsa da, yolu çevreleyen
gelincik ve papatya tarlaları arasında yolculuk etmek çok
keyifliydi.
Bu etap, yolculuğun nasıl tamamlanacağı konusunda herbirimize ip uçları vermiş oldu. Ekip üyeleri, o anki yol ve
hava koşullarına göre, herkes için en uygun tempoyu belirleyerek yola devam etmenin, ekip bütünlüğü ve güvenliği
açısından önemini kavradı.
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Akşam toplantıları
08 Mayıs 2011, Saat: 21:30
FMV Işık Üniversitesi ile çok güzel
bir yolculuğa katılmanın mutluluğunu
yaşıyorum. Bu anlamlı turun
düzenlenmesini sağlayan kişiler ve
kuruluşlara teşekkürler.
Halil ATALAY
Bisikletliler Derneği 2. Başkanı
6 Mayıs 2011, Saat: 14:00
Ekip birbiriyle çabuk kaynaştı. Herkes birbirine çok sıcak ve
sevecen davranıyor. Süper başladık. Harika bir gezi olacağını
düşünüyorum. Bu gezide güzel dostluklar kuracağız. Hepimiz
güzel bir amaç için buradayız.
Şehnaz KARABULUT
Bisikletliler Derneği Üyesi
09 Mayıs 2011, Saat: 21:15
Güzel şehirler, güzel yollar, güzel manzaralar. Harika bir
yolculuk oluyor. Başta birbirmize sürüş sırasında uyum
sağlamakta zorlansak da, artık her şey güzel gidiyor. 		
FMV Işık Üniversitesi öğrencileri ile bu yolculuğu paylaşmak
çok keyifli. Hepbirlikte birbirimizi koruyarak yola devam
ediyoruz. Aynı şekilde bu yolculuğu tamamlayarak evlerimize
güzel anılarla döneceğimizi umuyorum.
Esra BUZE
BisikletIiler Derneği Üyesi

Yolculuk notları...
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KAVALA’da deniz molası...

Işık’ımızla KAVALA’dayız!
Evinizden kilometrelerce uzakta, uzun ve hareketli bir
yolda heyecanlı bir yolculuğa çıktıysanız, kendinizi ve
ekibinizi çok iyi tanımak zorundasınız çünkü bir yolculukta,
tıpkı hayatta olduğu gibi, hedefinize ulaşabilmek için
kendinize ve yol arkadaşlarınıza güvenmeniz gerekir. Bu
pencereden bakıldığında Işık Yolculuğu, herbirimizin
hayatında önemli ve unutulmaz bir yere kazındı. Bu
yolculukta, eğitim hayatının farklı aşamalarında,
farklı sınıf ve bölümlerde olan öğrenciler olarak,
akademisyerılerimiz, idarecilerimiz ve profesyonel
bisikletçiler ile uzun bir yolculuğu paylaşma fırsatı bulduk.
Sporun ve Işık’ın birleştirici gücü, daha önce birbirini
yakinen tanımayan insanların birbirine sımsıkı tutunarak
ve her an yeni bir şeyler öğrenerek, ortak bir hedefe doğru
aynı yolda ilerleyebileceğinin göstergesi oldu.

Bu yolculukta zihnimize kazınan en güzel anılardan biri,
Sıddık Yarman, Cem Yurtbay ve Vedat Coşkun gibi değerli
hocalarımız ile birlikte denize girişimizdi. Sıcak bir gün
boyunca bisiklet sürdükten sonra, o yorgunluğu üzerimizden atmanın en keyifli yolu buydu. Bizler fazla direnemedik ama Sıddık ve Cem hocalarımız uzun süre denizin tadını çıkarttı. Benim için, günün en güzel anı, yanında
mayo getirmemiş olanlarımızın tişörtleriyle kendini suya
bırakışıydı. Bu yolculukta her şey doğaldı ve bizler, kendimiz gibiydik. Hocalarımızın yaşam enerjilerine, hayata
bakışlarına ve mütevaziliklerine hayran kaldık. Merak
edenler için; evet deniz buz gibiydi.
Bir piyano, eski ve sessiz. En gösterişsiz yerinde
kalabalığın, bekliyor tüm
ihtişamıyla; olur da belki
bir Işık dokunur da dağıtır
sessizliği diye. Yorucu bir
etap sonunda konaklamak
için girdiğimiz otelin lobisinde, otel sahibinin söylediğine göre uzun yıllardır kimsenin dokunmadığı eski bir piyano karşıladı bizi. Sohbet
ederken bir anda Sıddık hoca yerinden kalkıp, canlandırdı
piyanoyu. Sıddık Hoca çaldı, Cem Bey söyledi. Sıddık Hoca
çaldı, hepimiz söyledik! O lezzetli anlar için teşekkür etmeliyiz yeniden, bizi yıllardır orada bekleyen yalnız piyanoya, Işık’a ve hocalarımıza.
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İhtiyacınız olan her şeyi yaşayarak
öğrenin... O zaman unutmazsınız!
FMV Işık Üniversitesi; teorik bilgilerin verildiği derslerin
yanı sıra, uygulamalı eğitimlerin başarı getirdiğini savunan
bir eğitim kurumu olarak, kendimizi ve hayatı yaşayarak
tanıma fırsatı bulacağımız, yeni tecrübeler edineceğimiz
etkinlik ve programlarda yer almamıza olanak sağlıyor
çünkü Işık biliyor; sadece kağıt üstünde bir eğitim, ışığınızı
ortaya çıkarmanız için yeterli olmaz. Yaşamın neresinde
durmak istediğinize karar verebilmek için, teorik bilgi ve
uygulamalı eğitimi birleştirip,geleceğinizi tecrübeniz ile
şekillendirmeniz gerekir! Bir proje oluşturmak, bir etkinlikte görev almak, farklı alanlarda sorumluluk üstlenmek,
akademik başarı ve kişisel gelişimin mihenk taşlarıdır.
Işık Yolculuğu, Işık’ın eğitim serüvenini temsil etmesinin
yanı sıra, öğrencilere kendi hayatlarının ve sahip oldukları
maddi ve manevi değerlerin sorumluluğunu alarak, sağlam
adımlar ve doğru kararlarla hareket etmeleri gerektiğini,
heyecan verici bir yöntemle anlatan, hayatın içinden bir
eğitim etkinliği oldu.

Cumhuriyet 14.05.2011
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Gelincikler arasında bir Rektör...
Yolculuğun ilk 3 gününde, Rektörümüz Sn. Nafiye Güneç Kıyak
ile akademik ve sosyal hayatlarımız açısından oldukça faydalı
olabilecek sohbetler yaptık. Yunanistan-Türkiye arasında,
doğal güzellikler, kültürel benzerlikler ve farklılıklar hakkında
değerlendirmeler yapmak, değişik tonlardaki kültür yapılarını
farklı açılardan değerlendirme becerilerimiz açısından önemliydi. Nafiye Hocamız, özellikle Yunanistan’daki evlerin mimari
yapıları hakkındaki görüşlerini ifade ederken, bu bölgede evlerin çatı tasarımlarının karakteristik özellikleri olduğundan,
bu gösterişli çatı yapılanmasının yaşam alanlarını estetik
açısından daha güzel gösterdiğini düşündüğünden bahsetti.
Yol kenarlarındaki gelincik ve papatyaları hayranlıkla izleyen, molalarda güler yüzü ile bizlere destek olan, salıncakta
sallanıp eğlencemize katılan rektörümüz, sık sık sağlığımız
ve güvenliğimiz için kendimize ve ekip arkadaşlarımıza dikkat
etmemizi tembihleyip, Şile kampüsümüzdeki sorumluluklarını
yerine getirmek ve yolculuk sonunda Işık Yolcuları’nı Şile’ de
karşılamak üzere 3. Etap sonunda bizlere veda etti.
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Kavala–Gümülcine arası 115 Km’lik etap çok eğlenceliydi.
Yol boyunca karşılaştığımız bisikletçilerin birçoğu kısa bir
süre sonra gelip ekibimizle birlikte bisiklet sürmek istedi.
Yemek molası vermek için İskete’ye gittiğimizde, kalabalık
bir Yunan bisikletçi kafilesinin Türkçe: ‘“HOŞ GELDİN IŞIK”
diyerek bizleri alkışlaması ile karşılandık.
Molalarda diğer bisikletçilere yardım ediyorum. Durduğumuz bir yerde bisikletimi unuttuğumuz için bütün yol
boyunca bisiklet süremedim ama ilk gün ben de bisiklet
kullandım. Şile’ye giderken de süreceğim. Eğleniyorum.
Yunanistan’ı görmek çok güzel. Bu yolculukta olduğum için
mutluyum.
Özgür ÇOŞKUN
En küçük Işık Yolcusu

Milliyet 13.05.2011
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Mavi&Keyaz ve Kırmızı&Beyaz sınır köprüsü
arasında, ışık saçmak. Yunanistan’dan
Türkiye’ye...

Gümülcine-Keşan arasında, 		
havada yağmur kokusu...
Güzel bir havada, iç ferahlatan doğal bir manzarayı izlerken bisiklet sürmek mi? Evet harika olurdu fakat, sanırım
o gün, bugün değil. Uzun bir etaba henüz başlamıştık
ki yağmur gösterdi kendini. Keşan yolunda yağmura
yakalandık. Birden bire hava karardı, yağmur bastırdı
ama Işık Yolcuları, sırt ceplerinden ince yağmurluklarını
çıkartıp giydiler ve hız kesmeden yola devam ettiler. Özveri, cesaret ve sabırla bisiklet sürmeye devam eden ekip,
öngörülen saatte etabı tamamlamayı başardı.

Daha birkaç gün önce sınırdan geçip adım atmıştık Yunan topraklarına. Ne kadar da benziyordu aslında her şey,
alışık olduklarımıza. Şimdi yine geçiyoruz aynı sınırdan,
Işık’ımıza dönmek için. Aslında çok şey birbirine benziyor;
yediğimiz yemekler, kokladığımız çiçekler, adımladığımız
yol. Dünyanın neresinde olursak olalım, aynı güneşle
aydınlanıyoruz ne de olsa. Kuruluşundan itibaren, eşitlikçi
ve çağdaş dünya görüşü ile Işık, eğitim-öğretim’in önünde
hiçbir engelin duramayacağına olan inancı ve yenilikçi
yapısı ile, daima çağın ilerisinde olabilmeyi hedefleyerek
aşıyor sınırları!
Gümülcine’den Keşan’a...
Tek bir köprü. Yunanistan topraklarına ait kısmı Mavi
&Beyaz, Türk topraklarına ait kısmı Kırmızı&Beyaz
boyanmış. Aynı köprüden geçerken iki ülke toprağına da
değmiş oluyor tekerleklerimiz. Başka bir ülkeye geçerken
ayrı, kendi ülkesine dönerken apayrı hissediyor insan yine
de kendini. İpsala sınır kapısında, SKS Daire Başkanımız
A.Barış Bağ karşıladı bizi. O’nu görünce anladık, artık;
artık evdeyiz. Bu duyguyu özlemişiz.
Artık ülkemizdeyiz! Işık’ımızla, Işık’ımız İçin!
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Yolculuk notları...

Selanik’te, 2 profesyonel Yunan bisikletçinin eşliği ile
başlayan Işık Yolculuğu, geçtiği her durakta yeni misafirler kazanarak yoluna devam etti. Işık Yolculuğu’na
Selanik-Şile arası yol boyunca, her şehirden yerel
bisikletçiler de katıldı. Kısa süreliğine de olsa bu yolculukta Işık Yolcuları’na desteklerini göstermek için pedal
çeviren bisikletçiler, misafirperverlikleri ve bizler gibi Işık’a
olan inançlar ile bizleri duygulandırdı. Yolculuğumuzu etkileyici ve sportif anlamda başarılı bulduklarını ifade eden
Yunan bisikletçiler, sevgi ve dostluk mesajları taşıyan
Işık Yolcuları’nı tebrik etti. Prof Dr. Sıddık Yarman,
kendi aramızda gerçekleştirdiğimiz samimi kutlamada
Cem Yurtbay ve Rektörümüz Nafiye G. Kıyak’ın konuşmaları sonrasında, bu etkinlikte aramıza katılıp bizleri
destekleyen Yunan bisikletçiye, Işık Üniversitesi flaması,
Işık Yolculuğu forması ve Türk lokumu hediye ederek
teşekkür etti.
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Yağmur, rüzgar dinlemiyoruz;
Bekle bizi Işık geliyoruz!
Meşalemizi Nişantaşı’na getiriyoruz!
Nedendir bilinmez ama İstanbul tabelasını gördüğümüzde, herbirimiz çocuklar gibi heyecanlandık. Hatta şehir tabelasını görür görmez Işık marşı söylemeye,
sloganlarımızla artık eve döndüğümüzü anlatmaya çalışır
gibi sesimizi duyurmaya çalıştık. Gezdiğimiz gördüğümüz
her yer birbirinden güzel ve görülmeye değer özelliklerle bizleri büyüledi ama derler ya hani, insanın evi gibisi yokmuş meğer. Ata’mızın meşalesi ile Nişantaşı
Kampüsümüze girdiğimizde, büyük bir kalabalık karşıladı
bizi. Ellerinde bayraklar, Işık balonları, çiçekler. Işık marşı
söyleyerek uzun süre alkış tuttular. Belki de o ana kadar hissettiğimizi zannetiğimiz heyecan, bir anda bine
katlandı. Çok yorulduk. İtiraf etmeliyim ki, motosiklet ile
seyahet etmeme rağmen, yüzlerini görebilmek ve yolculuk sırasında tüm ifadelerini yakalayabilmek için 720
km’yi yola ters bir şekilde oturarak devam ettiğim için,
farklı yorgunluklar yaşadım ama Işık Yolcuları’nın gözlerinin parlayışını görmek, her şeye değerdi. Kampüse girdiğimiz anda gördüğüm ilk tanıdık yüz, bizi karşılamak için
bekleyen FMV Işık Üniversitesi Genel Sekreteri Sn. Aziz
Genç oldu. Sakin görünüyordu ama içtenlikle gülümsüyordu. Bu gülüş, hepimizi cesaretlendirdi. Buraya kadar
gelmeyi başarmıştık, yeniden, ailemizle bir aradaydık.
İdarecilerimizi, üniversitemizden ve diğer tüm Işık Okullarından tanıdık simalar görmek, hepimize iyi geldi.

Sabah 14.05.2011
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İşte artık burdayız,
İstanbul’dan dostluk götürdük,
Selanik’ten selamlar getirdik.

Uzun süre kesilmeyen alkışlar ve sloganlar sonrasında
tören başladı. FMV Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Sn. Turgut Binzet’in anlamlı açılış konuşmasından sonra, Feyziyeliler Işıklılar Derneği Başkanı Sn.
Cemal Kızıltan ve bu yolculukta bize eşlik eden Bisikletliler
Derneği Başkanı Sn. Murat Suyabatmaz, bu büyük projenin öneminden ve bizlere kattıklarından bahsettiler. Işık
Yolcuları adına Mikrofonu bana uzattıklarında, neredeyse
konuşamayacak kadar heyecanlıydım ve sanırım orada
bekleyen herkese asıl aktarmamız gereken de buydu.
Evet artık, Işık’ı, tam da planladığımız zamanda ailemize,
Işık’ımıza getirmeyi başardık.
Geriye son bir etap kaldı... ŞiLE!

Yunanistan’dayken, yol boyunca bize eşlik ederek yol güvenliğimizi sağlayan, bizlere hoşgörülü ve sıcak davranan
Yunan polisi gibi, Türk topraklarına girdiğimiz andan itibaren konvoyumuzu en önden ve en arkadan araçları
ile takip eden ve biz yaklaşmadan önce, güvenle yola
devam edebilmemiz için kavşaklarda kısa süreliğine
trafiği durduran Türk polisi sayesinde, 720 km. boyunca
hiçbir aksaklık yaşamadan yolculuğumuzu tamamladık.
Tük polisi, güvenliğimizi sağlamasının yanı sıra, dolaylı
olarak da olsa bu güzel şehrin gerçek yüzünü görmemizi sağladı. Belki günde defalarca geçtiğimiz yolardan,
bisikletlerimizle geçiyorduk bu defa. Trafik olmadan, gürültü kirliliğine katlanmak zorunda kalmadan, sadece
İstanbul denen alımlı şehrin, kültürel ve tarihi yapısı ile
göz süzüşünü izleyerek gerçekten masallardaki kadar
güzel miydi İstanbul o gün, yoksa biz çok mu özlemiştik
de böyle hissetmiştik bilinmez. Belki de yeni masallar
yazılmalı sadece Işık Yolcuları’nın İstanbul’dan geçişini
anlatan. Eminim ki İstanbul tabelasını gördüğümüzde, bu
kadar sevinebileceğimizi düşünemezdik hiçbirimiz. İşte
artık burdayız, İstanbul’dan dostluk götürdük, Selanik’ten
selamlar getirdik.
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Yolculuk Notları

...Işık Yolcuları, iyi bir ekip olmayı başardı. İşte
bu yüzden, herkes yol bitiminde aynı şeyleri
tekrarladı: İyi ki bu yolculuğa katılmışım!
Işık Yolculuğu, her yönüyle faydalı bir etkinlik oldu bizler için. Öğrencilerin kendi kültürlerini öğrenmesinin yanı
sıra, dünyaya ayak uydurabilen bir bakış açısı kazanmaları,
farklılıklara açık, ayrılık gözetmeyen bireyler olarak
yetiştirilmesi, eğitimin sadece teoriden ibaret olmadığının
kanıtıdır. Sosyal açıdan gelişmiş, iletişim becerileri kuvvetli
bireyler olarak, özgüverıleri ve yaratıcılıkları ile desteklenen Işık’lı öğrenciler, eğitim süreleri boyunca aktif olarak
katıldıkları etkinlik ve gerçekleştirdikleri projeler ile, daha
okudukları bölümlerden mezun olmadan önce iş hayatını
ve gerçek dünyayı tanıyarak, tecrübe kazanırlar. Yaşayarak
öğrenme modeli önce kendini tanımayı, kişisel becerilerini
ve yatkınlıklarını keşfetmeyi, sonra da bu niteliklerin hangi
alanlarda en verimli şekilde değerlendirilebileceğini tespit
etmeyi sağlar. Işık Yolculuğu, bazen şiddetli rüzgara, bazen
kavurucu güneşe bazen de sağanak yağmura rağmen, eğimin
%10’lara vardığı zorlu yollarda, saatlerce, günlerce pes etmeksizin pedal çevirmeyi, değişken hava şartlarına ayak
uydurmayı gerektiren bir etkinlikti. Aynı zamanda, birbirinden
farklı insanların bir araya gelerek bir ekip olmasını, ortak bir
hedefe ulaşmak için özverili davranılmasını gerektiriyordu.
Çok acıkmış olabilirsiniz ama iyi bir ekip yemeğini bölüşendir! Yorulmuş olabilirsiniz, iyi bir ekibiniz var ise bilirsiniz
ki ekip arkadaşlarınız size destek olacak, güvenliğinizi koruyacak şekilde hareket edecektir. İyi bir ekip iseniz, zorluklar
karşısında, hepbirlikte hareket etmeyi ve her türlü güçlükle
baş etmeyi başarırsınız! Bu başarı, kişisel hayatınız ile ilgili
farklı tecrübeler kazanmanızı ve hayata karşı süregelen hiç
bitmeyen hazırlığınızın desteklenmesini sağlar.
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Ödev zamanı
Yolculuk boyunca, beklenmedik zamanlarda, Işık Yolcuları’nın duygularını öğrenebilmek için kısa röportajlar
yaptım, bazen de ellerine bir parça kağıt ve birer kalem
tutuşturup, ekip arkadaşlarını anlatmalarını istedim.
Yorgunluklarına rağmen beni kırmayıp, eğlenceye dahil
oldular ve isimsiz olarak birbirlerini anlatan kısa cümleler
yazdılar.

Ali Parlak kimdir?
•
•
•
•
•
•

Spor koordinatörüdür.
Uyumlu biridir.
Genelde her konuda uyumlu davranıyor.
Sakin biridir.
Onunla tanıştığıma çok memnunum.
Vedat Hoca’nın sataşmalarına aynı esprili yaklaşımla 		
cevap veriyor.

Vedat Coşkun kimdir?
•
•
•
•
•
•

Bir hocadır.
Sürekli el sallaması çok garip ama eğlencelidir.
Fazla titiz. Her şeyi kontrol etmek ister.
Sert görünüyor ama aslında eğlenceli biri.
Çok gayretli, yorulsa da yola devam eder.
Sırt cebinde fındık, fıstık, çerez dolu. Sürekli bir şeyler 		
atıştırır.
• Yoldayken şakalaşmak için sürekli Ali Hoca’ya sataşır.

Vatan 09.05.2011
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İzel kimdir?

Hilal kimdir?

•
•
•
•
•
•

• Yolculuğun editörüdür.
• Bizimle birlikte bisiklet sürmeyi beceremiyor ama bizi 		
hiç yalnız bırakmadı. Yağmur yağarken bile motordan 		
inmeyip fotoğraf çekmeye devam etti.
• Çok vefalı biri, tek kelimeyle pozitif.
• Ekibin politikacısı. Huzursuzluk olmasın diye sürekli 		
hepimizi sakinleştiriyor.
• Yaşından çok olgun. Onu tanımak güzel

Anaokulundan beri, 15 yıldır Işıklı’dır.
Meşalemizi taşıyan ekip üyemizdir.
Eğlenceli biridir.
Genelde ekibin en önünde gider.
Gülümseyişi ile hepimize moral verir.
Yolculuk sırasında bazı üzücü haberler aldı ama bizleri
yarı yolda bırakmadan yola devam etti. Bu açıdan çok 		
vefalı ve güvenilir biridir.

Muna kimdir?

Tunca kimdir?

• Işık mezunudur. Bisikletçi-triatloncu. İyi bir sporcudur.
• Çok genç görünen güzel ve akıllı bir hanım. Bizi sürekli
şaşırtıyor.
• Akşam yemeklerinde menü ne olursa olsun değişiklik
olsun diye makarna ve salata söyler. Onu böyle 		
anımsayacağım.
• İyilik meleği.
• Çok sakin ve güler yüzlü. Onu tanımak çok güzel.

• İleride usta bir bisikletçi olacak, şu an bile ekipte birçok
kişiden daha profesyonel.
• O bir küçük kardeş, iyi niyetli ve yardımsever biri.
• En küçügümüz ama harika bir bisikletçi.
• Ekibi hizalama işinde çok başarılıdır.
• Yolculuk sırasında, özellikle yokuş aşagı inmekten ürken
Muna’nın yanında olup, onu sohbetiyle telkin etmeye 		
çalışmasıyla bilinir.

Talat kimdir?

Burak kimdir?

•
•
•
•

Dengeli ve ağırbaşlı bir genç.
Nerede nasıl davranacağını bilen, sakin biridir.
Her hareketi ölçülüdür.
Anneler gününde ekipteki hanımların anneler gününü 		
kutlamayı ilk o akıl etti.
• Çok gayretli biridir.

• Yüzücümüz, triatloncumuz, sporcumuz.
• En çok gülen ekip üyesidir.
• Kazaların adamı. Muz kabuğu atarken düşmesiyle olay 		
yarattı.
• Zararsiz bir asidir. Sürekli isyan edecek bir şeyler bulur
ama hep güler.
• Şakacı ve samimi biridir .
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Özgür kimdir?
• Mülayim biridir, çok saygılıdır.
• Kendi aramızda yaptığımız küçük röportajlar 		
sırasında, birden bire değişik sloganlar atarak 		
ortamı neşelendirmesiyle bilinir.
• Hayatta hep başarılı olmasını umarım, çok iyi biri.

Küçük Özgür kimdir?
• Geride bıraktığımız bir otelde bisikletini 		
unuttuğunu fark edince, onu oradayken arkadaş
olduğu Yunan bir çocuğa hediye eden, en küçük
Işık Yolcusu’dur.

Emircan kimdir?

06 Mayıs 2011, Saat: 02:00

• İyi niyetli biridir.

Bu yolculuğun büyük bir organizasyon olduğunu görüyor,
üniversitemizin ne kadar yetkin ve yüksek bir vizyona sahip olduğunu görüyorum. Ayrıca bir editörün geziye bifiil
katılması çok yeni de bir karar. Murat Beyin becerileri, bu
gezinin başarılı olarak sürmesinin garantisi gibi. Gördüğüm
kadarıyla tüm katılımcılar güler yüzlü, neşeli, pozitif. Bu da
başarıya etki edecektir. İhtiyacımız olabilecek her şeyin
düşünülmüş olması çok güzel. Işık Yolcuları’nın geniş bir
yelpazeden kişiler olmasının getirdiği çeşitlilik, etkinliğin
başarısı açısından çok önemli. Heyecanlı ve keyifliyiz.

• Bisikletinin önüne Işık flaması takması 		
çok güzeldi.
• Duygulu bir çocuktur.
• Yolculukta olduğu için çok mutludur ama sürekli
sevdiklerini özlediğini söyler.
• Bisiklet sürerken çok keyif aldığını belli eder.

Doç Dr. Vedat ÇOŞKUN
FMV Işık Universitesi
Enformasyon Teknolojileri Bölüm Başkanı
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Işık Yolcuları Şile’ye geliyor,
Festival başlıyor!
12 Mayıs 2011, Saat 16:15
Bugün İstanbul, hepimiz için daha güzel ve anlamlı bir
şehir oldu. Belki de hergün geçtiğimiz caddelerden bu
defa hepbirlikte pedal çevirerek geçtik. Surları, binaları,
trafiği ve hatta insanları sanki ilk defa görüyormuşuz
gibi izleyip heyecanlandık. Gördüğümüz her kilometre
tabelasında hedefe yaklaşmanın tarifsiz heyecanını
yaşarken bir yandan da yolculuğun bitişine yaklaşıyor
olmanın hüznüyle başetmeye çalıştık. Saat tam 14:00’de
Nisantaşı Işık Kampüsü’ne meşalemizle giriş yaptık.
Işıklı öğrencilerin, öğretmen ve idarecilerin bizi sevgi
ve çiçeklerle karşılaması hepimizi çok duygulandırdı.
Bize duygularımızı sorduklarında, anlatacak okadar çok
şeyimiz vardı ki, içlerinden özel anlarımızı seçip anlamlı
cümleler kuramayacak kadar şaşkındık. Heyecanlı ve
gurur verici Işık Yolculuğu’nda yaşadığımız her şey;
yorgunluklarımız, Işık taşımanın gururu, yol serüveninin
kışkırtıcı heyecanı, geride bıraktığımız şehirler, sokaklar, insanlar, birbirimizi tanıyıp alışarak bütün olma
çabaları ve yolu tamamlama hedefi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi ama yinede, artık yuvamızdayız. Bu
güven duygusunu özlemişiz. Merhaba İstanbul; Şile... Biz
geldik, Işık’ımızla yuvamızdayız!

Şile yoluna girdiğimizde, heyecanımıza buruk bir hüzün
eklendi. Bir süre sonra, 7 gün süren bu uzun yolculuğu
tamamlamış, planlanan hedefe zamanında ulaşmış ve
beklendiği gibi ATA evinden aldığımız meşale ile, Şile
Kampüsümüzün Festival alanındaki dev meşaleyi yakmış
olacaktık. Böylece IŞIK’ımız, onu herkesle paylaşabilmemiz için büyüyecekti. Öyle de oldu. Kampüsümüzü uzaktan görünce hissettiklerimizi tarif etmemiz çok zor. Bizi
kampüs girişinde bekleyen akademisyenlerimiz, idarecilerimiz, arkadaşlarımız, üniversite personeli. Herkes, aynı
coşkuyla var gücüyle alkışlayarak karşıladı bizleri. Yolculuk
boyunca Işık Yolcuları’nın tekrarladığı sloganlar, daha
büyük bir kalabalık tarafından, daha güçlü tekrarlanıyordu
artık!
Işık için Işık! Aydınlık için Işık! Herkes için Işık!		
Yağmur, rüzgar dinlemiyoruz, bekle bizi Işık, geliyoruz!
Işık’ın gücüne inandık, Işık’a gidiyoruz!
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Bizi bekleyen coşkulu kalabalığın arasından geçip, festival alanında hazırlanan sahneye çıktık bisikletlerimizle.
Hepimiz yorgunduk. Şile’nin keskin virajlarından geçip
kampüsümüze ulaşmaya çalışırken dağılmış saçlarımız,
sıcaktan kızaran yüzlerimiz ve rüzgardan korunmak için
kat kat giydiğimiz kıyafetlerimizle, hepimiz yolcu gibi
görünüyorduk. FMV Işık Üniversitesi Öğrenci Konseyi
Başkanı Tonguç Yavuz’un sunumundan sonra, FMV Işık
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman bizzat kendisinin de katılmış olduğu yolculuğumuz
hakkında bir konuşma yaptı. Rektörümüz Sn. Nafiye Güneç
Kıyak’da kısa ama coşkulu cümleleri ile ekibimizi tebrik
etti. Işık Yolcuları adına benden neler hissettiğimizi anlatmam istendiğinde, “Yuvamızdaymışız gibi hissediyoruz’”
cevabını verdim. Çünkü evet, bu uzun yolculuğu başarıyla
tamamlamanın mutluluğu ve Ata’mızın evinden aldığımız
Işık’ı günlerce pedal çevirdikten sonra yuvamıza getirmiş
olmanın gururunu tarif etmek zordu. Işık Yolculuğu
madalyalarımızı ve teşekkür belgelerimizi aldıktan sonra,
Festival’in başlaması için sahneden indik. Bu yolculuğun
sonunda, böyle bir kutlama, hepimiz için harika oldu.
“Sevgili Işıklılar, Selanik’ten sizlere dostluk meşalesini getirdik. Ataürük’ün evinin ışığını getirdik. Günlerce süren
yolculukta öğrencilerimiz kilometrelerce pedal çevirerek,
alınlarının ve sırtlarının teri ile yolculuğu tamamladılar. Alın
teri ile yapılan her güzel şey kutsaldır”
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
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