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Bülent BAÐDATLI’81
TED Ankara Koleji
Mezunlarý Derneði
Genel Baþkaný

Sevgili Kolejliler,
20 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulumuza katılım çok
yüksek düzeyde olmuştur. Genel Kurul’a katılarak bizlere güç veren tüm
dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Yenilenen ve gençleşen ekibimiz,
siz değerli üyelerimizden, bir dönem daha derneği temsil etme yetkisini
aldı. Bu konuda sizlerin güvenini en iyi şekilde temsil etmek adına şimdiden çalışmalarımıza başladık. Derneğimizin çizgisini daha üst seviyelere
çıkarmak en büyük hedefimiz ve görevimizdir.
Bizler Kolej mezunu olarak, çalışmalarımızda; demokrasiye ve cumhuriyetimize olan bağlılığımızdan, çağdaş ve bilimsel düşünceden ve etik
değerlerden ödün vermeyeceğiz. Okulumuzun bize kazandırmış olduğu
değerleri; insan hak ve özgürlükleri ve toplumsal olguları; çalışmalarımızda
ön planda tutacağız. Faaliyetlerimiz; derneğimizin vizyonu, misyonu ve
temel değerleri doğrultusunda, ekip ruhu içinde gönüllülük esasına dayalı
olarak gerçekleşecektir.
Çalışmalarımız sizler içindir, bu noktada sizlerle iş birliğimizi ve beraberliğimizi daha üst seviyelere taşımak istiyor ve her konuda katılımınızı
bekliyoruz. Bu iş birliği; fikir ve projelerinizle bizlere ışık tutmakla olacaktır.
Pozitif yaklaşımlarınızı ve katkılarınız bize güç verecektir.
Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Zaferi’ni kutladık ve aynı günü şehitlerimizi andık. Bu vesileyle ben de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kutsal vatan topraklarımızı canları pahasına korumuş olan tüm şehit ve
gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Yine geçtiğimiz günlerde
kutladığımız Dünya Kadınlar Günü’nün tüm Türk Kadınları için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. İnancımız, kadınların; baskı ve şiddete maruz
kalmadığı, horlanmadığı, cinsel obje olarak görülmediği, eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir dünyada yaşamasıdır. Önemli olan yılın bir günü
değil, yılın her günü kadınlara değer ve önem verilmesidir.
Şubat ayında, Japonya’daki büyük deprem sonucu oluşan tsunami
felaketi ve ardından dünyayı büyük risk altına alan nükleer tehditle beraber
radyasyon oranının tehlikeli şekilde artması hepimizi dehşete düşürdü ve
kaygılandırdı. Bu felaket sonucu ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve
ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. dünyanın radyasyon tehlikesi altında kalmaması ise en büyük temennim.
Önümüzdeki günlerde iki önemli milli bayramı kutlayacağız. Bunlardan
biri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diğeri ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’dır. Her iki gün de, ulusal tarihimizde büyük önem arz eden günlerdir. Bu günlerin değerini çok iyi hatırlamamız, bu günleri çocuklarımızla, ailemizle coşkulu bir şekilde kutlamamız
gerekir. Şimdiden çocuklarımızın, gençlerimizin ve sizlerin bayramlarını kutluyorum
Mayıs ayı başında Geleneksel Tenis Turnuvamızı yapmayı planlıyoruz.
Her turnuvada olduğu gibi bu yıl da üyelerimizden geniş katılım beklemekteyiz. Daha detaylı bilgiler üyelerimize duyurulacaktır.
Mayıs ayının sonunda Geleneksel Mezunlar Balomuz ve Kuru Fasulye
Şenliğimiz gerçekleşecektir. Bu sene haziran ayının başında Genel Seçim
yapılacağından (Tüm mezunlarımızın vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy vermeleri gerektiğini önemle hatırlatıyorum), bu etkinlikler Mayıs ayı
sonuna kaymıştır. Siz üyelerimizden katılım ve destek beklemekteyiz.
Önümüzdeki 3 aylık dönem için planlanan diğer etkinliklerimiz üyelerimize ayrıca duyurulacaktır. Kolejliler Dergisi’nin bu sayısının içeriğinin
oluşmasında verdiği reklamlarla, yazı ve röportajlarıyla katkı sağlayan tüm
mezunlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Tüm Kolej ailemize sevgi ve saygılarımla,

Bülent Bağdatlı 81’
Genel Başkan
MART 2011 kolejliler
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Türkiye Ortadoğu
için Model Ülke Olabilir mi?

T

unus ve ardından
Mısır’da
rejime
karşı
meydana gelen
halk ayaklanmaları dikkatleri Türkiye’ye
çevirdi. Bu çerçevede
merak edilen husus, Türkiye’nin demokratik ve laik
olan anayasal ve siyasal altyapısının, daha adil ve temsili yönetimlerin özlemini
çeken bölge halkları için bir
model olup olamayacağıdır.
Konuya ilk bakışta,
nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’nin,
ağırlıklı olarak Müslüman
olan Ortadoğu için model
olma vasfına sahip olduğu
kanaatine varmak kolay. Bu
kanaate varanlar da sadece
biz Türkler değiliz. Batı’da
Semih İDİZ’72
ve Ortadoğu’da da bunu
savunanların sayısı az değil.
Ancak meselenin ayrıntılarına girildiğinde konunun görülenden biraz daha karmaşık
olduğu anlaşılıyor. Bu da normal sayılmalı zira “model”
olmaktan söz ediyorsak, bir ülkedeki düzenin olduğu gibi
başka bir ülkeye ihraç edilmesinin, eşyanın doğası gereğince, mümkün olmadığı aşikar.
Bunu bugün Avrupa’daki demokrasilerde de görüyoruz.
Örneğin Fransa Cumhurbaşkanlık Sistemi’ne dayanırken
Almanya’daki sistem Türkiye’dekine daha yakındır. Buna
karşın her iki ülke, farklı yollardan da olsa, kendi toplumsal
yapıları ile uyumlu bir şekilde ileri demokrasiye erişebilmişlerdir.
Özetle, ister demokrasi ile ister başka bir şekilde yönetilsinler, sonuçta ülkelerin yönetim biçimleri kendi sosyolojik
gerçeklerini yansıtır. Türkiye’yi ele alırsak, özünde Batılı bir
modeli kabul etmiş olmasına karşın, kendi demokrasisi on yıllarca süren, bu arada üç askeri darbe geçirmiş bulunan ve
hala da devam eden toplumsal arayışlardan sonra ortaya çıkmıştır.
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Öte yandan, Türkiye’deki
siyasi sistemin örnek olarak
alınabilecek bir “kalıp” (template) sunduğu da inkar edilemez. Ancak bu, Cumhuriyet devrimleri sırasında ve
sonrasında Batı’dan alınmış
olan ve ülkemizin sosyolojik
gerçeklerine göre şekillenmiş
bulunan, bu arada içi hala
tam olarak doldurulamayan
bir kalıptır.
Bu nedenle bir “Türk
modelinden” söz etmek belki bilimsel açıdan da çok
doğru değil, zira sonuç itibariyle özü Batı’daki devrimlere
dayanan ve zaman içinde
evrenselleşmiş olan değerlere dayanan bir sistemden
bahsediyoruz. Bu temel gerçeğe rağmen hem Batı’da
hem de Ortadoğu’da Mısır ve
Tunus gibi ülkeler için yine de
bir “Türk modelinden” söz
ediliyorsa, bunun nedenleri

var demektir.
İşte bu noktada sözü fazla çevirmeden temel bir gerçeğe
işaret etmemiz gerekiyor. İktidarın bazı icraatları konusunda
duyulmaya başlanan kimi kaygılara Batı, Türkiye’ye hala
demokratik ve laik bir düzene geçebilmiş bir Müslüman toplum gözüyle bakıyor.
Bu bakışın temelindeki düşünce ise Türkiye’nin Müslüman ülkelerinden başarmaları beklenmeyen şeyi başarmış
tek ülke olmasıdır. AB standartları açısından Türkiye’deki
demokrasinin henüz erişmesi gereken önemli aşamalar
bulunmasına rağmen, bu kadarının bile Ortadoğu’daki diktatörlere ve İslami köktendincilere karşı bir “model” sunduğuna
inanılıyor.
Başka bir ifadeyle, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin
Powell’in ülkemize dönük olarak dile getirdiği ve özellikle laik
kesimlerimizi çok kızdıran “Ilımlı İslam” yakıştırması, Batı’nın
Türkiye’ye dönük temel algısı olmaya devam ediyor. Kısaca
söylemek gerekiyorsa Batı özetle; “Türkiye demokratik ve laik
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düzenin İslamiyet’le çelişmediğini bölgeyi göstermektedir,
onun için başkaları da bunu örnek almalı” demeye getiriyor.
Hal böyle olunca Türkiye’nin Batı için bu açıdan önemini
Müslüman karakteri tayin ediyor. Yoksa kendi kıstaslarına
göre değerlendirdiğinde Batı, Türkiye’deki demokrasiyi kusurlu ve yetersiz buluyor.
Ortadoğu açısından bakıldığında, Atatürk reformları ile
ortaya çıkan laik ve zaman içinde serbest seçimlere dayalı
olarak gelişen parlamenter sistemin bölge aydını açısından,
en azından yakın tarihe kadar, önemli bir “cazibe unsuru”
oluşturduğu söylenemez.
Bunun, başlıca nedeni kuşkusuz Ortadoğu’daki çoğunluğun İslamiyet’i toplum ve düzen olarak tümüyle içselleştirmiş
olmaları ve Türkiye’nin Batı sistemine yönelişi ile laikliği kabul
etmesini “İslami kimlik kaybı” olarak değerlendirmeleridir.
Gazeteci kimliği ile bölgeyi 30 yıldır gezen biri olarak, Arap
dostlarımızın geçmişte “hem laik, hem de Müslüman olamazsınız” türünden itirazlarına çok rastlamışızdır.
Temelinde demokrasinin “Olmazsa olmazı” olan laiklik
kavramının bulunması nedeniyle, serbest seçimlere dayalı
Parlamenter Sistemimize karşı da büyük bir ilginin olmadığına tanık olmuşuzdur. Özetle, özellikle Arap aleminde Türkiye’ye, “Batı’yı taklit etmek suretiyle Müslüman kimliğini kaybetmiş bir ülke” olarak bakılıyordu.
Libya lideri Muammer Kaddafi bu çerçevede “Türklere
gerçek anlamda Müslüman değil” dahi diyebilmiştir. Bu
nedenle, Balkanlar ve Kafkaslarda Atatürk’e duyulan saygıyı
Ortadoğu’da bulmak pek mümkün olmamıştır.
Fakat Türkiye’deki düzene dönük bu yaklaşımının, kendi
içinde homojen olmayan, din ve mezhep farklılıkları ile yaşam
tarzları açısından da büyük çeşitlilik arz eden Ortadoğu’yu
zaman içinde açmaza sürükleyeceği bölge aydını tarafından
görülemedi.
Bu açmazların artık ayyuka çıkmaya başlamasıyla bölge
insanının, kendi ülkesi on yıllar boyunca yerinde sayarken,
ağırlıklı olarak Müslüman olmasına karşın ekonomik ve sosyal
gelişmesini her şeye rağmen sürdürebilmiş olan Türkiye’ye
dönük ilgisinin arttığına tanık oluyoruz.
Ancak bu ilgiyi esas güden faktör yine de, İslami değerleri savunan ve bu nedenle de Ortadoğu’ya da farklı bir gözle bakan iktidar, bu özelliğine rağmen demokratik ve laik bir
düzen içinde seçilmiş ve çalışıyor olmasıdır.
Nitekim Batı tarafından, İran’dakine benzer bir düzen
peşinde oldukları iddia edilen Tunus’taki En Nahda partisi ile
Mısır’daki Müslüman Kardeşler Örgütü’nün temsilcileri, bu
konu sorulduğunda hep aynı yanıtı veriyorlar. “Bize İran veya
Taliban gözüyle değil Türkiye’deki iktidar gözüyle bakın”
diyorlar.
Bu suretle de Türkiye’nin, aslında Batı’nın da istediği
“model” olma özelliği başka bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Fakat buradaki temel faktör yine aynı, yani Türkiye’nin
İslami özelliği. Başka bir ifadeyle Ortadoğu’nun Siyasi
İslam’a dayalı partileri de aslında kendilerini “Ilımlı Müslü-

man” olarak sunabilmek için Türkiye’ye göndermede bulunuyorlar.
Öte yandan gelinen aşama Ortadoğu’nun da artık laik
demokratik ve adil seçimlere dayalı siyasi sistemlere ihtiyacı
olduğu ve bu ihtiyacın içinde yaşadığımız “enteraktif” dünyada artan bir şekilde kendisini hissettireceği görülüyor.
Bu açıdan da Mısır özellikle dikkat çekiyor, zira o ülkede
yaşanan ve uzmanlar tarafından “Ortadoğu’nun Fransız Devrimi” diye nitelenen gelişmeler, insanların dini gerekçeler yerine; aş, iş, adalet, serbest seçimler, hesap verebilirlik, düşünce özgürlüğü gibi “laik” beklentilerle sokaklara döküldüklerini
açıkça ortaya koydu.
Bu çerçevede ister Müslüman, ister laik, ister Kıptı Hristiyan olsunlar, Mısırlılar din eksenli olarak değil, değişim,
demokrasi ve adalet gibi ilkeler ekseninde hareket ettiler.
Baskıcı ve talancı Mübarek rejimine bunca yıl katlanmak
zorunda kalan bir milletin, bu aşamadan sonra dincilerin
kuracakları teokratik bir diktatörlüğü kabul edecekleri de son
derece kuşkulu.
Başka bir ifadeyle Mısır ve Tunus’un hem laik olan, hem
de Müslüman olmayan unsurları için “Türk Modeli” ilgi çekiyorsa da, onlar için asıl ilgi çeken şey, “Türk Modeli”nin de
dayanağı olan ve kökü Batı’da yatan evrenselleşmiş değerlerdir. Bu kesimler için “Türk Modeli’ni” önemli kılacak olan
başlıca husus da, bu modelin kendi içinde sergilediği tutarlılıktır. İşte Türk Modeli’nin zayıf noktası da burada ortaya çıkıyor. Çünkü hem yerli, hem de Batılı gözlemcilerin son
dönemde altını sık sık çizdikleri gibi, Türkiye’nin “İslamiyet faktöründen” arındırılmış bir şekilde bölgeye laik olan demokratik
bir model sunması için, önce bu açıdan kendi içindeki eksik
likleri gidermesi gerekiyor.
Nitekim eğitimli Mısırlıların yabancı kanallara verdikleri
demeçlere bakıldığında, tümüyle kendi çabalarıyla ve hiç
kimsenin beklemediği bir şekilde acımasız bir diktatörlüğü
devirmiş olan bir millet olarak “İyilerin kötüsü” olan bir demokrasiye razı olmaları mümkün görünmüyor. Türkiye’nin içindeki
tartışmalar ve demokratik arayışların henüz bitmediği ise aşikar. Hatta düşünce özgürlüğü gibi konular açısından bakılırsa
Türkiye’nin “Pozitif” değil, aslında “Negatif” bir örnek sağladığı bile söylenebilir. Özetle, bu açıdan bakıldığında Türkiye
bölge için “Olmaması gerekenler” kaleminden “Model” oluyor. Türkiye için önemli olan “Sözde” değil “Özde” ileri
demokrasiye geçebilmesi ve bu surette başkaları için bir
model olabilmesidir. Bunu başarabilen bir Türkiye’nin, zorlu
bir kalkınma sürecinden geçmiş bir ülke olarak sağlayacağı
model de sadece Ortadoğu açısından değil, Kafkaslardan,
Balkanlara, Çin’den Latin Amerika’ya kadar uzanan global bir
coğrafyada önem kazanacaktır. Uzun lafın kısası Türkiye,
insan haklarına dayalı laik ve demokratik bir düzen açısından
gerçek anlamda model olması için önce kendi evini düzene
sokmak durumundadır. Tunus ve Mısır’da olanlar da Ortadoğu’da etkin olma sevdasında olan Türkiye’ye bu açıdan
büyük sorumluluk yüklemektedir.
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Esas Mesele Dünya İle
Rekabet Edebilmek

abasının siyasetçi olması nedeniyle çocukluğundan bu yana siyasetle iç içe yaşayan Mithat Melen,
2007 yılı genel seçimlerinde İstanbul’dan MHP milletvekili seçilerek siyasetin tam da göbeğinde yer
aldı. Milletvekili seçildikten sonra yoğun bir çalışma
temposu içerisine giren Melen, milletvekili olarak yürüttüğü
başarılı çalışmalarının yanı sıra dergi ve gazetelerde köşe
yazarlığı, resmi ve özel kurumlara, ekonomi, finans, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları ve eğitim olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık, ulusal ve uluslararası toplantılarda konuşmacı ve oturum başkanlığı gibi görevleri de başarıyla sürdürüyor.
Bir toplumun gelişmesi açısından sivil toplum örgütlerinin
önemine inanan ve başta TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
olmak üzere birçok derneğe üye olan Mithat Melen, dış politikadan seçimlere, eğitimden Mezunlar Derneği’nin hayatındaki
yerine kadar pek çok konuyu dergimize değerlendirdi.

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin AB’ye üyeliği ve üyelik sürecinde
yaşanılar gelişmeler sıkça gündemde yer alıyor. Sizin bu
konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Türkiye’de son dönemde insanlar, AB üyeliğiyle ilgili olarak
biraz kendilerini aldatılmış hissediyorlar. Bu yüzden Türk
kamuoyunun AB üyeliğine verdiği destek, yüzde 75’lerden yüzde 35’lere düştü. Son dönemlerde AB bazı müzakere başlıklarını bazı politik nedenler ileri sürerek kapattı. Bu durum kabul
edilemez bir durumdur. Türkiye, tam üyelikten başka bir seçeneği kabul etmeyecektir. Türkiye AB’ye üyelik için değil, kendi
yararına yaptığı reformları sürdürmeye devam etmelidir.
Ortadoğu’da yaşanan olayları ve bu olayların Türkiye’ye
yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu olaylar, demokratikleşme hareketi içerisinde tek partiyi,
tek kişiyi, diktatörlüğü ve yolsuzluğu artık dünyanın tolere etmediğini ortaya koyuyor. Doğu Akdeniz’de önemli değişiklikler
olacak, bu da kaçınılmaz olarak teorik anlamda kaynamayı sür-

“Bizim asıl meselemiz insan refahını artırarak insanımızın daha iyi yaşam koşullarına
ulaştırılması; daha çok iş, daha çok aş,
daha çok okul ve eğitim…”
dürecektir. Bu gelişmeler, Türkiye’ye önemli şekilde
yansıyacak ve dış politikasında da önemli değişikliklere neden olacaktır. Aslında bu hareketler, demokratik biçimde değişim açısından önemlidir. Türkiye’nin de
bu olaylardan ders alması gerekiyor. Demokratik ülkeleri
kolejliler MART 2011

kendi parlamentoları yönetiyor, bizim de parlamentomuzun
yönetmesi lazım. Asıl önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve kuvvetler ayrılığıdır.

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin ışığında bazı görüşler
ileri sürüldü. Bu görüşlerden biri de Amerika ve Avrupa
ülkelerinin Ortadoğu üzerindeki etkilerinin azalacağı ve
Türkiye’nin daha güçlü bir konuma geleceği yönündeydi.
Avrupa değil ama Amerika etkisini gelecek 30-35 yıl daha
sürdürecektir. Teorik anlamda süper güç olmanın 6-7 tane kriteri vardır. Dünyada hiçbir devlet bu kriterleri, Amerika Birleşik
Devletleri gibi dolduramıyor. Türkiye, coğrafi açıdan çok kritik
bir bölgede ve 8 tane çok önemli komşusu bulunuyor. Etrafımız
sanki barut fıçısıyla sarılı. Tüm bunlara rağmen demokrasiyi
sürdürmek, kalkınmayı tamamlamak ve 8 komşuyla barış içerisinde yaşamak zorundayız. Bunlar kolay işler değildir. Bizim
asıl meselemiz insan refahını artırarak insanımızın daha iyi
yaşam koşullarına ulaştırılması; daha çok iş, daha çok aş,
daha çok okul ve eğitim… 30 sene içerisinde geldiğimiz aşama küçümsenmeyecek kadar önemli bir aşamadır ancak yine
de olmamız gereken yerin gerisindeyiz. Bugün eğitim oranlarında, çocuk ölümlerinde hala gerideyiz. 6 milyon insanımız
Türkçe bilmiyor ve dünyaya nazaran okuma yazma bilen kadınlarımızın sayısı hala çok az. Türkiye’nin gelecek dönemlerde
bütün bu sorunları aşması lazım. Bu sorunların aşılması için de
iyi bir yönetim şart. İyi yönetim içinse, demokrasilerde oyla
gelen iktidarların, halka vaat yerine doğruları anlatmaları gerekiyor.
Size göre, 2011 genel seçimlerinde nasıl bir Türkiye tablosu ortaya çıkacak?
Benim için önemli olan
Türkiye tablosundan ziyade
demokrasi tablosudur. Yani
ne olursa olsun değişimin
seçimle, demokratik alanda
yapılması gerekiyor; adil, düzgün, demokratik, müdahalesi olmayan özetle
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yolsuzluklara bulaşmamış bir seçim. Diğer seçimlerde olduğu
gibi bu yıl da Türkiye’nin doğru tercihler yapacağına inanıyorum. Demokrasinin sonuçlarına da katlanacağız. Seçim, politika için bir imtihansa, biz de o imtihana gireceğiz ve halkımız
ne dediyse onu yapacağız. Beklentilerim yine bugünkü parlamentonun kompozisyonu gibi 4 grup partinin olmasıdır.

Baraj sistemini ile ilgili düşünceleriniz nedir?
Yanlış buluyorum tabii ki. Bir
bölgede yüzde 50’den fazla oy
alıyorsunuz ama yüzde 10’u
aşamadınız diye meclise giremiyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemin ortadan kaldırılması lazım.
Baraj dünyada da var ama yüzde 5 civarında. Bizde ise, Hazine’den partilere yardım yapabilmek için yüzde 7 rakamı belirlenmiş. Geçen seçimde oyların
yüzde 85’i temsil edildi
TBMM’de; ama ondan önceki
2002 seçiminde oyların ancak
yüzde 52’si parlamentoya yansıdı. Bu nedenle anti demokratik
olan bu barajı, biraz aşağıya çekmek gerekiyor. Sadece baraj
değil, bölgelerinde yüzde 50’den fazla oy almış insanların, yüzde 7 barajına aldırış etmeden doğrudan meclise girmeleri
gerektiğini düşünüyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla sınıf arkadaşınız.
Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yeni bir soluk getireceğini düşünüyor musunuz?
Tabii ki yeni isimler yeni soluklar getirir. Ancak öncelikle
Türkiye’deki parti yelpazesine bakmak gerekiyor ama Türkiye’de de öyle bir parti yelpazesi yok maalesef. Mesela iktidara bakıyorsunuz; sosyal demokrat programlar uyguluyor
ve daha milliyetçi bir çizgide. Onun için bu değişimler, Kılıçdaroğlu ile gelirse bence önemli olur. CHP’yi sosyal demokrat çizgiye çekmek, sosyal demokrat oylara talip olmak önemlidir.
Türkiye’de muhalefetin güçlü olması, iktidarın güçlü olması
kadar önemlidir. Türkiye’de güçlü bir muhalefete ihtiyaç var
ama iki partili bir sistem, kesinlikle Türkiye’yi yansıtmıyor. Sadece yüzde 55’ini yansıtıyor ki bunu da ben yanlış buluyorum.

TED Ankara Koleji ile ilgili gerçekleştirdiğiniz ya da gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz var mı?
Kolej ile ilgili en önemli projelerimden birisi üniversiteydi.
Rahmetli Mehmet Mağdenli’yi de buradan saygıyla anıyorum.
Kendisine uzunca bir süre danışmanlık yaptım. Türkiye’nin en
önemli eğitim kurumlarından biri TED Ankara Koleji’dir. Bizim
nesil, bu kurumu ayakta tutmaya çalışıyor. Bütün meselelerin
başı eğitimdir ve eğitimde de kurumsallaşma çok önemlidir.
Kolej de kurumsallaşmada önder okullardan biridir ve bu yüzden göz bebeği gibi korumak gerekiyor. Türk Eğitim Derneği’ni,
Kolej’i ve Kolejli ruhunu korumak çok önemli. Yurt dışına gittiğimde oralarda Kolejlileri arayıp, buluyorum. 20 yıl önce
Paris’te 50 kişilik yer ayırttık, lokantaya 150 kişi geldi. Onun için

bu ruhu ayakta tutmak gerekir. Böyle bir kuruma ait olduğum
için iftihar ediyorum. Görevimiz bu bayrağı bizden sonrakilere
devrederek hep dalgalandırmaktır.

TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği’nin son on yılını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İnsanların gidecek, sığınacak, barınacak yerleri olması çok
ciddi ve güzel bir şey.
Mezunlar Derneği de bu açıdan benim için çok önemli.
Dünyada artık sivil örgütlenme modeli var. Bir toplumda
sivil örgütlerin sayısı ne
kadar çok artarsa o kadar
başarılı oluyor. Dolayısıyla
bu açıdan baktığımızda Türkiye’de Mezunlar Derneği
çok önemli bir sivil örgüttür.
Bu yüzden Derneğin çalışmalarına her zaman destek
vermek ve bu yapıyı ayakta
tutmak için teşvik etmek
gerekiyor.

Başarılı bir siyasetçi ve eğitimci olarak gençlere neler önerirsiniz?
Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Esas mesele
dünya ile rekabet edebilmektir. Bu yüzden gençlerin dünyayla
rekabet edebilecek konuma gelmesi lazım. Kolejlilerin büyük
şansı var çünkü her şeyden önce yabancı dil öğreniyorlar.
Bugün bütün literatür, imkanlar İngilizce üzerinedir. Yabancı dil
bilmenin yanı sıra önemli bir diğer konu da iyi yetişmektir; çok
çalışmak, çok okumak, dünya ile uyum sağlamak ve sosyal
hayatın içinde olmak… Briç oynamayı öğrenmekten tutun da
satranç oynamaya, resim yapmaya, müzikle uğraşmaya kadar
birçok alanda gençlerin kendilerini geliştirmeleri lazım. Avrupa
Birliği’nin on iki üyesi var bu üyelere bakıyorsunuz o kadar arayı açmışlar ki! Bizim de insan kaynaklarımızı çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Dünyanın en zor ve en değerli işi budur.
Mithat MELEN’65
3 Ocak 1947'de Ankara'da doğdu. ortaokul ve lise öğrenimini
TED Ankara Kolejinde tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinden mezun oldu. Yüksek lisansını Brüksel Üniversitesinde, doktorasını İ.Ü. İktisat Fakültesinde tamamladı. NATO
Sekretaryasına uluslararası memur olarak mali asistanlık,
Helsinki'de Postipanki ve Brüksel'de AB Komisyonunda staj yaptı. Dünya Bankası, KOSGEB, İSO'da ekonomi ve finans danışmanlığı yaptı. Hazine Teşkilatında şube müdürü, Brüksel Maliye
Ataşesi ve maliye müşaviri, hazine uzmanı ve daire başkanı
olarak görev yaptı. Hazine Müsteşarı özel danışmanı oldu. OECD
nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde ekonomi ticaret
müşavirliğine getirildi. İ.Ü. İktisat Fakültesinde 1990'da doçent,
1996'da profesör oldu. Yayınlanmış 2500 makalesi ve basılmış
biri İngilizce beş kitabı bulunmaktadır. 23. Dönem'de Türkiye-AB
KPK Üyesi oldu. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde MHP'den
İstanbul Milletvekili seçildi.
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği

Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Lacivert Grup

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, “2011 Yılı Olağan
Genel Kurulu”, geniş bir katılımla 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Coşkulu bir şölen havasıyla geçen ve 800’e yakın üyenin bulunduğu Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda,
yarışan Lacivert, Kırmızı gruplar ve iki bağımsız aday arasında
yarışan gruplar arasında yanda isimleri yer alan kırmızı liste
seçimleri kazandı.
Kırmızı grup lideri Bülent Bağdatlı Genel Kurul’da yaptığı
konuşmada, “ Geçtiğimiz 3 yıl boyunca etik duruş, pozitif yaklaşım ve katılımcılık ilkeleriyle çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
Derneğimizin vizyonunu, misyonunu, temel değerlerini ve kalite politikasını hep göz önünde bulundurduk. Kalbimizdeki Kolej
ruhuyla çalışmaya gayret ettik. Yenilenen ve özellikle gençleşen
Yönetim Kurullarımızla Derneğimizin çizgisini çok daha ileri
seviyelere taşıyacağız. Üç yıllık görev süremiz boyunca gerçekleştirmeyi planladığımız projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Bu çalışmalarda en büyük desteğimiz, mezunlarımızın pozitif yaklaşımları ve katkıları olacaktır.’“ dedi.

2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Seçimi Sonucunda
Seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi
Yönetim Kurulu(Asıl)
Deniz SUNGUR ’68
Aydan ÖZKAZANÇ ’79
L. Can ÇIĞIRGAN ’80
Bülent BAĞDATLI ‘81
A. Nazım DEMİR ‘81
Şenol SARISOY ‘82
O. Birol ALTINAY ‘84
Değerhan USLUEL ‘88
S. Selçuk BÖREKÇİ ‘89
M. Kutluhan OLCAY ‘93
Güven GÜNDÜZ ‘00

Denetim Kurulu(Asıl)
Ayda UÇUL ‘81
İ. Şeref TOPKAYA ‘84
Gözde IŞIKSAL ‘01

Bağımsız Adaylar

M. Levent Özel’81
kolejliler MART 2011

Hüseyin Sürücü’80

Kırmızı Grup

bizim dünyamız
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Üyeleri
Ata’nın Huzuruna Çıktı
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin kuruluşunun 43. yılı nedeniyle dernek
üyeleri Ata’nın huzura çıkarak, Ulu Önder
Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında,
onun çizdiği aydınlık yolda birlik ve beraberlik içerisinde yürümeye devam ettiklerini
bir kez daha gösterdiler.
11 Ocak Salı günü saat 12.30’da Anıtkabir’de bir araya gelen TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği üyeleri, saygı duruşunun
ardından mozoleye çelenk bıraktılar. Daha
sonra Dernek Başkanı Bülent Bağdatlı,
Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:
“Temellerini attığın Türk Eğitim Derneği’nin
en köklü okulu TED Ankara Koleji’nin
mezunları olarak, çizdiğin yolda ödün vermeden ilerliyoruz. Cumhuriyet’e ve devrimlerine bağlı nesiller yetiştiriyor, bize öğretilenleri de yeni nesillere aktarıyoruz. Onları,
birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin
temel nitelikleriyle donatarak, büyük Atatürk sevgisiyle büyütü-

Ankara
Üniversitesi
Kök Hücre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Günhan Gürman, Prof. Dr. Alp Can ve
ekibi Doç. Dr. Çetin Kocaefe, doktora öğrencileri
Deniz Balcı ve Burcu Balcı
Hayta’nın kök hücreden
kas ürettiklerini açıkladı. Bu
yöntemin geliştirilmesiyle
kas erimesi hastalığı
yüzünden felçli kalanlar
tedavi edilebilecek.
Enstitü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alp Can’81
ve ekibi, göbek kordonundan aldıkları kök hücrelere,
gen aktararak eksik kas
proteinini sentezlettirerek
kolejliler MART 2011

yoruz… Atam, biz TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyeleri, sana söz veriyor ki çağdaşlıktan, aydınlıktan, senin ilke ve
devrimlerinden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz…”

Mezunlarımızdan
Prof. Dr. Alp Can’81 ve
Ekibinin Büyük Başarısı

hastalığa dirençli yeni bir kas
hücresi yapmayı başardılar.
Bu çalışma kök hücre konusunda en saygın bilimsel dergilerden biri olan Stem Cell
Reviews and Reports dergisinin Eylül sayısında yayınlandı.
Kök Hücre Enstitüsü
meme ve kalın bağırsak kanserlerinin kök hücrelerine karşı
aşı geliştirme konusunda
büyük gelişme kaydetti. Enstitü, kendini yenileme kabiliyeti
olmayan kıkırdak hücrelerini
kök hücreden üretmiş, insan
üzerinde de uygulama gerçekleştirmişti.

bizim dünyamız
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Butcha’da Yeni Yıl Kutlaması

TED Ankara Koleji mezunları, aileleri ve çocuklarıyla yeni yılı Butcha Restaurant’ta kutladılar. Yemeğe yaklaşık 100 davetli katıldı.

Happy Hour’da Buluşuyoruz…

Bora AÇIKALIN’77, Ayda TANER’78, Muhtar GÜROL’79,
Turgut BEKİROĞLU’76, Nuray GÜNAL’76, Murat GÜRZUMAR’76,
Berat SÜTÇÜ’79, Ender BAŞARAN’79

Her hafta çarşamba günleri Kavaklıdere Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Happy Hour’a tüm mezunlarımızı
bekliyoruz.

İ

attı.

Gönüllerin Şampiyonu Anadol

Pekin Paris Rallisinde İkinci Oldu

lki 1907 yılında gerçekleştirilen, dünyanın en eski klasik
otomobil rallisine katılan ve 1960 model araçlardan oluşan
“klasikler” kategorisinde yarışan, OTOSAN’ın 1967’de
ürettiği 371 şasi numaralı Anadol A1, 15 bin kilometrelik
yolculuğun sonunda 2. olarak, büyük bir başarıya imza

Pekin-Paris Rallisi’ne katılan ilk Türk takımı olan Ahmet
Şefik Öngün’69 ve Erdal Tokcan, katıldıkları bu yarışı bir sosyal
sorumluluğa dönüştürerek, ekibe destek veren sponsorlardan
elde ettikleri gelirleri ve bağışların tamamını Toplum Gönüllüleri
Vakfı’na (TOG) aktardı. Toplum Gönüllüsü gençlere burs desteği sağlamak için Pasifik’ten Atlantik’e yol alan “Gönüllerin

Ahmet ŞEFİK ÖNGÜN’69

Erdal TOKCAN

Şampiyonu Anadol” ile başlayan “Eğitime Yol Ver” kampanyası ile 120 üniversite öğrencisine burs imkanı sağlandı.
MART 2011 kolejliler
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8. GELENEKSEL 81’MEZUNLARI ANKARA BULUŞMASI
Canan Demirdamar '81
Evet, sevgili Kolejliler, yılmadan, yorulmadan 2004 yılından
bugüne kadar tam 8 kez bir araya geldik biz 81’liler. Herkes
‘’Yalnızca ‘81 yılında mı mezun verdi Kolej?’’ diye sordu; biz
vazgeçmedik birbirimizle olmaktan, birlikte eğlenip, gülüp, birlikte ağlamaktan.
Bu yıl tam 138 kişiyle bitirdik gecemizi…
Türkiye’nin dört bir tarafından tam 30 yıl sonra ilk kez toplantımıza gelen arkadaşlarımız da oldu, hiç ara vermeden 8 yıldır gelenlerimiz de var. Hatta sevgili 82’ mezunu arkadaşlarımızdan da katılanlar, gecemize renk katanlar oldu. Grubumuzdan arkadaşlarıma yolladığım mesaj ve gecemize ait fotoğraflarla baş başa bırakıyorum sizleri.
“TEŞEKKÜR…
Sevgili dönem arkadaşlarım,
Öncelikle hepinize kocaman bir teşekkür etmekle başlayım
sözlerime...
Bana bir kez daha inandınız, bir kez daha güvendiniz, bir
kez daha peşime takılarak dört bir taraftan taaa buralara geldiniz. Kara kışa inat, yorgunluklarınıza, işinize gücünüze, çoluk
çocuğunuza inat düştünüz yollara.
Ben malumunuz bu yola gönül koydum, Tanrım sağlık verdiği sürece Aralık ayının son 2 haftasından birisinde mutlaka
sizleri toplamaya, Eylül'de başlayan muhtelif tacizlerime devam
edeceğim. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle aynı okulda, aynı sıralarda hayatımın en güzel, en özel 11 yılını geçirmişim. Bunu gittiğim her farklı ortamda, bulunduğum her başka insanın yanında bir kez daha anlıyorum. Sizler özelsiniz, bizler başkayız.
İlk teşekkürüm sizlere…

O geceyi anlamlandıran, sımsıcak yapan sevginiz, desteğiniz, övgü dolu pırıl pırıl bakan gözlerinizle benim için çok önemli, çok değerlisiniz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir
kere daha utandırmadınız beni. Sağ olun, var olun.
Ve ikinci teşekkür bu kadar güzel bir gece geçirmemiz için
ellerinden geleni hatta daha fazlasını yapan Niza Park Otel’e ve
güler yüzlü personeline…
Bu güzel otelin sahibi TED Ankara Koleji mezunu sevgili
ağabeyimiz Mete Nizamoğlu’70’na da bu imkanı bizlere sağladığı ve Ankara’ya böylesine güzel bir otel kazandırdığı için
kocaman bir teşekkür daha…
İlk fırsatta, bir yenisini düzenleyinceye kadar hoşça kalın
demiyorum, sevgiyle kalın C.”
… Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile
Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız
Ve aynı yolda yürüdükçe
Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir
Ayrılsak bile kopamayız…

Neşe Çevirgen, Berna Talu, Sara Özşahin.
Oturanlar, Rahime Önder ve Zerrin Dağcı.

TED Ankara Koleji İlkokulu 5- E sınıfı 1965 mezunları
olarak, 8 Ocak 2011 Cumartesi akşamı sınıf öğretmenimiz Rahime Önder ile toplandık.
kolejliler MART 2011

1984 ve 1992 mezunları, Ocak ayında
Kırmızı Restaurant’ta biraraya geldiler.

bizim dünyamız
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41 Yıl Sonra Bir Araya Geldiler

TED Ankara Koleji İlk Kısım (1964-1969) 5-D sınıfı Mezunları 41 yıl sonra bir araya geldiler.
1969 yılında mezun olan öğrenciler 41 Yıl sonra, onları 5 Yıl
okutan öğretmenleri İNCİ TUĞ ile 6 Kasım 2010 tarihinde
Ankara’da Anadolu Kulübünde bir araya geldiler. Dünyanın ve
yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelerek ve gelemeyenler de
telefon ile bu güzel ve anlamlı buluşmaya katıldılar.
Almanya’dan, İngiltere’den, Kıbrıs’tan, İstanbul – Bursa –
Antalya – Marmaris’ten gelenlerin yanında Avustralya’dan 41
gül yollayarak katılan, toplam 30 öğrenci olarak 5-D sınıfı ve
öğretmenleri unutulmaz duygu dolu bir gece geçirdiler.
Her biri, bir meslek sahibi olarak memleketine hizmet veren
ve faydalı olan bu değerli öğrenciler, öğretmenlerini yaşlı gözlerle bağrına bastı. Ellerinde sınıf resimleri, küçücük anıları ile
birbirini yıllar sonra görme sevinci ile kucakladılar, adeta bir
sevgi yumağı oluşturdular. Kolej anıları, sevgi seli içinde anlatılarak geceye renk kattı. O zamanın küçük çocukları, meslek
sahibi, iş sahibi hanımlar ve beyler, yine öğrencilik yıllarındaki
gibi çocuk olup, pırıl pırıl ışıldayan gözlerindeki sevinç ile neşe
içinde birbirleri ile şakalaştılar. Öğretmenleri İnci Tuğ onlara; bu
sevgi, bağlılık ve iyi olma duygularını küçücük yaşlarda verdiği
için, mutluluk ve gurur içinde onları seyrederek “Hayatımın en
mutlu anlarından birini bana yaşattınız sizlere çok teşekkür
ederim.’’ dedi.

Sevgili öğrencilerim ve onların kıymetli eşleri, benim
kıymetli çocuklarım…

İnsanın hayatında çok mutlu olduğu günler vardır. Bugün
benim de, hayatımın en mutlu olduğum günlerinden biri.
Benim için bu anlamlı günde, içten gelen duygularımla yine
sesleniyorum.
Değerli Yavrularım;
ressamlar; renklerin yarattığı, unutulmaz görünümleri güzelleştirirler.
Müzisyenler; sesleri ve notaları konuştururlar. Evrensel dili
yaratırlar.
Heykeltıraşlar; mermerleri yontarak, en güzel biçimi vermeye
çalışırlar.
Şairler; kelimeleri birbirleri ile kaynaştırırlar.
Ama öğretmen,
Rengin, sesin, şeklin yapamadığını yaparak insanı, önce kendisine, ailesine, sonra da milletine ve insanlığa yararlı yolu gösteren en büyük yol göstericidir…

Öğretirken eğiten, eğitirken öğretendir…
İnsanlık tarihi boyunca, hangi millet öğretmenine gereken
ilgiyi, saygıyı, sevgiyi göstermişse o millet yükselmiştir.
Sevgili Yavrularım;
herkes bilir ki, çorak topraklarda, buğday yetiştirmek emek
ister…
Suyu olmayan tarlayı, başağa dönüştürmek gönül ister.
Ben de gönlümce sizlere bir şeyler vermeye çalıştım. Sizde var olan şeyleri ortaya çıkarmaya çalıştım. Ama en büyük
çabam bu yüce görevi ifa ederken, ulusumuzun kendi kuruluş
felsefesini içselleştirmiş, gelişen kuşaklar yetiştirmeye özen
göstermiş olmamdır. Bundan da huzur duyuyorum…
Sevgili Yavrularım;
bir öğretmenin en büyük mutluluğu yetiştirdiği öğrencilerin,
günün birinde ailesi ve ülkesi için faydalı insan olarak görebilmektir. Ben şu anda bu mutluluğun en yüce noktasında bulunuyorum. Belki bizleri yaşatan ve hayata bağlayan bu duygudur…
Sevgili Öğrencilerim;
hepinizin bildiği gibi ”Sevgi” insanın doğasında var olan en
önemli duygulardan biridir. Öğretmenlik başlı başına bir sevgi
mesleğidir. Sizleri kendi varlığından bir parça olarak görmeyen
kişi öğretmenlik yapamaz. Bu ana sevgisi ile eş değerdedir.
Filozof Aristo; “Öğretmenlik bir Tanrı sanatıdır” der.
Tanrı’nın eseri olan çocuğun, aile hayatına bir saadet güneşi
gibi doğması kafi değildir. Onun toplum idealine göre vazife ve
sorumluluklar içinde yetiştirilmesi, sosyal manada ikinci bir
defada eserleştirilmesi demektir. Bu anlamda, öğretmen geleceği yaratan kişidir.
Bir ressam; boş yüzeylere fırçası ile mana kazandırır.
Bir doktor; hastasına hayat verir.
Ressamı da, müzisyeni de, devlet adamını da yetiştiren
öğretmendir. O cehaletin ihanetini önler, fenalıkları yok eder.
Öğretmenin hizmet idealinden başka bir ideali yoktur.
Değerli Çocuklarım;
okula başladığınız o günlerin saf, temiz, içten sımsıcak
sevgilerinizi, anlamlı bakışlarınızı, gülen yüzünüzü hala yüreğimde her zaman hissediyorum. Anılar bir nimettir. Hepinize ait
anılar aklımda, yüreğimde bir anılar yumağı olarak bütün tazeliği ile saklıyorum.
Sevgili Çocuklarım;
okulda anne, evde öğretmen olan bana gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, vefa duygunuzu
takdirle karşılıyor;
bugün ve gelecekte;
düşlediğiniz güzel dünyanın ve günlerin sizler için olmasını
diliyor, en derin sevgilerimle gözlerinizden öpüyorum.
İnci Tuğ
Emekli Öğretmen
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İyi ki Kolejliyiz
1979-1980 Mezunları

İlknur Coşkunoğlu Seven’80

Ne zaman Aralık ayı gelse içim kıpır kıpır olmaya başlar.
Çünkü bilirim ki sevgili 80 mezunu grubumuzla yeni yıl partimiz
olacaktır. Aralık ayının hafta sonu tarihlerine bakmaya başlarım
hemen. Sonra sevgili 80 mezunu arkadaşlarımızla buluştuğumuzda, yeni yıl partimizin hangi hafta sonu olacağını belirleriz.
Bu yıl da Kasım ayında tarih belirlemeye çalışırken, her yıl
bu işi organize eden arkadaşımız kendi yoğunluğundan dolayı
organizasyonda zorlanacağını ama dilersek 79 mezunları ile
beraber bu organizasyonu yapabileceğimizi söyledi.
Eğer 79 mezunları organizasyonun ilk aşamasını oluşturmuşlarsa neden olmasın dedik. Sonuç olarak uzun yıllar beraber okuduğumuz, sadece mezuniyet tarihlerimizin diplomada
değişik olduğu, sevgili Kolej camiasından arkadaşlarımızla bir
arada olacaktık. Birbirini çok tanıyan, az tanıyan, tanımayan,
yeni tanışacak olanlar belki biraz birbirine aşina, belki hiç
olmayan bir topluluk, ama ne fark eder ki sonunda hepsi Kolejli.
Yeni yıl herkes için bir başlangıç, bir arınmadır. Eski yılda
yaşananlar kapı dışarı edilir, yeni yıla yeniden doğmuş gibi başlanır. Bir de hep şu söylenir: ‘Yeni yıla nasıl girerseniz bir yıl
boyunca öyle devam eder.’ Biz de bu coşku ile bir araya geldik. Kimse soğuk, kar, kış demedi. Ankara’dan, İstanbul’dan,
İzmir’den, Antalya’dan, Amerika’dan, Avrupa’dan kalkıp geldiler. Müzik ve Kolejliler bir arada olunca gecenin tadına doyum
olmadı. Bir de okulumuzun medar-ı iftiharı Melamoni Orkestrası sürprizi geceye son noktayı koydu. O gençliğimizin, o sev-

1981 mezunu Ali Ihsan Çavdar’ın oğlu Bora Çavdar 'a
uzun ömürler dileriz
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gi dolu günlerimizin en güzel anıları bir bir canlandı hepimizin
gözünde. İstedik ki hep çalsınlar, hiç susmasınlar, geçmişte
bıraktığımız her türlü güzelliği bu günümüze taşısınlar. İşte ben
bu yüzden inanıyorum ki, 2011 yılı bizler için harika geçecek.
Yıllar hızla yerini yenilerine bırakırken, birçok şey eskir, unutulur ya da önemini yitirir. Kimi değerler de insan olgunlaştıkça,
yıllar geçtikçe ne kadar kıymetliymiş sağlaması tekrar yapılmış
olur. 2010'u geride bırakırken de Kolejli olmanın hayatımıza kattıklarını bir kez daha anımsamış olduk; ayrıcalıklı bir gruba
mensubuz, her buluşmamızda ailemizi zenginleştiriyoruz ve de
hep aynı şeye şükrediyoruz; iyi ki Kolejliyiz…

1995 mezunu Ceran Arslan Olcay ve 1993 mezunu Kutluhan Olcay’ın kızları Ecehan Olcay’a uzun ömürler
dileriz.
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TED Ankara Koleji Mezunlar Orkestrası’ndan
Geleneksel Yeni Yıl Konseri

TED Ankara Koleji Mezunlar Orkestrası'nın yeni yıl konseri Şef Ahmet Ünlü yönetiminde 8 Ocak 2011 Cumartesi günü saat
20.00'de ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Kemal Kurdaş Salonu'nda gerçekleştirildi.
Bu yıl 5.si gerçekleştirilen yeni yıl konserinde, Mozart, G. Bizet, J. Strauss, Brahms, Necip Celal Andel, Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserleri seslendirildi.
TED Ankara Koleji Mezunları Orkestrası, bu yıl bünyesine keman ve fagot gibi senfonik enstrümanları da katarak senfoni olma
yönünde Şef Ahmet Ünlü önderliğinde emin adımlarla ilerliyor. Orkestraya, önümüzdeki yıllarda viyola, viyolonsel ve kontrbas gibi
yine senfonik enstrümanların eklenmesi planlanıyor. Ahmet Ünlü, amaçlarının Türk Eğitim Derneği gibi köklü bir kuruluşa, mezunlarından oluşan senfonik bir orkestra kazandırmak olduğunu belirtti.

Aydan BALAMİR’70
Altın Liyakat Nişanıyla Onurlandırıldı
ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydan
Balamir, TBMM Ana Binası ile bakanlıkların da aralarında
bulunduğu 15 binanın Avusturyalı mimarı Holzmeister üzerine
yazdığı kitabı ve araştırmaları dolayısıyla "Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı"na layık görüldü.

Alper UÇAR’03
Türkiye’nin Gururu Oldu

Kış Oyunları’nda artistik patinaj dalında Türkiye, Alper Uçar
ile gümüş madalya kazandı.
25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiade
Erzurum 2011) artistik patinaj buz dansında çiftlerde Alisa Agafonova ile birlikte ikincilik kürsüsüne çıkarak ülkemize tek
madalyayı kazandıran 2003 yılı mezunumuz Alper Uçar, ülkemizin gururu oldu.
MART 2011 kolejliler
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Hedefimiz kalitesiyle
farklılaşan bir Üniversite

ugün on binleri aşkın mezunu bulunan TED topluluğu, geleneksel sosyal birliktelik ve dayanışma
ruhlarını TED Üniversitesi için de harekete geçiriyor. Belirlenen kalite normlarına uygun bir üniversite için çalışmalar, akademik ve idari yapılanma
temel başlıkları altında yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı’nın (TEDYÜV)
Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Saymanı Yaşar Emre
Dökmeci, 2012-2013 eğitim döneminde 3 fakülte ile açılacak
olan TED Üniversitesi’nin, öğrenme odaklı İngilizce eğitim vereceğini dolayısıyla da kalitesiyle farklılaşan bir üniversite olacağını vurguluyor. Emre Dökmeci dergimize, TED Üniversitesi ile
ilgili yapılan çalışmalarla birlikte başarılı iş adamı kimliği ile Edit
Yapı adı altında yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Öncelikle bize TED Üniversitesi ile ilgili gelinen son noktadan bahseder misiniz?
TED Üniversitesi 2009 yılı Temmuz ayında TBMM’nde kabul
edilen bir Kanun ile kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Üniversite
ile ilgili çalışmalar, akademik ve idari yapılanma temel başlıkları altında yürütülmüştür. Halen sürmekte olan çalışmalar, fakülte ve bölüm yapılanmaları, ders içerikleri ve benzeri detaylar ile
Üniversitemizin, Kolej Kampüsü olarak adlandırdığımız şehir
üniversitesi konsepti için mimari yenileme, inşaat projesi ve
üniversite yönetim sisteminin oluşturulması ana başlıklarını
kapsamaktadır.

Üniversite’nin nitelikli eğitim verebilmesi için hangi kıstaslar içerisinde yapılandırmaya dikkat ediyorsunuz?
TED Üniversitesi kuruluşunda bir stratejik plan çalışması
yapılmış, bu çalışma TED Üniversitesi’nin nitelikli eğitim kıstaslarının belirlenmesinde ve Üniversitemizin yapılandırılmasında
esas oluşturmuştur. Özetle ifade etmek gerekirse, stratejimizin
anahtar kavramlarından en önemlilerinden birisi “öğrenme
odaklı eğitim”dir. TED Üniversitesi, yüksek öğrenimde, AB
Bologna sürecinin ötesinde bir dönüşümün sağlanmasını, eğitimde öğretme paradigması yerine “öğrenme paradigması”nın
benimsenmesini ve bunun başarılmasını hedeflemektedir.

Üniversiteniz bünyesinde kaç fakülte yer alacak?
TED Üniversitesi, ilk öğrenim yılı olan 2012-2013 eğitim
döneminde 3 Fakülte ile açılacak.
Bu üç fakülte; Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ve Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’dir. Eğitim Fakültesi’nin 4 bölümden oluşması planlanmaktadır. Bunlar; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Okul öncesi Eğitimi Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü’dür. Önümüzdeki dönemde
kolejliler MART 2011

Yaşar Emre DÖKMECİ’88
kaydedilecek gelişmelere uygun olarak Eğitim Fakültemiz’in
tasarlanan bölümlerinde bazı değişikliklerin de yapılması söz
konusu olabilir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölümler’inden oluşacaktır. Mimarlık
Fakültesi ise; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık olmak üzere 4
bölümden oluşacak şekilde yapılandırılmıştır. İlk yılı izleyen yıllarda fakültelerin ve bölümlerin artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
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Üniversitesi’ne de yansıtılacak, TED
Üniversite’de
TED
Ankara Koleji mezunla‘’Stratejimizin anahtar kavramlarının en Üniversitesi, İngilizce dilinde eğitim
yapan bir üniversite olacaktır. Ünirına öncelik tanımayı
önemlilerinden birisi ‘öğrenme odaklı versite bünyesinde kurulmakta olan
düşünüyor musunuz?
çok güçlü bir Yabancı Dil Geliştirme
TED Üniversitesi’nde,
eğitim’dir.’’
Okulu ile öğrencilerimize, gerçek
Ankara Koleji mezunlarının önceliği olması doğal bir süreç olarak işlemektedir. Zaten, anlamda yabancı dilde eğitim alacak seviyede İngilizce bilgisi
Üniversite’nin yönetim yapılanmasında da bunun örneklerini kazandırılacaktır. TED Üniversitesi mezunları güçlü beceri progörebilirsiniz. Ancak, Üniversite seçme sınavında uygulanan filleri ve topluluk değerleri edinecek; yaratıcı, yeterli ve özenli
mevcut sistem Ankara Koleji mezunlarına bir öncelik ve ayrıca- birer birey olarak yaşadıkları ve çalıştıkları toplulukların ve şirlık tanınmasına olanak vermemektedir. Sistemin değişmesi ketlerin hayatına katılmaya ve katkıda bulunmaya hazır olacakparalelinde TED Okullarından mezun olacak öğrencilerimiz için lardır.
farklı bir yöntemin belirlenmesi için çalışma yapılabilecektir.
TED Üniversitesi’ne, proje aşamasından kuruluş aşamasıÜniversitenizde eğitim gören öğrenciler için burs imkanla- na kadar geçen süreçte devletten herhangi bir destek alındı mı?
rı sağlayacak mısınız?
TED Üniversitesi’nin proje aşamasından başlayarak bugüTED Üniversitesi’nde okuyacak öğrenciler, başarılarına
uygun olarak burs olanaklarından yararlanacaktır. Bu konuda ne kadar sürdürdüğümüz çalışmalarda, çeşitli bakanlıklar, devgeçtiğimiz yıl sonbaharda başlatılan çalışmalarımız bu yılın ikin- let kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapılmış, işbirlikleri gerci yarısında tamamlanacak ve TED Üniversitesi burs sisteminin çekleştirilmiş, belirli konularda destekler alınmıştır. Bir üniversiesasları ve detayları, öğrenime başlanması öncesinde belirle- tenin kuruluşunda bu tür destek ve işbirlikler zorunludur. Bunlar
olmaksızın üniversitenin kuruluşuna ilişkin bir yasanın çıkarılnecektir.
ması bile olanaksız olacaktır. Ancak bu destekleri, parasal desTED Üniversitesi’nin diğer vakıf üniversitelerinden farkı
tek olarak tanımlayamayız. Vakıf üniversitelerine devlet tarafınolacak mı? Olacaksa bu farklar nelerdir?
dan mali destek sağlanması belirli süre kriterlerine bağlanmışTED 80 yılı aşan deneyimi ve birikimi ile Türkiye’nin alanıntır. Bu süreler tamamlandığında TED Üniversitesi de devletten
daki en eski eğitim kurumudur. Bu deneyim ve birikim TED’in
mali destek almak için başvuruda bulunabilir. TED Üniversitesi
kurumsallaşmış yapısıyla birleşerek kaliteyi ortaya çıkarmaktaiçin bugüne kadar yapılan tüm yatırımlar, TED camiasının öz
dır. Hedefimiz kalitesiyle farklılaşan bir üniversitedir. TED’in
kaynaklarından karşılanarak gerçekleştirilmiştir.
ortaöğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi başarısı, TED
MART 2011 kolejliler
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TED YÜV bünyesinde yaptığınız çalışmaların yanı sıra Edit
Yapı adı altında da önemli projelere imza atıyorsunuz. Edit
Yapı’ın kuruluşundan başlayarak bugüne kadar yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Edit Yapı, 1995 yılından beri bulunduğu bölgeye değer
katan, yenilikçi pek çok projeye imza atmış bir şirkettir. Bunlar
arasında, AVM, Sanayi Sitesi, İş Yerleri ve konutlar bulunmaktadır. Son projemiz olan Edit Lakeside Gölbaşı Villaları ile de
Ankara’nın lüks yapı kalıplarını yukarı taşıyan, yüksek hayat
standartlarını yeniden tanımlayan bir projeye imza atmış olduk.
Edit Lakeside Projesi; trafiğin ve şehirleşmenin kaçınılmaz bir
şekilde artış gösterdiği, şehir dışına kaçmanın artık anlamını
yitirmeye başladığı Ankara’nın batı koridoruna karşı, gerçek bir
alternatif. Ankaralılar şehir planındaki majör yanlışlardan dolayı
her geçen gün, nefes alınacak alanlara ve gerçek doğaya
daha çok hasret kalıyor. Bu yüzden Başkent’te de dünyanın
belli başlı şehirlerindeki gibi iyi olanaklara sahip yaşam modelleri oluşturmak gerekiyordu. Edit Lakeside Villaları’nın konsepti
yaşamdan keyif alan ve imkanları olanlar için oluşturuldu. Bu
projeyle, şehir merkezine sadece 15 dakika, müthiş bir göl
manzarası ve doğal güzelliğin içerisinde, yaşam konforundan
taviz vermek istemeyen “özel” bir kesime hitap eden bir alternatif sunulmuş oldu.

Edit Lakeside Villaları’nın özelliklerinden bahseder misiniz?
Edit Lakeside, ferah bahçeler içinde konumlanmış bağımsız villalardan oluşuyor. Tamamı 46 villadan oluşan projemizin
ilk etabı 11 adet villa ile her şeyiyle tamamlandı. 550 ve 700
m2’lik son derece ferah büyüklüklere sahip. 2 araçlık kapalı
garaj, villa içinde asansör, ortak alanda ise hot tub, açık havuz,
doyurucu büyüklükte bahçe, çok katlı yapıların gölgesinde kalmayan bir alana konumlanmış olma, göl manzarası, eşsiz günbatımı... Aslına bakarsanız villa anlayışının özü sadece kent
merkezinden uzakta müstakil bir yaşama sahip olmakla sınırlı
değil. İç ve dış mekanlarda ferahlık özlemi duyanlara tatmin
edici bir proje gerekiyordu. Duvarlarında tablolarınızı görebileceğiniz espaslar, bahçesinde keyifli partiler ve toplantılar yapabileceğiniz özel bir alan gibi. Dediğim gibi Lakeside’da yüksek
yaşam standartları yeniden tanımlanıyor. Burada üst düzey
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beklentilerin çok daha fazlası, ulaşılabilir ödeme koşullarıyla
karşılık buluyor.

Eğitime çok önem verdiğinizi biliyoruz. Bu noktada Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağışladığınız okul hakkında bilgi verir
misiniz?
Ankara Çankaya İlçesi, Akpınar Mahallesi ve Konya Yolu’na
cephesi olan bir okul. O noktada , 1960’lı yıllarda gecekondu
bölgesi iken yapılan 6 derslikli okul yıkılarak yerine; Ankara
Valiliği ile Edit Yapı arasında imzalanan protokolle, 24 derslikli,
modern eğitimin tüm gereksinimlerini bünyesinde barındıran,
Babam Turhan Dökmeci’nin adını alan 24 derslikli TURHAN
DÖKMECİ İlköğretim Okulu, birkaç ay önce hizmete girmiştir.

TED Ankara Koleji’nin hayatınızdaki yeri ve önemi hakkında neler söylemek istersiniz?
1988 TED Ankara Koleji mezunuyum. Babam Turhan Dökmeci, ilk adıyla Yenişehir Lisesi daha sonraki adıyla, Maarif
Koleji bahçesinde ilk koşturanlardandır. Halam, ablam, eşim,
iki oğlum ve ailemizin birçok ferdi Ankara Kolejlidir. Dolayısıyla
TED Ankara Koleji’nin sadece benim değil, ailemin hayatındaki yeri de çok büyüktür. TED Ankara Koleji, Türkiye’nin az sayıdaki seçkin eğitim kurumlarından biridir. Bunun doğal sonucu
olarak okulumuz zaman zaman da olsa, olumsuz propagandaların hedefi haline getirilmek isteniyor. Okulumuzu birlikte
tanıtmalı, olumsuz söylem ve yaklaşımlara meydan ve izin vermemeliyiz. Bu konuda tüm Ankara Kolejliler olarak birlik ve
beraberlik içinde olmalıyız.

Yaşar Emre DÖKMECİ’88

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm
ve Otel İşletmeciliği Bölümünü bitirdi. 1993 yılında ABD’de New
Hampshire College’de işletme dalında yüksek lisansını yaptı. Edit
İnşaat, Turizm Tic. ve San. Ltd. şirketinin sahibi olarak çalışma hayatını sürdürüyor. Aynı zamanda TED Üniversitesinde genel saymanlık görevini yürütüyor.
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Üniversite Mezunları Kariyer Hedeflerine

XING’le Ulaşıyor
htpp://www.xing.com/net/kolejliler

XING, büyük bir hızla
gelişmeye devam eden
bilişim teknolojisinin olanaklarını kendi yeterlilikleriyle birleştirerek çağdaş
iş dünyasında kendine iş
imkanları yaratmak isteyen profesyonellerin sıklıkla başvurduğu “Sosyal
iş ağları” arasında Avrupa lideri olarak ön plana
çıkıyor. Günümüzde 10
milyonu aşkın üyeye
sahip olan XING, dünyanın her yerinde faaliyet
gösteriyor ve aralarında
Türkçenin de bulunduğu
16 dilde yayın yapıyor.
Türkiye’deki üye sayısı 1
milyonu geçen XING,
sosyal iş ağı kavramını iş
bağlantılarını gösteren bir
liste ve ilan sitesi olmanın
çok daha ötesine taşıyor.

XING’in
Üniversite
M e z u n l a r ı n a
Sağladığı Faydalar

XING’in yaptığı araştırmalar iş ilişkilerini besleyip yönetmenin kişilerin
genç yaşlarında bile hayati öneme
sahip olduğunu ortaya koyuyor. Mezunların XING’i, birlikte eğitim gördükleri ve
belki de bir dönem birlikte çalıştıkları
insanlarla olan irtibatlarını uzun vadeli
olarak sürdürmek için kullanmaları gerekiyor. XING üyeleri bu
bağlantılar aracılığıyla ilginç iş teklifleri alabiliyor. Bir profile
sahip olmanın dışında belli başlıklara odaklı gruplarla bağlantıya geçen ve kendi alanlarındaki uzmanlarla görüş ve fikir alışverişinde bulunan üniversite mezunları; hem iş ağlarını genişletiyor hem de yeni bakış açıları kazanıyorlar. Araştırmalar ve edinilen tecrübeler sosyal iş ağı kullanıcılarının profesyonel ağlarkolejliler MART 2011

la daha içli dışlı olduklarında onlardan daha
fazla fayda sağladıklarını gösteriyor. XING İş
İlanları Bölümü bilişim
ve medya sektörlerine
dair çok sayıda boş
pozisyon barındırıyor
ve şirketler özellikle
mühendis istihdam
etmeye fazlasıyla ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzde birçok işveren
potansiyel adaylara
doğrudan XING aracılığıyla ulaşıyor. XING
kullanıcılarının profillerini sürekli olarak güncel tutmaları ve profillerinde işverenlerin
kendilerine daha rahat
ulaşmalarını sağlayacak ayrıntılara yer vermeleri ilginç iş fırsatlarını kaçırmamalarını
sağlıyor.

XING Profilini Kalabalıkta Fark
Edilir Kılmak

XING profilinde özgeçmişe dair
mümkün olduğunca çok ayrıntı
verilmesi profile kişisel bir hava katması bakımından oldukça önemli
olarak görülüyor. “Aradıkları/Sundukları” alanlarını gerektiği gibi doldurup iş arama durumunda aradıkları işe dair ayrıntıları “Aradıkları” alanına giren kullanıcılar potansiyel iş fırsatlarını kendilerine
yönlendirmeleri açısından avantaj sağlıyor. Belirli konulara
odaklanmış gruplar ve platform aracılığıyla düzenlenen etkinlikler de kariyerlerine yeni başlayan kişilere sektörün önemli
simalarını tanıyıp onlarla sohbet etme fırsatı veriyor.
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Değerli Mezunumuz,

Sosyal Tesis (Kolej-In) inşaatı tüm hızıyla devam etmektedir. Dış cephe alüminyum
doğrama ve cam işleri %90 oranında tamamlanmıştır. Bina içindeki çalışmalar da
aralıksız sürdürülmektedir. Hedefimiz bu tesisi en kısa zamanda
üyelerimizin kullanımına açmaktır.
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“ÖSS Odaklı Eğitim
Kaliteli Eğitimi Öldürdü”

meyi isterim. Birincisi; yeni
ürkiye’nin eğitim
üniversitelerin sayısı hızla
sistemine baktığıartıyor. Hem devlet tarafınmızda, yapılanmadan hem de vakıflar tarafınsından işleyişine,
dan çok sayıda üniversite
eğitim programlaaçıldı. Bu üniversitelerin altrından yönetimine kadar pek
yapısı, öğretim kadrosu var
çok sorunla karşı karşıya oldumı diye düşünmek lazım.
ğu görülür. Eğitim sistemimizin
Bu gidişle önümüzdeki birher kademesinde yaşanan bu
kaç yıl içerisinde Türkiye’de
sorunlara ve çözüm yollarına
üniversite sayısıyla birlikte
ilişkin Bilkent Üniversitesi RekKürşat AYDOĞAN’74
kontenjanlar da artacak ve
tör Yardımcısı Kürşat Aydoğan
üniversiteye giriş konusu
görüşlerini bizimle paylaşırken
eskisi gibi sorun olmaktan çıkacaktır. Bir de demografik olaönemli iki soruna dikkat çekiyor; lise öğretiminin ÖSS’ye
rak Türkiye yaşlanıyor. Liseden mezun olan öğrencilerin sayıodaklı hale gelmesi ve altyapısı yeterince oluşturulmadan açısı belli bir yerde sabitlenmiş durumda ve üniversitelerin ilan
lan yeni üniversitelerin sayısının hızla artması…
ettiği kontenjanlar da aşağı yukarı lise mezunlarının sayısına
Genel olarak eğitim sistemimiz, özel olarak da yükseköğredenk geliyor. Tabii ki herkes her istediği bölüme giremiyor.
tim sistemimizin sorunları ve çözüm yolları konusunda kısa
Elbette bazı üniversitelerin, birtakım bölümleri daha popüler
bir değerlendirme yapabilir misiniz?
olacak ve onun için bir yarış sürecek. Ama genel bir yerleşme
Eğitim sistemimizde karşılaştığımız sorunların temelinde
sorunu önümüzdeki birkaç yıl içinde kalmayacak gibi görübence üniversiteye giriş sistemi yatmaktadır. Türkiye’deki ilk
nüyor.
ve orta öğretim özellikle de lise öğretimi, uzunca bir süreden
Bu üniversiteler içerisinde Bilkent Üniversitesi’nin, öğrenciberi ÖSS’ye odaklandı. Bu durum eğitim kalitemizi olumsuz
lere sunduğu eğitim ve imkanlar açısından yeri nedir?
yönde etkilemektedir. Bugün herhangi bir liseye; ‘’Sizin amaBilkent Ünicınız, misyonunuz nedir,
versitesi, Türkibaşarınızı neyle ölçüyorsunuz” diye sorsanız size; Eğitim, bir toplumun kalkınmasında önemli rol oyna- ye’nin ilk vakıf
“Bizim mezunlarımızın şu yan unsurlardan biridir. Bugün bilim ve teknoloji ala- üniversitesi olarak 25 yıl önce
kadarı üniversiteyi kazandı,
ÖSS’de şöyle başarı elde nında yaşanan gelişmelerle birlikte küresel alandaki eğitime başladı.
25 yıl aslında bir
etti” gibi ölçütlerle karşılık rekabet, eğitimi daha da önemli hale getirmiştir.
üniversitenin
verirler. Aynı şekilde bugün
hayatında
çok
lisede okuyan öğrencilerin
uzun bir dönem değildir ama Bilkent, Türkiye’de eski üniverde tek amacı, iyi bir üniversiteye girmektir. Bir öğretmenin
sitelerden biri olarak anılıyor. Şu anda Türkiye’de bulunan 150
anlattığı konu, ÖSS’de çıkacak bir konuysa öğrenciler kulak
civarındaki üniversitenin çok büyük bir bölümü bizden daha
kesilir, ilgi gösterir. Dolayısıyla bazı konular hiç işlenmiyor, bazı
yenidir. Dolayısıyla bu açıdan özel bir yere sahibiz. Misyon
derslere ise önem verilmiyor. Bu dersler arasında sanat dersolarak eğitimde ve araştırmada mükemmelliyet merkezi
leri, müzik, kültürle ilgili konular yer alıyor. ÖSS’nin yarattığı
olmayı hedefledik ve açtığımız programlarla da bu hedefimizi
diğer bir sorun ise sınavın yapısı ile ilgilidir. ÖSS çoktan seçgerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tıp, ziraat, veterinerlik dışında
meli bir test olduğu için öğrenci de ona göre hazırlanarak
hemen her alanda programımız mevcut ve bu alanlarda hem
sadece test çözmeyi öğreniyor, konuyu öğrenmiyor. Halbuki
eğitim açısından hem de araştırma açısından en iyiye ulaşbizim istediğimiz eğitim şekli bu değil. Eğitim, problemi anlamaya çalışıyoruz. Uluslararası alanda rekabetçi olmak istiyoyabilmek ve çözüme ilişkin farklı yaklaşımları geliştirebilmekruz. Bunu da kısmen yaptığımız kanaatindeyim. 2010 yılında,
tir. Ne yazık ki çoktan seçmeli soru çözmeye yönelik, üniverThe Times Higher Education’ın yapmış olduğu değerlendirsiteye girme odaklı eğitim bunu öldürdü.
mede, Bilkent Üniversitesi Türkiye’de dereceye giren iki üniÜniversitelerimizde yaşanan sorunlara gelince; yüksekversiteden biriydi 112. olduk ve diğer üniversiteye göre daha
öğretimdeki sorunlar kısa bir röportajın çerçevesine sığacak
üstte yer aldık. Kazandığımız bu derece kolaylıkla elde edilegibi değil. Bunların hepsine değinmek yerine son yıllarda yükbilecek bir derece değil. Bu derecenin altında pek çok çalışseköğrenimde yaşanan çok önemli gelişmelere dikkat çek-
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ma yatıyor; bilimsel yayınlarımız, eğitim programlarımız,
öğrenci sayılarımız vb. Bilkent Üniversitesi’nde öğrenim ücretli ama yüksek oranda burs vererek, maddi imkanı olmayan
başarılı öğrencilere imkan tanıyoruz. Bilkent’te, 12 bin civarındaki öğrencinin 4 binden fazlası bugün tam bursludur.

Üniversitelerdeki kılık-kıyafet yasağı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
Kuruluşumuzdan beri bu konuda hep serbestlikten yana
olduk. Bunu yaparken de merkezi otoritenin koymuş olduğu
kurallara dikkat ettik. Benim şahsi fikrim de bu yönde, yani üniversitede öğrencilerin kılık kıyafetiyle uğraşmamalıyız. Üniversiteler fikirlerin, tarzların rahatça ifade edildiği yerler olmalı.
Buradaki esas mesele, insanların birbirlerine karşı saygılı ve
hoşgörülü olmasıdır.

Peki, YÖK ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
YÖK, 1982 Anayasası’yla getirilen bir kurum. O zaman Türkiye’de 20 kadar üniversite vardı ve bu üniversiteler birkaç
şehirde kümelenmişlerdi. O zamanlar YÖK, bir mütevelli heyet
fonksiyonu gütmesi için düşünülmüş bir kurumdu. Türkiye’de
şu anda 150 kadar üniversite bulunuyor ve bu üniversitelerin de
binlerce sorunu var. Dolayısıyla artık bu sistem YÖK’e sığmıyor.
Bu yüzden YÖK’te önemli bir reform yapılarak, görevleri ve yetkileri yeniden tanımlanmalı. Bugün YÖK çok fazla detayla uğraşıyor. YÖK bunlardan vazgeçip daha makro planda bir rol üstlenmeli ve o yöne gitmelidir. Ayrıca üniversiteleri kendi işleyişleriyle ilgili konularda daha fazla serbest bırakmalıdır.

Uzmanlık alanlarınızdan biri de finans. Diğer ülkelerle
kıyasladığımızda genel olarak Türkiye’deki finans sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye 1980’lerin sonlarına kadar ekonomisi nispeten
dışarıya kapalı bir ülkeydi. Aşamalı olarak dışarıya açılma süreci gerçekleşti ve bu süreç içerisinde de finansal sistemi, özellikle 1985 yılından itibaren hızlı bir biçimde gelişim gösterdi.
Hem dışarıya açılmanın verdiği etkiyle hem de kendi içindeki
yapısı gelişmeye, değişime uğradı. Birtakım ülkelerle karşılaştırdığımız zaman finansal sistemin derinliği henüz onların seviyesinde olmaktan uzak ama sistem geçmişe göre önemli
oranda bir gelişme gösterdi. Türkiye finans sistemi ağırlıklı olarak bankacılığa dayanıyor, sermaye piyasalarının rolü oldukça
küçük. Aslında sermaye piyasaları gelişmeye çok daha müsait. Önümüzdeki süreçte özellikle sermaye piyasaları ve sigortacılık Türkiye’de gelişen iki sektör olacak.

Bazı finans merkezlerinin İstanbul’a taşınmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Sizin de bildiğiniz gibi son Torba Yasa’ya göre İstanbul’un
Türkiye’nin ticari merkezi olması nedeniyle BDDK ve Sermaye
Piyasası Kurulu İstanbul’a nakledilecek. Bu karar, Ankaralı olarak beni çok üzdü. Çünkü bu kurumların burada bir geçmişi ve
sahip olduğu önemli bir insan kaynağı var. Ankara, üniversiteleriyle kendini göstermiş bir şehir. Bu kurumlara çok iyi insan
gücü sağlıyordu ve bu kurumlar da kaliteli insan gücü istihdam
ettiği için şehrin kültürel gelişimine ve kültürel yaşamına katkıda bulunuyordu. Ayrıca düzenleyici kurumlar Ankara’da bulunmalarının ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum.

TED Ankara Koleji ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir
miyiz?
Kolej’den mezun olalı 36 yıl oldu. Fakat şimdi anlıyorum ki
o dönem, insanın kişiliğinin şekillenmesinde çok önemli bir
yere sahipmiş. Ankara Koleji’nde almış olduğum eğitim ve tecrübe, hayatıma çok olumlu katkı sağladı. Nitekim o dönemdeki arkadaşlarımla hala irtibat halindeyim. Onlarla hem mesleki
hem de sosyal olarak pek çok şeyi paylaşıyorum. Mesleki
hayatımda da yalnız kendi devremden değil, benden önce ve
sonra mezun olmuş pek çok Ankara Koleji mezunuyla birlikte
çalışıyorum. Ayrıca Ankara Koleji’nin pek çok mezunu, Bilkent
Üniversitesi’nde öğrencimiz olarak karşımıza çıkıyorlar.
Kürşat AYDOĞAN’74
Kürşat Aydoğan 1956 yılında Ankara’da doğdu. Lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. İşletmecilik alanında
lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde elde ettikten sonra doktorasını finans alanında 1986
yılında Syracuse Üniversitesinden aldı. Aynı yıl Bilkent Üniversitesinde yardımcı doçent olarak atanmadan önce ABD’de Ball
State Universitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görev
yaptı. Halen Bilkent Üniversitesinde idari ve mali işlerden sorumlu rektör yardımcısıdır. Bu görevin öncesinde 2004 yılına kadar
İşletme Fakültesinde Dekanlık pozisyonunda bulunmuştur.
Üstlendiği diğer görevler arasında; 1988-93 döneminde TC
Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğünde danışmanlık ve
2000 yılı bahar döneminde Michigan Eyalet Üniversitesinde
ziyaretçi profesörlük görevleri vardır.
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Elektromanyetik Kirlilik
ve Biyolojik Etkileri

Prof. Dr. Nesrin SEYHAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı Kurucu Başkanı

lektromanyetik Kirlilik Nedir?
Elektromanyetik (EM) alanlar doğal ya da insan
yapımı kaynaklar tarafından oluşturulur ve dalganın
titreşimine göre isimlendirilirler. Radyo Frekans (RF;
10 kHz – 300 GHz) alanlar iletişimde; cep telefonları ve baz istasyonlarında, radyo ve televizyon yayınlarında, kablosuz internet, telsiz telefon (dect telefonlar), radar ve çeşitli
güvenlik sistemleri ile MRI ve diatermide kullanılmaktadır.
Oldukça Düşük Frekanslı (ELF; 0 – 300 Hz) EM alanlar ise; ev
ve iş yerlerinde elektrikle çalışan elektrikli cihazlar, trafolar ve
Yüksek Gerilim Hatları (YGH), TV ve bilgisayarlar, TV ve radyo
antenleri, uydu antenler ve verici antenler, saç kurutma makinesi, elektrikli tıraş makinesi, elektrikli ısıtıcı, çamaşır makinesi,
fırın, buzdolabı gibi sistemlerce üretilmektedir. Askeri radarlar,
trafik ve hava durumu
kontrol radarları, dielektrik ısıtıcı ve yapıştırıcılar,
eritme fırınları, kaynak
makinaları, haberleşme
antenleri, elektrikli trenler, mikrodalga linkler,
havaalanı haberleşme
sistemleri, TV ve radyo
yayın ve montaj odaları,
yoğun bakım üniteleri
de birer elektromanyetik
alan kaynağı olarak sıralanabilir. Teknolojideki
gelişmelerin
sonucu
olarak elektromanyetik
dalgaların kullanımı her
geçen gün artmakta ve
günlük yaşamda doğada bulunanın çok üstündeki seviyelerde elektromanyetik alanlara maruz kalmaktayız. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya
başlanan cep telefonları, baz istasyonları ve kablosuz iletişim
kaynaklı elektromanyetik alanlarının insan sağlığına etkileri
konusunda bilim dünyası hızla artan sayıda araştırmayı yürütmektedir. Bilimsel araştırma sonuçları arasında çok çarpıcı etkilerin bulunmasına karşılık, objektif olması gereken bazı uluslararası kurumlar; iletişim şirketleri tarafından desteklendikleri için
etkisi bulunan çalışmaları dikkate almamaya özen göstermektedirler. Birçok bilim insanının ve bu nedenle çalışmaları deskolejliler MART 2011

teklenmemiş, kendilerine yeterli bilimsel ve maddi destek sağlanmamış ve hatta bazıları bu nedenle işlerini kaybetmişlerdir.
Dünya Sağlık Örgütü gibi objektif olması gereken uluslararası
bir kurum bile elektromanyetik alanların etkilerini kanıtlayan birçok çalışmayı önemsememektedir. Bilim insanları gelecek yıllarda elektromanyetik alanların sağlık ve biyolojik etkilerinin
sigarada olduğu gibi gecikmeli olarak açıklanacağını, bu
nedenle önlemlerin acilen alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
Diğer yandan insanları korumaya yönelik mevcut standartlar
sadece akut ve termal maruziyet etkiler dikkate alınarak oluşturulmuş, kronik maruziyet ve biyolojik etkileri göz önüne alan
standartlar henüz oluşturulmamıştır. EM alanların etkileri üzerine Gazi Biyofizik 20 yılı aşkın süredir araştırma ve ölçüm yapmaktadır.
Elektromanyetik Kirliliğin Sağlık ve Biyolojik
Etkileri
Doku ve hücre sistemleri ile yapılan çalışmalarda düşük şiddette elektromanyetik alanlara uzun
süre maruz kalmanın;
biyomoleküllerin (DNA,
RNA ve protein) sentezi,
hücre bölünmesi, kanser
oluşumu, hücre yüzeyine
ait özellikler, membrandan
kalsiyum giriş-çıkışı ve
bağlanması üzerine etkili
olduğu gözlenmiştir. Biyokimyasal ve fizyolojik olarak yine hücre ve dokularda; hücresel solunumun azaldığı, hormonların etkilendiği, doku
ve hücrelerin hormonal cevabının değiştiği, karbonhidrat, nükleik asit ve protein metabolizmasının değiştiği, yapısal değişiklikler gözlendiği, farklı antijenlere karşı immün cevabının etkilendiği gözlenmiştir.
RF alanların değişik biyolojik etkilere neden olduğunu gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar çeşitli kanser türleri, lösemi ve lenfoma, kan beyin bariyeri geçirgenliğinin
artması, beyin sıcaklığının, hücre ve DNA sentezinin artması,
üremede azalma, kromozomal bozulmalar, beyin elektriksel
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aktivitesinin (EEG), kan basıncının artması, davranış bozukluğu, çocuklarda öğrenme güçlüğü gibi pek çok etkinin varlığını
göstermektedir. RF alan kaynakları kalp pili kullanıcıları üzerinde de etkili bulunmuştur. Cep telefonu frekanslarında ve daha
düşük frekanslarda yapılan çalışmalarda bu elektromanyetik
alanların beyin hücrelerinde DNA kırıklarına ve yapısında bozulmalara neden olduğu bulgulanmıştır. RF alanların baş ağrısı ile
ilişkisini bulgulayan çalışmalar vardır. Pulslu radyo frekans radyasyonun “mikrodalga işitme etkisi” (microwave hearing effect)
olarak bilinen etkisi ise mikrodalga maruziyet ile çınlama, sesleri uğultulu duyma gibi işitme etkisi olup ilk olarak 2. Dünya
Savaşı sırasında radar sistemlerinde çalışanlarda gözlenmiştir.
Mikrodalga radyasyon maruziyetinin kokleada termal genleşmeye (thermoelastic expansion) neden olması ile açıklanmıştır.
16 yaşın altındaki çocukların WHO’nun tavsiye etmemesine rağmen giderek artan oranda cep telefonu kullanıyor
olması ve çocukların yaşamları boyunca yetişkinlerden daha
çok RF radyasyona maruz kalacak
olmaları gerçeği, RF’in özellikle hamilelerde ve çocuklarda etkilerine
yönelik yeni araştırmalara ivme
kazandırma gerçeğini ortaya
çıkarmıştır. Radyo frekans radyasyonun çocuk ve yetişkin
beyinlerinde nasıl soğurulduğuna dair yapılan çalışmalarda
çocuklarda % 80 daha fazla
RF soğurulduğu bulgulanmıştır. Çocuk ve bebek
kafatasının yetişkinlere göre
daha farklı olması ve beyin
iletkenliklerinin de daha yüksek olması sebebiyle beyin
dokularının EM alanlara yetişkinlere göre daha hassas
olduğu açıklanmıştır. 0.614 V/m
gibi çok düşük seviyelerde elektromanyetik alanın dahi
insanlarda EEG
değişimlerine

neden olduğu ve REM uykusunu, cep telefonu EM alanının
çocuklarda beyin delta dalgasını değiştirdiği ve ısı artışına
neden olmayacak seviyede (non-termal) radyo frekans radyasyonun deney hayvanlarında davranış değişimlerine neden
olduğunu bulgulayan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların
bazılarında mikrodalga işitme etkisi ile deneklerin davranış
değişimi gösterdiği iddia edilmektedir.
RF alanların nöroendokrin sisteme etkileri de çalışılmıştır;
TSH salınımını azaltırken, serum thyroxine düzeyinde düşüşe
ve adrenal bez ağırlığında artışa, hipotalamusta norepinefrin ve
dopamin seviyelerinde ve purkinje hücrelerinde azalışa neden
olduğu bulgulanmıştır. İş yerlerinde elektromanyetik alanlara
maruz kalan bireyler incelendiğinde eritme fırını, kaynak makinesi, NMR/MRI, elektrik dağıtım ünitelerinde çalışanların ELF
alan maruziyet seviyeleri yüksek bulunurken, diatermi cihazı,
haberleşme sistemleri, baz istasyonları, askeri sistemler, RFID
sistemler, endüstriyel mikrodalga fırınlarda çalışanların ise RF
alan maruziyet seviyeleri yüksek bulunmuştur. California Alzheimer Teşhis ve Tedavi Merkezi’ndeki 2306 hasta ile yapılan
çalışmada pilotlar, dikiş makinesi operatörleri, kuru temizlemeciler ve kaynakçılar yüksek manyetik alan maruziyet grubu olarak tanımlanmıştır. Halı dokumacıları, elektrikçiler, marangozlar,
makinistler ve demiryolu işçileri ise orta seviyede manyetik alan
maruziyet grubu olarak adlandırılmışlardır. Orta seviyeli maruziyet grubunda alzheimer riski 1,9 – 2,2 kat yüksek bulunurken;
yüksek seviyeli maruziyet grubunda alzheimer riski 2,7 – 3,2
kat fazla bulunmuştur. Yüksek gerilim trafo merkezinde çalışan
103 elektrik işçisi arasında yapılan çalışmada; depresyon, sinirlilik, düşmanlık duyma (hostility), paranoya, kişiler arası hassasiyet (interpersonal-sensitivity) ve obsesif baskı semptomlarında artış kaydedilmiş. Çalışma süresi arttıkça, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) ve alzheimer nedeniyle ölüm oranında artış
bulunmuştur. Aynı çalışmada parkinson,
alzheimer, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) ve beyin kanserinden ölenlerin çoğunluğunun elektrik çalışanı
olduğu bulgulanmıştır.
Cep telefonları, çağrı sistemleri, telsiz telefonlar hastane
cihazları ile girişim yaparak
fonksiyonlarda
bozulmaya
(alarm, stop, dalga formunda
değişim, hata ve kısa süre
kilitlenme) neden olur. Girişimi önleyen minimum mesafe 1 m olarak alınabilir. Bu
nedenle tüm dünyada ameliyathanelerde ve yoğun bakım
ünitelerinde cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır.
Devamı bir sonraki sayımızda!
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Japonya’da Adeta
Kıyamet Koptu

aponya geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük,
dünyanın ise 5. büyük depremini yaşadı. Ülkenin
kuzeydoğu kıyısı açıklarında meydana gelen 8,9
büyüklüğünde deprem tüm bölgeyi beşik gibi sallarken, dev tsunami dalgalarına yol açtı. Yer sarsıntısının ardından oluşan 10 metre yüksekliğindeki devasa dalgalar, 600–700 kilometre hızla depremin merkez üssü Honşu
adasının bir milyon nüfuslu Sendai kenti ve Onahama’yı vurdu.
Adayı adeta yutan dalgalar, 24 kilometre içeriye kadar ilerledi.
Çok sayıda ev dev dalgaların sebep
olduğu çamura gömülürken çok
sayıda insan da binaların çatılarında
mahsur kaldı. Deprem ve tsunumi
felaketinde kaç kişinin öldüğü ve
yaralandığı konusunda henüz net
bir bilgi yok.
Nükleer Sızıntı Tehlikesi

Japonya'daki büyük deprem ve
tsunaminin ardından nükleer sızıntı
endişesi artıyor.
3–4 dakika sürdüğü ifade edilen
depremin ardından bazı nükleer
santraller otomatik olarak kapandı.
Yetkililer, Fukuşima’daki nükleer
santralin soğutma sisteminde
mekanik bir arıza meydana geldiğini, acil durum ilan edilen bölgede yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti. Fukushima nükleer reaktöründeki hidrojen patlamalarının ardından,
normalde bir yıl boyunca maruz kalınabilecek radyasyonun
400 katı kadar sızıntı meydana geldiği belirtildi. Japonya Başbakanı Naoto Kan, nükleer santrale 20 ila 30 kilometre mesafede oturan halktan evlerinden çıkmamalarını istedi. Ulaştırma
Bakanlığı da uçakların nükleer santralin üzerinden uçmamaları
talimatını verdi. Başkent Tokyo ve çevresinde dahi radyasyon
seviyesinin yükseldiği açıklandı.
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Nükleer Kamikazeler

Fukuşima Nükleer Santrali’nde aktif durumdaki reaktörlerden üçü erime noktasına gelmiş durumda. İki reaktör de aşırı
ısınma tehlikesiyle karşı karşıya. Santrali işleten Tepco firması
yükselen radyasyon oranları yüzünden 800 çalışanını görevden
çekerken, sayıları 50’yi bulan mühendis ve teknisyen ölümcül
radyasyon etkisine rağmen gönüllü olarak görevlerine devam
ediyor. Görevi kabul etmeleri bile Japonlar tarafından kahramanlık örneği olarak tanımlanırken, onlara; ‘‘Kamikaze’‘,
‘‘Samuray’‘ ya da ‘‘Çernobil tasfiyecileri’‘ deniyor. Her on beş dakikada bir vardiya değişikliği yapılsa da maruz kaldıkları radyoaktivite oranı çok yüksek. Bu yüzden
birçoğunun uzun süre yaşama
şansı bulunmuyor. Gönüllüler,
gece gündüz demeden reaktörleri soğutmaya ve daha büyük bir
faciayı engellemeye çalışıyorlar.

Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler
mi?
Japonya’da yaşanan nükleer
sızıntının Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği konusunda Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız kamuoyuna bir açıklama yaparak,
Japonya'da yaşanan tsunaminin ardından nükleer elektrik
santralindeki radyasyon sızıntısıyla ilgili Türkiye'nin 99 yerinde
ölçümler yapıldığını söyledi. Yıldız, Japonya'da nükleer elektrik
santralindeki patlama sonrası Türkiye'ye etkileri konusundaki
bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı uygun bulduklarını belirtti.
Japonya'dan gelen yetkililerle, Japonya'da nükleer elektrik
santralindeki patlamayı mütaala ettiklerini dile getiren Yıldız,
ülkemize radyasyon yansımasının söz konusu olmadığını açıkladı.
24.03.2011
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Yükselişin Sınırsızlığında

DÖRT MARTI

ERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER… Genç yaşta
yitirdiğimiz dört güzel insan, gelecek nesillere
UMUT olmaya devam ediyorlar…
Gençlere, Atatürk’ün izinde önderlik yapacak
kişilik ve beceri kazandırarak, insanlığa yararlı
bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan UMUT VAKFI, daha çok
bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla adını
kamuoyunda duyurdu. Hatırlanacağı gibi Nazire Dedeman'ın
oğlu, 17 yaşındaki Umut Önal, arkadaşının silahından çıkan
kurşunlarla hayatını kaybetmiş, Vakfın kuruluşuna da bu olay
neden olmuştu.
Umut Vakfı Başkanı Nazire Dedeman’68, Vakıfın kuruluşundan amaçlarına, yaptığı çalışmalardan gelecek dönem projelerine kadar pek çok konuyu dergimize anlattı.

olduğunu gençler buldular. Onlara göre martı, beyazın saflığının, masum olmanın, iyimserliğin simgesi, kendisiyle ve doğayla barışık olmanın özlemiydi. Vakfın logosu: Yükselişin sınırsızlığını deneyen dört martı. Martılar, dört evladımız BERNA,
UMUT, ONUR ve ÖNDER’in ve bizlerden beklentilerin simgesi.
Çabamız, bu beklentileri uçan martılarla tüm gençliğe yaymak,
benimsetmek; gençlerin dünyanın umudu olmasını sağlamak.

Umut Vakfı’nın bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı
pek çok çalışma bulunuyor. Bu çalışmaların amacı ve kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çalışmalarımızın amacını, bireylerde ve özellikle gençlerde;
tartışan ve tartışılan, yaratıcı, etkileşimsel, görüş bildiren, yapıcı olma bağlamlarında "Sorumlu Yurttaş" olma bilincinin geliştirilmesi ile ülkemizde hızla artan bireysel silahlanma ve bilinçsizce silah kullanma sonucu yaşanan acılara dikkat çekerek,
"Bireysel Silahsızlanma" bilinci oluşturmak olarak özetleyebiliriz.
Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için de temelde üç ana baş-

Umut Vakfı’nın kuruluş nedeninden ve amacından bahsedebilir misiniz?
Vakıf, Dedeman ve Önal ailelerinin yitirdiği dört evladının;
BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER'in anılarını
yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak
için kurulmuştur. Ailenin torunlarını, çocuklarını betimleyen bu isimler, aynı zamanda
Vakıf’ın adını ve amacını da simgelemektedir.
Vakfımızın tam ünvanı Umut Onurlu Önderler
Yetiştirme Vakfı’dır. Kısaca Umut Vakfı olarak
adlandırılır. Amacımızı ise "Geleceğin teminatı
olan gençlerimize Atatürk'ün izinde Önderlik
yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak,
onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve
insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek;
kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip,
uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi
yeğletmek;
bu
bağlamda uzlaşma “Çalışmalarımızın amacı, bireylerde ve özellikle
ve barışı sürdürme
ve geliştirme bece- gençlerde; tartışan ve tartışılan, yaratıcı, etkileşimsel,
rilerini
bireylere görüş bildiren, yapıcı olma bağlamlarında "Sorumlu
öğretip benimsetmek..." olarak belir- Yurttaş" olma bilincinin geliştirilmesi ile ülkemizde
ledik.
hızla artan bireysel silahlanma ve bilinçsizce silah

Nazire DEDEMAN’68

lık altında çeşitli faaliyetlerde
bulunuruz. İlk olarak, hukuki
çalışmalar, bildiğiniz gibi ateşli
silahlar ve kesici delici aletler ile
ilgili yeni bir kanun tasarısı günVakfınızın logosu kullanma sonucu yaşanan acılara dikkat çekmek.”
demdeydi. Seçimden sonra
dört martıdan olutasarı üzerinde görüşmeler
şuyor. Bu dört martının simgesel anlamları nelerdir?
devam edecek. Bu yıl için en önemli başlığımız bu. İkinci olaVakıf’ın amacı, barışa kavuşmak yanında, barışı devamlı kılrak, akademik çalışmalarda bulunuyoruz. Bunlar arasında
mak, en önemlisi barış içinde gelişmeyi sağlamak, bu amaca
Bireysel Silahsızlanma Sempozyumu, çözüm önerileri arama
yönelik önderler yetiştirmektir. Bu istemin simgesinin martı
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toplantıları, Umut Vakfı Araştırma
Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Hukukun Gençleri Sempozyumu ve ödüllü bilimsel araştırma yarışmalarımız yer alıyor.
Her yıl farklı konularda yarışma
yapmayı benimsemişken son iki
yıldır bilimsel araştırma ve inceleme alanında “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci” üzerine
yoğunlaştık. Bu konunun önemli
olduğunu düşünüyoruz. Son
olarak, kamuoyunu bilinçlendirmede ise geleneksel 28 Eylül “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü”
etkinliğimizi ve çok çeşitli kampanyaları yürütüyoruz.

Silah Kanunu Tasarısı’yla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir
miyiz? Konuyla ilgili Vakıfınızın önerileri nelerdir?
Hassasiyetimiz her zaman toplum merkezli olmuştur. Bu
merkezden yaklaşınca yeni tasarıda ruhsat alma koşulları
kolaylaştırılmıştır. Hükümlülere dahi silah edinimi hakkı verilmektedir. Bunun sayısını 5 ile sınırlamak ve mevcut tasarıda
sınır olmadığını ileri sürmek sadece konuyu saptırmaktır.
Neden 1 silah değil de 5? Öldürmek için bir silah yeter. Taşımak
için de 2 silaha ne gerek var? Her iki elinin de dolu olması mı
gerekiyor? Bir şahıs bu kadar güvenlik problemi yaşıyorsa,
kendi başına bunu sağlamak yerine kolluk güçlerinden yardım
istemesi daha doğru bir çözüm olmaz mı? Ayrıca tasarıda
koleksiyon amaçlı silah ediniminde herhangi bir sınır bulunmamaktadır, bu durumda 5 silah kısıdını aşmak isteyenlere yol da
gösterilmiştir. Yasa ruhsatlı silah alımını teşvik için çıkarılmaktadır. Bunun için geliştirdikleri söylem “Suçların büyük çoğunluğunun ruhsatsız silahlar ile işlendiği” yönündedir. Ruhsat işlemleri sırasında numune kovan alınması sistemi, suçu gerçekleştikten sonra takibinin kolaylaşması için düzenlenmiştir. Suçu
önlemeye yönelik bir anlayış bu taslakta yoktur. Ruhsat alımının
kolaylaşması durumunda insanların suç işlemekten kaçınacaklarına dair naif bir öngörü ile hareket edilmektedir. Silahlanma
oranı yüksek ülkelerin sosyo-kültürel yapılarını göz ardı ederek
silah istatistikleri vermek kamuoyunu yanıltmaya götürebilir.
Türkiye’de ortalama eğitim süresi kırsalda 4, kentlerde 6 yıldır.
Özellikle av tüfeği kapsamında yer alan kamuoyunun da “Pompalı tüfek” olarak bildiği sınıfta ruhsat alma yaşı 18’dir ve “Av
sporu için” denmesi yeterli olmaktadır. Oysa ki bir aktivitenin
“Spor” olarak adlandırılabilmesi için belli bir disiplin ve kuralları ile gerçekleştirilmesi gerekir. Hal buyken kırsal alanlarda “Av
sporu için” edinilen silahlar, hem doğal yaşamı yok etmekte,
hem de anlaşmazlıklarda karşı tarafı sindirmek için kullanılmaktadır.

Umut Vakfı’nın önümüzdeki dönemde hayata geçireceği
plan ve projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Türkiye’nin 7 bölgesinde, yerel medya mensuplarına yönelik “Bireysel Silahsızlanma ve Yerel Medya” konulu eğitim seminerleri projesi yürütmekteyiz. Projeye 2007 yılında başlanmıştır.
Şimdiye kadar Diyarbakır, Rize, Eskişehir, Antakya, Gaziantep,
Kars, Konya ve Muğla merkezlerinde yapılan seminerler dizi-

sinde çevre illeriyle beraber
toplamda 48 ilin yerel medya mensuplarına ulaştık.
2011 yılında da farklı merkezlerde
seminerlerimiz
devam edecek. Umut Vakfı
Araştırma Merkezi bünyesinde ilkini 2009 yılında yaptığımız Hukukun Gençleri
Sempozyumumuzun ikincisini bu yıl gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. Ayrıca gençlere
yönelik, liselerde anlaşmazlıkların giderilmesinde, uzlaşma becerilerinin geliştirilmesine
yönelik seminerler vereceğiz. Her yıl olduğu gibi geleneksel 28
Eylül etkinliklerimiz de devam edecek.
Dergimiz aracılığıyla vermek istediğiniz bir mesajınız var
mı?
Umut Vakfı olarak, hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden
ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar
sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir
dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için; hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddet ve bireysel silahsızlanma konularında faaliyet gösteriyoruz. Her çalışma alanımızda da disiplinler arası bakış açısını benimsiyoruz. Sorumlu
yurttaşlar olarak TED mezunlarının da Vakfımızın çalışmalarına
ilgi ve desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum.

Son olarak, TED Ankara Koleji ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
TED benim için bir yuva. Çocuklarım için de yuva oldu.
Bugün hala Türkiye’nin en prestijli, en iyi eğitim veren kurumlarının başında geldiğini düşünüyorum. Özellikle Ankara’daki eğitim kampusu son derece çağdaş. İsmini her duyduğumda içimi bir sevinç kaplar. Benim için güzel anılarla dolu yıllarımdır
TED. Büyük torunum da TED İstanbul Koleji Lisesinde okuyor.
Üç kuşaktır ailecek TED’liyiz.
Nazire DEDEMAN’68

1949 yılında Ankara’da doğan Nazire Dedeman, TED Ankara
Koleji mezunudur. Dedeman Holdingde başkan yardımcılığı
görevinin yanı sıra, yüksek istişare kurulu başkanlığı yapan
Nazire Dedeman, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı (Umut
Vakfı)nın kurucu başkanı ve aynı zamanda yönetim kurulu
başkanıdır. Birçok sivil toplum kuruluşunda da faaliyet gösteren
Dedeman, halen; TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, TED
İstanbul Koleji Vakfı, Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Kalp Vakfı ve
Kayseri İli Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi (KYD) üyesidir.
Yayınlanmış “Nazire” ve “Bir Avuç Göl” adlı şiir kitapları bulunan
Nazire Dedeman’ın bazı şiirleri bestelenip, seslendirilmiş ve
“Herşey Alt Üst” adlı albümde yer almıştır. Bugüne kadar resimleriyle birkaç karma sergiye katılan Nazire Dedeman, organik
bağcılık ve zeytincilik de yapmaktadır.
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Doğu İlaçları Bilimsel Teknoloji İle Buluştu

K

SJÄL SKİNCARE

likle SPA ürünleri denilen
adınlar için güzellik
içeriğinde uzun süre etkiv a z g e ç i l m e z d i r.
ler sağlayan bileşenlerin,
Güzellik için ise vazdoğal içeriklerin bulundugeçilmez olan sağlıkğu kaliteli ürünlere yatırım
lı, güzel ve genç bir
yaptıklarını gördüm. Bu
cilttir. Själ Skincare ürünleriyle
esnada kozmetik üzerine
artık daha sağlıklı, güzel ve genç
araştırma yaparken Själ
bir cilde sahip olmanız mümkün.
Skincare markasının nereÇünkü Själ Skincare; sağlıklı ve
deyse estetik ameliyat
doğal ürünleriyle cilt yapısını onakadar etkili (%78) ürünlerıyor, sivilce, kızarıklık, leke, kırıriyle tanıştım. Bu süreçte
şıklıkları iyileştiriyor, orta yaş sonfirma yetkilileri ve ürünler
rası yüzdeki kılcal damar çatlahakkında da geniş bir bilgi
malarına karşı cildi koruyor.
edinerek birçok araştırdıKadınların söz konusu güzelğım marka arasından Själ
likleri olunca oldukça bilinçli davSkincare’de karar kıldım.
randıklarını gözlemleyen Emine
Dünyada altın, elmas, plaErsan ve Berrak Güzeloğlu, koztin, germanyum ve mavi
metik üzerine araştırma yaparken
safiri bir arada kullanan
Själ markasıyla karşılaşıyorlar ve
tek marka olduğunu söyleürünlerin üstün özelliklerinden
yebilirim. Bu sebepledir ki
oldukça etkileniyorlar. Özellikle
Emine ERSAN’80
tarihe baktığınızda da birSjäl Skincare’in doğu
çok hastalığa karşı iksir
ilaçlarını bilimsel
görevi gören, özellikle deri
teknoloji ile birleştirip sağlıklı ürünler sunması ve içeriğin- hastalığı konularında iyileştirme gücü olan doğal malzemeler
de kıymetli minarelerle değerli taşların dikkatimi çekti. Sonrası zaten Själ Skincare’i Türk tüketicisiyle
bulunması, bu marka üzerinde karar buluşturma çalışmalarıyla sonuçlandı.
kılmalarını sağlıyor. Själ Skincare’i
Själ ürünlerinin içeriği, hangi bileşenlerden oluşuyor?
Türk tüketicisiyle buluşturan Emine
Bilimsel içerikleri olan, cilt bakımı üzerine derin araştırmalar
Ersan’80, ürün detayları
yapan eski doğu ilaçlarını bilimsel teknoloji ile birleştirip sağlıkhakkında dergimize bilgi
lı ürünler sunan Själ Skincare, kıymetli mineraller ve değerli taşverdi.
lardan oluşuyor. Gül kuvarsı, inci, rondonit, gümüş, altın, gerSjäl markasıyla tanış- manyum, Sibirya ginsengi, mavi safir, elmas, yakut, mantar ve
manızdan ve bu marka- nar enzimlerinin bitkisel özlerle çok yoğun miktarlarda kullanılyı tercih etme nedenleri- dığı özel ürünler bunlar. A, C vitamininin yoğunluğunu yosunun
nizden
bahsedebilir içeriği ile dengeleyen, leke yapmayan aksine günlük kullanım
için uygun ve uzun süre kullanımda çok yüksek değerlerde
misiniz?
Yurtdışı seyahatlerim etkilerini görebileceğiniz krem, tonik ve maskelerden oluşan
sırasında konu güzellik güzellik rejimi diye adlandırabiliriz. En hassas cilt tipinde bile
ve uzun süreli bakım güvenle kullanılan ürünler, kozmetik piyasasının içerik ve
olunca kadınların ne sonuçlar anlamında en çok ödül almış markası Själ Skincare.
kadar bilinçli davrandıkÜrünlerin içerisinde bulunan değerli taşlar ve mineraller,
larına şahit oldum. Özelkolejliler MART 2011
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solistinin eşi ve 4 çocuk
cilt üzerinde nasıl bir etki
annesi) sadece Själ tonik
yaratıyor?
nemlendiricisi ve Kura
Ölü deriden arındırma
sayesinde cildine ekstra
işleminden, bağışıklığı güçbakım yapmadığını söylerlendirmeye, cilt elastikiyetiken, Angelina Jolie, Meryl
nin sağlamlığından, yoğun
Streep, Kate Hudson gibi
nem vermeye hatta hücreleünlülerin makyözü Gucci
rin %100 yenilenmesine
Westman en kapsamlı cilt
kadar birçok etkisi var
bakım serisi diyerek ünlüledeğerli taşların. Yaşlanma
rin makyaj öncesi bakımlasürecini azaltmaya yarayan
rında kullandıklarını iletiyor.
zamanında Mısır İmparatorChristensen, Angeluğu’nda bile özellikle kulla“Estetik ameliyatlar sonrası doktorlar cilt üzeri- Helena
lina Jolie, Jessica Biel,
nılan bu değerli malzemeler
Själ’ı özel kılıyor. Hasar görne uzun süre bir ürün kullanımına izin vermez- Cameron Diaz, Victoria
David Beckham
müş cildi onararak pürüzleri
ler. Ancak Själ Skincare Kura Intuitif ürünümü- Beckhamçifti de kullanan ünlüler araazaltan, ciltte olgun yaşta
sında.
rastladığımız renk dengesizzü özellikle dermatologlar tavsiye ediyorlar.”
liğini sona erdiren çok kuvİleriye dönük olarak gervetli ürünler bunlar. Cilt rahatsızlıklarını tamir eden bakır da içeçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz nelerdir?
riklerinde sıkça kullanılan bir başka malzeme. Size şöyle söyleKozmetik sektöründe yine kuvvetli markalarla devam ediyeyim; Själ Skincare ürün grubu içerisinde toniğimiz bile dünyor olacağız. Sosyal sorumluluk projelerimiz ise aynı randıyada ilk defa % 300 nemlendirme sağlayan tek tonik. Ayrıca
manla devam edecektir.
nemlendirici kullanmanıza gerek kalmıyor.
Själ marka ürünleri nerelerden temin edebiliriz?
Själ Skincare’ı tercih etmemiz için bize, bir kaç önemli
Ürünümüzle ilgilenenler, ürünlerimizi Harvey Nichols mağnedenden bahsedebilir misiniz?
zalarından temin edebilirler.
Günlük, haftalık güzellik rejiminizde olmazsa olmaz bazı
ürünler vardır ve bu ürünleri Själ kesinlikle size sunuyor. Üstelik Son olarak, TED Ankara Koleji yıllarınızla ilgili neler payöyle vaat edilip ama sonuçlarını az görebildiğiniz ürünler değil laşmak istersiniz?
Mutluluk, güzel anılar, yaşanmışlıklar... Öyle olmasa hala
bunlar. Ciddi anlamda cildinizi onaran kremler. Kozmetik dolabınızda var olan ürünlerinizle de kullanabileceğiniz kadar güzel dostluklar devam edebilir miydi?
güvenli. Şöyle belirtmek isterim, estetik ameliyatlar sonrası bilirsiniz doktorlar cilt üzerine uzun süre bir ürün kullanımına izin
vermezler. Ancak Själ Skincare Kura Intuitif ürünümüzü özellikle dermatologlar tavsiye ediyor.

Själ Skincare’ın aldığı ödüller var mı?
Amerika’da Instyle dergisi tarafından yoğun ve uzun uçuşlara gidenlere özellikle tavsiye edildiği gibi Best Flight Cream
ödülünü Kura, İspanyol Caras tarafından Best in Beauty Regime ödülünü alan Orbe göz kremimiz, Spa Kült Kozmetik ödülü alan Serum1, yine Hennes tarafından Best Luxury Product
ödülünü Serum1 alarak Själ’ın ödüle doymadığını gösterdi.
Harper’s Bazaar Dergisi tarafından Cela ve Kura ayrı dönemlerde Best Product in Cosmetic, Wallpaper Dergisi de Best
Beauty Series ödülünü ve Danimarka güzellik ödüllerine de
Balan en iyi temizleyici ödülü getirerek başarıları yurt dışında
pekiştirdi. Ülkemizde de CREME DE LA CREME diye spottan
giriş yapan Harper’s Bazaar, en iyi günlük kullanım temizleyici
ve toniği olarak da Vogue Dergisi tarafından övgüyle bahsedilen ürün grubumuz açıkçası birçok ünlü tarafından da tercih
ediliyor. İngilizlerin ünlü modeli (YSL markasının 9 yıl parfüm
yüzü olarak kayıtlara geçmiştir) Sophie Dahl, yıllardır Själ ürünlerini kullandığını, yine İngiliz model Yasmin Le Bon (biliyorsunuz dünyada top model skalasını Cindy Crawford, Naomi ve
Claudia Schiffer ile başlatan model, Duran Duran Grubu’nun
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OSTEOPOROZ’u Durdurabilirsiniz!

D

Alınacak basit önlemlerle osteoporozun ilerlemesini durdurmak mümkün.

örneğin kortizon kullanıünya nüfusunun yaşmı, kanı sulandırma
lanmasına paralel olaamaçlı kullanılan heparak tırmanan osteoporin ve bazı romatizma türroz, çağın hastalığı
lerinde kullanılan methotolma yolunda ilerliyor.
reksat gibi ilaçlar OP
20 yıl sonra daha sık görüleceği
nedeni olabilir.
varsayılan osteoporoz, genellikle
4. Kişiye özel koşulkadınların hastalığı olarak biliniyor.
lar; kas zayıflığı, uykuya
Kadınlarda sık görülmekle beraber
meyilli kılan ve gevşetici
erkeklerde ve hatta çocuklarda bile
ilaçların kullanımı gibi
görülebilen osteoporoz’un ilerledüşme riskini de artırarak
mesi alınacak basit önlemlerle durProf. Dr. Jale MERAY ’76
kırık yapabilen nedenler.
durulabiliyor.
İnsan ömrünün giderek uzaOP tanısını nasıl koyamasıyla birlikte osteoporozun daha fazla insanın sorunu haline
biliriz?
geleceğini belirten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp
Görüntüleme yöntemleri ve biyokimyasal laboratuar belirleve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye
yiciler, klinik risk ve bulguların tamamlayıcısıdır. Ancak gerek
Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Jale Meray, dergimize
kırık riskinin gerekse tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde
osteoporoz hakkında bilgi verdi.
kemik mineral yoğunluğu ölçümü (KMY) tek başına kriter alınmamalıdır. Çünkü yapılan tedaviler kemik kütlesinde belirgin
Osteoporoz nedir?
Osteoporoz (OP), kemik kütlesinin azalması ve kemik mik- artış olmasa da kırık riskinde azalış sağlayabilmektedir.
ro mimarisinin bozulması sonucunda kemik kırılganlığında
OP belirti verir mi?
artıştır. En sık görülen kemik hastalığıdır. OP, omurga ve kalça
OP, başlangıçta herhangi bir belirtiye neden olmayabilir.
kırıklarını kolaylaştırarak yaşam kalitesinin bozulmasına,kişileKemiğin trabeküler yapısını zayıflatan küçük kırıklar nedeniyle
rin engelli bir yaşam sürmesine ve hatta gelişebilecek ek
ağrı çoğu olguda ortaya çıkabilir. Ancak kemik kaybı, %30 sorunlar nedeniyle erken ölüme sebep olabilmektedir.
%40’a ulaşana kadar klinik sessiz seyredebilir. Daha sonra
Osteoporoz en çok kimlerde ve hangi nedenlerle gelişi- çoğunlukla sırt ağrısı şeklinde
belirti verir. Sırt ağrısı hareketle, yük
yor?
Menopoz sonrası bayanlarda, risk faktörleri de varsa OP kaldırma ve eğilip doğrulmayla başlagelişim riski artar. Menopoz sonrasından itibaren 65-75 yaşa yıp istirahatla geçebilir. İleri düzeydeki
kadar devam eden bu sürece postmenapozal OP (tip 1) adı OP'lularda halsizlik, ayak parmaklarınverilir. 75 yaş üzerinde her iki cinste de görülebilen OP’a yaşlı- da kramp, tırnak kırılmaları gibi yakınlık dönemi osteoporozu (tip 2) denilir. Bir de yaşlılık ve meno- malar görülebilir. Sırt ağrısında, ayırıcı
pozdan bağımsız olan, genç ve erişkin yıllarda görülen nede- tanısını yapmamız, bel ve sırt ağrısı
ni izah edilemeyen OP vardır. Bunların hepsi de birincil OP gru- yapan diğer hastalıklardan ayırbundadır. İkincil OP bazı hastalıklara bağlı olarak dolaylı geli- mamız gerekir.
şen OP’dur. Örneğin, tiroit bezi hastalıklarında, diyabette,
OP'dan korunmak için ne
romatizmal hastalıkların iltihabi tiplerinde yani artritlerde, bazı
yapılmalıdır?
kanser türlerinde, hastalıkların kemik döngüsünü etkilediği
OP'dan korunmak
süreçte ve hareketi azaltan, hastayı yatağa bağımlı hale getiren
doğum öncesi başlayan
uzun tedavi sürecinde OP gelişimi kolaylaşır.
ve yaşam boyu devam
eden bir halk sağlığı
OP'da tüm bu gruplar için geçerli risk faktörleri var mıdır?
stratejisidir. Normal
OP risk faktörleri 4 gruba ayrılabilir:
1. Yapısal ve genetik faktörler; yaşlanma, ırk özellikleri,
düşük kemik kütlesi, erken menopoz vb.
2. Yaşam biçimi ve beslenme; inaktif sedanter yaşam, kalsiyum ve D vitaminden fakir diyet, alkol ve sigara kullanımı gibi.
3. Tıbbi koşulların gerektirdiği bazı ilaçların kullanımında:
kolejliler MART 2011
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büyümenin sonucunda ulaşılan ve kemik kaybı başlamadan
önce sahip olunan en yüksek kemik kitlesi "Doruk kemik kütlesidir." Kalıtım, hormonal faktörler, fiziksel aktivite, kalsiyum ve D
vitaminin yeterli alınabilmesi, dengeli beslenme doruk kemik
kütlesi oluşumunda ve ilerleyen yaşlarda da kemik yoğunluğunun korunmasında önemlidir. Kalsiyum kaynaklarının başında
süt ve süt ürünleri gelmektedir. Ayrıca koyu yeşil yapraklı sebzeler, soya fasulyesi, baklagiller, fındık, pekmez, deniz ürünleri
de kalsiyum açısından zengindir. Örneğin; 1 su bardağı yağsız
süt 245 mg kalsiyum içerir. 1 su bardağı yoğurt 350 mg, 1 kalın
dilim kaşar peyniri 204 mg, 100 gram muz 100 mg, 100 gram
incir 186 mg ve 100 gram fındık 230 mg kalsiyum içerir. Kafeinli içeceklerden, sigara ve alkolden uzak kalmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak OP riskini azaltır. Hastalarımıza diyet alışkanlıklarını ve aktiviteleri düzenlemelerine yardımcı olacak uzun
listeleri, tedavi kılavuzlarını sunabiliyoruz.

OP tedavisi için hastaya neler öneriyorsunuz?
Tedavi yaklaşımları:
1- Yaşam tarzının yeniden düzenlenmesi
2- Medikal ilaç tedavileri ile kemik yapım ve yıkım dengesinin sağlanması
3- Rehabilitasyon uygulamalarını içermelidir.
Gerek OP’dan korunma gerekse kesin OP tanısı alan kişilerde tedavi amaçlı ilk yaklaşım, risk faktörlerinin azaltılması
olduğu için diyetin tanzimi, kalsiyumdan zengin gıdalarla takviye, sigara ve alkolün kaldırılma önerisi, düzenli yürüyüş gibi
hafif ve omurgayı zorlamayan sporların teşvik edilmesi temel
yaklaşımdır.
Gıdalarla alınan Kalsiyum ve D vitamini çoğu kez gerekli
açığı kapayamadığı için ilaçlarla da destek vermemiz gerekebiliyor. Ayrıca kemik kalite ve döngüsünü korumaya yönelik
temel tedavi ilaçları olarak; hormon replasman tedavisi, öströjen reseptör modülatörleri, bifosfonatlar, kalsitoninler, anabolik
steroidler, stronsyum ranelat, parathormon analogları gibi birçok uygulamayı başlatabiliriz. Ancak hangi ilacın reçete edilebileceğine, tetkik sonuçları ve hekim - hasta diyalogu neticesinde karar vermek gereklidir.

Rehabilitasyon uygulamalarında ise akut ve kronik ağrı
sürecinde yapılabilecek fizik tedavi ajanı uygulamaları, OP
önleme veya yavaşlatma için seçilen uygun egzersizler, gereken cihazlama ve omurga destekleyici korseler, düşmelerin ve
kırıkların önlenmesi için denge ve postür egzersizleri ile kas
kuvvetlendirme programları tedavi protokolüne eklenir.
Aynı zamanda Türkiye Osteoporoz Derneği’nde Başkanlık görevini yürütüyorsunuz. Bize biraz da dernek hakkında bilgi verir misiniz?
Yurdumuzda aktif olarak çalışmalarını devam ettiren OP
derneklerimiz, düzenledikleri bilimsel çalışmalar, kongreler,
halk eğitim toplantıları aracılığı ile önemli bir hastalık, sakatlık ve
ölüm nedeni olan OP'dan korunmayı ve risklerin azaltılabilmesini hedeflemektedir.
Türkiye Osteoporoz Derneği, 1998 yılında İstanbul’da
kurulmuştur. Derneğimizin amacı, osteoporoz konusunda
bilimsel çalışmalar yapmak, verileri toplamak, osteoporozla
ilgili konularda sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemektir. Eğitim programları düzenleyerek, meslektaşlarımızla
ilişkiler sağlayıp kuvvetlendirerek Türkiye’de osteoporoz konusundaki sorunlara akılcı çözümler bulunması, derneğin hedefleri arasındadır. Çalışmaların Türkiye’deki tüm bölgelere yayılması büyük önem taşımaktadır. Bunun için Türkiye Osteoporoz
Derneği’nin sırasıyla değişik illerde etkinlik göstermesi sağlanmıştır. Türkiye Osteoporoz Derneği, IOF (Uluslararası Osteoporoz Vakfı)’nın üyesidir ve bu kuruluş tarafından desteklenmektedir.
TED Ankara Koleji ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir
miyiz?
Meslek hayatıma adım attığım andan itibaren, bulunduğum noktaya kadar devam eden uzun çalışma yılları içinde,
TED Ankara Koleji mezunu olmamın avantajını her zaman
yaşadım. Kolejli olmanın önemini yıllar içinde çok daha bilinçli
olarak fark ettim. TED Ankara Koleji’nin kazandırdığı değerler
için şükrettim. Her Kolejli’nin söylediği gibi bende tüm ruhumla
hissederek diyorum ki; ''Kolejli olmak ayrıcalıktır.” Tüm Kolej
ailesine, saygı ve sevgilerimle.

Prof. Dr. Jale MERAY ’76
1959 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, TED
Ankara Kolejinde tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında uzman, 1993
yılında doçentlik unvanını aldı. 2000 yılında profesör olan Meray,
aynı bölümde 2003-2009 yılları arasında anabilim dalı başkanlığı
görevini sürdürdü. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır. Meslekle ilgili alanları; ortopedik rehabilitasyon,
osteoporoz ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonudur
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Seneleri Hiçe Sayan Yaşsız Kadın

TED’li FÜSUN ÖNAL

ezunlarımızdan Füsun Önal ile bir röportaj gerçekleştirdik…

Kolej yıllarından bugüne kadar geçen uzun
yılları bize anlatabilir misiniz?
Kolejdeyken en büyük hayalim tiyatro oyuncusu olmaktı. Konservatuarın yüksek bölümünü kazandığım
halde annem tiyatrocu olmama izin vermeyince bende üniversite imtihanlarına girdim. İlk tercihim ODTÜ, ikinci tercihim de
Siyasal Bilgiler’di ama puanım DTCF İngiliz Filolojisi’ne yetti.
Pek istemeden bu üniversiteye devam ederken, bir yandan da
Erol Pekcan Jazz Orkestrası’nın solist aradığını duydum ve
görüşmeye gittim. Ünlü jazz ustaları, Elvis-Beatles delisi olan
beni dinleyip beğendiklerini söylediler. Klasik piyano dersleri
alıyor olmam da çok hoşlarına gitti. Önüme de bir yığın caz plağı koyup ‘İşaretlediklerimizi çalış, parçaların sözlerini çıkart,
falan gün prova yapalım, filanca tarihte de bizimle söylemeye
başla.’ dedi Erol Pekcan. Tiyatrocu olamamıştım ama şarkıcı
olacaktım. Ama annem yine daha itiraz etti ‘Tek çocuğum artist
olamaz’ diye… Babacığımsa destekledi, sonunda annem de
razı oldu ve benim şarkıcılık hayatım başladı. TV çekimleri,
Night Club, gazino çalışmaları, turneler, festivaller derken tiyatro sanatçısı Engin Cezzar’dan “Hair” müzikalinde oynama önerisi aldığımda henüz çok genç bir şarkıcıydım. Annem tiyatrocu
olmamı engellemişti ama işte şimdi çok önemli bir tiyatroda
sahnelenecek olan dünyaca ünlü bir müzikalin baş kadın rolünü oynayacaktım.
Daha sonra Haldun Dormen’in önerisi ile TRT için çekilen
Dormen’in yönettiği “Lüküs Hayat” operetinin televizyon versiyonunda oynadım. Müzik çalışmalarım tüm hızıyla sürüyor,
plaklarım müzik listelerinde bir numara oluyor, şarkılarım dillerde dolaşıyordu. Televizyonun en aranılan hareketli sanatçısıydım. Dergi kapaklarını, posterleri resimlerim süslüyordu. Peş
peşe üç şarkım ‘Senden Başka-Oh Olsun-Ah Nerede’den ‘Golden Records’…‘Alo Ben Füsun’ adli LongPlay’imden de ‘Golden Phone’ ödülleri kazandım. Yılların içinde aldığım ödüllerim
(tavandan yere iki dolap dolusu) beni gururlandırıyor.
O yılların ünlü Şan Tiyatrosu’nda oynanacak olan “Merhaba Müzik” müzikli gösterisi için teklif geldi. Başrolü Nükhet
Duru ile paylaşacaktım ve yine Haldun Dormen yönetecekti.
Daha sonraki yıllarda da Hadi Çaman bir Hollywood filminin
tiyatro versiyonu için harika bir tekst koydu önüme. Yönetmen
olan ikinci kocam Tunç Başaran okudu ve hemen kabul etmemi söyledi. Çok yorucu ama harika bir roldü. Sinema filminde
de bu rolü Goldie Hawn oynamıştı. Yine Haldun Dormen’le çalışacaktım. Haldun’la çalışmak muhteşemdi. Böylece üç yıl Türkiye’nin hemen her yerinde kapalı gişe oynadığım “Butterflies
Are Free” oyunu hayatımın bir parçası oluverdi. Oyun saatlerine engel olmayan saatlerde de müzik çalışmalarımı sürdürükolejliler MART 2011

yor, TV programlarına çıkıyordum. Sonra, “Stop The World I
Wanna Get Off” adlı müzikli oyunun provalarına başladım.
Metin Serezli’nin yönettiği müzikli-danslı oyunda beş ayrı karakterde oynayacaktım. Türk, Rus, Alman, Arap, Amerikalı kadınları canlandırdığım bu çok zor oyunu bir seneden fazla oynamaya devam ettim. Bu arada da iki kişilik “Match” adlı oyuna
başlamıştım. Tiyatrocu olmak için ettiğim dualar artık kabul
olmuştu.
Tiyatroya ara verdiğim yıllarda hiçbir kadın sanatçının denemediğini deneyip erkek şarkıcıların solo konserler verdiği 80-86
yılları arasında 2,5 saat süren solo konserler vermeye başladım. Uğur Dikmen, Erkan Oğur, Asım Ekren, Cezmi Başeğmez,
Hami Barutçu gibi müzisyenlerden oluşan orkestram, JeyanNüket-Sumru’dan oluşan vokalistlerim, dansçılarım ve dört kişilik yaylı sazlar grubu eşliğinde verdiğim solo konserlerimde
makyöz Oya Tolga, bir tual gibi tüm yüzümde çalışarak çeşitli
konularda makyajlar yapıyordu. Sahneye bir tuvalet masası
konuyor, ben sahnede giyinip soyunurken, bir yanda da söylediğim İngilizce şarkıların hikâyelerini seyirciye anlatıyordum.
İkinci bölümde de kendi müzik hikâyemi şarkılarımla birlikte
sunuyordum. Bu bir “İLK”ti…
“EVITA”yı 11 yıl önce Londra’da izlemiştim. Şimdi Türkiye
versiyonu için teklif almıştım. Amerikalı yönetmen Kenneth
Urmston oyunu yönetecekti. Bunun için de ‘Audition’lar yapılıyordu. Özellikle müzikalin en zor şarkısını seçmiştim. Piyanistim
Buğra Uğur’la çalışıp auditionda şarkıyı İngilizce olarak söyledim ve Ken’e bir Füsun Önal dosyası sundum. Sonuç: Ameri-
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kalı yönetmen Eva Peron rolü için beni seçmişti. Diğer cast’da
da Gencay Gürün’ün seçimi olan Zuhal Olcay oynayacaktı.
Dünyanın her yerinde “Evita” yı sahneye koyan bir yönetmen
tarafından seçilmek kariyerimdeki en gurur verici olaylardan
biridir.
Evita sonrasında ‘Cabaret’ showlarına ağırlık verdim. Bu
arada yurt dışında da konserler vermeyi sürdürdüm. “International European Malta Song Contest”de Türkiye’yi temsil edip
yorum birincisi oldum. Artık plaklar değil, kasetler gündemdeydi. Kasetlerim çıktı.
Resim çekmeyi çok seviyordum. Ve çektiklerimi ünlü fotoğraf sanatçısı Sami Güner’e gösteriyordum. Resimlerimi başarılı bulduğu için bir yarışmaya girmem için ısrar etti. Sonuç: Fransız Kültür Merkezi’nde ödülümü alırken, heyecandan titriyordum. Bu benim için bambaşka bir dünya idi. Bu ödül bana 11
kişisel, 3 karma sergi getirdi. Sergilerimi gezen yazar Tarık Dursun K. her resmin altına yazdığım mesaj yüklü notları çok
beğenmiş. Bu da bana edebiyat dünyasının kapılarını açtı. Tarık
Bey bana kitap yazmamı öneren yayınevlerini iletti. Hepsinin
içinden 83 yıllık yayınevi olan İnkılap Kitapevi’ni seçtim. Sonuç:
Hayatımın 20 yılı boyunca ‘İnkılap Kitapevi’ tarafından yayınlanan roman ağırlıklı 20 kitap yazdım. Bu arada çok şanslı bir
yazar olduğumu da itiraf etmeliyim. Aziz Nesin gibi çok değerli bir dünya yazarı, ölünceye kadar beni destekledi, yanımda
oldu. Ondan çok şey öğrendim. “Aslında Hüzündü Hepsinin
Yaşadığı” adlı kitabımın da adını koydu. İlk kitabımla birlikte
kitap fuarları, imza günleri hayatıma girdi. Hâlâ da sürmekte…
Yazın dünyası hayatımda ağırlık kazanmışken, tiyatro delisi
Nedim Saban birlikte oynamamızı teklif etti. Nedim’in ‘Tiyatrokare’sinde Tunç Yalman’ın yönettiği “Last Of The Red Hot
Lovers” oyununda oynadım. Tiyatro ve kitaplarım birbirine
paralel olarak giderken, okullarda ve üniversitelerde “Füsun
Önal’la Müzikli Söyleşiler ve Kitap İmza Günleri” aktivitesini
sponsor desteği ile 315 okulda sürdürdüm. (2010 yılına kadar)
Kitaplarım ve okul aktiviteleriyle dolu olarak çalışmalarıma
devam ederken, Milliyet Gazetesi’nin ekinde köşe yazıları yazdım. Bu arada Nostalji CD’m çıktı. Ve Ekolay Web Sitesi’nin
Kadın Portal’i ‘mahmure’ kuruldu. 10 yıla yakın bir süredir de

mahmure.com’da yazmaktayım.
2009’da “Tiyatro Kedi”nin önerisiyle tiyatro yeniden hayatıma girdi. Opera olarak bilinen ama aslında bir tiyatro eseri olarak yazılan “Figaro’nun Düğünü”nde ‘Kontes’ rolünde oynadım. Hakan Altıner’in yönettiği Figaro’dan sonra da, “Pazar
Günkü Cinayet” oyununda oynamaya başladım. 2010’da Haldun Dormen beni yönetmiyor, çünkü onunla birlikte oynuyorum. Onun gibi bir duayenle oynadığım için de çok mutluyum.
Bu oyunumuzu da Hakan Altıner yönetti. Oyunumuz devam
ediyor. İstanbul oyunları dışında çeşitli şehirlerimize turnelere
gidiyoruz. Ankara’da oynadık. Fuayede TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLAR DERNEĞİ çiçeğini görmek beni çok duygulandırdı.
Pek çok sanat alanında eserler vermiş biri olarak bugün
geldiğiniz noktada sanat hayatınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
“Gururlu, huzurlu, mutlu...” Gerçi özellikle müziğe ilk başladığım yıllardan bugüne birçok konuda “çeşitli tavizler” veren bir
kadın olsaydım, çok daha başka bir yerde olurdum. Ama mutlu ve gururlu oluşumun asıl nedeni de bu ya… Yani taviz vermeden uzun yıllar sevgi-saygı gören ve hâlâ aktif olarak çalışan
bir sanatçı olmam… Bunun için de bulunduğum noktadan
dolayı gururlu, huzurlu ve mutluyum…
Şimdiye kadar yazdığınız kitaplardan bahseder misiniz?
İşte 20 kitabımdan bir kaçı:
Ay Işığında Yıkanan Vücutlar: Osmanlı döneminden 2000’li
yıllara kadar uzanan 100 yıl içinde, bir ailenin dört kuşağında
yaşanan aşkları, ihanetleri, özlemleri, korkuları ve hıyanetlerle
dolu yaşamları anlattığım bir roman. Atina’da başlayıp İstanbul’da devam ediyor.
Aslında Hüzündü Hepsinin Yaşadığı: Aziz Nesin’in adını
koyduğu romanımda anne baskısı altında kalan bir adamın
yakaladığı aşkı elinden kaçırdıktan sonra ki alt üst olan hayatınıanlatıyorum. Hayat Bir Utanmaz Kitap: Maddi olarak her olanağa sahip karı kocaların özgürlüklerini bilinçsizce kullanarak
hayatlarını nasıl alt üst ettiklerini anlattığım, sivri dilli ve adı gibi
‘utanmaz’ bir roman.
Matrak Sultan: Bu romanımı masal diliyle yazdım. Olaylar
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saraylarda, prensesler, padişahlar, sultanlar, cariyeler v.s arasında geçiyor. Kahramanlarımın politik hırsları, koltuk sevdaları,
gücü elde edebilmek için döndürülen entrikalar, yaşanan tuhaf aşklar, evlilikler hep bu
romanda… Eğlenceli bir dille yazdım, iğne
gibi de soktum. Var mısın Benimle Uçmaya: Neşeli, heyecanlı, aşk dolu gezi anılarımla ve fotoğraflarla süslediğim bu kitabımda gezi severlere pek çok gezi bilgileri ve
adresler de veriyorum. Valla Kız Değilim: Üç
öykünün bulunduğu bir üçleme. Toplumdaki
alt, orta ve kara para ile ‘sözde’ sosyetik
olan çürümüş insanların, peşinden sürüklendikleri takıntıları, traji komik bir dille anlattım.
Bay G: Bay G, aramızda yaşıyor. Bay G,
bu kitaptaki her şeyi yaşadı. Okuyanları şaşırtacak. Aşk Çiş Gibidir Gelince Tutamazsın:
Aşktan sekse, evlilikten aldatmaya, yalandan
sevgiye, çeşitli konularda yazdığım kısa yazılardan bir demet sundum okuyucuma. Silikon Hayatlar: Çıkar
uğruna, göz önünde yaşanan aşkların, yapay ilişkilerin, şöhret
ve para uğruna dağılan insanların romanı.Benim Adım Aşk: 20.
kitabım… Aşk özlemi çeken Sevi’nin iç dünyasında, anne ve
babasıyla ve onların hayatlarına giren yeni insanlarla yaşadığı
çatışmaları, kıskançlıkları ve olayları anlattım bu romanımda.
Ortada büyük bir ‘Sır’ var. Ve sırlar, sonsuza kadar saklanamıyor. Olaylar İzmir, Bodrum, Çeşme, Marmaris, Mykonos, Santorini, Symi ve Midilli’de geçiyor. (Hem güleceğiniz, hem düşüneceğiniz bir roman)

Hangi sanat dalıyla uğraşmaktan daha fazla keyif alıyorsunuz?
Şarkıcılık “kocam”, tiyatro “sevgilim”, yazarlık “aşkım”,
fotoğrafçılık “can dostum”… Hiçbirinden vazgeçemem doğrusu.

Füsun Önal deyince aklımıza enerjisi hiç bitmeyen, yaşam
dolu bir insan geliyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Valla bunun formülü annemle babamda gizli olsa gerek.
Şaka bir yana, ben bunu vejetaryen olmama, çocukluğumdan
beri daima çeşitli vitaminler almama, bir buçuk paket içtiğim
sigarayı çok uzun zaman önce bir gecede pattt diye bırakmama borçluyum diye düşünüyorum. Bir de 6.5 yıl boyunca hiç
ara vermeden Yoga yapmıştım. Onun da faydasını çok gördüm
sanırım.
Füsun’u bir d e başkası anlatsın diye düşündük ve
Füsun’un kitaplarından üçünün redaktörlüğünü de yapan yazar
Pınar Çekirge’ye Füsun Önal’ı sorduk:
“Bilinçaltımıza
yerleşmiş
Füsun
Önal
imajını
düşündüm.Burjuvazinin en güzel yüzlerinden biriydi ve hep
öyle kaldı. Hep çağdaş, hep zamanının 20-30 adım ötesinde.
Mini etekli Twiggy. Sonsuza kadar Barbie. Kolejli kız. Daha
donuk ve mesafeli olan aynı Kolejli Filiz (Akın) ablasına karşın,
inanılmaz içten, sıcakkanlı ve mesafesiz...
Müzik, tiyatro ve edebiyat için yaratılmış bir sahne-varyete
ustası, teknik bir sahne büyücüsü.İnsanı hüzne ve neşeye aynı
kolejliler MART 2011

anda sürükleyebilen bir ikona... Senden
başka gözüm görmez hiç kimseyi dediğimiz ilk aşkımız. Ah nerede diye yolunu gözlediğimiz kolejli sevgilimiz. O
yaşsız bir kadın. Seneleri hiçe sayan,
botoxsuz bir güzelliğe sahip, yıllardır
ışığı sönmeyen bir star.
Merhaba Müzik 80’lerin başında
Rumeli Hisarı'nda oynuyor. Füsun,
“One Way Ticket” ile rüzgar gibi esiyor
sahnede. Ve “What’d I Say” ile ayrılıyor sahneden. Hisar ‘bir daha’ istiyor
Füsun’u. ‘Bu kadın gerçek bir sahne
cadısı’ diye düşünüyorum. Kelebekler Özgürdür'de canlandırdığı Jale
karakteri ile hem güldürüp, hem
ağlatmış, oyun tam bin küsur kez
oynanmış, ödül kazanmıştı. Bu oyunun ardından bir kez daha doruklarda uçtu Füsun. Taksim Venüs Tiyatrosu'nda
Durdurun Dünyayı İnecek Var müzikli oyunu İstanbul Festivali
kapsamında sergilenirken ‘beş ayrı karakteri’ büyük bir başarıyla oynayan muhteşem bir Füsun Önal seyretmiştim sahnede. Sonra “Evita” müzikalinde Eva Peron rolünde izledim onu.
Açık Hava Tiyatrosu fuldü. Tiyatro’nun taş basamakları bile
satılmıştı. Oyun bittiğinde dakikalarca süren alkışları hatırlıyorum. Müzikali tüm dünyada yönetmiş olan Kenneth Urmston’ın
Evita olarak seçtiği gerçek bir “Grand-Dame”dı sahnedeki
Füsun.
Gündemde kalma peşinde koşmadı hiç. Dışarıda doludizgin devam eden hayatı, güçlü kalemiyle yazıya taşıdı. Karizmatik kişiliğiyle sahneyi ve ekranı dolduran, su gibi okunan
kitaplarıyla kimseye baş eğmeyen bir ikondur Füsun. Omurgası esnemeyen bir sanat emekçisidir. Kazandığı Altın plak ödülleri, sayısız plaketleri, meslek ödülleri onun yaşamında sanata
bastığı birer mühürdür.”
TED Ankara Koleji Mezunu biri olarak bize o yıllara ait neler
söylemek istersiniz?
Ben İstanbul Kadıköy doğumluyum. Ama subay olan
babamın görevi dolayısıyla ilkokuldan Üniversiteye Ankara’da
yaşadım. Ankara bugünün Ankara’sından çok farklıydı. Sanırım
o yılların Ankara’sında yaşamak daha güzeldi. Üstelik, hayatımda “TED Ankara Koleji” vardı. Okuluma ait bu güzel dergide
konuk yazar olmam istendiğinde pek çok şey şerit gibi geçti
gözümün önünden… Hangi birini yazayım ki…
Bahçelievler son duraktan kalkan taa Kolej’e kadar duraklarda dura dura öğrencileri toplayarak Kolej’e varan School
Bus… Her sabah kapıda bizleri karşılayan okulun sevgili hademesi “Alo”… Koridorlarında koşuştuğumuz, gülüştüğümüz,
boy-friendlerimize ait haberleri gruplar halinde toplanarak birbirimize anlattığımız Kolej… Uzun öğle tatillerinde yemekhanedeki yemekleri yemeyip, ya karşıdaki büfeden çeyrek ekmek
arası sosis/sucuk (ben daima kaşarlı) yiyişlerimiz…Ya da “B..lu
Dere”nin yan sokağındaki “Katibim”e gidip ıvır-zıvır bir şeyler
atıştırdığımız...
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Okul çevresindeki sokaklarda boy-friendimizle ‘arada kol
mesafesi’ ile dolaşmalar… Okulumuzun sevgili ‘Foto Naci’si
Naci abimize verilen abuk-subuk neşeli pozlar… Mrs.Phillips,
Mr.David Richard Thomas, Miss.Miller, Mrs.Ewell, Mrs.Thorpe,
Mr.Reynolds, Miss.Bird, Razan Bilmen, Sacide Cuburi, Pertev
Karsan, Hamiyet Kutaydın, Nevzat Özgül, Fevziye Karamehmetgil hocalarımızın kendilerine özgü ders anlatışları…Kâbus
gibi written testler… Bazen başvurduğumuz kopya heyecanı…
Hocalarımıza yaptığımız “April Fool” şakaları…
Bazı günler School Bus’a binmeyip Kızılay’a kadar yaptığımız yürüyüşler... Kızılay’a adını veren, park gibi bahçesi olan,
bir kaç katlı, üzerinde kocaman kırmızı bir ay bulunan sarı
boyalı “KızılAy” binası… Hani şimdilerde yerinde berbat mı berbat, sevimsiz mi sevimsiz, adeta bir mimari ayıbı olan taş yığınının olduğu yer!!! Çaprazında, Atatürk Bulvarı üzerindeki
Ankara’nın ikinci gökdelen binasından önce yapılan ve altında
“Gima” olan Ankara’nın ilk gökdeleni… Onun karşı köşesinde
yabancı filmlerin oynadığı “Ulus Sineması”… Sinemanın çaprazında da önünde fıskiyeli havuzu olan, ağaçların ve harika bir
anıt heykelin süslediği “Güven Park”…
Bazı günler, Ulus Sineması’nın önünden geçip bulvardan
Sıhhiye yönüne doğru yürümeler… “Büyük Sinema” girişindeki (şimdiki adı sanırım Büyük Çarşı) pastaneden ‘Piramit pasta’
alıp yiyerek Kızılay Meydanı’na geri yürüyüşler… (Ya da karşı
kaldırımdaki ‘Özen Pastanesi’nde profiterol yemek) Ve Ulus
sinemasının önünden dolmuşa binerek eve gidiş…
Adı gibi bahçelerle süslü olan Bahçelievler… Troylebüs ve
dolmuşların gidip geldiği 7.Cadde… Hani şimdilerde küçük bir
“Bağdat Caddesi” gibi olan 7.Cadde… İlk evimizin olduğu
35.sokak ve sonradan oturduğumuz 60.sokak-Mebus Evleri…
Bahçelievler’deki yazlık sinemalar… Yaz akşamlarında çekirdek çıtlayarak, Frigo yiyerek, sade Çamlıca gazozu içerek seyrettiğimiz filmler… Bazı yaz akşamlarında da, ailelerimiz bahçede oturup çay-limonata eşliğinde kekler, pastalar yiyip sohbet ederken, bisikletlere binip grup halinde Bahçeli’nin mis gibi
iğde kokan sokaklarında bisiklet turları atan bizler… Okulumuz
yaz tatiline girerken arkadaşlarımızdan, boy-friendlerimizden
ayrılıyoruz diye üzülen, okul açılıyor, özlediklerimize kavuşacağız diye sevinen bizler…
Buz gibi limonata, eh, lisedeysek de kaçak-kuçak birer bardak votka-domates suyu içtiğimiz, pikapta çalan Elvis, Beatles
şarkılarıyla danslar ettiğimiz doğum günü partyleri… ‘Büyük
Sinema’daki Alpay, Peppino di Capri, Patricia Carli, Johnny
Hallyday konserleri… Çoğu pazar sabahları gidilen ‘Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu’ndaki Hikmet Şimşek yönetiminde
izlediğimiz konserler… Devlet tiyatrolarının çeşitli sahnelerinde
oynayan oyunların Cumartesi ya da Pazar matinelerine sınıf
hocalarımızla birlikte sınıfça toplanıp gidişlerimiz…
Sevgiliden ya da yaz tatili için başka bir şehirde olan yakın
arkadaşlarımızdan dedikodu haberleriyle dolu mektuplar getirsin diye yolunu gözlediğimiz Mr.Postman’ler… Cafede değil
Pastanede buluşmalar… Marketten değil de Bakkal amcalardan yapılan alışverişler… İzmir Caddesi’ndeki ‘Amerikan
Pazarları’… Etiketlere bakarken cepteki parayı denkleştirmeye
çalıştığımız Amerikan malları… Koca Beyoğlu Pasajı’nın alt

katında satılan “ikinci el” 45lik plaklar… Atatürk Bulvarı’ndaki
“Tansel” abinin müzik mağazasından aldığımız “gıcır” 45.likler… Beatles’la yatıp Beatles’la kalktığımız günler…
Radyodaki “Dilek Pınarı” programı aracılığı ile bir semtte
oturan Kolejlinin başka bir semtte oturan ‘hoşlandığı’ kız ya da
oğlan için çalınmasını istediği adeta ‘aşk mesajı’ yerine geçen
İngilizce şarkılar… Hafif mi hafif “Pilli Pikaplar”… Grundig ya da
Sony marka ağır mı ağır teypler… Salonları süsleyen radyolupikaplı-teypli-möbleli şık müzik dolapları…
Sevgililerden ‘seninki-benimki’ diye bahsetmek… Kalplerde müthiş fırtınalar ve heyecanlar yaratan ‘Benimle çıkar
mısın?’ sorusu… Boynuzlu troylebüsler… Station model ‘yayla
gibi’ geniş dolmuşlar… Kuyruklu İmpala’lar, Pontiac’lar,
Buick’ler, WosWos’lar, Mustang’lar… Grup halinde mahalle
arasında bisikletle dolaşmalar… Bisikletin önüne ya da arkasındaki seleye sevgiliyi alarak yapılan turlamalar…
Okul partilerinde ya da evlerde yapılan birthday partilerinde
rock’n’roll ile yorulup, slow ile cheek to cheek dinlenmeler…
Loafer pabuclar… Saddle shoe’lar, Bobby Sock’lar… Okul
çantası yerine kollarla sıkıca sarılıp kitap ve defterleri kucakta
taşımalar (Bu acaba karşı cinse kızlardan bir mesaj mıydı, yoksa farkına varılmayan cinsel bir dürtü müydü? Yoksa bunlar
benim kötü niyetli düşüncelerim mi?) “Discotque” modası…
Ailelerden alınabilen izne ve de harçlığa göre hafta sonu gece
ya da ancak Cumartesi matinesine giderek ‘çıkılan kız ya da
oğlanla’ ‘Hand in Hand’ birkaç saat geçirmek… Ve dans
etmek… Çünkü özellikle slow dans, sarılmak için en büyük fırsattı (Bence dans yatay arzuların dikey tezahürüdür).
Cep telefonu, SMS, MSN, TV, PC, facebook, youtube, wikileak olmayan yıllar… Kirlenmemiş, saf, temiz duygularla yaşanan silikonsuz aşklar… Uzun yıllar kopmadan yaşanan arkadaşlıklar… Sözlerini ezbere bildiğimiz hâlâ unutulmayan İngilizce şarkılar… Çok iyi ve sıkı bir eğitim sistemiyle okuyan öğrenciler… Vatan-Millet sevgisi ile dolu insanlar… Atatürk’ün laik
Cumhuriyeti ile yönetilen bir ülkede yaşamaktan kıvanç duyan
gençler… Kısacası, rüya gibi geçen, özlenesi yıllar…
FÜSUN ÖNAL- fusunonal@ekolay.net
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Güneşe Varmak İçin

74 Mezunlarımızdan Ressam Burcu Şahin, Turkuvaz Sanat Galerisi’nde
4 Mart 2011 tarihinde açtığı, ‘’Güneşe
Varmak İçin’’ adlı resim ve heykel sergisinde eserlerini sanatseverlerle
buluşturdu.
Burcu Şahin’74, çalışmalarına
4
Burcu ŞAHİN’7
ilişkin duygu ve düşüncelerini şöyle
ifade ediyor:
“Metali seviyorum.Kim bilir belki direncini, belki korumacı yapısını belki de sağlamlığını.Görkemli demir anıtların yalnız formlarıyla, boyutlarıyla değil, malzemeleriyle de güçlü bir
görünüm sergilediklerini düşünüyorum. Tel ise daha farklı. Tabii
ki herkes gibi benim de aklıma ilk hapsolmak, kısıtlanan özgürlükler vs. gibi kavramları getiriyor. Ben de kısıtlayanla kısıtlananı bir araya getirmeye çalışıyorum.
Her zaman resmimde kullandığım sert kontrastları ya da
çatışmaları üçboyutlu heykel çalışmalarımda da farklı malzemelerle ortaya koymaya çalışıyorum. Metal, galvaniz tel gibi

sert ifadeli bir malzemeyle naif ifadeler sunabilmek istiyorum.
Narin bedenlerde saklanamaz gücün varlığını anlatmaya çalışıyorum…”

“Yaptığım Her Resimde
Kendimi Yeniden
Keşfediyorum”

82 Mezunlarımızdan Müberra Karamanoğlu ALTINBAY’ın
resim sergisi 12-15 Mart 2011 tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Özel bir bankada çalışırken yoğun iş temposundan bir nebze nefes alabilmek için 2007 yılında resim yapmaya başlayan
Altınbay, çalışmalarına ilişkin şunları söylüyor: “Pandora Sanat
Atölyesi’de önce çizim dersleri aldım daha sonra Hocam Orhan
Kiremitçi ile olan çalışmalarımda birçok resim tekniğini kullanma
fırsatı edindim; sulu boya, pastel, yağlı boya, lavi tekniklerinde
birçok resim yaptım. Nefes almak için başlayan bu uğraş kısa
zamanda yaşamımın en önemli mutluluğuna dönüştü ve bankadan emekliliğimi isteyerek tümüyle resim çalışmalarına yöneldim. Çalışmalarımı akademik anlamda da geliştirebilmek amacıyla 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine özel öğrenci olarak başvurdum ve kabul edildim. Hepimiz hayatta bir öğrenciyiz, öğrenme sürecimiz devam ediyor.
Bu bağlamda çalışmalarımı hem atölye hem de üniversite ortamında devam ettirmeyi hedeflemekteyim. Resim sanatındaki
yolculuğumda öğrenecek ve keşfedecek daha birçok şey var.
Özellikle yaptığım her yeni resimde kendimi yeniden keşfediyorum. En büyük hayalim ise düşlerimdeki resimlerin hepsini tuvale aktarabilecek kadar zamanımın olması. Resimlerimi genellikle kendi imgelerimden yapmaya çalışıyorum, bu anlamda kendimi fantastik sanata daha yatkın buluyorum.
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Düşlerimin zenginliğini TED Ankara Kolej’in bana sağladığı
özgür düşünce ortamına bağlıyorum. Çünkü hayal gücüne
çocukluktan ket vurulmazsa, o -benim gibi- yıllar sonra veya
daha erken ama mutlaka bir gün kendini belki sanatta, belki
edebiyatta ya da yaşamın başka bir alanında kendini ortaya
çıkaracaktır. Bu anlamda TED Ankara Kolejli olmaktan mutluluk
duyuyorum ve bu nedenle kızımın da TED Ankara Kolejli olmasını destekledim.”
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Casa Mobilya
Sıradanlıktan Uzak Estetik Bir Tarz

Ü

lkemiz son 15-20 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok ciddi değişimler yaşadı ve bu
anlamda büyük ilerlemeler kaydetti. Tüketicinin
yaşam biçimi ve kalitesine de yansıyan bu değişimlerin paralelinde, diğer sektörlerde olduğu gibi
mobilya sanayisine de büyük yatırımlar yapıldı. Sektörde ciddi
markalar ortaya çıktı ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında
belirgin bir rekabet ortamı oluştu. Bu rekabet ortamı içinde bile
Casa, sektörün öncü markalarından biri olmayı ve sektöre yön
vermeyi başarıyor.
Casa Mobilya Genel Müdürü Sedat Kasan’89; tasarım
ekibi, AR-GE çalışmaları, mobilyaya getirdiği farklı bakış
açısı, ürün kalitesi, satış sonrası servis hizmetleri ve
müşteri memnuniyetine verdiği değer ile Casa’nın,
mobilya sektöründe öne çıktığını vurguluyor.
Casa olarak, Türkiye’deki mobilya sektörü içerisinde kaç yılından beri hizmet sunuyorsunuz?
Casa markası 1992 yılında doğmuş olmasına rağmen, mobilya sektöründeki deneyimi 1960’lı yıllara
kadar uzanmaktadır.

de edebiliriz.

Müşterilerinize sunduğunuz, başka markalardan sizi farklı
kılan hizmetleriniz nelerdir?
Casa, hem ürün hem de hizmet odaklı çalışmayı en büyük
hedefi olarak belirlemiştir. Ancak ürün ve hizmet odaklı çalışmayı başarabilen firmaların tüketicilerde duygusal bağlılık yaratabildiğinin farkındayız. Elbette ki, bir markaya duygusal olarak
bağlanmanın tüketiciler için ne kadar zor olduğunu ve bu bağlılığın üreticiye yüklediği
sorumluluğu çok iyi bilmekteyiz. Bizi farklı kılan nokta bu sorumluluğu yerine
getirirken duyduğumuz mutluluk ve
azmimizdir. Casa olarak insanların
kendilerini en mutlu ve rahat hissettikleri yaşam alanlarına dahil oluyoruz.
Bizim amacımız bu mutluluğu ve
rahatlığı, ürünlerimiz ve hizmetimiz aracılığı ile devam ettirebilmektir.

Casa isminden ve markasından bahseder misiniz?
Casa isim ve markası; günümüz
çizgisi, gelecek önsezisi ve felsefesi
ile üretim üzerine yoğunlaşan sürekli bir araştırmanın sonucudur. Performans ve teknolojisi ile sıradanlıktan uzak, mevcut trendleri yakından takip eden, gelecekteki
yaşam biçimlerinin sezinleyen
estetik bir tarzı yansıtır.
Casa’nın tasarım anlayışını ve felsefesini açıklar
mısınız?
Casa’nın tasarım anlayışını; tasarım, performans,
özgünlük, estetik, trend,
dayanıklılık, kalite ve konfor
oluşturuyor. Felsefesini ise
tüketicileri ile oluşturduğu
duygusal bağlılık olarak ifa-
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Casa Mobilya’nın Türkiye’deki
satış ağından ve dünya pazarındaki yerinden söz eder
misiniz?
Türkiye satış ağımızı
İstanbul ve Ankara’nın
yanı sıra, Adana, Antalya, Aydın, Bursa,
Denizli, Eskişehir, İzmir,
Trabzon mağazalarımız oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra Lefkoşa ve Bakü mağazalarımız da yurt dışında Casa
markasını taşımaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Casa New York
mağazalarımız ile birlikte,
farklı bir konsept ve farklı
anlayışla oluşturulan Atelier
markası da bir Casa iştiraki
olarak New York’ta oldukça
önemli bir konumdadır.

Ümitköy Mağazası
Casa’nın 2011 koleksiyonunda farklı ve özel tasarımlar
yer alıyor mu?
Bir ürünü tasarlarken kullanılacağı mekanın tüm detaylarını, mekanı yaşayan insanları, onların ürünü kullanma biçimlerini ve duygularını hissetmek konusundaki önsezilerin güçlülüğü tasarımlarımızı özel kılmaktadır. Bu nedenle Casa
koleksiyonları her dönem çok dinamik bir yapıya sahip
olmuştur. 2011 koleksiyonumuzda, yumuşak renkler ve
doğallık hakimdir. Çevre ve insan sağlığına verdiğimiz önem
doğrultusunda tüketicilerimize hem teknolojik hem de doğal
ürünler sunuyoruz.
Casa Mobilya’nın aldığı ödül var mı?
Tasarımı Hasan Kasan’a ait olan Bolero isimli ürünümüz
Design Turkey “İyi Tasarım Ödülü” aldı. Bunun yanı sıra akademik çalışmalarımız doğrultusunda birçok tasarımcı ile birlikte yürüttüğümüz uygulama projeleri çeşitli yarışmalarda
ödüller aldı.

Casa Mobilya
Çankırı Bulvarı
No: 103 06750
Akyurt-Ankara

80
Tel: 0312 847 50
www.casa.com.tr

Gelecek dönem hedeflerinizden bahseder misiniz?
Yakın dönemde dünya ile paralel olarak ülkemizde de çok belirgin şekilde hissedilen ekonomik
krize rağmen, 2010 yılı yatırımlarımız devam etti.
Ankara’daki yeni Ümitköy mağazamızın yanı sıra
İzmir ve Trabzon mağazalarımızı hizmete açtık ve
planlanan doğrultuda büyüme hedeflerimize ulaştık. Gelecek dönem yatırım planlarımız içinde
gelen talepler doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında
10 yeni mağaza oluşumu yer almaktadır.
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“Muhteşem Yüzyıl”

A

Hakkında Birkaç Söz

Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN’’67
ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı

kıla, düşünceye ve belleğe sahip olduğu için
doğanın bütün canlılarından farklı olan insanoğlu,
en eski çağlardan beri önce yaşamını sürdürebilmek sonra güven içinde yaşayabilmek için, çevresi ile ilgilenmiştir. Daha sonra buna merak
eklenmiş. Oturduğu yeryüzünü, çevresindeki suların altını, yattığında gözlerini diktiği gökyüzünü merak eden insan, düşüncesi geliştikçe geçmişini de merak etmiş, sorgulamış, büyüklerinin kulaktan kulağa fısıldadığı öykülerde sorularına yanıt ararken kendi öykülerini kendinden sonrakilere fısıldamıştır. Yaşanan korkuları, üzüntüleri, sevinçleri, çatışmaları, kazançları,
kayıpları büyük bir duygu seli içinde nakleden bu öyküleri kimi
zaman ibret, kimi zaman örnek alınan efsaneler olarak aktarmıştır. Yazı icad olduktan sonra da bunları kayalara, taşlara,
ağaç kabuklarına kazımış, sonunda da kağıda yazarak gelecek
kuşaklara bırakmıştır.
İnsanların okur-yazar olmaya başladığı çağlardan beri geçmişte yaşananlar, insanlığın bellek bankasını oluşturmak üzere
kağıda dökülerek belgelenmiş, yazılı tarih’i oluşturmuştur. Aklın
yol göstermesiyle düşüncesini geliştiren insan, merak ettiği
geçmişini uygarlık tarihinin ilk sayfalarını oluşturan nesnel kalıtlardan, daha sonra da yazılı belgelerden öğrenmeye çalışmış,
bunları bir araya getiren tarihçiler nesnel olsun, yazılı olsun belgeleri kaydederek insanın geçmişini öğrenmesine araç olmuşlardır. Heredot’tan başlayarak tarihçiler tarafından kaydedilenler okullaşma başlayınca yetişenlere geçmişi anlatıp geleceğe
ışık tutması için ders haline getirilerek, yetişenlere öğretilirken
belgelere görüşlerin, karşılaştırmaların, yorumların da katılmasıyla tarih, vazgeçilemeyen bir bilim dalı olmuştur. Belgelerin
akıl ve düşünce süzgecinden geçirilerek değerlendirilmesi tarihi bilim yapmış, belgesiz anlatılanlar efsane olarak kalmıştır. Ne
var ki tarihin duygusallıktan arındırılarak yazılması zor olmuş,
özellikle işe devlet politikalarının da karıştığı ulusal tarihlerin
yazılışında tarihçilerle tarih yazarları, duyguyu ve gerçeği ayıran
ince çizgilerle birbirinden ayrılırlarken bilimsel eğitim alan ve
almayanın da benzer bir çizgiyle ayrıldığı toplumun eleştirilerini
göğüslemek zorunda kalmışlardır. Türkiye’de de Atatürk’ün
ülkeyi uygar, ileri toplumların düzeyine çıkaracak araç olarak
bel bağladığı bilimsel eğitim hala oturmadığından, teokratik
monarşiden laik cumhuriyete geçiş üzerine yapılanan ulusal
tarih öğretimi ve öğrenimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Sonunda bir yandan ortaya “Resmi Tarih”, “Tarihimizle barışmak” gibi söylemler çıkarken bir yandan da “Tarih tarihkolejliler MART 2011

çilere bırakılmayacak kadar ciddi bir bilim dalıdır.” diyerek bu
bilimin gerektirdiği metodolojiden habersiz pekçok kimse, kendi benimsedikleri veya beğendikleri doğrultuda tarih yazmaya
başladı. Hatta bu şekilde yazılan ve iktidarların politikalarını
destekleyen tarih kitapları okullarda okutulur oldu. Bir yandan
da son 20-25 yılda kitapçı vitrinleri tarihi romanlarla doldu. Yine
bir türlü bilim ve metafizik karışımından kurtarılamayan eğitimle
yetişen toplum, kurgu ve bilimin farkını öğrenemediğinden,
bunlar da okuyanın veya okumadan fikir sahibi olmaya çalışanların kendi görüşünün egemen olması isteğiyle yaptığı eleştirilere maruz kaldılar. Üstelik eleştiriler olsun kitaplara ilişkin
yorumlar olsun, ilgililerin güncel yaşamında hatırı sayılır bir yer
tutar oldu.
Bilindiği gibi, tarih sayfalarındaki olaylar ve kişiler yazarlara
konu olmuş, tarihi romanlar merakla okunmuş, filmler ilgiyle
izlenmiştir. Bunların bazısı ciddi araştırma ürünüdür, kimisi geçmişi düşler aleminden yansıtır. Ama hepsi de bir düşünce ve
emek ürünüdür ve kanımca toplumların her düşünceden ve
emekten alabileceği çok şey vardır. Ne var ki, önünde sonunda bunlar kurgu olduklarından, toplumsal rahatsızlıklara yol
açmamalıdır. Üstelik film olsun roman olsun bunları beğenmeyenlerin eleştirileri, onaylamayan sözleri, hele bazen toplumu
bunların okumaması gerektiğine karar veren üst merciler tarafından piyasadan çekilmeleri veya yayından kaldırılmaları,
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ancak daha çok merak uyandırıp daha çok okuyucu veya izleyici kazanmalarına yaramıştır.
Şimdi benzer bir durumu
Osmanlı Tarihi’nin bir kesitini
konu alan ‘’Muhteşem Yüzyıl’’
dizisiyle yaşamaktayız. Bu dizi
gösterime girdiğinden beri etrafında kopan fırtına; hayretle,
ibretle izlenecek bir durumdur.
Dizi başlamadan yeterince
duyurulduğundan, neden böylece daha fazla reklamının yapılmasına gerek görüldüğü ve hiç
izlemeyeceklerin bile ekran başına çağırıldığı merak edilse de
bunların gündem değiştirme yöntemi olabileceğini düşündürmektedir. Sanırım bu noktada altını çizmek gereken, ülkelerin,
toplumların geçmişini anlatan TARİH’in elverdiğince yansızlıkla
yaklaşmayı gerektiren, bunun için de belgeler üzerine yapılandırılması gereken bir bilim dalı olduğu; insanların kendi duyguları ve düşünceleri doğrultusunda olan sayfalarını kabul edip
alkışlayacağı, olmayanlarını da yadsıyıp karalayacağı bir alan
olmadığıdır. Osmanlı Tarihi, günahıyla sevabıyla geçmişimizdir.
Başka ülkelerin tarihleri gibi Osmanlı Tarihi hakkında da görkemli veya üzücü yönlerini de yansıtan kitaplar, makaleler,
senaryolar yazılmış, filmler yapılmıştır ve yapılacaktır. Ancak,
kendi düşüncemizi yansıtmadığı için resmi tarih olarak tanımlayıp hor gördüğümüz bazı tarihsel gerçeklerle kitaplarda, sahnede veya ekranda karşılaşınca bozulmak, hoşa gitmeyen bu
kısımları yazara, senariste, film yapımcısına, hele hele oyunculara fatura etmek, elbette 21. yüzyıl kafası değildir.
Unutmamak gerekir ki özeleştiri demokrasinin gereğidir.
Oysa Türk toplumu olarak hala kendimize eleştirel bakamamaktayız. Gerçekten demokratik olmak istiyorsak, buna alışmamız gerekir. Siyasal erk sahiplerinin yazılarda, filmlerde kendi beğenmediklerini sansürletmeleri veya kaldırtmaları çağ dışı
davranıştır. Eleştirmekse, herkesin hakkıdır. Oldukça özenli
hazırlanmış bu masraflı dizide de her fantazi yapıtta olduğu gibi
kimilerinin beğenmediği kısımlar olması doğaldır. Tabii ki,
beğenmeyenlerin başka kanal izleme gibi bir olanağı her
zaman vardır. Ama sadece özel yaşamla ilgili kısımlara odaklanan eleştiriler ve yermeler tarihsel yorumlar gibi yansıtılırsa,
bunun altında tarihi gerçek arayışından başka şeyler olduğu
düşünülür. Örneğin, tarih sayfalarında da yazan, dizide Müslüman olmayanların küçücük çocuklarının annelerinin kucaklarından çığlıklar içinde koparılarak devşirme olarak yetiştirilmek
üzere alınması sahnesi gibi bugün hiç de hoş göremeyeceğimiz bir olayın görüntülenmesi rahatsızlık doğurmamıştır.
Kırım’dan Osmanlı Sarayı’na esirelerin Kunta Kinte’lerin gemilerin altındaki tabutluklarda Afrika’dan Amerika’ya getirilişini
andıracak kadar insanlıktan uzak koşullarda getirilmesi de
Kanuni’nin özel yaşamının yansıtılmasına kızanları üzmemiştir.
Zaten tepkiler insancıl yönlerde değil, Padişah’ın kadın tutkusu,
harem ve kadınlar ve sevişme sahneleri üzerine gelişmiştir.
Sıkıntı yaratan ve eleştirilen kısımlar temelde Kanuni’nin tek
kadına bağlanması, onu sevip sayması, önemsemesi olmuş-

tur. Bir de, yaşamın en doğal duygusu olan cinsellik, ahlaki bulunmayan öpüşme sahneleriyle öne
çıkarıldığı iddiasıyla konu yapılmıştır. Oysa aile içi çarpık ilişkilerle süslü dizilerin tepkisiz izlenmesi
bir yana, insanların ekranlarda
kendilerine eş aradığı evlendirme
programlarının veya ünlü oyuncuların vücutlarının hatlarını öne
çıkaran giysilerle, cinselliğe dikkat
çeken hareketlerle şarkılar söylediği eğlence programlarını (kanımca, bu programlar çok normaldir) taklit etmek üzere 5-10 yaşlarındaki çocuklara aynı giysi ve davranışlarla ekranda göz süzdürüp gerdan kırdıran (bu
anormaldir) programların çok beğenilerek alkışlandığı tv ekranında öpüşme sahnelerine takılmak, ancak psikologların veya
psikiyatristlerin ilgisini gerektiren bir durumdur.
Türkiye’de ve dünyada son derece gerilimli günler yaşanırken hemen her gün bu dizinin medyada yer alması, dahası,
Osmanlı saray yaşamını nasılsa evlerinin bir odası gibi tüm
ayrıntılarıyla bilip anlatabilen kimselerin saatlerce konuşabilmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Bu vesileyle, okumayı sevmeyen toplumumuzun yakın tarihimizle ilgili kitapları, romanları okumadığı ama filmleri, dizileri izleyerek geçmişimizi öğrendiği, böylece,
kendi tarihimize duyduğumuz ilginin arttığı görüşü de gündeme oturdu. Oysa böylece; tarihe değil, ancak özel yaşama ilginin artığı meydanda olduğundan bu görüşe katılmak olası
değildir. Ama bu vesileyle bir kez daha ortaya çıkan gerçek,
Türkiye’deki her iktidarın sözünü ettiği demokrasiyi yakalamak
için yönetenden yönetilene, toplum olarak özeleştirinin değerini anlamak, gücünü kavramak ve uygulamayı öğrenmek
zorunda olduğumuzdur.

Seçil KARAL AKGÜN’67

İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü
bitirerek, doktora ve doçentlik çalışmalarını aynı bölümde yaptı.
1970-81 yılları arasında bu üniversitede Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsünde ilk olarak asistan, sonra doçent olarak çalıştı.1982
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine geçti, l989 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1991-97 yılları arasında ODTÜ’de tarih
bölümü başkanlığı yaptı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kara Harp
Okulu, Bilkent Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersleri
verdi. Yurt dışındaysa Almanya’da Frankfurt, Amerika Birleşik
Devletleri’nde Salt Lake City, Columbia ve Stanford, Fransa’da
Strazburg, İsrail’de Kudüs ve Hayfa Üniversitelerinde, Avustralya ve
Yeni Zelanda’da Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine dersler, seminerler, konferanslar vererek araştırmalar yaptı. Atatürkçü
Düşünce Derneği Merkez yönetim kurulu üyeliği ve genel başkan
yardımcılığı da yapmış olan Seçil Karal Akgün, Anıtkabir Derneği
yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısıdır. 2001 Ağustos ayından bu yana ikinci kez ODTÜ Tarih Bölümü başkanlığı yapmaktadır.
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Komşu Restaurant
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Farabi Sok No: 32/B
Çankaya 06690 Ankara
Tel: 0312 426 15 66
Fax: 0312 426 15 67

Ankara’da yeme-içme kültürüne ve eğlence hayatına
farklı bir soluk getiren Komşu Restaurant, konuklarına
lezzetli ve unutulmaz anlar sunuyor.
Eşi benzeri olmayan Ege atmosferiyle Komşu Restaurant; mavi-beyaz dekoru, sıcak ortamı, farklı mezeleri,
birbirinden lezzetli yemekleri, hizmet kalitesi ve samimi
atmosferi ile mutlu anlarınıza tanıklık ediyor.
Eğlencenin adresi KOMŞU
Ege ve Akdeniz'in benzersiz yöresel tatlarını büyüleyici
gecelerde müşterilerine canlı müzik eşliğinde sunan
Komşu Restaurant, pazartesi hariç haftanın her günü
Grup Smyrna’nın Yunan ezgileriyle konuklarını eğlenceye doyururken, Türkçe müziklerle de eğlencenin doruklarına çıkartıyor.
Menü, meze ağırlıklı
Genelde Cuma ve Cumartesi günleri fiks menü, hafta
içi ise A’la Carte uygulamasına yer verilen Komşu Restaurant’ın meze ağırlıklı menüsünde, 40’a yakın soğuk
meze çeşidi bulunuyor. Soğuk mezelerden; Girit ezmesi, levrek marina, deniz ürünlerinden; balık kokoreç,
kalamar ve karides KOMŞU’nun EN’lerinden… Mezelerde kullanılan otlar Urla’dan, balıklar ise Amasra’dan
geliyor.
Ankaralıların yeni gözde mekanı
Kısa sürede Ankaralıların gözde mekanı haline gelen
Komşu Restaurant, ailenizle keyifli bir akşam geçirebileceğiniz eski dostlarınızla huzur dolu muhabbetlere
eşlik eden sıcaklığı, benzersiz tatları ve zevkle yudumlayacağınız içkileriyle tam bir meyhane havası taşıyor.
Meyhane havasına rağmen özellikle huzurlu ortamı
nedeniyle bayanların da tercihi haline gelen Restaurant,
200 kişilik kapasitesiyle Ankaralılara haftanın her günü
hizmet verdiği gibi özel günlerinizde size sunduğu özel
hizmetlerle unutulmaz organizasyonlara imza atıyor.
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Kişisel Bir Sorun

Karşı karşıya kaldığınız aşılması güç problemleri mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz.
Çünkü bu problemler zaten mevcut düşünce yapınızın ürünüdürler.
A. Einstein

J

Ayfer NİĞDELİOĞLU’81

apon yazar Kenzaburo Oe, 1994 yılında kendisine
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran bu romanında,
çocuğu beyin anomalisiyle doğan bir babanın, karanlıklara gömülen geleceğine sırtını dönerek geçmişiyle
yüzleşmesini anlatıyor.
Şehirli, eğitimli ve eğitimci bir genç adam olan
anti-kahramanımız, büyük şehrin armağanı olan yabancılaşmadan uzaklaşmanın çözümünü bir Afrika gezisi fantezisinde bulmuştur. Fırsatını yakalasa bile muhtemelen gerçekleştirmeyeceği bu seyahat hayali, evliliğiyle kendisinden uzaklaşmışken,
çocuğunun doğumu ile tamamen kaybolmuştur. “Zaten evlendiğim anda kafesin içine girmiştim, ama kafesin henüz açık olan
kapısını doğacak olan çocuk sımsıkı kapatacak.” (s15).
Doktorların çocuğunun geleceği ile ilgili sunduğu –hiçbiri de
sağlıklı bir çocuk olabileceğini vaad etmeyen- seçenekler ile
utanç, korku, suçluluk duygusu arasında sıkışmış olan Bird’ün
içini, bebeğin hâlâ hayatta olduğunu düşündükçe bir yenilmişlik
duygusu kaplamaktadır. “Bitkisel bir varlık? Öyle bile olsa, kaktüs
gibi tehlikeli bir bitki” (s108). Sorumluluklarından kaçış yolunu
alkol ve sıra dışı bir kadın olan eski arkadaşı Himiko’da arar.
Mezarlıktan geçerken korkusundan türkü söyleyen birinin dehşeti gibi yaşar Himiko’yla seksi. Koşullar aşağılayıcı, duyulan
hazsa doruktadır. Ancak nereye, kime kaçarsa kaçsın, yeryüzünden bir an önce silinmesi gereken bir düşman olarak gördüğü
çocuğuyla ilgili kararı kendisinin vermesi gerekmektedir. Çocuğunu öldürmek ya da öldürmemek arasında seçim yapmaya
çalışırken, asıl kurtarmaya çalıştığı kendi geleceğidir.“Kendimi
kandırmak? Gerçekten de, benim olmadığım bir yerde bebeğin
ölmesini sinir harbi içerisinde beklerken, ellerimi asla kirletmediğimi düşünmem kendimi kandırmak olur. Fakat ben, bebeğin
ölümünde sorumluluğum olduğunu biliyorum.”(s166).
Arzular ve vicdan çatışması ekseninde gelişen roman,
Bird’ün yaşamının sadece üç gününde geçmekle birlikte, kendi
varlığına yönelik bir tehdit olarak gördüğü özürlü çocuğundan
“Kurtulma umudu” çerçevesinde sayısız sorular soruyor satırlar
arasında. Romanı tabaka tabaka kaldırdığımızda, babalık-annelik kavramları, evliliğin insan doğasına uygunluğu, arzular ve
sorumluluk çatışmaları, yalnızlaşma-yabancılaşma, karar vermenin dayanılmaz ağırlığı, vicdan içimizdeki toplum mu, kürtaj etiği
gibi münazara konularıyla karşılaşıyoruz. Cevaplar ise her bir
okuyanın kendinde saklı.
“Yenildiğimi baştan bildiğim bir oyunu sürdürür gibiyim.”
(s148) Oe, günümüzde yaşadığımız sahte bireysellik ve sahte
kolejliler MART 2011

özgürlük kavramlarını yüzümüze temiz, yalın ve sert sözcüklerle
vurmakta. Bugün insanoğlu, bireyselliğin daha farkında, daha
çok parası var, daha kolay seyahat edebiliyor, daha eğitimli. Peki,
sınırları kendisi ya da başkaları tarafından çizilmiş özgürlüğüyle
gerçekten barışık mı? Her zaman yolunun üzerinde bir handikap,
sorumluluğunu taşıdığı birileri, tamamlanması gereken hizmet
süresi, erişilmesi gereken bir hedef, ödenecek bir borcu var. Bu
engeller, bir gün başlayacağını sandığımız hayatımızın tamamı
aslında. Engelli bir çocuk metaforu ile kendimiz için ürettiğimiz
bahanelerle yüzleşme dehşeti kişisel bir sorun olmaktan çıkıp
toplumsal bir boyuta taşınıyor.
“Öğrencilerin kafası ayrıntı bilgilerle fazlaca dolu olduğundan, üzerinde düşündükleri şeyin bütünselliğini kavramaları
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gerektiğinde ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlardı.
O yüzden Bird’ün işi metnin bütünselliğini kavratmaya çalışmaktı. Fakat Bird, derslerinin üniversite giriş sınavlarında yararlı olup
olmadığından emin değildi.” (s93). Mesleği konusunda bilinçli ve
duyarlı olduğunu bu paragraftan anladığımız Bird’ün hayat okulunda ezberinin bozulduğunu görüyoruz. Çünkü okullar hayata
değil, sınavlara hazırlıyor. Erdemli bir yaşam sürmek çaba ve
bilinç gerektirir. Mutluluğa ancak elimizde olan ve olmayanları iyi
ayırt edip, sahip olduklarımız arasında bilinçli ve doğru tercihler
yaparak ulaşabiliriz.
Tıpkı romanın baş karakteri Bird gibi kendisi de zihinsel
özürlü bir çocuk babası olan Kenzaburo Oe, son sayfaya kadar
çaresizlik çemberini çözümlemiyor. Bird kadar olmasa da benzeri bir bunalımdan geçen yazar, 1963’de doğan çocuğunun
ölmesini istemez ancak karısı ile birlikte, bebeğin yaşayıp yaşamaması konusunda karar verirken zorlanır. Daha sonra oğulla-

rına verdikleri emeğin sonucunda konuşması bile mucize olarak görülen Hikari, yedi yaşına bastığında besteler yapmaya
başlar. 20 yaşına geldiğinde ilk CD’sini piyasaya çıkarır. Bugün
47 yaşında olan Hikari, hâlâ konuşamıyor ancak Japonya’nın
önemli bestecilerinden biri olarak tanınmakta.
Can Yayınları, 2012’ye kadar yayın programı içine aldığı
Japon edebiyatının önemli eserlerini Türk okuruyla buluşturmaya devam ediyor. Kişisel Bir Sorun, Kenzaburo Oe’nin en tanınmış romanı olup Japonca orijinalinden Türkçe’ye çevrildi. Ayrıca yazarın dünya dillerine çevrilen ilk romanı olma özelliğini de
taşıyor.
Kitabın Adı: Kişisel Bir Sorun
Orijinal İsim: Kojinteki Na Taiken
Yazar: Kenzaburo Oe
Çeviren H. Can Erkin
Can Yayınları İstanbul, 2010, 232 sayfa

Müze Köşk, Evim

N. Aylin Atilla’81

….dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler.
Nazım Hikmet Ran

İ

nsanlar gibi binaların da yazgısı var sanırım. Ankara’nın
Çankaya Köyü’nde, 19. yüzyılda bir bağ evi inşa ediliyor.
Bozkırın kavurucu sıcaklarında, çoluk çocuğun ağaç
tepelerinde, asma kütükleri arasında koşturacakları
mütevazı bir ev. Kim bilebilirdi ki bu evde tarih yazılacak,
20. yüzyılın en büyük devlet adamı burada bir Cumhuriyet kuracak, bir milleti buradan uyandıracak?
16 yıl T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan N. Aylin
Atilla’81, 2004 yılında Müze Köşk’ün onarımı konusunda görevlendirilmiştir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Atatürk Müze
Köşkü Müdürü olarak çalışmış ve bu onurlu görevi emekli olana dek sürdürmüştür. Yazar, müze müdürü olarak görev yaptığı sürede ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu ana sınıfı ve ilköğretim 1. kademe öğrencilerinin oluşturduğunu ve evde yaşanan olaylarla ilgili çokça sorular sorduklarını gözlemlemiştir. Bu
noktadan hareketle, Atatürk Devrimlerinin oluşumuna şahitlik
etmiş evi çocuklarımıza anlatmak bu kitabı kaleme almıştır.
Sanatsever ilköğretim öğrencilerinin pastel boya ile resimlediği
kitabın geliri Ankara Çocuk Dostları Derneği’ne bağışlanmaktadır.
“Tarihi anlamanın yolu sadece okumaktan değil, o tarihe
tanıklık etmiş olan yerleri gezmekten ve oralarda neler yaşanmış olduğunu kavramaktan geçer…. Güle güle, tekrar görüşmek üzere çocuk.”

N. Aylin Atilla’81
Kitabın Adı: Müze Köşk, Evim
Yazarı: N. Aylin Atilla’81
Yayınevi: Mandolin Yayıncılık
Basım Tarihi : 03 - 2010
Sayfa Sayısı : 32
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Hayalinden Vazgeçmedi

Anadolu Sigorta Orkestrası’nı Kurdu
ayat bazen hayallerimizin çok uzağına savurur
bizi. İşte o zaman birçoğumuz hayallerinden vazgeçerek hayatın akışına bırakır kendini. Bir nevi
teslim oluş, kabul ediştir bu…
Birçoğumuz da hayat bizi nereye savurursa
savursun hayallerinden asla vazgeçmez, bir gün mutlaka
hayallerini gerçekleştirir, tıpkı Mustafa Su’70 gibi.
Mustafa Su’nun çocukluk hayali ses sanatçısı olmaktır ama
o, çok farklı bir alanda başarıyı yakalar, Anadolu Sigorta’nın
Genel Müdürü olur. Yine de vazgeçmez Mustafa Su; Anadolu
Sigorta Orkestrası’nı kurar ve solist olarak sahnedeki yerini alır
ve çocukluk hayalini gerçekleştirir…

isteyen birçok arkadaşımız oldu. Ayrıca çeşitli dönemlerde
çoğunlukla referanslar üzerine tespit ettiğimiz ve halihazırda
orkestramızda görev yapan üyelerimiz de vardır.

Orkestra elemanlarının seçimini yaparken neleri kıstas olarak aldınız?
Aslında çok özel ve zor kriterlere sahip değiliz. Elbette ki
müziğe yatkın olması ve orkestranın ihtiyaç duyduğu bir müzik
enstrümanını iyi derecede çalabilmesi gereklidir. Solist seçiminde gerek soloda gerekse vokalde yer almak üzere sesi
güzel olan kişileri tercih ettik. Koreografide yer alacakların ise
doğal olarak dans yeteneği bulunmasını istedik. Ancak en
önemli kriterimiz bu arkadaşlarımızın gönüllü olmasıydı. Bir
diğer deyişle bu işi severek yapabilecek kişiler aradık. Bu sayede birbiriyle uyum içerisinde çalışan, yaptığı işten keyif alan bir
ekip yarattık.

Öncelikle bize, Anadolu Sigorta Orkestrası’nın sizin için ne
anlam ifade ettiğini söyler misiniz?
Anadolu Sigorta Orkestrası’nın benim için anlamı; işbirliğinin ve ortak çalışmanın güzelliği ve verimliliğidir. Şirketimiz içinOrkestranın verdiği konserlerde repertuvarı nasıl oluşturude farklı alanlarda çalışan birçok arkadaşımın, müzik gibi
yorsunuz?
evrensel bir zeminde buluşması ve Anadolu Sigorta kimliklerini
Repertuvarı genellikle
kullanarak, aynı ortak başarı
organizasyonlar öncesinde
için emek sarf etmeleri, bunun “Amacımız; amatör ruhumuzu kaybetmeden
konuya, hitap edilecek katısonucunda ise, ortaya hepimilımcı
kitleye, konsepte ve
daha da profesyonelleşmek ve şirketimizi
zin takdirle yaklaştığı, böylesine
akışa göre oluşturuyoruz.
güzel bir eser koymuş olmaları uygun şekilde temsil etmeyi sürdürmek.”
Ortaya konacak tarz da
anlamlıdır.
elbette bunlara bağlı olarak
Anadolu Sigorta Orkestrası’nı kurma fikri nasıl ortaya çıktı ortaya çıkıyor. Daha sonra, program akışına göre gerekli dizgi
ve bu fikrin hayata geçirilmesi için nasıl bir çalışma yürüt- yapılarak çalışma tamamlanıyor. Pop şarkılardan türküye, yerli
ve yabancı parçalara kadar geniş bir yelpaze içerisinden seçitünüz?
2008 yılında şirketimizin bir gecesinde, çalışma arkadaşla- len şarkılarımız var. Ayrıca ek olarak her konserde olmazsa
rımla birlikteyken, konuşma bir şekilde müzik enstrümanı çal- olmaz hale gelen ve topluluğumuz nezdinde hit olmuş kendi
ma konusuna geldi. Hangimiz ne çalabiliyor diye konuşurken, aranjelerimizi de repertuvarımıza dahil ettik.
o zaman Kadıköy Bölge Müdürü olan arkadaşımızın çok güzel
Orkestranın şu ana kadar gerçekleştirdiği konserlerden ve
flüt çaldığını bir nevi keşfettik. Orkestra kurma fikrimiz ilk olarak
katıldığı etkinliklerden bahseder misiniz?
o zaman ortaya çıktı. Sonrasında müziğe gönül vermiş, daha
Orkestramızı ilk başlarda, her yıl geleneksel olarak düzenönce müzikle ilgilenmiş, enstrüman çalan, şarkı söyleyen ve bu
lediğimiz motivasyon etkinliklerimiz kapsamında ufak bir gösgrupta aktif olarak görev almak isteyen arkadaşlarımızı aradık,
teri, bir renk olsun diye düşünüyorduk. Ancak arkadaşlarımız
sorduk ve 2009’un hemen başında orkestramızın temellerini
gerçekten çok başarılı oldular ve gelen olumlu tepkilerin de bir
attık. Orkestramız o derece başarılı oldu ki, sonradan katılmayı

sonucu olarak, baştaki küçük bir temsil hedefinin bir hayli ötesine geçtik. Orkestramız geçtiğimiz iki yıl zarfında; kuruluş yıldönümü, acente toplantıları, çalışan motivasyon gezisi, yılbaşı
etkinlikleri başta olmak üzere şirket içi ve şirket dışı birçok etkinlikte sahne aldı. Her etkinlikte biraz daha deneyim kazanan
arkadaşlarımız, orkestramızı bugünkü seviyesine ulaştırdı.

Yoğun bir iş temposu içerisinde orkestra çalışmalarına
yeterince vakit ayırabildiğinizi düşünüyor musunuz?
Elimden geldiğince orkestramızı desteklemek için çaba
sarf ettiğimi düşünüyorum. Elbette ki, iş programım gereği;
orkestrada bilfiil görev alan arkadaşlarımın yaptığı gibi, iş dışındaki zamanımın önemli bir kısmını ayıramadığım oluyor. Ancak
özellikle sahne performansı süresince mutlaka arkadaşlarıma
destek veririm. Benim nazarımda şirketimizin orkestrasıyla ilgilenmek bir zahmetten öte bir keyif. Dolayısıyla her fırsat bulduğumda ilgilenmeye gayret sarf ederim.
Bundan sonraki süreçte orkestra bünyesinde gerçekleştirmeyi düşündüğünüz plan ve projeleriniz nelerdir?
Öncelikle tabii ki mevcut programımızı sürdürerek kendimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Orkestramız şu ana kadar şirketimiz çalışanlarının buluştuğu yıllık motivasyon etkinliklerinde,
bölgesel acenteler toplantılarımızda ve yöneticilerimizin katıldığı bazı özel etkinliklerde başarılı konserler verdi. Amacımız
amatör ruhumuzu kaybetmeden daha da profesyonelleşmek
ve şirketimizi uygun şekilde temsil etmeyi sürdürmek.

Müzik alanındaki hayalini gerçekleştirmiş biri olarak, vermek istediğiniz mesajınız ve önerileriniz var mı?
Hayallerden vazgeçmemek gerekir. Zannediyorum ki pek
az insanın yaşamı genç yaşındayken hayal ettiği gibi şekilleniyor. Aslında biraz biz hayatı değil, hayat bizi yönlendiriyor.
Önemli olan hayatın akışına çok fazla kapılmadan, kendi hayallerini, ideallerini olabildiğince yaşayabilmek. Benim kişisel olarak vermek istediğim en önemli mesaj bu olacaktır. Müzik özeline inersek, müzikte başarılı olmanın sırrı bence sabırlı olmak,
disiplinli çalışmak ve tabii ki biraz da bu işe yatkın olabilmekten
geçiyor.

Orkestra ile ilgili unutamadığınız anılarınız muhakkak vardır. Bu anılardan birini bizimle paylaşır mısınız?
Bir keresinde başımıza şöyle bir olay gelmişti. Acentelerimize yönelik bir etkinlikteyiz, orkestramız sahne alacak, ben de
onlara eşlik edeceğim. Her şey hazır, program gereğince performansa başlamayı bekliyoruz. Arkadaşlarım önceden programa başladılar, bir süre sonra sıra benim şarkı söyleyeceğim
ana geldi. Tam masadan sahneye doğru ilerlerken bir anda

boğazımda bir yanma hissettim. Bir yandan sahneye yürüyorum ama bir yandan da boğazım gittikçe daha da çok ağrıyor.
İçimden dedim ki herhalde şarkı söyleyemeyeceğim. Herhalde
yüzümden de belli oldu ki, orkestradaki arkadaşlarım da durumu fark etti. Ama öyle bir andayız ki, kimse ne yapacağını bilemiyor. Ben bir şey yokmuş gibi sahneye çıktım. Elime mikrofonu aldım ve sonra mucize gibi bir şey oldu, bir anda boğaz
ağrım tamamen geçti. Olay o anda bende öylesine bir şaşkınlık yarattı ki birkaç saniye konuşmadan durdum. Sonrasında
hemen toparladım tabii ki. Benim için hatırlamaya değer ilginç
bir andı.

TED Ankara Koleji yıllarınıza ilişkin neler söylemek istersiniz?
TED Ankara Kolejinde lise yıllarımın en güzel dönemini
geçirdim. O dönemde edindiğim bilgi ve kültür bana, hayatım
boyunca yol gösterdi ve bugünkü kariyerimin şekillenmesinde
de önemli bir rol oynadı. Kurmuş olduğum bazı arkadaşlıklarımı bugün bile sürdürürüm. TED Ankara Kolejli olmak, benim
için ayrıcalıklı bir kulübün üyesi olmak gibidir. Kendimi bu
bakımdan şanslı görüyorum.
Müziğe olan sevginizde Kolejdeki eğitiminizin, öğretmenlerinizin arkadaşlarınızın da etkisi, katkısı oldu mu?
Kolej eğitiminin genel olarak tabii ki etkisi oldu. Dönemin
yabancı parçalarını takip etmemde ve icra edebilmemde aldığım eğitimin katkısı inkar edilemez. Arkadaşlarımdan da,
genelde ders aralarında kürsüyü bateri olarak kullanıp, birlikte
şarkılar söylediğimiz, sonradan aramızdan maalesef ayrılan
değerli arkadaşım Halil Bora Özkan’ın katkılarını dile getirmem
lazım.
Mustafa SU’70

1953 yılında Antalya' da doğdu. 1970 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. 1974 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Kariyerine,
1976 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş
yardımcısı olarak başladı. 1986'da Organizasyon Müdürlüğüne
müdür yardımcısı olarak atandı, 1988'de bilgi işlem grup müdürü,
1990'da kredi kartları birim müdürü, 1992'de Organizasyon Müdürü
görevlerinde bulundu. 1996 yılında, Türkiye İş Bankası Genel
Müdürlüğünün İstanbul'a taşınması nedeniyle Yeni Genel Müdürlük
İnşaatı Projesi’ni yürütmekle görevlendirildi. 2001- 2006 yılları
arasında Anadolu Hayat Emeklilik genel müdürü olan SU, 31 Ocak
2006'da Anadolu Sigorta genel müdürlüğü görevine atandı.

MART 2011 kolejliler

mesaj kutusu
54

“Yunanistan’da
Türk Büyükelçisi
Olmak Ayrıcalıktır”

K

ariyerinin önemli bir bölümünü çok taraflı diplomaside geçiren Mehmet Hasan Göğüş, 2009
yılının Ekim ayından bu yana Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi olarak görev yapıyor. 35 yıllık meslek
hayatının en doyurucu ve gurur verici döneminin,
Atina Büyükelçisi olarak görev yaptığı seneler olduğunu vurgulayan Göğüş, Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

“Atina Büyükelçisi olarak önceliğim, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, insani temasların artırılması, kültürel
etkinliklerin ve sivil toplum faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasıdır.”

mevcuttur. Yaklaşık 400 yüzyıl aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız Yunan halkı ile birçok ortak yönlerimiz bulunmaktadır.
1840 yılında faaliyete geçen Atina Büyükelçiliğimiz en eski
sefaretlerimiz arasındadır. Burada görev yaptığım 1,5 yıllık
deneyimime dayanarak Türk ve Yunan halklarını birleştiren
ortak değerlerin, iki ulusu birbirlerinden ayıran farklılıklardan
çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Tabiatıyla bu kadar
uzun süre birlikte yaşayan halklar arasında tarih boyunca
zaman zaman bazı acı hatıralar yaşanmıştır. Komşular arasında sıklıkla yaşanan anlaşmazlıklar Türk-Yunan ilişkilerinde de
mevcuttur. Ancak bunlar aşılamayacak sorunlar değildir. Barışçı
yöntemlerle, diyalog yoluyla bu
sorunların çözümlenmesine çalışılmaktadır. Yunanistan ile hızla
artan ekonomik ilişkilerimizin,
insani temasların, karşılıklı turizm
hareketlerinin bu sorunların çözümüne yardım edecek ortamı
yaratmakta olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim.

Dış ilişkilerde önemli görevlerde bulunarak ülkenize hizmet etmiş birisiniz. Bugüne
kadar hangi ülkelerde ve görevlerde bulunduğunuzu anlatır
mısınız?
Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevime, 1977 yılında NATO Dairesi’nde Aday Meslek Memuru olarak başladıktan sonra sırasıyla Yeni
Delhi Büyükelçiliğimizde İkinci
Katip; Birleşmiş Milletler Cenevre
Ofisi nezdindeki Türkiye Daimi
Temsilciğinde Başkatip; Londra
Size göre iki ülke kültürünün
Büyükelçiliğinde Müsteşar; Viyabenzer yanlarının fazla olması,
na’da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
ikili ilişkilere nasıl yansıyor?
Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi
İki ülke kültürünün benzer
Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yaryönlerinin fazla olması tabiatıyla
dımcısı olarak görev yaptım. 2002
biz diplomatların görevlerini
yılında Hindistan’a Büyükelçi olakolaylaştırmaktadır.
Şahsen
rak atandım. 2009 yılından bu yana
Yunanistan'da görev yapmaktan
da Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
bu açıdan son derece büyük bir
olarak görev yapıyorum. Merkez
gurur ve mutluluk duymaktayım.
görevlerim arasında da Müsteşar
Mehmet Hasan GÖĞÜŞ’72
Birçok yönüyle çoğu zaman
Özel Kalem Müdürlüğü’nü, Silahyabancı bir ülkede yaşadığınızı
sızlanma ve Silahların Kontrolü
bile hissetmiyorsunuz. Akşam
Genel Müdür Yardımcılığı’nı Atisokağa çıktığınızda yaz günlerinde artık Türkiye’de bile sık
na’ya gelmeden önce de Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürrastlanmayan horoz şekeri satanlara, soğuk kış günlerinde
lüğü’nü sayabilirim. Son görevim sırasında da başarıyla
seyyar arabalarla dolaşan salep satıcılarına, dükkanlarının
sonuçlanan Türkiye’nin 2009-2011 Birleşmiş Milletler Güvenlik
önünde tavla oynayan insanlara, parklarda tespih çekenlere
Üyeliği Konseyi adaylık kampanyamızı yürüttüm. Kariyerimin
sıkça rastlayabilirsiniz. Yine son yıllarda Yunan televizyonlaönemli bir bölümü, çok taraflı diplomaside geçti.
rında büyük bir beğeni ve merakla izlenen Türk dizileri, biz
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin genel bir değerlendirmesidiplomatların yıllardır uğraştığı iki halkın yakınlaşmasına
ni yapar mısınız?
büyük katkı sağlamaktadır. Halen her gün üç Türk dizisi,
Yunanistan ile tarihten kaynaklanan çok yönlü ilişkilerimiz
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muhtelif televizyon kanallarının "Prime time"larında yayınlanmaktadır.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanılan en büyük
sorunlardan birisi de Kıbrıs. Biliyorsunuz AB’ye üyelik
sürecinde de Kıbrıs sorunu karşımıza çıktı. Hem Kıbrıs
sorununa hem de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
sürecinde Yunanistan’ın tutumuna ilişkin neler söylemek
istersiniz?
Kıbrıs sorununu anlatmak için bu derginin tüm sayfalarını
benimle mülakata ayırsanız yine de yeterli olmayacaktır. Kıbrıs
Rum Yönetimi’nin Annan Planı’nı reddetmesiyle büyük bir fırsat kaçırılmıştır. Bilindiği gibi halen Başbakan olan Papandreou,
anılan tarihte gölge dışişleri bakanı olarak Annan Planı’na destek vermişti.
Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine
destek veren ülkeler arasındadır. Yunanlı yetkililer, AB içerisinde bazı çevrelerce dile getirilen ‘Ayrıcalıklı Ortaklık’ gibi önerilere karşı çıkarak uluslararası hukuka saygı, toprak bütünlüğüne ve kuvvet kullanmama ilkesine saygı, GKRY bandıralı gemilere limanların açılması gibi kendi ulusal çıkarları ile ilgili birtakım koşulların yerine getirilmesi kaydıyla tam üyeliğimizi desteklediklerini her fırsatta dile getirmektedirler.

Atina Büyükelçisi olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir misyon üstlendiğinizi ya da üstleneceğinizi düşünüyorsunuz?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların nihai çözümü
genelde üst düzey siyasi kararlar gerektirebilmektedir. Atina
Büyükelçisi olarak önceliğim, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, insani temasların artırılması, kültürel etkinliklerin ve sivil toplum faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasıdır. Yukarıda da belirttiğim gibi esasen tüm bu öncelikler, özellikle
Yunan toplumunda görülen birtakım önyargıların ortadan kaldırılarak diğer köklü sorunların çözümüne de katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede 2010 yılında yeniden 3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz, 670 bin Yunanlının Türkiye’yi, 500 bin
Türkün de Yunanistan’ı ziyaret etmiş olması, bu alanda önemli mesafeler alındığını da göstermektedir.

Diplomatik ilişkiler ekseninde düşünürsek, iki ülkenin
gelecek dönem ilişkilerinde yaşanacaklara dair öngörünüz nedir?

Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği için iyimser düşünenlerdenim. Özellikle Ege’deki sorunlarla ilgili olarak devam eden
istikşafı görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanması ilişkilerimizde
yeni bir sayfa açacaktır. Esasen bu sorunları en kısa zamanda
çözümlemek sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm
Doğu Akdeniz’in barış, refah ve istikrarı için büyük önem taşımaktadır.

TED Ankara Kolejine ve Kolejli yıllarınıza ilişkin neler söylemek istersiniz?
TED Ankara Kolejinden 1972 yılında mezun oldum. Bir
şans olarak, hazırlıkta başladığımız sınıf arkadaşlarımın önemli bir bölümü ile mezun olana dek aynı sınıfı paylaştık. 4-5 sene
önce yine benim girişimimle İstanbul’da sınıf arkadaşlarımızı,
bir akşam yemeğinde bir araya getirdik. Daha sonraki gün de
beraber zaman geçirdik. Türkiye’nin dört bir yanından katılanlar oldu. Oldukça nostaljik anlar yaşadık. Kolej’in orta sınıf kantininde 65 kuruşa aldığımız sucuklu sandviçin tadını dünyanın
hiçbir yerinde bulamadım.
Mehmet Hasan GÖĞÜŞ’72

1953 yılında Gaziantep’te doğdu. 1972 yılında TED Ankara
Kolejinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra 1977'de Arşiv ve Ulaştırma Dairesinde aday meslek memuru
olarak göreve başladı. 1977'de Müşterek Güvenlik İşleri Genel
Müdürlüğünde aday meslek memuru, ikinci katip olarak görev
yaptı ve 1978'de askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı. 1979'da
Müşterek Güvenlik İşleri Gn.Md. ikinci katip, 1980'de Yeni Delhi
Büyükelçiliğinde ikinci katip, 1982'de Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğinde ikinci katip, başkatip, 1985'de Müsteşar Özel Müşavirliğinde başkatip, şube müdürü, 1987'de Londra Büyükelçiliğinde
müsteşar, 1991'de Doğu Avrupa Dairesinde şube müdürü,
1992'de BDT Ülkeleri Dairesinde Daire Başkanı, 1993'de AGİT
Daimi Temsilciliğinde daimi temsilci yardımcısı, 1997'de Orta
Asya Dairesinde daire başkanı, 1998'de Silahların Kontrolü ve
Silahsızlanma Gn.Md.Yardımcılığında genel Md.Yrd.V., elçi genel
müdür Yrd., 2001'de Hindistan nezdinde büyükelçi, 2006'da Çok
Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünde büyükelçi, genel müdür
olarak görev yaptı. 2009 yılından bu yana Yunanistan nezdinde
büyükelçi olarak görev yapıyor.
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MOBBING

Hukuk Sistemimiz Açısından

ürkiye’de yeni bir kavram mobbing; işyerinde psikolojik taciz ve yıldırma olarak tanımlanıyor. Sosyal
devlet ilkesinin oldukça gelişmiş olduğu İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde
mobbing açıkça suç olarak tanımlanıp yasal
düzenlemelerin içerisinde çoktan yerini alırken, ülkemizde
henüz mobbingle ilgili açık bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Üstelik hala birçok insanımız mobbinge uğradığının farkında
bile değil.
Mobbing konusuna dikkat çekmek ve kamuoyunu biliçlendirmek amacıyla bu konuya dergimizde yer vermeye devam
ediyoruz. Hatırlayacağız gibi geçen sayımızda işyerinde mobbing uygulamasına maruz kalan bir kişinin hikayesine yer vermiştik. Bu sayımızda, mobbing kavramının hukuksal boyutuyla Mobbing İle Mücadele Derneği’nin çalışmalarını ele alıyoruz.
Ülkemiz hukuk sistemi içerisinde mobbing ve uygulamalarına ilişkin sorularımızı Avukat Altan Liman’97 yanıtladı.

Leymann olarak kabul edilmektedir. Mobbing ile ilgili yasal
düzenlemelere de ilk olarak sosyal devlet ilkesinin oldukça
gelişmiş olduğu İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, ABD gibi
ülkelerde yer verilmiş ve bu ülkelerde mobbing açıkça suç olarak tanımlanmıştır.

Mobbing kavramı Türk Hukuk Sistemi içerisinde bulunuyor mu? Bu konuda yasal düzenlemeler mevcut mu?
Türk Hukuk Sistemi’nde mevzuatta Mobbing terimi yer
almadığı gibi konuyla ilgili açık bir düzenleme de bulunmamaktadır. Ancak bireylerin her türlü kişilik hakları, normlar hiyerarşisinde en üstte yer alan Anayasamız tarafından korunmaktadır.
Uygulamada Mobbing, Türk Ceza Kanunu’nun eziyet
suçunu düzenleyen 96. maddesine, hatta fiilin bir kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilmesi halinde aynı Kanun’un işkence
suçunu düzenleyen 94. maddesine dahi dayandırılabilmekte-

Hukuksal açıdan Mobbing’in tarifini yapar mısınız?
Mobbing terimi, son yıllarda İngilizce’den dilimize geçmiş
olup, kanunlarımızda açık bir tarifi bulunmamaktadır. Literatürde mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde
çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, psikolojik baskı, taciz, tehdit, şiddet,
aşağılama vb. davranışlar olarak değerlendirilmekle beraber,
kanımca işyeri dışından kişilerin bir çalışana belirtilen fiilleri sistematik bir biçimde uygulaması ve bu eylemlerden haberdar
olan üstlerin işçiyi koruma ve gözetme yükümlülüğünü ihlal
ederek gerekli önlemleri almamaları da mobbing kapsamında
değerlendirilmelidir.

“Kanunlarımız, şu anki haliyle de mobbing olgusuna karşı birçok savunma yolu içermektedir; yeter ki
yasal hakları çalışan bireylere açıkça anlatılabilsin.”
Hukuksal açıdan hangi davranışlara maruz kalmak mobbing olarak kabul ediliyor?
İşyerinde uygulanan ve sistematik nitelik arz eden her tür
kötü muamele, baskı, psikolojik taciz, şiddet, aşağılama, alay
etme, küçük düşürme, dışlama, sürekli olarak eleştirme, hakaret şeklindeki davranışlar mobbing olarak kabul edilmektedir.

Uluslararası hukuk siteminde Mobbing düzenlemelerinden
bahseder misiniz?
Mobbing terimini ilk kullanan kişi İsveçli psikolog Heinz
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dir. Fiilin ağırlığına ve niteliğine göre
Türk Ceza Kanunu uyarınca suç
teşkil etmesi mümkündür.
İş Kanunumuz iş ilişkisini
düzenlerken işverenin yükümlülüklerini sayarken, işçinin korunması ve gözetilmesi, eşit davranma borcu, işçinin sağlığını ve
güvenliğini koruma borçlarını da
öngörmüştür. İşçinin sağlığı kavramına fiziksel olduğu kadar ruh
sağlığının da girdiğine şüphe yoktur. Dolayısıyla İş Kanunumuz da
bu konuda birtakım hükümler
barındırmaktadır.
Yine aynı şekilde Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nda mobbing’e karşı çözüm yolu olarak kullanılabilecek
hakkın kötüye kullanımı, haksız fiil nedeniyle manevi tazminat
talebi gibi düzenlemeler bulunmaktadır.
Aslında İş Kanunu kapsamında İş Mahkemeleri tarafından
Mobbing terimi kullanılmaksızın bu konu ile ilgili birçok karar
verilmiştir. Terim olarak Mobbing’e ilk kez Ankara 8. İş Mahkemesi’nin 2006 tarihli bir kararında yer verilmiş, yine aynı kararın
temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de
2008 yılında vermiş olduğu kararını Mobbing gerekçesine
dayandırmıştır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008 yılında verdiği bir
kararında işyerinde duygusal taciz (mobbing) nedeniyle istenen manevi tazminat talebinin ilk derece mahkemesi tarafından kabulünü onamıştır. Yargıtay işçiden bir yıl içinde 5 kere
yazılı savunma istenmesini, işçinin iş arkadaşları önünde küçük
düşürülmesini ve işleri becerememekle itham edilmesini mobbing olarak değerlendirmiş ve manevi tazminata ilişkin yerel
mahkeme kararını onamıştır.
Geçtiğimiz günlerde Radikal Gazetesi’nde çıkan bir haberde, bir edebiyat öğretmeninin kendisine sürekli olarak psikolojik baskı uygulayan okul müdürü ve yardımcıları hakkında yapmış olduğu suç duyurusunun Cumhuriyet Savcılığı tarafından
ciddiye alınarak kamu görevlisine işkence nedeniyle 3 ila 12 yıl
arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açtığını okuduk.
Sonucu ne olacağı bilinmez ama Kanunların cesur bir biçimde
yorumlanması ve uygulanmasına bir örnek teşkil ettiği kesin.

Bir hukukçu olarak, mobbing ile ilgili ülkemizde yapılması
gereken hukuki düzenlemeler konusunda bilgi verir misiniz?
Mobbing açıkça Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenerek bir
suç olarak tanımlanabilir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
girecek olan yeni Borçlar Kanunu’nun 417. Maddesi’nde mobbing kavramına yer verilerek işverenin işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları için gerekli tedbirleri almakla yükümlü
olduğu belirtilmiştir. Ancak az önce de söylediğim gibi önemli
olan, burada hukuki düzenlemeleri yapmaktan çok, onları
uygulayacak cesur bireyler ve de hukukçular yetiştirmektir.
Kanunlarımız, şu anki haliyle de mobbing olgusuna karşı birçok savunma yolu içermektedir; yeter ki yasal hakları çalışan
bireylere açıkça anlatılabilsin.

Belirli bir sayının üstünde işçi
çalıştıran işyerlerine bir psikolog
bulundurma zorunluluğu veya şirket
ombudsmanı getirilerek, işyerinde
bu tarz sıkıntıların önlenmesi de ek
tedbirler olarak gündeme getirilebilir. Zira mobbing nihayetinde çalışanların ruh sağlıklarını etkileyerek
sadece kişilik haklarına zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda
işyerindeki verimi de düşürmekte ve
ülke ekonomisi için de olumsuz
sonuçlara yol açmaktadır.

İş yerlerinde mobbing uygulamalarına maruz kalanlara, neler yapmalarını önerirsiniz?
Mobbing olgusu çoğunlukla iki kişi arasında geçtiği için
yargılama sürecinde kanıtlanmasında zorluklar yaşanabilmektedir. Bunun için yasal haklarını kullanmayı düşünen çalışanların bir hukukçu ile görüşerek mobbing olgusu ile ilgili bilgi
almaları ve kanıt toplamaya çalışmalarında fayda olacaktır.
Burada yazılı deliller öncelikli olmakla beraber işyerindeki tanıkların ifadeleri de büyük önem arz etmektedir. Tüm çalışan bireylerin, yasal haklarını öğrenmeleri ve bu haklarını kullanarak
yasal yollara başvurmaktan çekinmemelerini tavsiye edeceğim.
TED Ankara Koleji ile ilgili düşüncelerinizi ve anılarınızı
bizimle paylaşır mısınız?
Almış olduğum kaliteli eğitimi, arkadaşlıklarımı Koleje borçluyum. Ankara Hukuk’ta da güzel günlerim geçti ama Kolej’in
yeri hiçbir şeye değişilmez. Kolej’deki her günümüz unutulmazdı ama ortaokulda Nurdal Yılmaz Hocamın bizlere Kolej
maçlarına gitmemiz için izin vermesi, “Sesiniz kısılmadan gelmeyin!” demesini hiç unutamam. İşte o ruh, beni bugün TED
Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün başarısı için elimi taşın altına
sokup yönetim kurulunda görev almaya yönlendirdi.

Altan LİMAN’97
TED Ankara Kolejinden 1997 yılında mezun oldu. 2001 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukatlık
stajını tamamlayarak 2002 yılında serbest avukatlık yapmaya
başladı. 2005 yılında kazandığı Hollanda Dışişleri Bakanlığının
MTEC Bursu ile Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. Halen ortağı olduğu Aydaş
Liman Kurman Avukatlık Bürosunda serbest avukatlık yapıyor. IBA
(Uluslararası Barolar Birliği) Genç Avukatlar Komisyonu Türkiye
Temsilciliği, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu
üyeliği görevlerini sürdürüyor. Geçmiş yıllarda Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurulu başkan yardımcılığı ile Amerikan Baroları ile
İletişim Kurulu başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Ankara Barosu
tarafından yayınlanan ilk İngilizce hukuk dergisi olan Ankara Bar
Review’in kurucu editörlüğünü yaptı.
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Mobbing İle Mücadele Derneği

M

Hüseyin GÜN

Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı
obbing (psikolojik taciz) işyerlerinde hedef seçilen kişiyi bitiren, ekip çalışmasını yok eden
kurumsallaşmaya engel olan, kişiye, ailesine ve
kuruluşa ve devlete zaman ve sağlık maliyeti
getiren bir olgudur. Mobbing olgusu, sosyal bir
sorundur ve insan hakları sorunudur.
İşyerlerinde çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması bir ödevdir. Mobbing konusu yeterince bilinmemektedir.
Bu nedenle bir sivil toplum örgütü olarak topluma mobbing
konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz. Bu
eğitimlerin hedef kitlesi çalışanlar, yöneticiler ve patronlardır.
Mobbingin tarafları olan zorba, seyirci ve mağdurlara farkında-

lık eğitimleri verilmesi de amaçlarımız arasında yer alıyor. Diğer
yandan işyerinde hedef seçilen kişinin mağduriyet sürecinde
en çok ihtiyaç duyduğu bilgi desteği ve konuşma terapileridir.
Psikolojik taciz devlet kuruluşlarında meydana geldiğinde devletin parası, müfettişleri ve avukatları mobbing mağdurunu
ezmek için kullanılmaktadır. Özel sektörde devasa şirketlerin
mali gücü ve hukukçuları, mağdurun karşısında yer almaktadır.
Mağdur ise yalnız başınadır. Mağdurun aleyhine orantısız bir
güç söz konusudur. Dernek olarak bize ulaşan mağdura, hem
bilgi desteği sağlıyoruz, hem yol gösteriyoruz, hem de bu
süreçte yanında oluyoruz.
Mobbing konusunda bilgi şöleni, seminer, paneller vb.
etkinlikler yaparak tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaları
konusunda bilinçlendirmek temel amaçlarımızdandır. Bu konuda basının da desteğini alarak toplumsal bir bilinç geliştirmeyi
hedefliyoruz. AB, bu konudaki projeleri desteklemektedir. Dolayısıyla proje ekibimiz, mobbing konusunda projeler hazırlamaktadır.
Okullarda çocukların birbirine yaptığı zorbalıklara karşı da
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yine hem çocuklara yönelik, hem ailelere ve hem de öğretmenlere yönelik farkındalık eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Bu
konuda da AB destekli proje çalışmalarımız devam ediyor.
Soruna çözüm getirebilmek için örgütlü toplum olmanın
önemine inanıyoruz. Bu nedenle Mobbing ile Mücadele Derneği’ni 15 Şubat 2010 tarihinde kurduk. Başka ülkelerin okul zorbalığı ve psikolojik taciz konularındaki uygulamalarını araştırıyoruz. Okul zorbalığı ve işyeri zorbalığının eğitim yoluyla giderilmesi amacıyla okullara ders olarak konulması ve mali, idari
ve cezai yaptırıma kavuşturulması için yasal düzenleme yapılması konularında TBMM’nde girişimlerde bulunuyoruz. Ayrıca
“Bu okulda ya da işyerinde, zorbalık ya da psikolojik taciz yoktur.” sertifikasını da vermek amaçlarımız arasında yer alıyor.
Derneğimizin tüzüğünde kuruluş amacı şu şekilde yer
almaktadır:
Madde 2- Dernek;
a) Türkiye’de kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışma
koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların niteliğinin yükseltilmesi
amacıyla faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda uzmanlardan
faydalanarak eğitim yoluyla bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmaları yapmak, işyeri kurallarının sağlıklı işlemesi ve çalışanlar bakımından haksızlığa yol açmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, işyerlerinde motivasyonu ve verimliliği engelleyecek koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
b) İşyeri fiziki ortamlarının verimli ve etkin çalışmayı engellemeyecek şekilde düzenlenmesi için çalışanların ve işverenlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
c) Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik psikolojik,
cinsel ve fiziksel taciz (mobbing) konularında çalışanları ve
işverenleri bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yapmak, bu
araştırma sonuçlarını yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşarak bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak, bu
konularda eğitimler vermek, işyerinde ruhsal, cinsel ve fiziksel
tacize uğrayan çalışanlara hukuki ve psikolojik destekte bulunmak, çalışanların çalışma koşullarından dolayı bir hastalığa
maruz kalmaları veya sakatlığa uğramaları durumunda gerekli
hukuki yardımı yapmak,
d) İşyerlerinde psikolojik taciz (mobbing) olmadığına ve
huzurlu bir çalışma ortamı bulunduğuna ilişkin sertifikalandırma
çalışmaları yapmak,
e) Toplumda meydana gelen psikolojik tacizlere karşı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapmak. Ayrıca, okullarda
öğrencilerin maruz kaldığı psikolojik şiddet, taciz ve yıldırmalara karşı bilgilendirme ve eğitim amaçlı faaliyetlerde bulunmak.
Derneğimiz henüz bir mekana kavuşamamıştır ancak yakın
zamanda bu imkanı elde edecektir. Yine yakın tarihte büyük ve
kapsamlı bir portalımız yayına başlayacaktır.
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Kolej’in Taçlı Güzelleri

‘Güzellik bakanın gözlerindedir, herkese göre değişebilir’ görünüşünün aksine öyle güzeller vardır ki
güzel oldukları konusunda hemen hemen herkes
hemfikirdir; Filiz Baştüzel, Merve Büyüksaraç ve
Arzu İnan Köprülü gibi...
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda güzelliklerini
taçlandıran Filiz Baştüzel’84, Merve Büyüksaraç’06
ve Arzu İnan Köprülü’81, yaşadıkları deneyimleri ve
anıları bizimle paylaştılar.
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Türkiye Güzeli Seçilmek

Muhteşem Bir Duyguydu

“Güzellik göze ve ruha hitap eden, insanda olumlu duygular uyandıran bir bütündür.”

986 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi Arzu İnan
Köprülü’81, yarışmaya sadece anacığını mutlu etmek,
eğlence amaçlı katıldığını ancak yarışma sonucunda
elde ettiği başarının kendisine muhteşem bir mutluluk
yaşattığını söylüyor.

Güzellik yarışmasına katıldınız ve bir derece elde ettiniz.
Yarışmaya katılma nedenlerinizden başlayarak bu süreci
anlatabilir misiniz?
1986 yılında Güneş Gazetesi’nin düzenlediği Türkiye
Güzellik Yarışması’na katıldım ve Türkiye Güzellik Kraliçesi
seçildim. Yarışmaya o dönem rahatsız olan, canım anacığıma
bir eğlence ve mutluluk olması amacıyla, açıkçası biraz da ciddiye almadan başvurdum. O dönem ODTÜ Gıda Mühendisliği
bölümünde okuyordum. Ankara’da oturuyor olmam ve bu
camiaya uzak oluşum sebebiyle biraz tereddüt biraz da merakla yarışmaya katıldım. Ankara ön elemelerinde baktım ki ciddi
bir organizasyon, devam etmeye karar verdim. Daha sonra
diğer illerden ve İstanbul’dan seçilen adaylarla birlikte İstanbul’da keyifli bir otelde, iki hafta kampa girdik. Yarışma koreografisi, hazırlıklar, gezi ve eğlencelerle unutulmaz bir süreçti.
Türkiye güzeli seçildiğim o an tarif edilemez, muhteşem bir
mutluluktu. Hani ağlanıyor ya, gerçekten ben de ağladım...

Kolejli olmanızın yarışmada size avantaj sağladığını düşünüyor musunuz?
Kesinlikle Evet! Ankara Kolejli olmak, ortak ayrı bir dili
konuşmak gibidir. Zaman, mekan ne olursa olsun biz birbirimizi tanırız, anlarız ve bıraktığımız noktadan devam ederiz. Evet,
TED Ankara Koleji bana iyi bir eğitimin yanı sıra, güzel bir birikim, özgüven ve kendimi ifade biçimi kazandırdı. Bunun da
bana bulunduğum ortamda bir avantaj sağladığını kesinlikle
söyleyebilirim.

Güzellik yarışmasında elde ettiğiniz derece, hayatınız üzerinde nasıl bir rol oynadı?
Türkiye Güzeli seçilmek gerçekten çok güzel, tarif edilemez
bir tecrübe idi. Bir sonraki aşama ve aslında benim için çok

önemli olan Avrupa Güzellik Yarışması’na katılıp, ülkemi yurtdışında temsil etmekti. Ancak o dönem Güneş Gazetesi üst
yönetimdeki değişiklikler sebebiyle yarışmaya katılamadım.
Ankara’da yaşıyor olmam ve annemin sağlık problemleri sebebiyle konunun üstünde durmadım. Bu durumun en güzel tarafı tacım ve asamın bende kalışı oldu, böylelikle yarışmaya ait
hatıralar hep canlı kaldı. Üniversite
hayatım, özel nedenlerle İstanbul’da
bulunamamam zamanla camiadan
uzaklaşmama sebep oldu. Çok özel
organizasyonlara katıldım ve 1988 yılında evlendim. Eşim Orhan ile arkadaşlığımız yarışmadan önce başlamıştı. Türkiye Güzeli seçilmenin avantajlarından
faydalanamamış olabilirim ancak mutlu
evliliğim, oğlum ve şu anki mutlu hayatım için Tanrıya şükrediyorum ve kesinlikle şunu söyleyebilirim benim tercihim
bu yönde oldu.

Bu tür yarışmalara katılmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Kesinlikle kendilerine güvenmelerini ve hayallerinin peşinden gitmelerini
tavsiye ederim. Bu arada akıllı, sakin
kararlar alarak hayatlarını planlamaları
doğru olacaktır.
TED Ankara Kolejinde okurken,
öğretmenlerinizin ve arkadaşlarınızın
güzelliğinizle ilgili yorumları oluyor muydu? O günlere dair
bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var mı?
Ben Kolej yıllarında yaşını güzel yansıtan, çok güzel ve
halen devam eden arkadaşlıkları olan, başarılı bir genç kızdım.
Güzel oluşum, benim kendimi ifade ediş şeklim değildi. Çok
mutlu bir öğrencilik hayatım oldu.
Arzu İnan KÖPRÜLÜ’81
1981'de TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Aynı yıl
ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. 1986 yılında
Türkiye Güzeli seçildikten sonra 2 yıl Başak Gürsoy Mankenlik Ajansında mankenlik ve fotomodellik yaptı. 1988 yılında
Orhan Köprülü ile evlendi, 17 yaşında İnan isimli bir oğlu var.
1990 yılından itibaren 3 yıl bir Amerikan Bankasının temsilcilik ofisinde asistanlık görevinden sonra eşi ile birlikte kendi
işleri olan bahçe mobilyaları sektöründe çalıştı. Halen Bilkent
Ankuva AVM'de, tekstil üzerine LUCKY67 isimli bir mağazası
bulunuyor.
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anılarımız
62

1

Türkiye’yi Temsil Etmenin Özel Duygusunu

Yüreğimde Hissettim

“Güzellik mutlu olmak, dengede olmak ve hayatla uyum içinde akmaktır. “

985 Türkiye Güzellik Yarışması 4.sü ve 1990 Türkiye ve
Asya Mankenler Kraliçesi Filiz Baştüzel’84, katıldığı
güzellik yarışmaları sayesinde yeteneklerinin daha net
farkına vardığını vurguluyor.

Güzellik yarışmasına katıldınız ve bir derece elde ettiniz.
Yarışmaya katılma nedenlerinizden başlayarak bu süreci
anlatabilir misiniz?
Yarışmalara ailemin ve yakın arkadaşlarımın teşviki ile katıldım. Süreçler ise çok heyecanlı geçti. 1985 yılı Türkiye Güzellik Yarışması’nda 4.’lük aldım. O zamanlar dereceye giren ilk 5
güzel ilan ediliyordu. Bu sayede yurtiçinde ve yurtdışında toplumsal mesajlar veren organizasyonlarda, özürlüler ve çocuklar için düzenlenen sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yeralma
fırsatı buldum. Daha sonra hiç aklımda
yokken, tamamen tesadüfi bir şekilde
yakın arkadaşlarımın teşvikiyle katıldığım
1990 Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasında, 1. seçildim. Ülkemi temsil
etmek için Taiwan’a yarışmaya gittim, bir
aylık bir kamp sürecinden sonra 70 ülkenin kraliçeleriyle yarıştım ve oradan da iki
ödülle döndüm; “1990 Asya Mankenler
Kraliçesi” ve “Milli Kıyafetini En İyi Taşıyan Manken” seçildim. Hala düşündüğümde aynı heyecanı kalbimde hissedebiliyorum. Her yarışma öncesinde yaklaşık 1’er ay süren bir hazırlık süreci geçirdim. Bu yarışmalardaki en büyük avantajım tabii ki Kolej’de aldığım lisan eğitimim oldu. Bu sayede hem kendimi
yarışmada kolayca ifade edebildim hem
de çok güzel arkadaşlıklar kurabildim.
Birçok ülkeden insanla tanıştım ve temsil
yeteneklerimi ortaya koyma fırsatım olduğu için çok mutlu oldum.

Kolejli olmanızın yarışmada size avantaj sağladığını düşünüyor musunuz?
Kesinlikle… Öncelikle benim Kolejli olmamı sağlayan aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Kolej’in verdiği eğitimin,
özellikle dil ve kültür açısından katıldığım yarışmalarda bana en
büyük avantajı sağladığını düşünüyorum. Bunun yanında okulumuzun; bize hem sosyal yaşamda kendini bireysel olarak ifade etme hem grup çalışmalarında uyum hem de karşısındakini her türlü özelliğiyle olduğu gibi kabul etmek gibi güzel yetkinlikler kazandırdığına inanıyorum. Belki size biraz şovenizm
gibi gelebilir ama halen mezun olduğum okulu sorduklarında,
ilk önce TED Ankara Koleji’ni ve daha sonra da mezun olduğum üniversiteyi ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü gururla
söylemek, çok hoşuma gidiyor. TED Ankara Kolejli olmak bir
ayrıcalıktır.

Güzellik yarışmasında elde ettiğiniz derece, hayatınız üze-
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rinde nasıl bir rol oynadı?
Yurtiçinde ve yurtdışında tanınmamı ve pek çok etkinlikte
ülkemi temsil etmemi, kendi yeteneklerimin ve yetkinliklerimin
daha net farkına varmamı ve Türkiye’yi temsil etmenin heyecanı ve o özel duygusunu yüreğimde hissetmemi sağladı. Tabii
ki dünyayı gezme ve birçok güzel insanla tanışma fırsatım da
oldu. Şimdi uluslararası iş geliştirme yöneticisi olarak yine yurtdışı bağlantılı çalışmaktayım. Bunu yanında yarışmalar sayesinde gönüllü olarak katıldığım pek çok yardım kuruluşunun,
sosyal sorumluluk projesinde, içinde yaşadığım topluma kalpten katkıda bulunma fırsatı da sağlamış oldu bana.

Bu tür yarışmalara katılmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Kendilerine her konuda güvenmelerini öneririm. Kolejlilerinse zaten en başta okullarında aldıkları eğitime güvenmelerini,
diğer yarışmacılardan dil eğitimi ve kültürel açıdan bir kaç adım
önde yarışa başladıklarını hatırlatmak isterim. Bunun yanında,
özellikle çok iyi yaptıkları şeyleri bir kağıda yazıp onlara odaklanmalarını ve o yönlerini öne çıkartmalarını öneririm. Güzellik
ve estetik bildiğiniz gibi çok görece kavramlar. O nedenle burada kişinin kendini nasıl hissettiği, kendi içinde ne kadar dengeli ve kabulde olduğu önem kazanıyor. Kendine güvenip nelere
sahip olduğunun bilincinde ve sahip olmadıklarının da kabulünde olursa insan, bu his zaten doğal olarak ortama, karşınızdakilere güzellik olarak yansıyor ve yarışmada bir anda parlayıp öne çıkabiliyorsunuz.

TED Ankara Kolejinde okurken, öğretmenlerinizin ve arkadaşlarınızın güzelliğinizle ilgili yorumları oluyor muydu? O
günlere dair bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var
mı?
Arkadaşlarımdan çoğunlukla boyumun uzunluğu, fiziğimin
düzgünlüğü ve saçlarımla ilgili övgüler alırdım. Yakın arkadaşlarım özellikle, orantılı fiziğim ve bacak boyumun uzunluğundan dolayı hep güzellik yarışmalarına katılmam konusunda
beni teşvik ederlerdi. Bu arada saçlarım ve bakışlarımla ilgili
övgülere, takılmalara yıllıkta da rastlayabilirsiniz.
Filiz BAŞTÜZEL’84

1984 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu.1988 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. 5 yıl Dışişleri
Bakanlığında görev yaptı ve daha sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Çok uluslu firmalarda Dış Ticaret ve Avrupa Birliği danışmanı olarak çalıştı. Şu anda yurtdışı iş geliştirme müdürlüğü ve kişisel gelişim danışmanı olarak çalışıyor. 1985 yılında
Güneş Gazetesi’nin açmış olduğu yarışmada Türkiye 4. Güzeli,
1990 yılında katıldığı Miss Model of Turkey yarışmasında ise,
Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildi. Aynı yıl Taiwan’da ülkemiz
adına katıldığı Miss Model of World yarışmasında, Asya
Mankenler Kraliçesi unvanını kazandı. Ayrıca yine aynı yarışmada, “Mili Kıyafetini En İyi Taşıyan Manken” seçildi.
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Güzellik Yarışması Beni Fazlasıyla Olgunlaştırdı
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“Bana göre güzellik insanın kendini hoş, mutlu, huzurlu hissetmesidir. Çünkü insan ancak
kendini huzurlu hissederse; bunun iyiliği yüzüne ve bedenine güzellik olarak yansır.”
006 yılında girdiği güzellik yarışmasında Türkiye
Güzeli seçilen Merve Büyüksaraç’06 yarışmanın,
insanları daha iyi tanımasına yol açtığını ve kendisini
fazlasıyla olgunlaştırdığını belirtiyor.

Güzellik yarışmasına katıldınız ve bir derece elde
ettiniz. Yarışmaya katılma nedenlerinizden başlayarak bu
süreci anlatabilir misiniz?
TED Ankara Koleji’nde lise öğrencisiyken dil bölümünü
seçmiştim. Lise son sınıfta dilden ÖSS sınavına gireceğim için
daha az stresliydim ve diğer bölümleri seçen arkadaşlarımın
çoğunluğu ÖSS sınavı için dershaneye gidiyordu. Fakat ben
hiç gitmedim ama tüm arkadaşlarım rapor aldığı için ben de
haliyle rapor almıştım ve evde sıkılıyordum. Belki komik gelecek ama işte tam o dönem Miss Turkey reklamları dönüyordu.
Annem ve özellikle ağabeyim yarışmaya girmemi çok istedi,
ben de müracaat ettim. Sonra kamp dönemi, elemeler derken
11 gün çok hızlı geçti. Aslında Miss Turkey kampı hayatımın en
kötü dönemiydi desem yalan olmaz. Çok zorlayıcı bir kamptı.
Kızlar gerçek anlamda aç ve susuz bırakılıyorlardı. Yarışma
sonrası insanlar eleştirirler; bu mu Türkiye güzeli olmuş diye.
Aslında haklılar… Çünkü o kampta çok ağır tempoda çalışıp,
prova yapıp bir de üstüne aç kalırsa geriye güzellikten eser kalmaz! Kızlar kampa girerken güzel ama yarışma esnasında
maalesef çirkin ve yorgun oluyorlar. Onun dışında sonrası keyifliydi; seçilme anı, herkesin heyecanı,
annemin mutluluğu…
Kolejli olmanızın yarışmada size
avantaj sağladığını düşünüyor
musunuz?
Kesinlikle düşünüyorum. Bir
kere bana hep TED’li kız, Kolejli kız
diye hitap ettiler ve yarışma sırasında canlı yayında her kızın nerede
okuduğu söylendi. Benim okulum TED
Ankara Koleji olarak söylendiğinde ise
salonda inanılmaz bir alkış koptu. Ayrıca
jüride bile TED Ankara Koleji mezunu
ünlü simalar vardı.

Merve BÜYÜKSARAÇ’06

Güzellik yarışmasında elde ettiğiniz derece, hayatınız üzerinde
nasıl bir rol oynadı?
Bana pek çok kapı açtı ama bazı
kapıları da kapattı diyebilirim. Şu an
meslek hayatımdan çok memnunum. Türkiye’nin bütün ünlü modacılarının defile kadrolarında varım.
Üniversiteden bu haziran ayında

mezun olacağım ama çoktan yat tasarımcısı olarak bir şirkette
çalışmaya başladım bile. Türkiye güzeli olduğumu asla hiç bir
ortamda söylemiyorum çünkü hem hoşuma gitmiyor hem de
insanların beni başka başarımlarımla tanımasını tercih ederim.
Başka kapıları kapattı derken ise insanları daha iyi tanımamı
sağladı. Belki yarışmayla ne alakası var diye sorabilirsiniz?
Ama dostum dediklerimin aslında hiç dostum olmadığını ve
insanların ne kadar önyargılı olduklarını anlamamı sağladı.
Bunları yaşadığım için şu an çok mutluyum. Çünkü aslında
kapı kapattı demek doğru olmasa bile olgunlaşmamı fazlasıyla
sağladı diyebilirim.
Bu tür yarışmalara katılmak isteyenlere
neler önerirsiniz?
Ailelerin desteğini alarak girsinler. Çünkü
bu, orda insanın kendisini çok güvende hissetmesini sağlıyor. Yiyecek bir şeyler götürsünler çaktırmadan ve eğer derece alırlarsa
Miss World veya diğer ülke yarışmalarına iyi
hazırlanıp gitsinler. Diğer ülkeler hakkında
kesinlikle araştırmalar yapsınlar. En beğendikleri modacıdan giysi alıp gitsinler çünkü
pek çok modacı, kendi reklamı için giydirmek
isteyecektir ama orada önemli olan sizin kendinizi güzel hissetmeniz ve giysinizi en iyi
şekilde taşımanız. Yoksa kimse giydiklerinize,
hangi modacınınmış diye bakmıyor.

TED Ankara Kolejinde okurken, öğretmenlerinizin ve arkadaşlarınızın güzelliğinizle ilgili yorumları oluyor muydu? O
günlere dair bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var
mı?
Evet, yorumlar oluyordu. Bir de kilo almamı çok söyleyen
olurdu. Bilmiyorum bünye herhalde her zaman çok fazla yedim
ama asla kilo almadım. Çok çalışkan bir öğrenci değildim ama
derslerim kötü de değildi. Lisede ben bol bol resim yapardım
özellikle de yağlı boya tablolar yapardım. Öğretmenlerimle de
aram hep iyi olmuştur. Hatta Ankara’ya her geldiğimde mutlaka okula gidip hocalarımı görmek için zaman ayırmaya çalışırım.
Merve BÜYÜKSARAÇ’06

13 Haziran 1988 de Ankara’da doğdu. 2006 yılında TED
Ankara Kolejinden mezun oldu. Aynı yıl 2006 da Miss Turkey
yarışmasında 1.seçildi. O zamandan beri İstanbul’da yaşıyor.
Yine aynı yıl Yeditepe Üniversitesini kazandı ve Güzel Sanatlar
Fakültesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde okuyor.
Aynı zamanda Uğurkan Erez Ajansına bağlı olarak modellik
yapıyor.

BAŞTÜZEL’84
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Macaron’un keyfini yaşayın

MACARONS
d’ANTOINETTE

B

ora Sertoğlu’93 ile Bülent Hacıömeroğlu’94 ortaklığında, Başak
Hacıömeroğlu’01’in işletmeciliğinde açılan MACARONS d’ANTOINETTE, Fransızların dünyaya
kazandırdığı önemli bir lezzet olan “MACARON”u tüm dünyada popüler olan macaron
cafe konsepti ile Ankaralılarla buluşturuyor.
İlk tarifin Rönesans dönemi Venedik’ten
geldiği, 1800’lerde Fransızlar tarafından günümüzdeki şekliyle yapıldığı söylenen macaron;
dövülmüş badem, şeker ve yumurta akı ile
hazırlanan genellikle kahve, çikolata, çilek, fındık, antep fıstığı, vanilya vb. ile koku verilen
hamurdan yapılan, dışı gevrek içi yumuşak,
küçük yuvarlak bir pasta.
MACARONS d’ANTOINETTE’de; standart
çikolata, beyaz çikolata, bitter çikolata, fıstık,
vanilya, karamelin yanında böğürtlen, frambuaz, gül, kayısı, portakal, mint, kahve, karamel,
hindistan cevizi, vanilya, şampanya, passion
fruit, zencefil+bal kestane, damla sakızı,
limon, yasemin, yeşil çay, pralin meyan kökü,
yaban mersini, lavanta gibi sıra dışı tatlarla
hazırlanan rengarenk el yapımı macaronlar, en
taze lezzet için günlük olarak üretiliyor. 20 farklı lezzetiyle macaron keyfini ister MACARONS
d’ANTOINETTE’nin sıcak ortamında çay ya da
kahvenizi yudumlarken yaşayın, isterseniz seçtiğiniz tatları alıp sevdiklerinizle paylaşın.
Modern, şık ve sıcak bir konseptiyle
MACARONS d’ANTOINETTE’de, makaronun
yanında ayrıca ekler, tart, krosan, baget
sandviç gibi lezzetleri tadabilir, özel gün pastası hazırlatabilirsiniz.

:7/24
Turan Emeksiz Sok, No
ra
Gaziosmanpaşa / Anka
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İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği

Otizme Müdahale Edilebilecek
Altın Yılları Kaçırmayın!

tizm,
nedeni
henüz bilinmeyen iletişim ve
gelişim bozukluğu olarak tanımlanıyor. Otizmin tıbbi tedavisi
bulunmuyor; tek tedavi yöntemi
eğitim. Otizmin yıkıcı etkilerinden
kurtulmak için ne kadar erken
eğitim başlanırsa o kadar başarılı sonuçlar elde ediliyor. Erken
eğitim için ise erken tanı şart.
Otizmin eğitimle tedavi edilebilir bir bozukluk olması gerçeğini dikkate alan İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği, bugüne
Necla ARSLANKURT
kadar çok sayıda çocuğu topluma kazandırmış ve kazandırmaya da devam ediyor. Çocuk, eğitimci, okul ve aile iletişiminin
önemini her fırsatta vurgulayan İlgi Otistik Çocukları Koruma
Derneği Başkanı Nejla Arslankurt, otizmle ilgili bilinmesi gerekenleri ve dernek çalışmalarını anlattı.

Öncelikle bize Otizmin tanımını yapar mısınız?
Otizm, bazı unsurların beynin merkezleri arasındaki etkileşimi bozması sonucunda meydana gelen iletişim ve gelişim
bozukluğudur. Temel olarak iletişim alanını ve sosyal alanı vurur.
Özellikle iletişimin en önemli unsuru olan dilin gelişmesini
engeller. Konuşma erken yaşta müdahale edilmediğinde
bazen hiç gelişmez, bazen yetersiz gelişir, bazen de iletişim
amacıyla kullanılmaz.

Otizmin nedeni nedir?
Otizmin nedeni kesin olarak bilinmiyor. Bazı genlerin, henüz
tespit edilememiş bir nedenle bozulmasıyla otizme yatkınlık
oluşabiliyor.

Otizmin tedavisi mümkün mü?
Otizmin bugün için bilinen en etkili tedavisi, hatta tek tedavisi eğitimdir. İlaçla tedavisi yok.

Eğitimle ne kadar düzelme sağlanabiliyor?
Öncelikle şunu belirteyim; ilaçla tedavisi yok dedik ama
ilaçlar bazı nedenlerle kullanılabiliyor. Örneğin çocukların hiperaktivitelerinin ve gerginliklerin azaltılmasında, dikkatlerinin artırılmasında bazı medikal yollardan yararlanıyor ama bunlar,
tedaviden daha çok çocuğun, eğitime uyum sağlamasını sağlayacak aktörlerdir. Erken yaşta tanılanmış otizm vakasında,
yoğun ve yeterli süreli eğitimle büyük başarılar elde edilebilir,
gelişmeler sağlanabilir. Hatta doğru eğitimle, otizmin yıkıcı etkilerinden büyük ölçüde kurtulanlar mevcuttur.
kolejliler MART 2011

Dünyada ve Türkiye’de, otizmle ilgili gelişmelerden bahseder misiniz?
Otizm 1946’larda adı konmuş bir problem. Türkiye’de ve
hatta dünyada o yıllarda otizmde kaydedilen ilerlemeyle
bugün kayıt edilen ilerleme arasında çok büyük farklar vardır.
Eğitim yöntemleri günümüzde
çok gelişti. Otizmin tanılanması,
eğitiminin düzenlenmesi çok
zaman aldı. 1980’li yılların
başında tüm dünyada % 5 oranında topluma uyum sağlama
oranından bahsedilirken, bugün
artık % 85’lerden bahsediliyor.
Ülkemiz de bu gelişmeden kendi payına düşeni; verilebilen eğitim hizmetinin niteliği ve niceliği oranında alıyor. Otizmden etkilenmiş bireylerin çok yoğun
eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim programlarının bireyselleştirilerek
hazırlanıp uygulanması gereken özel eğitim sistemi çok masraflı bir iştir. Ülkemiz henüz yoğun eğitimi karşılayacak ne meslek elemanına, ne de donanıma sahiptir. Üniversitelerin eksik
meslek elemanlarını yetiştirecek bölümleri, öğretim üyeleri yok
veya yetersizdir. Alanda bulunması gereken bazı mesleklerin
ülkemizde tanımı yoktur.

Bu alanda devletin yaptığı çalışmalar var mı?
Devlet son yıllarda bir yapılanmaya gitti. Öncelikle yaygın
gelişimsel bozukluklar dediğimiz otistik spektrum bozuklukları
için bir eğitim programı oluşturdu ve bunun, bütün özel ve resmi özel eğitim kurumlarında uygulanmasını sağladı. Şimdi ise,
alanda mevcut personel yetersizliğini gidermek için çalışmalarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, tanılamanın erken olabilmesi
için çalışmalar yürütüyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimiz iyi bir koordinasyonla hızlı bir
çalışma dönemi içine girdiler. Bu çalışma içinde sivil toplum
kuruluşları da var. Doğru adımlar atılırsa iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Aslında bunları bir çırpıda söylüyoruz ama
bunların her biri büyük iş. Mesela şu anda Sağlık Bakanlığı,
otizmin erken tanılanması için aile hekimlerini eğitiyor. Bu
önemli çünkü artık aile hekimlerine herkes çok rahat ulaşabiliyor. Böylece otizmin taranması, tanılanması ve yönlendirilmesi
çok gelişecek. Bunun dışında şu anda üniversite hastanelerine
çok ağır yük biniyor. Üniversite hastanelerimiz tanılamada dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Fakat yaygın olarak herkesin
ulaşılabilirliği açısından Sağlık Bakanlığı hastanelerinde de ilgili birimlerinin oluşturulması gerekiyor. Bu anlamda Bakanlık,
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otizm mükemmeliyet merkezleri kurmayı düşünüyor. İlk merkez önümüzdeki
aylar içinde Ankara’da açılacak.

Otizmle ilgili yürütülen çalışmaların
devlet ayağından bahsettiniz. Bir de
bu çalışmaların sivil toplum ayağı var.
Bu bağlamda Derneğinizin kuruluş
amaçlarından ve çalışmalarından bahseder misiniz?
23 yıl önce, okul öncesi ve okul
çağına gelmiş çocuklarımızla gideceğimiz hiçbir yer bulamamıştık. Biz, otizmde eğitimin önemini o
zaman biliyorduk ancak eğitim camiası otizmi ve ne yapacaklarını bilmiyordu. Bize en kestirme yol olarak; “Çocuklarınızı alın
ve evinize gidin” diyorlardı. İşte bu nedenle İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği’ni kurduk.
Derneğimiz, kurulduktan kısa bir süre tanıtım ve bilgilendirme ve para toplama çalışmasından sonra 1993 yılında Özel İlgi
Eğitim Merkezi’ni açtı. O günden bugüne 2000’den fazla çocuğumuza eğitim verdik. Ağırlıklı olarak kaliteli eğitimin, bilimsel
temelli eğitimin ne olması gerektiği konusunda öncü olmaya ve
toplumu bu yönde bilinçlendirmeye çalıştık. Devletin ilgili birimleriyle yapılması gerekenler konusunda işbirliği yaparak çalıştık
ve böylece, pek çok adım öncülüğümüzde atılmış oldu. Halen
bir taraftan çocuklarımızın eğitimini sürdürürken, bir önemli projemiz de Çankaya İlçesi, Huzur Mahallesi Keklikpınarı’nda Derneğimize tahsis edilen arsada hem otizm özel eğitim okulu,
hem de Türkiye’nin ilk özel otizm enstitüsüne ev sahipliği yapması planlanan bir eğitim binası inşaatıdır. Uygulama projesi
çizilen bina içerisinde Erken Çocukluk ve Aile Eğitim Ünitesi,
Okul Öncesi Eğitim Ünitesi, İlköğretim Ünitesi, İş/Uğraş Eğitimi
Ünitesi ve Otizm Enstitüsü’ne temel oluşturmak için kurulacak
olan Araştırma Ünitesi Birimleri yer alacaktır. Bildiğiniz gibi şu
anda ülkemizde az ve yetersiz de olsa, erken eğitim ve kaynaştırma eğitimi hizmetleri verilmekte. Ancak Türkiye’nin mesleki eğitimde çok büyük problemleri var. Mesleki eğitim ve
bağımsız yaşam için eğitim hizmetleri maalesef yok. Dolayısıyla İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği olarak çalışmalarımızın
önemli bir bölümünü mesleki eğitime ve bağımsız yaşam
becerilerine ayırdık.

2 Nisan günü, Birleşmiş Milletler tarafından Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi. Otizmin farkında olmak nasıl bir
yarar sağlıyor?
Oğlum doğduğu zaman her anne gibi onun en iyi şekilde
gelişmesi için ne gerekiyorsa yaptım. Gelişimsel testler edindim ve doğumdan sonra her şey yolunda mı diye oğluma bu
testleri uyguladım. Oğlum 3-4 aylıkken yolunda gitmeyen bir
şeylerin olduğunu hissettim ve 6 aylıkken doktora şu cümleyi
kurdum; “Benim çocuğum benimle iletişim kurmuyor, gözlerime bakmıyor. Benim çocuğum, diğer bebeklerden farklı.” Söylediklerimi dikkate alacak bir doktorla karşılaşamadım. Aslında
doktorlarımızın hepsi (oğlum özel bir doktor amcalar ve teyzeler grubu içinde büyüyordu), bildikleri her şeyi canı gönülden
uygulayacak çocuk doktorlarıydı ama o yıllarda otizmle ilgili bilgileri yoktu. Onlar beni rahatlattılar; “Bu çocuk çok zeki, geleceğin dâhisi yetişiyor.” dediler ve bu da benim açıkçası işime

geldi. Her ay endişelerim tekrar ediyordu ama her ay yatıştırılıyordum. Oğlum
3 yaşında otizm tanısı aldı. 3 yaş, epeyce gelişmenin kaçırıldığı bir yaş. Eğer
benim çocuğum ben söylediğim
zaman ya da 1 yaşındayken bana;
“Senin çocuğun çok iyi görünüyor ama
böyle de bir problem var.”deselerdi,
ben iletişim problemini orada görür ve
bunun üzerine araştırmalara giderdim.
Otizmin geç farkına varmak çocuğun, iletişim becerilerini kazanamamasına neden oluyor. Çünkü yaş ne kadar ilerlerse, iletişim becerilerini kazanmak da o
kadar zorlaşıyor. Bildiğiniz gibi erken bebeklik döneminde
beyin kabuğu şekilleniyor. Dolayısıyla otizme müdahale edilebilecek altın yıllar kaçırılmış oluyor. Daha sonradan işimiz zorlaşıyor. Hem süre uzuyor hem kalite düşüyor. Onun için otizmin
farkında olmak anne babalar açısından çok önemlidir. Ayrıca
otizmin farkında olmak, çevrenin, öğretmenin diğer velilerin ve
sınıf arkadaşlarının tutumlarını kısaca her alanda bütün tutumları değiştirecek bir şeydir. Dolayısıyla biz, bu farkındalığı yurt
sathında daha bilinir kılmak için dernek olarak önemli çalışmalarda bulunduğumuz gibi; güç birliği oluşturmak, sesimizi daha
gür duyurmak, topluma daha iyi hizmet etmek, otizmle daha iyi
savaşmak için ülkemizde bu alanda çalışan otizmle ilgili bütün
dernekler ve vakıflarla bir araya gelerek; Otizm Platform’unu
kurduk. 2007 yılında kurulan Otizm Platformu, yılın her zamanında özellikle de Nisan ayında çok geniş kampanyalar yürütür.
Bu kampanyalar çerçevesinde hem platform olarak hem de
İLGİ Derneği olarak; erken tanılama, erken müdahale, dünyadaki gelişmelerin ülkemize transfer edilmesi, kendi özel eğitim
politikalarımızı oluşturma gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ailelere neler tavsiye edersiniz?
Ailelere çocuklarında göz kontağı kurmama, seslendiğiniz
zaman dönüp bakmama, belli bir alanda ilginin takılıp kalması,
kendi tercihlerini yapıp iletişime izin vermemesi, sebepsiz gülmeler, ağlamalar ya da çok aşırı sakinlik gibi bir iletişim problemi gördükleri zaman; hemen üniversitelerin çocuk psikiyatrileri ve çocuk ruh sağlığı bölümlerine başvurmalarını tavsiye ediyorum.
Tanı aldıktan sonra, yoğun eğitim sürecinde kaliteli bir eğitim kurumu ile sürece başlanması önemli bir husustur. Bunun
için eğitim ortamlarının görsel bakımdan destekleyici olması,
çocuğun ihtiyaçlarına göre tasarlanmış materyaller kullanılması, öğretmenin çeşitli yöntemleri kullanabiliyor olması, pekiştireç
ve ipucu kullanımına dikkat etmesi, düzenli kayıt tutması, eğitim
kurumunun aileyi amaçlar konusunda bilgilendirmesi ve ailenin
değerlendirme sürecine katılması gerekmektedir.
Son olarak, otizmle mücadele eden ailelerin bir konuya dikkatlerini çekmek isterim. Ülkemizin her yöresinde otizmden
etkilenmiş bireylerin her birinin devlet güvencesi ile ekonomik,
sosyal ve kültürel hayata en yüksek düzeyde katılımları sağlanıncaya kadar; eğitim, sağlık, savunuculuk, istihdam ve sosyal
destek alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına
katılarak, güç birliği oluşturmalarıdır.
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Eğitim Meşaleleri Türk Eğitim Derneği
Yemeğinde Bir Araya Geldi
Başarılı ancak maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere maddi, manevi
destek vermek isteyen kişi ve kuruluşları
“Eğitim Meşalesi” olarak adlandıran Türk
Eğitim Derneği, kurumsal ve bireysel Eğitim Meşalelerinin desteğiyle, daha fazla
çocuğa eğitim olanağı sağlama hedefine
ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Türk Eğitim Derneği’nin Eğitim Meşaleleri’ne teşekkür
etmek amacıyla düzenlediği yemek, yaklaşık 200 kişinin katılımıyla 12 Ocak 2011
tarihinde Ankara Limak Ambassadore Hotel’de gerçekleştirildi.
Türk Eğitim Derneği İletişim Grubu’nun ev sahipliğini yaptığı Eğitim Meşaleleri Yemeği, TED Ankara Koleji öğrencilerinden oluşan Jazz’ırtı Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğindeki
kokteyl ile başladı. Türk Eğitim Derneği’nin Tam Eğitim Burslu
öğrencisi Tuğba Tutar gecenin sunumunu yaparken yine Tam
Eğitim Bursu ile eğitimini sürdüren Duygu Kızılay ve Hüseyin
Emirdağı ise gecede yaptıkları konuşmalarda konuklarla duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Öğrencilerin ardından sözü
alan Türk Eğitim Derneği Genel
Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu,
“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye kampanyası ile başarılı
fakat maddi olanakları sınırlı öğrencilere burslar verme ve eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bili e misyonumuzu
yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Maddi yetersizlikler yüzünden eğitim olanağı bulamayan
başarılı çocukları aramıza katmak için başlattığımız kampanyamıza destek vererek hep aydınlık tuttuğunuz Meşaleleriniz
için en içten şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.
1928 yılında kurulduğu günden bugüne yaklaşık 47 bin
öğrenciye burs vermiş olan Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini hedefliyor ve eğitime
doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan kişi ve kuruluşlarla deneyim ve düşünce paylaşımına gitmeyi esas alıyor.

TED Tam Eğitim Burslu Üniversite
Öğrencileri Antalya Kampındaydı

Türk Eğitim Derneği,
Tam Eğitim Bursu (TEB)
alan üniversite öğrencilerini 2- 5 Şubat 2011 tarihlerinde Antalya’da ikinci
kez düzenlenen kampta
buluşturdu.
Öğrencilerin kurumsal aidiyetlerini pekiştirmek ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla
gerçekleştirilen ve ilki 2010 yılında yapılan kampa bu yıl yaklaşık 150 üniversite öğrencisi katıldı.
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu
ve Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can
Ulusoy’un da öğrencilerle bir araya geldiği kampta, alanında
uzman isimler öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeye, motivasyonlarını arttırmaya yönelik sunumlar yaptı.
Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Başkanı Bircan
Kırlangıç Şimşek “Psikodrama Yoluyla İletişim ve Beden Dili”,
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sait Uluç
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“Bağlanma ve Aidiyet”, Marjinal Ajans Sosyal Medya Direktörü Umut Ersoy “Sosyal Medya”, Hay Group Danışmanlık Ltd.
Şti. Genel Müdürü Ayşın Argüden “İnsan Kaynakları” , Türk
Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise “Motivasyon” konulu konuşmalarıyla öğrencilerle bir araya geldi.
Kamp etkinlikleri kapsamında öğrenciler karaoke yaparak
eğlendiler, el kuklası eğitimi aldılar, TED konulu skeçler yazarak canlandırdılar. TED Alanya ve TED Antalya Kolejleri’nde
eğitimlerini sürdüren TEB’li öğrenciler de 4 Şubat tarihinde
öğretmenleri eşliğinde kampa katılarak üniversiteli ağabey ve
ablalarıyla buluştular.

Türk Eğitim Derneği
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Türk Eğitim Derneği 69. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

TED Ankara Koleji İncek Kampusu’nda 6 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türk Eğitim Derneği 69.
Olağan Genel Kurul’u seçimleri sonunda
yine Selçuk Pehlivanoğlu başkanlığındaki
yönetim seçildi. Genel Kurulun en anlamlı
yanı ise Yönetim ve Denetim Kurulu yedek
üyeleri arasında Tam Eğitim Bursu ile eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencisi 10
gencin olmasıydı.
Türk Eğitim Derneği 69. Genel Kurulu’nu ve seçimi değerlendiren Selçuk Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği olarak taşların yerini oynatmada birincil öneme sahip
olan, eğitimle ilgili algıyı değiştirecek, topluTÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler
S. Selçuk PEHLİVANOĞLU
H. Ahmet KILIÇOĞLU
Kemal Ziya SAVRAN
Sami TÜRKOĞLU
Şebnem AKİPEK
M. Can ULUSOY
Füsun OKUTAN
Emin HİSARCIKLIOĞLU
Ayşe Esra ŞAKAR
Sedat KASAN
Timur KOLOĞLU

mun, eğitim sistemi yüzünden gelecekte yüksek bir bedel ödemesini önleyecek bir misyon yüklendik. Ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözümü, eğitimi
parça parça değil bir bütünün parçaları olarak ele alan, bütünün sorunlarını birlikte
değerlendiren bir zihniyetle çözümlenebilir.
Seksen üç yıldır olduğu gibi bundan sonra
da bu konuya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca, aramıza katılan burslu
öğrencilerimizin bugün Türk Eğitim Derneği’nin yönetim basamaklarında yer almaları,
bize büyük gurur veriyor.” diye konuştu.

Yedek Üyeler
İsmail Engin TURGUT
Adnan GÜRSU
Saadet KAYA
Pınar BÖKEER
Nuri Erdem ERSOY (Burslu öğrenci)
Hüseyin EMİRDAĞI (Burslu öğrenci)
Duygu KIZILAY (Burslu öğrenci)
Tuğba TUTAR (Burslu öğrenci)
Doğancan ÖZCAN (Burslu öğrenci)
Ezgi TUNÇAY (Burslu öğrenci)
Hediye Rana GÜMÜŞDAĞ
(Burslu öğrenci)

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ DENETLEME KURULU

Asil Üyeler
A. Kartal USLUEL
Sevim ERASLAN
Deniz ÜLGEN
E. Aslı ÖZDEMİR
K. Yalçın MENGÜ

Yedek Üyeler
Ertunga ÖNSOY
Seda ÖZBULUT
Turgay ASLAN (Burslu öğrenci)
Satı ÇALIŞKAN (Burslu öğrenci)
Ülfet Burcu CİNLİ (Burslu öğrenci)

TED Okulları Vakıf Başkanları, Şirket Yönetim Kurulu Başkanları
ve Kurucu Temsilcileri 5. Toplantısı Ankara’da Yapıldı
TED Okulları’nın mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve ortak
hedeflerin görüşülmesi amacıyla TED Okulları Vakıf Başkanları, Şirket
Yönetim Kurulu Başkanları ve Kurucu Temsilcileri 5. Toplantısı 15-16
Ocak tarihlerinde Ankara Limak Ambassadore Hotel’de yapıldı. Toplantıda, TED Okullarında verilen eğitimin niteliği ve sunulan hizmetin
kalitesini arttırmaya yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.
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“Ne Biliyorduk-Ne Öğrendik?”
TED Ankara Koleji Özel Anaokulu’nda bir dönem boyunca
yürütülen projeler "Ne BiliyordukNe Öğrendik?" adı altında 20-21
Ocak 2011 tarihleri arasında sergilendi. Öğrencilerin merak ettiği
20 konu başlığı üzerinde yoğunlaşan proje çalışmaları; yapılan
araştırmalar ve alan gezileri sonrasında öğrencilerin elde ettikleri
izlenimleri, kazandıkları bilgi ve
deneyimleri, yaratıcı ve eğlenceli
bir biçimde yansıtması bakımından önem taşıyor. Bu projeler;
çikolata tadında, süpermarketi mis gibi ekmek kokan, ağaçların sihirli dünyasında kıpkırmızı elmaları olan, hayvanat bahçesinde atları ve inekleri dolaşan, çalışkan terzileri ile defilelere

çıkan, yöresel danslarımız ile
renklenen, bilgisayar ustası
astronotları ile uzaydan dünyamızı izleyen, vücudunu tanıyan, sağlığını koruyan ve ilk
yardımı bilen, ailelerle gidilen
bir tiyatro oyunu tadında. Sergi, "Ne Biliyorduk-Ne Öğrendik?" sorusunun cevabını aşama aşama verirken, çocukların zengin duygu ve düşünce
dünyalarını, minik zihinlerinde
ne büyük sorular ve çözümler ürettiklerini de gözler önüne serdi. Sergide yer alan resimler, maketler ve üç boyutlu tasarımlar
velilerde hayranlık uyandırdı. Sergide ürün satışından elde edilen gelir Türk Eğitim Derneği’nin burs fonuna aktarıldı.

Öğrenciler Zorbalığa Dur Diyor

Okullarda zorbalığın görülme sıklığı son yıllarda artış göstermekte ve birçok öğrencinin de zorbalıkla bir şekilde karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir.
Bu nedenle TED Ankara Koleji İlköğretim Okulu I. Kademe Kısmı’nda Aralık
ayında “akran zorbalığı” konusunda, II. Kademe Kısmı’nda ise Ocak ayında
“siber zorbalık” konusunda önleyici programlar başlatıldı.
TED Ankara Koleji’nde “Zorbalığa Dur Günü” olarak ilan edilen 8 Aralık
2010 Çarşamba günü, serbest kıyafet günü olması nedeniyle, İlköğretim 1-5.
sınıf öğrenci ve öğretmenleri mavi renkli bir kıyafet veya aksesuar ile okula
gelerek eyleme katıldılar. Zorbalıkla ilgili hazırlanan afişler okulun Kolej Sokağı’na asıldı. Öğrenciler sınıflarında konuyla ilgili kısa filmler izlediler, resimler
çizdiler, şarkı yazarak bestelediler ve buldukları sloganları okul radyosundan
anons ettiler. Sınıf düzeylerine göre farklı uygulamaları barındıran bu program aracılığıyla öğrencilerin zorbalığa dikkatlerinin çekilmesi ve farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Siber Zorbalık

Teknolojinin günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile ortaya çıkan bir zorbalık türü olan siber zorbalık; “bilgi
ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya
da grup tarafından diğerlerine zarar vermek için
tasarlanan kasıtlı, tekrarlanan ve düşmanca
davranış içeren zorbalık türü” olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de henüz bu alanda yeteri
kadar çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle
TED Ankara Koleji’nde velileri ve gençleri siber
zorbalık konusunda bilgilendirmek üzere önleyici bir program geliştirildi. Programın eylem planı kapsamında Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz
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Akbulut, velilere ve lise öğretmenlerine seminerler verdi. Siber
zorbalık konusunda yurtdışı kaynaklı makaleler ve araştırmalar
derlenerek hazırlanan Siber Haber adlı yayın
velilere dağıtıldı. Programın ikinci etabında ise
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
uzmanları, 8. sınıf öğrencilerine anket düzenleyerek siber zorbalık konusunda bilgilendirme
toplantıları yaptılar. Ayrıca okulun koridorlarına
siber zorbalığın da bir zorbalık türü olduğunu
anlatan, internetin güvenli kullanımı konusunda
öğrencilere ipuçları veren afişler asıldı. Siber
Zorbalık programının II. dönem Lise Kısmı’nda
9. Sınıf öğrencilerine uygulanması planlanmaktadır.
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Geleceğin Diplomatları Cenova’da Üstün Başarı Gösterdi
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Politika ve Diplomasi
Kulübü öğrencileri, 23-27 Şubat 2011 tarihleri arasında İtalya’nın Cenova şehrinde düzenlenen 11. GEMUN (Cenova
Model Birleşmiş Milletler) Konferansı’nda üstün başarı gösterdiler. TED Ankara Koleji 11. GEMUN’a Peru Cumhuriyeti’ni
temsilen İdil Yıldırım, Aybüke Barkcın, Batu Aytemiz, Mert
Güney, Can Fenerci, Deniz Selçuk, Elçin Karatay, Hande Pat ve
direktörleri Bürçek Dinçler ve Dilek Göktaş ile katıldı.
Geçen yılki konferansta gösterdiği üstün performans nedeni ile GEMUN Güvenlik Konseyi’nin ikinci oturumunda başkanlık görevini TED Ankara Koleji öğrencisi Can Fenerci yürüttü.
Çevre komitesinde yer alan Deniz Selçuk, “Aşırı Balık Avlanması” konusunda ürettiği çözümlerle “En iyi karar tasarısı hazırlayan ve sunan delege” seçilirken Hande Pat, Uluslararası Adalet Divanı’nda “En iyi savunma avukatı” ünvanına layık görüldü.

7. Üniversite Tanıtım Fuarı Düzenlendi
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde, 24 Aralık 2010 tarihinde 7. Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi. 32 vakıf ve devlet
üniversitesinin katıldığı fuarda öğrenciler ve velileri, üniversitelerin
standlarını gezerek akademik programları, kadroları, sosyal ve
fiziksel olanakları hakkında bilgi aldılar. TED Ankara Koleji’nde her
yıl düzenlenen fuarla, öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek
en önemli kararlardan biri olan meslek ve üniversite tercihlerine
yön verilmesi hedefleniyor.

Roman Karakterleri
Sokak Tiyatrosuyla Hayat Buluyor
TED Ankara Koleji’nde 9. sınıf Dil ve Anlatım dersleri yapıt
odaklı işleniyor. Yapılan yaratıcı
çalışmalar öğrencilerin okudukları romanları daha iyi kavramalarını sağlıyor. Öğrencilerin Dil
ve Anlatım Dersi’nde gerçekleştirdikleri maket ve görsel üretimler 25-26 Kasım’da Lise Kısmı
Kolej Sokağı’nda roman figürlerinin dramatizasyon çalışmaları
ile sergilendi.
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11 UB sınıfları ise dünya edebiyatının baş yapıtlarından
Franz Kafka’nın Dönüşüm
adlı romanında odak figür
Gregor Samsa ve ailesini
sokak tiyatrosu ile canlandırdılar. Bu gösteride bir böceğe dönüşen Gregor Samsa
aracılığıyla öğrenciler, sistemlerin insan varlığına etkisini sorguladılar.
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Bilimsel Projeler Sergisi’nin
İkincisi Düzenlendi
TÜBİTAK Bölge Finallerine Katılmaya Hak Kazanan Projeler

Ted Ankara Koleji’nin
TÜBİTAK Başarısı

TED Ankara Koleji Özel
Lisesi öğrencilerinin Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Bilgisayar, Coğrafya, Tarih ve Sosyoloji dallarında, 2010-2011
öğretim yılı içinde hazırladıkları projeler, 16-17 Mart 2011
tarihlerinde İncek Kampüsü
Lise Spor Salonu’nda düzenlenen “2. Bilimsel Projeler Sergisi”nde sergilendi. Serginin
açılışında Lise Müdürü Aydın
Ünal, Bilim İnsanı Yetiştirme
Programı Koordinatörü Metin
Genç ve 2010 TÜBİTAK Sosyoloji dalı Türkiye birincisi, 12.
sınıf öğrencisi Anıl Öztürk yaptı. Konuşmaların ardından
TED Ankara Koleji Vakfı Genel
Müdürü Sevinç Atabay, projeleri hazırlayan öğrencileri kutlayarak katılım sertifikalarını
verdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Bilimsel Projeler Sergisi’nde 42 öğrencinin toplam
31 projesi sergilendi. Bu projeler arasında TÜBİTAK’ın
düzenlediği
“Ortaöğretim
Öğrencileri Arası Proje Yarışması” elemelerinden geçerek
bölge finallerine katılmaya hak
kazanan 14 proje de yer aldı.

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI

DERS/ALAN

ELÇİN KARATAY
ONUR VARDAR

MATEMATİK

BUFSON'UN İĞNE
PROBLEMİNİN ÜÇ
BOYUTA TAŞINMASI

BERİL ÖNALAN

MATEMATİK

DOĞUŞ DONBAZ
COŞKUN ORKUN
VURAL

ORTHOLOJİK
ÜÇGENLER
VE BOTTEMA TEOREMİ

BİYOLOJİ

ILGIN DOĞAN
GÜLŞAH DURNA

BİYOLOJİ

SADIK ATA
YALÇINKAYA

FİZİK

YAŞAR SİNAN
NASIR

FİZİK

MERT OYTUN

KİMYA

CANSU MESTA

KİMYA

ÖZGÜR ÖZMEN

KİMYA

BURÇAK HAZAL
COŞKUNER GÜLİN
TÜFEKÇİ

COĞRAFYA

ERKNAZ
ECEHAN ERK

TARİH

PROJE KONUSU

KÖPEKLERDE GÖRÜLEN
MEME TÜMÖRLERİNDE
STEROİDLERİN ETKİSİ
HAZIR GIDALARDAKİ
TEHLİKELER
AÇIK HAVA BASINCI KULLANILARAK ELEKTRİK
ENERJİSİ ÜRETİMİ
PİEZOELEKTRİK MALZEME
KULLANARAK KABLOSUZ
VE PİLSİZ BİLGİSAYAR
KLAVYESİ YAPIMI
İNSANLARIN UYKUDAKİ
HAREKETLERİNE
DUYARLI UYANDIRMA
SİSTEMİ

PORTAKAL SUYUNDAKİ
C VİTAMİNİN FARKLI
ETKENLERE GÖRE
DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
ÇÖP SUYUNDA BEKLETİLEN ATIK KURU PİLLERİN KOROZYON HIZLARININ KÜTLE KAYBI YÖNTEMİ
İLE İNCELENMESİ VE ÇÖP
SUYUNDA BİRİKEN AĞIR
METALLERİN ATOMİK
ABSORBSİYON YÖNTEMİ
İLE BELİRLENMESİ
EASYMOVE
BİR DESTANIN STRATEJİSİ:ÇANAKKALE SAVAŞI
ÜZERİNE BİR MEKAN
ANALİZİ

REHBER
ÖĞRETMENİ
ÇİÇEK ÜNAL

MEHMET ŞAHİN
FUAT İSMET
ŞİŞMAN
DEMET İZGÜ
YASİN GÜLER
YASİN GÜLER
YASİN GÜLER
HATİCE ŞENGÖNÜL

SEDEF ERYURT

SALİH KAYA
TÜMAY TİMUÇİN
ASLAN

GÜNEŞ SÖNMEZ

SOSYOLOJİ

HAVVA BEGÜM
KABAGÖZ

MARKOPAŞA:
HALK İÇİN HAFTALIK
SİYASİ MİZAH
GAZETESİ

SOSYOLOJİ

GÜNDELİKÇİ EV İŞÇİLERİ VE SORUNLARI

HANDE KUTLU

UTKU KARATAŞ
UMUT AKYOL

SOSYOLOJİ

AVM ÇALIŞANLARI,
ÖZELLİKLERİ VE
SORUNLARI

HANDE KUTLU

AYLİN ERGÜL
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Liglerde Liderliği
Bırakmıyoruz

2.devre maçlarını oynayan A Erkek Basketbol, A
Bayan Basketbol, A Bayan Voleybol ve A Erkek Voleybol takımlarımız aldıkları başarılı sonuçlarla göz dolduruyor. Takımlarımızın maç programlarını www.tedkolejlilersk.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Tüm
Kolejlileri maçlara davet ediyoruz…

TED Ankara Kolejliler Karatede Avrupa Şampiyonu

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü karate branşı sporcularından Ece Yaşar Avrupa Şampiyonu, Ali Gökhan Alkan ise
Avrupa 5.’si oldu. 24-26 Aralık 2010 tarihleri arasında Kocaeli
ilinde yapılan Ümit-Genç ve 21 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda Ece Yaşar Bayanlar 60 kg Kumite kategorisinde Türkiye
Şampiyonu oldu. (Ece Yaşar’ın üst üste beşinci Türkiye Şampiyonluğu) Diğer sporcu Ali
Gökhan ALKAN ise genç
Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu ve sporcular
Milli Takım seçmelerine girmeye hak kazandı.07 Ocak 2011
tarihinde İstanbul Burhan
Felek Spor Salonu’nda yapılan seçmelerde Ece Yaşar ve
Ali Gökhan Alkan bütün rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonası’nda Ülkemizi temsil
etmeye hak kazandılar.
Sporcular 26 Ocak-09
Şubat 2011 tarihleri arasında
şampiyonaya
hazırlanmak
üzere Milli Takım kampına girdiler. 11-13 Şubat 2011 tarihleri
arasında Sırbistan’ın Novisad şehrinde yapılan 38. Ümit-Genç
ve 21 yaş altı Avrupa Karate Şampiyonasına 46 Ülkeden 908
sporcunun katılımıyla biten turnuvada Ece Yaşar Avrupa Şampiyonu, Ali Gökhan Alkan ise Genç Erkekler Kata kategorisin-
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de Avrupa beşincisi oldu.
Sporcular Ece Yaşar, Ali Gökhan Alkan ve antrenörleri
Murat Çiriş’i Kulüp binasında kabul eden Türk Eğitim Derneği
Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübü Başkanı Önder Bülbüloğlu kendilerini tebrik ederek ödüllendirdiler.
Türk Eğitim Derneği Tam
Eğitim Bursu ile eğitimlerini sürdüren Ece Yaşar ve Ali Gökhan
Alkan’ın uluslararası başarısından dolayı mutlu olduklarını
belirten Türk Eğitim Derneği
Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Sporcularımızı tebrik ediyorum ve çalışmalarımızın karşılığını böyle başarılarla aldığımızı
görmekten dolayı mutluyum.
Eğitimlerini üstlendiğimiz gençlerimizin aldığı her başarı bizi
daha da güçlendiriyor.” dedi.
TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü Başkanı Önder Bülbüloğlu ise “Sporcularımız çok
önemli bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdılar.
Gerek Kulübümüzü gerekse Ülkemizi en iyi şekilde temsil
eden antrenör ve sporcularımızı kutluyorum ve başarılarının
devam edeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.
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Yüzmede Rekor Kırdık
22-26 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Kısa
Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası’nda TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübü yüzücüleri hem rekor kırdı hem de madalyaları
topladı.
Sporculardan 1997 doğumlu Gürem Taşpınar Erkekler 100
metre kelebekte yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Gürem
ayrıca 100 m. serbestte Türkiye 1,‘si 100 m. ferdi karışıkta Türkiye 2.’si ve 200 m. ferdi karışıkta Türkiye 3.’lük madalyalarını
da aldı. 1995 doğumlu Evrim Ersü ise Erkekler 50 m. sırtüstünde Türkiye 2.’si olurken 1993 doğumlu Ceren Metin de
Bayanlar 200 m. kurbağalamada Türkiye 3.’sü oldu. Ayrıca
sporcumuz Evrim Ersü Trabzon’da 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatların’a
katılmaya hak kazanmıştır.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Önder Bülbüloğlu ve Şube Sorumlusu Kutay Davudoğlu sporcuları
tebrik ederek plaketle ödüllendirdi. Sporcularının başarılarından ötürü gurur duyduklarını belirten Başkan Önder Bülbüloğlu sözlerine şöyle devam etti: “Yüzme takımı sporcularımız
okullarıyla paralel yürüttükleri yoğun antrenmanlarla yarışlara
hazırlanıyor. Diğer branşlarda olduğu gibi yüzmede de iddialı
olduğumuzu kanıtlayan sporcularımızı elde ettikleri derecelerden ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Modern Pentatlon Sporcumuzun Başarısı

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü modern pentatlon sporcusu Efe Can Rübendiz, 23-27 Şubat 2011 tarihlerinde Amerika Rancho Mirage kentinde yapılacak olan Modern Pentatlon
Dünya Kupası 1.Tur Yarışması’na katılmaya hak kazanmıştır. Kulübümüzü ve
ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Efecan Rübendiz’in bugüne kadar
aldığı dereceler şöyle: 2005 İtalya-Montepulciano Avrupa Yıldız B Şampiyonası
35., 2005 Fransa- Monaco Dünya Biatlon yıldız B Şampiyonası finali 13.,2006
Almanya-Berlin Berlin Uluslararası yıldız
B şampiyonası 9.,2006 Çek Cumhuriyeti- Prag Avrupa yıldız B şampiyonası
29.,2006 Yunanistan-Atina 1. Balkan yıldız B Şampiyonası
3.,2007 Türkiye-Antalya Avrupa Biatlon Yıldız A şampiyonası
2.,2008 Moskova-Rusya Avrupa Büyükler Şampiyonası 25.(A
grubu),2008 İsveç- Kalmar Avrupa Yıldız A Şampiyonası
40.,2008 Türkiye-Bursa 3. Balkan Yıldız A Şampiyonası
2.,2009 Bulgaristan-Varna Avrupa Gençler Şampiyonası

23.(A.Grubu),2009 İngiltere- Londra Dünya Şampiyonası
30.(B grubu), 2010 Çin- Chengdu Dünya Şampiyonası 24.(A
grubu)
Zor bir dalda yarıştığını ifade
eden başarılı sporcu Efecan Rübendiz sözlerine şöyle devam etti:”5
branşlı bir spor dalını Türkiye şartlarında, elimden geldiğince yapmaya
çalışıyorum. Üniversite ile birlikte
yürütmek her ne kadar zor olsa da,
yaptığım spordan keyif alıyorum.
Keyif almamın en önemli sebepleri,
vücudun çok farklı yönlerini geliştirebilmenin yanı sıra bu sporu TED
Ankara Kolejliler Spor Kulübü adına yapıyor olmaktır. Bize
okuldayken Kolej ruhuyla ilgili çok şey öğretildi ve Kolej adına
yarıştığım her yarışta, takım arkadaşlarımla o ruhu yaşadık ve
yaşattık. Milli takımı birçok kez temsil ettim. Hedefim olimpiyatlarda, hem ülkemi hem de Koleji temsil etmektir.”
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ALÝYEALINEWEDDING

%10

FÝLÝSTÝN CAD. 19/4 GOP./ANK. TEL: 0312 437 20 70
www.aliye.com.tr

ELMAS
UÇLARDA % 3
EKİPMAN % 5

ARMADOR
DANIŞMANL IK
MAK.LTD.ŞTİ.

ESAT CAD.NO:35/5 06660-ÇANKAYA/ANKARA
TEL: 0312 424 04 09
www.armador.com.tr

%10

CAFE
KAHVE

UĞUR MUMCU CAD.NO:12 GOP/ANKARA
TEL: 0312 446 20 51

ÇEŞME LADİN OTEL Temmuz ve Ağustos

PETEK SİTESİ KARŞISI
DALYANKÖY ÇEŞME/İZMİR
TEL: 0232 724 83 27
www.ladinotel.com.tr

Aylarında %10

Diğer Aylar %15

E-LAB TIBBI TAHLİL
LABORATUVARI A .Ş.

%15

MERKEZ: MAÇKA CAD.FEZA APT.NO:1/1
MAÇKA/İSTANBUL TEL: 0212 296 31 58
www.elab.com.tr

ESKİHİSAR SATIŞ
VE SERVİS A.Ş.

HAVAALANI YOLU 7.KM YUNUS EMRE
CAD.NO:1 06145-PURSAKLAR/ANKARA

%10
% 25 İŞÇİLİK
10 PARÇA

FONDİ COLOR FOTOĞRAF
VE VİDEO SERVİSİ

%10

SELANİK CAD.NO:65/1 KIZILAY/ANKARA
TEL: 0312 418 52 61

%10

HO TEL İÇKALE

GMK BULVARI NO:89 MALTEPE/ANKARA
TEL: 0312 231 77 10 www.hotelickale.com

LA VIE ESTETİK LAZER
GÜZELLİK MERKEZİ

%20

BUĞDAY SOK.NO:/2/10 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 467 12 48

MEDYA SANAT
GALERİSİ

%10-15

ÜSKÜP CAD.NO:35 ZEMİN KAT ÇANKAYA/ANKARA
TEL: 0312 428 39 55

%15

KIRMIZI ROUGE
RESTORAN
ARCADIUM AVM TERAS KATI ÇAYYOLU/ANKARA
TEL: 0312 241 66 67
www.kirmizirouge.com
THE ÖMER THE RMAL
TATİL KÖYÜ/AFYON

%20

AFYON KÜTAHYA KARAYOLU 14.KM
AFYONKARAHİSAR TEL: 0312 272 251 50 10
www.omerthermal.com.tr

kolejliler MART 2011

ALLEN
EDM ONDS

%25

ÇANKAYA CAD.NO:28/A ÇANKAYA-ANKARA
TEL: 0312 441 43 73

ATLAS TRANSFER
ULAŞIM HİZM.LTD.ŞTİ.

%20

EMEK 10.CAD.LİPARİS İŞ MERKEZİ NO:32/B
EMEK/ANKARA TEL: 0312 215 24 49
www.atlastranfers.com

CİVAŞ KLİNİK (MA RMARA-MED
SAĞLIK ESTETİK TEK .DAN.VE
EĞ.HİZ.LT D.ŞT İ.

%10

UĞUR MUMCU CAD.NO:61/6 GOP/ANKARA
www.civasclinic.com

DENİZ AT LA NTA
HOTEL ANKARA

NECATİBEY CAD.NO:28 STD SNG ODA BB 100TL, STD DBL
ODA BB 140TL, STD TRP ODA BB
KIZILAY/ANKARA
TEL: 0312 232 58 00 170TL, CRN SNG ODA BB 80TL, CRN
DBL ODA BB 110TL FİYATLAR
www.otelatlanta.com
ÜZERİNDEN %30

EMSEL İNGİLİZ VE BAHÇE
MOBİLYALARI

%40

DEMİRHENDEK CAD.NO:11 SİTELER/ANKARA
TEL: 0312 349 20 00
www.emsel.com

Este Lazer Ankara
dönüşüm sonrası Özel
Bütünsel Sağlık Merkezi
olarak değişmiştir.

ÖZEL BÜT ÜNSEL
SAĞLIK MERKEZİ

%20

ARJANTİN CAD.NO:17/8 GOP/ANKARA
TEL: 0312 467 26 26
www.butunselsaglik.com

%10

ÖZ-TUĞ SİGORTA ARACILIK
HİZ .LTD.ŞTİ.
KENNEDY CAD.NO:28/47 KAVAKLIDERE/ANKARA
0312 427 67 32 - 0312 427 38 06
www.danismaniniz.com

%10

KAPLA N CERTIFICATED
EDUCATION PROVIDER

ATATURK BULVARI NO:125 KAT:2 KIZILAY/ANKARA
TEL: 0312 417 23 82
www.kaplan-turkey.com

LADY MED

%10

BİLKENT PLAZA A3 BLOK A GİRİŞİ 2.KAT
NO:23 BİLKENT/ANKARA TEL: 0312 266 20 60
www.ladymed.net

Peşin Ödemelerde
CAN STEA
SİG.ARA .HİZ .LTD.ŞTİ.

% 5-10

RABİNDRANATH TAGORE CAD. (4.CAD) NO:17/3
YILDIZ ÇANKAYA/ANKARA TEL: 0312 439 65 06
www.canstea.com.tr
GEN-ART KADIN SAĞLIĞI TÜP
BEBEK VE ÜREME
BİYOTE KNOLOJİMERKEZİ

%10

CİNNAH CAD.NO:47/A ÇANKAYA/ANKARA
TEL: 0312 442 68 84
www.genart.com.tr

ÖZEL ARTE HEKİM KÖY
TIP MERKEZİ

%40

10.CAD.NO:61 06810-ÇAYYOLU/ANKARA
www.artesaglik.com

%5

ANADOLU SİGORTA-KEMAL
İNAL SİGORTA VE ARACILIK
HİZ.LTD.ŞTİ.
MİTHATPAŞA CAD.İNAL İŞHANI NO:31/26
KIZILAY/ANKARA
TEL: 0312 433 45 00

%10

BL AND GROUP
İNŞ .TAAH.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
DEMİRHENDEK CAD.NO:48/1-2 SİTELER/ANKARA
TEL: 0312 353 55 88
www.blandgorup.com.tr

%20
%25

ÇAKIROĞLU YAPI
MALZ.TİC.LTD.Ş Tİ.

RÜZGARLI A.EFENDİ SOK.NO:15/F ULUS/ANKARA
TEL: 0312 309 33 22

%10

KA ERGUN HALI
S AN.TİC.LTD.ŞTİ.

BÜLBÜLDERESİ CAD.NO:38/A K.ESAT/ANKARA
TEL: 0312 425 52 98
www.ergunhali.com

KUZEY DORUK
S İG.ARACILIK

%5 %15
%20

ETİ MAH.BİRECİK SOK.GAZİ İŞ MER.
NO:1/133 MALTEPE/ANKARA
TEL: 0312 229 01 54-55

%20

ME DLAB AİLE
DOKTORLUĞU TANI VE
CHECK-UP ME RKEZİ
İRAN CAD.N0:13/13 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 467 19 54
www.medlab.com.tr
MTY DİZAYN-AKRİLİK
TEZGAH

%25

SAMSUN DEVLET YOLU DUTLUK MAH.NO:28
MAMAK/ANKARA
www.mtydizayn.com

DENK TASARIM
REK.ORG.KIR.LTD.ŞTİ.

%30

KONUR 2 SOK.NO:57/C ÇANKAYA/ANKARA
TEL: 0312 418 44 23
www.denktasarim.net

MEGA RESIDENCE HOTEL

KAPI FİYATI

ÜZERİNDEN

TAHRAN CAD.NO:5 KAVAKLIDERE/ANKARA
OTEL
TEL: 0312 468 54 00
www.megaresidence.com
REST.

ANAD OLU
MARKA-PATENT

%50
%10

%20

ANIT CAD.ŞAFAT APT.NO:8/13 TANDOĞAN/ANKARA
TEL: 0312 212 73 20
www.anadolupatent.com
DR.MELTEM ÖZEN
MYLAB TANI MERKEZİ

%40

TUNUS CAD.NO:79/3 KAT:1
KAVAKLIDERE/ANKARA TEL: 0312 468 68 95
www.mylab.com.tr

ŞAFAK PERDE ÇE YİZ
EV TEKSTİL

%20

REŞİT GALİP CAD.NO:53/A GOP/ANKARA
TEL: 0312 437 39 79
www.safakperde.com

indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar

ÖZE L İLGİ L ABORATUARLAR MUAYENE % 20,
GRUBU VE TANI MERKEZİ
TETKİT % 30

KOZA SOK.NO:47/6-8 06700-GOP/ANKARA
TEL: 0312 442 13 00
www.ilgisaglik.com.tr

SNG 90 TL, DBL 130 TL,
TRP 170 TL,SUIT 200 TL,
AİLE ODASI 200
GMK BULVARI NO:96 MALTEPE/ANKARA (KDV DAHİL)
TEL: 0312 232 33 13
www.royalankaotel.com
R OYAL ANKA HOTEL

İŞÇİLİK %15
YEDEK
PARÇA %10

TEKO TO

ESKİŞEHİR YOLU 12.KM.NO:354
ÜMİTKÖY/ANKARA TEL: 0312 236 36 80
www.tekoto.com

%10

YE ŞİMTEKS LTD. ŞTİ.

ABAY KUNANBAY CAD.NO:6/B
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 426 46 52
SUNA KORAT MÜZİK
VE GÜZE L SANATLAR
AKADE MİSİ

% 25, 2 DERS
ÜCRETSİZ

ARJANTİN CAD.NO:17/7 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 468 91 31
www.sunakarat.com

ÖZEL ANKAR A ENDOMER
P EDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ

%20

4. CAD.NO:15/B YILDIZ/ANKARA
TEL: 0312 441 66 00
www.ankaraendomer.com

QUENTEANKA RA

%10

Adres:Filistin Cad. Kader Sok.
No:34/A GOP/ Ankara TEL: 0312 428 36 36
www.quente-ankara.com

FORA APART O TEL-DATÇA

%10

ALİ OSMAN ÇETİNER CAD.NO:11
KUMLUK PLAJI DATÇA/MUĞLA
TEL: 0312 252 712 48 00
www.otelfora.com

STALU BOUTIQUE HOTEL

%25

YEŞİLYURT KÖYÜ KAZ DAĞLARI
ÇANAKKALE
TEL: 286 752 51 50
www.stalu.com.tr

%30

PARK RESIDENCE

ATLIHAN SOKAK NO:4 FENERBAHÇE/İSTANBUL
TEL: 0216 345 71 01
www.parkresidence.com.tr

SOLOMUSIC ANKARA GİTAR VE
AKSESUARLARI

%8

BAYINDIR 1 SOK.NO:27/36 KIZILAY/ANKARA

%10

TÜRK-İNGİLİZ
KÜLTÜR DERNEĞİ
BESTEKAR SOK.NO:32 06680
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 419 18 44
www.tba.org.tr

SINGLE ROOM
75 EURO + KDV
DOUBLE ROOM
95 EURO + KDV

BÜYÜKHANLI
PARK HOTEL

Simon Bolirar Cad. No:32 06650 1-2
Yldız-Ankara
0312 441 56 00 www.parkhotel.web.tr

%40
AFİŞ FİYATLARI
ÜZERİNDEN

HOTEL ETAP MOLA

İZMİR CAD. NO:27 KIZILAY-ANKARA
TEL: 0312 424 18 18
www.hoteletapmola.com.tr

%10

İKSİR RESORT TOWN

KELEBEK MAH. İKSİR RESORT TOWN
DADAY/KASTAMONU 0366 616 10 16 www.iksirresorttown.com

%20

FLEET CAR RENTAL &
LIMOUSINE SERVICES

REFİK BELENDİR SOK.NO:85/5 Y.AYRANCI/ANKARA
TEL: 0312 439 39 26
www.fleetcarrental.net

%30

HARUN ŞAHİN MEN (SATIŞ ÜRÜNLERİ
H AIRDESIGN
HARİÇ)

SİMON BOLİVAR CAD.ABİDİNDAVER
SOK.NO:41/B YILDIZ/ANKARA
TEL: 0312 439 09 52

ERİNMEZ MÜCEVHERAT

ALTIN, PIRLANTA VE
GÜMÜŞ TAKI

%10

MERKEZ: BİLKENT ANKUVA AVM (REAL ÇEŞİTLERİNDE
YANI) 2.KAT NO:63 BİLKENT/ANK. ŞUBE:
%10
TUNALI HİLMİ CAD.KUĞULU PASAJI
NO:18/70 K. DERE/ANK.
TEL: 0312 266 00 19 - 426 73 45
www.erinmez.com.tr

PRIMER SAĞLIK
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

%20

BESTEKAR SOK.NO:47/A-B KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 467 33 55
www.primer.com.tr

SPICE HOTEL

%25

İSKELE MEVKİİ BELEK/ANTALYA
TEL: 0242 715 35 35
www.spice.com.tr

%20

peşin ödeneceklerde
YAŞAM AİLE DANIŞMA
EĞİTİM MERKEZİ

UĞUR MUMCU CAD.NO:87/5 GOP/ANKARA
TEL: 0312 446 76 42 - 0312 446 76 57
www.yasamailedanismanligi.com

HERA OTEL

%25

KÜÇÜK ÇAKIL MEVKİİ KAŞ/ANTALYA
0242 836 30 62
www.herahotel.com.tr

YENİ O TEL

%40

ULUS SANAYİ CAD.NO:5/B ULUS/ANKARA
TEL: 0312 324 61 11
www.hotelyeni.com
İNTEGRA TIBBI
GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

%30

TAHRAN CAD.NO:38 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 446 59 61
www.integramr.com

DÜNYAGÖZ HASTANESİ

TUNUS CAD.NO:28 MUAYENE,TETKİK,GENEL
KAVAKLIDERE/ANKARA
AMELİYATLAR %15
LAZER AMELİYAT %10
TEL: 0312 416 70 00
www.dunyagoz.com

KALLİ MAKİNA MADEN CİLİK
TUR.İNŞ.GIDA İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
ARI SAN.SİTESİ 1472.SOK. NO:99
İVOGSAN/OSTİM/ANKARA
TEL: 0312 394 07 74
www.kallimakina.com.tr

%5

%50

BEST OTEL TURİZM A .Ş.
ATATURK BULVARI NO:195
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 467 08 80 0312 468 11 22
www.besthotel.com.tr
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Suzan ZEYREK
1971 – 1981 yılları arasında Ortaokulumuzda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği yapan emekli öğretmenlerimizden Sayın Suzan Zeyrek vefat
etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Ömer GÜNDEŞ’61
1961 mezunlarımızdan Sayın Ömer Gündeş vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Serpil Süheyla CELTEMEN'66
1966 mezunlarımızdan Sayın Serpil Süheyla Celtemen vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Mehtap AKKAYAN’69
1969 mezunlarımızdan Sayın Mehtap Akkayan vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Mehmet Sabit TUĞSAVUL’71
1971 mezunlarımızdan Sayın Mehmet Sabit Tuğsavul vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Erol ÜN’74
1974 mezunlarımızdan Sayın Erol Ün vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Cihat GÜNEŞ’76
1976 mezunlarımızdan Sayın Cihat Güneş vefat etmiştir.
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Kendisine

Ayşe Atilla KAAN’93
1993 mezunlarımızdan Sayın Ayşe Atilla Kaan vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.
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