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DeğerliMezunlarımız,
TEDAilesi’ninyıllardırhayaliolanTEDÜniversitesinineğitimebaşlamasıiçintümgücümüzleçalışıyoruz.TürkEğitimDerneğiAnaTüzüğündeyeralanDerneğimizinamaçlarındanbirisideÜniversitekurmakolarakbelirlenmiştir.TED,83yılıaşaneğitim
birikiminiyükseköğretimseviyesindedetoplumundahagenişkesimlerineaktarmayıhedeflemekte,ülkemizineğitimyaşamına
sağladığıkatkıları,üniversiteseviyesindedahafarklıboyutlaradataşımakiçinadınavemarkadeğerineuygunbiryapılanmaçalışmasınısürdürmektedir.
Sizlerebilgilendirmeamacıylagönderdiğimize-postalardandabildiğinizgibi2007yılındakurduğumuz“TEDYüksekÖğrenimVakfı”nınardından,2009yılındaTEDÜniversitesininkuruluşukanunlaşmıştır.TEDÜniversitesiileaynıdönemdeüniversite
açmaizinlerikesinleşendiğerüniversitelerinhemenfaaliyetegeçmişolmasınakarşınbiz,bugünekadarherzamankalitelive
öncüuygulamalarıylaeğitimyaşamındafarkyaratanTED’in,açacağıüniversiteiledefarkınıortayakoymasıgerektiğiilkesinden
yolaçıkaraktemkinlivesağlamadımlarlailerliyoruz.Vazgeçilmezilkelerimizolan,eğitimdeöncülükveödünsüzkaliteprensipleriçerçevesindeÜniversitemizineğitimmodelinde“ÖğrenenÜniversite”kavramıbenimsenmişveİngilizceeğitimverebilecekbir
akademikyapılanmaüzerineçalışmalarsürdürülmüştür.
TEDÜniversitesi,ilkaşamada3fakültealtında11bölümdenoluşanbirakademikyapılanmaiçindeolacaktır.Bukapsamda
EğitimFakültesi,İktisadiİdariBilimlerFakültesiveMühendislik-MimarlıkFakültesi,TEDAnkaraKolejinineskilisebinalarındaeğitimebaşlayacaktır.Buyılocakayındabaşlayaninşaatçalışmaları,ilkaşaması6ayiçindetamamlanacakolanbir“Güçlendirme”
projesiveikinci6aylıkdönemdetamamlanmasıplanlananbir“MimariYenileme-Restorasyon”projesindenoluşmaktadırvebu
süreninsonunda“TEDÜniversitesiKolejYerleşkesi”inşaatçalışmalarınıntamamlanarak,2012-2013eğitimöğretimdöneminde
Üniversitemizineğitimebaşlamasıplanlanmaktadır.
Günümüzdeartıköğrencilerkendilerinihayata,işdünyasınadahaiyihazırlayacaköğrenimortamlarıistiyorlarveseçtikleriüniversiteninhayatlarındafarkyaratacakbirüniversiteolmasınıbekliyorlar.TEDÜniversitesi’nitercihedecekgençlereeniyisinisunabilmekamacıylasadece“dersleriçin”değil“öğrenmeiçin”tasarlanmışbinalaryapmayıhedefliyoruz.Buamacımızaulaşmakiçin
ilerlerkensizlereadınızıhepyaşatacakbirfırsatsunmakveelelevererekeniyiyeulaşmakistiyoruz.
Üniversitemizin4bloktanoluşanbinalarına,kütüphanesine,konferansmerkeziveamfilerine,laboratuarveatölyelerine,sınıf,
projeodası,öğrenmesalonugibimüstakilkullanımalanlarınaadınızıvererektarihesilinmeyecekbirimzaatabilirsiniz.TEDÜniversitesininkuruluşaşamasındayeralmak,geleceknesillerebırakacağınızenbüyükmirasınızolacaktır.
Ayrıcabağışyaparakadınızıverdiğinizbinalarvediğerkullanımalanlarıadınızlaanılacak,yapılacakbağışlar,kurumsalbağışçılarımızavergiavantajıdasağlayacaktır.Üniversitemize,kurumlarvergisimükellefleritarafındaninşaedilecekveyainşaedilmiş
olaneğitimtesislerininbağışlanmasıdurumundabağışıyapankurumtarafındanyapılanharcamalarıntamamıkurumlarvergisi
matrahınıntespitindeindirimolarakalınabilmektedir.
Bağışçılaravergiindirimihususu,KurumlarVergisiYasası10.Maddesiçerçevesindehükmebağlanmışbulunmakta,benzerimalikolaylıklardanÜniversitemizgibi“VakıfÜniversitesi”statüsündekiyükseköğrenimkurumlarınındayararlanacağı2547SayılıYüksekÖğrenimKanunundayeralmaktadır.
Sizdebuönemliaşamadabizedestekolmakvetariheimzaatmakistersenizdahadetaylıbilgiiçinbizimleiletişimkurabilirsiniz.

Saygılarımızla,
İzzetF.GÜNEŞ
TEDÜniversitesi
GenelSekreteri
Tel :03124184147
03124184148
izzet.gunes@tedu.edu.tr
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Bülent BAÐDATLI’81
TEDAnkaraKoleji
MezunlarýDerneði
GenelBaþkaný

SevgiliKolejliler,
Etkinliklerle dolu ve oldukça yoğun geçen iki aydan sonra yeni bir sayıda
dahasizinlebuluşmamutluluğunuyaşıyoruz.
23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramımızdamezunveliveçocuklarımızlabirlikteAnıtkabir’iziyaretettik.Coşkuilegeçenbuetkinliğimizde,desteğinibizdenesirgemeyenMezunlarımızaşükranlarımısunuyorum.
HerhaftaçarşambagünüdüzenlediğimizHappyHouretkinliğiyazmevsiminindegelmesiyleKavaklıdereSosyalKulübü’nünbahçesinetaşındı.Gittikçe
kalabalıklaşanbuözelgünlerde,dostluklardahadapekişiyor.
K-İnsanÇalışmaGrubu’nunkatkısıylaHappyHour,farklıbirkimlikkazanmıştır. Ayda bir, Mezunlarımız için faydalı olacağını düşündüğümüz konularda
düzenlenen söyleşilerle, Kolejlileri bir araya getirerek, hoş sohbetlere vesile
olmaktayız.
Bunlardanilkinde6Nisan2011Çarşambagünü,TürkiyePersonelYönetimi
Derneği  (PERYÖN) İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkşen Çetintaş’83 ile daha çok genç Mezunlarımızın katıldığı ”Mülakat, İş Görüşmeleri, İş
Başvuruları”konusundabirsöyleşidüzenledik.
4Mayıs2011ÇarşambagünüHRMİnsanKaynaklarıAnkaraMüdürlüğündenBürgeYıldırımile“İşGörüşmesindeBaşarılıYönetmeler”konusundadüzenlenensöyleşiyinegençMezunlarımızınkatılımıylagerçekleşti.
DevamındabizMezunlarlaaynıçizgiyivegörüşleripaylaştığınainandığımız
AnkaraBarosuBaşkanıSayınProf.MetinFeyzioğlu’nusöyleşiiçindavetettik.
Beklendiği gibi büyük bir katılımla 1 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşen
3.HappyHoursöyleşisindeSayınProf.MetinFeyzioğlu’86,“VatandaşlıkveSeçmenBilinci”konusundafikirvebirikimleriniaktardı.
MayısayındagerçekleşendiğerbiretkinliğimiziseAnkaraTenisKulübünde
düzenlediğimiz Geleneksel Tenis Turnuvamız olmuştur.  200’e yakın katılım ile
gerçekleşenveikihaftasürenturnuvamızınsonunda,üyelerimizindekatılımıile
kupatörenivebarbeküpartisidüzenlenmiştir.Buturnuvanınbaşındansonuna
kadarsorunsuzolarakbitirilmesinde,ATKYönetimivehakemheyetininbüyük
katkısıolmuştur.Derneğimizadınakendilerineteşekkürlerimiiletiyorum.
Mayısayını,GelenekselMezunlarBalosuveKuruFasulyeetkinliğiilekapattık. Cumartesi akşamı gerçekleşen Mezunlar Balosunda büyük bir katılım ve
coşkuvardı.5senelikMezunlarımızdan50senelikMezunlarımızakadarherkes
biraradaydıvebugörüntüKolejruhununvebirlikteliğininenönemligöstergesiydi.ErtesigünüdüzenlenenKuruFasulyeetkinliğindeMezunlarımızyeniokullarını görme, dönem arkadaşlarıyla tekrar buluşma şansı yakaladı. Melamoni
Grubununkeyiflikonseridinlendi,GelenekselKuruFasulyeyendi.GünsonundaisekötühavaşartlarısebebiyleYüksekSadakatKonseriileribirtariheertelendi.
HaziranbaşındadüzenlenenvedernektarihindebirilkolanKolejlilerÇalıştayıise,Mezunlarımızıbirarayagetirerekonlarınönerilerinialmavebuöneriler
doğrultusundadahedeflerimizidahaiyiyakalamaşansınıbizetanımıştır.Katılan
vekatkıdabulunantümKolejlilereteşekkürlerimiiletiyorum.
11HaziranCumartesigünüODTÜKemalKurdaşsalonundagerçekleşen
GelenekselMezunlarOrkestrasıkonseridebizeayrıkeyifvegururyaşattı.YaptıklarıherkonsersonrasındaçıtayıdahadayükseğetaşıyanOrkestramızın,ileri
tarihliperformanslarınıipleçekmekteyiz.
Sözlerimeburadasonverirkenbudergininsizlereulaşmasındabüyükemeğigeçendergikomisyonuüyelerine,dernekprofesyonelimize,yazıvereklamlarıilebudergiyiyaşatantümMezunlarımızaeniçtenşükranlarımısunuyorum.
ÜçaysonradahaaydınlıkbirTürkiye’degörüşmeküzere,herkeseailesiyle
birliktemutluvehuzurlubiryaztatilidiliyorum.

BülentBağdatlı’81
GenelBaşkan
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hayallerimizi gerçekleştirirken…
S. Selçuk PEhLİVANOĞLU
TürkEğitimDerneğiGenelBaşkanı
DeğerliKolejliler,
Hiçbirzamanunutmamalıyızki,Türk
EğitimDerneğiyalnızcabir‘okul’olmanın
çokötesindebirmisyonüstlenmiştir.Bu
misyonun sorumluluğunu taşıyanlar;
yöneticisinden öğrencisine, velisinden
mezununaveöğretmenlerinekadarTED
ailesinintümüyeleridir.BüyükÖnderAtatürkveTürkiyeCumhuriyeti’nikurankadrolar1928tarihindeTürkEğitimDerneğinitabiikisadece“Ülkemizdebirdekolej
bulunsun” diye değil,  eğitime öncülük
etsin, etkin ve yetkin bir rol oynasın ve
geleceğin sigortası olsun hayaliyle kurmuşlardır.BizlerdeTürkEğitimDerneği,
TEDAnkaraKolejiVakfı,SporKulübüve
Mezunlar Derneğimizle
buhayalingerçekleşmesi ve daha da ileriye
taşınması için tam bir
takımruhuvebütünlüğü
içinde çalışmalarımızı
yürütmekteyiz. Gücümüzün ve başarımızın kaynağı, yarattığımız ortak
sinerji,takımruhumuzve
başarı tutkumuz olduğu
kadargerçekleşmesiiçin
azimleçalıştığımızhayallerimizdir.
Bu hayallerin peşindengiderkenvegerçekleşmelerini sağlamak için neler yapıyoruz?Artık,varolanınrutinişleyişinisağlamakla yetinmiyoruz.  Geleceğin ne getirebileceği konusunda öngörülerde
bulunmakyerine,geleceğikurguluyorve
hatta yaratıyoruz. TED Ankara Koleji’nin
İncek Kampüsü’ne taşınması çok uzun
bir süre hayaldi ama gerçekleşti. TED
Üniversitesi’nin kuruluşu bir zamanlar
hayaldi,odagerçekleşiyor.TEDAnkara
Koleji’nin lokomotifliğinde, 23 okul,
17.195 öğrenci, 2.316 eğitim, uzman ve
idaripersoneliylegüçlübirorganizasyon
yapısıiçerisindeçalışmalarımızıyürütüyoruz. Bu sayılara ulaşmak bir zamanlar
hayal bile edilmezken artık her geçen
gündahadaartmaktalar.
Eğitimalanındakiilkveöncüsiviltop-

lumörgütüolarak,bugüngeldiğimiznokta da bir zamanlar hayaldi. Oysa şimdi,
eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri
konusundatoplumdabirfarkındalıkyaratarak ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasınakatkıdabulunarakbualandaki
çok büyük bir boşluğu dolduruyoruz.
Bununensomutörneği,gerekaraştırmalarımızveyayınlarımızgereksedüzenlediğimizyadakatıldığımızbilimselplatformlarda oluşturduğumuz sivil baskı sonucundaortaöğretimegeçişteSeviyeBelirleme Sınavının kademeli olarak kaldırılmasındaoynadığımızetkinroldür.Gerek
bireyleringereksetoplumlarınpotansiyellerininortayaçıkmasınıvedoğruyönlen-

dirilmesini sağlayan sivil inisiyatiftir. Yetkinliğimiz ve deneyimimizle Türk eğitim
sistemi için olmazsa olmaz bir sivil toplumkurumukonumundayız.
Ülkemizingeleceğiiçinyapılacaken
değerliyatırımıneğitimolduğunainanıyoruz.Buinançla,başarılıancakmaddiolanakları sınırlı öğrencilere burs olanakları
sağlıyoruz.Çünkübiliyoruzki,toplumsal
refahherkesineğitimolanaklarındaneşit
şekildeyararlanmasıylamümkünolacaktır. ‘10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık
Türkiye’kampanyasıbuamaçlayürüttüğümüzçalışmalardanyalnızcabirtanesidir. Bu sayıda genç meşale yaratmanın
hayalinikurdukveçalışmalarımızıbuyöndeyürütüyoruz.
Gerek bireysel gerekse kurumsal

katılımın her geçen gün arttığını görmek
TEDailesininbukonudakihassasiyetinin
göstergesiniteliğindedir.Bugençmeşaleler Türk Eğitim Derneği misyonu doğrultusundayani;demokratik,özgürlükçü,
değerleriniveilkeleriniözümsemiş,düşünen,çağdaş,üretkenveyaratıcıbireyler
olarakyetiştirilmektedirler.
Hayallerimizi gerçekleştirmek adına
şevkle ve onurla çalışmalarımızı yürütürken, kimi zaman sorumluluklarını yerine
getirmeden hak sahibi olduklarını düşünenkişilertarafındangereksosyalmedyada gerekse fısıltı gazetesinde asılsız
suçlamalar, eleştiriler, kişisel hınçlar ve
kötüniyetliyakıştırmalaramaruzkalmaktayız.Böyledurumlardabocalamak ve yapamazlık yerine, tam
tersi kurumsal ahlak, inanç ve
ilke merkezli yaklaşımımızla
TED’e aidiyet duygumuz çok
daha pekişmektedir.  Üretmeyen, tam bir eylemsizlik içinde
bulunan, popülizmden beslenen, kimi zaman destek yerine
köstekbileolanbiryapıoluşturmaniyetindekilerinveüstelikbir
de hak talep edenlerin çabaları
boşaçıkmaktadır.
Buhak,ancakveancakAtamızınemanetinesahipçıkmave
hayalini gerçekleştirme peşinde
koşan ve sorumluluğunda olanlar için
geçerlidir. Gandhi’ye göre iki tip insan
vardır; birinci grupta çalışıp iş yapanlar,
ikinci grupta övgüleri toplayanlar. Biz
takım olarak her zaman ilk grupta yer
aldık,almayadadevamedeceğiz.
Bugün, bu belirsizlik düzeyi yüksek
veçalkantılıortamda,ülkemizinTEDmisyonunaherzamankindendahaçokihtiyacı vardır. Ortak değerler etrafında ve
aidiyet duygusuyla birleşmiş TED ailesi
üyeleri, yani siz mezunlarımız, hayallerimizi gerçekleştirmemizde en büyük itici
güçtür. Çalışmalarımızı geleceğe dönük
geri adımlar atmak yerine, hep bir adım
öndeolmayıbaşarmakiçinsürdüreceğiz.
Dahapekçokbaşarılmışhayaldebirlikte
olmakdileğiyle…
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Medeniyet Öncüsü Bir Ülke
Olmayı hedeflemeliyiz

“Dünyadevletivemedeniyetöncüsübirülkeolmayıhedeflemeliyizkibölgenindelideriolabilelim.Bununiçinhoşgörüsüzlük,ötekileştirme,düşmanlık,kingütme,tasfiyeçabası,çatışmagibihastalıklarımızıartıkyenmemizlazım,çünkübuülkehepimizin!”

T

Osman PAKSÜT’70

ED Ankara Kolejinden mezun
olduktan sonra Ankara Hukuk
Fakültesinde lisans eğitimini
tamamlayanOsmanPaksüt,bir
süre avukatlık yaptıktan sonra Dışişleri
Bakanlığında çalışmaya başlıyor ve
çeşitli dış görevlerde bulunuyor. Kamu
hizmetinde bir bürokrat olarak kendi
dalında en üst nokta olan büyükelçilik
göreviniyapanPaksüt,bugünbirhukukçu olarak yine en yüksek yargı organı
olan Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliğigöreviniyürütüyor.Görevyerleri
ve siyasi gelişmeler nedeniyle önemli
dönemleretanıklıkedenOsmanPaksüt,
yaşamınınsatıraralarınıdergimizeanlattı.
TED Ankara Koleji mezuniyetinizden
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine kadar uzanan süreci bizimle paylaşır mısınız?
TED Ankara Koleji Lise Fen bölümünden1969-70öğretimyılındamezun
oldum. İlkokula başlamadan önce okuma-yazma öğrendiğim için beni birinci
sınıfıatlatıp,doğrudanikincisınıfaalmışlar. Hazırlık da okumadığım için hiç yıl
kaybım olmadı ve liseyi bitirdiğimde
henüz 17 yaşındaydım. O yıl Ankara
HukukFakültesinebaşladımve1974yaz
dönemindemezunoldum.Avukatlıkstajı, askerlik ve bir süre avukatlık yaptım
ama dışişleri mesleği daha çok ilgimi
çekti. Dışişlerindeki kariyerime başladığımyıllar,Türkiye’ninABDileilişkiler,Kıbrıs, Ermeni sorunu,  Batılı forumlarda
insan hakları ihlal iddiaları gibi ağır
sorunlarla uğraştığı bir dönemdi. Sonra
komünist sistemin çöküşüne ve yeni
dünya düzeni arayışının hakim olduğu
yıllara tanık olduk. Dünya önemli deği-

şimlergeçirdi,ancakhalaidealbirdünya düzeninden çok uzak olduğumuzu
söyleyebilirim. Bu dönemlerde AGİT
(Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı) ve
NATOgibi,budeğişimlerinmerkezindeki forumlarda uzun süre görev yaptım.
Ülkemin çıkarlarını koruyabilmek için
bazensabahlarakadarsürenmüzakerelerde yer aldığım için kendimi şanslı
addediyorum.Büyükelçiolarakilkgörev
yerim de Bağdat oldu. Bu da Saddam
rejiminin yıkılışı ve yeni bir Irak’ın inşası
çabalarına rastladı. Kısacası, Dışişlerinde görev yaptığım süre içerisinde çok
ilginçolaylaratanıkoldum,önemliolayların içinde yaşadım. Sonra, Finlandiya’da büyükelçi olarak görevli bulunduğum sırada Cumhurbaşkanı Sayın
AhmetNecdetSezertarafındanAnayasa
Mahkemesiüyeliğineseçildim.
Şu anki mevkiinize planlayarak ve
hedefleyerek geldiğinizi söyleyebilir
miyiz?
Benkadereinanırım.İnsangeleceğini ne kadar planlarsa planlasın, hayatta
hedeflediği yere gelemeyebilir ya da
bambaşkabiryeregelebilir.Serbestiradenizle yapabileceğiniz seçimler vardır
bazendeelinizdeolmayandurumlarvardır.Önemliolanilkelerinizvesağduyunuzun yardımıyla kendinizi bilerek, aşırı
hırslarakapılmadan,özveriylevesebatla
çalışarak geleceğinize yön vermektir.
Mesela başarılı iş adamlarına da büyük
saygıduyarımamaişadamıolmayıhiç
düşünmedim, kamu hizmetini tercih
ettim. Kamu hizmetinde bürokrat olarak
kendidalımdaenüstnoktaolanbüyükelçilik görevini yaptım, sonra da bir
hukukçu olarak yine en yüksek yargı
organının üyeliği gibi onurlu bir görev

portre
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nasip oldu.  Hukuk Fakültesindeki
öğrencilikyıllarımdaçokprestijliveyüce
bir makam olarak gördüğüm Anayasa
Mahkemesi üyeliğine bir gün seçilmeyi
aklımdangeçirsemdebunukendimebir
hedefolarakelbettekoyamazdım.
Uzun yıllar görev yapmış tecrübeli
bir bürokrat olarak, Türkiye’nin bölgesel etkinliği ve geleceğine dair
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Belirttiğim gibi, Dışişleri Bakanlığındaki yıllarım dünyada ve Avrupa’da
büyük değişimlerin yaşandığı yıllardı.
GönülarzuederdikiTürkiyebusüreçleriçokdahaiyideğerlendirsinvebugün
dünyada ve Avrupa’da daha farklı bir
konumdaolsun.Neyazıkkikısmenelde
olmayannedenlerle,kısmendeiçvedış
engelleryüzündenönemlifırsatlaryitirildi.BenceAvrupaBirliği’neçoktangirmiş
olmalıydık. Bu durumumuzu sadece
Avrupa’nınsamimiyetsizliğiveçiftestandardı ile açıklamaya çalışmak kadar
büyükyanlışolamaz.AncakTürkmilleti
büyük bir millettir, ülkemiz hepimiz için
güzel bir vatandır. Artık küçülen ve çok
yoğunbiretkileşimiçinegirendünyamızın geleceğinde ulusça bizim de söz
sahibiolmamızgerekir.Türkiye’nininsanıyla,kaynaklarıyla,deneyimiyle,coğrafi
konumuylabupotansiyelivardır.BölgeselliderolmakTürkiyeiçinhedefolmamalıdır. Dünya devleti ve medeniyet
öncüsübirülkeolmayıhedeflemeliyizki
bölgenin de lideri olabilelim. Bunun için
hoşgörüsüzlük, ötekileştirme, düşmanlık, kin gütme, tasfiye çabası, çatışma
gibi hastalıklarımızı artık yenmemiz
lazım,çünkübuülkehepimizin.
Şu anda yapmış olduğunuz görev
hakkında bilgi verir misiniz?
Anayasalarçağdaşanlamdahakve
özgürlüklerigüvencealtınaalanbelgelerdir. Anayasa Mahkemelerinin varlık
nedeni de bu hak ve özgürlükleri korumaktır. Tabiatıyla Anayasa Mahkemeleri
debirermahkemedir,dolayısıylasiyasetledeğil,hukuklauğraşırlar.BendeAnayasa ile verilen görevleri hukuk devleti,
bağımsızvetarafsızyargıilkeleriışığında
yerinegetirmeyeçalışanbirhukukadamıyım. Gelecek yıldan itibaren Anayasa
Mahkemesibireyselbaşvurularıdakabul
etmeye başlayacak. Bu da çok zorlu,
yenibirgörevolacak.

Özel ilgi alanlarınız var mı?
Çok iddialı olmamakla beraber satrançvebriçoynarımçünkübunlarıdiğer
oyunlardan farklı ve bir spor niteliğinde
görüyorum.Birazdaresimyaparım,şimdilik pek vakit bulamıyorum ama ileride
ciddi şekilde zaman ayırmak istiyorum.
KlasikbatımüziğindenTürkhalkmüziği-

başarılı olmanızı kolaylaştırır. En başarılı
işlerveyaenparlakfikirlerherzamanen
lüksdöşenmişbürolardaveyaenyüksek
maaşlı pozisyonlarda ortaya çıkmaz.
Hatta bazen ters orantılıdır diyebilirim.
Sonveenönemliolarak,aslabaşkalarının başarılarını kıskanmamak, ruhsal
enerjiniziboşyereharcamamakgerekir.
TED Ankara Koleji sizin için ne ifade ediyor? Burada aldığınız eğitimin sonraki yaşamınıza etkileri
nasıl oldu?
“Kolejli olmak bir ayrıcalıktır.” Bu
benimsözümdeğil,aslındaayrıcalıklara inanmam. Fakat TED Ankara
Kolejindealdığımeğitiminheralanda
okadarçokyararınıgördümkiayrıcalıkdeğilamabahtiyarlıkolaraktanımlayabilirimKolejliliği.Öğrencilikdönemimde, bazılarını da sevmediğim
yabancı hocalarımdan bile ne kadar
çok şey öğrendiğimi yıllar sonra fark
ettim.MeselaKolejeğitiminin,Dışişleri mesleğinde karşılaştığım ve çoğu
zaman farklı çıkarlar savunduğumuz
Batılıdiplomatlarındüşünceveçalışma tarzını kavramada bana çok faydası oldu. Kısacası: Kolejli olmaktan
memnunum,onurduyuyorum.

ne kadar müziğin her çeşidini severek
dinlerim.
İlerisi için plan ve projelerinizi anlatır
mısınız?
İlerisi için tek söyleyebileceğim şu:
Yararlıolabildiğimvegücümyettiğiölçüde ülkeme hizmete devam etmek isterim.Herhangibirsomutplanımyok.Ama
insanherzamanyeniliklereaçıkolmalıdır
diyedüşünüyorum.
Örnek gösterilecek kariyere sahip biri
olarak gençlere mesleki yaşamlarında
neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle sabırlı olmak, bezginlik ve
nemelazımcılık duymamak, doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri açıkça ve
cesaretle söylemek, bunlar kabul edilmezsedeküsmemekönemlidir.Heryeni
geldiğimgöreve,ogünekadargeldiğim
enönemligörevolduğunainanarakbaşladım. Geçmişe takılıp kalmamak, farklı
çalışma ortamlarının maddi ve manevi
olanaklarınıkıyaslamamak,yenigörevde

Osman PAKSÜT ’70
1953 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve
lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde
tamamladıktan sonra 1974 yılında
Ankara Hukuk Fakültesinden mezun
oldu. 1975 yılında Ankara Barosuna
kayıtlı serbest avukat olarak bir süre
çalıştıktan ve askerlik görevini yaptıktan
sonra 1977 yılında Dışişleri Bakanlığında
çalışmaya başladı. Türkiye'nin Tokyo,
Lefkoşe büyükelçiliklerinde ve Avrupa
Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile
NATO Daimi Temsilciliklerinde katip,
başkatip, müsteşar ve daimi temsilci yazmanı olarak çeşitli dış görevlerde; AGİT
Daire Başkanı, Birleşmiş Milletler İşleri
Genel Müdür Yardımcısı gibi merkezi
görevlerde bulundu. Kasım 2002'de
Bağdat Büyükelçisi, Kasım 2004'te de
Helsinki Büyükelçiliği görevini yürüttü.
Helsinki Büyükelçisi iken, Temmuz
2005'te 10. Cumhurbaşkanı tarafından
üst düzey yönetici kontenjanından
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçildi.
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Kolejliler Çocuklarıyla Birlikte Anıtkabir’de
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiÜyeleri23NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarıyla beraber
Anıtkabir’iziyaretederekUluÖnderAtatürk’übirkezdahasaygıylaandılar…

Kariyer Sohbetleri Devam Ediyor

Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU’86

Bürge YILDIRIM

kolejliler HAZİRAN 2011

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tarafından
düzenlenenkariyersohbetleridevamediyor.
6 Nisan 2011 tarihinde Kavaklıdere Sosyal tesisinde
gerçekleştirilen ilk seminerde, Personel Yönetimi Derneği
YönetimKuruluBaşkanıİlkşenÇetintaş,“KariyerYönetimi”
konulu bir seminer verdi. 5 Mayıs 2011 tarihinde yapılan
seminerde ise “İş Görüşmesinde Başarılı Yöntemler”
konusunda HRM İnsan Kaynakları Ankara Müdürlüğü’ndenBürgeYıldırımkatılımcılarıbilgilendirdi.
SonolarakAnkaraBarosubaşkanıMetinFeyzioğlu,1
HaziranÇarşambagünü“VatandaşlıkveSeçmenBilinci”
konulubirsöyleşigerçekleştirdi.
HappyHouröncesigerçekleştirilenseminerlerinardındankonuşmacılara,DernekBaşkanıBülentBağdatlıtarafındanbirerplaketverildi.

İlkşen ÇETİNTAŞ
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Dernek Üyelerinden Pembe Köşk’e Ziyaret
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyeleri 14 Mayıs
günüPembeKöşk’ebirziyaretgerçekleştirdiler.Ziyaretesnasında,İsmetİnönü’nünkızıÖzdenTokerdemisafirperverliğiyleDerneküyelerineeşliketti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1925 yılından vefatına kadar 48 yıl
yaşadığıPembeKöşk,günümüzdehermillibayramhaftalarındaMüze-Evolarakziyareteaçılıyor.

Kolejliler happy hour’un
Sıcak Atmosferinde Buluşuyorlar

kolejliler HAZİRAN 2011
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10. Geleneksel Tenis Turnuvası Yapıldı

TURNUVA SONUÇLARI
TekErkeklerMaster
1.TuranUyar
2.MertGerçeker
TekErkeklerA
1.LeventKoç
2.ErginFikirmen
TekErkeklerB
1.HalitKurşun
2.HamdiÇelik
TekErkeklerC
1.MahmutAytekin
2.MuratÖztabak
TekBayanlarA
1.GüneşDurmuş
2.GünnurKubin
TekBayanlarB
1.PervinDanışıkÖz
2.EvrenSoytok

TekBayanlarC
1.TülayKaratepe
2.GökçeKazancıoğlu
KarışıkÇiftlerA
1.ManolyaÇetinkaya/KemalÇetinkaya
2.GülsuŞener/TunaBoylu
KarışıkÇiftlerB
1.NurayYılmazkurt/OkanYılmazkurt
2.GülayIşık/GüngörKan
ÇiftBayanlarA
1.ZeynepTopluoğlu/GülbesteKaya
2.ElvanYurtçu/ÖzdenGenç
ÇiftBayanlarB
1.BelginŞahin/NezehatSeferoğlu
2.SedaYalvaç/NagihanDönmez
ÇiftBayanlarC
1.EbruYaraş/SesilAtalay
2.AliyeYalçın/HaticeAcuner

HAZİRAN 2011 kolejliler
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Mezunlar Orkestrası Yaz Konseri
TEDAnkaraKolejiMezunlarOrkestrasıYazKonseri11HaziranCumartesigünü,ODTÜKültürveKongreMerkeziKemalKurdaşsalonunda,ŞefAhmetÜnlüyönetimindekatılımcılarınyoğunilgisiylegerçekleştirildi.DuyguÖzgeOğuz’unsunumuveSantiagoLope’ninGallitoadlıeseriylebaşlayankonserdeAnılSamiÖnen,FikriminİnceGülü;ZeynepEryaman,NefesinNefesime
veAlpAtabay’daMyWayşarkısınıseslendirdi.KonsergelenekselolarakKolejMarşınınsöylenmesiylesonbuldu.
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Kolej ile onur duymak...

Prof. Dr. Celal GÖLE
A.Ü.SiyasalBilgilerFakültesi
(Mülkiye)Dekanı

İrfan ocağımız TED Ankara Koleji,
Anadolu’un bozkırında görkemli bir eğitimyuvasıdır.
TürkEğitimDerneğiveonuntarafındankurulanAnkaraKolejiAtatürkCumhuriyeti’nesahipçıkan,AtatürkCumhuriyeti’niyaşatançağdaşKolejlileryetiştirerek Cumhuriyet tarihimizde çok önemli
bir yer edinmiştir. İnanıyorum ki, okulumuz bu misyonunu gelecekte de en iyi
şekildesürdürecektir.
EğitimveöğretimineAnkara’nınKızılay semtinde başlayan sonra da Kolej
semtindesürdürenokulumuzunşuanda

TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiOnurKurulu

bulunduğu İncek Yerleşkesi mutlaka
ama mutlaka bütün Kolejlilerin görmesi
gerekenmuhteşembireğitimyuvasıdır.
Birhocaolarakaçıkyürekliliklebelirtmek isterim ki, okulumuzun şu anda
İncek’te bulunan tesisleri ortaöğretim
kurumları için düşünülen uluslararası
standartların çok üstündedir. Eminim ki,
bu durum tesislerimizi gezen her Kolejli
içinbironurkaynağıdır.
Okulumuzun kurucusu Tük Eğitim
Derneğideülkegenelindeyaptığıeğitim
yatırımlarıyla okulumuz gibi 23 ilde yeni
kolejlerin açılmasını sağlamıştır. Bu eği-

tim yatırımlarıyla Büyük Önderimiz Atatürk’ünçizdiğiyoldaoluşan“KolejFelsefesi”ni ülkemize yayma konusunda çok
önemli adımlar atmıştır. Bu eğitim yatırımlarının ülkemizin her noktasında gerçekleştirilmesi, hiç şüphesiz “Kolej Felsefesi”kadar,bufelsefeninçıkışnedeni
olan Atatürk Cumhuriyeti’nin korunmasında, yaşatılmasında ve yüceltilmesindeönemlikatkılarıolacaktır.
Geçen yıl kurulan ve bir yıl içinde
“ButikÜniversite”olarakeğitimveöğretimfaaliyetinebaşlamasıplanlananÜniversitemiziledebufelsefeyeolankatkılarımızgiderekbüyüyecektir.
Cumhuriyet tarihimizle özdeşleşmiş
TürkEğitimDerneğiveAnkaraKolejimizinbunoktayagelmesindeemeğigeçen
herkeseşükranlarımısunuyorum.
Annem, şahsım, kızım ve torunumla
dört nesil bir Kolejli olarak camiamızla
onur duyduğumu sizlerle paylaşmaktan
mutlulukduyuyorum.
Sevgivesaygılarımla.
Prof.Dr.CelalGÖLE
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneği
OnurKuruluÜyesi
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İlk Çalıştay Gerçekleştirildi
Kolejliler Çalıştay’ı Serdar Bilecen ‘83 moderatörlüğünde 4 Haziran
2011tarihinde;“İletişim”,“Etkinlikler”,“YönetselveParasal”konularıiçeren3anabaşlıkaltındayapılarak;yönetimolarakserbestpaylaşımteşvikedilerektümkatılımcılarınsoruntespitleriveönerilerialındı.
KATILIMCILAR
Adı

Soyadı

1.Gizem
2.Şahika
3.ArsanSavaş
4.Gülseren
5.F.Zerrin
6.Mustafa
7.İremAksoy
8.Çağlar
9.Leyla
10.ÇağrıNadir
11.Elif
12.Alpİlker
13.Aydan
14.Ceyda
15.Serhat
16.Deniz
17.Değerhan
18.Koray
19.MehmetOktay
20.Ebru
21.Sibel
22.AliAnıl
23.M.Kutluhan
24.Tamer
25.EkremErdal
26.Özgür
27.Azmi

Kumaş
Başer
Arpacıoğlu
Orhon
Dağcı
Ünsay
Çetin
Kurç
Baştav
Akalın
Kansu
Ersi
Özkazanç
Edik
İpek
Gümüşel
Usluel
Çeyrek
Kallioğlu
Vural
Oğuzutku
Yunatcı
Olcay
İşcen
Bektaş
Eralp
Kişniçci
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Mezuniyet Yılı
2004
1971
1961
1949
1971
1966
1993
2002
1982
1993
1981
1990
1979
1991
1992
1984
1988
1996
1987
1990
1989
1995
1993
1987
2003
1993
1972
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dĂƔƉŦŶĂƌDĂŚ͘ϮϴϬϬĂĚ͘EŽ͗ϱϬϲϴϯϬ'ƂůďĂƔŦŶŬĂƌĂ
dĞů͗ϰϰϰϬϵϱϴ'Ɛŵ͗ϰϰϰϬϵϱϴ&ĂŬƐ͗Ϭ;ϯϭϮͿϰϭϴϳϰϰϭ
dĞů͗ϰϰϰϬϵϱϴ'Ɛŵ͗ϰϰϰϬϵϱϴ&ĂŬƐ͗Ϭ;ϯϭϮͿϰϭϴϳϰϰϭ
ǁǁǁ͘ŬŽůĞũ͘ŽƌŐͲƵǇĞůŝŬΛŬŽůĞũ͘ŽƌŐ
ǁǁǁ͘ŬŽůĞũ͘ŽƌŐͲƵǇĞůŝŬΛŬŽůĞũ͘ŽƌŐ
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Behzat Gerçeker

Türk Eğitim Derneği ile El Ele

Y

aklaşık18yıldırENBEOrkestrası’nın şefliğini yapan Behzat
Gerçeker, sosyal sorumluluk
anlayışı ile 2011 yılı boyunca
Türk Eğitim Derneği’nin (TED) başarılı
amamaddiimkansızlarnedeniyleeğitim
hakkından yoksun kalan çocuklar için
düzenlediği“10.000GençMeşaleDaha
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Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek
verecek.
TED’in bu yılki yüzü olan Behzat
Gerçeker,1993yılındakurduğuveşefliğini yaptığı ENBE Orkestrası’yla birlikte
geçtiğimiz günlerde anlamlı bir organizasyona imza attı. TED Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu’nun ev sahipliğinde 20

Nisan2011tarihindeLütfiKırdarAuditorium’da bir yardım konseri düzenlendi.
Aynı zamanda Behzat Gerçeker’in
orkestra ile birlikte hazırladığı “Kalbim”
adlıalbümündelansmanıolmaözelliğinitaşıyangecedealbümesesleriyledestek veren Ajda Pekkan, Ziynet Sali ve
MustafaCecelidesahneyeçıktı.

SanatçıBehzatGerçeker,buanlamlıorganizasyonuveENBEOrkestrası’nın
çalışmalarınıanlattı.
Türk Eğitim Derneğinin bu yılki yüzüsünüz ve geçtiğimiz günlerde Dernek
için önemli bir organizasyona imza
attınız. Bu organizasyonla ilgili detayları bizimle paylaşır mısınız?
Türk Eğitim Derneğinin yüzü olmak
benim için çok anlamlı çünkü; benim
müzikyolculuğumdakienönemlihedeflerimdenbiridekabiliyetivehevesiolan
gençlerenekadargüvendiğimigösterip,
onlara yeni ufuklar açmak ve fırsatlar
tanımakolduğuiçinamaçlarımızınbirbiriyleçokiyiörtüştüğükanısındayım.
20 Nisan 2011 tarihinde Lütfi Kırdar’da  “Kalbim” albümümüzün tanıtım
konseriniTürkEğitimDerneğinin“10.000
GençMeşaleDahaAydınlıkTürkiyeProjesi” kapsamında yaptık.  Bu projenin
amacı, Türkiye genelinde başarılı fakat
maddiimkanasahipolmayançocukların
6. sınıftan itibaren üniversite bitimine
kadarhertürlümaddivedemaneviihtiyaçlarınınkarşılanabilmesidir.Konserden
eldeedilentümgelir,buprojeyeaktarılmıştırve60çocuğunbuimkandanfaydalanmasısağlanmıştır.Bu,hembenim
içinhemdebualbümdebizimleişbirliği
yapan tüm sanatçı dostlarım ve birlikte
çalıştığım ekip arkadaşlarım için çok
gurur verici ve anlamlı bir organizasyon
olmuştur. Türk Eğitim Derneği ile el ele
vererek yaptığımız bu organizasyonda
bizi yalnız bırakmayan sanatçı dostlarımıza ve müzikseverlere çok teşekkür
ediyorum.

Orkestra’nın çok geniş bir repertuarı
bulunuyor; opera aryalarından popüler müziğe kadar hemen hemen müziğin her dalında eserler seslendiriyorsunuz. Geniş bir repertuarı tercih
etmenizin nedenleri nelerdir?
Biz, müziğimizle her kesime hitap
etmek, her tarzdan müziği en kaliteli
şekilde icra edip müzikseverlere o şekilde dinletmek
ENBE Orkestrası’nın “TED’in bu yılki yüzü olmak ve topluma faydalı arzusunda olduğumuz için
içerisinde yer aldığı işleryapmakbenimiçinçokgururverici…”
böylesine geniş bir müzik
başka sosyal sorumluyelpazesinitercihediyoruz.
luk projeleri bulunuyor
birçalışmaydı,ikincialbümümüzMustaDiğer orkestralardan farklı olarak nasıl
mu?
fa Ceceli’nin seslendirdiği “Unutamam”
bir
misyon üstleniyorsunuz?
Tabiikibaşkaprojelerdevar;müm- ve Aslı Güngör’ün seslendirdiği “Kalp
Biz,yaptığımızişesadeceticaribağkünolduğuncasosyalsorumlulukproje- KalbeKarşı”şarkılarıileçıkışyaptığımız
lamda
bakmıyoruz. Gençlere ne kadar
lerindeyeralmakbizimutluediyor.
“ENBE Orkestrası” albümümüz, ardıngüvendiğimizigösterip,bukonuyayeteOrkestranın kuruluş öyküsünden baş- dan“Martılar”adlısinglealbümümüzve neklivehevesliolangençlereyeniufuklayarak, çalışmalarından ve çıkardığı son olarak da “Kalbim” albümümüzdür. laraçıp,onlarafırsatlartanıyor,tecrübeŞimdi sırada yepyeni çalışmalarla çok lerimizipaylaşıyoruz.
albümlerden bahseder misiniz?
güzel
bir albüm daha var. Bununla ilgili
1993yılındaENBEOrkestrası’nıkurİlerisi için projeleriniz nelerdir?
çalışmalarımızsonhızıyladevamediyor.
dum.18yıldırENBEOrkestrası’nınkuruYabancıstarlarlasahnealıp,yurtdışıcusuveşefiolarakçalışmalarımadevam Kısa bir süre sonra yine çok güzel ve
naaçılmakvedeTürkiye’yieniyişekilde
ediyorum.BarryWhite,RichardClayder- yenibiralbümümüzledahamüziksevertemsiledip,adımızıdünyayaduyurmakman,GoranBregovic,LucianoPavorotti, lerinkarşısınaçıkacağız.
tır.
PlacidoDomingo,MonicaMolinaveen
sonünlüşarkıcıvegitaristJoseFeliciano
ilekonserlerverdik.AjdaPekkan,Sezen
AksuveMustafaCeceligibiTürkmüziğininsevilenustasanatçılarıyladabirlikte
sahnealıpkonserlervermekteyiz.
Albümlere gelince; ilk albümüm
“Düşler” düşlerimi müziğime aktardığım

HAZİRAN 2011 kolejliler

Kırmızı
Lacivert

gece

TEDAnkaraKolejimezunları19Mart2011tarihinde İstanbul’da Tarabya Torch’ta bir araya
geldi. Kırmızı-Lacivert gecesinde, Latin Jazz
Therapy Orkestrası geceye renk kattı. Gece
boyunca mezunlar da sahnede orkestraya
eşlikettiler.
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1970-76 Kolej Mezunlarının Yeni Platformu
1974KolejMezunlarınınhobiolarakbaşlattıkları
tiyatro çalışmaları, artık bir alışkanlık haline geldi.
Katılımcılar, yapılan toplantıları
bir platforma taşıma ihtiyacı
hissederek,1970-76’lı Kolej
Mezunlarının
desteklediği
50+ ismi verilen bir platform
oluşturdular.
Bu platform, pek çok
konuda profesyonel bilgiler
aktarmayavefarklıaktivitelere imza atmaya başladı. Bu
aktiviteler arasında 50+
yoga, tiyatro, meditasyon
çalışmaları gibi pek çok
daldan etkinlikler bulunuyor. Üyeler bu etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.
50+ çatısı altında yapılan aktivitelerin yanı sıra
50plus.com.tr adlı web sitesi ile üyelerinin mesleki
bilgilerini paylaştıkları, yaşama dair çeşitli bilgilerin
(sağlık,seyahat,moda,hobi,kültür-sanat)yeraldığıbirsiteoluşturuldu.
İlgiduyan,meslekibilgilerinipaylaşmakisteyen
tümKolejliler,50+platformuylailetişimegeçebilirler.

50+

50 PLUSLAR
TİYATRO KURS EĞİTİMİNE BAŞLADI

www.50plus.com.tr

Ankara’da Bir İlk

Mayıs başında samimi bir kokteyl ile açılışı yapılan me&designers
dünya çapında ödüllü birçok Türk tasarımcının kreasyonunu tek bir
mekandabirleştirerekAnkara’dabirilkeimzaattı.Sonderecesamimive
sıcakbirortamdasunulankalite,estetikvefarklılıkiçerigirdiğinizilkanda
farkediliyor.Hazırkreasyon,özelzamanlariçintasarlanmışşıkmodeller
ve aksesuarlar göz kamaştırıyor. Demet Aydın’83 tarafından açılan
me&designers’aKolejlilerolarakbaşarılardiliyoruz.

Kolejliler Profesyonel Hayatta Buluşuyor
Size uygun iş ilanlarını görmek için
http://www.xing.com/net/kolejliler
Hala üye olmadıysanız http://www.xing.com/net/kolejliler adresinden
grubumuza kolayca üye olabilirsiniz.

NOT: Kişisel bilgilerin güvenliği konusunda TED Ankara Koleji Mezunları Derneği herhangi bir sorumluluk
üstlenmemekte olup, XING-TED Ankara Koleji Mezunları Derneği grubuna üye olan tüm bireysel üyeler XING
AG'nin gizlilik koşullarını kabul etmektedir. Tüm üylelerimizin kişisel bilgilerini beyan etmeden önce gizlilik kurallarını okuyup, gizlilik ayarlarını yapmaları gerekmektedir. Siteyi kullanmaya başladığınız ve kişisel bilgilerinizi
gönderdiğiniz andan itibaren XING AG gizlilik kurallarını kabul etmiş sayılmaktasınız.
LÜTFEN GİZLİLİK AYARLARI İÇİN (http://www.kolej.org/xinggizlilikayari.ppt)
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Elektromanyetik Kirlilik
ve Biyolojik Etkileri-2
Prof. Dr. Nesrin SEYhAN
GaziÜniversitesiTıpFakültesi
BiyofizikAnabilimDalıKurucuBaşkanı

C

eptelefonukullanankişinin
EMalandanetkilenimi,baz
istasyonu yakınında yaşayanlarınbazistasyonukaynaklı EM alandan etkilenimden daha
fazladır.Bazistasyonlarıceptelefonlarından daha düşük düzeyde radyasyonyaymaklabirlikte,buyayılımın
sürekli olması önemlidir. Bu nedenle
2003yılındabazistasyonlarınayakın
yerlerde yaşayan çocuklarda lösemi
ve diğer kanserlerin araştırılması
amacıyla bir çalışma başlatılmıştır.
Polonya’dayüksekdüzeydeRFalanlara maruz kalan askerlerde kanser
hızınınbeklenendenikikat,lösemive
lenfomagörülmesıklığınınaltıkatfazla olduğu saptanmıştır. Avustralya’da
TV kulesine yakın yerlerde yaşayan
çocuklarda, çocukluk çağı lösemi
görülmesıklığınıntoplumagörefazla
olduğu bulgulanmıştır. İngiltere’de
başkabirçalışmadabenzersonuçlar
bulunmuştur. İtalya’da, yüksek güçte
radyo vericisinin yakınında yaşayan
çocuklarda,çocuklukçağılösemisıklığınınyüksekolduğuraporedilmiştir.
Amerika'da250.000telefonabonesindebiryıllıkmortalitedeğerlendirilmiş,
budönemdeçokküçükdeolsabeyin
kanserinden ölüm sayısının arttığı
belirlenmiştir. Artış istatistiksel olarak
önemli olmamakla birlikte, bu etkinin
olmadığının da kanıtlanmaması,
maruzkalınansüreninkısalığıdagöz
önünde bulundurularak, “İhtiyat İlkesi”negöredavranılmasıgereğiniortayakoymaktadır.İhtiyatilkesi,EMalanların zararları kesin kanıtlanıncaya
kadarihtiyatlıyaklaşımıönerir.
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Ceptelefonu-beyintümörüilişkisini
inceleyen INTERPHONE çalışması 13
ülkede yapılmış ve 7 yıl sürmüş olup,
10yılvedahafazlasüreyleceptelefonukullananbinlercehastaincelenmiştir. Çalışmada beyin tümörü oluşumunun, cep telefonu kullanmayanlara
göre 1,5 kat arttığı belirlenmiştir. 1000
adet Akustik nöroma hastası, 6000
adetgliomavemenenjiyomhastasıve
600adetkulakaltıtükürükbezihastası
çalışılmıştır. Çalışma uzun süreli ve
sürekli cep telefonu kullanan,  30–59
yaş aralığında çalışan kesim ile yapılmış, araştırma bölgesi olarak, bu teknolojinin en erken girdiği Kuzey Avrupa'nıngenişkesimleriilediğerkıtaların
kentsel alanları seçilmiştir. INTERPHONE çalışmasına katılan ülkeler; Avustralya,Kanada,Danimarka,Finlandiya,
Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve
İngiltere’dir. Danimarka, Finlandiya,
Norveç,İsveçveİngiltere’deverianaliziyapılmışve10yılvedahafazlasüredir cep telefonu kullananlarda glioma
riski arttığı ve gliomanın cep telefonu
kullanılan kulak civarında gözlendiği
açıklanmıştır.İsveç’teyapılanbaşkabir
çalışma ve beş ülkede yapılan analiz-

de,tektaraflıakustiknöromaartışısaptanmıştır.Kırsalkesimdeceptelefonları
kullananlarda beyin kanseri riskinin,
şehirde yaşayanlara göre daha fazla
olduğusaptanmıştır.Kablosuztelefonlarla ilgili olarak da sonuç aynıdır.
İsveç’tebirçalışmadaceptelefonukullananlardaakustiknöromariskininarttığı,ekolarakburiskinkablosuztelefon
kullananlardadaolduğubulunmuşken,
başkabirçalışmadagliomavemenenjiomada bir artış gözlenmediği bildirilmiştir. 1997-2003 yılları arasında beyin
tümörü nedeniyle tedavi altına alınan
bireylerde tümör oluşumu ile cep telefonuvekablosuztelefonkullanımıilişkilibulunmuştur.
Sonyıllardaoldukçayoğungörülen
alzheimer,parkinson,MS,beyintümörlerigibibeyinrahatsızlıklarınınnedenlerindenbirininEMradyasyonolupolmadığı,2000'liyıllarınönemlibilimselaraştırma konularından birini oluşturmaktadır. ELF elektrik ve manyetik alanların
biyolojik etkilerine üzerine çok sayıda
çalışmamevcuttur.ELFmanyetikalanların,Ekim2001’deIARC(International
Agency for Research on Cancer-Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı) tarafından 2B sınıfı olası karsinojen olarak
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tanımlanması,GaziBiyofizikAnabilim
Dalı’nın Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ile birlikte 9-11 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul’da yaptığı  ‘Sensitivity
ofChildrentoElectroMagneticFieldsÇocukların Elektromanyetik Alanlara
Hassasiyeti’toplantısında;WHO’nun,
ELFmanyetikalanlarınçocuklösemisini 2 katı artırdığını tüm dünyaya
duyurması,RFveELF’ninsağlıketkilerine yönelik araştırmaların önemini
birkezdahavurgulamıştır.İnsanlarda
yapılanlaboratuarçalışmalarındaELF
EM alanların, kan biyokimyası ve
hematolojisinde sapmalara neden
olduğu, nöroendokrin sistemde hormon salgılanmasını, sindirim sistemini, kardiyovasküler sistemde kan
basıncıveEKGpotansiyellerinietkilediği, sinir sisteminde EEG dalga
potansiyelinde değişim oluşturduğu,
davranışdeğişimlerinenedenolduğu,
derisıcaklığınıetkilediği,fibroplastlardaDNAsenteziniartırdığıgözlenmiştir.EvlerdeELFmanyetikalanseviyelerindeki artışla depresyon arasında
ilişkibulunmuştur.YGH(YüksekGerilimHattı)yakınındayaşayanlardabaş
ağrısı,depresyon,halüsinasyonoranı
istatistiksel olarak önemli derecede
yüksek bulan çalışmalar vardır. ELF
EM alanlara maruz bırakılan deney
hayvanlarında (maymun, kobay, fare,
sıçan ve tavşan) saptanan nötrofil,
lenfositvelökositsayılarındaazalma,
beyinde biyokimyasal ve yapısal
değişimler, seratonin ve dopamin
seviyelerinde azalma gibi bulgular
mevcuttur. ELF alanlardan en çok
etkilenen dokular iletkenlik özelliklerine göre beyin sıvısı ve kan, ikinci
derecede etkilenen dokular ise göz
sıvısı, tiroid, kas, gastrointestinal sistem,prostatvetestislerdir.ELFManyetik alanlar melatonin sentezini
yavaşlatarak uyku düzeninin bozulmasınanedenolmaktadır.Bilgisayar
sistemleriilegeceçalışankadınlarda
yalpan çalışmalarda çalışma süreleri
ile meme kanseri olma riski ilişkili
bulunmuş, melatonin ve östrojen ilişkisiirdelenmiştir.RFalanlardaençok
etki gözlenen dokular ise metalik
implantlar,dizkapağı,gözlensi,beyin
gibidokulardır.

Cep telefonu kullanımına
yönelik öneriler
1- Acildurumlardışındaceptelefonlarkullanılmamalıvemümkünolan
herdurumdaceptelefonuyerinesabit
telefonlarkullanılmalıdır.
2-Ceptelefonukullanılırkenkulaklık kullanılmalıdır. Kulaklığın kullanılmadığıdurumlardahoparlörmoduile
konuşulmalıdır.
3-Özelliklebüyümesivegelişmesisürençocuklardaceptelefonukullanım yaşının geciktirilmesi gereklidir.18 yaşın altında çocukların cep
telefon kullanması önerilmemektedir.
Çocukların ve bebeklerin eline cep
telefonlarıoyunamaçlıverilmemelidir.
4-Hamilelerinvekalppilitaşıyıcılarınınceptelefonukullanmasıönerilmemektedir.
5- Cep telefonu ile konuşmalar
mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı
vedahaçokkısamesajlardanyararlanılmalıdır. Numara çevrildikten sonra
hatbağlanıncayakadartelefonvücuttanuzaktatutulmalıdır.
6- Cep telefonuna gelen arama
durumunda önce telefon açılıp sonra
kulağa götürülmelidir.  Cep telefonu
ile kulak arasına minimum 1-2 cm
mesafekonulmalıdır.
7-CeptelefonualırkenSARdeğeridüşükolantelefonlartercihedilmelidir.
8-Ceptelefonlarınınözelliklekalp,
beyin,böbrekgibiorganlardanuzakta
taşınmasınaözengösterilmelidir.
9-Bebekodaları,yatakodalarıve
çocukların yakınında cep telefonu
bulundurmamalıdır.
10-Uyurken cep telefonları kapatılmalı, kapatılmayacaksa başucundanolabildiğinceuzağakonulmalıdır.
11- Otobüs, trenler, metro hatları
v.b.toplutaşımaaraçlarındaceptelefonlarıkapalıkonumdatutulmalıdır.
12- Petrol istasyonlarında cep
telefonukullanılmamalıdır.
13- Kablolu internet kullanılması
tercih edilmelidir. “Kablosuz internet’in kullanılmadığı sürece kapalı
tutulmasınaözengösterilmelidir.
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AnkaraBarosuKadınlaraDestekVeriyor

Türkiye’dekadınitiliyor,kakılıyor…
Dövülüyor,sövülüyor…
Aşağılanıyor,alaşağıediliyor…Taciz
ediliyor,tecavüzediliyor…
Gözgöregöreölümeterkediliyor…
Öldürülüyor…
Sadecekadınolduğuiçin;sessizve
çaresizolduğuiçin;hakyerinibulmadığı
içinişyerindesaldırıyauğrayan,evinde
şiddetgören,sokaktaöldürülenbinlercekadınvar.
Amaşimdikadınınavukatıvar…

A

nkara Barosu önderliğinde
başlatılanGelincikProjesi,sosyalhaklarındanmahrumbırakılan, şiddete, tacize, istismara
uğrayan çocuklara ve kadınlara yardım
eliuzatabilmekamacıylahayatageçirildi.
Ankara’dan örnek alınarak tüm Türkiye’de uygulanması planlanan Gelincik
Projesi’nin detaylarını Ankara Barosu
Gelincik Projesi Koordinatörü Avukat
MuniseDayıanlattı.

Ankara Barosunun Gelincik Projesi’ni
hayata geçirme nedenlerini anlatır
mısınız?
GelincikProjesi’negereksinimduyulduçünküsosyaldevletyapısındaböyle
birprojeninşartolduğunugördük.Hattaprojeiçingeçbilekalındığınısöyleyebilirim. Şimdiye kadar böyle bir projeyi
hayatageçirememizinnedeni;Baroolarakhukukiyardımvermeyetkisinesahip
olmamıza rağmen, kamu tüzel kişisi
olduğumuz için diğer alanlarda yardım
şansımızın olmayışı; sığınma evi açma,
işolanağıyaratmavs.Yinedekadınlara
destek olabilmek için Baromuz bünyesinde 1992’de Kadın Hakları Kurulu,
Çocuk Hakları Kurulu kuruldu; 1998kolejliler HAZİRAN 2011

99’da Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve
İnsanHaklarıMerkezlerikurulduvebunlarçalışmalarınahalendevamediyorlar.
Bu kurullar sadece hukuki danışmanlık
ve hukuki yardım verebiliyorlar. Cinsel
tacizgörenbirkadınveyaistismaredilen
bir çocuk sadece hukuki yardımla bir
yere ulaştırılamıyor. Hukuki yardımda
avukatını tayin ederek gerekli işlemleri
başlatıyorsunuz, ancak mağdur durumda olan kişinin sığınması, korunması ve
hattasonrasındaişbulmasılazım.Bunlarolmadıktansonrakadınıevindençıkarıp akabinde hukuki danışmanlığını
yapıp, hatta maddi açıdan çok kötü
durumdaolanlardanmasrafbilealmayıp
yardımcıolduğumuzzamankadınınbizlere ilk sorduğu soru şu oluyor: “Peki,
benevenasıldöneceğim?”GelincikProjesi’ylebirçokkonudayardımcıolabiliyoruz. Baro Başkanımızın çabalarıyla valiliktenderneklerekadarpekçokkuruluşla protokol yaptık. Böylece sığınma,
barınma, iş bulma gibi konularda ilgili
kurumlarla işbirliği içerisinde olacağız.
Bu sayede de en azından bir yaptırım
gücümüzolacak.

lercesibirdahayaşanmasındiye‘unutmadık, unutturmayacağız’ denecek,
davaların takipçisi olunacak ve kadın
davaları gündemde tutularak yürütme
üzerindebaskıkurulacak.

Projenin hedeflerinden bahseder
misiniz?
Öncelikledörtduvararasınasıkıştırılmışkadının,haklarıkonusundafarkındalığıartırılacak.Kadınahakkınıkorumada
vekollamada“Yanındayız”mesajıverilecek.AnkaraBarosugözgöregöregelen
ölümün, seyirci kalınan şiddetin pençesindeki kadına sahip çıkacak; kadının
avukatlığınıyapacak.AyrıcaBarofizyolojik, psikolojik, sosyolojik tacize uğrayan
kadın davalarına müdahil olacak, gözlemciolacak.AyşePaşalıcinayetivebin-

Projeye neden Gelincik adını verdiniz?
Projeye Gelincik adını verdik çünkü
toprağında, kendi doğasında güçlüdür
gelincik çiçeği. Rüzgarlara karşı direnir;
dimdikdurur.Amahunharcabireluzandığında,sertbirdokunuştanazikbedenini toprağa bırakıverir. Öğretilmiş bir
çaresizlikle, sessizce, isyan etmeden…
Kadınlar da birer gelincik çiçeği gibidir
aslında. Bu nedenlerle seçtik Gelincik
ismini.

Av. Munise DAYI
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“Siz neredeyseniz oraya gelelim; karakola, savcılığa beraber
gidelim.Sizeşiddetuygulayanları,adaleteteslimedelim.Çünküşiddetkaderdeğildir.Çünkü
sizinhaklarınızvar.Çünküyalnız
değilsiniz.ArtıkyanınızdaAnkara Barosunun desteği, Gelincik
Projesi’ningücüvar!”

Gelincik Projesi’nin işleyişi hakkında
bilgi verir misiniz?
444 43 06 (5 hat) numaralı Gelincik
hattı, haftanın 7 günü 24 saat hizmet
veriyor. Yapılan ilk görüşme sonucu,
kadının ihtiyacı doğrultusunda Baro
görevlisinindeiçindebulunduğubiraraç
anındahareketegeçiyor.Kadınınadresine gidilerek, alınıyor ve Ankara Barosu
GelincikMerkezinegetiriliyor.Şiddeteya
datacizeuğramışkadını;CMK,AdliYardım ve TCK, 4320 Sayılı Ailenin KorunmasıHakkındaKanun,MedeniKanunile
ilgili bilgi ve donanıma sahip, sosyal ve
psikolojik iletişim teknikleri konusunda
eğitimalmışuzmanavukatlarkabulediyorlar. Yapılan görüşmeye göre Adli Tıp
Kurumundan rapor alınması veya mağdur olan kadına psikolojik destek verilmesi sağlanıyor. Yapılan görüşme doğrultusunda; Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusundabulunuyor.4320SayılıAileninKorunmasınaDairYasagereğişiddet
uygulayan kişinin uzaklaştırılması, varsa
silahvb.araçlarınıteslimetmesigibitedbir kararlarının alınması sağlanıyor.
Boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat, aile konutu şerhi verilmesi
vb. davalar açılıyor. Kadının evine dönmek istememesi ve kalacak bir yeri

olmamasıdurumundaimzalananprotokoller kapsamında SHÇEK Genel
Müdürlüğü, Çankaya, Yenimahalle ve
Mamak Belediyelerinin kadın sığınma
evlerineyerleştirilmesisağlanıyor.Ankara
Valiliği sürecin işleyişine sonuna kadar
destek oluyor. Kadın, hukuki süreç
devamederkensığınmaevindeyaşamını sürdürüyor, mesleği yoksa uygun bir
meslekedindirmekursunadevamıveiş
istihdamısağlanıyor.
Gelincik Projesi’ne katkıda bulunan
kuruluşlar hangileridir?
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanlığı, Ankara Valiliği, Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu, Çankaya Belediyesi, Mamak
Belediyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi,TürkEğitimDerneği,Mobbing
ile Mücadele Derneği, Türkiye Soropti-

mist Kulüpleri Federasyonu ve HRS
AnkaraKadınHastalıklarıDoğumHastanesiprojemizekatkıverenkuruluşlararasındayeralıyor.
Gelincik Projesi’nin ileriki süreçlerinde
neler yapılacak?
ProjekapsamındabirGelincikFonu
kurulacak; fon dava sürecindeki kadın
mağdurların ihtiyaçları ve hükümlü
kadınların yararına değerlendirilecek.
Yinebuprojeyle;sanatçıkatılımı,kurumların desteği, yaratıcı çalışmalar, kampanyalar,mağdurvehükümlükadınların
becerilerinindeğerlendirilmesigibietkinliklerle güçlenerek büyüyecek; kadına
yöneliktavırveşiddetinönünegeçilecek.
Asıl hedefimiz, Ankara Barosu önderliğindeAnkara’dabaşlattığımızbuprojeyi
tümTürkiye’yeyaymak.BuprojebirTürkiyeprojesidir.Sesimizeses;gücümüze
güçkatın;gelinsizdebirGelincikElçisi
olun!
HAZİRAN 2011 kolejliler
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Kanserde Erken Teşhis
hayat Kurtarır

Emelimsin benim,
Masmavi gözlerinle bana huzur verirsin,
Esintin tatlı bir rüzgar,
Limanımsın sığındığım…
Zeynep Gülşah Göçen

Prof. Dr. Emel CABİ ÜNAL ’74

Z

eynep Gülşah Göçen, TED
Ankara Koleji öğrencisiyken bir
hastalığa yakalanıyor. Hastalığının tedavi aşamasında Prof. Dr.
Emel Cabı Ünal’ın tutumundan oldukça
etkileniyor ve kendisine bir şiir yazıyor.
Bugünbirşiirkitabıiçerisindeyeralanbu
şiirde Prof. Dr. Emel Cabı Ünal; huzur
veren,sığınılacakbirlimanolaraktanımlanıyor.Butanımlamadandaanlaşılacağı
üzereÜnal,başarılıdoktorkimliğininyanı
sırahastalarınınkalbinikazanmayıbaşarmışbirgönülinsanı.AnkaraÜniversitesi
Cebeci Hastanesindeki odasının genel
havasıdabusavıadetadoğruluyor;raftaki kitapların önüne yerleştirilmiş oyuncaklar,duvarlardadiplomaveçeşitlisertifikaların yerine asılmış hastaların fırçasından çıkmış resimler, çocuklar için
bulundurulanbisküviler,çikolatalar…
Prof.Dr.EmelCabıÜnal’ınuzmanlık
alanıÇocukOnkolojisi.AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde
görevyapanÜnal,kanseralanındakurulmuş olan ulusal ve uluslararası birçok
bilimseldernekveörgüttedeçalışmalar
yürütüyor.
Türkiye’de yılda yaklaşık yüz binde
150-200yenikanserolgususaptandığını
belirtenProf.Dr.EmelCabıÜnal,ençok
görülenkansertürlerini;erkeklerdeakciğer,kadınlardamemekanseri,çocuklarda ise lösemi olarak sıralıyor. Kanserde
erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat
çekenÜnal,kanserhastalığıvekorunma
yöntemlerikonusundabilgiverdi.
Öncelikle bize kanser oluşumuna neden
olan faktörlerden bahseder misiniz?
Kanseraçısındanvediğertümhasta-
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dır.Öteyandanbelliçevreselvemesleksel kirleticilere maruz kalınmasının kansere yakalanma riskini artırdığını gösterençoksayıdakanıtvardır.
Hava kirletici etmenler ile solunum
yoluenfeksiyonları,kalpdamarhastalıkları, akciğer kanseri ve diğer hastalıklar
arasındabirdizibağlantıbulunmaktadır.
Bugün,dünyaüzerindeyaklaşık125milyonkişiişyerlerindeasbestemaruzkalmaktadır.Asbestsolunmasıakciğerkanseri,akciğerzarıkanseri(mezotelyoma),
gırtlak, yumurtalık kanserlerine ve
“asbestozis”e (akciğer fibrozis) neden
olur.

lıklar açısından genetik şifremiz birinci
belirleyici faktördür. Genlerden sonra da
çevre faktörleri, hava kirliliği, sigara ve
sigaradanyayılanradyasyongeliyor.Bazı
enfeksiyonlar da doğrudan kansere yol
açabilmekte ya da kanser riskini artırmaktadır.Örneğin“HepatitBveyaCvirüsü” karaciğer kanseri, “İnsan papilloma
virüsü”rahimağzıkanseri“Helikobakter
pilori bakterisi” ise mide kanseri riskini
artırır. Bağışıklık sisteminizi zayıflatan
durumlarda bazı virüsler ortaya çıkarak
enfeksiyon oluşturur. Bu durum kanser
oluşumunukolaylaştırıcıbirfaktördür.
Çeşitliçevreselfaktörlerinsansağlığı
içinciddibirriskoluşturabilir.Burisklerin
başında içme suyunun kirlenmesi gelmektedir. Bu kirlilikte çeşitli mikrobiyal,
kimyasal ve radyolojik faktörler (radon
gibidoğalradyonüklidler)roloynamakta-

Kanser hastalığında sigaranın rolü
nedir?
Sigara kullanımı nedeniyle dünya
genelinde her yıl 5 milyondan fazla kişi
hayatınıkaybediyor.Heronyetişkinölümünden birinin sebebi tütündür. Sigara
akciğer, ağız, boğaz, burun ve sinüsler,
karaciğer,pankreas,mide,rahim,meme,
barsak, böbrek ve mesane kanserleri
dahil olmak üzere tüm kanser ölümlerinin, dörtte birinden daha fazlasından
sorumludur.Sadecesigaraiçenlerinrisk
altında olduğunu söylemek mümkün
değildir. Kapalı alanlarda içilen tütün
dumanı, içmeyen kişiler tarafından da
solunmaktadır. 2004 yılında, pasif içicilik
%28’içocukolmaküzere600binkişinin
erken ölümüne sebep olduğu saptanmıştır.Pekçokbilimselçalışma,tütünkullanımınındurdurulmasıdurumundakanser ve diğer sağlık sorunlarının ciddi
düzeydeazalacağınıgöstermiştir.
Kanserin ön belirtileri nelerdir?
Kanserinönbelirtileriarasındaenfek-

“Sigara içmeyerek, beslenme alışkanlıklarına
veyaşamtarzınadikkatederek,güneşışınlarındankaçınarakkanserdenkorunmakmümkün!”
siyonla açıklanamayan direngen ateş,
açıklanamayan uzun süreli kilo kaybı,
vücudun herhangi bir yerinde ortaya
çıkan şişlik/sertlik, göz bebeğinde
(bebeklerde görülen retina kaynaklı retinoblastom isimli kanserin en sık rastlananbulgusu)parlama–kedigözüreflesi, barsak ve mesane alışkanlıklarında
değişiklikler,iyileşmeyenyaralar,cildeve
mukozalara ait (dişeti, burun kanaması
vb.)kanamayatkınlığı,soluklukvehalsizlik,seskısıklığıveöksürük,hazımsızlıkve
yutma güçlüğü, ciltteki benlerde oluşan
renkdeğişikliğisayılabilir.
Ülkemizde çocuk kanser vakalarının
görülme sıklığı ve belirtileri nelerdir?
Çocukluk çağında kanser, erişkin
yaşlardakineoranlaçokdahaazsıklıkta
görülür,Çocuklarda14yaşaltındaher1
milyonçocuktan130'ukansereyakalanmaktadır. Ülkemizde her yıl 2.500-3.000
çocuk kansere yakalanmaktadır. Son
çocuklukçağıkanserkayıtverilerinegöre
genelolaraktümçocuklukçağıkanserlerinde sağ kalım oranı Türkiye’de
%65,8’dir,yani10çocuğun6-7’siniiyileştirebiliyoruz. Bu çok önemli! Türkiye’de
görülençocukkanserlerindebirincisıradakemikiliğikökenlilösemiler,ikincisırada lenf kanserleri, üçüncü sırada ise
beyinveomuriliğeaittümörlerbulunuyor.
Tümhastalıklardaolduğugibigenlerden
gelen etkiler kanserde de büyük önem
taşıyor.Bunedenleailedegörülenkanser
vakalarıvarsabebeklikçağındanitibaren
çocuklarındüzenlikontrollerininyapılması gerekiyor. Bebeğin yürüyüşünde bir
denge problemi varsa, yüzünde damar
genişlemesiolmuşsa,sıkhastalanıyorsa,
enfeksiyona yatkınlığı varsa, bunlar birleştiricifaktörlerdir.
Kanserden korunmak için neler yapmalıyız?
Kanserden korunmada sigara ve
tütünkullanmama,yeterlivedengelibeslenme, alkollü içeceklerden kaçınma

önemlibiryertutar.Gerekçocuklarımızın
gereksedeyetişkinlerinsağlıklıyaşamlarına devam edebilmeleri için öncelikle
beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmekte.Mevsiminegöresebzevemeyva-

ların tüketilmesi büyük önem taşıyor.
Çalışmalar göstermektedir ki, günlük bir
porsiyonmeyvayadasebzeağızkanseririskini%20,midekanseririskiniise%30
azaltmaktadır.Kırmızıveişlenmişetbarsakkanseririskiniartırırken,yüksekmiktarda lif alımı bu riski %20 oranında
düşürmektedir. Diyetteki yağ oranı %25
altınaindirilmesivelifliyiyeceklerinikikat
arttırılması kanser gelişim riskini %8’e
indirir. Ayrıca tuz ve salamura, konserve
besinler de mide kanseri riskini artırıyor.
Aşırı kilo ve obezitenin rahim, böbrek,
yemekborusu,mide,kolon,memekanserleri,prostat,safrakesesivepankreas
kanserlerine yakalanma riskini artırdığı,
sağlamkanıtlarlaortayakonmuştur.
İnsan yapısı itibariyle hareket etmek
için programlanmıştır. Bu nedenle ağır
eforsarfettirensporlardeğilamaenazından egzersiz veya yürüyüşlerin günlük
yaşantımıza hareketlilik katması açısındanyapılmasıgerekiyor.Birdiğerönemli
konu da hayata pozitif bakabilmek ve
sevgi.Çünkümutlulukvesevgihastalardaiyileşmehızınıartıranfaktörlerdir.

TED Ankara Kolejine ve Kolejli yıllarınıza
ilişkin neler söylemek istersiniz?
Kolejli bir aileyiz; üç kız kardeşiz ve
üçümüz de TED Ankara Kolejinden
mezunolduk.Dahasonraikiyeğenimde
Kolejmezunuoldu,yaniKolejlilikruhu
devam ediyor bizde. Kolejin çizgisinin
her zaman güzel olduğuna inanırım.
Kolejliolmakbirayrıcalıktır.
HayatımınengüzelyıllarınıKolejde
geçirdim. Benim için Kolej, arkadaşlık
ve dayanışmanın yanında eğitimin en
iyişekildeverildiğibirortamdı.Kıvılcım
Hoca’yıvediğerbütünhocalarımısevgiyle,saygıylaanıyorum.Banakazandırdıkları için çok şanslı olduğumu
düşünüyor, Kolejli olmaktan dolayı
gururduyuyorum.

Prof. Dr. Emel CABİ ÜNAL ’74
19 Kasım 1957’de Samsun’da dünyaya geldi.
Yük.Mim.Mühendis bir baba ve ressam bir
annenin üç kızının en büyüğü olup 1963-1974
yılları arasında TED Ankara Kolejinde öğrenim
gördü. Ortaokul öğrencisi iken Ankara Tıp
Fakültesi Çocuk Kliniğinin hastası oldu. Şifa
bulduğu fakülte kliniğinde doktorluk yapma
ideali ile yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etti ve 10 Temmuz
1980’de Tıp Doktoru diplomasını ve ünvanını
aldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık
çalışmalarını, mecburi hizmetini aynı Fakültenin Çocuk Kliniği kürsüsünde tamamladı.
Aynı kürsüde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
alanında üst ihtisas çalışmaları sırasında The
British Council bursiyeri olarak 1985-86 ve
1990-1991 yılları arasında Londra’da hematoloji ve kemik iliği nakil ünitesinde çalıştı. 1989
senesinde Çocuk hastalıkları doçenti oldu,
1997’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörlük akademik unvan ve yetkisi almaya hak
kazandı. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.
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Sanatçı halkla
“Sanat Sokağı”nda Buluşuyor…

R

ahmi Çöğendez, yıllar önce
Mısır’agerçekleştirdiğibirziyaretesnasındaOsmanlıeserlerine yer verilmediğini görünce
kendisi için bir dönüm noktası olacak
fikirlerleTürkiye’yedönüyorve1998yılında,AnadoluMedeniyetleriveGeleneksel
TürkSanatlarıçizgilerindenoluşaneserlerle “21. Yüzyılın Antikaları Projesi”ni
başlatıyor.Bugünekadar200’üaşkınyurtiçi ve yurtdışı sergisine imza atan
Çöğendez,ikiözelsanatgalerisininoluşumundarolalıyor,20’denfazlasiviltoplumkuruluşuylaortakprojeleryürütüyor.
Floransa’dabirgeziesnasındatanıştığı bir sokak sanatçısı, Çöğendez’in iç
dünyasında ve sanata bakışında hiç
ummadığı kapıları önüne açıyor. “Türkiye’de ressamların sokağa çıkması için
ortam yurtdışındaki kadar rahat değil
ama sokaktaki adam ben olursam
nedenolmasın”düşüncesiyleyolaçıkan
Çöğendez,AnkaraBilkentCenterAlışveriş Merkezi içinde Sanat Sokağı Projesi’nihayatageçiriyor.
2008 yılında açılışı yapılan Sanat
Sokağı’ndan şimdiye kadar pek çok
sanatçının geçtiğini belirten Çöğendez,
herkese açık olan bu Sokağa insanları
yalnızca eser sahibi olmaları için değil,
gönülgezdirmeleriiçindedavetediyor…
Sanat Sokağı projeniz oluşuncaya
kadar sanat alanında hangi çalışmalarda bulundunuz?
Sanat hayatıma 1998 yılında gelenekselsanatlarlabaşladım.Klasiksanatlarla;resimveheykeliletanışmam2004
yılında gerçekleşti. Önceleri oryantal
antikatürüeserlerleilgilendim.Türkiye’yi
dolaşan 21. Yüzyıl antikalarıyla ilgili çok
özellikli hem Türk-İslam eserlerini hem
Anadolu medeniyetleri ile ilgili bir sergi
konseptiyarattımvebunutümTürkiyeile
yurtdışında gezen sergiler haline getirdim.2004yılındaAnkara’yagelerekİbrahim Çeçen ile IC Sanat Galerisi’ni kurdum.SonraProf.AhmetAlpmanileAlp-
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man Sanat Galerisi’ni kurduk. Ayrıca
Sheraton’daki Real Collection Sanat
Galerisi’nihayatageçirdik.
Koleksiyonculuğa olan ilginiz nasıl
başladı?
Çocukluğumdanitibarenkoleksiyonculukruhunasahiptim.Öncelikleparave
pul koleksiyonlarıyla ilgilendim daha

tırdıveböylebirprojeyihayatageçirdik.
İnsanlarınrahatlıklagirebileceği,gezebileceği, her eseri yakından inceleyebileceği, “Acaba girsem mi girmesem mi”
diyemeyeceğibirortamyarataraksanatçıylainsanlarıbuluşturduk.Sokağımızda,
2008yılındayalnızcabirkaçtuval,birkaç
eserimizvarkenbugünbirandayaklaşık
130 sanatçıyı barındırabiliyoruz. Hikmet

Rahmi ÇÖĞENDEZ
sonra uzun yıllar kitap ve çeşitli objeler
topladım.Koleksiyonculuk,eldeedinilen
değerlerin yanında insanların ufkunu da
genişletenbiruğraş.Özeliklepulkoleksiyonu perspektifinizi inanılmaz derecede
açarvedünyayıtanırsınız.Çocuklarımıza
koleksiyonculuk ruhunu aşılayabilirsek,
sanatlailgilidahaçokokuyacaklarınıve
araştıracaklarınıgözlemleyebiliriz.
Bir alışveriş merkezi içerisinde sanat
galerisi kurma fikri nasıl oluştu?
Gerçekleştirdiğim çeşitli sergiler
2008yılınakadardevametti,2008yılındaiseBilkentCenterAVMyönetiminden;
“Böylebiralanımızvar,nasıldeğerlendirebiliriz” şeklinde bir teklif geldi. Avrupa’nınbirçokkentindekisanatgalerilerini
gezdim ve sanat sokakları hep ilgimi
çekti.BilkentCenter’ınkonseptidebana
Londra’dakiCoventGarden’ıçokçağrış-

Çetinkaya,SabriAkça,NusretDökmece,
YusufBilgegibiünlüsanatçılarınyanında
Yaşar Çallı’dan Yakup Cem gibi ünlü
oryantalistlere kadar yaşayan birçok
sanatçı bu sokaktan geçti, performans
yaptı. Hatta Nuri Abaç gibi sanatçıların
da koleksiyonları geçti bu sokaktan.
Sanat incelik ve sabır ister; sanatla baş
başaoluponuyüreklendirmeklazım.Bu
bakımdanizlenenbirsokakbizimsokağımız, herkese açık. İnsanlar yalnızca
eser sahibi olmaya değil, gönül gezdirmeyedegelsinleristiyoruz.
Sanat Sokağı’nda ne tür etkinlikler
yapıyorsunuz?
Çok çeşitli eserleri sergilemenin
yanında, bazı sanatçılarımıza performansyaptırıyoruz.Haftasonlarıtanınmış
sanatçılarımız burada halkla iç içe canlı
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resimler yapıyorlar, performans gösteriyorlar, soruları cevaplıyorlar. Mesela
Anneler Günü’nde Hikmet Çetinkaya,
NusretDökmeci,Şükranİstanbullu,Vey-

NewYork’tasergileryapıyorumamaneticedebenisokakbesliyor”deyincebizim
sanatçılarımızın pek sokağa inmedikleri
aklımageldi.“Sokaktakiadambenolayım”düşüncesiyleinsanlarınerişebileceğirakamlaraeserleryapılmasınısağladık.OrhanGüler,HalukEvitangibi
çok iyi hocalarımız bu projeye sıcak
baktılar.13-18ebadındaküçükeserler üreterek insanların alabileceği
rakamlarasokaktasunmayabaşladılar.GelirlerinbirkısmıUNICEF’egidi-

birdünyayagidilebileceğineinanıyoruz.
Bu başarılı çalışmalarınızın ardından
sanatseverleri bekleyen yeni projeleriniz var mı?
En büyük amacım Türk sanatçısını
uluslararası bir boyuta getirebilmek, en
büyükarzumisebirsanatköyüoluşturmak.  Bunların dışında okullarda resim
eğitiminedahaçokönemverilmesiniistiyorumveçocuklarıresimyapmayateşvik etmek için de ödüllü bazı projeler

üzerinde çalışıyorum. Öte yandanSanatSokağı’nıngelişmesi için çaba sarf ediyorum.
Meselamayısayınınortalarında
Trabzonlusanatçılardanoluşan
37 kişilik bir heykel ve resim
sergisidüzenledikvebuetkinlik çerçevesinde 150’den fazla
eserisanatseverlebuluşturduk.
TED Ankara Kolejine dair
selAkkuşgibibirçoksanatçımızburada
neler söylemek istersiniz?
canlı resim yaptılar.
78-79 Karadeniz
İnsanlar onlara sorular
“İnsanların rahatlıkla girebileceği, gezebileceği, EreğliTEDmezunuyum
sordular,
sanatçılar
ve bütün ailem TED
her eseri yakından inceleyebileceği, ‘acaba gir- mezunudur. TED ruhucevapladılar. Ara sıra
canlımüzikdeyapıyoruz.
sem mi girmesem mi’ diyemeyeceği bir ortam na inanan insanlardaKısaca insanların sokaknım. Daha önce TED
yarataraksanatçıylainsanlarıbuluşturduk.”
ta olabilecek her şeyi iç
Ankara Koleji Vakfı ve
içebirşekildeyaşamasıMezunlar Derneği ile
nısağlamayaçalışıyoruz.
yor.Çocuklara,gençlerekoleksiyonsev- sanat için ortak bir çalışma içerisinde
Şu anda gelirlerinin bir kısmını UNI- gisini aşılamak adına “Sizin İçin Sanat” bulunduk.Ata’yaSaygıadındaçoközel
adında
bir
proje
ürettik. birAtatürkkoleksiyonusergisiyaptımve
CEF’e bağışladığınız “Sizin İçin Sanat
Sizinicinsanat.comadresindeninternette busergiyiTEDAnkaraKolejiVakfısatın
Projesi”ni yürütüyorsunuz. Bu projesatış yapılıyor. 50 liradan 60-80 liraya aldı.MezunlarDerneğiiledeöncesinde
den bahseder misiniz?
kadardeğişenrakamlarkarşılığındaorijibukoleksiyonunsergisiniyapmıştık.
SanatSokağımıziçindünyadadaha
nal bir eser sahibi olabiliyorsunuz. Bu
önce uygulanmamış bir projeyi hayata
projenin ilk doğum yeri burası olduğu
geçirdik.Buprojeninözelliğişuydu:İtaliçin bu projeye de yoğun ilgi var. “Sizin
RC Art Gallery
yaseyahatimesnasındasokaktabirresİçinSanatProjesi”dünyadailkdefa,herMerkezi
samla tanıştım. Sokak ressamı olarak
BilkentCenterAlışveriş
kesinerişebileceğirakamlarlaesersahikara
algıladığım insan aslında İtalya’nın ünlü
SanatSokağı,Bilkent-An
bi olabilme fırsatı veriyor. İnsanlara, bilressamlarındanbiriymiş.“NedensokakTel:03122665657
hassaçocuklarakoleksiyonculukruhunu
ta resim satıyorsun” diye sorduğumda,
info@realcollection.org
aşılamak istiyoruz. Böylece daha pozitif
“Geçinmek için satıyorum. Viyana’da
www.realcollection.org
HAZİRAN 2011 kolejliler
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Atatürk’ün “Yüzer Sergi Projesi”
Yeniden hayata Geçiriliyor
Atatürk’ün Türkiye’yi Avrupa’ya tanıtmak için 1926
yılında kullandığı “Yüzer Sergi Projesi” yeniden hayata
geçiriliyor.Türkiye’ninAB’yegetireceğikatkılarıanlatmak
amacıylaiçerisindesergilerinyeraldığıbirgemi,Avrupa
turunaçıkacak.ABÜyesi14ülkenin15limanındaikişer
günkalarakülkemizinsiyasi,kültürel,sanatsalveturistik
tanıtımını amaçlayan Yüzer Sergi, yapılacak törenin
ardından13Eylül2011tarihindeilkdurağıolanYunanistan’ınPireLimanı’nadoğruİstanbul’danhareketedecek.

Rock’n Coke 2011 Festivali
Türkiye’nin en büyük açık hava müzik etkinliği
Rock’nCoke,buseneyineHezarfenHavaalanı’nda.
16-17Temmuz2011tarihlerinde,yedincisidüzenlenecek olan Rock’n Coke, festival severlere dünyaca
ünlü sanatçıların eşliğinde unutulmaz bir deneyim
yaşatacak. Rock’n Coke festivalinde, eğlence ve
etkinlikalanıaktivitelerininyanısıra;herzamankigibi
güçlübirprogram,kampalanıveunutulmazbirfestivaldeneyimimüzikseverleribekliyor.

18. Altın
Koza Film
Festivali
Eylül’de
18. Uluslararası Adana Altın
Koza Film Festivali’nin, 17-25
Eylül 2011 tarihleri arasında
düzenlenecek.Festival'inhazırlık çalışmaları sırasında Ulusal
Uzun Metraj Film Yarışması
Yönetmeliği’ndeönemlibirdeğişikliğe gidilerek dijital formatta
çekilmiş filmlerin de yarışmaya
başvurabilmesininönüaçıldı.
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Bodrum, Dünyaca Ünlü Bale
Sanatçılarını Ağırlayacak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile
BodrumBelediyesi’nceorganizeedilen9.Uluslararası Bale Festivali, 15 Ağustos - 3 Eylül tarihleri
arasındaBodrumKalesiKuzeyHendeği’ndeyapılacak. Etkinlik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi
sanatçılarının sunacağı “İstanbul Mozaik” isimli
gösteriyle başlayacak. 18 Ağustos’ta St. PetersburgBoirsEifmanDevletBaleTopluluğu“BenDon
Kişot”,21ve22Ağustos’taMecklenburgSchwerin
Bale Topluluğu “Carmen”, 25 ve 26 Ağustos’ta
WashingtonBaleTopluluğu“RockAndRoll”(Sallan Yuvarlan), 29 Ağustos’ta Mersin ve Samsun
Devlet Opera ve Balesi “Mevlana’nın Çağrısı” ve
sonolarak1-3Eylül’deİspanyollarındünyacaünlü
gurubu Los Vivancos, “Los Vivancos 7 Kardeşler”lesanatseverlerinkarşısınaçıkacak.
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İstanbul’un Kalbi
Cazla Dolacak
18.İstanbulCazFestivali,40’ınüzerindekonser,300’üaşkınyerliveyabancısanatçıylayineİstanbul’unkalbinicazladolduracak.İstanbulKültürSanatVakfıtarafındanbu
yıl14.kezGarantiBankasısponsorluğundadüzenlenen18.İstanbulCazFestivali,1-19
Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Caz Festivali konserleri Cemil
TopuzluAçıkHavaSahnesi,ArkeolojiMüzesi,AyaİriniMüzesi,İstanbulModern,İstinyePark,SalonveTheMarmara,EsmaSultangibiklasikleşmişmekanlarınyanısırailkdefa
bir konser mekanı olarak kullanılacak olan Tersane Sahnesi ve Santralistanbul Kıyı
Amfi’degerçekleşecek.TünelŞenliği’ndekimekanlardadahilolmaküzeretoplam25
farklıetkinlikmekanıilefestivalşehrinfarklınoktalarınayayılacak.

“Karşıdan Karşıya” ile Ege’nin İki
Yakası Birleşiyor
SabancıÜniversitesiSakıpSabancıMüzesi(SSM),ÇİMSA'nınana
sponsorluğunda,Ege'ninortaktarihineilişkinçokdeğerlibirsergiyeev
sahipliğiyapıyor.“KarşıdanKarşıya-MÖÜçüncüBin'deKikladAdalarıveBatıAnadolu”isimlisergi,TürkiyemüzelerininyanısıraAtinaMilli
Arkeoloji Müzesi, N. P. Goulandris Vakfı Kiklad Sanatı Müzesi’nden
geleneserlerdenoluşuyor.Sergide;KikladtakımadalarıvekarşıkıyısındakiAnadoluarasındakiilişkilerinceleniyor,benzeşen,ancakbölgesel özelliklerini koruyan iki kültürün öyküsü dile getiriliyor. Ege'nin
tarihteolduğugibiyenidenbirbarışdenizihalinegelmesimesajınıda
içerensergi,toplam340eserikapsıyor.İkiülkemüzeleriarasındakiilk
işbirliğindendoğansergi,24Mayıs-28Ağustos2011tarihleriarasındaİstanbullularlabuluşuyor.

Gençlik Olimpik Oyunları
Trabzon'da yapılacak
11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları 23-30
Temmuz2011tarihleriarasındaTrabzon'dayapılacak. Avrupa Olimpiyat Komitesi’nin (EOC)
organizasyonuolanveAvrupaGençlikOyunları
olarak da adlandırılan EYOF 2011, Türkiye’nin
olimpiyatdüzeyindedüzenlediğiilkspororganizasyonuolacakveCumhuriyettarihindeolimpiyatbayrağıilkolarakTrabzon’dadalgalanacak.

Elton John İstanbul ve
Ankara'da Konser Verecek
Dünyaturnesikapsamında21ülkede
ve 47 farklı şehirde konser verecek olan
Elton John, 5 Temmuz Salı günü İstanbul’da ve 6 Temmuz Çarşamba günü
Ankara’davereceğikonserlerlehayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Elton
John'un İstanbul konseri MAP İletişim’in
organizasyonu ile 5 Temmuz 2011 Salı
günüMaçkaKüçükÇiftlikParkı’ndaAnkarakonseriiseVokaliz’inorganizasyonuile
6Temmuz2011ÇarşambagünüAnkara
Arena’dagerçekleşecek.
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Aydın Köymen Anısına Düzenlenen
Yazı Yarışması Sonuçlandı

A

ydınKöymen’invefatınınbirinci
yılı anısına düzenlenen “Ülkem
KentimSemtim”YazıYarışması
ödül töreni ve “Yaşanmakta
Olan Kentsel Dönüşümün Gerçekleri”
konulu panel 25 Mayıs 2011 tarihinde
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Aydın Köymen’in eşi Sinem Köymen’in açılış
konuşmasıylabaşlayananmagününde,
Köymen’inanısınabirdesinevizyongösterisiizletildi.
Sinevizyon gösterisinin ardından
yazı yarışmasında dereceye girenlerin
ödülüverildi.Yarışmada;“AnnemeAnlatmak”yazısıylaSavaşZaferŞahinbirincilik,“KaçGöç”yazısıylaPelinGüneşikincilik, “Uzaklığın Ölçü Birimi” yazısıyla
Doruk Kaçar üçüncülük ödülüne layık
görüldü. Beysun Aslan İlalan da “Su”
isimliyazısıylaÖzelÖdül’ünsahibioldu.
Çankaya Belediye Başkanı Bülent
Tanık’ın katılımıyla gerçekleşen Anma
Günü’nde Prof. Dr. Ruşen Keleş, Murat
Karayalçın ve Prof. Dr. İlhan Tekeli birer
konuşmagerçekleştirdi.
YarışmadabirinciliködülüalanSavaş
ZaferŞahin’in“AnnemeAnlatmak”başlıklıyazısından:
“…küreselleşme…neo-liberalizm…
imge… planlama paradigması… inşaat
sektörü…toplukonutidaresi…soylulaştırma… kapitalizm… konut… kentsel
dönüşüm… ulaşım yatırımları… kültürel
miras…mekan…vedahabirçokkavramın hecelerinden süzülen konuşmam
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sonaerdi.Arkasıralarda,çıkışaenyakın
koltukları mesken tutan seyrek kalabalığın gönülsüz alkışları, salonun akustik
yoksunu tavanı kapladı. Ekosu sonuna
kadar açık emektar ses sitemine bağlı
mikrofon aracılığıyla yolladığım boğuk
teşekkür,tavandakialkışlarlabuluşamadan eridi gitti. Ayarsız seslerin meydan
savaşı sürerken, dinleyicilerin çoğu bir
nefesnikotininçağrısıyadatatminsizbir
zihinitişiyledağılmayabaşladı.Aralarındaürkekbirikigenç,ölçüsüşaşmışmerdivenleri birer ikişer atlayarak yanıma
yanaştı.Birtanesipervasızca“Şey…tez
yazıyorum da… Sunumunuzun bir kopyasınıalabilirmiyim?”diyesordu.Birkaç
kişi sanki konuyu onayladıklarını anlatmak isteyen bir havayla tebrik sözleri

geveledilerağızlarında.
Hedefine ulaşmayan bir taşın yarı
yolda kaybolmasının yarattığı hisle
toparlanmayabaşladım.Düşükomuzlarlasahnedeninerkenfarkettimonu.
Sankiherkes,tümdünyasussunveo
konuşsundiyebekliyordu.Kararsızlığınınkaynağıgibigörünensolukyüzünü
kaplayan sahnenin gölgesi miydi yoksasaçınınperçemimi,hatırlamıyorum.
Etrafın yeterince ıssızlaştığına kanaat
getirince konuştu: “Anlattıklarınızı ben
anladım,sanırımsalondakilerinbirkısmı da anladılar. Peki, ama ben bu
anlattıklarınızıdünBaşıbüyükMahallesi’ndeki gecekondusu başıma yıkılan
annemenasılanlatacağım?Nefaydası
olacak?..”
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Yazmak Uzun Soluklu Bir Serüven

E

debiyatavekitapokumayaolan
ilgisi küçük yaşlarda başlayan
Suzan Bilgen Özgün’81, ilk
öykü kitabı “Gölgede Kalanlar”
ileokuyucununkarşısınaçıktı.Dahaönce
yazdığı öyküleriyle önemli yarışmalarda
ödülalanÖzgün,yazınhayatınıveedebigörüşlerinibizimlepaylaştı.

Edebiyata ve öykü yazarlığına olan ilginiz nasıl başladı?
Ailedengelenalışkanlıklakitapokumak, okumayı öğrendiğim andan itibaren hep hayatımın içinde oldu. Yazma
alışkanlığıolarak,ortaokulyıllarındagünlüktutardımvebualışkanlıksonrasında
ise,üniversitedeokuduğumbölümleilgiliolaraksosyoloji,psikoloji,felsefedersleri yazmaya olan ilgimi arttırdı. Ancak
gerçek anlamda ilk öykülerimi oluşturmamUğurMumcuVakfı(UMAG)yazma seminerleriyle başladı. Bu sayede
öyküdünyasınıniçineadımatmışoldum
ama tabii bu öyle bir süreç ki, hiçbir
zaman “Hedefime ulaştım” diye bir
durum söz konusu değil. İnsanın ve
hayatın sonsuz katmanlarının olması
öyküyüdeçeşitlendiriyor.Kurgu,karakter, dil ve teknik anlamda yazmaya her
anyenibirşeylerkatabiliyoruz.Buyüzden yazmayı uzun soluklu bir serüven
olarakdüşünüyorum.
Bir yazar olarak nelerden besleniyor
veya etkileniyorsunuz?
Okuduğum kitaplar arasından etkilendiğimvebendeizbırakanyazarlarvar.
Türk yazarlar arasından ilk başta Füruzan’ı söyleyebilirim. Aynı şekilde SabahattinAli,SaitFaik,OğuzAtay,PınarKür
etkilendiğimdiğeryazarlardanbirkaçıdır.
Yabancı yazarlardan Steinbeck, Zweig,
Cortazar, Salinger, Kafka, O. Henry beni
özellikle etkileyen yazarlardır. Yaşamın
içinde olmak besleyici olabilir, ancak iyi
yazmak için duyarlılığın da biraz yüksek
olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü
herkes bir şekilde etrafını izliyor ama bu
nederecekişideizbırakıyorvenederecede kurguya dönüştürülebiliyor; bunlar
daönemlikonular.Duyarlılığınveempatinin yüksek olduğu durumlarda yazarın
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“Didaktik,çokfazlasoruişaretibırakmayanöykülerden
ziyade biraz belirsiz yanlar bırakmasını seviyorum ki
öyküherokuyucudadahasonradadevamedebilsin.”
Bazıları çok önce yazdığım, bazıları
iseyeniyazdığım,defalarcagözden
geçirdiğim,kontrolettiğim,elediğim,
eklediğimöyküler.
Buaradayazmaheyecanımıhep
paylaşmış olan 77 mezunu arkadaşım Tayfun Keçecioğlu da kapak
fotoğrafıolarakkendiödülkazanmış
fotoğrafını benimle paylaşma inceliğinigösterdi.Kendisinedetekrarçok
teşekkürederim.

Suzan Bilgen ÖZGÜN ’81
daha fazla beslenebildiğini düşünüyorum.
Yazın hayatınızdan bahsedecek olursak
“Gölgede Kalanlar” kitabınıza kadar
oluşan süreçten bahseder misiniz?
“Gölgede Kalanlar” ilk öykü kitabım.
Dahaöncesindeöykülerimçeşitliedebiyatdergilerindeyayımlandı.Yazmasürecimneyazıkkiöyleçokdisiplinlibirsüreç
değil. Yani her gün “Şu kadar yazayım”
gibibiryolizleyemiyorum.Önceliklezihnimde bölük pörçük kurgulanıyor birtakım öyküler. Zihnimde tamamlandıktan
sonra yazmaya başladığımda da metin
çokdeğişikyönlerekayabiliyor.Bazenbir
müzikveyafilmbilebanaçokfarklısözcükleriçağrıştırabiliyor.Budabanadeğişikbirözgürlükduygusuveriyor.“Gölgede Kalanlar” adlı kitabımdaki öyküler
aslında oldukça uzun bir sürece dayalı.

Yazmış olduğunuz öyküler çeşitli
yarışmalarda ödüle layık görülerek
takdir topladı. Bu öykülerinizden
bahseder misiniz?
“Babasız” isimli öyküm, Yılmaz
Güney Öykü Festivali’nde mansiyon
kazandı.“KırmızıBalık”isimliöyküm
de2009yılıÖzgürPencereEdebiyat
ve Sanat Derneği Kadın Öyküleri
Yarışması’nda birincilik kazandı.
Yarışmalartabiikiönemliamabenim
için asıl önemli olan jüri üyeleriydi.
Biraz da jüri üyelerine bakarak gönderiyordum öykülerimi. Çok yetkin
isimlervardıherikijüridede.Buaçıdan
benim için gerçekten anlam taşıyan
yarışmalaroldu.
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Size göre bir öyküyü oluşturan ana
unsurlar nelerdir?
Romanla karşılaştırdığımız zaman
öykü, fazla ayrıntıyı kaldırmayan, hiçbir
sarkmaya müsaade etmeyen bir yapıya
sahip. Öykünün bir bütünlük taşıdığını
düşünüyorum; konusuyla, sözcükleriyle,
dil seçimiyle, kurgusuyla, atmosferiyle.
Çünkübazenkonuçarpıcıolmasınarağmenyetersizbiranlatım,sözcükfazlalığı,
yapaybirortamveyakaraktermetniyok
edebiliyor.Atmosfer,okuyucuyuöykünün
içineçekmegibibirözelliğesahip,oyüzdençokönemliolduğunudüşünüyorum.
Dilvekurguylauyumlu,zenginmotiflerle
bezenmişbiratmosferleöyküokuyucuya
anlatılmaz,sezdirilir.Bunudışındaokuyucuyu çok edilgen kılan öyküler de hem
okuyanhemdeyazanbiriolarakbenim
fazlatarzımdeğil.Didaktik,çokfazlasoru
işareti bırakmayan öykülerden ziyade
birazbelirsizyanlarbırakmayıseviyorum
ki öykü her okuyucuda daha sonra da
devamedebilsin.Benimtercihimyalınlığı
vederinliğibiraradatutan,netamamen
okuyucu için yazılan ne de tamamen
okuyucuyu dışarıda bırakan öykülerdir.

zcükler ve
''Kim ne derse desin, sö
tirebilir.''
düşünceler dünyayı değiş
Ölü Ozanlar Derneği

Belki de bu nedenle, yazarken belli bir
okuyucukitlesinihedeflemem,okuyucuo
andabelirsizbirsiluettirbenimiçin.
Kolej eğitiminizin, yazın hayatınız üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu
düşünüyorsunuz?
Kolej eğitiminin,  sadece yazmama
değil, iş ve sosyal hayatıma hep olumlu
yansımalarıoldu.Kolejbizleri“Yaşamda”
başarıodaklıyetiştirdi.Yazınhayatıylailgili olarak da bizim İngiliz edebiyatıyla
tanışmamızda çok büyük bir etken
olmuştur. Her ne kadar biz o deli dolu
çağlarımızdabazışeylerintambilincinde
olmasak da okuldaki İngilizce derslerimizdeShakespeare,LordByron,James
Joyce, Charles Dickens, Jane Austen
gibiçokönemliyazarlardaneserlerokuduk.Buanlamdaçokbüyükkatkısıolduğunu söyleyebilirim. Başka bir önemli
katkısı da bizlere sağlam dostluklar
kazandırmasıdır.Yazma,resimveyabaşkabirbeceriüzerinegidilipeğitimalınarakilerletilebilirancakgerçekdostlukların
günümüzde zor kazanıldığını düşünüyorum.

Suzan Bilgen ÖZGÜN ’81
TED Ankara Kolejini ve Hacettepe
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Aynı Üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.
Bankacılık sektörünün eğitim-tanıtım
alanında uzman ve yönetici olarak
çalıştı. Gazi Üniversitesinde Genel
Psikoloji, Çocukla İletişim ve Rehberlik Dersleri verdi. UMAG Yaratıcı Yazma ve Uygulamalı Yazma, Uygulamalı
Öykü Seminerlerini tamamladı. Filmstar Gösteri Sanatları Merkezinde
senaryo yazım atölyesine devam etti.
Çeşitli Edebiyat Dergilerinde öyküleri
yayımlandı ve “Japon Şemsiyeleri”
isimli kitapta bir öyküsü yer aldı.
Halen “Perşembe” ve “Sokak
Yazarları” grupları ile öykü çalışmalarına devam ediyor.
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Kadın Temsil Oranlarının Artması
Ciddi ve Bilinçli Çaba Gerektiriyor…

T

Prof. Dr. Ayşe GÜNEŞ AYATA’71
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

kolejliler HAZİRAN 2011

ürkiye’dekadınaseçmeveseçilmehakkınınverilmesi,çokyönlü
birçabanınparçasıolarakdüşünülmelidir.
Bilindiği gibi Türkiye’de 5 Aralık
1934’temilletvekiliseçimlerindekadınlaraseçmeveseçilmehakkıtanındı.Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesinden önce
kadınlaraseçmeveseçilmehakkınıvermesihiçşüpheyokkiodönemiçinileri
biradımdır.Butarihtenitibarenülkeolarak, kadın erkek eşitliğini hukuki planda
kabul etmeyi ve elde olduğu kadar bu
eşitliği toplumsal yaşama da geçirmeyi
önemlibirhedefsaydık.ErkenCumhuriyetdönemindekadınerkekeşitliğinisağlamaya yönelik reformların diğerleri de
seçme seçilme hakkı kadar önemlidir.
Bunların içinde Medeni Kanun’a dikkat
çekmek isterim. Medeni Kanun kadının
bağımsızbireyolaraktoplumiçindevar
olmasının hukuki alt yapısını oluşturur.
Eğer1926’daMedeniKanunkabuledilmeseydi, 1934’de seçme ve seçilme

hakkınınverilmesiçokolanaklıolmayabilirdi. Ayrıca Cumhuriyetin erken döneminde kadınların toplum yaşamına ve
mesleklerekatılımınateşvikleryapılmıştır.
Atatürk’ünkızçocuklarınıevlatedinmesini, kızlara verilen önemin bir göstergesi
olarakalabiliriz.Aynıdönemde,kızliselerinin ve öğretmen okullarının açıldığını
görüyoruz.Atatürkikimanevikızınımesleksahibiolarakyetiştirmiş;SabihaGökçensavaşpilotuolurken,Afetİnantarih
eğitimialmışvedahasonradaprofesör
olmuştur. Bunları, kadınların meslek
yaşamında yer almasına verilen öneme
işaret saymalıyız. Cumhuriyet Baloları
bile toplum yaşamında kadın-erkek birlikteliğinin nasıl oluşturulduğunu göstermektedir.
1934 Yılından Bu Yana Türk Kadınının
Siyasi Hakları
1934’tensonrakiilkparlamentoda%
4,5oranındakadıntemsilisözkonusuydu,buoran,2007’yekadarulaşılanen
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büyükoranolarakkaldı.Şimdiparlamentoda % 9 oranında kadın temsili var ve
önümüzdeki seçimlerde de bu oranın
yükseleceğini düşünüyorum. Siyaset,
kadınlar için çok zorlu bir süreç, toplumundakadınısiyasettekabuledipdesteklemesizamanalıyor.Kadınsiyasetçiye, esasında toplumumuzda ciddi bir
olumsuz tavır yok. Yapılan araştırmalar
gösteriyorki,birkadınpolitikacıyaolumlu bakıldığı gibi, kadınları destekleyen
siyasi partilere de olumlu
bakılıyor. Hatta toplumun
yaklaşık üçte ikisi “Eğer
birpartikadınpolitikalarını
öneçıkarırsa,onaoyveririm” diyor. Bununla beraber, siyasi partilerde
kadınların önü çok açık
değil.Kadınlarımız,erkeklere oranla daha az siyasetteyeralıyorlarvedaha
az talepkar davranıyorlar.
Kadınların öne çıkmasını
aileleri de çok istemiyor.
Çünkü siyasetin onların
ev içi görevlerini aksatacağını düşünüyorlar. Yani
hukuki yapımız çok
müsaitolmasınarağmenkadınpolitikacıların sayısı istenildiği kadar artmıyor.
Onuniçinkadıntemsiloranlarınınartmasıciddivebilinçliçabagerektiriyor.Geçtiğimiz 15 yılda kadın hareketi düşük
temsiledikkatçektivebirçokkampanya
yürüttü,siviltoplumunvemedyanındesteği ile siyasi partilerin daha fazla kadın
adayı, seçilebilir yerden göstermesini
sağladı. Bundan sonra kadın duyarlılığınınsüreceğiniveönümüzdekiseçimlerdekadıntemsilininartmayadevamedeceğiniumuyorum.Kadınlarınsiyasetteaz
bulunmasına, eksik temsil diyoruz. Yani
toplumdaki oranların çok altında temsil
edilmeleri.Eksiktemsiledilenbütüntoplumsal grupların ortak bir sorunu olur.
Onlarınönemverdiklerikonular,siyasetin
gündeminegelmez,gelsedeyeterliilgiyi
görmez.
Eksik Temsilin Sonuçları
Ülkemizde kadınların duyarlı olduğu
konular, parlamentomuzda az temsil
edildikleriiçinmeclisgündemineçokaz
geliyor. Örneğin kadınların gündelik
yaşamın daha nitelikli olmasına duyarlı-

lıklarıyüksek,onlareğitime,sağlığa,kültüredahafazlakaynakharcansınistiyorlar. Temsil eksikliği bunların gündeme
taşınmasınızorlaştırıyor.Ayrıcakadınların
kadın olmaktan dolayı sorunları var.
Mesela toplumda kadınlar çok daha az
gelir getirici işlerde çalışıyorlar, şiddete
maruzkalıyorlar.Kadınlarınniyedahaaz
eğitildiği,niyedüşükgelirleçalıştıklarıdillendirilmiyor,parlamentoçatısıaltındabu
sorunlar tartışılmıyor, tartışılsa da sonuç

getiriciönlemleralınmıyor.Eşitsizliğinyol
açtığıbuproblemlerkadınlarparlamentodaaztemsiledildiğiiçindilegetirilmiyor.Sonuçta,toplumunyarısıkaynaklardan az pay alıyor, sorunlarına çare
bulunmuyor.
Kadın Erkek Eşitliliğinde Aksayan
Yönler
Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin
hukukialtyapısıbüyükölçüdeoluşturulmuş olmakla birlikte ne yazık ki hala
daha eksikler vardır. Bugün ülkemizde
eşitlikamaçlayanbirçokkanundauygulama aksaklıkları yaşanmaktadır. Örneğin şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik önlem öngören kanunlar
vardır ancak uygulamada zorluklar
görülmektedir.Bununlabirliktesorunların
büyük bir kısmı toplumsal önyargılar,
değerlerveuygulamazorluklarındangelmektedir.Birincisihaladahakızveerkek
çocuklarına ailelerin ayırdığı kaynaklar
farklılaşmakta,toplumdadeğerleriayrışmakta.Birçokailekızçocuklarınıneğitimineerkeklerdendahaazönemveriyor.
Onlarıdahaerkenyaşlardaokuldanalı-

yor,dahaazkaynakharcıyor.Toplumda
kadınveerkeğebireyolarakbakılmadığı
için “Kızlar evlenir, kocası ona bakar”
diye düşünülüp, “Erkek aile geçindirecek” diye bakılıyor. Onun için erkek
çocuklara daha fazla kaynak ayırıyorlar.
Kızları erken yaşta okuldan alıyorlar. Bu
daonlarınömürboyumağduriyetineyol
açıyor.Butoplumsalgerçekuzunyıllardır
sürmeklebirliktesonyıllardabütüntoplumkesimlerindekızlarındeğerininartığınadairaraştırmasonuçları var. Bu da ileriye
dönükbiziümitlendiriyor.
Kadın erkek eşitliğini
toplumun ve ailenin her
alanında sağlamanın
yolu,bununbirdeğerve
insanhakkıolarakbütün
toplumca kabulü olmalıdır. Bu çerçevede, çok
yapılacak işimiz var.
Örgün eğitimde başta
olmaküzerebudeğerleriyaymamız,pekiştirmemiz lazım. Burada hem
siviltoplumahemdevlete hem de medyaya
büyük görevler düşüyor.
Ancakonlarınortakçabasıileeşitlikçibir
toplumsaldüzeneulaşabiliriz.
KadınerkekeşitliğiayrıcaTürkiye’nin
uluslararası hukuk yükümlülüklerinin bir
parçasıdır. Sadece Birleşmiş Milletlerin
öngördüğü, kadınlara karşı her türlü
ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi değil
aynızamandaAvrupaKonseyigibikuruluşlar da, bu konuda taraf olduğumuz
kuruluşlardır. Avrupa Birliği de bizden
kadın erkek eşitliği konusunda birçok
önlemalmamızıbeklemektedir.

Prof. Dr. Ayşe GÜNEŞ AYATA’71
İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun
oldu. University of Kent at Canterbury’da
Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji dalında
doktora yaptı. 1982 yılından beri ODTÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
öğretim üyeliği ve Karadeniz ve Orta Asya
Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkanlığı
görevlerini yürütüyor.
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eslekhayatınamimarolarak
başlayan Gamze Demiröz
İlalan’87, aile şirketleri olan
EFAİnşaatveProjebünyesine dahil olduktan sonra yürüttüğü
çalışmalar esnasında Ankara için ithal
mutfak ve giyinme odaları konusunda
eksiklikler olduğunu tespit ederek bu
sektöreadımatmayakararveriyor.Ankara Çankaya Caddesi’nde 2010 yılında
açtığı, kalitesiyle bilinen Alman markası
NoltemutfakürünlerininAnkara’dakitek
mağazasıyla sektöre adım atan Demiröz, ikinci mağazasını 2012 yılına kadar
açmayıplanlıyor.Mimarlıkveiçmimarlık
çalışmalarına devam eden Gamze
Demirözİlalan,Nolte’ninmutfakçözümlerinegetirdiğiyeniliklerianlattı.

Gamze Hanım, öncelikle eğitim ve iş
hayatınızdan bahseder misiniz?
TED Ankara Koleji mezunuyum. 1987
yılında Kolejden mezun olduktan sonra
ODTÜ Mimarlık Bölümünü 1991 yılında
bitirdim.Aynıyılİsveç’inLundÜniversitesinde bir yıl kadar eğitim gördüm ve
1992 yılında Türkiye’ye dönerek
ODTÜ’de yüksek lisansıma başladım.
Yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan
sonra 1993’de iş hayatına atıldım,
1995’den beri de aktif olarak çalışıyorum.Dahasonra1998yılındaaileşirketimizolanEFAİnşaataentegreoldumve
kolejliler HAZİRAN 2011

Gamze DEMİRÖZ İLALAN ’87

Nolte’nin Özellikleri
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hizmetlerinden
halenbuşirkettemimarolarakfaaliyetlerime devam ediyorum. Ortağı olduğum
EFA İnşaat Proje Danışmanlık Şirketinde
bir proje grubumuz var. Bu grubumuz
konut, villa projeleri, ofis dekorasyonları,
sondönemdehastaneveoteltasarımları
gerçekleştiriyor. Bunlara ek olarak projesinioluşturarakuygulamasınıdagerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız bulunuyor.
Ayrıca2010EkimayındaAnkara’daexclusive mağazamızı açarak Nolte markasıylamutfakvegiyinmeodasımobilyaları
sektörüne adım attık. Bu mağazamız, iç
mimaride yaptığımız aktiviteleri destekleyenbirmağazaoldu.Böyleceürünlerine
güvendiğimiz,  yüksek üretim kalitesine
sahip, müşteri odaklı hizmetler sunan
markamızla piyasadaki yerimizi almış
olduk.
Nolte markasıyla tanışmanız nasıl
oldu?
EFAİnşaatolarak1997yılındanberiprojeveuygulamahizmetleriveriyoruz.Son
yıllarda Ankara’da yapılan prestijli konut
projelerinde örnek daireler tasarladık ve
çok başarılı sonuçlar aldık. Çalışmalarımız sırasında Ankara’da ithal mutfak ve
giyinmeodalarıkonusundaciddibiraçık
olduğunu tespit ettik. Nolte markasıyla
tanışmamızdabudönemerastladı.GeçtiğimizyılAnkara’dabiryapılanmaiçerisine gireceklerdi, görüşmeler sonucunda
güvendiğimizbirmarkanınürünleriilebu
sektöre girmeye karar verdik. Nolte’nin
yükseküretimkalitesi,müşteriodaklıhizmetleri ve markanın gücü bizi, Nolte ile
işbirliğiyapmakonusundayüreklendirdi.
Markanın tasarım anlayışını anlatır mısınız?
Nolte,çokyenilikçibirmarka.Hemteknik

açıdan maksimumda ürünleri kullanma
hemdetasarımolaraksürekliiyileştirmeyihedefleyenbirmarka.Örneğinnormal
birçekmecebile80kgtaşımakapasitesinesahip.Buözelliğinishowroomdamüşterilerimizi üzerine çıkartarak birebir test
edebiliyoruz. Dolayısıyla teknik anlamda
mükemmeliyakalamayaçalışıyorlar.Son
yıllardatasarımolarakdaçokciddihamleler yapmış bir firma. Biliyorsunuz İtalyanlar daha tasarım ağırlıklıdır, Almanlar
dahatekniktirfakatNolte’de,Almantekniğininestetiklebirleşmişhalinigörüyoruz.
Yıllarca mimarlık, iç mimarlık yapmış biri
olarak Nolte’nin hem tasarım kriterlerindenhemürünlerindenhemdeteknikhizmetlerinden ve kalitesinden çok etkilendim.
Nolte’nin yeni sezon ürünlerindeki yenilikler nelerdir?
Hermutfaktaölüalanolankısımlar,baza
çekmeceleri ile değerlendiriliyor ve tüm
çekmeceler, cushioning sistemi ile belli
bir noktadan sonra kendiliğinden kapananfrenlemesisteminesahipbulunuyor.
Yenisezondaisebirazdaharetrotarzıtercihedilmiş.Dolapçözümlerigenelolarak
köşelidizaynediliyor,Nolteisebukonudadahakavislitasarımlarasahipveköşe
bitişlerindeyuvarlakhatlartasarlamış.Bu
daçokbeğenitopladı.2010Ekimfuarında bizlere tanıtımı yapıldı, satışa sunduk
ve yeni kataloglarımızda da fotoğrafları
mevcut.Artırenkkullanımındadahacanlırenklerle,hammaddesineboyakatılmış
cam kapaklar kullanılmış. Bu sayede
kapaklarsonradanboyamadeğil,orijinal
renkleresahipler.Genelrenkseçimindeysesiyah-beyazkontrastıçokfazlakullanılıyor.

-ŞirketiileTürkiye’debulunan
tekithalmutfakfirması
-Günde750adetmutfaküretebilenmüthişkapasitesiile
Avrupa’nın3.büyükhazırmutfaküreticisi
-730mm’den1100mm‘ye
kadartasarımimkanıbulunan
tezgahyüksekliğiileherboydaki
insanauyguntezgahseviyesi
tasarımı
-70mmile300mmarasında
istenilenölçüdeyapılabilenbaza
yüksekliğiileergonomiktezgah
seviyeleritasarlama
-Hermutfaktaölüalanolan
bazıkısımları,bazaçekmeceleri
iledeğerlendirebilme
-Tümgövdelerin16mmkalınlığındaolması;gövdelerinkapak
ilegövdearasındakalankenarları,kapakvegövderengifark
etmeksizinkauçukcontasistemi
iledonatılmasıylatoz,nemve
sesyalıtımı
-Nolte’yeözelüretimile;80
cm90cmve100cmgenişliğindekiçekmecelerde80kgyük
taşımakapasitesi
-4farklıölçüdetasarlanabilen
tezgahderinlikleriileergonomik
çalışmaalanlarıyaratabilme
-75cmderinliğindekiçekmecelerile%32dahafazladepolamaalanı
-TümçekmecelerdeCushioningsistemiilebellibirnoktadansonrakendiliğindenkapananfrenlemesistemi

Nolte
o:18/2
ÇankayaCad.N
a
ar
Çankaya-Ank
32
1222-44112
1
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2
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Tel: 0
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Bilişim Toplumunda
Değişim ve Dönüşüm

Y

ılbindokuzyüzaltmış.Aylardan
Eylül.SongünüEylül’ün,otuzu.
Elli yıl öncesi. Kargo uçağının
kapısındaki değerli bir “Konuk”
hizmet vereceği yere götürülmek üzere
alınıyor. Çok özenli bir çalışmanın ardındanKarayollarıGenelMüdürlüğündekullanılmayabaşlayanTürkiye’ninilkbilgisayarıIBM650,sanayitoplumundanbilişim
toplumunadönüşümünilksimgesiolarak
tarihtekiyerinialıyor.
Ülkemizeilkbilgisayarıngelişininüzerindenelliyılıaşkınsüregeçti.Günümüzdebilişimmesleğiolarakadlandırdığımız
veyaklaşık800binkişininçalıştığı,toplam
cirosu27milyarAmerikanDolarınıaşmış
birsektörün,bilişimsektörünün,ülkemizdekidoğumgünüdür30Eylül1960.
Birincikuşakradyolambalıbirsistem
olanilkbilgisayar,herbiri10karakterve1
işaretten oluşan 2000 sözcüklük tambur
bellekkullanmaktaydı.Deliklikartlarlaveri
işleyen bu bilgisayarda programlar, kartlarlaokutularaksistemegirilmekteveişlemetabitutulabilmekteydi.
Okuyucuveyazıcıbirimleriçinhazırlanan, pano üzerinde bulunan ve değişik
fonksiyonları olan yuvaların kablolarla
bağlandığı “Kontrol paneller” vasıtasıyla
programlamagerçekleştirilmekteydi.
Sistemdenalınanraporlarbirsatırda
100 karakter yazabilen ve 100 satır/dk.
hızındakiyazıcıilesağlanmaktaydı.
Dünyadakigelişmelereparalelbiçimde ülkemizde de dönüşüm başlamıştı.
SanayiToplumundan“BilişimToplumu”na
İ. İlker TABAK
dönüşümünilkişaretiydiIBM650.Geçen
Bs.Müh.,BilişimLtd.Paz.veSatışMd.
50yıldadönüşümhızlanaraksürmüş,yalTBDAnkaraŞubesiYönetimKuruluBaşkanı nızca iş yaşamını değil, tüm yaşam biçimimizideetkileyerek“SosyalDönüşüm”ü
detetiklemiştir.
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Bilişim Teknikbilimi ile Kalkınma
Ulusalkalkınmaiçinbilişimteknolojilerinden yararlanmak kadar onları üretmenindeönemliolduğuortadadır.
Ekmeğin kilosu 2 TL’dir. Buğdaydan
ekmeküretmekvesatmakkazançlıolabilir. Çeliğin kilosu ise 2-3 TL arasındadır.
Çelik üretmek de kârlı olabilir. Çelikten
arabaüretipsatmakdahakârlıolabilirmi?
Arabanınkilosu30TL.Katmadeğeriyüksekvekârlıbirürünolacağıanlaşılmaktadır.
Bilgisayar yongası (chip) üretmek
nasılbirkazançsağlayacaktır?Birbilgisayar işlemcisinin (CPU) kilosu kaç liradır?
Fiyatı150-200TLarasındadeğişenişlemci yaklaşık 2 gr ağırlığındadır. Buna göre
işlemcinin kilosu da 75000 – 100000 TL
arasındadeğişmektedir.Şüphesizişlemci
üretmekdahakazançlıolacaktır.
Peki, ya YAZILIM’ın kilosu ne kadardır? Ağırlığı bile olmayan, ancak aklınızı
elleyebildiğinizdedokunabileceğinizyazılımüretmekisehepsindendahakazançlı
olacaktır.
Bilgiekonomisiolarakdaadlandırılan
günümüz toplum biçiminin bir parçası
olan yeni yaşam biçimimizle doğrudan
ilgilibukalkınmaaracınınverimliveyararlı olarak değerlendirilmesi için dönüşüm
vedeğişimkaçınılmazdır.
Değişimbiziyönetmeden,bizimdeğişimi yönetmemiz gerektiği de unutulmamalıdır.
Birkaçgramağırlığıveyüksekkapasitesi ile bugün cebimizde taşıdığımız
“flash disk”lerdeki bilgiyi 40-50 yıl önce
taşıyabilmek için gereksinim duyulan
büyükgüçveboyutbile,kapasitesiartarken boyutu küçülen teknolojinin, aslında
insanlığın büyüklüğünün bir göstergesi
olduğunuanımsatmıyormu,bize?
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Meksika Mutfağının Vazgeçilmez Adresi

MICKEY’S by LAS ChICAS

keyif
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T

azemeyvalarlahazırlananMargaritalar, ünü ülke geneline
yayılan“LongIsland”lar,MeksikaveLatinAmerikamutfağının
buluşması…Ankara’daaçıldığıilkgünden itibaren kentte yaşayanların ve
turistik amaçla gelen yabancıların en
çokziyaretettikleriişletmeolmayıbaşaranMickey’sByLasChicas,kalitelihizmetanlayışı,sıcakatmosferivezengin
menüiçeriğiylebunufazlasıylahakediyor.
Las Chicas 1998 yılında yazlık bir
işletme düşüncesiyle açılırken, 2002
yılındanbuyanaşimdikiyeriolanArjantinCaddesi’ndeMeksikaMutfağıolarak
hizmet vermeye devam ediyor.  2010
yılında Markanın başına Mickey’s eklenerek menü daha da zenginleştiriliyor.
Meksika mutfağının Türk damak tadına
oldukça yakın lezzetler içermesi, usta
ellerdehazırlanmışyemeklerinhergeçen
gününününyayılmasıLasChicas’ınilgi
görmesininenbüyüknedeninioluşturuyor. Ayrıca Meksika yemeklerini menüsünde bulunduran çok fazla işletmenin
olmayışı da Las Chicas’ı seçkin bir
mekanhalinegetiriyor.

Kentpark Mickey’s By Las Chicas
MayısayıiçerisindeArjantinCaddesi’nden sonra Kentpark AVM’de
ikincişubesiniaçanMickey’sByLas
Chicas, yeni tarzı ve genişletilmiş
menüiçeriğiylekonuklarınıkarşılıyor.
Mickey’s By Las Chicas; salata
menüsünü tamamen yenilerken
müşterilerine, mevcut menüdeki
Meksikayemeklerineekolarakhamburgerler, makarnalar, sandaviçler,
presattalar, frozen yoğurt ve taze
meyveli frozenlar sunuyor. İşletme
yakın bir zamanda paket servis hizmetinedebaşlamayıplanlıyor.
KentparkAVM’nintektuvaletlive
bebek odalı işletmesi olan Mickey’s
By Las Chicas’da; değişik yaş grubundakiçocuklariçintaşınabilirDVD
Player’lar,zzz boyama kitapları,
çocukmenüsüdebulunuyor.

Kentpark AVM’de açılan şubelerinin
projesinde MASK tasarım ve Grafikir ile
çalışanişletme,açıkmutfakuygulamasınıdeğişikgörselmateryallerlezenginleştirerek yüksek tavanıyla konuklarına
oldukça ferah bir atmosfer sunuyor. Bu
tasarımın Ankaralılar tarafından beğenilmesiyle, artan Franchising taleplerini
değerlendirmeye alan Mickey’s By Las
Chicas,2015yılınakadarTürkiyegenelinde10şubeyeulaşmayıhedefliyor.

Las Chicas
Mickey’s By
nkara
o:17/AGOP-A
ArjantinCad.N
4326
Tel: 0312466
43
1.BodrumNo:
KentparkAvm
ara
Çankaya/Ank
9111
9
21
2
Tel: 031
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Prof. Dr. İsmihan ARTAN‘81
Prof.Dr.İsmihanArtan
H.ÜSağlıkBilimleriFakültesi
ÇocukGelişimiAnabilimDalıBaşkanı
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nsanoğlu,yüzyıllardırçocuklarınasıl
eğiteceğini, yönlendireceğini araştırıp durmuştur. Cevap belki de çok
daha yakında bir yerlerde ama biz
yetişkinler bunun farkına varmadan
çabalamayı sürdürüyoruz. Aslında yapmamızgerekenenönemlişeyçocuklarımızı gözlemek, onları dinlemek. Biz
yetişkinler; anne-babalar, anneanne,
babaanne, büyükbabalar, dedeler ve
öğretmenlerherşeyindoğrusunubildiğimizdenveendoğrusunuyaptığımızdan
okadareminizki...
Aslında bu emin olma davranışının
altındaçokküçükyaşlardagörülengelişimselbirözelliğinkalıntılarıvar.Çocuklarda“Egosantrizm”yada“Benmerkezcilik”dediğimizbirözellikvardır.Çocuklar küçük yaşlarda, diğer insanların da
herşeyi kendi gördükleri açıdan gördüğünü sanırlar. Bir oyuncak bebeğe
öndenbakanbirçocukherkesinbebeği
aynıaçıdangördüğünü,yaniöndengördüğünü sanır. Köpeklerden korkan bir
çocuk, diğer tüm çocukların da köpeklerden korktuğunu sanır. Evinde bir

köpek olan ve köpekleri çok seven bir
çocukisetümçocuklarınköpeklerisevdiğini ve evinde bir köpek beslediğini
düşünür.Bubilişselbirözelliktir.Çocuklarımızbüyürkenbuözelliklesıksıkkarşılaşırız.Bukonuylailgiliçoksevdiğimbir
örnek,annesiniağlarkengören2-3yaşlarındakiçocuklarlailgilidir.Buyaşlardaki
birçocukannesiniağlarkengördüğünde
kendiağzındakiemziğiniçıkarır,annesininağzınasokar.Buörneksözünüettiğimizdüşüncetarzınıortayakoymaktadır.
“Buemzikbenimutluediyor,rahatlatıyor,
demek ki annemi de mutlu eder” diye
düşünmektedir. Bilişsel gelişimde yol
aldıkça bu düşünce şekli de değişir.
Çocukartıkdiğerinsanlarınkendisinden
başkaaçıdangördüğünü,başkazevkleriolduğunu,başkaşeylereüzülüpsevindiğinianlamayabaşlar.
Çocuklardaki egosantrik bakış açısı
yıllariçindeazalır.Normaldeannebaba
yaşınageldiğimizdefarklıdüşüncetarzları, yaşam biçimleri, zevkler, ilgiler, korkular vb. olduğunu bilmemiz gerekir.
Ancakpekçokannebabaileçocukları-
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nın ilişkisine baktığımızda yetişkinlerin
hala bu bakış açısını sürdürdüklerini
görürüz. Aslında bunu zaman zaman
eşimize, arkadaşlarımıza da yaparız.
Örneğin eşimiz maç seyrederken “Allah
aşkına,gelbakşugole”diyebiziçekiştire çekiştire televizyonun önüne götürür
vegolüizletir.Yadasevdiğimizbiryemeğitümeşedostayedirmekisteriz.Çünkü
onlarındaaynıderecedebeğeneceğinden bir an bile şüphe etmeyiz. Öyle ya
“Ben seviyorsam, herkes sevecektir”.
Söz konusu çocuklarımız olduğunda
bunudahayoğunbirşekilde yaptığımızı görüyoruz.Çocuklarımızınbizim
gibi davranmasını, bizim
gibi düşünmesini, bizim
sevdiklerimizi sevmesini,
bizimleaynıhızdahareket
etmesini,bizimüzüldüklerimizeüzülüp,sevindiklerimizesevinmelerinibekliyoruz.
Anne-babalar! Şimdi
dönüpkendimizebirbakalım,neleryapıyoruz?Küçücük çocuklarımızı alışveriş
merkezlerine götürüp yetişkinmağazalarındagezdiriyoruzvesıkılıp
mızmızlanınca da kızıyoruz. Bir yere
giderkençocuğumuzbizdenhızlıgiyinip
kapıyaçıkarsaonuhızlıolmakla,bizden
geçgiyinipçıkarsayavaşolmaklasuçluyoruz. Yani zavallı çocuklarımızın hız
konusunda suçlanmaktan kurtuluşları
yok!Okulyaşınageldiğinde“Vallabenim
ensevdiğimdersmatematikti.Sınıfbirincisiydim” diyerek ondan da matematiği
aynıbizimkadarsevmesinivesınıfbirincisi olmasını bekliyoruz. Gençlik yılları
geldiğindekendimizhiçgençolmamışız
veyüksekseslemüzikdinlememişizgibi
bizimşuandasevdiğimizmüziklerisevmelerini, bizim dinlediğimiz yükseklikte
dinlemelerini bekliyoruz. Hatta onların
müzik zevkiyle alay ediyoruz; “Nesini
seviyorsun bu saçı sakalı karışmış
adamların” deyiveriyoruz. Kıyafetlerini
beğenmiyoruz. “Ben, gençlere bu rengi
hiçyakıştırmam”diyerekbizimyakıştırdığımızrengigiymelerinibekliyoruz.
Şimdimadalyonunarkasınıçevirelim
vebakalımlütfen!
Küçükçocuklarımızınboyubizdeno
kadarkısadırki,biralışverişmerkezinde

gezerken onlar bizim gördüklerimizi
göremezler. Muhtemelen yanlarından
geçeninsanlarınbacaklarınıveyavitrinlerin alt kısımlarında kalan eşyaları görüyorlar.Gezmeyegiderkenhepimizingiyinipsokakkapısınınönünegeldiğimizan
çocuğumuzbizdenhızlıgiyinipgeldiyse
“Elini mi yıkamadın, çorabını mı giymedin,saçınımıtaramadın”diyerekbirşeyleri eksik yaptığı için hızlı giyindiğini
düşünüyoruz.Yadabizdengeçgeldiyse
“Ayyyy ne kadar yavaşsın, içime fenalık
geldi” diyoruz. Oysa çocuğumuzun
bakışaçısındanise“Yavaş”yada“Hızlı”
olanın kendimiz olduğunu hiç ama hiç
düşünmüyoruz. Matematik dersine
gelince; son 20-25 yılda zeka tanımı
tamamen değişti. Artık pekçok değişik
zekaçeşidiolduğunainanılıyor.Buradan
hareketle bugün bazı çocukların matematikdersindebaşarılıolurken,bazılarınınmüzik,edebiyat,fen,bedeneğitimi,
resim derslerinde başarılı olmasının da
aynı matematikte başarılı olmak kadar
değerli olduğu inkar edilmiyor. Gençlik
yıllarının en vazgeçilmez dostu müzik,
müzisyenler ve müzik gruplarını kötüleyerek bir anlamda kendi gençliğimize

ihanet ediyoruz. “Ben bu rengi
sevmem”diyerekonlarıncıvılcıvıl
dünyalarını soldurmaya çalışıyoruz. Ve çocuklarımızın, bizlerin,
yani anne babalarının 20-25 yıl
önceki hali gibi olmasını değil;
bugünkühaligibiolmasınıbekliyoruz.Nekadarzorveimkansız
bir istek olduğunun da farkında
değiliz. Bir anlamda onlara
hemen, şimdi, hatta doğduğu
anda “Bir yetişkin düzeninde,
yetişkingibiyaşa”diyoruz.
Büyümek zor ve sancılı bir
süreçaslında.Minicikbebeklerimizyetişkinlerledolu,tümgücünveyetkininyetişkinlerdeolduğubirdünyayadoğuyorlar.
Çocuklarımız yavaş yavaş büyüyor, güç
kazanıyor,birkimlikkazanıyor,bireyoluyorlar.Busüreçteenyakınlarındakikişiler
anne, babaları ve öğretmenleri olarak
bizleriz. Hepinizin biraz önceki satırları
okurken madalyonun arkasını çevirip
baktığınızıumuyorum.Ancakbuşekilde
çocuklarımızla-gençlerimizle birbirimizi
tanıyıp, saygı gösterebilir ve birbirini
anlayan, daha önemlisi dost olmayı
başarmış anne-baba-öğretmen-çocuklaroluruz.
*Bir dipnot düşmeden geçemeyeceğim.
Bu satırlarım, sakın otoriteyi çocuklara
kaptırmak olarak yorumlanmasın. Onların
her yaptığını “Saygıyla” karşılamak adına
çocuklarımıza
teslim
olmayalım.
Kendimizi ve çocuklarımızı daha iyi
tanıyıp, kişilik özelliklerimizin farkında
olduğumuz zaman ailece daha mutlu,
keyifli, stressiz ve sevgi dolu yaşayabileceğimizi vurgulamak istedim.

Prof. Dr. İsmihan ARTAN ’81
TED Ankara Kolejinden 1981 yılında
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünü
bitirdi. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı bölümde tamamladı. 2004
yılında profesörlüğe atandı. Normal
gelişim gösteren, özel gereksinimli,
korunmaya muhtaç 0-18 yaş grubu
çocuklar, aileleri ve ilgili profesyonellerle
çalışmalarına devam ediyor.
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Avrupa’nın

TURK
korkusu
Yr. Doç. Dr. Özlem KUMRULAR
BahçeşehirÜniversitesiÖğretimÜyesi

A

rjantinliyazar-düşünürJorge Luis Borges, Kartaca’nın kötü imajının
Roma’nın eseri olduğunu
iddia eder. Yine ona göre Türk’ün
kötü imajının yaratıcısı da Avrupa’dır. Şüphesiz Avrupa dünyada
Türkimgesioluşupkemikleşmesinde en büyük rolü oynamış, kendi
politikalarıçerçevesindebuimajıbir
propaganda unsuru olarak kullanmayı ihmal etmemiştir. Akdeniz’in
birucundandiğerineulaşan,yolda
üzerine eklenen hikayelerle süslenen,çoğuzamandönüşümlereuğrayan
TürkimgesiXV.veXVIyüzyılda,Giovanni
Ricci’ninossessioneturca(Türksaplantısı)olaraknitelendirdiğikıtasalbirhastalığıntohumlarınıdaatacaktır.
Lakin,Borges’inbuteorisiXVI.yüzyılın ilk yarısındaki Türk-İspanyol rekabeti
kapsamındakiTürkimgesininortayaçıkı-
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şınatümüyleuymaz.ÇünküSultan,topraklarını batıya doğru genişletirken bu
kötü Türk imajını bir fetih taktiği haline
getirmeyi bilmiştir. Avrupa’nın bu imgenin,renkliolduğukadarkorkunçbirporteyedönüşmesindekirolünekadarsorgulanamazolsadaaslındaoyununbaşkahramanları daha doğrusu baş kötü

kahramanları Türklerden başkası değildir.
XVI.yüzyılda“Türk”üneskidünyanın
enmeşhurprofiliolduğunuiddiaetmek
hiçdeabartılıolmaz:Ençokkonuşulan,
hakkında en çok şey yazılıp çizilen, en
çok korkulan, en çok merak edilen ve
şüphesiz en çok kıskanılan. Türklerin
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askeri üstünlüğü sayesinde coğrafi olarak daha da yayılmasının yanı sıra,
büyük kitleleri kendi dinlerine döndürecekgücesahipolarakgörülmesibukorkuyudahadakörüklüyorvebunundoğal
birsonucuolarakdaAvrupa’daTürklerle
ilgili yayınlar gittikçe çoğalıyordu. Bu
yayınlarınbüyükbirokuyucukitlesitarafındanilgiylekarşılanmasının sebebi ise düşmanı
tanımaisteğivegereksinimiydi.
Türkler bu yüzyılda
sosyal,siyasi,dini,ekonomikvedahapekçokalanda Avrupa’nın hayatını
değiştirirken, bir taraftan
bugünleredekayaktakalacakkötübirimgeyaratmış
ve bunun kemikleşmesini
sağlamışlardır. Türk korsanlarına karşı bir savunma sistemi olarak İspanya’nın güney sahillerinde
aynı zamanda kale görevi
görenkiliselerinpencerelerinin gittikçe küçülmesi,
cephelerininprofildeğiştirmesi Türklerin bu halkların
mimarilerini bile değiştirecek denli etkin olduklarını
göstermeye yeter. Türkler, bu denli etkin
oldukları bir yüzyılda ilmek ilmek bu
olumsuzTürkimajınıörmüşlerdir.
Köklü Okubo ailesine ait olan, XVI.
yüzyılınsonlarınadoğrubirJaponressamınfırçasındançıkanbirresim;Epirüslü
Yunan balıkçılarının söyledikleri bir halk
türküsü ve Cordobalı Juan Rufo Gutiérrez’in Austríada adlı nazım eserini ortak
noktada birleştiren şey nedir? Hepsinin
deİnebahtı’daTürklerihezimeteuğratan
Papalık,Venedikveİspanyadonanmasınınkazandığızaferiölümsüzleştirmeleri.
Sayısız sürtüşmenin ve savaşın
yaşandığıbirdevirdeTürk’ündahafarklı

bir şekilde kolektif hafızaya alınması da
düşünülemezdi. Topraklarını Türklere
bırakmakzorundakalanyadaTürkkorkusuylayaşayanhalklarınnefretlerinidillerineişlemeleriveTürkleriçinbirsözlük
dolusuhakaretkabilindensıfatkullanmaları şaşılacak bir şey olmasa gerek. Etimolojikincelemeleredalındığındakarşıla-

gerçekten kaynaklanıyor olması büyük
ihtimaldir.
Shakespeare ve Cervantes’in aynı
günde, 23 Nisan 1616’da ölmüş olması
çarpıcıbirtesadüftenbaşkabirşeydeğildirbelkiamaherikiedebiyatdevininde
Türklerin olumsuz özelliklerini ölümsüzleştirmesi tesadüf olmaktan çok uzaktır.
Cervantes’in esaret hayatı
boyunca ellerinde bulunduğu
Türklere dair güzel şeyler
anlatmış olması beklenemezdi. Aynı şekilde, Türk’ün her
türlü barbarlıkla eş anlamlı
tutulduğu Shakespeare İngilteresi’nde,büyükşairveoyun
yazarının, pek çok çağdaşı
gibi kulağına gelen anlatıları
mısralarında “Kötü”yü betimlerken Türkleri kullanması
insanışaşırtmaz.İnsandoğasınıenyakındantanıyanveen
usta şekilde kaleme alan bu
kelamın pirleri söz konusu
imgeyiölümsüzleştirirkenister
istemeznesnelliktenuzakkalmışlar,lakindevirlerinininsanınıherşekildemükemmelyansıttıklarıgibi,budevrinhâkim
zihniyetindeki Türk imgesini
deolduğugibisunmuşlardır.

şılanentrajikşeybelkideçapulcuordusu, yakıp yıkan, yağmalayan anlamına
gelen“horda”(İtalyanca:orda,İngilizce:
hordvs.)kelimesininTürkçe“ordu”kelimesinden gelmesidir. Bu da “Türk’ün
bastığıyerdeçimenbitmez”atasözüyle
birarayageldiğindeTürk’ünaskeriçağrışımlarınınnereleredekuzandığınıgösterir.
Elizabethdönemiİngiltere’sindeTürk
kafası dart tahtası olarak kullanılıyor,
okçularonunüzerinehedefalıyorlardı.
Bugün Latin dillerinin pek çoğunda
bulunan ve “Günah keçisi” anlamına
gelen “Türk kafası” deyiminin bu tarihi

Özlem Kumrular kimdir?
*1974’teİstanbul’dadoğdu.LisansınıBoğaziçiÜniversitesiBatıDilleriveEdebiyatlarıBölümü’nde,yükseklisansınıaynıüniversiteninTarihBölümünde,doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde yaptı. XVI. yüzyıl AvrupaOsmanlıveAkdeniztarihi,İspanyolveİtalyanpaleografisi,imgebilim,dinivesosyalçatışmalar,marjinalsosyalgruplar,pikareskromanüzerineçalıştı."Türkİmgesi,TürklerveDeniz"ve"MuhteşemKanuni"kitaplarınıneditörlüğünüyaptı.Yayımlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor. Bu kitaplardan birisi de Avrupa’daki Türk
düşmanlığınınkökeninikonualdığı“TürkKorkusu.”
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Ralliye Gönül Verdi
Türkiye Rallikros 2000
Şampiyonu Oldu

“Motorsporlarına
yeniadımatan
katılımcılara
mutlakaGo-Kart
deneyimi
yaşamalarını
öneririm.”

Oğuzhan SUNGUR ’72

G

ünaydın Türkiye rallileriyle
1970’li yıllarda ralli sporuna
ilgi duymaya başlayan
Oğuzhan Sungur, eğitim ve
sonrasındakiişhayatısüreçlerinedeniyle pilot koltuğundaki yerini geç de olsa
alıyor. Oldukça fazla özveri ve disiplin
gerektirenrallipilotluğundaüçayrıkategorideotuzayakınpodyumbaşarısıelde
edenSungur,bubaşarılarınıbeşyılgibi
kısabirzamandiliminesığdırıyor.Subaruİmprezasıylaçeşitlipodyumbaşarıları
ve Ankara birinciliğinin yanında Türkiye
Rallikros2000şampiyonluğunukazanan
OğuzhanSungur,ralliileilgilitecrübelerinibizimlepaylaştı.
Ülkemizde yoğun ilgi gören motor
sporlarından biri olan ralliye olan ilginiz nasıl başladı?
Ralliye ilgim, 1970’li yıllarda Günaydın gazetesinin düzenlediği “Günaydın
Türkiye”rallileriylebaşladı.OyıllardayerliüretimAnadol,TofaşveRenault’laryarışıyordu ve kendi zamanları için görsel
olarak heyecan veriyorlardı. O yıllarda

henüz öğrenci olduğum için bu otomobillere uzaktan bakabiliyorduk. Evde
annemeaitolanAnadolmarkaotomobil
ilesıraylaablam,ağabeyimvebenehliyetlerimizialdık.Dahasonraişhayatına
atıldığımızdabuotomobillerihattadaha
iyilerini alabilecek imkanlarımız olduysa
dabuseferdezamanımızolmadı.Hem
paramız hem zamanımız olduğunda da
yaşımız40’lıyaşlarolmuştu.Yaşımbiraz
ilerlemişolsadagönülverdiğimiçinbu
sporabaşladım.Aslındaçokmeşakkatli
olan bu spor, oldukça disiplin ve özveri
gerektirmekteydi.
Hangi kategorilerde mücadele ediyordunuz? Kullandığınız araç ve sınıfı
hakkında bilgi verir misiniz?
Kullandığım araç 1998 model, 4
çekerGp.NSubaruImpreza’ydı.Hemtırmanmahemrallihemderalli-krosskategorilerindemücadeleettim.Beşyıliçerisinde otuz kadar podyum gördüm ki
bunlar;1.’lik,2.’likyada3.’lüktü.İkidefa
Ankara şampiyonu oldum ama en
önemlibaşarım,2000yılındaRalli-Kross

dalında Türkiye Şampiyonu olmamdı.
Tabiibirazdaşansyardımetti.
Motor sporları, zamana karşı yarışılan
bir spor türü olması dolayısıyla hız ve
yol tutuş kabiliyeti büyük önem taşıyor. Yüksek hızda ilerleyen araç içerisindeki pilotların kaza riskini en aza
indirmek için ne gibi önlemler alınıyor?
Ralliotomobilleri;Fiaregulasyonlarınagöreyapılmış,6-8noktaRoll-Cage’li
ve güvenlik açısından oldukça ileri teknoloji sahibi araçlardır. Bu araçların hızlanmaları ve yol tutuşları için otomobil
fabrikalarıtarafındanolağanüstüparalar
sarf edilmekte ve uzun süren AR-GE
çalışmaları sonunda bu başarı yakalanmaktadır. Güç ve süspansiyon olağanüstüseviyelerdedir.TabiiWRCdediğimiz
dünyarallişampiyonasındakipilotlarda
inanılmasızorhızlardagidebilmeyibeceren olağanüstü insanlardır. Araçlarda,
otomatik yangın söndürücülerden yüksek hızlardaki taklalara kadar her türlü
güvenlikdüşünülmüştür.
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Ralliye ve ralli pilotlarına ülkemizde
sponsorlar ve üreticiler tarafından
yeterli destek sağlandığını düşünüyor
musunuz?
Hernekadariki,üçsenekadarönce
birsponsoryasasıçıkmışsadaüreticiler
ya da sponsorlar tarafından yeterli desteksağlandığınısöyleyemem.
Ralli pilotluğu kariyerinizde yaşadığınız ilginç bir anınızı bizlerle paylaşır
mısınız?
Herkesbaşarısınıanlatırbendehezimete uğradığımız bir olayı anlatayım.
1999yılındaKıbrıs’agittiğimizde,bizden
çok daha düşük teknolojik araçlarla
mücadele eden Kıbrıslı Türk pilotların,
oradayapılanlokaltoprakrallidebizenal
toplatmaları yani bizden çok daha hızlı
olmaları…Şöyleki(bunuyarıştandaha
sonra anlıyoruz) bir gün önce çıkardığımızyolnotlarındanvebizegöregidebildiğimizkadarhızlıgitmemizevedetoprak rallilerin en büyük problemi olan iki,
üçmetregörüşmesafesinerağmenKıbrıslıTürkpilotlarbizesaniyedeğil,dakika
dakikafarkatmışlardı.Buişeçokbozulmuştuk ve neredeyse “Acaba başka bir

kestirme yol mu var” diye düşünürken
gelip bize; “Ağabey, üzülmeyin. On altı
senedir biz her gün buradan gidip geliyoruz.Çünkübubizimevegiderkenkullandığımız yoldur. Gözümüzü bağlasan
biz yine buradan arabaları devirmeden
gidebiliriz”demişlerdi.Busözleraslında
güzelbirteselliolsadaKıbrıs’taeldeettiğimbuderecerallihayatımınkötüderecesiydi ama bana da iyi bir tecrübe
olmuştu.ÇünküKıbrıslıkardeşlerimizbu
işteyolnotuolmadanbileçokhızlıgidilebileceğiniöğretmişlerdi.
Ralliye ilgi duyan ve henüz yolun
başında olan pilot adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?
Önceliklemotorsporlarınayeniadım
atankatılımcılaramutlakaGo-Kartdeneyimiyaşamalarınıöneririm.Buişegönül
verdiyselervemaddiimkanlarıdavarsa
kesinlikle Volkan Işık’ın kurslarına katılmalarınıtavsiyeederim.
TED Ankara Kolejinin hayatınız üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? O günlere
dair neler söylemek istersiniz?
TED Ankara Kolejli olmaktan her
zamangururduydum.Talebelikyıllarım-

da pek algılayamama rağmen, hayatın
merdivenlerinitırmanırkenaslındaoldukçaiyibireğitimalmışolduğumunfarkına
vardım(Ailemebanabuimkanlarıverdikleri için müteşekkirim). On bir senelik
Kolej hayatım, vizyonumu pozitif yönde
etkilemişvedünyayadahafarklıbakabilmemeyardımcıolmuştur.

Oğuzhan SUNGUR ’72
İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1972 yılında İngiltere’de
Taunton Kolejinde dil eğitimi aldı. 1980
yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin
ardından
Amerika-Atlanta/Georgia’da
Emory Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Protez Bölümünde iki yıl eğitim görerek,
1982 yılında mezun oldu ve US National
Board’ları aldı. Bir süre Amerika’da
çalıştıktan sonra 1987 yılında Türkiye’ye
döndü. Diş hekimi olarak halen Ankara’da
çalışmaktadır.
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Gıda Turizmi Açısından
Vazgeçilmez Bir Ülkeyiz

2

006yılındaSanFranciscoState
University İşletme Fakültesinden aldığı teklif doğrultusunda
Ağırlama Endüstrisi ve Turizm
İşletmeciliği Bölümüne Yardımcı Doçent
kadrosuilekatılanMehmetErgül,otarihten beri Ağırlama Endüstrisine Giriş,
Yemek ve Kültür, Uluslararası Turizm,
Restoran İşletmeciliği konularında derslerveriyor.
Turizm işletmeciliğinden yemek kültürüne kadar oldukça geniş bir alanda
araştırmalar yürüten Ergün, çocukların
beslenmealışkanlıklarınınözellikleailelerinkatkılarıylabilinçlibireğitimdengeçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Türk
mutfağının tüm dünya literatüründe yer
edinmesi için bazı projeler hazırladığını
belirtenMehmetErgülilegıdasektörüve
beslenmeüzerinebirsöyleşigerçekleştirdik.

açısından ve bu standartları sabitleme
yönünden iki ülke arasında günümüz
koşullarınıelealacakolursak,büyükfarklılıklar olduğunu düşünmüyorum. Ancak
süreçlerin içerisindeki işleyiş tarzı bakımından farklılıklar görülebilir. Bilindiği
üzere kalite standartları, uluslararası
kuruluşlar tarafından değerlendirilmekte
ve çeşitli sertifikalar verilerek kalite
güvencelerionaylanmaktadır.Busistem
ülkemizdedeoldukçayaygınbirşekilde
görülmektedir. ABD’de bu sisteme ek
olarak bölgesel ve
eyalet bazında
bazı uygulamalardayer
almaktadır.

Besin öğelerinde kalite tanımlanması
hangi faktörlere göre yapılmaktadır?
Kalite kavramı bilindiği üzere çok
göreceli bir kavramdır. Özellikle besin
öğeleri ele alındığında kişilere göre
besin değerleri, hijyen kavramı,
çevresel faktörleri algılamaları ve
günlükhayatagetirdiğikolaylıklar
açısından farklılıklar gösterebilir.
Ancak günümüzdeki koşulları
elealacakolursak,gelişentoplumlardatüketimeyönelikhazır
gıdaürünleriningünlükhayata
getirdiğikolaylıklar,tüketicilerin
beklentilerini
karşıladıkları
andan itibaren kaliteli ürünler
olarak adlandırılabilmektedirler.

Akademik anlamda hangi alanlarda
araştırmalar yapıyorsunuz?
Kendi alanıma yönelik oldukça
geniş bir yelpazede çalışmalar
yapıyorum. Bunlardan birkaçını;
ağırlama endüstrisinin okul
çağındakiçocuklarınbeslenme
alışkanlıklarınaolanetkisi,Türkiye’ningıdaturizmipotansiyeli, dünyadaki ve Türkiye’deki yeşillenen otellerin
karşılaştırması,teknolojinin
turizm alanında kullanımı,
ağırlama endüstrisinde
sosyal sorumluluk projelerininpazarlamastratejilerineolanetkisiveağırlama endüstrisinde sosyal
girişimcilikolaraksıralayabiliriz.
Kalite standartları açısından
Türkiye ve ABD’yi kıyaslayabilir misiniz?
Gıda sektörü, restoran ve
ağırlama endüstrisi standartları

kolejliler HAZİRAN 2011

Gıda işletmelerinin hijyen ve çevre ilişkileri bakımından, gelişen teknoloji
sayesinde daha güvenilir olduklarını
söyleyebilir miyiz?
Gıda güvenliğini sağlama, değişik
ısılardamuhafazaetme,hijyenkontrolünü elde tutma ve kalite kontrolünü
güvence altına almada kullanılan türlü
ekipmanlar, hem işletmeler için daha
güvenilir bir ortam yaratmakta hem de
tüketiciyeürünvehizmetkalitesiaçısındanbirstandartsunmaktadır.Ancakher
ne kadar bu güven ortamı sağlansa da
ağırlama endüstrisinin ve özellikle de
tüketiciyle birebir ilişki içerisinde olan
gıda işletmelerinin insana endeksli bir
sektör olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla kurumsal anlamda başarıyı getirecek olan hata payını minimize etmek,
hattasıfıraindirmektümgıdaişletmelerininbirincihedefiolmalıdır.

Mehmet ERGÜL ’91

Beslenme ve gıda üreticilerinin, tüketiciler tarafından seçimi konusunda önerileriniz var
mı?
Tüketiciler artık eskisine oranla çok
daha bilgili ve bilinçli seçimler yapma
yönünde adımlar atıyorlar. Tabii bunda
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“ABD’ningıdaveşarap
turizmineençokönem
verilenyerindeyaşıyorum
amaülkemizdekizenginlikleriburasıylakarşılaştırdığımdafarklılıklarınpazarlamayönündenkaynaklandığınıdüşünüyorum.”

gelişen medyanın ve internetin, bilgi
edinme rolü kazandırmasının da etkisi
olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda
hazır gıda ürünlerinin içerisindeki katkı
maddelerininetkilerindentutundahangi
ürünündahanatürelvefaydalıolacağına
kadargenişbirperspektiflekarşılaştırma
yapabiliyorlar.Özellikleçocukbeslenmesinin, ilerleyen yaşlardaki beslenme ve
gelişenobeziteoranlarıüzerindekietkisi,
doğru gıda ürünlerinin seçiminin ilerleyenyaşlariçinnedenliönemliolduğunu
ortaya koymaktadır. Özellikle genç yaştakiçocuklarımızilebirliktedışarıda“Fast
Food” diye adlandırdığımız yiyecekleri
tüketirken,nebesindeğerlerinitamolarakbilmektenedekalorideğerlerinidikkate almaktayız. ABD’de bu konuda
yapılan çalışmalar çocukların özellikle
dışarıda, evde yediklerinden çok daha
fazla kalori aldıklarını ve artan obezite
oranları da göz önüne alındığında bu
fazla kalorileri yakmakta zorlandıkları
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle özellikle
“Fast Food” restoranlara menülerinde
bulundurduklarıürünlerinkalorideğerlerini, menülerinde yazma zorunluluğu
getirilmiştir. Gelişen teknolojinin ve yay-

gınlaşan bilgisayar oyunlarının çocuklarındahafazlaevdeoturarakoyunoynamayaitmesiveevdışındakioyunalanlarının da azalması ülkemizde de benzer
durumlarayolaçabilir.Busebeplebenim
önerimözellikleannebabalaraolacaktır;
çocukların, yetişkinlerin de katkılarıyla
bilinçli olarak beslenmesinin, onlara
yönelik düzenlenmiş etkili bir eğitim
programı sayesinde olacağını düşünüyorum.

İlerisi için plan ve projeleriniz arasında
neler yer alıyor?
Hem akademik kariyerime hem de
kişisel gelişimime katkıda bulunacak
bazıçalışmalarımvar.Özellikleülkemizin
gizlikalmıştatlarınınyurtdışındatanıtımına önem vermek istiyorum. California’da,ABD’ningıdaveşarapturizmine
en çok önem verilen yerinde yaşıyorum
ama ülkemizdeki zenginlikleri burasıyla
karşılaştırdığımda, farklılıkların pazarlama yönünden kaynaklandığını düşünüyorum. Bizim ülkemizin gıda turizmi
yönünden vazgeçilmez bir yer olduğunun altının çizilmesini istiyorum. Türk
mutfağının, özellikle uygulama alanlarının geniş olduğunu düşünüyorum.
Çocuklara yönelik sağlıklı gıda ürünlerinin geliştirilmesi konusunda da Türk
mutfağının dünya literatüründe daha
yaygın kullanılmasını sağlayacak çalışmalarprojelerimarasındayeralıyor.
TED Ankara Kolejine ve Kolejli yıllarınıza ilişkin neler söylemek istersiniz?
TED Ankara Koleji çok büyük bir
camia.İlk,ortaveliseeğitimimsırasında
11yılboyuncabucamianıniçindebulunmaktandolayıgururduyuyorum.Birçok

ilkiKolejyıllarımdayaşadım.İlkokulyıllarımda okulun basket takımındaydım ve
bugüne dair birçok alışkanlığımı orada
edindiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımlabirlikteailemizdenayrıolarak
turnuvalara katıldık, özgüven kazandık
vebaşarılaryaşadık.Belkiokuyanarkadaşlarım da hatırlarlar, o yıllarda ufak
şeylerden büyük mutluluklar duyardık.
Örneğineskiilkokulveortaokulbinasının
arkabahçesindetadınadoyumolmayan
maçlaryapardık.Çokdeğerliöğretmenlerimolduvehepsineçokşeyborçlu olduğumu düşünüyorum. Yurtdışında bulunmam dolayısıyla her ne
kadarAnkaraKolejindenfizikselolarakuzaktakalsamdagerekdönem
arkadaşlarımla gerekse her yaştaki
Kolej camiasıyla ilişkilerimi sürdürmeye çalışıyorum. Ankara’ya geldiğimdeİncek’tekiyenikampüsüziyaret ettim ancak bağlılıktan olacak
eski binalarımızı da görmeye gittim.
Kısaca Kolej yıllarımı hiç unutmayacağım…

Mehmet ERGÜL ’91
İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara
Kolejinde tamamladı. 1991 yılında
kazandığı Bilkent Üniversitesi Turizm
ve Otel İsletmeciliği Bölümünden
mezun olduktan sonra Başkent
Üniversitesinde İşletme Yönetimi
alanında yüksek lisans eğitimine
devam etti. 1997-2002 yılları arasında
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksek
Okulunda öğretim görevlisi olarak
görev yaptı. 2002 yılında Amerika
Texas Tech Üniversitesinde yüksek
lisans çalışmalarında bulundu. 20022004 yılları arasında Restoran Otel ve
Kurumsal Gıda İşletmeciliği konusunda ikinci yüksek lisansını ve 2006 yılında Ağırlama Endüstrisi Yönetimi
alanında doktora eğitimini tamamladı.
Texas Tech Üniversitesinde asistan ve
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak
çalıştı. 2006 yılında San Francisco
State University İşletme Fakültesinin
Ağırlama Endüstrisi ve Turizm İsletmeciliği Bölümüne Yardımcı Doçent
kadrosu ile atandı.
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Kolejin Efsanevi Orkestrası

Ankara Koleji Yedilisi

KamilŞükun

RaifDenktaş

YavuzKıvaner

YurdunSöğütlügil

“AnkaraKolejiYedilisi,İstanbul’dayapılan Türkiye finali orkestra sıralamasında; ‘Türkiye Beşinciliği’, özel klasmanlarda ‘En İyi Vokal Yapan Topluluk’ ve
‘EnİyiŞarkıcı’unvanlarınıokulagetirdi.”

9
ÜKUN’6
Kamil Ş

Y

ıl 1967… TED Ankara Kolejinde,“AnkaraKolejiYedilisi”adında bir orkestra kuruluyor.
Orkestra’nın kuruluş nedeni, o
dönemdedüzenlenenAnkaraLiselerarasıMüzikYarışması’nakatılmak.Orkestra,
AnkaraLiselerarasıMüzikYarışması’nda
birinciliği, Türkiye finallerinde ise çeşitli
derecelereldeediyor.
AnkaraKolejiYedilisi’ninkurulmasında Kamil Şükun’69 önemli rol oynuyor.
AnkaraKolejiYedilisiorkestrasıylabaşlayançalışmalarınabugün“İstanbulResitalleri”adlıklasikresitallerdizisininOnursalDirektörüolarakdevamedenŞükun,
Orkestra’ylailgilianılarınıanlattı…
Kolej
Orkestrası’nın
Öyküsü

Kuruluş

Ankara Koleji Yedilisi, 1967 yılında
MilliyetgazetesitarafındanilkkezdüzenlenenLiselerarasıMüzikYarışmasınede-
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niyle oluşturuluyor. O günlerde Ankara
KolejindeKurulubulunanikiorkestranın
birleştirilmesi ile biçimleniyor. Orkestranın kurulmasında ve çalışmasında
önemligörevlerüstlenenKamilŞükuno
günlerişöyleanlatıyor:“Milliyetgazetesinin yarışmasında Ankara Kolejini temsil
etmeye,okulunikiorkestrasıoluncaokul
yönetimi, yarışmaya katılacak orkestrayı
belirlemeküzerebirönyarışmayapmaya karar verdi. Okulda düzenlenen bir
konser ile yarışmaya girmeye talip olan
orkestralar, bu ilk yarışmaya katılarak
okulu temsil etme hakkı elde etmeye
çalıştılar. Ön yarışmanın sonunda okul
yönetimi,orkestralardanbiriniseçipgöndermekyerine,katılımcıorkestralarınen
iyielemanlarınınbirarayagetirilerekyeni
bir orkestra oluşturulmasına karar verdi
vebuişlemiçinbenigörevlendirdi.Ben
de orkestrayı oluşturarak yarışma hazırlıklarınabaşladım.Orkestraşuüyelerden

oluştu: Haluk Özdural (Davul), Aydın
Özkan (Klavye), Raif Denktaş (Bas
Gitar), Yavuz Kıvaner (Ritm ve 12 Telli
Gitar), Yurdun Söğütlügil (Solo Gitar),
Ongun Hulusi (Solist), Kamil Şükûn
(Solist).
Orkestra’nın Koleje kazandırdığı
Birincilik
Gününteknikkoşullarıvekapasiteleriçerçevesindeyapılabilecekeniyimüziği yapmak üzere yola çıkan Orkestra,
Kolejienyüksekseviyedetemsiletmek,
ilkadımdaAnkarayarışmasınıdahasonra da Türkiye yarışmasını kazanmak
amacıyla çalışmalara başlıyor. Orkestra’nınçalışmalarınavekatıldığıyarışmalara ilişkin Şükun şu bilgileri veriyor:
“Ankara Koleji Yedilisi zorlu prova ve
hazırlıkları takiben Ankara Liselerarası
Müzik Yarışması’na girerek birinci oldu.
Birinciliğin sonunda İstanbul’da yapıla-
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cak olan Türkiye finallerinde yarışmaya
hak kazandı. İstanbul’da Şan Sineması’nda yapılan Türkiye finalinde orkestra
sıralamasında; ‘Türkiye Beşinciliği’, özel
klasmanlarda‘EnİyiVokalYapanTopluluk’ ve ‘En İyi Şarkıcı’ unvanlarını okula
getirdi. Yarışmayı takip eden günlerde
Kolejin buluşmalarında çaldı, konserler
verdi,okularkadaşlarımızınyüksek
enerjisini yansıtmaya aracı olmaya
çalıştı.”
Orkestra ile ilgili birçok güzel
anısıbulunuyorŞükun’un.Buanılarıcümleleredökmeninzorolduğunu belirten Şükun, hafızasında yer
eden bir kareyi bizlerle paylaşıyor:
“Ankara’nınenbüyüksporsalonlarındanbirindesahneyeçıkıpyarışma parçalarını bitirdiğimizde,
salonda patlayan alkış ve müthiş
tezahüratıhiçunutamam.Ben,öyle
güçlübirsesibirdahahiçduymadım;oses‘Kolej’insesiidi...”

dergilerinin yer aldığı kendi alanlarında
ilkolanbazıyenidergilerkurmaolanağı
buldum.‘Vizonshow’adlı,kendialanında
birçokrekorunsahibivebazılarıncaTürkiye’ninenbüyükmodagösterisiolarak
anılanbirtoplumodagösterisinibaşlatma ve 21 yıl kesintisiz devam ettirme
şansınıbuldum.‘KimKimdir-Who’sWho

Başarılarla Dolu Bir hayat
hikayesi
KamilŞükun,Türkiye’debirçok
“İlk”e ve başarılı organizasyonlara
imza atmış biri olarak tanınıyor.
Müzik alanında Ankara Koleji
Orkestrası’ndaki çalışmalarından
sonra o dönemin en iyi topluluğu
Durul Gence Orkestrası'nda şarkı
söyleyen Şükun böylece amatör
müzik sevgisini, profesyonel bir
orkestrayakabuledilerektescillendirmiş oluyor. Durul Gence Orkestrası’nın ardından kısa bir süre müziği
bırakanŞükun,AnkaraKolejindensonra
Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi
Dış Ticaret Bölümünü bitirerek çalışma
hayatınaatılıyor.ÇalışmahayatınınilkyıllarındaserbestfotoğrafçılıkyapanŞükun
dahasonraozamanınenbüyükgazetelerinden Günaydın gazetesinin yayıncısı
olan Veb Ofset Yayın Grubu’nda ‘Yeni
YayınlarveAraştırmaBölümü’ndeFotoğrafYönetmeniolarakçalışmayabaşlıyor.
Grup içerisinde sırasıyla Görsel Yönetmen, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın
Yönetmenliği görevlerini yapan Şükun,
yayıncılıkalanındakendidergileriniçıkarmaolanağıbuluyor.Türkiye’dekidergicilik sektörüne farklı bir bakış açısı getiren Şükun çalışmalarına ilişkin şunları
söylüyor: “Bu dönemde başlıcaları arasında‘Adam’,‘EvDekorasyon’ve‘Vizon’

InTurkey’adıaltındabirbiyografiansiklopedisi hazırlayarak 1985-2002 yılları
arasındayediyenilenmişversiyonyayınladım.
Buansiklopedinin,başlıcalarıarasında British Library, Bibliotheque national
de France, American Library of CongressveNewYorkPublicLibrary'ninde
bulunduğu dünyanın belli başlı büyük
kütüphanelerincehalensaklanıyorolması ülke olarak sahip olduğumuz en
değerli varlık olan insan malzemesinin
uluslararası çapta ölümsüzleştirilmesine
katkıda bulunma fırsatı vermesi açısındanengururlandığımçalışmaolmuştur.
Fotoğrafkonusundakihobimibirkaç
uluslararası teşvikin yüreklendirmesi ile
uzun yıllar sürdürdüm. Yugoslavya’da
yapılan7.FotoğrafBienalindebirdiplo-

maEuropicamera’danbirsertifikaaldım.
İngiltere’de‘RoyalPhotographicSociety’
üyesi oldum. ‘Photographıs 78’ uluslararası profesyonel fotoğraf yıllığında
AdamdergisiyıllığıiçinNewYork’taçektiğimbirkapakfotoğrafınınoyılyayınlanandünyanınenbaşarılıkapakfotoğrafları arasına seçilmesi beni oldukça
yüreklendirdi.Buseçimdebenve
‘Adam’ dergisi ile birlikte Larry
Couzens‘MadısonAvenue’,Sam
Haskins – ‘Flash’, Arnold Rosenberg, Dan Wynn – ‘New York’,
FouliaElia–‘Elle’,GuyBourdin–
‘Vogue’, Chiris Callis – ‘Vıva’ ve
BillKing–NewYorkTimesMagazine yer aldı. Fotoğraf sergileri
açtım. Bunların arasında benim
için en anlamlı ve kayda değer
olanı Ara Güler ile açtığımız ‘Ara
Güler-Kamil Şükun’a Merhaba
Diyor’sergisidir.
Son dört yıldır da  ‘İstanbul
Resitalleri’ adlı bir klasik müzik
resitalleri dizisi ile meşgulüm.
Dünyanın önde gelen salonlarında halen solo resitalleri dinlenen
vebugününenbüyükorkestraları
ile konserler vermekte olan uluslararası enstrümantalistleri İstanbul’a davet ederek klasik müzik
severlereyenibirdinlemeplatformu oluşturan ‘İstanbul Resitalleri’nin Onursal Direktörlüğünü
yapıyorum.”
Kolej Eğitiminin Kazandırdıkları
TED Mezunlar Orkestrasıyla ilgili
düşüncelerini;‘AnkaraKolejinedeancak
senfoniorkestrasıyakışırdı’sözleriyleifadenedenŞükun,Kolejeğitimininhayatı
üzerindeki etkilerini ise şu cümlelerle
açıklıyor:“AnkaraKoleji,(ozamankiyaygınkullanımıile‘Kolej’)bizeöylebüyük
bir kendine güven duygusu vermişti ki,
kendimizi dünyanın tepe notasında
görüyor, ‘En iyi’nin biz olduğuna inanıyorduk. Rahmetli Semiramis Hocamız
Hanımefendi, Kıvılcım Hocamız Hanımefendi ve aynı ligde yer alan ve unutulmaları mümkün olmayan birçok değerli
eğitimci büyüğümüzün üzerimizdeki
emeklerineteşekküretmekiçinkelimeler
yetmez.Hayattaolanlarıderinbirsaygı,
vefat etmiş olanları rahmetle anıyorum…”
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Orta
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Karadeniz

Kısatatilleryadahafta
sonunungeçirmekiçinpek
çokAnkaralınınyada
İstanbullununaklına
hemenAbant,Safranbolu,
AmasrageliramaKastamonuveSinopillerini
düşünmezler.Oysatarihi
binlerceyılöncesinegiden
buikikent,ziyaretçilerine
dörtmevsimboyunca
çeşitliolanaklarsunar.

Kastamonu’daki Şerife Bacı Anıtı
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Kastamonu

İstiklalmadalyalıtekilçeolanİnebolu, 11 kilometrelik bir kıyı şehrine sahip
olanAbana,Kastamonu’nunsınırlarıiçerisindedir. Kış sporları ya da diğer üç
mevsimdeyürüyüş,tırmanışgibietkinlikler için1088 hektarlık bir alana yayılan
meşelikleri,kayınağaçları,ladinveköknarlarlakaplıIlgazMilliParkı(Ilgazdağı
zirvesi: 2587 metre) bir görsel şölendir.
Dünyadaenderbulunançiçektürlerive
bitki örtüsünün bulunduğu bu parkta;
karaca,geyik,yabandomuzu,kurt,ayı,
tilki gibi hayvanlar yaşamaktadır. Milli
parksınırlarıiçindekiBaldıranVadisinde
Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme
istasyonları ve avlanma göletleri vardır.
Ankara-Çankırıkarayolunun1875metrede geçit veren dağ, her virajda farklı
güzelliklersunar.
MillimücadeleyıllarındaKastamonu
önemlimerkezlerdenbiriolmuştur.İstiklalYolu,İnebolusahilindenbaşlayıpsırasıileKüre-Seydiler-Kastamonu-Çankırı - Ankara'ya uzanan tarihi yoldur. Bu
yol,KurtuluşSavaşıyıllarındaİnebolu'ya
deniz yolu ile gelen cephanelerin bir
biçimde cepheye ulaştırılmasında kullanılmıştır.
Kastamonu’yugezerkenensıkrast-

layacağınızisim“ŞerifeBacı”dır.Buisimlebukentneredeyseözdeşleşmiştir.Millimücadeleyıllarındaİnebolu’danyüklenen cephaneyi Ankara’ya ulaştırmak
isterkenKastamonu’dasoğuktandonarak ölen bu kadın kahramanı Kastamonulular unutmamış, onu hükümet konağınınönündeyapılanbiranıtlataçlandırmış, ismini; ilköğretim okulu, öğretmen
evi, devlet hastanesi,  kadın doğum ve
çocukhastalıklarıhastanesi,parkvepiknik alanlarına vererek ölümsüzleştirmişlerdir.
Kastamonu’da tarihin Türk kadınıyla
ilgili en önemli sayfalarından birisi açılmıştır.Müdafa-iHukukCemiyetiKadınlar
Kolu10Aralık1919’dabüyükbirmiting
gerçekleştirerek, 3000’den fazla kadını
birarayagetirmiştir.Kızöğretmenokulu
bahçesinde bir araya gelen kadınlar,
ülkemizinişgaliniveyapılaninsanlıkdışı
vahşetleri şiddetle protesto etmişler ve
Padişaha, Sadrazama, İngiltere Kraliçesine, ABD Devlet Başkanına ve Fransa
Cumhurbaşkanına telgraflar çekmişlerdir.Üçbindenfazlakadınıbirarayatoplamak, hangi devirde olursa olsun son
derece zordur. Üstelik bu toplantının bir
taşra kenti olan Kastamonu’da gerçekleşmişolmasıdahadadikkatçekicidir.
Atatürk’ün 1925’de şapka devrimini
ilanettiği,elindetuttuğuşapkayıgösterip
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“Beyler,buserpuşaşapkaderler”dediği
bugünmüzeolarakkullanılanbinaerken
Cumhuriyet dönemi mimarisinin izlerini
taşır. İçinde Helenistik, Roma ve Bizans
dönemlerineaitçeşitlicam,pişmiştoprak eserler, heykeller ve mezar stelleri
sergilenmektedir.
Abdurrahman Paşa Lisesi: Anadolu’da açılan ilk lisedir ve bunda, Abdurrahman Paşa gibi, Osmanlı döneminde
sadrazamlıkvenazırlıkyapmışbirdevlet
adamınınKastamonu’yavaliolarakatanmasının da payı vardır. 20 Nisan 1885
Cumartesi günü Kastamonu İdadisinin
temeli atılmıştır. Galatasaray ve İstanbul
Liselerinden sonra Türkiye'nin üçüncü
lisesidir. Birinci Dünya Savaşı sırasında
öğrencilericepheyeintikalederekvatan
savunmasınakatılmışlardır.
Kurtuluş Savaşı’nda en çok şehit
verenillerdenbiride93.000şehitleKastamonu’dur. “Çanakkale İçinde Aynalı
Çarşı” türküsünün aslında Kastamonu
türküsü olduğu ve Kastamonu’da,
Çanakkale’den geri dönmeyenler için
yakıldığı söylenir. İstanbul’un fethinde
kullanılankızaklarınkalaslarıKastamonu
ormanlarından,yinefetihsırasındakullanılanbazıtoplarındökümündekullanılan
demirvebakırmadenlerdeKüreilçesindengetirilmiştir.
SaatKulesi:Bugün116yaşındaolan
saatkulesikentinheryerindengörünebilen,eteğindebirçaybahçesininyeraldığı tarihi bir mekandır. Zamanın valisi
Abdurrahman Paşa tarafından İstanbul’da,siparişedilerekyaptırılmıştır. Saat kulesi hakkında
bugündekonuşulanikirivayet

Kastamonu Saat Kulesi

vardır.Bunlardanbirincisi,II.Abdülhamit
zamanında saat, İstanbul’da Sarayburnu’ndayken yanlış gitmesi ve zamansız
çalmasıylasaraytarafındancezalandırılmakistenmişvesürgünedilmesikararlaştırılmıştır.İkincirivayetegöredepadişahınharemindebulunangebebircariyenin saatin vurma sesiyle karnındaki
çocuğu düşürmesi üzerine sürgün edilmiştir.
ÇivisizCamii: Kastamonu’nun20km
kuzeyindeDadayyoluüzerindekiKasaba köyünde bulunan Mahmut Bey
Camii, yerli ve yabancı turistlerin yoğun
şekildeilgisiniçekmektedir.14.yüzyılda,
Candaroğulları tarafından yaptırılan
caminindışcephesimolozyığmataştan,
içiiseahşapelişçiliğiyleyapılmıştır.Çivi
kullanılmadan bindirme tekniğiyle yapılan camide, Kastamonu ormanlarında

yetişenbitkilerdeneldeedilenkökboyalarkullanılarakdirekvetavanlarayapılan
motifler tarihi yapıya ayrı bir değer katmaktadır.Tarihicamideyangıntehlikesine karşılık elektrik ve ısınma sistemi
bulunmamaktadır.Aydınlanması12adet
küçük pencereyle sağlanan cami özel
güvenlikle korunmaktadır. Caminin
inşaatısırasındayapılan“depremkolonları” aradan geçen yüzyıllara rağmen
hala360derecedönebilmektedir;buda
tarihi caminin temelinde bir kaymanın
olmadığınıngöstergesidir.
Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerindesoldaküçükbirsarıtabeladaEşen
köyü-Anıtağaç1kmyazar.Busapaktan
girdiğinizdetoprakyolsiziköyegötürür.
Eşenköyününiçinde500yıllıkdevasabir
ceviz ağacı sizi karşılayacaktır. Koruma
altına alınan ağaç o denli heybetlidir ki,
bir kısmı toprağın üzerinde olan kökleri
bilebirağacıngövdesikadarkalındır.
Taşköprü: Kastamonu’nun ilçesidir.
İsmini Gökırmak üzerinde olan MS
1366’dayapılanvehâlenkullanılanyedi
gözlü 68 metre uzunluğundaki Taşköprü'den almaktadır. İlçe freskleriyle ünlü,
antik Pompeipolis şehrinin civarında,
Gökırmak kenarında ve KastamonuBoyabat(Sinop)yoluüzerindekurulmuştur. Taşköprü,  höyükleri, Tümülüsleri,
kayatünelleri,kayamezarları,kalelerive
her yıl adına festival düzenlenen sarımsağıylaünlüdür.
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Sinop
Karadeniz’e doğru uzanan bir yarımadaüzerindekurulmuşolantarihi,kültürel ve arkeolojik değerlerle doğal
güzellikleri bir arada görmek mümkündür.Sinopismininneredengeldiğikonusundaçeşitlirivayetlervardır.IrmakTanrısı Osopos'un güzeller güzeli kızı Sinope,HititçeSinova,AsurayilahıolanSin,
suyun göğü anlamındaki Sinab bunlardanbirkaçıdır.
SinopKalesi: MÖ7.yüzyılda,kentin
korunmasıamacıylakurulmuştur.Roma,
BizansveSelçuklulardönemindeonarılarak kullanılmıştır. 2050 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğindedir ve
ikianagirişkapısıbulunmaktadır.
Şehitlik: Sinop Müzesi bahçesinde
yeralmaktadır.1853Osmanlı-Russavaşındaşehitolandenizcilerimiziçinyaptırılmıştır. Tersane çarşısında bulunan
şehitler çeşmesi ise bu savaşta şehit

Sinop

düşen denizcilerin ceplerinden çıkan
paraylayapılmıştır.
Sinop Cezaevi: İlk yapım tarihi MÖ
72’dir. Pontus Kralı Mitrades tarafından
yapıldığısöylenir.Cezaevininbulunduğu
alan Osmanlı döneminde tersaneydi.
1887’den sonra cezaevi olarak kullanılmıştır. Etrafı yüksek kale bedenleriyle
çevrili olduğundan kaçmak imkansızdır.
Kültür Bakanlığına devredilen cezaevi,
günümüzdesosyaletkinlikleralanı,galeriler, konferans salonu, tanıtım salonu,
satış reyonu, kafeterya gibi fonksiyonlar
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kazandırılarak
"Kültür
Kompleksi"halinedönüştürülmüştür.
Balatlarkilisesi:Roma
döneminde tiyatro ya da
hamam olarak kullanılan
bu yapıda fresklerin çok
az kısmı korunabilmiştir.
Ağustos 2010’da kazılar
yenidenbaşlamıştır.Sinop’agelenheriki
turistten birinin ziyaret ettiği bu metruk
kilise,ençokFransızveİtalyanlarturistlertarafındanziyaretedilmektedir.
Alaaddin Camii: Sinop'un fethinden
hemensonrayapılmıştır.Selçukludönemieseridir.Büyükbiravlunungüneyinde
yeralır.Dikdörtgenplanlıolup,beşkubbelidir. Avlunun ortasında bir şadırvan,
bir köşede de İsfendiyaroğulları'nın türbeleribulunmaktadır.
Pervane Medresesi: 1262 yılında
yapılmıştır. Yüzyıllar boyunca
müze, dersane gibi farklı amaçlar için kullanılmıştır. Bugün ise
hediyelik eşya satış yeri ve cafe
olarakkullanılmaktadır.
Boyabat: Sinop’un bir ilçesi
olan ve tarihi Hitit dönemine
kadar inen Boyabat, bir zamanlar bir kale kasabasıydı. Evler
kalenin içerisinde bulunurdu.
Belgelerde 1830’da kalede 30
evinbulunduğuyazılıdır.Osmanlı döneminden kalma pek çok
camiye sahip olan Boyabat’ın
eskievlerikorumaaltındadır.
Kale:Karşılıklısarpikikayalık
tepeden biri üzerinde kurulmuştur,kayalarındoğalyapısınauygunşekildeinşaedilmiştir.KentinenyüksektepesindebirtaçgibiduranBoyabatKalesi,
MÖ600yılındaPaflagonyalılarzamanındankalmadır.İçkaledenaçılantünel252
basamaklaaşağıdaakanGazideresine
ulaşılmaktadır. Bu tünel halk arasında
“Çırabozan” diye bilinir ve kuşatma
zamanında su almak ya da tahliye
amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu tünelde
üçtanepencereyleaydınlanmasağlanmaktadır.
KayaMezarları: Boyabat’ıngirişinde-

Boyabat Kalesi

ki 15. kilometredeki Salar köyünün
güneydoğusundadır. Üç sütunlu girişin
üzerinde aslan figürleri bulunmaktadır.
Ambar kaya ve Arımkaya köylerinde de
kaya mezarları bulunmaktadır. Dodurga
köyündeki resimli kaya da  üzerindeki
figürler nedeniyle görülmeye değer bir
tarihieserdir.
BazaltKayalıklarıVadisi:Magmadan
volkan patlamaları yoluyla yeryüzüne
çıkanbirlavkayacıolanbazalt,volkandan ergimiş haldeyken çıktığında, akışkanlığıyla yayılır. Bu nedenle çeşitli
nedenlerlefarklışekilleralabilmektedirler.
Su gibi daha soğuk maddelerle teması
halindesütunlaroluşturmaktadır.DünyadaİrlandaveAvustralya’dabulunmaktadır.Türkiye’deiseBoyabat’ın20kilometrebatısındaHarınderesiFındıklımevkiindedir.Birbirineyakınüçvadideyeralan
bazalt kayalıklar, 4-5 ya da 6 köşelidir,
yükseklikleride30-40metredir.Çevreve
Orman Bakanlığınca “Tabiat anıtı” ilan
edilen kayalıklar Türkiye’nin 106. tabiat
anıtı olmuştur. Jeolojik oluşumuyla ilgili
olarak Maden Teknik Arama Enstitüsü
uzmanları tarafından yapılan incelemelerdekayalıklarınyaşının3milyonolduğu
açıklanmıştır.

Bazalt Kayalıkları

TürkEğitimDerneği
68

EĞİTİMDE İNOVASYON
II. ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU'NDA
MASAYA YATIRILDI
TürkEğitimDerneğiveSebitişbirliğiyledüzenlenen"Eğitimdeİnovasyon"
konulu2.UluslararasıEğitimForumu,30Nisan–1Mayıs2011tarihlerinde
TEDAnkaraKolejiİncekKampüsü'ndeeğitimveişdünyasınınöndegelen
isimlerinibirarayagetirdi.
Burcu Esmersoy'un Genel Moderatörlüğünü yaptığı foruma, Thomas Frey
(DavinciEnstitüsüKurucusuveBaşkanıFütürist),Prof.Dr.Umranİnan(KoçÜniversitesiRektörü),Prof.Dr.SugataMitra
(NewcastleÜniversitesiEğitimFakültesi,
EğitimTeknolojileriProfesörü),AliTürker
(Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Proje Yöneticisi), Şirin Elçi (Technopolis
Türkiye Direktörü), Prof. Dr. Tosun Terzioğlu (Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü) Prof. Dr. Teemu
Leinonen(AaltoÜniversitesiYeniMedyaTasarımGrubuGüzelSanatlar ve Tasarım Fakültesi), Ufuk Tarhan (MGENGelecekPlanlama
Merkezi Kurucusu &
FütüristlerDerneğiBaşkanı), Anne Shaw
(21.YüzyılOkullarıKurucusu ve Direktörü),
Prof. Dr. Ziya Selçuk
(GaziÜniversitesiÖğretimÜyesi),MonicaMartinez (Knowledge Works Vakfı Eğitim
Stratejisi Departmanı Başkan Yardımcısı),Dr. Melek Çatak Işık (Sebit Eğitim ve
Bilgi Teknolojileri A.Ş. Eğitsel Tasarım
Takım Kaptanı), Prof. Dr. Petek Aşkar
(İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji
BölümBaşkanı),MehmetÖznaçar(AdanaBilimveSanatMerkeziUzmanBiyolojiÖğretmeni),MuratBacan(KaracakayaİlköğretimOkuluMüdürü),MeteKızılkaya (Polis Amca İlköğretim Okulu
Müdürü)konuşmacıolarakkatıldı.
Forumda,"Gelecekiçineğitimprogramlarıvepolitikaları","Geleceğinokullarıvegeleceğinsınıfları","Hesapverebilirlik ve ölçümlemeler" ve "Gelecek için
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politika ve perspektifler" konu başlıkları
altındaşusorularınyanıtlarıtartışıldı:
• Ekonomik olarak rekabetçi, toplumsal olarak duyarlı bir gelecek için
hangi beceriler ve değerlerin kazandırılmasıönemlidir?
• Beceriler ve değerlerin etkili ve
beyintemellibiranlayışlakazandırılması
süreci ile teknolojinin entegre edilmesi
nasılsağlanabilir?
•21.yüzyılışekillendirecekbireğitim

içinokullarvesınıflarnasıldüzenlenmelidir?
• Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin
sorumluluğunu üstlenmeleri için motivasyon oluşturacak öğrenme ortamları
nasılgeliştirilebilir?
• Eğitim sistem ve teknolojilerinde
yeniliklerineğitseldeğerinasılölçülebilir,
başarılı olanlar nasıl yaygınlaştırılır ve
daha genel olarak, eğitsel kazanımların
performans temelli ölçülebilmesi için
yenilikçiteknikveyaklaşımlarnelerolabilir?
•TürkEğitimsistemininbölgeselve
küreselölçektebirrekabetgücüyaratabilmesiiçingelecek10-20yıllıkbirpers-

pektifteeğitimdeneleryapılabilir?
Eğitim politikalarının, yöntemleri,
mekânlarıvehedefleriylegeleceğehazırlanırken nasıl bir vizyonla şekillenmesi
gerektiğinintartışıldığı“Eğitimdeİnovasyon”konuluII.UluslararasıEğitimForumu’nun açılış konuşmalarını T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr.
Mustafaİsen,TürkEğitimDerneğiGenel
Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Sebit
Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş Genel
MüdürüAhmetEtiyaptı.
T.CCumhurbaşkanlığıGenel
Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen
Türkiye’nin modernleşme tarihinin eğitim tarihiyle atbaşı giden
birsüreçolduğunuhatırlattı.Birçok yeniliğin ülkeye taşınmış ve
denenmiş olduğuna değinen
İsen, çeşitli sebeplerle istenen
sonuçların alınamadığını ifade
etti. Öğrenciyi kendine verilen
bilgilerigeriverdiğiölçüdebaşarılı sayan anlayışın değişmesi
gerektiğinibelirtti.
Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme
Eyleme Dönüştürülmeli!
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve aynı
zamanda Türk Eğitim Derneği’nin kurucularının,modernleşmeiçineğitiminvazgeçilmez önemine inandıklarını ve Atatürk’ün,Türkiye’ninönünemuasırmedeniyetlerseviyesininüstüneçıkmakhedefinikoyduğunuhatırlatarakkonuşmasına
başlayan Türk Eğitim Derneği Genel
Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, geçmişte
yapılanların tekrarlanmasıyla bu hedefin
gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. Söz
konusu hedefe çok çalışmak ve daha
çok bilgi edinmekle değil, yenilikçi ve
yaratıcıdüşünmenineylemedönüştürülmesiyle ulaşılabileceğinin altını çizdi.
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Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş
GenelMüdürüAhmetEtiisekonuşmasında eğitimde değişimi yaratabilmek
için yenilikçi fikirlerin şart olduğunu,
ancak bu fikirlerin modellenebilir ve
uygulanabilir olması, bu uygulamaların
daekonomikşartlardahilindeölçeklenebilir olmasının gerekliliğini belirtti. Eğitimin bir ülke için geleceğe hazırlanmak

Pehlivanoğlu Temel meselenin, Türkiye’nin ekonomisine rekabet üstünlüğü
kazandıracakişgücünehangibecerilerin
nasıl kazandırılacağı; okulun içindeki
çalışmalarladışdünyadaolupbitenlerin
dahaiyinasılilişkilendirileceğiolduğunu
ifadeetti.Ülkemizdeinovasyonvegirişimciliğin öneminin anlaşılmasında ve
eğitiminin verilmesinde geç kalındığına
dikkatçekenTEDGenelBaşkanı,yenilikçi fikirleri olan gençlerimizin kendi yarış
alanlarınıyaratmalarıiçinolanaksağlanması,farkyaratanbilgilerinhızlıveetkin
dolaşımına destek olunması gerektiğini
dilegetirdi.
Forumun açılış konuşmacılarından

ceköngörüsüyapılmasınınzorunluluğununaltınıçizdi.
Öğrenciler, Fikirlerini 90 Saniyede
Anlattı!
Eğitimde İnovasyon Forumu kapsamında düzenlenen “Öğrenci Yarışması”
iledahaiyibirgelecekiçinbugününeğitiminin nasıl tasarlanacağı gençlere
soruldu. Forumda üç ayrı oturumda
öğrencilerdüşledikleriyenilikçidüşünce,
uygulama,yöntemyadayaklaşımları90
saniyeiçerisindesundu."OkulveDerslik
Ortamları", "Gelecek için Eğitim Programları" ile "Ölçme ve Değerlendirme"
kategorilerinde düzenlenen yarışmada
dereceye giren toplam 16 öğrenciye
ödülolarakbirernetbookhediyeedildi.

demek olduğunu söyleyen Eti, bugün
anaokuluna başlayacak olan çocukların
2030 yılında topluma değer katmaya
başlayacağını ve bu nedenle günümüzün eğitim ihtiyacını belirlerken aslında
2030 yılının gerçeklerinden bahsediyor
olduğumuzuifadeederekciddibirgele-

Kalbim Konseri 60 Meşale Yaktı
Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası’nın Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli ve
Ziynet Sali’nin de olduğu ünlü isimlerle
bursluçocuklaryararınaverdiğikonserin
geliri ile Türk Eğitim Derneği’nin ‘10.000 Genç Meşale
Daha Aydınlık Türkiye’ Kampanyası kapsamında 60
öğrenciye daha Tam Eğitim
Bursusağlandı.
Türk Eğitim Derneği’nin
başarılı ancak maddi durumuyetersizçocuklaraeğitim
olanağısunmakiçinbaşlattığı ‘10.000 Genç Meşale
Daha Aydınlık Türkiye’ Kampanyası son hız devam ediyor.Kampanyakapsamında,
geçtiğimizaylardaçıkardıkları Kalbim albümüyle kısa sürede büyük
beğeni toplayan Behzat Gerçeker ve
EnbeOrkestrası,2011yılınınilkkonserini Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Mustafa
Ceceli,ElvanGünaydın,ErenSandal,Ali

Erenus,AyşenveAytekinKurt’labirarayagelerekverdi.
Konserintümgeliri,TürkEğitimDerneğinin,iyieğitimgörmüşnesilleryetiş-

tirmehedefinisürdürmekvebaşarılıama
maddiimkânlarıyetersizöğrencilereüniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs
sağlamak amacıyla başlattığı ‘10.000
Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye

Kampanyası’naaktarıldıve60öğrenciye
daha Tam Eğitim Bursu verildi. Böylece
Tam Eğitim Bursu verilen öğrencilerin
sayısıtoplam750’yeyükseldi.
Konuyla ilgili olarak Türk
Eğitim Derneği Genel Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu; “Başta
Behzat Gerçeker ve Enbe
Orkestrası olmak üzere değerli
sanatçıların desteğiyle bu konsergerçekleşti.Onlarınvebilet
alıp destek verenlerin sayesinde 60 meşale daha yandı. Biz
TamEğitimBursu’ylaçocuklarımıza sadece destek olmuyoruz, onları sahipleniyoruz.
Öğrencilerimizineğitimininyanı
sırabarınma,servis,cepharçlığı gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor
vesosyalgelişimlerinipsikologlararacılığıyla izliyoruz. Bu konser aracılığıyla
maddi durumu yetersiz ancak başarılı
olançocuklarımızaeliniuzatan,sahiplenenherkeseteşekkürediyoruz”dedi.
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Genç İnovatif Girişimcilik Projesi-3
Final Fuarı

T

ürk Eğitim Derneği tarafından
AmerikaBirleşikDevletleriAnkaraBüyükelçiliğidesteğiileyürütülen "Genç İnovatif Girişimcilik
Projesi 3" kapsamında, 29 Nisan 2011
tarihinde“GençİnovatifGirişimcilikFuarı"
TEDAnkaraKolejiLiseKısmıKolejSokağı'ndagerçekleştirildi.Açılışkonuşmalarını Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu, A.B.D. Ankara
Büyükelçisi Francis J. Ricciardone Jr,
MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik,
“Daragons’ Den” programının jüri üyesi
Baybars Altundaş ve "Bir Fikrin mi Var?"
programınınyapımcısıFuatSamiyaptılar.
Türk gençliğinin yaratıcılığının desteklenmesi,yeniliğinönemininvurgulanması,sürdürülebilirbirekonomininoluşmasıiçinyenilikçitabanlıgençleryetiştirmenin amaçlandığı projenin ürünlerinin
sergilendiğifuarabuyıl12ilden36okul
katıldı. Fuar sonucunda; Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi
öğrencilerinin kurduğu “AKKA” ve TekirdağBelediyesiAnadoluÖğretmenLisesiöğrencilerininkurduğu“ELİT”isimlişirketler birinci olarak A.B.D.’ye ziyaret ile
ödüllendirildi. Ayrıca; İzmir Atatürk Lisesi’nden EGDS, Tekirdağ Anadolu Lisesi’ndenKİBELE,GölbaşıAnadoluLisesi’nden FIREPIPE, TED Samsun Koleji’nden L.O.T. ve Isparta Milli Piyango
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Anadolu Lisesi’nden ARTI isimli gruplar
dereceyegirerekİngilizceeğitimininverileceği 10 günlük Yaz Kampı ödülü
kazandı.
Access Projesi İle İngilizce Eğitimi
Fırsatı
Türk Eğitim Derneği ve Amerikan
ElçiliğiİngilizceEğitimAtaşeliğiarasında
imzalanan protokol gereğince bu yıl
üçüncüsügerçekleştirilen“Access”SosyalSorumlulukProjesi’ndedevletokullarında okuyan 330 dokuzuncu sınıf
öğrencisi,14ayİngilizcedileğitimigörecek.

Access Projesi, Amerikan Hükümetinin ülkemizdeki İngilizce dil eğitiminekatkıdabulunmakamacıylakendi
olanaklarıyla İngilizce eğitimi alma
imkânına sahip olmayan öğrencilere
yönelik hazırlanan bir burs programı.
Mart 2009’dan bu yana 16 TED okulunda uygulanmış ve uygulanmakta
olan Access Projesi’nin üçüncüsü,
TEDAfyon,TEDAlanya,TEDBatman,
TEDEskişehir,TEDKarabük,TEDKonya, TED Isparta, TED Malatya, TED
MersinveTEDPolatlıKolejleri’ndeMart
2011’de uygulanmaya başlandı. Bu
okullardaki İngilizce öğretmenleri tarafından haftada 6 saatten toplam 360
saatverilecekolaneğitimler2012Haziranayındasonaerecek.Eğitimboyuncaöğrencilerinulaşımı,kitapvb.tümeğitimmateryalleriücretsizolacak.
Toplam 10 TED okulunda başlayan
projeninTEDPolatlıKolejindekiaçılışına,
öğrencilerle tanışmak amacıyla, Eğitim
ve Kültürden Sorumlu ABD Dışişleri
Bakan Yardımcısı Ann Stock ve TED
GenelBaşkanYardımcısıAhmetKılıçoğlukatıldı.26Nisan2011Salıgünüsaat
17.00’deTEDPolatlıKolejindedüzenlenentörendeöğrencilerekatılımsertifikalarıverildi.

TürkEğitimDerneği
71

Türk Eğitim Derneği, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Groupama sayesinde
Başarı her Yerde

T

ürk Eğitim Derneği, ortaöğretimdeki öğrencilerin akademik
başarı seviyelerini artırmak ve
okullar arasındaki performans
farklılıklarınıgidermekiçinİstanbulİlMilli
EğitimMüdürlüğüveGroupamaileişbirliğinegiderekBaşarıHerYerdeProjesi’ni
hayatageçirdi.
Türk Eğitim Derneği, Milli Eğitim
BakanlığıveGroupama’nınbirlikteuygulamaya koydukları “Başarı Her Yerde”
Projesiikiaşamadanoluşuyor.BuprojeninilkaşamasındaİstanbulİlMilliEğitim
Müdürlüğüncebelirlenmişolanikiilköğretim okulunda eğitimin kalitesi ve akademik başarının geliştirilmesi için bir
eylem planı hazırlanması amaçlanmaktadır. Projenin ikinci aşamasında ise bu
eylemplanınınuygulanmasıileseçileniki
ilköğretim okulunda eğitimin kalitesinin
veakademikbaşarınıngeliştirilmesisağlanacaktır.

Projenin nihai amacı; seçilen iki ilköğretim okulunda gerçekleştirilecek
uygulamalarla, eğitimin kalitesinin ve
öğrenci başarısının düşük olduğu benzerokullardauygulanabilecekbirmodel
oluşturmaktır. Projenin uygulanmasında
eldeedilensonuçlaradayalıolarakoluşturulacak modelin, başarı düzeyini artırmak ve okullar arası başarı farklılıklarını
azaltmaküzereyaygınlaştırılmasıamaçlanıyor.
KonuylailgiliolarakTürkEğitimDerneğiGenelBaşkanıSelçukPehlivanoğlu
şunları söyledi: “Türkiye, OECD üyeleri
arasındahemherbirokulunkendiiçinde, hem de okullar arasında akademik
başarı farklılıklarının en yüksek’ olduğu
ülkelerdenbiri.Projemizbuverilerışığında,tümöğrencilerinbaşarısınınartırılması için ve her öğrencinin öğrenmesine
odaklıyöntemvestratejilerintasarlanması gereğinden yola çıkılarak geliştirildi.

Türk Eğitim Derneği proje kapsamında,
eğitimsektöründekideneyimvebirikimlerini Türkiye’de tüm okullarda eğitimin
kalitesinin geliştirilmesi için kullanarak,
okullararasındabaşarıfarklılıklarınıazaltmaküzerebirmodelgeliştirmeyiamaçlamaktadır.”
GroupamaCEO’suYılmazYıldızise
projeden elde edilecek sonucun Türk
eğitimsistemiiçinbirmodeloluşturacak
olmasının önemine dikkat çekti: “Eğitimin sürekliliğine inanan bir grup olarak,
uzunvekalıcıdeğerleryaratanprojelere
destekvermekkonusundakararlıadımlaratıyoruz.Çünküeğitimin,ülkeekonomilerinin kalkınma ve sağlıklı büyümesinin güvencesi olduğuna inanıyoruz. Bir
yandan da sosyal sorumluluk bilincimizin bir yansıması olan bu çalışmayla
ülkemize destek vermenin mutluluğunu
yaşıyoruz.”
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Coşkuyla Kutlandı
19MayısAtatürk'üAnmaGençlikveSporBayramı,TEDAnkaraKoleji’ndeöğrenci,öğretmen,veli
ve mezunlarımızın katılımıyla hep birlikte coşkuyla
kutlandı.19MayıssabahıİlköğretimOkuluI.KademeKolejSokağı'ndadüzenlenentörendeAnaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise Kısmı öğrencileri, k12
bütünlüğü içinde sundukları programla Ata’mıza
olanbağlılıklarınıbirkeredahadilegetirdiler.
TörendeTEDAnkaraKolejiVakfıOkullarıGenel
Müdürü Sevinç Atabay, günün anlam ve önemini
belirtenbirkonuşmayaptı.Yeryeralkışlarlakesilen
konuşmasındaAtabay“92yılöncebugünMustafa
Kemal Atatürk Samsun'a Milli Mücadeleyi başlatmakyaniTürkiyeCumhuriyeti'nintemelleriniatmak
için çıkmıştır. Biliyoruz ki Cumhuriyetin temeli demokrasidir.
Demokrasinintemelilaikliktir.Laikliğintemeliisedinüzerinden
ayrımyapmamaktır.Laiklikolmazsayurttaşeşitliğiolmaz.TED

AnkaraKoleji'ninöğrencileri,öğretmenleriveçalışanlarıolarak
CumhuriyetikoruyacağımızaveAta'mızındevrimleriniyaşatacağımızaolangüvenle,kutlu,mutlu,nice19Mayıs'lardilerim."
dedi.

Öğrenciler “Müzik ve Dans” Dolu İki Gece Yaşattılar
TEDAnkaraKolejiVakfıOkulları19.KültürSanatGünleri,
buyıl23Mayıs-09Haziran2011tarihleriarasındadüzenlendi. Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise öğrencilerinin; resim,
müzik,dans,edebiyat,elsanatlarıvedramagibisanatınpek
çok dalında, yıl boyunca heyecan ve emekle hazırladıkları
ürünler, gerçekleştirilen bir dizi etkinlikte sergilendi.Kültür
Sanat Günleri’nin vazgeçilmezlerinden olan “Müzik ve Dans
Gecesi” adlı gösteri ise 25 Mayıs 2011 tarihinde Çayyolu
CüneytGökçerSahnesi’nde600velininkatılımıylasahnelendi.
5-18yaşarası250öğrenciningörevaldığıgecede,Anakokulu,İlköğretimOkuluveLiseDansGruplarıgösterilerinisundu,
NefesliSazlarOrkestrası,LiseOrkestrasıveÇoksesliKorosu
konserverdi.
Öğrencilerin başarılı performansları, sahne düzeni,
dekorvekostümlerlebirleşince ortaya muhteşem bir şov
çıktı. Gecede ilk önce anaokuluöğrencileri,liseliağabey
ve ablaları ile sahne alarak
“BizBüyüyoruz”dansınısergilediler.ProgramınI.bölümündeilköğretimokuluöğrencileri “Anadolu Ateşi” ve “Salsa”
danslarınısundu,NefesliSazlar Orkestrası ise klasik ve
halk müziği formlarıdan oluşan bir konser verdi. Geceye
Michael Jackson’ın “Thriller”

kolejliler HAZİRAN 2011

dansıdamgasınıvurdu.Sahneyibürüyensistabakasınıniçindetabutlarındanfırlayanzombiler,yüreklerihoplattı.
Programınikincibölümüyinemüzikvedansladevametti.
Grease Müzikali’nden Rock ‘n Roll danslarını sergileyen
öğrenciler,izleyenleri1950’li-60’lıyılaragötürürkenLiseOrkestrası,çaldığıenstrumantalparçalarlabuhareketligeceyehoş
bir dinginlik kattı. Gecenin temposu yine Michael Jackson’ın
“Dangerous” dansı ile yükseldi. Dansların ardından sahne
alan Çoksesli Koro, “Phantom of the Opera, Fiddler on The
Roof”parçalarındanoluşanbirdinletisundu.MüzikveDans
Gecesi’ninsonundatümgruplarsahnedeyerlerinialarakizleyenlerlebirlikteKolejMarşı’nıcoşkuylasöylediler.
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Edebiyatta Söz Liseli Gençlerin

TEDAnkaraKolejiVakfıOkulları,14Mayıs2011Cumartesi
günü, "1. Ulusal Genç Liseli Eleştirmenler Sempozyumu" ve
"Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım Derslerine Yeni Yaklaşımlar
Sempozyumu"adıaltındaikibüyüktoplantıyaevsahipliğiyaptı.TEDAnkaraKolejiLiseKısmıTürkDiliveEdebiyatıZümresi’nin katkıları ile düzenlenen sempozyuma 21 okuldan 91
öğrencive160öğretmenkatıldı.
UlusalGençLiseliEleştirmenlerSempozyumukapsamın-

da altı oturum düzenlendi. Öğrenciler,
ÖYKÜ,ROMANŞİİRveTİYATROgruplarında önceden belirlenen yapıtları eleştirel
değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Gençeleştirmenlerincelenenyapıtlarvebu
yapıtlarlailgilisaptamalar,farklımetintürlerininişlenmesi;edebiyat,dilanlatımderslerinde kullanılan/kullanılması önerilen yöntemler; edebiyat/ dil anlatım derslerinin
kazandırdıkları/kazandırması beklenen bilgivebeceriler,mevcuteğitimsistemiiçinde okul ortamını verimli kılmaya yönelik
önerilerüzerinegörüşalışverişindebulundular.
Öğrencisempozyumuileeşzamanlıolarakyürütülen"Türk
Edebiyatı ve Dil-Anlatım Derslerine Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu"naise160öğretmenkatıldı.Toplamdörtsalonda,sabah
veöğlesaatlerindeüçeroturumundüzenlendiğisempozyumda sunulan bildirilerle, alana özgü yöntemler, sorunlar ve
çözümönerilerininpaylaşılmasısağlandı.

Ankaralı Liseliler Matematikte Yarıştı
TEDAnkaraKolejiVakfıÖzelLisesitarafındanbilimselbir
aktiviteçerçevesindeokullararasıetkileşimiartırmak,öğrencilerikaynaştırmak,öğrencilerematematiğinfarklıyönlerinikeyiflibiryarışmaortamıiçerisindegöstermekveyenibakışaçıları
kazandırmakamacıyla13Mayıs2011tarihindedüzenlenen"1.
AnkaraLiselerArasıMatematikGünleri"neAnkarailveilçelerindebulunan26liseden,10ve11.sınıfdüzeylerindetoplam
104öğrencikatıldı.
Bireysel, takım yarışması ve karışık grup yarışmalarından
oluşanetaplarındeğerlendirmesi,TEDAnkaraKolejiVakfıÖzel
Lisesi Matematik Zümresi öğretmenleri tarafından yapıldı.
Bireyseletapta;AnkaraFenLisesiöğrencileriEmreŞahinbirinci,SerhatBakırtaşikinciolurken,HacıÖmerTarmanAnadolu
LisesiöğrencisiOğuzUzunüçüncüoldu.Takımyarışmasında
ise birinci olan okul Ankara Fen Lisesi olurken, ikinci Ankara

AtatürkLisesi,üçüncüMehmetEminResulzadeAnadoluLisesioldu.Dereceyegirenöğrencilereödülleri,TEDAnkaraKolejiVakfıÖzelLisesiMüdürüAydınÜnal,LiseMüdürBaşyardımcısıSedefEryurtveMatematikZümreBaşkanıLevendDemirbaştarafındanverildi.

TED Ankara Koleji Öğrencisi TÜBİTAK Proje
Yarışması’nda Türkiye 1. si Oldu
TEDAnkaraKolejiBilimİnsanıYetiştirmeProgramı11.sınıf
öğrencisiErknazEcehanErk,TÜBİTAKOrtaöğretimÖğrencileri
ArasıAraştırmaProjeleriYarışması'ndaCoğrafyadalındahazırladığı''BirDestanınStratejisi:ÇanakkaleSavaşıÜzerineBirMekan
Analizi''konulu proje ile Türkiye Birincisi oldu. Erk’e Coğrafya
öğretmeniAylinErgülrehberliketti.

kampüs
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"Mamma Mia" Müzikali
10.000 Genç Meşale Yararına Sahnelendi

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencileri, Broadway'detümzamanlarınenbeğenilenmüzikaliMammaMia'yı,3
Haziran 2011 akşamı Anadolu Gösteri Merkezi’nde "10.000
Genç Meşale-Daha Aydınlık Türkiye" Kampanyası yararına
sahnelediler. Gecede konuşma yapan Türk Eğitim Derneği
Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 10.000 Genç Meşale
yararınadüzenlenenbugeceninTED'lileriçinbüyükbirgurur
kaynağıolduğunubelirterek"Ata'larınalayıkolanvebugeceyi
düzenleyen TED Ankara Koleji öğrencilerine en büyük teşekkürlerimisunuyorum"dedi.

kolejliler HAZİRAN 2011

BennyAnderssonveBjornUvaeus'unyazdığı,tümdünyada 350 milyon albüm satmış ABBA grubunun 23 şarkısı ile
hazırlanarakpopülerliğinihaladevamettirmekteolanMamma
Mia Müzikali, Türkiye'de ilk kez İngilizce olarak TED Ankara
Kolejiöğrencileritarafındanyaklaşık2000izleyiciyesahnelendi. 300 öğrencinin katıldığı elemeler sonucunda seçilen 45
öğrencinin,öğretmenleriHavvaReyhankoordinatörlüğünde6
aylık yoğun çalışmalarının ürünü olan gösteri, zengin dans
kareografisi ve öğrencilerin başarılı performansları ile büyük
alkışaldı.
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ajanstürk
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TED ANKARA KOLEJLİLER
BAYAN BASKETBOL TAKIMI 1.LİG'DE

Türkiye Kadınlar Basketbol İkinci Ligi Yozgat’ta oynanan
FinalGrubumüsabakalarıylatamamlandıveBayanBasketbol
takımımız sezonu şampiyon tamamlayarak 1.Lig’e çıkmaya
hak kazandı. Normal sezonu namağlup tamamlayan takımımız, ilk ayağı Çorum’da, ikinci ayağı da Yozgat’ta oynanan
Finalgrubundada6maçta5galibiyetaldı.
Yozgat’ta oynanan son maçların ardından Şampiyonluk
kupasınıalanBayanBasketboltakımımız,sevinciniKulüpBaşkanımızÖnderBülbüloğlu,YönetimKuruluüyelerivetaraftarlarlapaylaştı.
Takımın başarısından ötürü gurur duyduğunu belirten
KulüpBaşkanıÖnderBülbüloğlusözlerineşöyledevametti:“
ÖnümüzdekisezonbaşkenttentektemsilciünvanıylaTürkiye
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KadınlarBasketbolLigi’ndemücadeleedecekolantakımımızı
başarısından ötürü tebrik ediyor, bizlere yaşattıkları mutluluk
için de şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum.”
Takım antrenörü Derya Özyer ise yoğun ve zorlu geçen
sezonunsonundaşampiyonolduklarınıbelirtirken,“Bugünformalitemaçımızaçıktık.Şampiyonluğubirgünöncegarantilemişolmamızarağmenherkeseiyibasketbolseyrettirmekistedik.  Tüm oyuncularımı kutluyorum. Herkese teşekkür ediyorum.ButakımıkuranbaştaBaşkanımızÖnderBülbüloğlu’na,
yönetim kuruluüyelerine,kulüpçalışanlarına,oyuncularımave
mesaiarkadaşlarımasonsuzteşekkürler.Hepsinineline,yüreğinesağlık.ŞampiyonluğumuzTEDAnkaraKolejicamiasına,
AnkaraveTürkbasketbolunahayırlıolsun”dedi.
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SPORCUMUZUN ULUSLARARASI BAŞARISI
29Nisan-01Mayıs2011tarihlerindeİspanya'da
gerçekleştirilen"17.UluslararasıPentatlonŞampiyonası" nda Ülkemizi temsil eden Milli Takım kadrosunda yer alan ve aynı zamanda da Kulübümüz
sporcusuolanİpekAkşinbirincioldu.
İspanya’nınBarcelonakentindeyapılanŞampiyona’dayıldızbayanlarkategorisindealtınmadalya
kazananİpekAkşinaldığıbudereceileTürkPentatlon tarihinde uluslar arası bir yarışta altın madalya
kazananilksporcuolmaunvanınıdaeldeetti.
Kulüp Başkanı Önder Bülbüloğlu ve Şube
SorumlusuKutayDavudoğlu9ülkeden23sporcununmücadeleettiğiyarıştarakiplerinigeridebırakan
İpek Akşin’i tebrik ederek plaketle ödüllendirdi.
Sporcularının başarısından ötürü mutlu olduklarını
ifadeedenBaşkanÖnderBülbüloğlusözlerineşöyledevametti:“KulüpolarakÜlkemizitemsiledecek
Millisporcularyetiştirmeningururunuvemutluluğunu yaşıyoruz. Milli Takıma seçilerek uluslar arası turnuvada
mücadele eden tüm sporcularımızı ve altın madalya alarak

modernpentatlonbranşındabirilkeimzaatansporcumuzİpek
Akşin’iyürektenkutluyor,başarılarınındevamınıdiliyorum.”

YAZ OKULU 2011
Kulübümüzce düzenlenen Yaz Okulu 2011 başlıyor.Yaz Okulumuzun en büyük
amacı,öğrencilerimizinsosyalbirçevreedinerekgüzelanılarlaaramızdanayrılmasını sağlamaktır. Düzenlediğimiz sportif ve kültürel faaliyetlerle saygılı, paylaşımcı,
cesur,atak,neşelivekolayarkadaşlıkkurabilenfertolmalarınınyanısırageleceğe
ışıktutan"AtatürkGençleri"olarakyetişmelerinisağlamakbizimiçinbirgururkaynağıdır.
*YazOkulumuz3'erdönemhalindehaftaiçivetamgündür.
*YazOkulundakitümaktivitelerTOBB-ETÜ
TEDAnkaraKolejlilerSporSalonuveolimpikyüzmehavuzundayapılacaktır.
YAZ OKULUNDAKİ FAALİYETLER:
*Basketbol
*Voleybol
*Yüzme
*Tenis
*MasaTenisi
*Satranç
*SalonFutbolu
*Resim
*VideoGösterileri

TED ANKARA KOLEJLİLER
SPOR KULÜBÜ
Tel:(312)2203035
Fax:(312)2200366
bilgi@tedkolejlilersk.org.tr
www.tedkolejlilersk.org.tr
www.twitter.com/tedkolejliler
www.facebook.com/TEDAnkaraKolejlilerSporKulübü

HAZİRAN 2011 kolejliler
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ALÝYE-
ALINEWEDDING

%10

FÝLÝSTÝNCAD.19/4GOP./ANK.TEL:03124372070
www.aliye.com.tr

ARMADOR
DANIŞMANLIK
MAK.LTD.ŞTİ.

ELMAS
UÇLARDA%3
EKİPMAN%5

ESATCAD.NO:35/506660-ÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124240409
www.armador.com.tr

%10

CAFE
KAHVE

UĞURMUMCUCAD.NO:12GOP/ANKARA
TEL:03124462051

ALLEN
EDMONDS

ATLASTRANSFER
ULAŞIMHİZM.LTD.ŞTİ.

Aylarında%10
DiğerAylar%15

E-LABTIBBITAHLİL
LABORATUVARIA.Ş.

%15

MERKEZ:MAÇKACAD.FEZAAPT.NO:1/1
MAÇKA/İSTANBULTEL:02122963158
www.elab.com.tr

ESKİHİSARSATIŞ
VESERVİSA.Ş.
HAVAALANIYOLU7.KMYUNUSEMRE
CAD.NO:106145-PURSAKLAR/ANKARA

%10

%25İŞÇİLİK
10PARÇA

FONDİCOLORFOTOĞRAF
VEVİDEOSERVİSİ

%10

SELANİKCAD.NO:65/1KIZILAY/ANKARA
TEL:03124185261

%10

HOTELİÇKALE

GMKBULVARINO:89MALTEPE/ANKARA
TEL:03122317710www.hotelickale.com

LAVIEESTETİKLAZER
GÜZELLİKMERKEZİ

%20

BUĞDAYSOK.NO:/2/10KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124671248

MEDYASANAT
GALERİSİ

%10-15

ÜSKÜPCAD.NO:35ZEMİNKATÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124283955

%15

KIRMIZIROUGE
RESTORAN
ARCADIUMAVMTERASKATIÇAYYOLU/ANKARA
TEL:03122416667
www.kirmizirouge.com

THEÖMERTHERMAL
TATİLKÖYÜ/AFYON

%20

AFYONKÜTAHYAKARAYOLU14.KM
AFYONKARAHİSARTEL:03122722515010
www.omerthermal.com.tr
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%20

EMEK10.CAD.LİPARİSİŞMERKEZİNO:32/B
EMEK/ANKARATEL:03122152449
www.atlastranfers.com

CİVAŞKLİNİK(MARMARA-MED
SAĞLIKESTETİKTEK.DAN.VE
EĞ.HİZ.LTD.ŞTİ.

%10

UĞURMUMCUCAD.NO:61/6GOP/ANKARA
www.civasclinic.com

DENİZATLANTA
HOTELANKARA

ÇEŞMELADİNOTEL TemmuzveAğustos
PETEKSİTESİKARŞISI
DALYANKÖYÇEŞME/İZMİR
TEL:02327248327
www.ladinotel.com.tr

%25

ÇANKAYACAD.NO:28/AÇANKAYA-ANKARA
TEL:03124414373

NECATİBEYCAD.NO:28 STD SNG ODA BB 100TL, STD DBL
ODA BB 140TL, STD TRP ODA BB
KIZILAY/ANKARA
TEL:03122325800 170TL, CRN SNG ODA BB 80TL, CRN
DBL ODA BB 110TL FİYATLAR
www.otelatlanta.com
ÜZERİNDEN %30

EMSELİNGİLİZVEBAHÇE
MOBİLYALARI

%40

DEMİRHENDEKCAD.NO:11SİTELER/ANKARA
TEL:03123492000
www.emsel.com

ÖZELBÜTÜNSEL
SAĞLIKMERKEZİ
EsteLazerAnkara
dönüşümsonrasıÖzel
BütünselSağlıkMerkezi
olarakdeğişmiştir.

%20

ARJANTİNCAD.NO:17/8GOP/ANKARA
TEL:03124672626
www.butunselsaglik.com

%10

ÖZ-TUĞSİGORTAARACILIK
HİZ.LTD.ŞTİ.

KENNEDYCAD.NO:28/47KAVAKLIDERE/ANKARA
03124276732-03124273806
www.danismaniniz.com

%10

KAPLANCERTIFICATED
EDUCATIONPROVIDER

ATATURKBULVARINO:125KAT:2KIZILAY/ANKARA
TEL:03124172382
www.kaplan-turkey.com

LADYMED

%10

BİLKENTPLAZAA3BLOKAGİRİŞİ2.KAT
NO:23BİLKENT/ANKARATEL:03122662060
www.ladymed.net

PeşinÖdemelerde
CANSTEA
SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.

%5-10

RABİNDRANATHTAGORECAD.(4.CAD)NO:17/3
YILDIZÇANKAYA/ANKARATEL:03124396506
www.canstea.com.tr

GEN-ARTKADINSAĞLIĞITÜP
BEBEKVEÜREME
BİYOTEKNOLOJİMERKEZİ

%10

CİNNAHCAD.NO:47/AÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124426884
www.genart.com.tr

ÖZELARTEHEKİMKÖY
TIPMERKEZİ

%40

10.CAD.NO:6106810-ÇAYYOLU/ANKARA
www.artesaglik.com

%5

ANADOLUSİGORTA-KEMAL
İNALSİGORTAVEARACILIK
HİZ.LTD.ŞTİ.
MİTHATPAŞACAD.İNALİŞHANINO:31/26
KIZILAY/ANKARA
TEL:03124334500

%10

BLANDGROUP
İNŞ.TAAH.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
DEMİRHENDEKCAD.NO:48/1-2SİTELER/ANKARA
TEL:03123535588
www.blandgorup.com.tr

%20
%25

ÇAKIROĞLUYAPI
MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

RÜZGARLIA.EFENDİSOK.NO:15/FULUS/ANKARA
TEL:03123093322

%10

KAERGUNHALI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BÜLBÜLDERESİCAD.NO:38/AK.ESAT/ANKARA
TEL:03124255298
www.ergunhali.com

KUZEYDORUK
SİG.ARACILIK

%5%15
%20

ETİMAH.BİRECİKSOK.GAZİİŞMER.
NO:1/133MALTEPE/ANKARA
TEL:03122290154-55

%20

MEDLABAİLE
DOKTORLUĞUTANIVE
CHECK-UPMERKEZİ
İRANCAD.N0:13/13KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124671954
www.medlab.com.tr

MTYDİZAYN-AKRİLİK
TEZGAH

%25

SAMSUNDEVLETYOLUDUTLUKMAH.NO:28
MAMAK/ANKARA
www.mtydizayn.com

DENKTASARIM
REK.ORG.KIR.LTD.ŞTİ.

%30

KONUR2SOK.NO:57/CÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124184423
www.denktasarim.net

MEGARESIDENCEHOTEL

KAPIFİYATI
ÜZERİNDEN

TAHRANCAD.NO:5KAVAKLIDERE/ANKARA
OTEL%50
TEL:03124685400
www.megaresidence.com
REST.%10

ANADOLU
MARKA-PATENT

%20

ANITCAD.ŞAFATAPT.NO:8/13TANDOĞAN/ANKARA
TEL:03122127320
www.anadolupatent.com

DR.MELTEMÖZEN
MYLABTANIMERKEZİ

%40

TUNUSCAD.NO:79/3KAT:1
KAVAKLIDERE/ANKARATEL:03124686895
www.mylab.com.tr

ŞAFAKPERDEÇEYİZ
EVTEKSTİL

%20

REŞİTGALİPCAD.NO:53/AGOP/ANKARA
TEL:03124373979
www.safakperde.com
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ÖZELİLGİLABORATUARLAR MUAYENE%20,
GRUBUVETANIMERKEZİ
TETKİT%30

KOZASOK.NO:47/6-806700-GOP/ANKARA
TEL:03124421300
www.ilgisaglik.com.tr

SNG90TL,DBL130TL,
TRP170TL,SUIT200TL,
AİLEODASI200
GMKBULVARINO:96MALTEPE/ANKARA (KDVDAHİL)
ROYALANKAHOTEL

TEL:03122323313
www.royalankaotel.com

%30

PARKRESIDENCE

ATLIHANSOKAKNO:4FENERBAHÇE/İSTANBUL
TEL:02163457101
www.parkresidence.com.tr

SOLOMUSICANKARAGİTARVE
AKSESUARLARI

%8

BAYINDIR1SOK.NO:27/36KIZILAY/ANKARA

İŞÇİLİK%15
YEDEK
PARÇA%10
ESKİŞEHİRYOLU12.KM.NO:354
ÜMİTKÖY/ANKARATEL:03122363680
www.tekoto.com
TEKOTO

%10

YEŞİMTEKSLTD.ŞTİ.

ABAYKUNANBAYCAD.NO:6/B
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124264652

SUNAKORATMÜZİK
VEGÜZELSANATLAR
AKADEMİSİ

%25,2DERS
ÜCRETSİZ

ARJANTİNCAD.NO:17/7KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124689131
www.sunakarat.com

%20

ÖZELANKARAENDOMER
PEDİATRİKENDOKRİNOLOJİ

4.CAD.NO:15/BYILDIZ/ANKARA
TEL:03124416600
www.ankaraendomer.com

%10

QUENTEANKARA

Adres:FilistinCad.KaderSok.
No:34/AGOP/AnkaraTEL:03124283636
www.quente-ankara.com

FORAAPARTOTEL-DATÇA

%10

ALİOSMANÇETİNERCAD.NO:11
KUMLUKPLAJIDATÇA/MUĞLA
TEL:03122527124800
www.otelfora.com

STALUBOUTIQUEHOTEL

%25

YEŞİLYURTKÖYÜKAZDAĞLARI
ÇANAKKALE
TEL:2867525150
www.stalu.com.tr

%10

TÜRK-İNGİLİZ
KÜLTÜRDERNEĞİ
BESTEKARSOK.NO:3206680
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124191844
www.tba.org.tr

SINGLEROOM
75EURO+KDV
DOUBLEROOM
95EURO+KDV

BÜYÜKHANLI
PARKHOTEL

SimonBolirarCad.No:32066501-2
Yldız-Ankara
03124415600www.parkhotel.web.tr

AFİŞFİYATLARI
ÜZERİNDEN

HOTELETAPMOLA
İZMİRCAD.NO:27KIZILAY-ANKARA
TEL:03124241818
www.hoteletapmola.com.tr

%40

%10

İKSİRRESORTTOWN

KELEBEKMAH.İKSİRRESORTTOWN
DADAY/KASTAMONU03666161016www.iksirresorttown.com

FLEETCARRENTAL&
LIMOUSINESERVICES

%20

REFİKBELENDİRSOK.NO:85/5Y.AYRANCI/ANKARA
TEL:03124393926
www.fleetcarrental.net

HARUNŞAHİNMEN(SATIŞÜRÜNLERİ
HAIRDESIGN
HARİÇ)
SİMONBOLİVARCAD.ABİDİNDAVER
SOK.NO:41/BYILDIZ/ANKARA
TEL:03124390952

ERİNMEZMÜCEVHERAT

%30

ALTIN, PIRLANTA VE
GÜMÜŞ TAKI

MERKEZ:BİLKENTANKUVAAVM(REALÇEŞİTLERİNDE
YANI)2.KATNO:63BİLKENT/ANK.ŞUBE:
%10
TUNALIHİLMİCAD.KUĞULUPASAJI
NO:18/70K.DERE/ANK.
TEL:03122660019-4267345
www.erinmez.com.tr

%10

PRIMERSAĞLIK
HİZMETLERİLTD.ŞTİ.

%20

BESTEKARSOK.NO:47/A-BKAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124673355
www.primer.com.tr

SPICEHOTEL

%25

İSKELEMEVKİİBELEK/ANTALYA
TEL:02427153535
www.spice.com.tr

peşinödeneceklerde
YAŞAMAİLEDANIŞMA
EĞİTİMMERKEZİ

%20

UĞURMUMCUCAD.NO:87/5GOP/ANKARA
TEL:03124467642-03124467657
www.yasamailedanismanligi.com

HERAOTEL

%25

KÜÇÜKÇAKILMEVKİİKAŞ/ANTALYA
02428363062
www.herahotel.com.tr

%40

YENİOTEL

ULUSSANAYİCAD.NO:5/BULUS/ANKARA
TEL:03123246111
www.hotelyeni.com

İNTEGRATIBBI
GÖRÜNTÜLEMEMERKEZİ

%30

TAHRANCAD.NO:38KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124465961
www.integramr.com

DÜNYAGÖZHASTANESİ
TUNUSCAD.NO:28 MUAYENE,TETKİK,GENEL
KAVAKLIDERE/ANKARA
AMELİYATLAR%15
LAZERAMELİYAT%10
TEL:03124167000
www.dunyagoz.com

KALLİMAKİNAMADENCİLİK
TUR.İNŞ.GIDAİTH.İHR.LTD.ŞTİ.

%5

ARISAN.SİTESİ1472.SOK.NO:99
İVOGSAN/OSTİM/ANKARA
TEL:03123940774
www.kallimakina.com.tr

%50

BESTOTELTURİZMA.Ş.
ATATURKBULVARINO:195
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:0312467088003124681122
www.besthotel.com.tr

indirimli kuruluşlar
HAZİRAN 2011 kolejliler

Ural TÜMER’63
1963 mezunlarımızdan Sayın Ural Tümer
vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

hande Eke DALOĞLU'68
1968yılımezunlarımızdanSayınHandeEke
Daloğlu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet,sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

Sencer BAŞTAV’73
30Kasım1955tarihindeAnkara’dadoğdu.
Prof. Dr. M. Şerif Baştav (tarihçi) ile İngilizce
Öğretmeni Necla Baştav’ın oğlu, 1982 TED
Ankara Koleji Mezunu Dr. Leyla Baştav’ın kardeşidir.1966yılındaTEDAnkaraKolejiilkkısmınıbitirdiktensonra1973yılındaaynıokulunlise
kısmından mezun oldu. Aynı sene üniversite
sınavlarınagirerekODTÜMakineMühendisliğini Türkiye dokuzuncusu olarak kazandı. Daha
sonra yeniden girdiği sınavlarla Hacettepe Tıp
Fakültesine kaydını yaptıran Sencer Baştav,
yarımkalaneğitiminidahasonratamamlayarak
1984 senesinde ODTÜ İşletme Bölümünden
Üniversite Diplomasını aldı. Sencer Baştav 9
Haziran 2011 tarihinde bir aydan beri tedavi
görmekteolduğuAnkaraNumuneHastanesinde vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet,
sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

