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TEDAn ka raKo le ji
Me zun la rýDer ne ði
Ge nelBaþ ka ný

BülentBağdatlı’81
GenelBaşkan

EKİM2011kolejliler

SevgiliKolejliler,

Geçtiğimizgünleriçerisindeikibüyükacıyıbiraradayaşadık.
Van ili ve çevresindemeydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde çok

sayıdavatandaşımızhayatınıkaybederken,birçokvatandaşımızdayaralan-
mıştır.DepremdehayatınıkaybedenvatandaşlarımızaAllah’tanrahmet,mil-
letimizebaşsağlığıdilerim.Tümyaralarınsarılmasıkonusunda,vatandaşola-
rak,tümimkanlarımızıseferberetmeliyiz

Hakkari'ninÇukurcailçesindedüzenlenenhainsaldırılarda24askerimiz
şehitoldu,18askerimiz iseyaralandı.Kutsalvatanımızıkorumak içinşehit
olanaskerlerimizeAllah'tanrahmet,kederliailelerine,milletimizebaşsağlığı
vehainsaldırıdayaralananaskerlerimizedeacilşifalardiliyorum.

Sondönemlerde,Milletimizinbirlikveberaberliğinegözdikmiş,bizlerin
huzurunubozmayayönelik,hainveçirkin terörolaylarınaşahitolmaktayız.
İnsanlarınenönemlideğeriolanyaşamahakkınınelindenalınması,masum
insanlarınkatledilmesi,canlarıpahasınaülkemizikoruyangüvenlikgüçlerimi-
zeyöneliksaldırılar,hiçbirmücadeleninhaklıdayanağıolarakgösterilemez.

TürkiyeCumhuriyeti’nintemelleriatılırkenmilletimizoldukçazorlusüreç-
lerdengeçmiş;toplumdüzeninibozmayahattayoketmeyeyönelikfaaliyet-
lerlemücadeleetmekzorundakalmıştır.Mevcutdurumunzorluğukarşısında,
Atatürk,herkonuşmasındaheryazısında,Türkmilletinibirliğeveberaberliğe
çağırmıştır.Ülkeniniçindebulunduğuzordurumdan,ancakbirülküetrafında
birleşerekçıkabileceğinibilenAtatürk,muhteşemliderlikvasfıyla,budüşün-
celerini kısa zamandaAnadolu’ya yaymayı başarmış vemillimücadelenin
temelleriniatmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk işgalci güçleri etkisiz hale getirmenin yanında,
Türkmilletinebütünzorluklarımillibirlikveberaberlikleyenebileceğigüvenini
vermiş,kurmuşolduğuCumhuriyetrejimiyledeinsanlarınbumillibilincinışı-
ğındageleceklerinitayinetmesininönünüaçmıştır.ÇünküAtatürk’egöre;bir-
likveberaberlikiçindekibirTürkMilleti,kendisiniilgilendirensorunlarkarşı-
sındabilinçliveduyarlıdavranacak,çevresindekileridebuyöndeteşvikedip
hareketegeçirmeyibaşaracaktı.

İşteAtatürk’üngösterdiğibuyolda,Cumhuriyet ilkelerineolanbağlılığı-
mızla,millibirlikveberaberliğimizlebuzordönemieniyişekildeatlatacağı-
mıza inancımız tamdır.Hiçbirzaman teröreprimvermeyenvevermeyecek
olan vatandaşlarımızın, ihtiyacımız olan bilinç ve duyarlılığa sahip olduğu
inancıyla,tümşehitlerimizirahmetvehürmetleanıyor,ailelerinevemilletimize
başsağlığıdiliyorum.

Cumhuriyetimizin 88. yılı veCumhuriyet tarihinin en köklü okullarından
TEDAnkaraKolejinin80. kuruluş yılı, tümKolej camiasınakutluolsun.Ne
kadarövünsekazdır…



Kimilerine hayli cafcaflı gelen bu
tümce, benimgibimezuniyetinin ellinci
yılınıbuyılkutlayanbiriiçinhiçdegarip
değil.Çünkügerçeğisergiliyor.

Artık yetmişine merdiven dayayan
bizler, hala İstiklalMarşı’nı yüreklerimizi
paralarcasınaokuyorsakbunualdığımız
köklüeğitimeborçluyuz.

Günümüzde;artıkeskimeyeyüztut-
muş,geçmişin(vedeçokzorbulunan)
yıllıklarınıkarıştırırken,karşımızaçıkano
devasaeğitmenkadrosununfotoğrafla-
rınısaygıylaveyaşarangözlerleyeniden
izlerken,onlarınbizeöğrettikleriyolunne
denlidoğruvekutsalolduğunuanlama-
makolanaksız.Burada,sevgiliMümtaz
Tarhan’ı,CezmiBerktin’i,BurhanGöksel
ve diğerlerini sevgi, saygı ve rahmetle
anıyorum.

1950’liyıllarda,CumhuriyetBayram-
ları ayrı bir coşkuyla kutlanırdı. İzci
guruplarıenparlakgünleriniodönemde
yaşadılar.KermanAğabeyvardı.İzcilerin
başıydı. Yakışıklılığı ile tüm genç kızları
kendineaşıketmişti.DünyaİzciÖrgütü-
nükuranSirBadenPowell’indeKoleje
geldiğinianımsıyorum.

AmaKolej’eodönemdekimlergel-
mediki…DannyKaye(birdöneminünlü
Hollywoodyıldızı)bilebizlerlegururduy-
muş ve dünyanın bu bölgesinde Sha-
kespeare’ikendidilindeokuyanböylesi-
negençöğrencilerlekarşılaşmışolması
onuhayretedüşürmüştü.

Bizler; Miss Nosser’ın, Mr. Brow-
ning’in, Mr. Wright’ın, Mr. Anderson’un
Mr. Strachan’ın, Mr. Gow’ın ve adlarını
saymakla bitmeyecek saygın birçok
yabancı öğretmenlerin öğrencileriydik.
Vehepimiz sugibi İngilizce konuşuyor-
duk.HerDörrveFrauEnglehartsayesin-
deAlmancaöğrendik.Farklıydık.Ken-
dimizi kaptırıp okul dışında da İngilizce
konuşur ve çevredekilerin hayret eden
bakışlarını görürdük. 1950’li yıllardan
bahsediyorum, yani yarım yüzyılı aşan
birsüreöncesinden.

Buyıl,Mayısayındacoşkuylakutla-
dığımız ellinci yıl çerçevesinde Shera-
ton’dakibalosonrasında“KuruFasulye
Günü”nde yağmurun azizliğine rağmen
okulumuzunyenikampusünühayranlıkla
gezdik,sınıflarıdolaştık,fotoğraflarçek-

tikvealtkoridordakigençöğrencilerimi-
zinyaptığıresim,heykelgibisanateser-
lerini hayranlıkla izledik; “İşte, Kolej’in
gençnesli,”dedik.Gözlerimizdoldu.

Bilinenbir gerçek şudur ki;  bugün
herKolejlikendisininçoközelvefarklıbir
kişi olduğunu bilir.  Aramızdan çürük
yumurtalarınçıktığıgörülmemiştirvede
Kolejliülkeyönetimine,sosyalyaşamına
daimadamgasınıvurankişilerolmuştur.
Buhepböyleolacaktır.

Cumhuriyetin88.yılınıveOkulumu-
zunkuruluşunun80.yılınıkutladığımızşu
günlerde bizleri bugünlere getiren bu
saygın eğitim yuvasını ayağa kalkarak
selamlıyor, sevinçle, gururla haykırıyo-
rum:“YaşasınKolej!”
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Cumhuriyeti 
Özümseyerek Yetiştik…

Hasan Oktay BALAMİR ’61

Hasan Oktay BALAMİR’61

1942 yılında Bursa’da doğdu. TED

Ankara Kolejinden 1961 yılında mezun

oldu. Gazetecilik Yüksek Okulundan

mezun olduktan sonra, İstanbul İngiltere

Başkonsolosluğunda, Ankara İngiltere

Büyükelçiliğinde Basın Müdürü olarak

çalıştı.  İstanbul’da yaşadığı dönemde

bir yandan Milliyet Sanat dergisine yazılar

yazarken, diğer yandan da İstanbul özel

tiyatrolarına oyunlar çevirdi. 1983 yılında

aktif gazeteciliğe başladı ve Ankara’da

yayınlanan Turkish Daily News

gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü

üstlendi. Tercüman ve Sabah grubunda

köşe yazıları yazdı. İzmir merkezli Yeni

Asır gazetesinin Ankara temsilciliği yap-

tığı dönemde, kısa bir süre mesleğinden

ayrılıp Ulaştırma Bakanlığı Başdanışman-

lığı görevini üstlendi ve “Türksat A1” pro-

jesinin lobi çalışmalarını Türkiye ve

Fransa’da yürüttü., İzmir merkezli “Ege

TV”nin Ankara temsilciliğini üstlendi. Aynı

dönemde yine İzmir merkezli “Gözlem”

gazetesinde ekonomi ve siyasi yazılar

kaleme aldı.  

“Tüm Kolejliler Atatürk Cumhuriyeti’ni özümseyerek yetiştiler.”  
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B
ugünküreselbirmarkahaline
gelen TAV Holding ve TAV
İnşaat’ın başarısında, her iki
kurumunCEO’suolanM.Sani

ŞENER’73’ün büyük katkısı bulunuyor.
TAVGrubuyönetimindeyeralmanın24
saat aralıksız çalışmayı gerektirdiğini
belirten Şener, normalde CEO’ların
ormanıgörmesiveyönetmesigerekirken
kendisinin,ağaçlarınıtektek
bilmediğibirormanıyönete-
meyeceğini söylüyor. Çok
hızlı hareket ettikten sonra
detaydabaşarınınyakalana-
cağının altını çizen Şener,
başarısının altında yatan
nedenleridergimizeanlattı.

TAV Grup’a katılmadan
önce hangi görevlerde
bulunduğunuzu anlatır
mısınız?

İstanbul Atatürk Havali-
manı’nın Yap-İşlet-Devret
Projesi ihalesinden önce
kendi şirketimi yönetiyor-
dum.SeraYapıbuçerçeve-
de bugün de TAV’ın ve
İDO’nun ortağı konumunda
bulunuyor.

Uluslararası bir firmada
İcra Kurulu Başkanı ve
CEO olarak görev yapıyor-
sunuz. Böyle bir görevde
bulunmanın zorluklar
nelerdir?

TAVGrubu,kısabirsüre-
deküreselölçektebirbaşarı
öyküsüyaratırkenhavalimanı
işletmeciliği sektöründe
özgün bir model yarattı. 10
havalimanınıişleten,finansal
olarakçok iyi yapılandırılmış
veherbirikendiiçindeyeter-
liolanyeditaneprojeşirketi-
miz var. Diğer yandan tüm
havalimanları hizmet işlerini
dışarıya verirken, sekiz tane

dehizmetşirketimizvasıtasıyladutyfree,
yiyecekiçecek,IT,Güvenlikvedeyerhiz-
metlerini kendi şirketlerimizle yaparak,
entegre bir işletmecilik modeli sunuyo-
ruz.TAVGrubualtındayeralanTAVİnşa-
atdayediülkede10milyardolarlıkhava-
limanı işinin yapımını üstlenmiş durum-
da...HavalimanıyapımındaDünyanınilk
üçündegösteriliyor.Bumodelinyarattığı

sinerji başarıyı daberaberindegetiriyor.
Bugün TAV’ın bu organizasyonel yapısı
ileoluşturulanportföykrizlervebelirsiz-
likler karşısındaki dayanıklılığını görüyo-
ruz. TAV Grubu’nun yönetiminde yer
almak24saataralıksızçalışmayıgerek-
tiriyor.Benyöneticilikyaparkenarkadaş-
larıma hep şunu söylerim; normalde
CEO’larınormanıgörmesiveyönetmesi

gerektiği söylenir ama ben
ağaçlarını tek tek bilmediğim
bir ormanı yönetemeyeceğimi
düşünüyorum.

Yaniçokhızlıhareketettik-
ten sonra detayda başarıyı
yakalarsınız.Dolayısıylagörevi-
minhemenkeyiflihemdeen
zortarafıağaçlarıtektekdeta-
yınakadarbilmekiçinsarfetti-
ğimgayretedayanıyor.

TAV Havalimanlarının kısa
zamanda hızlı bir büyüme
göstererek bir başarı öykü-
süne imza attığını biliyoruz.
Bu hızlı yükselişin arkasında-
ki temel nedenlerden bahse-
der misiniz?

TAVHavalimanları,pekçok
şirketin hayatında kısa bir
dönemsayılacakbirdönemde
önemli başarılar elde ederek
bugünküreselölçektesektörü-
nün öncüleri arasına girdi. Bu
gelişmenin arkasında yatan
nedenlerden biri, izlediğimiz
akılcı büyüme stratejisi, hızlı
kararalmayeteneğimizveçok
çalışmaksabirdiğeridezama-
nı yakalayabilmiş olmamızdır.
İstanbul’dan çıkarak Türki-
ye’ye, ardından da dünyanın
farklı köşelerine yayılırken
havacılık sektöründe yaşanan
radikal değişimlerin rüzgarını
arkamıza aldık. Bizi başarıya
götüren yol bu şekilde açıldı.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nı
işletmeye başladığımız 2000

Radikal Değişimlerin Rüzgarını 
Arkamıza Aldık

“TAV’ınkuruluşundanbuyana
enbüyüközelliklerimizdenolan
hız,inovasyonyeteneğivebilgi
sermayemiziülkemizeveşirketi-

mizekatmadeğeryaratmak
içinsonunakadarkullanmaya

devamedeceğiz.”

kolejliler EKİM2011

M. Sani ŞENER’73
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yılındanbuyanabaktığımızdaTürkiye’de
HükümetimizinveUlaştırmaBakanlığının
müthişvizyonları iledamgasınıvuraniki
gelişmebulunuyor.Birincisi,havayolla-
rında liberalleşme ve deregülasyon
uygulamaları; bir diğer deyişle devletin
kurallarını gevşeterek havayolların işlet-
melerinde özel sektörün önünü açması
oldu. İkincisiysehavalimanlarındayaşa-
nan özelleşmeydi. Bu iki gelişmenin
sonucunda 1990’ların sonunda TAV
ortaya çıktı; bayrak taşıyıcısı TürkHava
Yollarıciddişekildebüyürkenözelhava
yolu şirketleriyle birlikte ticari havayolu
taşımacılığırekabeteaçıldı.Dünyadada
küreselleşmerüzgarıesiyorduvesektör-
de yap-işlet-devret modeliyle gerçekle-
şenilközelleştirmelerdenbiriolanİstan-
bul Atatürk Havalimanı’yla başladığımız
yolculuğumuzda bugün dört ülkede 10
havalimanını yönetiyoruz. Ayrıca Suudi
Arabistan’ın Medine Havalimanı’nın da
yapımı ve işletmesine hak kazanmış
durumdayız.

Havalimanı işletmeciliği 7/24 hizmet
gerektiren oldukça yoğun bir iş. Başa-
rılı bir yönetici olarak sermaye ve
insan kaynakları yönetimi hakkında
neler söylemek istersiniz? 

TAV Grubu, küresel iş yapabilme
gücüaçısındanbakıldığındasektörünen
güzelörneklerindenbiri.Küreselbir şir-
ketolarak,bölgeselekonomininnabzını
tutanbirşirketiz.Küreselleşmesermaye-
nin,bilginin,teknolojinintransferindeçok
başarılıamakültürlerintransferinisağla-
makmümkündeğil.Kültürleriancakbir-
birineeklemleyebiliyorsunuz.Bizişyaptı-
ğımızcoğrafyalardaveülkemizdebunu
başardık.Tarihimizinmirasından,işyap-
tığımızbölgelerdekibenzerkültürdenve
uluslararası iş yapabilme gücümüzden
faydalandık. TAV Grubu olarak her yıl
organik ve inorganik büyümeye devam
ediyoruz. Gerek ülkemizde işlettiğimiz
havalimanlarımız gerekse Gürcistan,
TunusveMakedonya’daişlettiğimiztop-
lam 10 havalimanı ile bölgemizdeki
konumumuzdansonunakadarfaydalan-
mayıhedefliyoruz.Bununlabirlikte2012
yılındanitibarenSuudiArabistan’ınMedi-
ne Havalimanı’nı işletmeye başlayaca-
ğız.Biliyoruzkisektördeilkhareketeden
yerini en üst sıralarda konumluyor...
TAV’ınkuruluşundanbuyanaenbüyük
özelliklerimizden olan hız, inovasyon

yeteneği ve bilgi sermayemizi ülkemize
veşirketimizekatmadeğeryaratmakiçin
sonuna kadar kullanmaya devam ede-
ceğiz. Dünyanın her bölgesinde yeni
projelerle ilgili haberler ve davetler
almaklaberaber,önceliğimizhedefola-
rakseçtiğimizAvrupa,RusyaileBağım-
sız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve
Afrika’daki gelişmeleri
takipediyorolacağız.

TAV’ın kuruluşundan
itibaren finansal olarak
küresel operasyonel ola-
rakisebölgeselbirşirket
olmamız yönündeydi.
Bugün baktığımızda TAV
HavalimanlarıolarakTür-
kiye, Gürcistan, Tunus,
Makedonya’da havali-
manları işletiyoruz.Suudi
Arabistan’da 2012’de
işletmeye başlayacağız.
TAV İnşaat’ta da Orta
Doğu,ArapYarımAdası,
DoğuAvrupa,KuzeyAfri-
ka ve Kafkaslar hedef
bölgelerimiz. Ve bu böl-
gelerde projelerimiz var
ya da ön çalışmalarımız
var.Dolayısıileoperasyo-
nelolarakbölgeselbirfir-
maolduğumuzurahatlık-
la söyleyebilirim. Diğer
yandan TAV Havaliman-
ları İMKB’de halka arz
edilmesiyle yabancı ve
yerli yatırımcıların ortak
olması sağlandı. Yatırım-
cılarımızınyaklaşıkyüzde
80’i yabancılar. İngiltere,
ABD,Brezilya,Rusya,Çin
ve Orta Doğu’dan yatı-
rımcılarımızvar.Buradandabaktığımız-
daküreselbirgüçolduğumuzudüşünü-
yorum.Sermayeyapımızveortaklarımı-
zın kimlikleri de bu şekilde. Letonya’da
RigaHavalimanı’ndaticarialanları işleti-
yoruz ve ortağımız Letonya’nın bayrak
taşıyıcıhavayoluAirbaltic.SuudiArabis-
tan’da Medine ihalesinde ortaklarımız
SaudiOgerveAlRajhiGrubu.Türkiye’de
TGS yer hizmetleri şirketinde THY ile
ortağız.Tunus’takihavalimanlarıişletme-
lerimizdePanAfricanFoundileIFCdiğer
ortaklarımız.HavalimanlarındadutyFree
işletmesi yaparken Heinemann grubu

yani Avrupa’nın bu anlamda en önemli
firmalarındanbiriileortaklığımızvar.TAV
İnşaatagelinceKatar’daJaponTaiseiile
ortağız.Libya’daLübnanlıCCCbirdiğer
ortağımız. Buradan bakıldığında gerek
sermaye yapısı gerek yapılanması açı-
sından TAV örnek bir model yaratmış
durumda. Dünyada da imrenilen bu

modelin sermaye yapısı tüm krizlere
dayanıklılığıdasağlıyor.

İnsan kaynaklarının ise TAV Grubu-
nunbirdiğerönemligücüolduğunaina-
nıyorum.Bizdiyoruzkiöncebizçalışan-
larımızı memnun edeceğiz ki onlar da
müşterilerimizi memnun etsin. Müşteri
memnuniyetideherzamanbaşarıyıgeti-
riyor. Ancak çalışanı mutlu olmayan bir
şirketin müşterisinin mutlu olma şansı
yok...İlkgündenbuyanagençnesleve
uzmanlığa yatırım yaptık. TAV olarak
okuldaöğretilenbiralandaçalışmıyoruz.
Başka firmalardan transferlere de inan-
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mayanbir yönetimanlayışım var. Bizim
yönetimdeki arkadaşlarımız bizzat iç
bünyedençıktı.Bizkendisektörümüzde
kendi yıldızlarımızı yarattık. TAV Havali-
manlarıHoldingbünyesindeyarattığımız
istihdam 2011’in ilk altı ayı itibariyle 20
biniaştı.TAVİnşaat’taise22bininüstün-
deçalışanımızvar.TAVHavalimanları-
nın finansal veya operasyonel verileri
arasında en dikkat çeken rakamlar,
istihdam rakamlarıdır. Türkiye’nin çok
gençnüfusuvar,bunudeğerlendirmek
içinbüyükçabagösteriyoruz.Yeniyatı-
rımlarla firmalarkurarakTürkgençleri-
ne, mühendislerine, işletmecilerine ve
finansçılarına iş ortamı oluşturmaya
çalıştıkvedeçalışıyoruz.Türkiye’ninen
büyük sermayesi genç nesillere iş
imkânısağlamak,bizimgibiüstdüzey
özel sektör yöneticilerinin en önemli
görevlerindendir diye düşünüyorum.
Bununlabirliktegerçekgüçsağlıklıve
sürdürülebilirbüyümedir.Gerçekgücü-
müzüokadariyibiliyoruzkionundışın-
dakibirbüyümeyetümortaklarolarak
karşıyız. Operasyonel ve finansal ala-
rakgerçekgücümüzüaşacakbiryatırı-
magirmemegörüşümüzvar.

Bölgesinde oldukça güçlenen TAV,
bir dünya markası olma yolunda hız-
la ilerlerken, geleceğe yönelik proje
ve yatırımlarınızı anlatır mısınız?

Suudi Arabistan’ınMedine Havali-
manı ihalesinde en iyi teklifi verdik.
Şimdiotoriteninresmisüreçleritamam-
lamasını bekliyoruz. TAV Havalimanları
olarak Arap Yarım Adası ve Orta
Doğu’nun en önemli ekonomilerinden
Suudi Arabistan’da 11. havalimanımızı
işletme hakkını kazanmaktan gurur
duyuyoruz.Mekke’ninMedineilebirlikte
İslamDünyası’nınenönemlişehri.Böyle
önemli bir şehrin giriş ve çıkış kapısını
yapacakveişletecekolmanınmutluluğu
içindeyiz. Projeye bölgenin en güçlü
aktörlerinden Al Rajhi ve Saudi Oger
gruplarıylabirliktekatıldık.Kutsaltoprak-
larda gerçekleştireceğimiz proje bizim
içinayrıbirönemarzediyor.

TAV Havalimanları olarak daha çok
gelişmekteolanpiyasalarıtakipetmekte-
yiz,butürülkelerdeyapılacakyatırımların
gelişmiş piyasalara göre daha verimli
olduğunudüşünmekteyiz.Hernekadar
kendimize hedef olarak belirlediğimiz

Avrupa, Rusya ve Bağımsız Devletler
Topluluğu,OrtaDoğuveAfrikaöncelikli
yatırımbölgelerimizolaraköneçıksada
globalpiyasalardakihareketliliğinortaya
çıkarabileceğidiğerbölgelerdekifırsatla-
rıdayakındantakipediyoruz.

2010 yılında 5 dalda ödül aldığınız
“Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri”
nde bu yıl tam 6 dalda ödüle layık
görüldünüz. Bu başarınız hakkındaki
görüşleriniz nelerdir?

Geçtiğimiz yıl beşdaldaeldeettiği-
mizbubaşarınınardındanbuyıldaaltı
dalda kazandığımız ödüller, başarımızın
sürdürülebilirolduğunugöstermesibakı-
mından bizleri fazlasıyla memnun etti.
Bugün3kıtadave5farklıülkede20binin
üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteren
TAV Havalimanları, yatırımcı ilişkileri
uygulamalarını ilke olarak edindiği
kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde
eksiksizolarakvebirbütünhalindetüm
paydaşlarına sunmaya devam ediyor.
Şeffaflığın ve doğru bilginin öneminin
dahadaçokanlaşılmayabaşlandığıbir
dünyada, şirketimizi paydaşlarımıza en

doğruşekildeanlatabilmişolmanınkarşı-
lığını bu şekilde almak gurur verici. Üç
sene üst üste birçok dalda ödüle layık
görülmek yatırımcı ilişkileri konusuna
tüm şirket yönetimi olarak verdiğimiz
öneminkarşılığıoldu.TAVHavalimanları
Holding olarak çabamız geçtiğimiz üç
senedeolduğugibibubaşarınınsürdü-
rülebilirliğinisağlamakolacak.

TED Ankara Kolejinde aldığınız eğiti-
min kariyeriniz üzerinde nasıl bir etki-
si olduğunu düşünüyorsunuz?  O yıl-
larınıza ilişkin bizlere neler söylemek
istersiniz? 

TEDAnkaraKolejibizimhayatımızın
şekillenmeyebaşladığı zamanlarda çok
büyük dostlukları yaşadığımız, çok
büyük gelişimleri sağladığımız, ülkeyi
sevmeninnedemekolduğunuöğrendi-
ğimiz, gerçek bir yuvaydı. 56 yaşında-
yım,işdışıdostluklarımınhemenhepsini
halen Kolejli arkadaşlarımla sürdürüyo-
rum. Bence müthiş bir network sağlar
TED Ankara Koleji. Bizim zamanımızda
Kolej genellikle bürokrat çocuklarının
okuduğubirokuldu.Onuniçiniyibireği-
tim alarak hayata atılan bu Ankaralı
bürokrat,aydınçocuklarıçokmüthişişler
yaptılar. Çünkü çok çalışmayamecbur-
dular.GünümüzdeTürkiye’ninenbüyük
şirketlerini,bankalarınıyönetiyorlar,eniyi
üniversitelerinde kürsüleri var. Çok iyi
sporcular da çok iyi sanatçılar da çıktı
Kolejden. İki çocuğum da iş adamı
çocuğu olarakKoleji bitirdiler.Onlar da
Kolejliarkadaşlarınaçokbağlılar.Çokda
başarılılar. Verilen eğitim hiç değişme-
miş, demek ki standardı yakalayıp
bugünlere de uygulamışlar. Kolejin tüm
yeniyöneticilerinikutluyorum…

M. Sani ŞENER’73

1955 yılında Trabzon’da doğdu.1973 yılın-

da TED Ankara Kolejinden mezun oldu.

1977'de Karadeniz Teknik Üniversitesi

Makina Mühendisliği Bölümünden mezun

olduktan sonra, İngiltere'de Sussex

Üniversitesi'nde master yaptı. 1980'den

itibaren özel sektörde baraj, bina, tünel,

havalimanı gibi ulusal ve uluslararası pro-

jelerin gerçekleştirilmesinde yönetici ortak

olarak, proje müdürlüğü, genel müdürlük,

yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 1998 yılın-

dan bu yana TAV'ın CEO'su olarak görev

yapıyor. 
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T
ürkiye’ninenköklüokul-
larından TED Ankara
Koleji, kuruluşunun 80.
yılını, Cumhuriyet’in 88.

yılıilebirliktekutlamanıngururu-
nu yaşıyor. 80 yıldır Türk eğitim
sisteminde hep ilklerin öncüsü
olmuş olan TED Ankara Koleji
VakfıOkullarınınbugünküeğitim
sistemini ve başarılarını, TED
AnkaraKolejiveTürkEğitimDer-
neğiGenelMüdürüSevinçATA-
BAYanlattı.

Türk Eğitim sisteminde ilklerin
öncüsü olan TED Ankara
Kolejinin misyonu hakkında
neler söylemek istersiniz? 

TEDAnkaraKolejiVakfıOkulla-
rı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve
Cumhuriyetimizi kuran kadrola-
rın öncülüğünde 1931 yılında,
Türkiye’ninİngilizceeğitim-öğre-
timyapanilközelTürkokuluola-
rak faaliyetlerine başladı. Bu yıl
okulumuzunkuruluşunun80.
yılınıkutluyoruz.80yıldırTürk
eğitimsistemindehepilklerin
öncüsü olmuş bir kurumuz.
Budeneyimvebirikim,gele-
ceğin öngörüsü ve çağdaş
eğitimanlayışımızlabirleşincebaşarıda
beraberinde geliyor. Burada, yalnızca
akademik başarıdan söz etmiyorum.
TED Ankara Koleji, öğrencilerini hayata
hazırladığı için Kolej ekolü ile yetişmiş
mezunlarımız, geçmişte olduğu gibi
bugündesiyasetten,hukuka,sanattan,
spora,bilime,özelsektördenkamusek-
törüne geniş meslek alanlarına yayılan
biryelpazedeeldeettikleribaşarılarlaön
planaçıkıyorlar.

İncek Kampüsü; çevresel, fiziki ve
teknolojikdonanımbakımından21.yüz-
yıla yaraşır özellikler taşıyan, ülkemizin

eğitimalanındakiprestijiniartırandünya
ölçeğindebirkampüstür.

Okulunuzda yürütülmekte olan aka-
demik programlar hangileridir? 

Fizikselolanaklarınyanısıraçağdaş
bireğitimortamıoluşturmanınkoşulların-
dan bir diğeri ise akademik ve sosyal
programlarınızı çağın ihtiyaçlarına göre
belirlemek,kalitelivedonanımlıbireğitim
kadrosuyla çalışmaktır. Bu bağlamda
okulumuzda öğrencilerimize; Ulusal
Program, Uluslararası Bakalorya Diplo-
ma Programı, Bilim İnsanı Yetiştirme
Programı,Cambridge IGCSEveSanat,

Spor alanları gibi alternatifler
sunulmaktadır.   2007-2008
öğretim yılından itibaren ve
doğrudan benim başlattığım,
Türkiye’de ilk kezTEDAnkara
Koleji Özel Lisesinde uygula-
nan ve bu yıl ilk mezunlarını
veren Bilim İnsanı Yetiştirme
Programı (BİYP), Fen Bilimleri
ve Sosyal Bilimler alanlarında
araştırmacı, üretken, bilimsel
düşünceyi özümsemiş ve bu
özellikleri yaşam biçimi haline
getirmişöğrenciler yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Programa
devamedenöğrencilerinhazır-
ladıkları bilimsel projeler,
“TÜBİTAKOrtaöğretimOkulları
Arası Proje Yarışması”nda
dereceler elde etmektedir.
TÜBİTAK yarışmalarında 2010
yılındaSosyolojidalındabölge
1.liğiveTürkiye3.lüğü,Bilgisa-
yardalındabölge1.liği,Mate-

matik dalında bölge
2.liği, Kimya dalında
bölge 3.lüğü, 2011
yılındaCoğrafyadalın-
daTürkiye 1.liği,Bilgi-
sayar, Sosyoloji, Tarih
veMatematik dalların-

dabölge3.lüğüeldeedilmiştir.Program,
bu yıl ilk 25mezununu vermiş ve YGS
yerleştirme sonuçlarına göre %100’lük
birbaşarıeldeederektümöğrencilerimiz
hedefledikleri gibi ilk üç tercihleri olan
Mühendislik, Mimarlık, Hukuk ve Tıp
alanlarınayerleşmişlerdir.Buöğrencileri-
mizinçoğuilküçtekidevletüniversiteleri
ilevakıfüniversitelerineüstelik%100ve
%50burslayerleşmişlerdir.LiseKısmın-
da uzun zamandır yürütülmekte olan
UluslararasıBakaloryaDiplomaProgra-
mı(UBDP)iseistekliveakademikkriter-

TED Ankara Koleji
80. Yılını Kutluyor

“Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesi, TED
AnkaraKolejinineğitim felsefesinin temel
taşıdır.”
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lere uygun öğrencilerimize uluslararası
geçerliliği olan diploma kazandıran bir
programdır.Genişkapsamlı veoldukça
yoğun çalışma gerektiren bu program-
dan mezun olan başarılı öğrencilerimiz
de üniversiteye giriş sınavlarında %100
başarıeldeettiklerigibidiplomaderece-
lerinegöreTürkiye'devedünyaçapında-
kiiyiüniversitelerdebursluokumahakkı
vekredi(dersmuafiyeti)kazanmaktadır-
lar. Dünya ile rekabetedebilenbireyler
yetiştirmek için yabancı dil eğitimine
büyükönemverenokulumuzdaanaoku-
lundanitibarenyoğunbirdileğitimuygu-
lanmakta,bunedenlederssaatleriartırıl-
dıveokulumuzdagörevyapanyabancı
uyrukluöğretmensayısıikikatınaçıkarıl-
dı. Böylece öğrencilerimizin yabancı dil
seviyelerinin gözlenebilir olması için de
uluslararası geçerliliği olan KET-PET
sınavları ilköğretim düzeyinde isteyen
öğrencilerimize uygulanmaya başlandı.
Lisekısmımızdaiseikiyıllıkbirprogram
olan,Dünyanınençok tanınanyabancı
dil sertifikalarından IGCSE- Cambridge
Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi
Sertifikası,9.sınıflarımızauygulanmakta-
dır.BuyıldanitibarendeIELTSveTOEFL

sınavlarınagirecekolanöğrencilerimizin,
üniversite girişlerindeki hazırlık atlama
sınavlarındanmuaf tutulmaları sağlana-
caktır.TEDAnkaraKolejindeheröğren-
cininyeteneklerineveilgialanınagörebir
uğraşbulması,sosyal,sanatsalvespor-
tifetkinliklerdegörevalması,okulaaidi-
yetduygusunugeliştirdiğigibiakademik
başarılarınıdaolumlu yöndeetkilemek-
tedir.BunedenleLiseKısmımızdamüf-
redatprogramınaparalelolarakmultidi-
siplinlerbiranlayışlaSporveSanatGru-
bu Alanı oluşturulmuştur. 10, 11 ve 12.
sınıf düzeylerindeki öğrenciler için
“DesenÇalışmaları”, “İki Boyutlu Sanat
Atölye”,“GrafikTasarım”,“Müziksel İşit-
me,OkumaveYazma”, “Piyano”, “Batı
MüziğiKoroEğitimi”,“BatıMüziğiTarihi”,
“GelenekselTürkMüziği”,“SporveBes-
lenme”ve“SporYönetimiveOrganizas-
yonu”gibiseçmeliderslerverilmekteve
meslek olarak sanata ve spora yönel-
mekisteyenöğrencilere,GüzelSanatlar
Fakültelerinin resim, heykel ve müzik
bölümlerine ve Spor Akademilerine
hazırlanmaları içinher türlüdesteksağ-
lanmaktadır.TEDAnkaraKolejiöğrenci-
leri,ileridehangimeslek,hangiuğraşiçi-

ne girerlerse girsinler, sanat zekasının
farkına varmış, duyarlı bireyler olarak
mezunolurlar.ÖğrenciKulüplerimizyine
çoketkinbirşekildefaaliyetlerinisürdür-
mektedir. Bilardo Kulübünü 2007-2008
eğitim ve öğretim yılında kurduk. Golf
Kulübünüdebuöğretimyılıiçindefaali-
yetegeçirmeyiplanlıyoruz.Dörtyılönce
40kişiilebaşlayanbilardoeğitimibugün
250öğrencimizlesürüyor.Buçalışmaya
katılanöğrencilerimiz ile ilgiliolarakPsi-
kolojik Danışma ve Rehberlik Birimimiz
ile ortakbir çalışma yürütüldü.Bu spor
vasıtasıyladikkateksikliğiolanöğrencile-
rimizeyardımcıolmayagayretgösterildi.
Yapılan çalışmaların konsantransyonu
artırdığı,oyunesnasındasessizortamda
rakibinibekleme,sabırlıolmaverakibine
saygı,galibiyetivemağlubiyetikabullen-
mealışkanlığıkazandırdığıvebununda
dersleridinlemekonusundaolumlukat-
kılarıolduğugörüldü.Bilardoeğitimiveri-
lirkenmatematik-geometrivefizikders-
leri de bu eğitimin bir parçası oldu.
Momentum,açılar,küre,aynalardayan-
sıma gibi konular işlendi. Bilardonun
matematik ve fizikle bağlantılı olduğu
gösterildi ve böylece bu derslere karşı
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dasevgiveilgininarttığıgörüldü.Geçti-
ğimizyılBilardoFederasyonuokulumu-
zuörnekgöstererekbilardonunokullar-
da yaygınlaştırılması için Milli Eğitim
Bakanlığı ilebirprotokol imzalamaaşa-
masına geldi. Biz çok olumlu sonuçlar
aldık,umarımbuspordiğerokullardada
yaygınlaşır.

SBS, LYS ve YGS başarılarınızdan
bahseder misiniz? 

TEDAnkaraKolejihiçbirzamansına-
vaodaklıbirokulolmamıştır,bunedenle
tesadüfibirbaşarınınsözkonusuolma-
dığınısöyleyebiliriz.İlköğretimOkulumu-
zunSBSsonuçlarınabaktığımızdaOrta-
öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi 8.
SınıfSBSveOYPsonuçbilgilerinegöre
son üç yılda öğrencilerimizin tamamı
puanbarajınıaşaraktercihyapmahakkı
kazanmıştır.  OYP sonuçlarına göre
Ankara (il)sıralamasında ilk100’e2009
yılında4,2010yılında5,2011yılındaise
6 öğrencimiz girmiştir. SBS 8’deki tüm
sorularıdoğruyanıtlayanveSBS-8’den
(sınavpuanı)500 tampuanalan2010
yılında 15, 2011 yılında 8 öğrencimiz
bulunmaktadır.SBS7sonuçlarınagöre;
2010 ve 2011 yıllarında tüm soruları
doğruyanıtlayarakSBS-7’den500tam
puanalan6öğrencimizbulunmaktadır
ayrıca 1 öğrencimizin Sınıf Puanı (SP)
500 tam puan olarak hesaplanmıştır.
SBS-6 sonuçlarına göre; 2009 yılında
tüm soruları doğru yanıtlayarak SBS-
6’dan500tampuanalmış1,2010yılın-
da10öğrencimizbulunmaktadır.Bütün
bunlarınyanısırailköğretimöğrencileri-
mizin daha küçük yaşlardan sadece

sınavaodaklı ve teknolojibağımlısıola-
rak yetişmelerini değil çocukolduklarını
unutturmadan aslında ekip çalışmasını
bu yaşlardaedindikleri oyunlarla sağla-
mayaçalışıyoruz.Bununiçindehepimi-
zinçocuklukanılarındaçokönemliyere
sahipsokakoyunlarınıokulumuzdayeni-
denhayatageçirdik.

LYS ve YGS Başarılarımız ise; 2010
LYS’de ilk 1000’de 39 öğrencimiz yer
almıştır. Üniversiteye yerleştirme oranı
%100’eyakınolupöğrencilerimizin%85’i
Mühendislik,Mimarlık,Hukuk,Tıp,Dişçi-
lik, Eczacılık ve İktisadi İdari Bilimler
Fakültelerineyerleşmiştir.25öğrenciyurt
dışındakiseçkinüniversitelerekabuledil-
miştir.2011yılındadaaynıbaşarılararta-
rak devam etmiş, Lisede tıp fakülteleri
tercihleri yeniden başlamış ve önemli
sayıda öğrencimiz ODTÜ, Hacettepe,
AnkaraÜniversitesigibidevletüniversite-
lerivebüyükoranlardaburslarladavakıf
üniversitelerineyerleşmişlerdir.

Yurt dışındaki üniversitelerden burs
kazanan öğrencileriniz var mı? 

Öğrencilerimize UB Programı saye-
sindeuluslararasıbirdiplomakazandır-
dığımıziçinöğrencilerimizyurtdışındaki
üniversiteler tarafından da burslu veya
burssuzolarakkabuledilmektedir.2009-
2010öğretimyılında9UBöğrencimizve
3UlusalProgramöğrencimizyurtdışın-
daki üniversitelere kabul edilmiş, 2010-
2011öğretimyılındaise14UBöğrenci-
miz,9BİYP+UlusalProgramöğrenci-
miz yurt dışındaki üniversitelere kabul
edilmiş ve toplamda 1,200,000 ABD
dolarıburskazanmışlardır.Buüniversite-
ler Harvard, Stanford, Massachusetts
InstuteofTechnology,UniversityofSout-
hern California, University of Notthin-
gom, Drexel, Exeter vb. gibi dünyaca
seçkin üniversitelerdir. Ayrıca Almanya
AachenÜniversitesiileyapılanbiranlaş-
maylahalen7mezunumuzbuüniversi-
tedeMühendislikeğitimialmaktaykenbu
yılda7mezunumuzuAachen’auğurla-
mışbulunuyoruz.

Ulusal ve uluslararası etkinlik ve pro-
jelerinizin detayını bizimle paylaşır
mısınız? 

Anaokulumuzdanbaşlayarakokulla-
rımızdaulusalveuluslararasıalandapek
çokprojeyürütülmektedir.Anaokulunda
2003 yılından itibaren 50 Proje başlığı
altında 300’e yakın etkinlik planlanıp
uygulanmıştır. Bunlar arasında Eco-
School, Comenius ve Eno gibi uluslar-
arasıprojelerdebulunuyor.LiseKısmın-
da iseCOMENIUS,Dance4Life,Çevre-
ninGençSözcüleri,GLOBE,İnovasyon,
PASCH: Geleceğin Ortak Okulları gibi
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uluslararası projeler yürütülmektedir. Bu
yıl da ilköğretimkısmımızdabirCOME-
NİUS(altıAvrupaülkesindenokullaortak
olarak)projesinebaşlamışbulunuyoruz.
Lise öğrencileri,Model BirleşmişMillet-
ler,MUNESCO,ModelAvrupaParlamen-
tosugibiulusalveuluslararasıplatform-
lardagerekİngilizceyikullanmabecerile-
rigereksedünyameselelerinehakimiyet-
leriileülkemizibaşarıiletemsilediyorlar.
TEDAnkaraKolejidörtyıldırAvrupa’nın
pekçokülkesindengelengençleriİncek
Kampüsü’ndedüzenlenenDünyaGenç-
likZirvesi’ndebirarayagetiriyor.Zirvede
gençler, dünya meselelerini tartışarak,
karar tasarıları hazırlıyor ve her yıl
TBMM’de gerçekleştirilen Genel
Kurul’da oylamaya sunuyorlar. TED
AnkaraKolejininspordakibaşarılarınıise
tek tek sıralamak mümkün değil. TED
AnkaraKolejindetoplam54takımve582
lisanslı sporcu var. İlköğretimOkulunda
13branşta35takım390lisanslısporcu,
Lise Kısmında ise 11 branşta 19 takım
192 lisanslı sporcusu mevcut ve bu
takımlarheryılAnkara,YarıfinalveTürki-
ye Şampiyonaları’ndan önemli derece-

lerle dönüyorlar. TED Ankara Koleji,
1939-2010yıllarıarasında21branştakız
ve erkek milli takımlarına kazandırdığı
208sporcu ileMilli Takım içinde iyibir
potansiyel teşkil ediyor. Sadece sınıf,
tahta veöğretmen, öğrenmesürecinde
21.yüzyılçocuğunayetmiyor.Busebep-
le TED Ankara Kolejinde öğretmenlerin
hizmetiçieğitimlerinedeönemveriliyor.
Ayrıca velilerin de eğitim sürecinin bir
parçası oldukları düşüncesinden hare-
ketleveliseminerleridüzenliyoruz.Buyıl
öğretmenlerimiz,alanlarındauzmankişi-
lerinverdiği“BeyinveEğitim”konulueği-
timlerekatıldılar.Ayrıcabendedörtyıldır
üzerindeçalışmaktaolduğum“YKuşağı
NasılÖğrenir?”konulueğitimiöğretmen-
lerimize bizzat veriyorum. Teknolojik alt
yapımızı da sürekli güncelliyoruz. TED
AnkaraKolejiolarakdünyanınenbüyük
kampüsünde sunduğumuz olanaklarla
gerekfizikişartlargerekseeğitimkadro-
muzla öğrencilerimizi çağın gereklerine
uygun,sağlıklı,mutlu,toplumayararlıve
21. yüzyılın bireyleri olarak yetiştirmeyi
hedefliyoruz.

“TED Ankara Koleji Bir Cumhuriyet
Okuludur” ifadesini biraz açar mısı-
nız? 

TED Ankara Koleji, Atatürk ilke ve
devrimlerininözünübenimsemişaydın
bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir
Cumhuriyet okuludur. Mustafa Kemal
Atatürk’ün felsefesiTEDAnkaraKoleji-
nineğitimfelsefesinintemeltaşıdır.Lise
KısmındaöğrencilerinkurduğuAtatürk-
çüDüşünceTopluluğu,Atatürk’ünfikir-
leriniveilkelerinianlamak,özümsemek
ve Türkiye’nin gündemindeki sorunlara
O’nun düşüncelerinin ışığında çözüm
bulmakamacıileçalışmalaryürütmekte-
dir. Yakın Türk tarihi, Türkiye’nin iç-dış
sorunlarıvepolitikalarıüzerinearaştırma-
lar yapan öğrenciler, bu çalışmalardan
eldeettikleribirikimleriokuldakonferans-
lar vererek arkadaşları ile paylaşmakta-
dırlar.İkiyıldıriselise10.ve11.sınıflara
seçmelidersolarakUluslararası İlişkiler,
Ekonomiye Giriş ve Hukuka Giriş gibi
derslerverilmektedir.TEDAnkaraKoleji,
geçmişte çok kalabalık sınıflarda ve
neredeyse toplam mevcudu 7500’lere
ulaşansayılarlaeğitimöğretimyaparken
bugünsınıflardakiöğrencisayılarıkade-
meliolarakazaltılarakdahabüyükkam-
püste, daha az sayıda öğrenciyle eğiti-
mine devam etmektedir. Ankara Kolejli
olmayı80yıllıkgeçmişiveyarattığıkültü-
rüylesürdürenama21.yüzyılındainsa-
nı olmayı göz ardı etmeyen okulumuz,
yeninesillerinhayaldünyalarını,yaratıcı-
lıklarını ve keşfetme duygularını gelişti-
ren,amaözellikledesorgulamayıyaşa-
mınınilkesihalinegetirençağdaşbireği-
timkurumudur.

EKİM2011kolejliler
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Üyelik ve Mezun İlişkileri Çalışma Grubu;
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğininmevcut
üyelerinin iletişimini, kaynaşmasını sağlamak,
sorunlarına çözüm bulmak, okulumuzdan
mezun olmuş amamezunlar derneğimize üye
olmamış potansiyel üyelerimizi derneğimize
kazandırmak,derneküyeliğinicaziphalegetir-
mekveenönemlisimezunlarile“Kolejlilik”bağı-
nın devamını sağlamak amacıyla oluşturulmuş
birçalışmagrubudur.

Çalışmagrubumuzunanaunsuruüyelerimiz
olduğu için, üyelerimizden duygu, düşünce,
öneri ve istekleri değerlendirerek, diğer tüm
kurullarıüyememnuniyetiiçinyönlendirmekteve
işbirliğiiçerisindederneğingelişiminekatkısağ-
lamaktadır.

Çalışma grubumuz;  Deniz Sungur’68
(ÇalışmaGrubuBaşkanı),DeğerhanUsluel’88,
Güven Gündüz’00, Mustafa Ünsay’66, Serhat
İpek’92, Çağlar Kurç’02, Serhan Sakarya’09,
Zeynep Melis Kayhan’98’dan oluşmaktadır.
ÜyelikveMezunİlişkileriÇalışmaGrubumuzda
diğertümçalışmagruplarıgibiayda2keretop-
lanarakfaaliyetlerinisürdürmektedir.

Çalışma grubumuzda, derneğimizin bu
seneki faaliyetlerinibirçokproje iledestekleme
kararıalınmıştır.

“AhdeVefaZiyaretleri”projemizle;ilketapta
derneğimizineneski100üyesitektekadresle-
rinde ziyaret edilmeye başlanmış, ziyaretlerde
dernekileilgilisorun,şikayetveönerileridinlen-
miştir. Dile getirmiş oldukları konular, çalışma
grubumuz tarafından titizlikle tartışılmakta ve
çözümönerilerimizilebirlikteyönetimkurulumu-
zasunulmaktadır.Tecrübeliüyelerimizinverdiği
fikirler, derneğimizin gelişimi adına çok faydalı
olmaktadır.

“SınıfBaşkanları”projemizle;mezuniyetyıl-
larınagöre,dönemarkadaşlarınıbirarayageti-

ren, sınıf yemeklerini düzenle-
yen,sosyalilişkilerikuvvetli,lider
vasıflı mezunlarımıza ulaşılmaya
çalışılmakta olup, bu mezunları-
mızbelirliaralıklarladernekyöne-
timimiz tarafından toplanarak,
görüş ve önerileri doğrultusunda
üyesayımızınarttırılmasınaveüye-
lerinmemnuniyetiarttırılmayaçalı-
şılacaktır. Ayrıcadernek tarafından
düzenlenmekteolanaktivitelerekatı-
lımınarttırılmasıkonusundadestek-
lerisağlanmayaçalışılacaktır.

“Üniversite Temsilcileri” proje-
mizle;ilketaptaseçilenüçüniver-
sitemizde birer genç temsilci
belirlenmişvebukapsamdaüni-
versitelerimizdeKolejlilerinbirbir-
leriiledayanışmalarınıartıracak
faaliyetleryapmasıdesteklene-
cektir.

Üyelikkazanımınıartıracaksürp-
riz projeler ile de üye sayısının artışı
sağlanacaktır. Çalışma grubumuz
oluşturulurken, tecrübeli üyelerimizin
fikirleriilegençmezunlarımızınenerjisi
birarayagetirilmeyevehemenher10
yıllık dönemden temsilciler bir araya
getirilerek,üyelerleempatiyaratılmaya
çalışılmıştır. Önümüzdeki dönemde
yeni fikir ve projelerle, her dönemden
mezunumuzunüyeolmak isteyeceği,
üye olanların kendisini ayrıcalıklı his-
sedeceğibirdernekolmayolundaki
çabalarımızartarakdevamedecek-
tir.Sizlerdeönerivedüşünceleriniz
içinuyelik@kolej.orgmailadresin-
den bizlere ulaşabilir, fikirlerinizle
bizlereyönverebilirsiniz.

Üyelik ve Mezun İlişkileri Çalışma Grubu
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TEDAnkaraKolejibünyesinde1965’tenbuyanayeralan
NefesliSazlarOrkestrası’nındevamıniteliğindeolanMezunlar
Orkestramız;2007yılıGelenekselKuruFasulyeGünü’ndebir
araya gelen, Nefesli Sazlar Orkestrası eski üyelerince kurul-
muştur.

Senfoni orkestrası olma yolunda hızla ilerleyen Orkestra,
pazargünlerialtısaatlikbirçalışmasonucudörtyıldatoplam
altıkonservermiş,pekçokorganizasyondayeralmıştır.

Seksenkişilikbuyapıda,altıkişilikbirekipise;TEDAnka-
raKolejiMezunlarıDerneğiÇalışmaGruplarıaltındaMezunlar
OrkestrasıÇalışmaGrubuolarakorkestranınidariişleriyleilgi-
lenmektedir.Orkestraüyelerindenoluşansözkonusuçalışma
grubununfaaliyetleriise;
-MezunlarOrkestrasıveTEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneği
arasındakiiletişimisağlamak,

- Orkestra bünyesinde çeşitli alt gruplar oluşturarak gelişimi
hızlandırmak,
-Orkestraçalıştaylarıdüzenleyerekpaylaşımıarttırmak,
-Düzenlenenkonserlerleilgiliidariişleriyerinegetirmektir.

Mezunlar Orkestrası Çalışma Grubu ekibi ise;  

-HalimCanAvcı’04(ÇalışmaGrubuBaşkanıveOrkestraMüdü-
rü)
-EsraErişen’04(ÇalışmaGrubuSekreteriveOrkestraMüdür
Yardımcısı)
-ÇınarYeşil’06
-EfeKöseoğlu’04
-ÖyküÖcal’07
-MertTuncer’05’denoluşmaktadır.
Düşünce ve önerileriniz için orkestra@kolej.org adresinden
bizeulaşabilirsiniz.

SosyalEtkinlikÇalışmaGrubu,TEDAnkaraKolejiMezun-
larıDerneğiçatısıaltındadüzenlenmekteolansosyal,sportifve
kültüreletkinliklerinplanlanmasıvehayatageçirilmesiamacıy-
laoluşturulmuşbirçalışmagrubudur.Heryaşgrubunahitap
edenetkinliklerinyapılmasınavebusayedeetkinliklerinçeşit-
lendirilmesine azami surette gayret gösteren çalışma grubu,
bu amaçla da mümkün olduğu
kadarfarklıdönemlerdenvemeslek-
lerdenüyelerinibirarayagetirmiştir.

Çalışma grubu; Birol Altınay’84
(Çalışma Grubu Başkanı), Sibel
Oğuzutku’89,Serhatİpek’92,M.Kor-
han Kaya’98, Güven Gündüz’00,
Volkan Çağlar’03, Halim Can
Avcı’04, Serhan Sakarya’09’dan
oluşmakta olup, her çalışma gru-
bundaolduğugibiSosyalEtkinlikler
ÇalışmaGrubu’ndadaDernekYönetimKurulu’ndanikiasılüye
görevalmaktadır.SosyalEtkinliklerÇalışmaGrubuKolejlilere
layıketkinliklerdüzenlemek,yoğunetkinliktakviminieksiksizve
eniyişekildehayatageçirebilmekamacıylaaydaenaz2top-
lantıyapmaksuretiyleaktifbirşekildeçalışmalarınısürdürmek-
tedir.

Artık geleneksel hale gelmiş olanKuru FasulyeGünü ve
MezunlarBalosu’nunyanısıraMezunlarOrkestrasıkonserleri,
tiyatro,opera,sinemagalaları,tenis-basketbol-futbolturnuva-
ları,dartvebowlingturnuvaları,günübirlikvekonaklamalıgezi-

ler,sohbettoplantıları,seminerlerveKolejliişletmelerdeyapıla-
cakorganizasyonlarSosyalEtkinlikÇalışmaGrubutarafından
düzenlenenvedüzenlenecekolanetkinliklerarasındadır.Spor,
kültür,müzik, eğlencebazlı tümbu etkinliklerde temel amaç
KolejlileribirarayagetirmekveKolejruhunucanlıtutmaktır.

Dahaöncekidönemlerdegörevalmışolantecrübeliüyeler
rehberliğindeyeniüyelerindekatılımıy-
la daha yenilikçi bir yapıya kavuşan
Sosyal Etkinlik Çalışma Grubu, her
Çarşamba düzenlenen ve mezunları-
mızcailgigörenHappyHouretkinliği-
ne ilave olarak önümüzdeki günlerde
Kolejli işletme sahipleriyle yapacağı
işbirliğiilebelligünlerdebellimekanlar-
daözelKolejgeceleridüzenleyecektir.
Bu vesileyle hem mezunlarımıza ait
mekanlarındiğermezunlarımıztarafın-

dantanınmasıveKolejliişletmecilerindesteklenmesiamaçlan-
mışhemdemezunlarınkendilerinievlerindeveayrıcalıklıhis-
sedecekleri mekanlarla, normalden daha uygun fiyatlarla,
tanışmalarıamaçlanmıştır.Buradadatemelhedefyukarıdada
bahsettiğimizgibiKolejlileribirarayagetirmekveKolejruhunu
canlıtutmaktır.

TümKolejlilerindüşünceveönerilerinedeğerverenSosyal
EtkinlikÇalışmaGrubu’na etkinlik@kolej.org adresinden ula-
şabilirsiniz.

Sosyal Etkinlik Çalışma Grubu

Mezunlar Orkestrası Çalışma Grubu 
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TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiYönetimKuruluÜyele-
ri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri 21 Eylül
akşamıbirarayageldi.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Üyeleri 14 Ekim
Cuma günü Gaziosmanpaşa’daki Meet Cafe’de bir araya
gelerek eğlenceli bir akşam geçirmenin yanı sıra Kolejlilere
uygulananözelindirimlerdenyararlanmafırsatıbuldu.

Her Ay Bir Kolejliye Konuk Oluyoruz!

Happy Hour’da 
Buluşmaya Devam Ediyoruz…

TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinden 
Keyifli Yemek 



TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin düzenlediği 5.
Geleneksel Uçurtma Şenliği 26 Eylül Pazar günü İncek
Kampüsü’ndegerçekleştirildi.Buyılhavanındaoldukça
güzelolmasısayesindeKolejlilerçocuklarıylabirlikteonlar-
cauçurtmayıgökyüzünegöndererekgörülmeyedeğerbir
görüntüoluşturdular.7’den70’eherkesineğlencelibirgün
geçirdiği katılımcılara,UçurtmaŞenliğinedairgörüşlerini
sorduk.

Geleneksel 
Uçurtma Şenliği
Geleneksel 
Uçurtma Şenliği5. 5. 



TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu

Buseneyineuçurtmaşenliğivaramabusenenin
farkıhavadaçokgüzel.Uçurtmalaraçısındanrüzgar
iyi,çokgüzelşenliklibirortam.Mezunlarımızınbirara-
yagelmesi,velilerimizinbirarayagelmesiiçiniyibirfır-
sat.Oldukçagüzelbirortamdaeğleniyoruz.

Özge Yılmaz’92

Başındanberiuçurtmaşenliklerinekatılıyoruz.Dahaönce-
kibirkaçgelişimizdehavakötüydüancakbugüngayetgüzel.
Çocuklarımızla birlikte vakit geçirip eğlenmenin yanı sıra
dönem arkadaşlarımızla da beraber olma fırsatı yakalıyoruz.
Hersenedevametmesidileğiyledüzenleyenlereteşekküredi-
yorum.

Bahattin Duru‘88

Çokgüzelbirorganizasyon,bubeşincikatılımımız.
Dolayısıylaheryıldüzenliolarakgeliyoruzvedevamını
daistiyoruz.Hemçocuklarımızınhemdebizlerineğlen-
celivakitgeçirebildiğibirgünolduğuiçinmemnunuz.

Rasim Can Saraçlar 

Sonikisenedirkatılıyordukbuüçüncükatılışımız.
Çokgüzelbirorganizasyonolduğunudüşünüyorum.
Kendim Kolej mezunu değilim ancak ağabeyimler
Kolejli, kızım Kolejde okuyor. Dolayısıyla Mezunlar
Derneğininorganizasyonlarınıbiliyorumvebeğeniyle
takipediyorum.Devamınıdiliyoruz.
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Özlem Baş İnal’94

Organizasyonbencesüper…
Kızlarlaberabergüzelbiretkinlik
içingeldikbugün.Onlarbiryan-
danuçurtmauçurmayıöğreniyor-
larbiryandandaeğleniyorlar.

Eda Serdaroğlu Daş’96
Ülkü Kaya Ozanözgü’94

Güzel bir organizasyon.
Çocuklariçingeldikancakeşleri-
mizdahaçokeğleniyor.Çocukla-
rımız bu çağlarda pek uçurtmayı
bilmediklerindengeneldebabalar
uçuruyor. Sonuçta hepimiz için
eğlenceli,havanındagüzeloldu-
ğuiyibirorganizasyon.

Hande İlalan Coşkun’96

Oldukçakeyifliyiz iyikigel-
dik. Çok teşekkür ediyoruz
böylebirorganizasyondüzen-
lendiğiiçin.Minnoşlardabizim
gibikolejliolacakinşallahyakın
zamanda. Anaokulundan baş-
layacaklar.

Mehmet Taşçı

İlkdefabusenekatılımgösterdik.
Oğlum6.sınıfagidiyorveodaolduk-
çamemnunkatılmaktan.Rüzgârında
iyiolmasıdoğrubirgününseçildiğini
gösteriyor. Her bakımdan güzel,
eğlenceli bir organizasyon.Düzenle-
yenlereteşekkürederiz.

Ömer Targutay’89

Bu yıl beşincisi düzenleniyor
ama daha önce yurt dışında
bulunduğumuzdan biz ilk defa
katılıyoruz.Birtaraftaşenlikalanı,
diğertaraftagökyüzüneyükselen
uçurtmalar ve eğlenen çocuk-
lar…TEDoluncaherorganizas-
yondafarkınıbelliediyor,oldukça
güzelbirgün.

Arda Özer’98

Uçurtma şenliğine beşinci
katılımımız. Çocuklarımızla
beraberuçurtmauçuruyoruzve
eğleniyoruz. Çok mutluyuz,
çocuklarımızınyanındamezun-
larındabirarayagetirilmesiiçin
bu tip organizasyonların her
zaman yapılması gerektiğini
düşünüyorum.

Tamer İşcen’84

MezunlarDerneğiçokeleş-
tiriliyor amamevcut organizas-
yonlariyibirşekildeyapılıyor.Bir
araya gelinmesi bakımından
oldukça güzel bir gün. Emeği
geçenlerinellerinesağlık.

Kutlu Sagay’81

Her yıl düzenlenen ve birlikte
olduğumuz bu etkinlik çok güzel
oluyor.Buyılbeşincisidüzenleniyor.
Bizimdebeşincikatılımımız,heryıl
geliyoruz.Çokkeyifli,devamınıdili-
yoruz.

Banu Balcı Peynircioğlu‘95

Keyifle geldiğimiz ve
çocuklarımızla eğlenceli vakit
geçirdiğimiz keyifli bir organi-
zasyon.Son3senedirkatıldığı-
mızbu güzel organizasyoni-
çinteşekkürederiz.

Serhan Sakarya’09

Bu yıl 5’incisi gerçekleşen uçurtma
şenliğiçokbaşarılıilerliyor.MezunlarDer-
neği oldukça iyi örgütlenmiş, özellikle
çocuklarınkatılımıylaherkeskeyiflibirgün
geçiriyor.Bu tarzgünlerinbizKolejlilerin
birlikveberaberliğiniarttırdığınıdüşünü-
yorum. Birlik ve beraberliğimiz böylece
yenidenkuvvetleniyor.Bunedenleorga-
nizasyonudüzenleyenMezunlarDerne-
ğinebirkeredahateşekkürediyorumvebutürorganizasyon-
larınbizleridahadagüçlendireceğinidüşünüyorum.
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Cumhuriyetimizin88.YılKutlamalarıçerçevesinde,23Ekim
2011 Pazar günüAnıtpark’taCumhuriyet KorosuKonseri’nin
4.’sü yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

“CumhuriyetinTemeliKültürdür”temasıylayolaçıkılanetkinlik
korosunaTEDAnkaraKolejiMezunlarOrkestrasıdakatıldı.

88. Yıl Cumhuriyet Korosu

Sihirbaz Oz

TEDAnkaraKoleji öğrencileri,mezunları ve çocukları 23
EkimPazargünüOstimLeylaGencerSahnesi’nde,ikiperde-
likçocukmüzikali“SihirbazOz”oyununuizledi.

VictorHugo’nun1831yılındayayımlanan“NotreDame’ın
Kamburu”isimliromanındanbalesahnesineuyarlananeseri,
TEDAnkaraKolejiMezunlarıveöğrencileri24EkimPazartesi
akşamı Opera Sahnesi’nde izledi. Devlet Opera ve Balesi
GenelMüdürüRengimGökmen’inaçılışkonuşmasındanson-
raŞehitlerimiz veVandepremindehayatını kaybedenvatan-
daşlarımıziçinbirdakikalıksaygıduruşundabulunuldu.Koreo-
grafisi,müzikdüzenlemesi,orkestra yönetimi,dekor vekos-
tümleri tamamenTürkprodüksiyonuolaneserKolejliler tara-
fındanbüyükbeğenitopladı.

Notre Dame’ın Kamburu Kolejliler İçin Sergilendi
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TEDAnkaraKoleji1981mezunlarındanFilizKeyderÖzkan
veDenizÖzme,hobiolarakbaşlattıklarıEge’ninyeni tatlarını
adımadımarama,mekanlarınizinisürmeuğraşınıbirplatfor-
mataşıdılar.İlgiduyan,yenitatlarıpaylaşmakisteyenleriçin:
http://issuu.com/cafefiliz/docs/the_aegean_dream_brochure

Bunca Yıllık Birikimi 
Paylaşmanın Tam Zamanı

Heryılyurdundörtbiryanındanveyurtdışındangelerekmezuniyetyıl-
dönümlerinikutlayan1949’lularbuyıldagelenekseltoplantılarınıyaptılar.
Okullarınavebirbirlerineolansevgivebağlılıklarıhiçsönmeyen1949’lu
arkadaşlar, İstanbul’dabaşlayanbuanlamlıbuluşmada;Çamlıca,Ana-
doluhisarı, Şile, Ağva ve Polonezköy’de bitmesini istemedikleri üç gün
geçirdiler, özlem giderdiler. Bu beraberliklerinde kavuşmanın sevincini
yaşadılar, yitirdikleri arkadaşlarını yad ettiler, okul anılarını tazelediler ve
seneye buluşmak üzere ayrıldılar. 1949’lu abla ve ağabeylerimize nice
mutluyıldönümleri!

1949 Mezunlarının 62.  Mezuniyet Yıldönümü

1961’in 11 Eylül’ünde anne babalarımızın elinden tutup
yeni hayatımıza başladığımız TEDAnkaraKoleji ilk kısmına
heyecanlaadımatarken,1-Asınıfındayanyanadüştüğümüz
ilkarkadaşlarımızlatam50yılsonrabirarayageleceğimizibiz
değil,belkikimsedüşünmemişti.Oysaki farkındaolmadan
“KolejRuhu”nuedindiğimizbuyuva,bilgiötesinde insanca
biryığınduyguyudaaşılamış,öğretmiştibizlere.Yarımasırlık
arkadaşlığıngetirdiğiözlem,merak,kaygı,heyecan,vefavel-
hasıl karmaşık bir yığın duygunun gücü, dünyanın çeşitli
köşelerinesavrulmuşbizleri,10Eylül2011’de,ilktanıştığımız
Ankara’da,yenidenbirarayagetirmeyeyetti.

F.GülruAKSOY’66
1966İlkokul5-A

Yarım Asırlık Dostlar
Bir Araya Geldi

1966 Mezunları 5/A Sınıfı Bir Araya Geldi

10 Eylül Cumartesi akşamı mezunlarımızdan Murat
Gül’80’inİstanbul’dadüzenlediği“LunaticCruise”teknegezisi
büyük ilgi gördü. Dolunay eşliğinde keyifle yapılan boğaz
turundadeğişikyıllardanmezunlarbuluşuphasretgiderdiler.

TED  Ankara Koleji
Mezunlarının 
Boğaz Gezisi

TED Ankara Koleji
1981 mezunlarından
Prof. Dr. Ayşen Sorgun
Topalkara ve Aylin
BudakGelen,yetiyitimli
(özürlü-engelli) bireyler
veaileleri ilebaşlattıkları
çalışmalarını,İlkbakışAz

GörenlereYardımDerneğiçatısıaltında topladılar.Dernek ile
iletişim ve her türlü önerileriniz için; www.ibayder.org/payla-
sin.htmlinternetadresindenbizlereulaşabilirsiniz.

İlkbakış Az Görenlere
Yardım Derneği
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Cumhuriyetimizin 88. Yıl Dönümü
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

Mustafa Kemal Atatürk

Milletimizin, Atatürk’ün önderliğinde
azim ve inançla yürüttüğü mücadele
sonucunda halkın iradesine dayalı,
modernbirdevletolarakkuruluşunusim-
geleyen 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı’nınbuyıl88.Yıldönümükutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in
Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29
Ekim1933 tarihindeverdiği10.YılNut-
ku’nda,bugünüenbüyükbayramola-
rak nitelendirirken, Kurtuluş Savaşı’nı;
demokrasininidealiolanmillîegemenlik
prensibi ile açmış ve yürümüştür. Bu

anlamdatambağımsızbirdevlet,içeride
dehalkadayanan,iktidarınıhalktanalan
bir hükümet sistemiöngörerek, istibda-
dınsembolühalinegelensaltanatı,daha
sonradahilafetikaldırmıştır.

Ogünleriçinoldukçazorkoşullarda
gerçekleştirilen bu devrimlerin ardından
MillîMücadeleDönemi’ndeki,olağanüs-
tü şartların bir ürünü olanmeclis hükü-
metisistemininişlemezhalegelmesive
yaşanan bunalımlar sonucu Mustafa
Kemal Atatürk, Çankaya Köşkü’nde
arkadaşlarına 28 Ekim 1923 akşamı
“Yarın cumhuriyeti ilân edeceğiz.” diye-

rek fikrini açıklamıştır. Aynı gece İsmet
Paşailebirlikte1921Anayasası’nınbazı
maddelerini değiştiren kanun tasarısını
hazırlandı. “Türkiye Devleti’nin hükümet
şeklicumhuriyettir.”hükmününyeraldığı
tasarıüzerindeTBMM’deyapılankonuş-
malardansonracumhuriyetinilânıkabul
edildive29Ekim1923tarihinde“Yaşasın
cumhuriyet!” sesleri arasında alkışlarla
ilânedildi.

29Ekim1923yılındakicoşkuyu taşıya-
rak, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü,
silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı
veminnetleanıyoruz…

KurtuluşSavaşıyıllarıgözönünealın-
dığında Ankara Anadolu’nun ortasında,
savaş cephelerine eşit uzaklıkta bir kent
olarakdikkatçekiyordu.Busayedesava-
şın yönetimi ve haberleşme, Ankara’dan
kolaylıkla yürütülebilecekti. 19Mart 1920
günüMustafa Kemal Paşa bazı illere ve
komutanlıklara bir genelge göndererek
OsmanlıMebusanMeclisiüyeleriileSivas
veErzurumKongreleri’ndeseçilentemsil-
cilerin bir yerde toplanmasını istedi. Bu
genelgeden sonra temsilcilerle Osmanlı
MebusanMeclisindengelenüyelerAnka-
ra’da toplanmaya başladılar. İlerleyen
süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi 23
Nisan1920günü,Ankara’da
açıldı.Meclis,ilkoturumunda
MustafaKemalPaşa’yıbaş-
kan seçti. Mustafa Kemal
Paşa bundan sonra ülkeyi
kurtarma çalışmalarını Ana-
dolu’nunmerkezindenyürüt-
tü,UlusalKurtuluşSavaşımı-
zın planlarını yine bu kentte
hazırladı.

Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun başkenti olan İstan-
bul,24Temmuz1923tarihin-
de imzalananLozanAntlaş-
masının, 23 Ağustos 1923

tarihindeTBMMtarafındanonaylanmasın-
dansonra,yabancıişgalkuvvetleritarafın-
dan tahliye edilmeye başlandı. 2 Ekim
1923tarihindeitilafdevletlerininsonbirlik-
leride İstanbul’danayrıldı.LozanAntlaş-
masınıneklerindenolanboşaltmaproto-
kolü uygulandıktan sonra, tümüyle düş-
manelindenkurtulanTürkiye’ninbütünlü-
ğüeylemliolarakgerçekleşmişti.Artıkyeni
TürkiyeDevletininbaşkentiniyasailesap-
tamak gerekiyordu. Bütün düşünceler,
yeni Türkiye’nin başkentinin Anadolu’da
veAnkarakentiolmasıgerektiğindetopla-
nıyordu.HükümetüyesiveDışişleriBaka-
nıİsmetPaşa,9Ekim1923günlübirmad-

delik yasa tasarısını, Malatya milletvekili
olarak, 14 vekil arkadaşının imzaları ile
Meclis’eönerdi.Buyasaönerisi,13Ekim
1923günüuzungörüşmevetartışmalar-
dan sonra, büyük bir çoğunlukla kabul
edildi.Yasamaddesişudur:“TürkiyeDev-
letininbaşkenti,Ankarakentidir.”

Başkentülkeninyönetimmerkezidirve
meclis, devlet başkanı, başbakanlık,
bakanlıklar,yüksekyargıorganlarıülkenin
başkentindebulunur.Ankaradabaşkent
olduktansonrageliştivegiderekmodern-
leşti. Yüksek okullar, üniversiteler açıldı.
Fabrikalar,yeniişyerlerikuruldu.Kentkısa
süredebüyüdü,genişledi.Ankarabugün

nüfusyoğunluğubakımın-
dan yurdumuzun ikinci
büyük kentidir. Her yıl 13
EkimgünüAnkara’nınbaş-
kent oluşu, düzenlenen
büyük törenlerle kutlanır-
ken, Ankara Kalesi’nde
başlayan bu törene özel
giysileri içinde seğmenler,
öğrenciler, çeşitli dernek
temsilcileri katılırlar. Tören-
de yapılan konuşmalarda
Ankara’nınbaşkentoluşu-
nun anlam ve önemi bir
kezdahahatırlatılır.

Kurtuluş Mücadelesinin Kalbi ve Başkenti Ankara…

kolejliler EKİM2011
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1881 - 193∞

27 Aralık Ankara’ya İlk Adım

GaziMustafaKemal Atatürk, ulusumu-
zunkurtuluşdestanınınenbüyükkahramanı,
Cumhuriyetimizinkurucusuolaraktarihkitap-
larınınbaşsayfalarındabulunmasınınyanında
yüceTürkMilletininkalbindedebüyükbirsev-
giyle yer almaktadır.O’na karşı duyulanbu
büyüksevgininnedeniniAtatürk,yinekendi
kalemindenengüzelifadelerleanlatmaktadır:
“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve
kemik,geçiciMustafaKemal...İkinciMustafa
Kemal,onu‘ben’kelimesiyleifadeedemem;
o,bendeğil,bizdir!O,memleketinherköşe-
sindeyenifikir,yenihayatvebüyükülküiçin
uğraşanaydınvesavaşçıbirtopluluktur.Ben,
onların rüyasını temsil ediyorum. Benim

teşebbüslerim,onlarınözleminiçektiklerişey-
leri tatmin içindir.OMustafaKemalsizsiniz,
hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve
başarılıolmasıgerekenMustafaKemalodur!”

“Benim içinenbüyükmakamveödül,
Türk milletinin bir ferdi olarak yasamaktır.”
diyenAtatürk;çocuklara,gençlerevekadınla-
radaçokdeğervermesiylebilinenbirliderdir.
Çocuklara ve gençlere söylediği :”Küçük
Hanımlar! KüçükBeyler!Hepiniz geleceğin
bireryıldızı,gülü,mutlulukparıltısısınız.Mem-
leketiasılaydınlığaboğacaksizlersiniz.Ken-
dinizinnekadarönemliolduğunuzudüşüne-
rekonagöreçalışınız.” sözüonungelecek
nesillereverdiğideğerinözetidir.

Atatürkilkeveinkılâplarıhalabirçokülke-
deörnekolarakkabulgörmekte;bağımsızlı-
ğınıtamolarakkazanamamışbirçokülkeye
Atatürk devrimleri, ilham kaynağı olmaya
devam etmektedir. Bütün bunlar Atatürk’ün
evrenselbirdünyagörüşününmimarıoldu-
ğunudagöstermektedir.Ulusumuzunilham
kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu, aydınlık Türkiye’nin sembolü,
büyüköndervedüşünceadamıAtatürk’ün
gönlümüzdeki erişilmez yeri hiçbir zaman
değişmeyecektir. Aramızdan ayrılışının 73.
yılında,Türkulusunungönlündeölümsüzle-
şenYüceÖnderAtatürk’übirkezdahasaygı,
minnetveşükranlaanıyoruz.

TürkiyeCumhuriyetininBaşkentiolan
Ankara,KurtuluşSavaşıyıllarındaMusta-
faKemalAtatürktarafındankeşfedilmeyi
bekleyenstratejikönemesahipbirmer-
kez konumundaydı. Bu önemli kararın
alınmasına kadar gelişen sürecin en
başındayurdumuzuKurtuluşSavaşıyıl-
larındaki zor durumdan kurtarmak ve
halkla el ele vermek için Atatürk, 19
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Türk
ulusunun bağımsızlık mücadelesine ilk
adımıatmışoldu.Halktarafındanbüyük
bircoşkuylakarşılananAtatürk,12Hazi-
ran 1919’da Amasya’ya geldi. Burada
alınan kararlar 22 Haziran 1919’da
Amasya Genelgesi olarak yayınlandı.
DahasonraErzurum’ageçenAtatürk,23

Temmuz1919’daErzurumKongresini,4
Eylül1919’dadaSivasKongresinitopla-
dı. Bu kongrelerde milli iradeye dayalı
hükümetkurulmasıilkhedefolarakbelir-
lendi.Tümilleretelgraflarçekilerekhalkın
kendi adına karar verecek temsilcileri
seçmesi istendi. Seçilen temsilcilerin
toplanacağıbiryergerekliydi.Ankaralılar
memnuniyetleAtatürk’üvetemsilheyeti-
neseçilenleriAnkara’yadavetettiler.

KurtuluşSavaşı’nıneniyiAnkara’dan
yönetileceğiinancındaolanAtatürk,tem-
sil heyeti üyeleriyle 27 Aralık 1919’da
saat14.00’deDikmensırtlarındanAnka-
ra’ya geldi. Ankara ve çevresinin tüm
halkı,Atatürk’üvetemsilheyetiüyelerini
büyüksevgivesevinçgösterileriilekar-

şıladılar.Bukarşılamadanoldukçaetkile-
nenAtatürk,tümkarşılayanlarateşekkür
ederek içindebulunulan durumu ve bu
durumdan nasıl kurtulacağımızı belirten
birkonuşmayaptı.Atatürk’ünAnkara’ya
gelişi, Kurtuluş Savaşı dönemindeki en
önemliolaylardanbiridir.ÇünküTürkiye
Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu Türk
ordusunun kurulup hazırlanması çalış-
maları Ankara’da yapıldı. Ankara milli
mücadeleninmerkezihalinegeldi.Kısa-
caAnkaradahaogünlerdenbaşkentlik
görevini üstlenmiş oluyordu. Atatürk’ün
Ankara’ya adım attığı 27 Aralık günü
Ankaralılariçinheryılbirbayramgibidir.
AyrıcaAnkara’nınBaşkentoluşununda
ilkadımıolarakkabuledilir.

1926yılındaTürkiyeBüyükMilletMeclisi
tarafından kabulle yürürlüğe giren Medeni
KanunileTürkkadınınabinyılevvelkaybetti-
ğihaklarıniadeedilmesinintemelioluşmuş-
tur.Artıkkadıngüçlenmeye,kişiliğinibulmaya
başlamışveerkeğininyanındasosyal faali-
yetlerekatılmayahazırdır.TürkKadınınaSeç-
meveSeçilmeHaklarınınVerilmesiMedeni
Kanun ileerkeklerleeşithaklarasahipolan
Türkkadınına,3.dönemTBMMtarafından3
Nisan1930’dakabuledilenbiryasailebele-
diye seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır.
1931yılındadaTürkkadınıilkkezTıpDün-
ya'sındavarlığınıgöstermişveilkkadıncerra-
hımızçalışmayabaşlamıştır.4Mayıs1931’de
ilktoplantısınıyapan4.dönemTBMMtarafın-

dan26EKim1932’dekabuledilenbiryasaile
Türkkadınınamuhtar,köyihtiyarkuruluüyeli-
ğineseçilmeveseçmehakkıtanınmış;ertesi
yılda,8Ekim1934’dekabuledilenve5Ara-
lık1934’deyürürlüğegirenbirbaşkayasaile
kadın-erkek eşitliği alanında bütün haklar,
KadınlaraMilletvekiliSeçmeveSeçilmeHak-
kınıntanınmasıylaverilmişoluyordu. İştebu
gelişmelerinardından5AralıkKadınHakları
Günüolarakkabuledildiveheryılkutlanma-
yabaşladı.Atatürkbirkonuşmasında:“Dün-
yadahiçbirmilletinkadını,benAnadolukadı-
nından fazla çalıştım,milletimi kurtuluşa ve
zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar
emekverdim,diyemez.Erkeklerdenkurdu-
ğumuzordumuzunhayatkaynaklarınıkadın-

larımızişletmiştir.Çiftsüren,tarlayıeken,kağ-
nısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur
demeyip,kışdemeyipcepheninihtiyaçlarını
taşıyanheponlar,hepoyüce,ofedakar,oila-
hi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü
hepimizbubüyük ruhlu vebüyükduygulu
kadınlarımızı,şükranlaveminnetlesonsuza
kadarazizvekutsalbilelim.”demiştir.Atatürk’ün
KadınHaklarıkonusundakigörüşleriveger-
çekleştirdikleri,bugündünyaaydınlarınınve
BirleşmişMilletlerTeşkilatı’nınyaymayaçalış-
tığıkadınhaklarıileilgiligörüşler,Atatürktara-
fındançokönceleridilegetirilmişveçoğun-
lukladauygulamaalanınasokulmuştur.

“Ey kahraman Türk kadını sen omuzlar üstünde
göklere yükselmeye layıksın”



28

portre

kolejliler EKİM2011

A
ltıparmakşirketininkurucuların-
danÖzenALTIPARMAK’72,bir-
kaçyılçeşitlişirketlerdeönemli
pozisyonlarda görev yaptıktan

sonrakardeşiÖzgürAltıparmakilebirlik-
tekendiişlerinikurmayakararverirler.O
dönemdeÖzenAltıparmak’ın,babasının
Köy Enstitüsünden arka-
daşıolanİlyasPınarbaşıile
tanışması, bal ticaretine
girişinin ilk adımı olur.
ÖzenAltıparmakvekarde-
şi Özgür Altıparmak, dört
tonluk kamyonlarıyla
baharat ve buna benzer
bakkaliyelikürünlerindağı-
tımını yaparlar.  İki kardeş
zamanla İlyas Pınarba-
şı’nın“Balpınar”isimlibalı-
nısatmayabaşlarlarveyıl-
da60 tonlaodönem için
önemlisayılacakbirbaşarı
eldeederler.

Balparmak ismi de
ilginç bir öykü ile doğar:
İlyas Pınarbaşı,Özen Altı-
parmak’aBalpınarmarka-
sını örnek göstererek
“Benim soyadımda Pınar
geçiyor, balımın adı da
Balpınar. Senin soy ismin
Altıparmak, balın da Bal-
parmak olsun” der. Tesa-
düf eseri o günün gecesi
Özen Altıparmak rüyasın-
da Balparmak markasının
çok büyüyüp başarı elde
edeceğinigörür.

Şuandaulusalpazarın
en büyüğü, küresel paza-
rındaönemliaktörlerinden
olanBalparmak,güzel bir
rüyanın gerçeğe dönüşme öyküsüdür
aslında.Bubaşarıöyküsünde iseÖzen
Altıparmak’ın girişimcilik ruhu kuşkusuz
önemliroloynar…

İş hayatına ilk adımınızı nasıl attınız?
O günlerdeki idealleriniz hakkında bil-
gi verir misiniz? 

TEDAnkaraKolejinibitirdiktensonra,
ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümünegirdimve1978yılındamezun

oldum. İş hayatını öğrenebile-
ceğimveyöneticilikbecerileri-
migeliştirebileceğimbirişara-
maya başladım. Okul bitince
birkaç şirkete başvurdum ve
aynıyılKaliteliÇelikSanayifir-
masınaaitdökümfabrikasında
ÜretimPlanlamaŞefiolarak iş
hayatımabaşladım.Hergün8
araç değiştirerek Topkapı’dan
Gebze’ye işe gidip geldim.
Burada yaptığım düzenleme-
lerleüretimverimliliğinin%21.7
artmasınısağlamamarağmen,
kendimibualanaaithissetmeye-
rek çelik sektöründeki işimden
ayrıldım.DahasonraSabateleviz-
yonlarının satış ve pazarlama
işinegirdim.Birsüresonraşir-
ket maaşları ödeyemeyince
ekibinharçlığınıKaliteliÇelik’te
yaptığım birikimimden kendim
verdim.Sonrasındaşirketbattı
vesahipleriortadankayboldu.
Bendezordurumdakalmasın-
lar diye birikimimi arkadaşlara
dağıtmıştım, maaşlarını alınca
bana vereceklerdi ama şirket
batıncakimsemaaşınıalamadı
veneodönemde,nedeilerle-
yen yıllarda hiç kimse bana
olan borcunu ödemek için
çaba sarf etmedi. Bu olay

benimiçinbirhayatdersivedönümnok-
tası oldu. Bundan sonra kendi işimin
sahibiolmayıkafamakoydumvebirsüre
DermanBaharatları’ndaMarmaraBölge
Bayiliğiyaptıktansonra1980yılındarah-

Güzel Bir Rüyayı Gerçeğe Dönüştüren Girişimci

ÖZEN ALTIPARMAK

“TEDAnkaraKolejininbanaverdiğigüçlütemeleği-
tim,bilgibirikimi,disiplinveyabancıdileğitimi,haya-
tımın her anında ve özellikle de iş hayatımda bana
büyükkatkısağladı.”

Özen ALTIPARMAK’72
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metlibabamSabriAltıparmakvekarde-
şimÖzgürAltıparmakilebirlikteAltıpar-
makPazarlamaKollektif Şirketini kura-
rak,baharatsatışvedağıtımı işinegir-
dik.1984yılındaAltıparmakçatısıaltın-
dapiyasayasürdüğümüz“Balparmak”
markası, 1989 yılında ülkenin en çok
satılanbalmarkasıoldu veAltıparmak
Gıda1991yılındaeldeettiğipazarlider-
liğinibugünekadargetirdi.

Altıparmak Gıda, Türk bal sektörü-
nün en büyük şirketi. Bu kararlı yük-
selişinizi hangi özelliklerinize bağlı-
yorsunuz?

AltıparmakGıda’yıbaşarıyagötüren
ve sektör liderliğine taşıyan en önemli
faktörler Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ve
sahipolduğumuzinovasyonyaklaşımı-
mızdır.Tümfaaliyetlerimizibukavramlar
üzerinden kurguluyoruz. Her zaman
daha iyiye ulaşma azmindeyiz ve bu
azmimizi işimize duyduğumuz sevgi ile
birarayagetiriyoruz.Budurumsonuçta
gururduyduğumuzbaşarılarıdaberabe-
rinde getiriyor. Bugün Altıparmak Gıda
olarak,sektörümüzveTürkiyeiçinbirçok
ilke imzaatıyoruzve tümbunlarınarka-
sındadabuyaklaşımımızbulunuyor.

Türkiye’nin tek, Avrupa’nın en kap-
samlı eşdeğer dört bal ihtisas labora-
tuarı arasında yer alan AR-GE ve Kali-
te Kontrol Laboratuarı’na sahip bir
kuruluş olarak sürdürülebilir büyüme
çalışmalarınız hakkında neler söyle-
mek istesiniz?

ŞuandaAltıparmakGıda,28.000m²
arazi üzerinde kurulu tesisleri ve Türki-
ye’deüretilenbalın yarısınadenkgelen
32.000ton/yılişlemekapasitesiyle,Türki-
ye’nin en büyüğü, Avrupa’nın ise en
büyükleriarasındayeralıyor.Altıparmak
Gıdaolarak,Avrupa’nınenkapsamlıdört
eşdeğerbal ihtisaslaboratuarıarasında
yeralanAR-GEveKaliteKontrolLabora-
tuarısayesinde,yurt içiveyurtdışımüş-
terilerimize sağlıklı, doğal, katkısız ve
kalıntısızürünlersunuyoruz.Laboratuarı-
mızı 1986 yılında kurduk. O günlerde
laboratuarda sadece Diyastaz ve HMF
analizleri yapabiliyorken bugün, balda
toplam 65 parametrede analiz gerçek-
leştirebiliyor,balınsoyağacınıçıkartabili-
yoruz.Bumodernlaboratuardaeldeedi-
lenneticelergıdaveziraatmühendisleri,
kimyager,biyologveteknikerlerdenolu-

şantoplam15kişilik,yurtdışındaeğitim
almış uzman kadromuz tarafından
yorumlanıyorveraporlanıyor.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün en
büyük sıkıntısı nedir? Çözüm önerile-
riniz ve ilgili kurumlardan beklentileri-
niz nelerdir?

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle
uluslararası bal sektöründe büyük bir
avantaja sahip. Ülkemiz; bal üretimine
uygunluk bakımından yüksek seviyede
endemikbitki çeşitliliğinesahip ve zen-
gin florası ile diğer ülkelerden bir adım
ileride.Dünyadakiendemikbitkiörtüsü-
nün8’de3’üAnadolu topraklarındayer
alıyor. Öte yandan arı nüfusu (koloni
sayısı)olarakdadünyadailk10ülkeara-
sındayeralıyoruz.

Buavantajımızarağmensektörümü-
zün büyümesine engel 4 problem var;
bal tüketimininazlığı,kovanbaşıverim-
sizlik, açıkta satılan (denetimsiz) ballar
ve bal şurubu adıyla piyasaya sürülen
sahteballar.

Avrupaülkelerinde1500grseviyele-
rineçıkabilenkişibaşı yıllıkbal tüketimi
ülkemizde,sadece650grseviyelerinde
kalmaktadır. Bununenönemli sebeple-
rindenbirisi,yüzyıllardırbaltüketenhalkı-
mızın, sağlıklıbeslenmedebalınkatkısı,
faydalarıveçeşitlikullanımalanlarıhak-
kındayeterincebilgisahibiolmamasıdır.
BizlerAltıparmakGıdaolarak, önümüz-
deki dönemde kişi başına düşen bal
tüketiminiartırmayıhedefliyoruz.

Ülkemizde sektörün en önemli
sorunlarından bir diğeri de kovan başı

verimin düşük olmasıdır. Türkiye’de
kovanbaşıverimlilikortalama17kgiken,
budeğerMeksika’da27kg,Çin’de33
kg, Arjantin ve Macaristan’da 40 kg,
Avustralya’da 55 kg ve Kanada’da 64
kg’dir.

BizlerdeAltıparmakolarak,arıcıları-
mızla ücretsiz olarak paylaştığımız
modernarıcılıkkitaplarıveakademisyen-
ler aracılığıyla verdiğimiz eğitimlerle, bu
konudadaüzerimizedüşen sorumlulu-
ğuyerinegetiriyoruz.

Açıktasatılan,denetimsizballarında
sektörünkanayanyaralarındanbirdiğeri.
Açıkta satılan ballar, özellikle de petek
ballar daha doğalmış gibi algılandığın-
dantüketicilerimizinbüyükbölümütara-
fındantercihediliyor.Unutulmamalıdırki
her süzme bal petekten gelir ama her
petek bal gerçek bal değildir. Ayrıca
“Ucuz bal alacağım” düşüncesiyle eti-
ketsiz ürün satın alınması hileli balların
piyasada bulunmasına ve tüketicinin
aldatılmasınaolanaktanıyor.Bunedenle
tüketicilerimizinbilinenmarkalarınbalları-
nısatınalmasınıöneriyoruz.

Sonolaraksahteballardasektörün
bir diğer sıkıntısıdır. Sahte ballar Türk
Gıda Kodeksi’nin “Alkolsüz İçecekler
Tebliği” kapsamında piyasaya sürülen,
içerikolarakballayakındanuzaktanala-
kasıolmayanürünlerdir.Maalesef,mar-
ketraflarındaiçecekreyonundadeğilde
bal reyonunda satılan ve isimleri balı
çağrıştıran,ambalajlarındabalgörselleri
içerenbuürünler,  tüketiciyiyanıltmakta
vehaksızrekabeteyolaçmaktadır.
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Başarılı bir iş adamının gözüyle
değerlendirecek olursanız, başarıya
ulaşmak mı daha zor, başarıyı sür-
dürebilmek mi?

Başarıyı sürdürebilmenin başarıyı
eldeetmektençokdahaönemlioldu-
ğunainanıyorumvetümişhayatımıbu
yaklaşımımçerçevesindeelealıyorum.
Benparakazanmayıhiçbirzamanasıl
amacım olarak görmedim ve bunun
birbaşarıkriteriolarakgörülmesinide
yanlış buluyorum. Çünkü amacınız
para kazanmak olursa başarılı olma
ihtimaliniz %50’dir; ya kazanırsınız ya
kaybedersiniz. Fakat amacınız işinizi
eniyişekildeyapmakolursa,başarıve
bununsonucundadakazançmutlaka
gelir. Bu anlamda; Altıparmak Gıda
olarak, ana amacımızı sektörümüzü
geliştirmek ve büyütmek olarak çiziyo-
ruz.

TED Ankara Kolejindeki öğrencilik yıl-
larınızdan ve bu yılların kariyeriniz
üzerindeki etkilerinden bahsedebilir
misiniz? 

Ortaokul ve lise yıllarınız kişiliğinizin
geliştiğivetemeldeğerlerinizinoluştuğu
çok önemli yıllar.  Bu yıllarımda TED
AnkaraKolejindeolduğum için kendimi
son derece şanslı hissediyorum. TED
Ankara Kolejinin bana verdiği güçlü
temel eğitim,  bilgi birikimi, disiplin ve
yabancıdileğitimi,hayatımınheranında
veözellikledeişhayatımdabanabüyük
katkı sağladı. Bu nedenle, okulumun
benimiçinayrıbiryerivardır

1964 yılında, sevgili babamın uzun
araştırma ve uğraşları sonucu, TED
Ankara Kolejinin açtığı sınava girdim,
250kişilikkontenjanolduğundanveben
de287.sıradakalıncasınavıkazanama-
dım. Rahmetli babamın bu durumu
öğrendiğinde nasıl ağlamaklı olduğunu
anlatamam.Aradanbirhaftageçmeden
50kişilikekkontenjanaçıldığınıöğrenin-
ce, havalarauçmuştubabam.Aslında,
benozamanlarolayınöneminihiç fark
edememiştim,“Kolejolmazsadüzliseye
giderim”diyordum,İngilizcetedrisatlıbir
eğitim almanın hayatımı yönlendirecek
birdönümnoktası olduğunu ise sonra-
dananlayacaktım.

Okuldönemimçokdoluveheyecan-
lı geçti. Gerçi hiç parlak, çalışkan bir
öğrenci değildim ama bu çağlarımda

çok aktif vemacera dolu günler geçir-
dim. Mesela yatılı okuduğum ilk sene,
yatakhanedenbirgeceusulcakaçıp,lise
binasındakikızlarsporsalonunayüksek
duvarlarıaşarakvekimseyeyakalanma-
dangirip,pansiyonamirineyakalanma-
dan yataklarımıza geri döndüğümüz
günlerin heyecanını unutamam. 11
yaşındaykenaldığımbu tür risklerbana
hayattahepcesaretverdi.

Helelisebitirmesınavında,tarihder-
sindennasılgeçtiğimidüşündükçehala
çok gülüyorum kendime...Son sınıftayız
ve tarih hocamdan ilk karne notum 3,
ikinci karne notum ise büyük tesadüf
yine3gelmişti(tabiibenalmadım,hoca
verdi!!). Sevgili hocama dedim ki;
“Hocamsonsınıfageldik,  artıkbizden
kurtuluyorsunuz, ikinci karne notumu 4
yaparsanız, bitirme sınavında da 5 alır-
sam (4.5’tan 5 taktikleri), hem benden
kurtulurhemdebanabüyükiyilikyapmış
olursunuz”dedim.Öncekesinlikleolmaz
dediamabenhocamınpeşinihiçbırak-
madım. Bıkmadan ve usanmadan her
gün hocamın ağzından girdim burnun-
dan çıktım, sonunda benden bıktı ve 4
vererekbitirmenotumu3,5’tan4yaptıve
“birihtimal”bitirmesınavındada5alabi-
lirsemgeçebilmemeimkantanıdı.

Şimdi;artıksıra,bütünseneboyunca
hiççalışmadığımamabitirmesınavında
mutlakvemutlak5almamgerekentarih
sınavına36saatkalabununasılbaşara-
bileceğimegelmişti.Çalışkanarkadaşla-
rımdanbirisi ile (kulaklarıçınlasınDeniz
arkadaşımla)önemliveçalışmamgere-

kenkonubaşlıklarını seçmeyebaşla-
dık.O36saatihayatboyuunutamam.
4saattebirsoğukduşyapmaksure-
tiyle,kesintisizbirşekildesınavsaati-
nekadarçalıştımveuykusuzbirvazi-
yettesınavagirdim,tabiibirazdamut-
laka lazımolurdiyemasumkopyalar
hazırlayarak (zor durumlarda hep
yanımdaolmuşlardır).

Ne kötü kader ki, 5 almamgere-
ken bu sınavda ancak 4’lük cevap
yazabiliyordum ve o kadar uğraşın
boşa gideceğini, sadece ve sadece
bir yarımpuanlık sorudahacevapla-
yabilsem4,5’tan5alabileceğimidüşü-
nüyordum.Allahrahmeteylesinsevgi-
liarkadaşımNuri(Ersanlı)banayarım
puanlıkkopyaverdivebenbusınav-
dan4,5’tan5alabildim.Zatenbitirme

notum 4 olduğundan, bu defa da yine
4+5/2 yani 4,5’tan 5 ortalama ile son
sınıfıdaikmalsizgeçmiştim.İyiki4,5’tan
5’ler varmış, iyi ki de 3,5’tan 4’ler var-
mış...

Buradan aldığım ders: Hayatta her
zamanher şeyi sonunakadar irdeleye-
ceksin,çabukpesetmeyeceksinvetabii
ki ‘çıkmadık canda ümit vardır’. Başarı
sabretmektengeçerveherzamançıkar
biryolbulabilmekiçinmücadelegücünü
aslakaybetmeyeceksin.

Özen ALTIPARMAK’72

1972 yılında TED Ankara Kolejinden

mezun oldu. 1978 yılında ODTÜ İdari

Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü

bitirdi. Mezun olduktan sonra Kaliteli

Çelik Sanayine ait döküm fabrikasında

Üretim Planlama Şefi olarak iş hayatına

atıldı. Burada yaptığı düzenlemelerle

üretim verimliliğini %21.7 oranında artır-

masına rağmen kendisini sektöre ait

hissetmeyince sektör değiştirerek

Saba Televizyonlarının pazarlama

bölümüne geçiş yaptı. Firmanın iflas

etmesi üzerine Derman Baharatları’nda

Marmara Bölge Bayiliği yaptı. Daha

sonra 1980 yılında Altıparmak Pazarla-

ma Kollektif Şirketini kurarak, baharat

satış ve dağıtımı işine girdi. 1984 yılında

Altıparmak çatısı altında piyasaya ve

sürdüğü “Balparmak” markasını yarattı. 
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T
arihsel olarak, uluslararası işlet-
mecilik içinenpopülerpazarlar;
Kuzey Amerika ve Avrupa’nın
yanısıraAvustralya,YeniZelanda

ve Japonya gibi gelişmiş ekonomiye
sahipülkelerolmuştur.Günümüzdeise,
işletmeler artık hedeflerini Brezilya, Çin,
Hindistan, Meksika ve Suudi Arabistan
gibiyükselenpazarlaraçevirmeyebaşla-
mışlardır. Latin Amerika ve Güneydoğu
Asya’nın gelişmekte olan ekonomilerin-
debileçarpıcıpazar fırsatlarıylakarşıla-
şılmaya başlanılmıştır.  Sıralanan ülke
pazarlarınınçekiciliğidetemelolarakhız-
la artmakta olan zenginliklerinden kay-
naklanmaktadır.

Uluslararası işletmecilik literatürü,
işletmelerin yurtdışıpazarlaraaçılmasını
ikimodeledayandırmaktadır.Geleneksel
uluslarasılaşma modeli olarak belirtilen
birincimodel;yurtdışıpazarlardanönce
yurtiçipazarlaraodaklanan,yurtiçipazar-
larda belirli bir doygunluğa eriştikten
sonra aşama aşama yurtdışı pazarlara
açılmadüşüncesiiçindeolanişletmeleri
açıklamaktadır. İkincimodel ise, kurulur
kurulmazveyakurulduktankısabirsüre
sonra yurtdışı pazarlarda faaliyette
bulunmayabaşlayanişletmeleritanımla-
maktadır.Buişletmeler,gelenekselişlet-
melerin yurtdışı pazarlara açılmalarında
öngördükleri aşamaları izlemeksizin,
kurulurkurulmazveyakurulduktansonra
kısabirsüreiçindeuluslararasılaşabildik-
leriiçinliteratürdeküreseldoğanişletme
kavramı ileanılmaktadırlar.Sanayidevri-
miilehızlanmayabaşlayanvebilgi,ileti-
şimileulaştırmateknolojilerindegelişme-
lerleşiddetiniözellikle1980’liyıllarlaarttı-
ranküreselleşmenin;işletmelerinyurtdışı
pazarlaraaçılmasürecinikolaylaştırıcıve
hızlandırıcıetkisiolmuştur.Buşekildede
özellikle1980’liyıllardaitibarenkuruluşla-
rıylaberaberdiğerülkepazarlarındatica-
rifaaliyettebulunmayabaşlayanişletme-
lerin sayısında önemli artışlar olmaya
başlamıştır.

Küresel doğan işletme ifadesi 1993
yılında McKinsey&Company tarafından

Avustralya’da gerçekleştirilen bir araştır-
maileilkkezkavramolarakilerisürülmüş
veliteratüregeçmiştir.Çalışma,Avustral-
ya’da“KüreselDoğanİşletme”ve“Yurti-
çi Tabanlı İşletme”olmaküzere iki çeşit

yükselen ihracatçıolduğunusaptamıştır.
Bu ihracatçılar, Avustralya’da çok çeşitli
endüstrikollarındafaaliyettebulunanyak-
laşık 700 civarındaki yükselen ihracatçı-
dan oluşmaktadır. Avustralya’daki bu
yükselenihracatçıların%25’ini,kurulduk-
tan sonra ortalama olarak iki yıl içinde
ihracata başlayan ve toplam satışlarının
yaklaşık %76’sını ihraç eden “Küresel
Doğan İşletmeler” oluştururken; %75’ini
dekurulduktansonraortalamaolarak27
yılsonra ilkkez ihracatyapmayabaşla-
yan ve toplam satışlarının yaklaşık
%20’siniihraçeden“YurtiçiTabanlıİşlet-

meler”oluşturmaktadır.
Kurulur kurulmaz veya kurulduktan

kısa bir süre sonra yurtdışı pazarlarda
faaliyette bulunmaya başlayan “Küresel
Doğanİşletmeler”,gelenekseluluslarara-
sılaşma modellerinin öngördüğü aşa-
malıuluslararasılaşmadanoldukçafark-
lı,yenibirişletmetürüolarakortayaçık-
maktadır. Küresel doğan işletmeler,
Avustralya, Danimarka, Japonya ve
AmerikaBirleşikDevletlerigibigelişmiş
ekonomilerde,ÇinveHindistangibiyük-
selmekteolanpazarlardagörülebilmek-
tedir.Küreseldoğan işletmelerözellikle
küçükyerelpazarlarıolanülkelerdevar
olmalarınakarşın,sonzamanlardaçar-
pıcışekildedünyagenelindekiçoksayı-
daülkedegörülmeyebaşlanmıştır.

Küresel Doğan İşletmelerin Özellikleri

Küresel doğan işletmeleri tanımla-
madaliteratürdekullanılanparametrele-
rinbaşında“KOBİolmakoşulu”gelmek-
tedirKOBİolmayıtanımlayanölçütlerher
nekadarülkedenülkeyefarklılıkgöster-
sedeküreseldoğanişletmelerinçoğun-
lukla küçük ölçekteki işletmeler olduğu
görülmektedir.

İkinci parametre, “İşletmelerin ihra-
cata başlamalarında geçen süredir.”
Küreseldoğanişletmelerinyakurulduk-
larıandayadakuruluşlarınıizleyençok
kısa bir süre içerisinde ihracata başla-
dıkları görülmektedir. İşletmelerin kuru-
luş tarihleri ile ilk defa ihracat yaptıkları
zamanarasındakalansüreye“İhracata
başlamadakigecikmesüresi”denilmek-
tedir.Literatürdegecikmesüresininuzun-
luğu hakkında hâkim görüş üç yıldır.
Buradan hareketle, küresel doğan işlet-
melerin yurtdışı pazarlarda faaliyette
bulunabilmeleri için bahsedilen “Kurul-
duktansonrakısabirsüre”ileüçyılveüç
yıldandahaazbirzamandilimikastedil-
mektedir.

Küresel doğan işletme kavramının
tanımsalkoşullarındanbirdiğeride“Top-
lam satışlar içinde ihracatın payıdır.
”Kurulurkurulmazyadakurulduktanson-

Uluslararası İşletmecilikte Yeni Bir Kavram

Küresel Doğan İşletmeler 

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER’76
GaziÜniversitesi

İktisadiveİdariBilimlerFakültesiDekanı
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ra kısa bir süre içinde ihracata başlayan
işletmelerin, ihracat satışlarının toplam
satışları içinde en az %25 pay tutması
durumunda bu işletmelerin küresel
doğan işletme oldukları söylenebilmekte-
dir. Toplam satışlar içinde ihracat payının
en az %25 olması koşulu, işletmelerin
satışları içinde ihracatın devamlılık arz
edip etmediğini ve gerçekleştirilen ihra-
catın, yoğunluk olarak önemli kabul edi-
lebilecek düzeyde olup olmadığını belirle-
meye yöneliktir.

Türkiye’de Küresel Doğan İşletmeler

Türkiye’de toplam işletmelerin
%99’unun küçük ve orta ölçekli işletme-
lerden meydana gelmesi, bu işletmelerin
Türkiye ekonomisindeki rolünü de önem-
li ölçüde ortaya koymaktadır. Türkiye’de
küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısının
253 bine ulaşmış olduğu tahmin edilmek-
tedir. Bu işletmeler toplam istihdamın
%75‘ini, toplam üretimin ise %65’ini ger-
çekleştirmektedirler. Türkiye’deki küçük
ve orta ölçekli işletmeler için ticaret orta-
mı Dünya Bankasının 2009 İş Yapabilme
Rahatlığı Endeksi’nde 178 ülke içerisinde
59. sırada yer almaktadır ki, bu da Türki-
ye’deki iş ortamının İtalya, Çek Cumhuri-
yeti, Yunanistan gibi ülkelerin önünde
olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’nin 2010 yılında gerçekleştir-
diği ihracat, bir önceki yıla nazaran %11,5
artarak 113,9 milyar dolara ulaşmıştır.
Buna göre, ihracatın ithalatı karşılama
oranı %61,4’tür. Türkiye’nin 2009 yılında
gerçekleştirmiş olduğu 102,1 milyar dolar
tutarındaki toplam ihracatının %59,8’ini
küçük ve orta ölçekli işletmeler,
%40,2’sini büyük ölçekli işletmeler ger-
çekleştirmektedirler. Türkiye’nin en
önemli ihracatçı işletmelerinin başında
3,012 milyar dolar tutarındaki ihracatı ile
Oyak Renault gelmektedir. İkinci sırada
Vestel Dış Ticaret, üçüncü sırada ise Ford
Otomotiv yer almaktadır. 

2009 yılında toplam 47,352 işletme-
nin ihracat yapmış olduğu bilinmektedir.
İhracatta, 0-9 kişi çalışan mikro işletmele-
rin payı %17,3 olurken, işletmelerin
%25,1’i 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli
girişimciler, %17,4’ü ise 50-249 kişi çalı-
şan orta ölçekli işletmeler tarafından ger-
çekleştirilmiştir.   

Türkiye’de de çok sayıda küresel
doğan işletme bulunmakta ve küresel

doğan işletmeler sayılarını hızla arttırmak-
tadır. Türkiye’de küresel doğan işletmeler
akademik çevreler tarafından yeterince
ele alınmış bir konu değildir. Bu konudaki
boşluğu doldurmak amacıyla başta Prof.
Dr. Tamer Çavuşgil olmak üzere meslek-
taşlarımızla birlikte yürüttüğümüz çeşitli
çalışmalar kapsamında, Türkiye’de
“Küresel Doğan İşletmeleri” detaylı şekil-
de ele almakta ve konuya açıklık getirme-
ye çalışmaktayız. Çalışmalarımızda da,
özellikle konu ile ilgili detaylı bir veri taba-
nına sahip olan KOSGEB’le işbirliği ger-
çekleştirmekteyiz. Örneğin; yakın bir süre
öncesinde gerçekleştirdiğimiz bir çalış-
ma kapsamında, örneklemimizi oluşturan
2,159 ihracatçı işletmeden 419 tanesinin
küresel doğan işletme olduğu belirlen-
miştir. Bir diğer ifadeyle, ülkemizde de
önemli rakamlara varan sayıda küresel
doğan işletme bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki küresel doğan işletmele-
rin mevcut ihracat hacimleri arttırmalar
veya ihracat pazarlarını çeşitlendirmeleri
sürecinde karşılaştıkları sorunlar da
önem taşımaktadır. İhracat sürecinde kar-
şılaşılan sorunların ortadan kaldırılmasına
yönelik önlemlerin devlet tarafından alın-
masıyla ülkenin toplam ihracatı önemli
düzeyde artacaktır. Küresel doğan işlet-
melerin ihracat sürecinde karşılaştıkları
sorunlar aşağıdaki gibidir: 
•Diğer ülke pazarlarına ihracat yapmak
için gerekli bürokratik ve yasal süreçlerin
bilinmemesi,
•Yabancı müşterilerle iletişim kurma
zorunlulukları,
•İhracat için kapasite eksikliği,
•Yurt dışı pazarlar için yeni ürün geliştir-
me gerekliliği,
•İhracat için gerekli olan reklam, pro-
mosyon gibi tutundurma faaliyetlerinin
uyarlanmasındaki zorluklar,
•Yurt dışı pazar fırsatlarını belirleyebilme
zorlukları,
•İhracat teşvik ve desteklerinin eksikliği,
•Diğer ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık,
•İhracat ile ilgilenilecek gerekli eğitime
sahip olan çalışanların olmaması,
•Yüksek gümrük vergilerinin ve diğer dış
ticaret engellerinin varlığı.

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan
küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilmesi
gereken husus, erken ve hızlı uluslarara-
sılaşmanın her sektörde mümkün oldu-

ğudur. Literatür, her ne kadar küresel
doğan işletmelerin genellikle ileri teknolo-
ji ihtiva eden sektörlerde bulunduğundan
söz etse de, yapılan çalışmaların bir kısmı
da ileri teknoloji ihtiva etmeyen sektörler-
de de küresel doğan işletmelerin görül-
düğünü ortaya koymaktadır. Bu durum
da, içerisinde yer alınan endüstrinin tek-
noloji yoğunluğu ne olursa olsun işletme-
lerin erken ve hızlı uluslararasılaşabile-
ceklerini göstermektedir. Aynı şekilde,
küresel doğan işletmelerin bulundukları
bir yerleşim noktasında, lokasyonda da
sınırlama söz konusu değildir. Türkiye’nin
herhangi bir noktasında faaliyette bulu-
nan işletmelerin, erken ve hızlı uluslarara-
sılaşma şansı bulunmaktadır. 

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER‘76
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Prof. Dr. İ. Ethem GEÇİM’78

K
alın barsak kanseri tüm dünya-
da olduğu gibi ülkemizde de
en sık karşılaşılan kanser türle-
rinden biridir. Yakalanma riski-

nin önceden tespit edilebilmesi, barsak
yüzeyinde ortaya çıkan erken dönem
değişikliklerinin henüz kansere tam
dönüşmeden yakalanarak gidişatın dur-
durulabilmesi, kalın barsak kanserini
diğer organlardaki kanserlerden farklı
kılar.

Kalın Barsak Kanserinden Polip
Safhasındayken Kurtulun

Aslında son yıllarda tıbbi teknolojide-
ki gelişmeler sayesinde tedavi edilebilirli-
ği gittikçe artan bir hastalık olmasında
rağmen, kanser bir kez başladıktan ve
hele de barsak duvarını aşarak yayılma
yoluna girdikten sonra, hastaların birço-
ğunu bu olumsuz gidişattan kurtarmak
mümkün olmayabilmektedir. Buna ek
olarak, yapılan tedavilerin ve ameliyatla-
rın da kısa ve uzun dönem yan etkileri ve
hastaların hayatlarında ciddi değişiklikle-
re yol açmaları söz konusudur. Örneğin,
yapılan başarılı ve büyük bir ameliyat
sonrasında hastanın hayatı kurtulabilir
ancak kalan ömründe dışkısı göbeğinin
yanına açılan bir deliğe yapıştırılan bir
torbaya boşaltılmak zorunda kalınabilir.
O halde, en geçerlisi büyük kanser ame-
liyatlarına, ışın tedavilerine, kemoterapi-
lere gerek olmadan bu işten kurtulmaktır
ki bunun da bilinen tek yolu, kanserin

çok erken bir dönemde veya daha da
değerlisi henüz kanserleşme olmadan,
yani polip safhasındayken bu işten kur-
tulmaktır.

Kimler Risk Altında? 

Öncelikle kimlerin risk altında oldu-
ğunu hatırlatmak isterim. Kalın barsak
kanseri denilince akla ilk gelen beslenme
alışkanlıklarıdır. Kırk yıldan fazladır önce
öğrenci sonra da mezun ve veli olarak
yemek yediğim  TED Ankara Koleji kan-
tinlerindeki yiyeceklerin çekiciliğini hiç
unutmadım. Hele de benim yaş grubum-
daki arkadaşlarım, 1970’lerde yapılan
sosisli sandviçin lezzetini hep hatırlaya-
caklardır. Bu kültürle yetiştikten sonra da
“Fast food” denilen bu illetten ne kadarı-
mız tam kurtulabildi, bilmiyorum. Eminim
ki benim gibi birçoğunuz zaman darlığı,
çalışma koşulları gibi nedenlerle okul
sonrası hayatınızda da az ya da çok
kızartma, ızgara gibi yiyeceklere beslen-
meye devam ettiniz. İşte öncelikle yağ
oranı yüksek bu tür yiyeceklerle besle-
nen insanlar, risk grubunun başında gel-
mektedir. Dünyanın et ve yağ tüketiminin
yüksek olduğu kuzey bölgelerinde bu
hastalığın örneğin Afrika’dan daha sık
rastlanma nedeninin başında bu beslen-
me alışkanlığı gelir. Olaya bir de tam aksi
yönden baktığımızda, lifli gıdalardan
zengin ve yağdan fakir bir diyetle besle-
nen toplumlarda, kalın barsak kanserine
daha az rastlandığı da görülmektedir.

Hatta zengin kuzey ülkelerinde bile gittik-
çe daha fazla lifli gıda ve daha az yağ
tüketme çabaları önleyici açıdan katkı
sağlamaktadır. Tüm dünyada gıda üreti-
cileri de bu gerçeğe uyum sağlamış ve
mayonezden dondurmaya, market rafla-
rında gitgide daha yüksek sayıda ürü-
nün, yağı azaltılmış şekilde arz edilmele-
rinin ileriki yıllarda diğer yararlarının yanı
sıra, kalın barsak kanserinin görülme sık-
lığını da azaltacağını ümit etmekteyim. 

Kalın barsak kanserine yakalanan
hastaların %90’ının 40 yaşın üzerinde
olduğunu, 40 yaşından sonra yaşanan
her 10 yılda riskin 2 kat arttığını da hatır-
latırsak herhalde başka bir risk faktörün-
den söz etmeye gerek kalmaz. Ben yine
de vurgulayayım; kalın barsak kanseri,
meme ve rahim gibi başka organların
kanserine yakalanmış insanlarda ve bun-
ların akrabalarında normalden daha sık
ortaya çıkar. Hele de ailede kalın barsak
kanserine yakalanan kimseler varsa bu
risk daha da artmaktadır.

İşte biraz genetik yatkınlık biraz da
sözünü ettiğim beslenme alışkanlıklarının
bir araya gelmesi sonucunda barsak
yüzeyinde ortaya çıkan ve polip adını
verdiğimiz kabartılar, er ya da geç büyür
ve kansere dönüşürler. Bu polip dediği-
miz kabartılar eğer kansere dönüşme-
den tespit edilirlerse, kolonoskop dediği-
miz ucunda kamera olan uzun bir tüple
girilerek yerlerinden kesilip alınabilir veya
yakılabilirler. İşte bu yolla kanser daha

Kolonoskopinizi 
Yaptırdınız mı

“Eğer ailede bilinen bir kalın barsak kanseri riski varsa en geç 40
yaşına, böyle bir risk yoksa en geç 50 yaşına gelindiğinde, hiçbir
şikayet olmaksızın, ilk kolonoskopinin yapılması şarttır.”

?
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başlamadan sona ermiş olur.
Maalesef bu polip dediğimiz kabartı-

lar insanda çoğu zaman hiçbir şikayete
yol açmazlar. Ortaya ishal, kabızlık veya
dışkı yolundan kanama gibi şikayetler
çıktığında ise kanser çoktan yapacağını
yapmış, iş işten geçmiş bile olabilir. 

Kalın Barsak Kanserinden Korun-
manın Altın Yöntemi: Kolonoskopi

Geçmiş yıllarda kolonoskopi şimdiki
kadar ucuz, yaygın ve kolay ulaşılabilir
değildi. Bu nedenle, dışkıda kimyasal
yöntemlerle kan araştırılması veya aşağı-
dan verilen ilaç sonrasında çekilen bar-
sak röntgeni aracılığıyla da kalın barsa-
ğın incelenmesi sık sık tercih edilmektey-
di. Ancak artık ülkemizde ve tüm dünya-
da koruyucu hekimlik anlamında kolo-
noskopik inceleme yapılan tüm toplum-
larda, kalın barsak kanserinden olan
ölümlerin belirgin oranda azaldığı yadsı-
namaz bir gerçektir. Her ne kadar zaman
zaman medyada, hap büyüklüğündeki
kapsüller aracılığı ile barsağın görüntü-
lenmesi veya dışkıdan elde edilen bazı
maddelerden polip tespiti ve kanser ris-
kinin ortaya konulması gibi fantastik bil-
giler yer almaktaysa da kolonoskopi,
2011 yılı için kalın barsak kanserinden
korunmanın altın yöntemi olarak üstünlü-
ğünü sürdürmektedir.

Eğer ailemizde bilinen bir kalın bar-
sak kanseri riski varsa en geç 40 yaşına,

böyle bir risk yoksa en geç 50 yaşına
gelindiğinde, hiçbir şikayet olmaksızın,
ilk kolonoskopinin yapılması şarttır. Eğer
kolonoskopide yukarıda söz ettiğim
polipler tespit edilirse, bunlar büyük
oranda aynı anda tedavi de edilirler ve
artık risk altında olduğu kesinleşen has-
tamız, daha sık muayeneye alınarak ve
daha yakından izlenerek hiçbir zaman
kanser olmadan hayatını sürdürebilir.
Eğer daha ilk muayenede tesadüfen bir
kansere rastlansa bile bu daha yeni baş-
lamış kanserin tedavi şansı neredeyse %
100’e yakındır. Birçok gelişmiş ülkede,
hemen hemen 2 veya 3 kalın barsak
kanser vakasından bir tanesi bu şekilde
erken dönemde tespit edilerek başarılı
bir şekilde tedavi edilebilirken, Anka-
ra’nın ortasında benim hastalarım için bu
oran %10’u geçmiyor. Yani hastalarımızın
%90’ı ancak şikayetler başladıktan ve
hastalık ilerledikten sonra bize başvuru-
yorlar. Bu durum, acısını hala içimde his-
settiğim birçok hastamı, bu hastalıktan
kaybetmemizin, başka bir deyişle benim
ve meslektaşlarımın hastalığa karşı elinin
kolunun bağlanmasının en önemli nede-
nidir ve inanınız ki bizlere yakışmıyor. İşte
bu nedenledir ki, konuya bir kez daha
dikkatinizi çekmek için bu satırları yaz-
dım. Bozkırdaki yeşil bilgi yuvasından
yetişen aydın insanların, kendileri ve çev-
releri için bu duyarlılığı göstermeleri

gerektiğini ve söylenen yaşlara ulaştıkla-
rında mutlaka kolonoskopik muayenele-
rini yaptırmalarını hatırlatıyor, hepinizi
saygı ve sevgi ile kucaklıyorum.

Prof. Dr. İ. Ethem. GEÇİM’78
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Farklı Tasarımcıların Özel Adresi

B
aşkentte olmayan farklı bir
tarz oluşturma düşüncesi ile
yola çıkan me&designers,
Ankaralılara alışverişlerinde

alışılmışın dışında kendilerini rahat ve
farklı hissedecekleri bir ortam sağlıyor.
Bu nedenle me&designers oluşturulur-
ken herkesin kendini ev konforunda ve
huzurunda hissetmesine son derece
özen gösterilmiş. Ankaralıların sadece
alışveriş için değil, günlük yaşam koş-
turmalarından bunaldıkları her anda
uğrayabilecekleri, samimi dost orta-
mında kendilerini rahat ve huzurlu his-
sedebilecekleri bir ortam yaratan
Demet Baysal Aydın’83, sürpriz orga-
nizasyonlarla ünlü modacıları Ankaralı-
larla buluşturacağının müjdesini veri-
yor.

Ünlü modacıların koleksiyonlarına
bir arada yer verdiğiniz me&desig-
ners’ı Ankaralılarla buluşturma fikri
nasıl ortaya çıktı, anlatır mısınız?

20 yıllık profesyonel iş yaşamım-
dan sonra hem kendim için, hem de
doğup büyüdüğüm Ankara için farklı
bir şeyler yapmak düşüncesi ile yola
çıktım. Son yıllarda hepimizin yaşamı
içinde yer alan AVM’lerde tekstil sektö-
rü de dahil olmak üzere çok çeşitli
yabancı markalar mevcut.  Oldukça
başaralı olduğu halde Türk markalarımız
hem Türkiye’de hem de dünyada hak
ettikleri değeri maalesef göremiyorlar. Bu
kapsamda çok başarılı olduğuna inandı-
ğım Türk moda markalarının da iyi mar-
kalaşma ve ulaşılabilirlik ile farklılık yara-
tabileceğine her zaman inanıyordum.
Ankara da olmayan farklı bir konsept
düşünürken de özellikle Türk markaları
ile yola çıkmayı hedefledim. Çeşitli moda
tasarım markalarını tek bir mekanda bir
araya getirme düşüncemden tasarımcı-
lara bahsettiğimde,  onlar da ilk andan
itibaren heyecanıma ortak oldular. Aslın-

da uzun zamandır onların da Ankara’da
olma planları hep varmış, ben de bu bir-
likteliğe aracılık etmiş oldum…

me&desinger’da farklı tasarımcıların
farklı ürünlerinin satıldığını biliyoruz.
Peki, bu isimlere nasıl karar verdiniz?

me&designers Mayıs 2011’de 6
moda tasarım, 1 takı tasarım markası ile
başladı. Moda tasarımında Özlem Süer,
Özgür Masur, Simay Bülbül, Gamze
Saraçoğlu, Zeynep Tosun ve Rana-Ber-
na Canok, bir de Deniz Kaprol markası
ile takı tasarımı mevcut. Aslında takı
tasarımı için iki marka diyebiliriz çünkü

Rana-Berna Canok hem giysi hem de
takı tasarlıyor. 

Bu isimlerin hepsi konularında
uzman, dünyada bu alanda eğitim
veren en iyi üniversitelerden mezun,
Türkiye’de ve dünyada birçok tasarım
ödüllerine sahip kişiler. Web sayfamız-
dan da tüm tasarımcılarımızın öyküleri-
ni ve başarılarını inceleyebilirsiniz. 2011
Sonbahar / Kış döneminde de bu isim-
lere ilave olarak NEJ ve Tuba Benian
markaları eklendi. Bu iki marka da gün-
lük giyim koleksiyonumuza zenginlik
katacaklar. 

me&designers’da farklı tasarım
marklarını bir araya getirmeyi düşünür-
ken, beni en tedirgin eden durum tasa-
rımcıların bir diğer markaya nasıl yakla-
şacağı idi. Çok enteresandır, aynı sek-
törde olan markalar olarak, rekabet
yerine dostluk kavramları daha geliş-
miş durumda. Hepsi birbirinin defile,
açılış ve yarışmalarında diğerine destek
oluyor. Bir tasarımcı kendi giysileri
yanında, gururla diğer tasarımcının giy-
silerini de taşımaktan keyif alıyor.

Farklı tarz ve çizgideki tasarımcılar
geniş bir müşteri portföyüne de işa-
ret ediyor. Bu anlamda me&desig-
ners’ın hedef kitlesini nasıl tanımlar-
sınız?

me&designers hem günlük giyimde
hem de özel zamanlarda kumaş, tasa-
rım, dikiş kalitesine önem veren; farklı ve
kişiye özel modeller giymeyi tercih eden
her yaş grubuna hitap etmektedir. Her
tasarımcının farklı bir tarzı var. Kimi bol,
kimi vücuda oturan kuplarda çalışıyor.
NEJ tüm tasarımlarında organik dokular
tercih ediyor. Bu sezon Özgür Masur çok
canlı renklerden oluşan, ağırlıklı sırt
dekolteli modeller çalıştı. Zeynep Tosun
gece kıyafetlerinde straplez modellere
ağırlık verdi. Simay Bülbül’ün tüm tasa-
rımlarında deri ve güderi kombinasyon-

Demet BAYSAL AYDIN’83
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ları mevcut. Bu sezona özel deri kullana-
rak çok şık abiye giysiler de tasarladı.
Tuba Benian’dan çok şık ve kullanışlı
beyaz gömlek ve binicilik kıyafetlerini
koleksiyonumuza ekledik. Bu farklı seçe-
nekler, kişilerin tercihlerine göre seçim
kolaylığı sağlıyor.

me&designers  mağazasında hangi
ürünleri bulabiliriz?

Kendinizi çok farklı ve içinde rahat
hissedeceğiniz modellere öncelik verildi.
Modellerimizin çoğunu her renk ve
bedenden bir adet olacak şekilde seçi-
yoruz. Eminim her bayan
giysisinin sadece kendi-
ne özel olmasından hoş-
lanır, ben de me&desig-
ners konseptini yaratır-
ken bu düşünceden yola
çıktım.

Haziran ayında Hürri-
yet Gazetesinin düzenle-
diği “MEZUNİYET ALIŞ-
VERİŞİ İÇİN EN İYİ 10
BUTİK” listesinde Anka-
ra’dan seçilen tek butik
me&deisgners oldu. Bu
arada ilginç olan İstan-
bul’daki diğer en iyiler-
den bazıları da Özgür
Masur, Gamze Saraçoğ-
lu ve Zeynep Tosun’du.
Bu seçimlerle Ankara için
çok doğru ve farklı kom-
binasyonları bir araya
getirmiş olmamız da tes-
cillenmiş oldu.

Açılışınızda ve “10.000 Genç Meşale”
defilesinde olduğu gibi Ankara moda-
sına renk katacak farklı organizasyon-
lar düşünüyor musunuz?

Mayıs başındaki açılışımız için Özgür
Masur da bizlerle birlikteydi ve ilk defa
Ankara’ya geldi. Haziran ayında, benim
de üyesi olduğum TED Sosyal Hizmetler
Komitesinin gerçekleştirdiği etkinlik için
10.000 Genç Meşale Projesine destek
olmak amacıyla Kanada Sefir ve Sefiresi
Bay ve Bayan BAILEY kendi rezidansları-
nı açtılar. Kolejli ve sosyal hizmet projele-

rinde imkanım oldukça yer almayı kendi-
me görev edinmiş biri olarak me&desig-
ners’daki modellerimizden oluşan karma
defile ile bu projeye destek olmaya çalış-
tım. Ekim ayında ise Simay Bülbül ile
me&designers’da Ankaralı moda sever-
lere yeni tasarımları, giyime yönelik ipuç-
larını bizle paylaşacağı sohbet toplantı-
mız olacak. Tasarımcılarımızdan Simay
Bülbül, Behçat Ç. ve ekibinin ekim ayın-
da vizyona girecek sinema filminin giysi
ve kostümlerini hazırladı. Ekim ayında
film Ankara’da vizyona girecek ve filmin

galasından sonra kendisi
bizimle olacak. Web sayfamız
ve Facebook adresimizden
duyuracağız. Arzu eden tüm
KOLEJLİLER’i bekleriz, ayrıca
TED Ankara  Koleji Mezunları
Derneğinin tüm üyelerine
%10 indirim uyguluyoruz.

Önümüzdeki aylarda
diğer tasarımcılarımız da iş
programlarına göre konuğu-
muz olacak. Kendilerini
yakından tanıma imkanımız
olacak. Onlar da Ankara’da
olma konusunda çok istekli
ve heyecanlılar.

me&designers’da hem günün her saatine ve her
ortama uygun hazır giyim modellerini hem de
mezuniyet, düğün gibi özel günler ve geceler için
tasarımcıların seçtiği abiye modellerin olduğu özel
tasarımları bulmanız mümkün.

me & designers

Filistin Cad.Kader Sok. 

No: 4/5 06700 G.O.P/Ankara 

T: 0312 467 55 67  F:0312 467 55 66

www.meanddesigner.com

www.facebook.com/meanddesigners
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L
izbon Antlaşması 2005 yılında
Fransa ve Hollanda’ya yapılan
referandumlarında halkın AB Ana-
yasasının kabul edilmesine karşı

çıkması üzerine tıkanan AB Siyasal Süre-
cinde mevcut durumun korunması ile AB
Anayasasını destekleyenler arasında bir
orta yol bulunması çalışmaları sonucunda
hayat bulmuştur. Bu açıdan bakıldığında
zaten Lizbon AB Çevre Politikası açısından
yeni bir yaklaşım beklemek oldukça iyim-
serlik olurdu. Lizbon Antlaşması’na AB
Çevre Politikası açısından genel olarak bak-
tığımızda, kendisini önceki antlaşmalardan
radikal bir şekilde ayıran bir yenilik görül-
memektedir. Buna karşılık özellikle 2008
yılında Avrupa’da yaşanan mali kriz sonra-
sında Lizbon Antlaşması’nın; AB Çevre
Politikası’nın günümüze kadar elde etmiş
olduğu kazanımlarını kaybettirmediği ve
devam ettirdiği, aynı zamanda da çevre
politikasında yaşanan bazı önemli sorunları
değerlendirerek, antlaşmada belki de
küçük olarak nitelendirilebilecek teknik
düzenlemeler yaparak çözüm üretmeye
çalıştığı söylenebilir.

01 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren
7 maddeden oluşan Lizbon Antlaşması ile
Kurucu Antlaşma’da değişikliğe gidilerek,
Avrupa Birliği Antlaşması1 ile birlikte ‘AB’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma’2 belirlenmiştir.
Yeni oluşturulan yapı ile Kurucu Antlaşma-
nın 3 sütunlu yapısında değişikliğe gidilmiş-
tir. Buna göre önceden Avrupa Topluluğu,
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Adalet
Alanındaki İşbirliği’nden oluşan sütunlar bir
araya getirilmiştir. Sütunlu yapıda bir deği-
şikliğe gidilmesine karşılık, Lizbon Antlaş-
ması ile getirilen yeni düzenleme ile AB’nin
yetkin olduğu alanlar üçlü bir ayrıma tabi
tutularak; Özel Yetkinlikler (TFEU Md.3),
Paylaşılan Yetkinlikler (TFEU Md. 4) ve Des-
teklenen Yetkinlikler (TFEU Md. 6) olarak
sınıflandırılmıştır. 

Antlaşmada ayrılan bu yetkinlikler içeri-
sinde çevre alanı, paylaşılan yetkinlikler

arasına girmekte, AB ile üye devletler bu
alandaki konulardaki yasal düzenlemeleri
kabul etmeye birlikte yetkili kılınmaktadır.
Çevre ile ilgili konulardan sadece bir tane-
sinde ‘Deniz Biyolojik Canlılarının’ korun-
ması konusu özel yetkinlik alanına girmekte
ve AB’ye tek başına yasal düzenleme yap-
ma yetkisi verilmektedir. Paylaşılan yetkin-
likler; ortak tarım ve balıkçılık politikaları,
ulaşım, enerji gibi çevre alanını ilgilendiren
konuları da içermektedir. 

Lizbon Antlaşması yasama süreçlerin-
de de değişikliklere gitmiştir. Daha önce
ortak-karar süreci3 adı verilen yasama süre-
cinin yerini, ‘olağan yasama süreci’4 almış-
tır. Bu yeni süreç ile birlikte Avrupa Parla-
mentosu Avrupa Konseyine karşı yasama
sürecinde biraz daha güçlenmiştir. Olağan
yasama süreci Avrupa Konseyindeki oyla-
ma sisteminde de bir değişikliğe giderek,
01 Kasım 2014 tarihinden itibaren uygulan-
mak üzere Konseydeki oylamalarda üye
devletlere ‘ağırlıklı çoğunluk sistemi’5 getir-
miştir. Diğer adıyla ikili çoğunluk sistemi adı
verilen oylama ile kararlar en az toplam üye
devletlerin %55’inin ve toplam AB nüfusu-
nun %65’ini temsili sağlandıktan sonra alı-
nabilecektir. Bunun yanında yine en az 4
üye devletin ve AB nüfusunun %35’ini oluş-
turan bir azınlık bloğu ile karar alınması
engellenebilecektir. Mali içerik taşıyan ve
arazi yönetimi gibi bazı istisnalar dışında
genel olarak çevre ile ilgili konularda karar-
ların olağan yasama süreci ile alınacak
olması ve bu süreçte çevresel konulara
daha sempati ile bakan Avrupa Parlamen-
tosunun rolünün güçlenmesi dikkate
değerdir. Aynı zamanda Lizbon Antlaşması
ile ağırlıklı çoğunluk sisteminin tarım, balık-
çılık politikaları gibi 40 alana uygulanmaya
başlaması da bir diğer önemli noktadır. 

Daha önce Amsterdam Antlaşması
(1997) ile kurucu antlaşmaya giren sürdü-
rülebilir kalkınma stratejisine Lizbon Antlaş-
ması (TEU Md. 3(3) ile yeni bir tanımlama
getirilmiştir; 

Dr. Sencer ÇÖRTOĞLU

Bir Yenilik İçeriyor Mu?
AB Çevre Politikası Açısından Lizbon Antlaşması
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“3. Birlik bir iç pazar kurar. Birlik, dengeli
ekonomik büyümeye ve fiyat istikrarına,
tam istihdamı ve sosyal gelişmeyi hedef-
leyen rekabet edebilirliği yüksek bir sos-
yal pazar ekonomisine ve çevre kalitesi-
nin yüksek düzeyde korunmasına ve iyi-
leştirilmesine dayalı olarak, Avrupa’nın
sürdürülebilir kalkınması için çalışır.”

Bunun yanında yine Amsterdam
Antlaşması ile kurucu antlaşmada kendi-
ne yer bulan AB Sürdürülebilir Kalkınma
Stratejisinin önemli bir bileşeni olan çev-
re politikasının diğer ilgili sektörlerle
bütünleştirilmesi konusuna Lizbon
Antlaşması’nda (TFEU Md.11) vurgu
yapılarak, Birliğin politikaları ve faaliyetle-
rinin tanımlanması ve uygulanması esna-
sında sürdürülebilir kalkınmanın dikkate
alınması istenmektedir.

İklim değişikliği konusunda ise Lizbon
Antlaşması (TFEU Md. 191(1)) ile Birliğe
bölgesel veya küresel çevre sorunları ile
mücadele etme görevi yüklerken, iklim

değişikliği ile mücadele özel olarak vur-
gulanmaktadır.

Enerji ile ilgili yeni bir başlığın (TFEU
Md. 194) Lizbon Antlaşması ile yasal
metinde kendine yer bulması sonucun-
da, AB sadece kendi iç pazarı lehine
kararlar almanın yanı sıra, enerji de
verimlilik ve tasarruf sağlanması ile yeni-
lenebilir enerji konusundaki gelişmelerin
teşvik edilmesi yönünde daha kolay
yasal düzenleme yapabilecektir. Buna
örnek olarak yakınlarda Komisyonun
yayınlamış olduğu ‘kaynak-verimliliği yol
haritası’6 verilebilir. 

Amsterdam Antlaşması ile kendisine
özel olarak protokolde yer bulan ‘Hayvan
Hakları’ konusu ise antlaşmada (TFEU
Md. 13) kendisine daha güçlü bir konum
sağlamıştır.

Yerindelik ilkesi7 ise önce Avrupa Tek
Senedi (1987) ile AB Çevre Politikasında
kendine yer bulmuş, daha sonra Maas-
tricht Antlaşması (1993) ile de çevre ala-

nı dışındaki diğer Birlik faaliyetleri içinde
uygulanmaya konulmuştur. Yerindenlik
ilkesi için Lizbon Antlaşması ile ek bir
protokol yayınlandığı görülmekte ve
uygulanması esnasında ulusal parla-
mentoların komisyonun taslak tekliflerini
yayınlandıktan itibaren 8 hafta içerisinde
itiraz etme hakkını vermektedir. Bunun
dışında daha önceden Amsterdam
Antlaşması ile yerindenlik ilkesinin uygu-
lanmasında ortaya konan ‘orantılılık’ ilke-
sinin  yanında8, Birliği sadece belirlenmiş
yetkinlik alanlarında faaliyete geçebilme-
sini öngören ‘yetkilendirilme’ ilkesi9 , Liz-
bon Antlaşması ile yerindenlik ilkesinin
uygulanmasında yürürlüğe konulmuştur.
Yerindenlik İlkesi’nin uygulanmasının
izlenmesi konusunda ise AB Bölgeler
Komitesi yetkili kılınmıştır. Böylece Komi-
te gerektiğinde yasal bir düzenlemeyi
Avrupa Adalet Divanına götürme yetkisi-
ne sahip olmuştur.

1Treaty on European Union (TEU)
2Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)
3Co-decision procedure
4Ordinary legislative procedure
5Qualified Majority System

6Roadmap to a Resource Efficient Europe, Brussels, 20.09.2011, 

COM (2011) 571 final
7Subsidiarity Principle
8Principle of Proportionality

9Principle of Conferral



M
ustafa Kemal ATATÜRK’ün
önerileri ile 19 Şubat
1928’de kurulan, Türkiye’nin
ilk ve en önemli sivil toplum

kuruluşlarından biri Türkiye Yardım
Sevenler Derneği (TYSD). Yardım amaçlı
bir dernek olmasına rağmen, Cumhuri-
yetin kuruluş dönemlerinden itibaren
insanlara eğitim olanağı
sağlayan, aldıkları eği-
tim sayesinde insanların
kendi ürettikleri değer-
lerle geçimlerini sağla-
masına ön ayak olan ve
günümüzde en büyük
desteğini yine eğitim
alanına veren TYSD’nin
Genel Başkanı Birsen
Eldem ve Genel Sekre-
teri Dilek Bayazıt, Derne-
ğin kuruluşundan bugü-
ne yaptığı çalışmaları
dergimiz için değerlen-
dirdi.  

Atatürk’ün önderliğin-
de Türkiye’de çağdaş-
laşmaya doğru dev
adımların atıldığı bir
dönemde derneğinizin
tarihçesinin başladığı-
nı biliyoruz. Bize biraz
bu tarihçenin detayla-
rını anlatır mısınız?

B. ELDEM: Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk, toplumsal
bütünlük ve dayanışmayı güçlendirmek
için, bugün STK olarak isimlendirdiğimiz
“Toplumsal Kurum-Gönüllü Kuruluşları”
bir ulusun çağdaşlaşması yolunda en
etkin ve en gerekli çarelerden biri olarak
görmüştür. Atatürk’ün değerli görüşleri
önderliğinde 1928 yılında Kırklareli Millet-
vekili (Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı)
Dr. Fuat UMAY’ın, maddi ve manevi
durumu iyi olmayan kadınlarımızın
korunmasının bir görev olduğunu belirt-

miştir. Anneye yapılan yardımların çocu-
ğa ulaşacağını ve bu amacın ancak bir
kadın derneğinin kurulması ile gerçekle-
şebileceğini açıkladığı çağrısına, Ankara-
lı öncü kadınlarımız büyük bir ilgi ve katı-
lım göstermiştir. 19 Şubat 1928’de ilk
toplantısını gerçekleştiren derneğin kuru-
cuları Dr. Fuat Umay, Mevhibe İnönü, 

Fitnat Çakmak (İlk Genel Başkan), Növ-
ber Sevüktekin, Reşide Bayar, Nimet
Uybadın, Melahat Özbudun, Tezer Taş-
kıran, Seza Lostar, Süreyya Ağaoğlu,
Sevda And, Belkıs Odman’dır. M. Kemal
Atatürk Derneğin 1934 yılındaki kongre-
sine kutlama telgrafı çekmiş; “Himaye-i
Eftal Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti”
olarak kurulan derneğin ismini de  “Kadı-
nın Yoksulu Olmaz, Kadın Bizatihi Bir Var-
lıktır” diyerek Yardım Sevenler Cemiyeti
olarak değiştirmiştir (1935).

Adını, Mustafa Kemal Atatürk’ten
almak gibi önemli bir unvana sahip
olan ilk sivil toplum örgütü sayılabile-
cek çalışmaları oluşturan derneğini-
zin, kuruluş amaçlarından bahseder
misiniz?

B. ELDEM: 83 yıllık tarihimizin en
büyük onuru adımızı Ata’mızdan almış

olmamızdır. Cumhuriyeti-
mizden 5 yaş genç olan
Derneğimizin kuruluşu-
nun ana amacı; Kurtuluş
Savaşı sonrası, ailelerine
destek olmak amacı ile
kadına ekonomik gücünü
kazandırmak, tüketici
durumundan üretici
konumuna geçirmek ve iş
edindirmekti. Dolayısıyla
biz adımızı, gücümüzü,
çalışma azmimizi
ATA’mızdan aldık, deste-
ğimizi yüce ulusumuz-
dan…

D. BAYAZIT: Derneği-
mizin klasik yardımda
bulunma şekline getirdiği
en önemli farklılık “Emek
Karşılığı Yardım”dır. Der-
nek, 1929’da 2 çorap ve 1
fanila makinası satın ala-
rak, atölyeler kurmuş, ihti-
yacı olan kadın ve erkek-
lerimiz çalışıp gelirlerini

sağlayarak üretici konumunda topluma
kazandırılmıştır. İlerleyen yıllarda atölye-
lerimizde üretilen 25.000 çorap şanlı
ordumuza teslim edilmiştir. İş ve İşçi Bul-
ma Kurumunun olmadığı yıllarda, Derne-
ğimiz bu görevi yüklenerek iş bulmak
isteyenlere iş bulmuş, Kredi ve Yurtlar
Kurumu kurulmadan önce de derneğin
ilk faaliyet gösterdiği bina olan Vakıflar
Genel Müdürlüğünde ilk “Kız Öğrenci
Yurdu”nu açmıştır. Bunun yanı sıra Sn.
Mevhibe İnönü’nün öncülüğünde Ankara

sosyal sorumluluk
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Adını ve Çalışma Azmini Ata’mızdan Alan İlk Sivil Toplum Kuruluşumuz

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ



Numune Hastanesi ve PTT Genel
Müdürlüğü işbirliğinde Gönüllü Hastaba-
kıcılık ve Muhaberecilik kursları açılarak,
katılanlara “Fahri Hemşirelik” ve “Muha-
berecilik” belgeleri verilmiş, aldıkları eği-
tim sonrasında topluma hizmet vermele-
ri sağlanmıştır. Verem Savaş Derneği ve
Sağlık-Sosyal Yardım Bakanlığı işbirliğin-
de de Rehabilitasyon Atölyeleri kurula-

rak, vatandaşlarımıza maddi ve manevi
destek sağlanmıştır. Amaçlarımızı yerine
getirmek için gerçekleştirilen tüm çalış-
malar Türkiye Yardım Sevenler Derneği-
ne ilk ve öncü olma özelliğini ve de
sorumluluğunu yüklemiştir.

Atatürk Öğrenci Bursu ile birlikte eği-
tim konusunda kuruluşundan günü-
müze kadar etkinliğini kaybetmeyen
derneğinizin, bu alandaki çalışmaları
hakkında neler söylemek istersiniz?

D. BAYAZIT: Türkiye Yardım Sevenler
Derneği kuruluşundan bugüne değin
ihtiyaç duyulan her alanda hizmet ver-
miştir. Ancak en büyük hizmet ve yatırım-
larını eğitim alanında gerçekleştirmekte-
dir. Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağ-
lı gençlerimizin yetişmesine katkı sağla-
mak için Derneğimiz 1930’lu yıllardan iti-
baren “Atatürk Öğrenci Bursu” vermekte-
dir.  83 yılın ardından binlerce öğrencimi-
ze, ailelerine maddi-manevi katkı sağla-
mış olmaktan onur duyuyoruz. Genel
Merkez ve şubelerimizin yaptırdıkları: 6
ilköğretim Okulu (Diyarbakır, Burdur,
Urla, Denizli, Zonguldak, Mardin), 1 Lise
(Van), 1 Çıraklık Okulu (İstanbul), 6

öğrenci yurdu (Ankara, İstanbul, Arda-
han, Tavşanlı, Ünye, İzmit, 7.Öğrenci Yur-
dumuzun inşaatı da Ardahan Üniversite-
si içinde devam etmektedir.), 2 öğretmen
lojmanı (Adapazarı, Mardin) hizmet ver-
mektedir. Eskişehir’de de 1 Otistik
Çocuklar Eğitim Merkezi, 1 Otistik
Çocuklar İş-Eğitim Merkezi olmak üzere
2 okulumuz hizmete sunulmuştur. 

3. Otistik Çocuklar okulumuzun
inşaatı da Eskişehir’de hızla devam
etmektedir. Biz, Türkiye Yardım Sevenler
Derneği olarak en büyük yatırımın eğiti-
me yapılmasının gereğine gönülden ina-
nıyor, ülke genelinde yaşadığımız sıkıntı-
ların ana sebebinin de eğitim yetersizli-
ğinden kaynaklandığını bilerek çalışıyo-
ruz.

Doğal afetler ve bazı bölgesel proje-
lerde de TYSD’nin katkısı olduğunu
görüyoruz. Bize bu faaliyetlerinizi
anlatır mısınız?

B. ELDEM : Hizmet ağırlığımız

eğitim odaklı olsa da Türkiye Yardım
Sevenler Deneği kuruluşundan bugüne
değin ulusumuzun ihtiyaç hissettiği her
alanda gönüllü olarak çalışır. 1939 Erzin-
can, 1983 Erzurum depremlerinde Kızı-
lay ile birlikte çalışılmış, maddi destek
sağlanmıştır.  Derneğimiz Dinar depremi,
17 Ağustos Marmara depremi,  Düzce
depremi, ülkemizin uğradığı sel felaketle-

rinde de tüm şubeleri ile birlikte büyük
organizasyonlarla bölgelere ilk ulaşan
ekipleri kendi bünyesinde oluşturmuş,
değerli bağışçılarımızın da katkılarıyla
nakit, yiyecek, giysi vb. ihtiyaçları bölge-
ye götürmüştür. Gene 90’lı yıllarda ülke
genelinde başlatılan “Mehmetçikle El
Ele” kampanyasına, Bosna-Hersek’te
yaşanan insanlık dışı vahşete maruz
kalan kardeşlerimize, terörle mücadele-
de şehit olan TSK ve Güvenlik Güçleri
Mensup ailelerine,  8 yıllık zorunlu eğiti-
me geçen Mili Eğitim Bakanlığına maddi
destek sağlanmıştır. Türk Devletinin ülke-
si ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne,
Devletin Üniterliğine, demokratik ve Laik
Cumhuriyete, insan hak ve özgürlükleri-
ne sahip çıkılması gerekliliğine ve bu
konuda en ufak bir taviz verilmemesi ve
zaaf gösterilmemesi milli düşüncesine
samimiyetle inanan Derneğimiz, 83 yıllık
onurlu tarihinde ülke genelinde büyük
katılımlarla gerçekleşen Bayrak panelleri,
sempozyumlar, Cumhuriyet yürüyüşleri,
Anıtkabir ziyaretleri düzenlemiştir. Bölge-
lerin ve halkımızın ihtiyaçlarını göz önüne
alarak da 3 Sağlık ocağı (Samsun, İzmir,
İstanbul), 3 huzurevi  (İzmir, Bartın,
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“Bizler, Derneğimizin ve
toplumumuzun sahip
olduğu değerleri, birikim-
leri, tecrübeleri, cumhuri-
yetimizin kazanımlarını,
vatan, millet, bayrak sev-
gisini gelecek nesillere
bırakmak için çalışıyoruz.”
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Dinar), 1 Kan Merkezi (İstanbul), 2 Acil
Yardım İstasyonu  (İstanbul) yaptırarak
vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur.

Cumhuriyetimizin 85’inci, Derneğini-
zin de 80’inci kuruluş yılı anısına 2008
yılında Selanik’teki Atatürk Müze
Evi’ne çok anlamlı bir katkınız oldu.
Bu projenizin detayları hakkında neler
paylaşmak istersiniz?

D. BAYAZIT: Bizler, kurumlarımızın ve
toplumumuzun sahip olduğu değerleri,
birikimleri, tecrübeleri, cumhuriyetimizin
kazanımlarını, vatan, millet, bayrak sevgi-
sini gelecek nesillere bırakmak için yaşı-
mız büyüdükçe her zaman daha genç
düşünen ve üreten kurumlar olarak hiz-
met vermek zorundayız.  Türkiye Yardım
Sevenler Derneği’nin tüm şubeleri böyle
düşünür, böyle çalışır… Bu görüş doğ-
rultusunda da Cumhuriyetimizin ve Der-
neğimizin kuruluş yılı kutlamalarını birlik-
te isimlendirir ve projelendirir. Örneğin:
Cumhuriyetimizin 75. Derneğimizin 70.
kuruluş yılı için,  ülke genelinde, “Hatıra
Ormanları”  oluşturulmuş, “Okuma-Yaz-
ma Seferberliği” ilan edilerek ilgili kurum-
larla birlikte tüm şubelerimizce okuma-
yazma kursları düzenlenmiş, katılımcılara
diplomaları verilmiştir. Cumhuriyetimizin
82. Derneğimizin 77. kuruluş yılında TSK
desteği ile düzenlediği “Mehterden Kla-
siğe” Konseri bağışı ile burslu öğrencile-
rimize, “Ardahan Atatürk Kız Öğrenci Yur-
du”  yapımına katkı sağlanmıştır.  Aynı
projeden Mehmetçik Vakfına bağış yapıl-

mıştır. Cumhuriyetimizin 85. Atamızın
doğumunun 125. Derneğimizin 80. kuru-
luş yılında Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün Selanik’teki “Atatürk Müze
Evi” mefruşatı aslına uygun olarak yeni-
lenmiştir. Gönüllü üyelerimizin büyük
destekleri ile hazırlanan göz nuru el eme-
ği aslına uygun eşya ve objeler, Ata’mızın
doğduğu eve büyük bir katılım ile götü-
rülerek yerleştirilmiştir. Bu Proje, bizler
için manevi doyumun çok yüksek olduğu
bir çalışmadır.

2011 yılı Şubat ayı içerisinde “81 YIL
81 İL 81 ANASINIFI” adıyla tamamla-
nan projenizden bahseder misiniz? 

D. BAYAZIT: “Çocuklar geleceğimizin
güvencesi yaşama sevincimizdir, bugü-
nün çocuğunu yarının büyüğü olarak
yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir”
diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşü
doğrultusunda Cumhuriyetimizin 86.
Derneğimizin 81. Kuruluş yılı anısına “81
YIL 81 İL 81 ANASINIFI” donanım proje-
sini hayata geçirdik. Amacımız, hangi
coğrafyada olursa olsun minik öğrencile-
rimizin eğitim ve öğretim hayatlarına
mutlu ve doğru bir adım atmalarına katkı
sağlamaktı. Atatürkçü, Laik, Cumhuriyet-
çi, Demokratik, Çağdaş, sevgi dolu, iyi
huylu, paylaşmayı bilen, okuyan, anla-
yan, hedefini belirleyen gençlerin yetiş-
mesi için temel harç koymaktı. 19 Şubat
2009 - 19 Şubat 2011 tarihleri arasında
işleyen projemiz bugün ülke genelinde
166 anasınıfı sayısına ulaştı. İstanbul

Kağıthane’de de 1 anaokulu açtık. 

TED Ankara Koleji ve Mezunları Der-
neği hakkında neler söylemek istersi-
niz?

D.BAYAZIT: Derginizde Derneğimiz
için ayırdığınız sayfalar; Türkiye Yardım
Sevenler Derneği’nin ülke genelinde 148
şubesi ile eğitime katkı ağırlıklı çalışmala-
rını, 84. yaşını, amaçlarını göz önüne ala-
rak, bizde TED ile ortak projelerde buluş-
ma arzusunu çağrıştırdı. Umarız, gençle-
rimiz için birlikte çalışır, ayrı ayrı yerine
getirmekten onur duyduğumuz başarılı
çalışmalara birlikte imza atarız. 

B.ELDEM: Ben Türkiye Yardım
Sevenler Derneği Başkanı olarak bu
onurlu görevi yerine getiriyor olmaktan
çok mutluyum. Gönüllülerin oluşturduğu
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Ordu-
sunun başında taşıdığım onurlu bayrağı-
mızı, kazanımlarımı benden sonra gele-
ceklere emanet edeceğim. Diğer bir
mutluluğumu da sizlerle paylaşayım.
Benim 2 oğlum, gelinim, torunum ve
nice akrabalarım TED Ankara Koleji aile-
sine mensup. Birçok Yönetim Kurulu
üyesi arkadaşlarımın ailelerinde TED
Ankara Kolejinde eğitim görenler var.
Kolejliler dergisinde Türkiye Yardım
Sevenler Derneğinin yer almasından,
aynı amaç doğrultusunda verdiğimiz hiz-
metlerde ortak payda da buluşmaktan
gurur duydum, buna bir de eskimeyen
bir TED  Ankara Koleji velisi olduğumu
ilave edersek… Çok teşekkür ederiz...
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yaşam kalitesi

D
iş ve dişeti hastalıkları ülke-
mizde ve dünyada en önemli
sağlık sorunları arasında yer
alıyor. 

Dişlerin, besinlerin parçalanması,
öğütülmesi görevlerinin yanı sıra konuş-
mada ve görünümümüzde de önemli
etkileri bulunuyor.  Diş ve dişeti problem-
lerine sağlıklı ve estetik çözümler sunan
Dr. Dt. Yasemin Nacar EROĞLU’91 klini-
ğinde,  her yaş grubuna uygulanabilen
ortodonti tedavisi ile estetik diş hekimliği
kapsamında cerrahi ve protetik uygula-
malar yapıyor.  Dr. Dt. Yasemin Nacar
Eroğlu, diş sağlığı, dişeti hastalıkları ve
tedavisi ile son yıllarda kaybedilen dişin
yerine konulmasını sağlayan implant
uygulamaları hakkında dergimize bilgi
verdi.   

Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısı-
nız?

1991 yılında TED Ankara Kolejinden
mezun oldum. Lisans ve yüksek lisans
eğitimimi Ankara Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesinde bitirdikten sonra bir yıl
serbest diş hekimi olarak çalıştım. 1998
yılında Periodontoloji alanında ABD’de
doktora eğitimime başladım. Aynı fakül-
tede öğretim görevlisi olarak sürdürdü-

ğüm çalışmalarımı 2005 yılında sonlandı-
rıp tekrar serbest diş hekimi olarak çalış-
maya başladım.

Kliniğinizde verilen hizmetlerden bah-
seder misiniz?

Hastalarımız, ki biz onları misafirleri-
miz olarak kabul ediyoruz, kliniğimize ilk
başvurdukları zaman öncelikle genel
sağlıkları ile ilgili kayıtları alınır. Daha son-
ra diş ve çevre dokularda oluşmuş has-
talıkların tespit ve tedavisi için radyolojik
ve ağız içi muayene gerçekleştirilir. Has-
tanın şikayetleri ve beklentileri tespit edil-
dikten sonra yapılması uygun görülen
tedavi planlaması hakkında bilgi verilir.
Kliniğimizde, her yaş grubuna uygulana-
bilen ortodonti tedavisi ile estetik diş
hekimliği kapsamında cerrahi ve protetik
uygulamalar yapılmaktadır. Gumysmile
dediğimiz dişetinin fazla görüldüğü ya
da dişlerin çok kısa görüldüğü durumlar-
da dişeti uyumlamaları yapılarak daha iyi
estetik sonuçlar sağlanabilir. Amacımız,
doğru yapılan tedaviler sonucunda has-
talarımıza daha iyi bir çiğneme fonksiyo-

nu ve buna bağlı olarak daha sağlıklı bir
beslenme imkanı sağlanmasıdır. Bir
diğer önemli kazanım da, insan psikolo-
jisi üzerinde olumsuz etkileri olan güler-
ken veya konuşurken eliyle ağzını kapa-
ma veya gülümsemekten kaçınma gibi
problemlere sağlıklı ve estetik çözümler
getirerek bireylerin yaşamına olumlu
yönde katkıda bulunabilmektir.

Doktoranızı Periondontoloji alanında
yaptığınızı söylediniz. Bize Periodon-
toloji kavramını açıklar mısınız? 

Dişleri destekleyen yapıların hastalık
teşhis ve tedavi yöntemlerini inceleyen
bir diş hekimliği dalıdır. Periodontoloji
branşı iltihabi dişeti hastalıklarının tedavi-
sini, ileri vakalarda kaybedilen dokuların
kazanımı için yapılan cerrahi işlemleri ve
implantolojiyi içermektedir.

Sağlıklı dişler için sağlıklı diş etinin
olması gerekiyor. Peki, sağlıklı bir
dişeti nasıl olmalıdır?  

Sağlıklı dişeti açık pembe renktedir.
Dişe ve kemiğe sıkıca yapışmış olup,

Diş Problemlerine Sağlıklı ve
Estetik Çözümler Getiriyoruz

“Doğru yapılan tedaviler sonucunda hastalarımıza bir
yandan sağlıklı beslenme imkanı kazandırırken diğer yan-
dan estetik çözümlerle bireylerin yaşamına olumlu yönde
katkıda bulunuyoruz.” 

Dr. Dt. Yasemin Nacar EROĞLU’91 



EKİM2011 kolejliler

47

sağlık

portakal kabuğuna benzer parlak ve
pütürlü bir görünümü vardır. Unutulma-
malıdır ki, sağlıklı bir dişetinde kendi ken-
dine veya fırçalama sırasında kanama
meydana gelmemelidir.

Dişeti sorunlarına daha çok hangi fak-
törler yol açmaktadır? 

Dişeti sorunlarının gelişmesinde bir-
çok faktör rol oynar. Dişeti hastalığının
temel nedeni, kötü ağız hijyeni sonucun-
da oluşan bakteri plağıdır. Dişe sıkıca
tutunan, yapışkan ve saydam bir tabaka
olan plağın bir miligramında 200 ile 500
milyon arasında bakteri bulunur. Düzenli
fırçalama ve hekim kontrollerinin yapıl-
madığı bireylerde bu sorun çok daha
kolay gelişir. Sigara, stres, bruksizm (diş-
leri sıkma ve gıcırdatma), dengesiz bes-
lenme, hormonal değişiklikler, genetik
yatkınlık ve bazı sistemik rahatsızlıklar da
hastalığın gelişmesinde etken rol oynar.
Ayrıca, dişetine basan ve taşkın yapılmış
dolgu, kuron ve köprüler dişetlerinde
problem oluşturabilmektedir.

Dişeti hastalıklarının en önemli belirti-
leri nelerdir? 

Dişeti problemi olan hastalarımızın
kliniğimize geldiklerindeki ilk şikayetleri
genellikle kendiliğinden veya fırçalama
sırasında oluşan kanamadır. Sıcak-
soğuk hassasiyeti, kötü ağız kokusu ve
dişetlerindeki şişlik ve kızarılık dişeti has-
talıklarının önemli belirtileri arasındadır.
Ayrıca, ileri vakalarda dişetinde çekilme
ve dişlerde sallanma da gözlenebilir.

Dişeti hastalıklarında tedavinin nasıl
yapıldığını açıklar mısınız?

Öncelikle, hastanın ağız hijyen uygu-
lamalarındaki eksikliklerinin giderilmesi
gerekir. Diş taşlarının temizlenmesi ve
enfeksiyonun tespit edildiği bölgelerde
küretaj dediğimiz derin dokulardaki ilti-
habın uzaklaştırılması işlemi gerçekleşti-
rilir. Tedavinin devamı dişetinin cevabına
göre şekillenir. Bazı ileri vakalarda, flep
operasyonu olarak adlandırdığımız lokal
anestezi altında dişetinin kaldırılıp enfek-
te dokuların uzaklaştırılması işlemi yapılır.
Ayrıca, dişeti büyümesi veya çekilmesi
olan hastalarda destek dokuların kuvvet-
lendirilmesi ve estetiğin sağlanması için
bazı operasyonlar yapılır. Yapılan dişeti
tedavisinin sonucundaki başarı, hasta ve
hekimin ortak başarısıdır. Hasta, ağız
bakımını düzenli ve tam bir şekilde yapı-

yor ve kontrollerini de aksatmıyorsa
sonuç her zaman yüz güldürücüdür.

Son günlerde sıkça duyduğumuz kav-
ramlardan biri de implant. Bize biraz
da implant uygulamaları hakkında bil-
gi verir misiniz?

İmplant, eksik olan bir ya da daha
fazla dişin fonksiyon ve estetiğini iade
etmek için çene kemiğine yerleştirdiği-
miz titanyumdan yapılan yapay köklerdir.

Üçüncü dentisyon olarak tanımlanan
implant operasyonu, lokal anestezi altın-
da küçük bir kesi açılarak implantın yer-
leştirilebileceği boşluğun oluşturulması
ve implantın uygulanması sonrasında
kapatılmasını içeren basit bir işlemdir. 

İmplant ne zaman uygulanmalıdır ve
uygulamada nelere dikkat edilmeli-
dir?

İmplant, tek diş eksikliklerinde kom-
şu dişlerin kesilerek köprü yapılmadan
boşluğun doldurulabilmesini sağlar. Total
dişsizlik vakaları, yeterli implant ile des-
teklenmesi durumunda sabit protez
uygulamasına veya hastanın hiçbir endi-
şe duymadan kullanabileceği, istediği
zaman çıkarıp temizleyebileceği yarı
sabit protezlere dönüştürülebilir. İmplant
tedavisi yeterli kemik miktarının bulun-
ması ve çeneler arası ilişki ile yakından
ilgilidir. Ayrıca implantın uygulanacağı
bölgedeki anatomik yapıların da tedavi-
ye imkan vermesi gerekmektedir. Yeterli
kemik miktarının olmadığı durumlarda ek
cerrahi işlemler ile implant tedavisi ger-
çekleştirilebilir. Tüm bu unsurlar ışığında,
implant uygulamalarında hekimin bu
konudaki tecrübesi tedavinin başarısı
açısından son derece önemlidir.

İmplant yerleştirildikten sonra protez
için ne kadar beklenmesi gerekir? 

İmplantlar, özel yüzeylere sahip
olduklarından kemiğe entegre olma
yolunda kemiğe mekanik ve hücresel
olarak tutunurlar. Bağlantının oluşması
için 2 ile 6 ay arasında beklenmesi ideal-
dir. Son yıllarda üretilen yeni implant
yüzeyleri ile bu süre daha da kısalmakta-
dır.

TED Ankara Kolejine ilişkin neler söy-
lemek istersiniz?

Kökeni TED Ankara Koleji mezunları
ile dolu bir aileden gelmekteyim. Annem,
iki ablam ve dayım TED Ankara Koleji
mezunlarıdır. Dayım M. Asım Erkan, iki
dönem İstanbul TED Ankara Koleji
Mezunları Derneğinde Yönetim Kurulu
Başkanlığı yapmış aktif bir TED mezunu-
dur. Biz Kolej yıllarında gerçekten çok iyi
dostluklar edindik ve 20 yıl sonra karşı-
laştığımızda dahi dostlarımızla hiç ayrıl-
mamışçasına kaldığımız yerden devam
edebiliyoruz.  Ben aynı zamanda orta-
okul ve lise yıllarımda TED Voleybol Takı-
mı’nda spor yaptım. Takım ruhu ve çalış-
ma disiplini gibi başarıyı getiren alışkan-
lıklarımı o zaman TED Kolejinde kazandı-
ğımı düşünüyorum. Aynı bilinç ve ruh ile
şu an hem kızım Lara hem de ablamın
oğlu TED Ankara Kolejinde okuyor.
Küçük kızım Ada da bizler gibi Kolejli
olma ayrıcalığını yaşayacaktır.

Adres: 

Tunalı Hilmi Caddesi

Kuğulu Apt. 112/5

Kavaklıdere- Çankaya 

Tel 312 466 5959
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ROMA
Hakkında söylenebilecek her şey zaten söylenmiş!

Murat ÖZSOY’76
ozsoymurat@gmail.com

Kuruluşunda Bile Kardeş Kanı

Sanki, İtalyan yönetmen De Sica’nın
“Bisiklet Hırsızı” adlı filminin geçtiği sokaklarda
yürüyoruz sürekli... “Hakkında söylenebilecek
her şeyin zaten söylenmiş olduğuna” inanılan
Roma sanatın, tarihin ve dinin iç içe geçtiği üç
bin yıllık bir kent.  Tiber Nehri’nin iki yakasına
kurulmuş Roma, dünya tarihindeki belirleyici
rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa
gerek “Dünyanın başkenti” ünvanına layık
görülmüş.

Efsaneye bakılırsa, kentin tarihi MÖ
753’lere dek uzanıyor. Dişi bir kurtun emzirdiği
Romulus ile Remus adlı ikizlerden Romulus
kenti kurar ve surların temellerini, beyaz bir
inek ile beyaz bir öküzün çektiği sabanın
bıraktığı izle belirler. İkiz kardeşini alaya alan
Remus ise bir sıçrayışta sınırı aşar, Romulus
da onu öldürür. Böylece, kuruluşuna bile kar-
deş kanı karışır Roma’nın...

Düğüne Çağrılan Eşek

Romulus Roma’yı kurmuştur kurmasına
ancak minik bir sorun vardır! Roma’da kadın
nüfus yok denecek kadar az olduğundan,
kentin zürriyetsizlik nedeniyle yok olma tehli-
kesiyle karşı karşıya kalması kaçınılmazdır!
Romulus düşünür taşınır, çareyi komşu Sabin-
leri şölene çağırmakta bulur. Düğüne çağrılan
eşeğin, “Ya su lâzımdır, ya odun!” diye düşün-
mesi gerektiğinden habersiz olan Sabinler
güle oynaya davete katılırlar. Şölen sırasında
Romalı erkekler yapacaklarını yapar, Sabin
kadınlarını kaçırıverirler! Küplere binen Sabin
erkekleri Roma’ya savaş açarlar…

İçgüveyisi Yerine İçkayınbabası

Ancak atı alan Üsküdarı da geçmiştir,
Romayı da!.. Çünkü Sabin kadınları Romalı
eşlerine ısınmaya, hatta sevmeye başlamıştır.
Ve sonunda, Sabinli kadınlar savaşa müdaha-
le ederek birbirlerini öldürmek üzere olan
Sabinli babaları ile Romalı kocalarını barıştırır-
lar. Ve öyle bir barışma olur ki bu, Sabinler
Roma’ya taşınır ve iki halk kayınpeder-damat
mutluluğu içerisinde bir arada yaşamaya baş-
larlar! “İçgüveyisi” sistemini tersine çeviren
Romalılar “içkayınbabası” yöntemini başarıyla
yürürlüğe koyuverirler...
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Dağ Devletçiği San Marino 

Otelimizin konuşkan resepsiyonisti
ile sohbet ediyoruz. İtalya’nın sınırları içe-
risinde olmalarına karşın San Morino ve
Vatikan’ın iki ayrı devlet statüsünde oldu-
ğunu anlatıyor bize. San Marino altı kilo-
metrekarelik yüzölçümüyle Avrupa’nın
en küçüğü olmasına karşın dünyanın en
eski cumhuriyetlerinden biri. Yirmi küsur
bin nüfusu ve minicik ordusuna karşın,
bin yıldır bağımsızlığını korumuş olan bu
“Dağ devletçiği”ni, inanması zor ama her
yıl üç milyon turist ziyaret ediyormuş!
Efsaneye göre, kentin temelleri Hıristi-
yanların, Roma İmparatorluğu tarafından
ağır baskılara uğratıldığı IV. yüzyılda, Aziz
Marino’nun dağlara yerleşerek çevresine
kendisine inananları toplamasıyla atılmış.

Gelen, Gören, Yenen Sezar ve
Sezaryen!

Hemen önümüzde Sezar’ın bir hey-
keliyle burun buruna geliveriyoruz. “Gel-
dim, gördüm, yendim!” sözünün yaratı-
cısı pek ufak tefek biri gibi görünüyor
gözümüze. Sadece Galya seferinde
ordusunun bir küsur milyon insan öldür-
düğü rivayet olunan, dünyayı titreten
Roma diktatörü demek bu boyutlarday-
mış, diyoruz kendi kendimize. Sezar’la
ilgili tarihsel bir yanılgıya da değinmekte
yarar var. Öldürülürken Sezar “Sen de mi
Brutus?” değil, “Ve sen Brutus, oğlum!”
demiş imiş! Bir diğer tarihsel yanılgı ise
sezaryen ameliyatının adını Sezar’dan
almış olduğu inanışı imiş. Sezaryen söz-
cüğü Sezar’dan değil “Kesmek” fiilinin
Latincesinden gelir imiş!

Yarım Kilometrekarelik Vatikan

Vatikan, Neron’un yüzlerce Hıristiyanı
katlettiği Vatikan Tepesi’ne kurulmuş.
Neron’un, annesini ve ilk karısını öldür-
düğü doğru imiş ancak Roma’yı yaktığı
inancı hayli tartışmalı. Çünkü Neron, yan-
gın sırasında Roma’dan elli mil uzaklar-
daymış. İnsanların kendisini suçlamaları-
na son vermek için de yangını Hıristiyan-
ların çıkardığını  söylemiş.

64 yılında Neron döneminde öldürü-
len havarilerin lideri Aziz Pietro’nun
gömüldüğü yerde, günümüzde San Piet-
ro Kilisesi yükseliyor! İlginçtir, bir zaman-
lar Aziz Pietro’nun sırf Hıristiyan olduğu
için yakıldığı kent şimdi Katolik Kilise-
si’nin merkezi! 

Hepi topu beş yüz kadar vatandaşı
olmasına karşın, Vatikan’ın sahip olduğu
mülkler arasında tren istasyonu, helikop-
ter alanı, postane, pek çok dilde yayın
yapan radyo istasyonu, 1.400 odalı Vati-
kan Müzesi ile yarım milyon el yazması
kitabı barındıran dev bir kütüphane de
bulunuyor. Kilisenin çevresinde, “Vatikan
ordusu”nu oluşturan İsviçreli muhafızlar-
la karşılaşıyoruz. Boyları en az 1.75
olmalıymış muhafızların. İnanılmaz hoş-
luktaki rengârenk üniformalarının Röne-
sans sanatçısı Michelangelo tarafından
çizildiği rivayet olunuyor. Yine rivayete
bakılırsa, Vatikan muhafızlığı babadan
oğula geçen ve maaşı hayli dolgun mes-
leklerdenmiş.

Murat ÖZSOY’76

1958 yılında Ankara'da doğdu. TED

Ankara Kolejinde eğitimini 1976 yılında

tamamladı. 1981'de Orta Doğu Teknik

Üniversitesi Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği Bölümünden önlisans

derecesiyle mezun oldu. 1986'da

İsveç'te Linköping University Institute of

Technology Bilgisayar Mühendisliği

Bölümünü bitirdi. Bilkent Üniversitesinde

öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Altı yıl

yaşadığı İsveç'e ilişkin izlenimlerini "İsveç

ve Filmin İkinci Yarısı" adlı kitapta

topladı.“Inside Turkey” adlı Türkiye

tanıtım filminde ve 1990 yılında “En

Başarılı Belgesel” ödülü alan “Turkuaz”

belgeselinde yapım sorumlusu olarak

görev yaptı. Yayımlanmış kitapları: “İsveç

ve Filmin İkinci Yarısı”, “Turkuaz Gün-

lüğü”, “Kentler ve Düşler”, “El yazılarıyla

Yazarlarin Ankara’sı.” Özsoy’un “Ateşin

Gizi”, “Kaya, Taş ve Kum”, “Matematiğin

Anlamı” adlarıyla yayımlanmış

İsveççe’den çeviri kitapları da bulunuyor.

Ankara Turist Rehberleri Derneği yönetim

ve denetleme kurullarında 1997’den bu

yana görev yapıyor. 72 ilköğretim öğren-

cisinin gezi yazılarıyla Türkiye’de bir ilk

oluşturan Torun Çelebiler Seyahatname-

si’ni yayına hazırlayanlardan. Gezi yazısının devamını gelecek sayımızda

okuyabilirsiniz.
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A
sıl mesleği inşaat mühendisliği
olan Bahadır AKSAN’80, eşinin
desteği sayesinde AFSAD’ın
kurs, seminer ve atölye çalış-

malarına başlayarak fotoğrafçılığa ilk
adımını atmış. AFSAD tarafından 2006-
2007 dönemi “Yılın Fotoğrafçısı” seçilme
başarısını gösteren ve iki kişisel sergisi
bulunan Bahadır Aksan ile çalışmala-
rı ve projeleri üzerine bir sohbet ger-
çekleştirdik.

Fotoğrafa olan ilginizin nasıl baş-
ladığını anlatır mısınız?

Aslında, benim ilgim olarak
değil de eşimin, Kavaklıdere Sine-
ması’nda AFSAD’ın bir ilanını gör-
mesi, bunun üzerine beni de nere-
deyse zorlayarak, 2003 yılında
AFSAD’ın kapısından temel eğitim
semineri almak için beraber girme-
mizle başladı.

Fotoğraf çekmek sizin için ne ifa-
de ediyor?

Keyifle zaman geçirmeyi…
Fotoğraf aslında, sadece deklanşö-
re basma anıyla ilgili bir eylem değil.
Dolayısıyla kimi zaman çekim önce-
sinde yapacağınız çalışmanın plan-
lanması, kimi zamansa sonrasında
çekime yaptığınız müdahaleler (ki
bunlar artık çoğunlukla dijital ortamda
bilgisayar uygulamalarıyla -kolaylıkla
diyemesek bile- çok çeşitli olarak yapıla-
bilmekte) boyunca devam eden, o uzun
sürecin tamamı çok hoş ve heyecan
verici.

Üzerinde yaşadığımız dünya çok
renkli ve fotoğraflanacak çok şey var.
Bir fotoğraf sanatçısı olarak daha çok
neleri fotoğraflamaya değer görüyor-
sunuz?

Öncelikle şunu söylemek isterim ki
ben bir fotoğraf sanatçısı değil, fotoğraf-
çıyım. Peki, fotoğraf sanatçısı kimdir der-
seniz, ona da çok net bir yanıtım yok.
Fakat bana hep daha yukarılarda, belki
bu işe daha çok zaman hasretmeyi, bel-

ki geçimini sadece o işle sağlamayı,
benden çok daha fazla fotoğrafla ilgili
eğitim almış ya da kavramsal anlamda
daha çok kafa yormuş olmayı da içeren
bir bütünden oluşan ve o insanların hak
ettiği bir unvan gibi gelmiştir. Bu anlam-
da ben bir inşaat mühendisiyim ve sade-
ce fotoğrafla uğraşmayı çok seviyorum.

Neleri fotoğraflamayı sevdiğime
gelince, kentle ve kent yaşamı ilgili pek
çok şey diyebilirim. Kentle insanların iliş-
kisi, kentin mimarisi, perspektif, binaların
geometrileri, simetri ya da asimetrileri,
dokuları… Bu nedenle kritik karar anını
yakalamaya çalışan bir sürü fotoğraf
sanatçısının aksine kentlerin, daha ziya-
de aşina olduğum yerlerindeki olağan,
sıradan ama buna rağmen benim için
heyecan verici olan günlük yaşamını,
kendi bakış açımdan yansıtmaya çalışı-
yorum.

Açmış olduğunuz sergi ve aldığınız
ödüllerden bahseder misiniz?

Bir ödül avcısı olduğum asla söyle-
nemez. Sanırım en büyük ödül, birinin

sizin ürettiğiniz bir eseri beğendiğini
samimiyetle söylemesi ya da hissettir-
mesi. Tabii, bunda bir miktar kedi ve
ciğer durumu da söz konusu olabilir.
Diğer bir ifadeyle Magnum ya da benze-
ri bir kuruluş tarafından yılın en başarılı
fotoğrafçısı gibi bir unvan kazansam, ne
yalan söyleyeyim, bayılırım. Ama illa fizik-
sel olarak bir ödülden bahsedeceksek,
galiba en kıymetlisi 2006-2007 döne-
minde AFSAD’da kazanmış olduğum ve
her ay Türkiye’nin önemli fotoğraf sanat-
çılarından birinin seçici olduğu “Ayın
Fotoğrafları Değerlendirmesi” neticesin-
de aldığım “Yılın Fotoğrafçısı” ödülünü
söyleyebilirim.

İki kişisel sergim oldu; önce Polonya
Büyükelçiliği’nde açılan “Polonya” daha
sonra Bodrum’da açtığım “Tersane” ser-
gileri. Ayrıca başta öğrenci olarak katıl-
dığım ve geçen dönemde yardımcı eğit-
men olarak katkı vermeye başladığım
“Cengiz Engin Kompozit Atölyesi” kap-
samındaki çalışmalarımla da hem Türki-
ye ve hem de Salzburg (Avusturya),
Sopron (Macaristan) ve İskeçe’de
(Yunanistan) gibi çeşitli karma sergiler-
de yer aldım.

Önümüzdeki günlerde Bahadır
Aksan’ı hangi projelerin içinde göre-
ceğiz? Şu an hazırlandığınız yeni bir
sergi var mı?

Şu aralar Porto ile ilgili bir fotoğraf
kitabı hazırlığı içindeyim. Ama beni onun
kadar heyecanlandıran bir başka proje
de Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan
Café des Cafés adlı kafenin Amerikan
servislerinde, yine o kafe ile ilgili bir çalış-
mamın yer alacak olması. İnsan hele ki
Türkiye’de, basılıp satılan fotoğraf kitap-
ları adetlerine aşinaysa, bir fotoğrafının
altmış bin adet basılmasına hem inana-
mıyor hem de çok heyecanlanıyor. Ayrı-
ca kasım ayı içerisinde, yine aynı kafenin
duvarlarında şu sıralar üzerinde çalıştı-
ğım tekrarlar ve ritim ile ilgili fotoğraflarım
yer alacak.      

“Fotoğrafın Maddesel 
Halini Seviyorum”

Bahadır AKSAN’80
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Günümüzde özellikle dijital makinele-
rin çıkmasıyla birlikte büyük bir kesim
fotoğraf çekmeye yöneldi. Bu doğrul-
tuda fotoğraf paylaşım siteleri de açıl-
dı. Bu durumu nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

Fotoğrafın yaygınlaşması, insanlar
arasında normalleşmesi açısından elbet-
te çok hoş. Çünkü çektiğiniz sanal
görüntü, bu siteler sayesinde çok büyük
bir kitleye anında ulaşıveriyor; üstelik bir
sergiyle ya da kitapla ulaşamayacağınız
kadar çok insana. Ancak, bunun da
sakıncaları yok değil; herkes her çektiği-
ni neredeyse hiçbir elemeye tabi tutma-
dan yükleyiveriyor o sitelere ve bir süre
sonra, o fotoğraflar karşısında çok fazla
zaman harcamamaya karar verebiliyor-
sunuz. Ayrıca ben hala fotoğrafın kağıt
ya da plastik bazlı her neye basılı ise elle
tutulabilen, maddesel halini seviyorum.
Çünkü o, sizin izleyene göstermek istedi-
ğiniz şey. Oysa diğer sanal görüntüler,
sizin bilgisayarınızda başka, ayarları fark-
lı olan benimkinde bambaşka olabiliyor. 

Türkiye’de fotoğraf sanatının gelişme-
si için neler yapılması gerektiğini
düşünüyorsunuz?

Bu konuda çok iddialı bir laf edebile-
cek ne yetkinlikteyim, ne de o kadar Türk
fotoğrafının içindeyim. Ama sanırım, bu
fotoğrafla direk ilgili çareler sunmaktan

ziyade toplumun genel gelişim ve deği-
şim süreciyle, ekonomik durumuyla çok
alakalı bir durum. Yani insanların yedik-
leri bir yemeğe, yaşadıkları şehirlere,
oturdukları binalara verdikleri değerle;
kuyruklarda, trafikte birbirine gösterdikle-
ri saygıyla ya da futbol, siyaset tartışırken
birbirlerine gösterdikleri hoşgörüyle,
bunlar gibi binlerce detayın tamamıyla ve
bunun neticesi olarak yaşamdaki önce-
liklerini belirlemeleriyle ilgili. Bunlardan
soyutlanmış, fotoğraf için şu yapılsa
daha gelişir dediğiniz her şey bana san-
ki biraz eksik kalırmış gibi geliyor.

TED Ankara Koleji yıllarınıza ilişkin
neler paylaşmak istersiniz? 

Aklıma hemen gelen iki şey… İlkoku-
la başladığım andan itibaren, birinci sını-
fın sonuna kadar neredeyse hiç susma-
dan, düzenli ağlayan bir öğrenci idim. O
sıralarda, bana inanılmaz hoşgörüsü ile
sevgisini veren sınıf öğretmenim Şevkiye
Çalıkoğlu’nun sabrını unutmam mümkün
değil. Bir de ilkokulda basketbol takımıy-
la son maçımızın son saniyelerinde bom-
boş bir turnikeyi -telaştan ayaklarım bir-
birine takılıp tökezleyince- atamayıp,
maçı kaybetmemize neden oluşumu
unutamam. O maçı ve kaybedilen şam-
piyonluğu hala hatırlayıp, üzülen herkes-
ten özür dilerim.

“Kentlerin, aşina olduğum yerlerindeki olağan, sıradan
ama buna rağmen benim için heyecan verici olan günlük
yaşamını, kendi bakış açımdan yansıtmaya çalışıyorum”.

Bahadır AKSAN’80

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1980

yılında TED Ankara Kolejinden mezun

oldu. 1980 yılında kazandığı ODTÜ

İnşaat Mühendisliğini bitirdikten sonra

Yapı Mekaniği alanında yüksek lisans

yaptı. 1986-1989 yılları arasında ODTÜ

Yapı Mekaniği Laboratuarında Araştırma

Asistanlığı görevinde bulundu. 1990-

2004 yılları arasında özel sektörde

mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 2004

yılında Macit Sancar ile birlikte kurdukları

danışmanlık firmasında çalışmalarına

devam eden Bahadır Aksan,   2004 yılın-

da eşinin yönlendirme ve desteğiyle,

AFSAD’ın (Ankara Fotoğraf Sanatçıları

Derneği) kurs, seminer ve atölye çalış-

malarına katıldı ve halen fotoğrafçılık

alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. 
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12. İstanbul Bienali 
İstanbul Kültür Sanat

Vakfı (İKSV) tarafından
düzenlenen "İsimsiz" baş-
lıklı 12. İstanbul Bienali,
17 Eylül-13 Kasım tarihle-
ri arasında gerçekleştirili-
yor.

BİENAL FESTİVAL

Contemporary 2011
Türkiye’nin en geniş kap-

samlı modern ve güncel sanat
etkinliklerinden olan Contem-
porary İstanbul, bu yıl 24-27
Kasım 2011 tarihleri arasında
altıncı kez seyircilerle buluşa-
cak.

“Yaşadığımız Şehir” Çalıştayı
Alman Küratör Kathleen

Rahn yönetiminde düzenle-
nen 21-23 Kasım “Yaşadığı-
mız Şehir” konulu Çalıştay,
Ankara Alman Kültür Merke-
zi’nde İngilizce olarak ger-
çekleştirilecek. 

Steve Lukather İlk Kez
Türkiye’de

Toto’nun 5 Grammy ödüllü
efsane gitaristi Steve Lukather  29
Kasım 2011 akşamı Jolly Joker
İstanbul’da ilk kez Türkiye’deki
dinleyicileriyle buluşuyor. 

Al Di Meola, Zülfü Livaneli’nin
40. Sanat Yılını Kutluyor 

Dünyaca ünlü Amerikalı
caz ve dünya müziği gitaristi Al
Di Meola, ünü Türkiye’nin sınır-
larını aşan Zülfü Livaneli’nin
40. sanat yılını dörtlüsüyle bir-
likte muhteşem bir konserle
onurlandırıyor. Al Di Meola ve
Livaneli konseri 22 Kasım’da
İş Sanat’ta gerçekleşecek. 

KONSER

kolejliler EKİM 2011

Gezici Festival 2-18 Aralık 2011
Sinemanın seçkin örneklerini

Türkiye’nin değişik kentlerindeki
sinemaseverlere sunmak ve Türk
sinemasını dünyaya tanıtmak için
1995 yılında yola çıkan Gezici Fes-
tival’in bu yıl 5’incisi düzenleniyor. 

16. Uluslararası Ankara Tiyatro
Festivali 2011

18 - 28 Kasım 2011 tarihlerinde
yapılacak olan 16. Uluslararası Ankara
Tiyatro Festivali; Toplumsal Araştırma-
lar Kültür ve Sanat için Vakıf TAKSAV
tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü-
ğü’nün destekleriyle gerçekleştirile-
cek. 

12. Uluslararası Antalya
Piyano Festivali

Sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın
yaptığı 12. Uluslararası Antalya Piya-
no Festivali 25 Kasım - 15 Aralık tarih-
lerinde Antalya Kültür Merkezi’nde
gerçekleşecek. 

21. Akbank Caz Festivali 
Şehrin Sesi sloganı ile bu yıl 13

Ekim - 3 Kasım 2011 tarihlerinde
İstanbulda, dünyaca ünlü caz sanat-
çılarını ülkemizde ağırlayacak olan
Festival, zengin konser programının
yanı sıra atölye çalışmaları, paneller,
yarışmalar, cazlı brunch’lar ve Kam-
püste Caz konserleri ile dikkat çekiyor.

Fest-i Kült 5 
2005 yılının kasım ayında baş-

layan ve şimdiye kadar dört defa
düzenlenen  Kültürlerarası Film
Festivali’nde 30’u aşkın ülkeden
350’ye yakın film gösterime girdi.
Bu yıl 5’ncisi düzenlenecek olan
film festivali, 17-25 Kasım tarihleri
arasında Kızılay Büyülü Fener
Sineması’nda gerçekleştirilecek. 
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SERGİ

FUAR GÖSTERİ

Mehmet Kutlu’dan  ‘Yeni Hikayeler’
Sanatçı Mehmet Kut-

lu’nun “Yeni Hikâyeler”
isimli sergisi 15 Eylül-20
Kasım 2011 tarihleri ara-
sında İstanbul Rezan Has
Müzesi’nde ziyaret edile-
bilir.  

50. Yılını Sergi ile
Bitiriyor

Tasarladığı dekor ve kostüm-
lerle 1960’tan beri 600'ü aşkın
prodüksiyona imza atan Osman
Şengezer; 5 dekor kostüm tasarı-
mı, 2 kitap ve dostlarıyla kutladığı
meslekteki 50. yılını, 15 Ekim - 22
Kasım 2011 tarihleri arasında
İstanbul, Almelek Sanat Galeri-
si’nde açılacak olan sergiyle son-
landırıyor.

Tomur Atagök “Doğanın
Çağrısı” Sergisi 

İstanbul’da, 25
Ekim - 26 Kasım 2011
tarihleri arasında
Tomur Atagök’ün
“Doğanın Çağrısı”
isimli sergisine Kare
Sanat Galerisi ev
sahipliği yapıyor. 

Alegorik figürlerin ve fantas-
tik varlıkların, duyumsal çağrı-
şımlar taşıyan erkek bedenleri-
nin çeşitli kombinasyonlarda
vücut bulduğu 21 bronz heykel-
den oluşan sergi, Cermodern’de
11 Ekim - 11 Aralık tarihleri ara-
sında ziyaretçilerini bekliyor.

Jorge Marin ‘Manzara
Bedenler’le Cermodern’de

Mehmet Koyunoğlu
Anısına Sergi

Ankara Galeri Nev 2011-2012
sezonunu, Eylül 2001’de kaybet-
tiğimiz Mehmet Koyunoğlu’nun
onuncu ölüm yıldönümü anısına
düzenlediği sergi ile açıyor. Sergi,
7 Ekim - 12 Kasım 2011 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek. 

30. İstanbul Kitap
Fuarı 2011

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım
A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği
tarafından TÜYAP Fuar ve Kon-
gre Merkezi- Beylikdüzü’nde, 12-
20 Kasım 2011 tarihleri arasında
düzenlenecek olan İstanbul
Kitap Fuarı bu sene 30. yılını kut-
lamaya hazırlanıyor. 

Yüksek Kültür Şehir
Sanatıyla Buluşuyor

Avrupa Turnesi kapsamın-
da Flying Bach, 30 Kasım
2011 tarihinde ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi’nde sahne
alacak. 

“İstanbullaşmak”
Sergisi

İstanbul’u İstanbul yapan
tüm aktörlerin görünürlük
kazanacağı sloganıyla yola
çıkan İstanbullaşmak sergisi,
SALT Beyoğlu’nda  13
Eylül’de ziyarete açıldı ve
Beyoğlu İstiklal caddesinde
31 Aralık’a kadar devam ede-
cek.



54

bilim teknoloji

kolejliler EKİM 2011

Download Toplumundan Upload Toplumuna

Y
ahoo, Microsoft, Google, Apple
ve Facebook. Bu markaların
akla gelen ilk ortak özellikleri bili-
şim şirketi olmalarıdır. Belki herke-

sin aklına bir an için gelmeyebilecek bir
diğer ortak özellikleri ise Amerika Birleşik
Devletleri’nin gayri safi milli hasılasına
çok büyük değer katıyor olmalarıdır.
David Filo ile Jerry Yang, Bill Gates ile
Paul Allen, Larry Page ile Sergey Brin,
Steve Jobs ile Stephan Wozniak ve Mark
Zuckerberg. Peki, bu isimlerin akla gelen
ilk ortak özellikleri nedir? Bu kişiler yuka-
rıda saydığımız büyük firmaların kurucu-
larıdır. Daha lise veya üniversite eğitimi
yıllarında geliştirdikleri yazılımlarla 30’ları-
na gelmeden dünyanın sayılı zenginleri
arasına giren bu girişimci insanların çok
fazla akla gelmeyen bir ortak özellikleri
ise hepsinin teknoloji ve yazılım kavram-
larıyla çocuk denilecek yaşlarda tanışmış
olmalarıdır. 

Facebook’u daha 20 yaşında kuran
Zuckerberg, bilgisayar programlama
becerisini 10’lu yaşlarında Atari prog-
ramları yazmayı öğrenmekle başlamış ve
ardından babasının tuttuğu bir bilgisayar
programlama hocasından aldığı özel
derslerle kendini geliştirmiştir. İlk çalış-
malarına okul aile birliğinin aldığı bilgisa-
yarla derslerden kaçarak başlayan Bill
Gates, 7. sınıfta yazdığı bilgisayar prog-
ramları ile harçlıklarını çıkartır ve lise 2.
sınıfta iken Amerikan Enerji Kurumuna

250.000 dolarlık bir yazılım geliştirir!
Yakın zamanda hayata gözlerini kapa-

tan Steve Jobs, teknolojik yaratıcılık
konusundaki bilgi ve becerisini çocuk
yaşlarda tanıştığı ‘Heathkit’lere borçlu
olduğunu belirtiyor. Çocukların bilgisa-
yar, yazıcı, bilgisayar ağları ve otomobil
teknolojileri konusunda kendi tasarımla-
rını yapmasına izin veren bu araçlar için
Jobs şunları söylüyor: “Bunlar bana
insanın araştırma ve öğrenme ile çevre-
sinde bulunan görünüşte çok karmaşık
şeyleri anlayabileceği yönünde müthiş
bir özgüven kazandırdı. Bu bakımdan
çocukluğum çok talihli geçmiştir.”

Bu duruma bir diğer örnek ise Hin-
distan’dır. Geçmişin yüksek nüfus oranı
ve düşük milli geliri ile dünyanın en
sorunlu ülkelerinden olan Hindistan,
1980’lerde başlattığı “Gençlerin bilişim
teknolojileri ile tanışma” seferberliğiyle
bugün dünyanın en büyük yazılımcı ihra-
catçısı ülkesidir. Bunun yanında, diğer
ülkelerin birçok yazılım firması düşük
fiyat ve yüksek kalitesi sebebiyle tasarla-
dıkları yazılımları, Hintli bilişimcilere geliş-
tirtmektedirler. Bugün itibari ile bilişim ve
özellikle yazılım sektörü Hindistan gayri
safi milli hasılasına önemli katkı sağla-
maktadır.

Ağaç yaşken eğilir sözünün bu somut
örnekleri ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı-
mızın ilköğretim müfredatına baktığımız-
da, çocuklarımızın bilişim teknolojileri ile
küçük yaşta tanışmalarının çok olanaklı
olduğunu söyleyemeyiz. Haftada bir
saatlik seçmeli bilişim dersi ile genç
nesillerimiz internet ve bilgisayar teknolo-
jilerini kullanarak basit de olsa bir şeyler
üretebilecek bilgi ve beceri ile donatıl-
mak yerine, var olan bazı teknolojileri
yüzeysel bir biçimde kullanan bireyler
olarak eğitilmektedirler. Haftalık çok
düşük bilgisayar-öğrenci etkileşim süreci
içerisinde çocuklarımıza temel bilgisayar
okur-yazarı olmanın ötesinde herhangi
bir bilgi ve beceri kazandırılamamaktadır.

Donanım alt yapısının iyileştirilmesi,
eğitsel e-içeriğin sağlanması, öğretim
programlarının BT(Bilişim Teknolojileri)
uyumlu hale getirilmesi, öğretmen eğiti-
mi ile bilinçli ve güvenli BT kullanımının

sağlanması modüllerinden oluşan ve
“Artık tüm öğretmenlerimiz derslerinde
bilişim teknolojilerini kullanacaklar” bakış
açısıyla başlatılan FATİH Projesi (Fırsatla-
rı Artırma Teknolojileri İyileştirme Hareke-
ti) kapsamında, Bakanlık, 620.000 dersli-
ği akıllı tahta, diz üstü bilgisayar ve inter-
net gibi teknolojilerle donatmaya ve her
bir öğrenciye tablet PC vermeye hazır-
lanmaktadır. Ancak bu süreçte henüz
alanda gerekli eğitim vermeye ihtiyaç
duyulacak öğretmen kadrolarında bir
çalışma başlatmamıştır. Fatih Projesinin
uygulanmasında yetkin bilişim öğretme-
nine ihtiyaç duyulacağı muhakkaktır. Bu
kadar yoğun teknolojik araçlarla donatı-
lan okullarda branş öğretmenleri dersle-
riyle ilgili video, animasyon, ses, resim
gibi çoklu ortam araçlarını kullanarak bil-
ginin öğrenilmesini ve kalıcılığını güçlen-
dirirken, bilişim öğretmenleri, çocuklara
algoritma, programlamanın temelleri ve
bilgisayar ağları gibi konularda eğitim
vererek yeni ‘Google’, ‘Microsoft’ ve
‘Apple’ların ülkemizden çıkmasını sağla-
yabilirler.

Bilişimin bir tüketim aracı değil, tam
tersine bir üretim ve gerçek hayat prob-
lemlerine çözüm aracı olduğu bakış açı-
sını yeni nesillerimize kazandıramazsak,
ne yazık ki yıllar boyunca başkalarının
ürettiği araçlarla karşılıklı chat yapan
veya başkalarının üretip upload ettiği her
türlü bilgiyi download eden bir toplum
olmaktan öteye geçemeyiz. “Download
toplumundan Upload Toplumuna Geçiş”
olarak nitelendirdiğim paradigma deği-
şikliğiyle, yoğun genç nüfusun bilişim
becerileri ile çocuk yaşta tanıştırılması ve
donatılmasıyla, ileriki yıllarda dünyaya
teknoloji ihraç eden ve bilişimin ekono-
mik refah seviyesine önemli katkılar sağ-
ladığı bir ülke olmamız hayal olmayacak-
tır. 

Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü
selcukozdemir@gmail.com
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H
omeros’un destanlarını bilirsi-
niz; İlyada ve Odysseia. Yıllar
yılı zihnimizin kanallarından
süzülmüş öykülerde, ölümlü-

lerin savaşı ve kaprisli, işgüzar tanrıların-
hayatı iç içe anlatılır. Kanlı bir savaş mey-
danında, can pazarındaki faniler, bir yan-
dan sürekli insanoğlunun gündelik işleri-
ne burunlarını sokan, çocuk ruhlu tanrı
ve tanrıçalarla uğraşmak zorunda kal-
mışlardır. Kulağa pek kötü gelen bu
durum, bir bakıma insanların uğradığı

haksızlıkların ve kötülüklerin açıklamasını
yapmaktadır. Zeus, neden Pandora’yı has-
talık, kötülük ve umut dolu bir kutuyla birlik-
te insanoğluna gönderdi?  Prometheus
ateşi çaldığı için! Neden ekinler selden
mahvoldu? Demeter'in adağını unuttuk!
Bugün planlarımıza gülüp geçen, tek bir
Tanrımız var ve işimize karışıp karışmadı-
ğını bilmiyoruz. 

Amerikalı gazeteci Scott Huler, orta
yaşın başı/gençliğinin sonunda, İlyada
ve Odysseia destanlarının yazıldığı yer-

lerde gezme arzusunu gerçekleştirir.
İstanbul, Çanakkale, Keşan’dan sonra
Yunan adalarına geçip oradan Tunus,
Malta, İtalya, Sardunya, Korsika'da
Odysseus’un izini süren yazar, seferini
Yunanistan'da noktalar. Seyahat anıları-
nı, gördüklerini, yediği, içtiğini destanla
kaynaştırarak, bugünle kıyaslayarak
paylaşır okurla. 

Savaşın nedenini hatırlatmama
gerek var mı? Dünyanın ilk güzellik yarış-
masına hakem tayin edilen Truva Prensi
Paris, Afrodit’ten, dünyanın en güzel
ölümlü kadını Helen’in kalbini kazanaca-
ğı sözü almıştı. Bu cazip rüşvete yenik
düşen Paris, Athena ve Hera’nın gazabı-
nı üstüne çekme pahasına Afrodit’i en
güzel seçti. "Paris’in Yargısı" olarak tescil
edilen bu durum, eğer yarışma yapılma-
saydı "Erkek Yargısı" diye bilinecekti şüp-
hesiz!  

Menelaos’un karısı Helen’i kaçırıp,
10 yıl sürecek kanlı savaşın müsebbibi
olan bencil aşık Paris, “Sevmek, insanın
kendisini tercih etmemesidir.” sözünü
duymadığı için bütün cezayı sevdiklerine
ödetmiştir. “Şimdiye kadar toprak için,
güç için ve hatta sırf zafer duygusunu
hissetmek için savaştım. Aşk için savaş-
mak, bunlardan daha erdemli.” diyen
babası Truva Kralı, dünya ticaret yollarına

“Hiçkimse’nin Ülkeleri”

Ayfer NİĞDELİOĞLU’81

Yolculukların ana nedeni,

Akdeniz kıyılarını görmek-

tir. Bütün dinler, bütün

yasalar, tüm sanat dalları;

kısaca bizi ilkel insanlar-

dan üstün kılan neyimiz

varsa, hepsi Akdeniz kıyı-

larında oluşmuştur. 

Samuel Johnson 
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ve zengin topraklara gözlerini dikmiş
Akaların Helen’i bahane olarak kullandık-
larını fark etmemişti herhalde!

Karmaşık güzergahında koşturan
yazar, bir yandan da 21. yüzyıl kent insa-
nının yaşamını sorgulamaktadır: Bugün,
macera anlayışımız kamp yapmaya
giderken cep telefonu-
nu yanımıza almamak,
hayatla mücadele ise
internetsiz yaşam veya
bozuk havalandırma
cihazıdır. Bu maceranın,
gerçek bir yolculuk ola-
rak algılanması da
gerekmez aslında.
Odysseus’un başına
gelenler, insanoğlunun
yaşamını sürdürme çaba-
sıdır denebilir. Temel içgü-
dümüz, hayatta kalma
uğruna geliştirilen beceri-
ler ve kazanılan deneyim-
lerdir diyemez miyiz? 

Destan’a dönelim yeni-
den: Akaların, Truva savaşı
kazanmalarını lig şampi-
yonluğunu almaya benzete-
biliriz. Ancak fairplay ödülü-
nü hak etmediler; hem Truva
Atı şikesi, hem de şampiyon-
luğu holiganca kutlamaları
yüzünden. Truva’yı yakıp yık-
maları, yaşlı, genç, çocuk
demeden kılıçtan geçirmeleri
yetmezmiş gibi bir de zafer
sarhoşluğuyla Tanrılara kafa
tuttular. Ancak yanlarına kaldı
sanmayın! Federasyon konumundaki
Athena, Aka taraftarı olmasına rağmen,
ülkelerine dönüş yollarında başlarına
öyle dertler sardı ki, daha 10 yıl boyunca
yollarda süründüler. Buradan alınacak
bir ders var: Ne kadar yüksek bir komu-
tan, iş adamı, politikacı olursan ol, Tanrı-
lar yanında değilse başarısız olursun!

Ömrünün 20 yılını evinden hiç haber
almadan, savaş meydanlarında, cana-
varlarla boğuşarak, Tanrıların esareti
altında geçirmeyi bugünün insanı anla-
yamaz! Yaşadığımız çağdaki teknolojik
olanaklar ne evden, ne işten büsbütün
kopmamıza imkan veriyor. Odysseius,
arada sırada bir internet kafeden e-pos-

ta atabilseydi (Twitter’dan söz etmiyorum
bile), yaşadıkları bu kadar çarpıcı gel-
mezdi belki!

Haydi muzaffer komutanı hayal ede-
lim, elinde espressosu, bir internet kafe-
ye girsin. Sonra Penelope’ye yazmaya
başlasın: 

O: Savaş bitti. Atla ilgili buluşumu
hatırlıyor musun? İşe yaradı. Ama Aga-
memnon işleri batırdı, Salak herif. İsma-
ros’ta mola verip geminin ihtiyaçlarını
gidereceğiz. Senin bir istediğin var mı?
Gene yazarım: O"

Birkaç yıl sonra ikinci e-posta: 
O: İnanamayacaksın, hala yollarda-

yım. Neyse uzun hikaye, gelince anlatı-
rım. Gemideki sersemler rüzgarın durdu-
ğu torbayı açtılar. Oğlum nasıl? Babası-
nın onu özlediğini söyle O."

Yanıt: P: Küçük T. 12 yaşına geldi.
Şehirler yağmalayan kahramanım nere-
de? Umarım yanında tanrıçalar yoktur.
Ben durmadan bez dokuyor, dokuyor,

dokuyorum. Baban korudaki kulübeye
taşındı. Artık poponu kaldır ve eve gel. P. 

Odysseus’un başına gelen felaket-
ler(!) arasında, esaret adı altında 7 yıl
Tanrıça Kalypso’nun, 1 yıl da Tanrıça Kir-
ke’nin adasında yaşadığı “La DolceVita”
düşünülürse, Penelope’e de hak vermek
gerekir!

Evinde bekleyen çocuğunun anne-
si, sadık karısı Penelope; zengin, parti
kızı (antik Paris Hilton diyebiliriz.) Tanrı-
ça Kalypso; çıtır kız Nausika; vamp
Tanrıça Kirke ve her ne kadar başkası-
nın aşkı olsa da, uğruna savaşlar yapı-
lan Helena. Boşanma avukatlarına
harcanacak altınlar, Penelope’ye öde-
necek nafaka, velayet davaları mas-
rafları olmadan bu kadar kadını idare
etmiş olması Odysseus’u erkeklerin
gözünde bütün zamanların kahra-
manı yapmaya yetecek bir beceridir.
Bir ders de buradan çıkaralım:
Önemli olan her kadına aynı şekilde
davranmak değil, her kadına uygun
şekilde davranmaktır!

Penelope’den biraz daha söz
edelim. Odysseus yıllar geçip de
eve dönmeyince, Penelope ile
evlenmek isteyenlerin sayısı gün
geçtikçe artar. Tezgahtaki kefen
bezinin dokunması tamamlandı-
ğında içlerinden birini seçeceğini
söyleyen sadık kadın, gündüz
dokuduğu bezi gece sökerek
Odysseus gelene kadar talipleri-
ni oyalamıştır. Oysa oğlunun
okul, dershane, eskrim, binicilik
derslerinin maliyetinden, giyecek

hiçbir şeyi kalmadığından sürekli yakın-
sa, Jimmy Choo sandaletlerin nasıl
elzem bir ihtiyaç olduğunu laf arasında
söylese, çevresinde bir kişi bile kalmaz,
ömrünü tezgah başında heba etmezdi.
Kocası kadar kurnaz değilmiş kadınca-
ğız!

Macera sürüyor: Lotos Yiyenler Ülke-
si’ne geldik. Yazarımız da Tunus’ta bir
tatil köyünde konaklıyor. Destanda,
Lotos Yiyenler, uysal bakışlı, gamsız,
uyuşuk bir kavim olarak tarif edilirler. Bu
adaya gelenler, servet ve refah içindeki
bol alemli yaşama kısa sürede bağımlı
hale gelir, sorumluluklarını, arkada bırak-
tıkları yaşamı tamamen unuturlar. Palmi-
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ye ağacının gölgesindeki şezlongda içki-
sini yudumlayan Huler, ilk tatil köyünü bu
kavmin kurduğu görüşünde! 

Destanın en önemli bölümlerinden
biri Tepegözlere karşı verilen mücadeleyi
anlatır. Tepegözler, bugünün büyük şehir-
lerindeki komşuluk anlayışı gibi birbirle-
riyle çok yakın yaşadıkları halde kimse-
nin başkasının hayatıyla fazla ilgilenme-
diği bir toplumdur. Savaşması gereken
Tepegöz’e saldıran Odysseus, teke tek
dövüşürlerse canavarı yeneceğini bilir.
Bu yüzden adının “Hiçkimse” olduğunu
söyler. Boğuşma sırasında diğer cana-
varlar gürültüden rahatsız olup sorarlar:
“Bir sorun mu var?” “Hiçkimse bana sal-
dırıyor!” diye cevap veren Tepegözü kim-
se ciddiye almaz. 

Egosu yüksek bir kahramanın yap-
mayacağı bir tutum sergileyen ve kendi-
ni isimsiz bırakıp, mecazi olarak yok olan
Odysseus, bir mesaj daha gönderiyor
insanoğluna: İdareyi gerçekten ele
almak istiyorsan, düşmanı değil önce
kendi benliğini kontrol et. Önemli olan
ben değilim, yapılması gereken iştir bilin-
ciyle bir mücadeleden daha zaferle ayrı-
lan kahramanımız, giderayak egosuna
yenilir. Tepegöze künyesini okur, onu
yenenin kim olduğunu bilsin ister. Ne
yazık ki, Tanrılarla akraba olan canavara
yaptığı gösteriş, denizlerde geçecek bir
10 yıl daha demektir. 

Bu defa kahramanımızın önünde
Ölüler Ülkesi var. Odysseus, burada duy-
gu sömürüsü yapma hakkına en çok
sahip olan kişinin, annesinin hayaletiyle
karşılaşır. Oğlunun yokluğundan duydu-
ğu özlem ve acı yüzünden ölmüştür
annesi. “Sen meşgul bir komutansın.
Karın, çocuğun var ama bana, yaşlı
annene iki satır yazamaz mıydın? Duy-
dum ki Tanrıçalarla gönül eğlendirmeye
bol bol fırsatın olmuş. Paşa oğlum, ben
senin hasretinden öldüm ama sen sağ
ol.” 

Ordusunun % 90’ından fazlasını kay-
betmiş komutana bu ölüm hepsinden
daha çok azap verir. Bir kişinin ölümü tra-
jedi, binlercesinin ölümü sadece istatis-
tiktir. 

Annesinden sonra Akhilleus’un
hayaleti ile karşılaşır. Ölüler Diyarında da
itibarı yerinde olan Akhilleus, aile kurarak

uzun, huzurlu bir hayat yaşamak ile
savaşa gidip, insanlık tarihi boyunca
hatırlanacak bir kahraman olarak ölmek
arasında bir seçim yapmıştır. Seçimin-
den pişman olduğu anlaşılan Akhilleus’un
tavsiyesi “Evine dön.” olur. Ölürken hiç
kimse keşke ofiste daha fazla zaman
geçirseydim demez.

Peki, yazarımız Ölüler Ülkesi diye
nereye gidecek dersiniz? Roma’ya,
Kusursuz Başlangıç Kilisesi’ne. Kapuçin
Manastırı Mezarlığı’nı gezen yazar, ölüm-
lü olduğumuzu yüzümüze vuran mum-
yalar arasında dolaşırken orta yaş farkın-
dalığı mertebesine erer. Evini çok özle-
miştir.

Ne Odysseus’un ne de yazarımızın
turu henüz bitmedi. Daha büyüleyici ses-
leriyle denizcileri kayalara çarptıran
sirenlerin arasından geçilecek. Odysseus
adamlarının kulaklarına balmumu döker.
Kendisini de direğe bağlamalarını ister.
Çünkü sirenlerin şarkısını dinlemek
güdüsüne engel olamayacağını bilir. 

Kendi özdenetimini test etmek arzu-
sunda olan yazarımız, sirenler gibi büyü-
leyici bir kadın kendini baştan çıkarmaya
çalışsın ister. Ama karşısına öyle bir
kadın çıkmaz. Belki de bu yazıları karısı-
nın da okuyacağını bildiği için tehlikeli
sulara girmez. 

Dolaşmaktan yorgun düşmüş, evini
özlemiş Odysseus ve yazarımız bir ger-
çeği deneyerek öğrenmişlerdir: Yolculu-
ğun nereden başlayacağını belirleyebili-
riz ama nerede, nasıl sonuçlanacağı,
nelerle karşılaşacağımız sürprizdir.

Dönüş yolunda bir engel daha: O
güne kadar kimsenin geçemediği çarpı-
şan kayaların arasından geçmek ya da
geçmemek! Diğer seçeneğe bakalım.
Burada da iki alternatif var: Skylla veya
Kharbydis arasında bir karar vermek
gerekiyor. Birbirinden tuhaf iki canavar.
Skylla’dan yola devam edilirse kesinlikle
altı denizci ölüyor, gerisi yola devam edi-
yor. Kharbydis yolunda ise ya hepsi sağ
salim kurtuluyor ya da herkes ölüyor.
Bütün herkesin hayatını riske atmaya
cesaret edemeyen Odysseus, Skylla’yı
seçer ve bilerek altı adamını ölüme gön-
derir.

Yaşamda yaptığımız pek çok seçim
böyledir. Örneğin; sağlam, sevdiğiniz bir

işiniz var. Eşinize başka bir şehirde, onun
için çok önemli bir terfi alma ihtimali olan
bir fırsat çıkıyor. “Ne dersin?” diye sordu.
Seçin!

Yolun sonu göründü. Gerek yaşadık-
larıyla gerekse aldığı yaşlarla olgunlaş-
mış olan Odysseus, Phaiaklar ülkesinde
kral ve kraliçenin konuğu olur. Kral onu
hediyelere boğar ve adamlarına der ki
“Bu yabancıya verdiğimiz armağanların
bedeli önemli değil. Halktan toplarız."
Burada yoruma gerek yok. Vergi politika-
sında 3000 yılda bir değişiklik olmadığı-
na göre, bundan sonraki 3000 yılda da
beklemeyelim!

Kendi çağı için trafikte radara yaka-
lanmak gibi bir arkadaşa anlatmaya bile
değmeyecek kadar sıradan olan bu
maceraları Homeros nasıl bu kadar uzun
anlatmış, binlerce yıl insanoğluna ilham
vermiş, meşgul etmiş? Nacizane görü-
şüm: Efsanelerde yaşanan bütün olaylar,
dar boğazlar, tüm kadın ve erkeklere
uyan genel bir modeldir. Yaşamda kendi
yerimizi saptadıktan sonra destandan
süzdüğümüz genel insanlık formülünün
yardımıyla bizi sınırlayan, engel olan
duvarları aşmaya çalışmalıyız. Bizim dev-
lerimiz, canavarlarımız nerede, kimler,
ideallerimiz nedir? Bu soruların yanıtına
göre çizeceğimiz haritaları takip etmeli
ve verdiğimiz kararların doğruluğunu sor-
gulamadan ancak hatalardan ders ala-
rak daima ileriye bakmalıyız.

İthaka’yı yoksul bulsan da, kandırıldı-
ğını hissetme.

Şimdi, öyle bilgeleştin ki, öyle dene-
yimlisin ki,

Biliyorsun artık anlamını İthaka’la-
rın…

Kitabın Adı 

Hiçkimsenin Ülkeleri

Yazar 

Scott Huler

Yayınevi

Arkadaş Yayınevi 
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B
ir edebiyat sevdalısı olarak, açıkça-
sı bundan 3-4 sene öncesine
kadar yazacağım aklıma gelmezdi.
Ancak okuduğum metinlerin zih-

nimde görselleşmesi zamanla yazmak arzu-
su doğurdu. Belki de çok geç kaldığım
düşüncesiyle ilgi duyduğum konuları satırla-
ra dökmeye koyuldum. Birkaç farklı metin
üzerinde telaşlı çalışmalarım sürerken çok
yakın bir dostum, aile hikayesi hakkındaki
suskunluğunu bozdu. Ve bölük pörçük anıla-
rını genişletip bir kitap haline getirmemi iste-
di. Böylece çok az hatta hiç bilmediğim bir
dönem, mekanlar ve olaylar hakkında oku-
maya bir yandan da yazmaya başladım.
Sonunda,  benim için son derece öğretici, duygusal anlamda
zenginleştirici bir çalışma olan Matmazel Nina ortaya çıktı.

Matmazel Nina, Umaroff ailesinin hüzün dolu zorunlu göç
hikayesi. Bu anı roman, 1917’de Rusya’nın Perm kentinde
başlayıp 1950’de İstanbul’da sona eriyor. Arada Çin, Japonya,
Sri Lanka, Mısır ve Kıbrıs’ta yaşanmışlıklar var. Tüm bu durak-
lar ailenin yaşamında derin izler bırakıyor. Bir yandan da bu
coğrafyanın geçirdiği siyasal, sosyal, ekonomik değişimler var.
Çarlık Rusyası’nın son günleri, Ekim Devrimi, sömürgeciliğin
son direnişi, salgın hastalıklar, ülkemizde Varlık Vergisi’nin
neden olduğu mağduriyetler, İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği

yoksunluklar, bürokrasideki hantallık ve rüşvet, atom
bombası, tek partili dönemin sancıları, Demokrat Par-
ti ile yeşeren umutlar ve Filistin’de başlayan yeni
savaş gibi.

Kolej eğitimi, babamın bana aşıladığı edebiyat ve
tarih sevgisini tutkuyla sürdürmemi sağlamıştır. Kıy-
metli hocamız Rüksan Günaysu’nun bizleri Sanatse-
verler Derneğindeki konuşmalara yönlendirmesini
hatırlıyorum.  O zamanlar henüz asistan olan İlber
Ortaylı gibi tarihçiler ile edebiyat dünyasının önemli
isimleri, dağarcığımızı zenginleştirdikleri kadar kendi-
mizi yetiştirmemizde de rol oynadılar.

Basımı başlamak üzere olan ikinci çalışmam,
1864’de Kafkasya’da başlayıp İstanbul’da sürüyor ve
1876’da son buluyor. Yerlerinden yurtlarından olan

halkları ki bu kez Çerkezler; savaşlar, ihtilaller ve darbelerle
hayatları altüst edilen insanları konu etmeyi amaçlıyorum.  Zira
okul kitaplarında bir iki satır ya da paragrafla aktarılan böylesi
olaylar insanların yaşamını derinden etkilemekte. Ayrıca tarihi
bilgilere ulaşmak benim için yazmak kadar heyecan verici olu-
yor. Örneğin son çalışmam sırasında,  Sultan Abdülaziz’in
mabeyincisi Fahri Beyin hatıratını okumak fırsatını buldum.

Döne döne okuduğum yazarlardan çok eserler var diyebi-
lirim. Çağdaşların arasında klasikleri yeniden elime alırım;
Robinson Crusoe,  Suç ve Ceza, İnce Memed gibi. Çocuklu-
ğumda okuduklarıma da bazen bakarım! 

Matmazel Nina

Matmazel Nina Üzerine Zerrin Boratav Bağcıvan

A
nı-roman yazmak zor olmalı, hele başkasının anılarını yazıyorsanız. Diledi-
ğiniz kurguyu yapamadığınız gibi, gerçekleri anı sahibinin izni olduğu
kadar yansıtabilirsiniz. Bu da, yapıtın roman olmaktan çıkıp tekdüze bir
anlatıya dönüşmesine neden olabilir. Mehlika Mete bu zorluğu aşmış, bir

solukta okunabilen bir yapıt çıkmış ortaya. Bu
akıcılığı sağlayan da kullandığı anlatım biçi-
mi. Olaylar iki kahramanın ağzından aktarılı-
yor. Anlatılanlar mektuplarla somutlanıyor, iç
konuşmalarla okurun anı yaşaması sağlanı-
yor. Romanda renk, koku, ses, tat çağrıştıran
sözcükler kullanılarak çok canlı betimlemeler
yapılmış. Özellikle tren ve gemi yolculuklarını
okurken kendinizi oradaki yolculardan biri
sanıyor, aynı sıkıntıları hissediyorsunuz.
Kitaptaki fotoğraflar ve harita da anlatılanlar-
daki gerçekliği görünür kılıyor. Yazarın dilinde
bugün çok fazla duymadığımız sözcükler var;
azade, asude, kıyas, evham, tevazu, ihtar,
muhafaza etmek, zira… Ancak bunlar öyle
doğal biçimde kullanılmış ki anlaşılırlığı boz-
muyor. Hatta anlatılan yılların Türkçesini yan-
sıtmak için izlenen bir yöntem gibi geliyor.

Mehlika METE AKTAŞ’77

Mehlika METE AKTAŞ’77

1977 yılında TED Ankara Kolejinden

mezun oldu. Hacettepe Üniver-

sitesinde İşletme Yönetimi Bölümünü

bitirdi.  Birbirinden farklı işlerde

çalışırken, İstanbul-Ankara Kolejliler

Derneğinde Genel Sekreterlik, Türkiye

Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfında

Proje Koordinatörlüğü yaptı. Marquez’in

Kırmızı Pazartesi romanından uyarlanan

filmi ilk kez izlediğinde edebiyatın

görselleştirilmesini heyecanla karşıladı.

Kitaplar ve uyarlama filmleri tutkuyla

takip etmeye, bir arşiv oluşturmaya

koyuldu. Sonunda, "Bir Kitap Bir Film"

adıyla hazırladığı köşeyi, Açık Radyo

dinleyicileri ile paylaştı. Edebiyatın

büyülü dünyasına duyduğu hayranlığın

gün geçtikçe artmasıyla yazmaya karar

verdi. Maya Yayınları tarafından basılan

ilk kitabı Matmazel Nina, Şubat 2011’de

raflarda yer aldı.
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Geçmişin Gölgesi

Bülent TANYOLAÇ’79

Aydoğan YAZICI

1965 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sürmene’de, liseyi İstanbul’da

okudu ve 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun oldu.

Askerlik görevini bitirdikten sonra 1989 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi Şir-

ketinde üretim mühendisi olarak göreve başlamış olup, halen Yapısal Montaj Müdür-

lüğü görevini sürdürmektedir. 

Bülent TANYOLAÇ ’79

1961 yılında Ankarada doğdu. İlkokula 1967 yılında ABD’nin Kansas eyaletinde

başladı. 1968 yılında Türkiye'ye döndükten sonra TED Ankara Kolejine devam etti.

1979 yılında mezun oldu. 1985 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1

yıl kadar Tüpraş Orta Anadolu Rafinerisinde Proje Mühendisi olarak görev yaptı. Asker-

lik hizmetinde K.K.K.lığı Bilgi İşlem ve Yazılım Şubesinde Program Subayı olarak görev

yaptıktan sonra 1987 yılında TUSAS Havacılık ve Uzay San. A.Ş.de çalışmaya başladı.

2007 yılından beri Airbus Military firmasında çalışmaktadır. 

G
eçmişin Gölgesi,  nükleer dene-
melerin perde arkasında yaşa-
nanlardan yola çıkarak, farklı
toplumları, farklı zamanları, farklı

olayları birbirine bağlayan hem macera hem
gerilim romanı olma iddiasındadır. Eserin
yaratılması sürecinde hem bilimsel konula-
rın ilginç yönlerine dikkat çekmek ve okuyu-
cunun bu konu üzerine düşünmesi amaç-
lanmış hem de sürükleyici bir anlatım tekni-
ğiyle okuyucunun kitaptan kopmaması
hedeflenmiştir. Okuyucu kitlesi olarak başta
düşünürken eğlenmeyi seven gençler
olmak üzere, yaratıcı bilimsel düşünceden
hoşlanan tüm okuyucular hedeflenmiştir.

Geçmişin Gölgesi inanılmaz bir olay
örgüsüne sahip. Dünyanın dört bir yanında,
farklı -gibi görünen- insanlarla ve olaylarla
gelişiyor ve son derece ustalıkla, sakince,
sanki hep oradaymışlar gibi birleşiveriyor.
Çok iyi işlenmiş ve neredeyse 100 yıla yayıl-
mış bir “Kelebek etkisi” romanı gibi; 1915’de

Ege Denizi’nde batan bir tekne dolusu
mayın ve silah, 1960’da Fransız Polinezya-
sı’ndaki ilk nükleer deneme, bundan 3 sene
sonra patlatılan ilk plütonyum bazlı bomba
ve takip eden yüzlercesi, ada halklarının
bilinçlenmesini sağlamaya çalışan idealist
bir doktor, büyük devletlerin çıkar oyunlarına
alet edilen koca bir halkın içinde kök salan
korku ve dehşet, Reis Ridak’ın olan biteni
sorgulayan, anlamaya çalışan oğlu
Mateo,1968 yılında Paris’te öğrenci hareket-
leri sırasında başlayan bir dostluk, Nazi
kamplarından kurtulmuş bir dava adamı,
2010 yılı, değişen roller, 2011 yılı, Yeni Zelan-
da buzullarında bulunan bir ceset ve bu
cesedin bulunmasını istemeyen Fransa
Hükümeti, su yüzüne çıkan gerçekler, Anka-
ra’da bir cinayet soruşturması ile gelişen ve
beklenmedik bir sona ulaşan olaylar zinciri.
Bunca olayın, gerilimi hiç düşürmeden ince-
likle ve ustalıkla bir araya getirildiği bu eseri
okurken çok keyif alacaksınız.

Eser Sahiplerinin Yayınları 

1. Ölümsüz Çağrı 

(roman, 1995, Gündoğan Yayınları, ISBN 9789755201238)   

2. Sonsuzluğun Sırrı 

(roman, 1997, Prospero Yayınları, ISBN 9753240368)
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E
ski bir otomobil dergisini aldık-
tan sonra içindeki otomobil
sevgisini fark eden Işık Önal
böylece hayatını yönlendirecek

olan bir hobiye sahip oluyor. İlk günler-
deki amatör ruhla bugün profesyonel bir
yaşam sürdüren Önal, imkanları doğrul-
tusunda modifiye ettiği araçlarla çeşitli
yarışlara katılıyor. Bir tuning firmasında
profesyonel olarak görev aldıktan sonra
kendisine ait IBS Motor Sports’u kuran
Önal, tuning konusundaki tecrübelerini
bizimle paylaştı.

Otomobillere olan tutkunuzla tanını-
yorsunuz. Bu tutkunuzdan biraz bah-
seder misiniz? Otomobili hobi olarak
seçmenizdeki sebepler nelerdir?

İlkokul yıllarında herkesin bir merakı
vardı. Kimi pul koleksiyonu yapıyordu,
kimi kartpostal, kimi kibrit biriktiriyordu,
benimse bir hobim yoktu ve bunun
eksikliğini hep hissettim. Günün birinde
Kocabeyoğlu Pasajı’nın altındaki kitapçı-
da eski bir Amerikan otomobil dergisi
buldum ve o an bir şimşek çaktı adeta.
1964-65 yıllarında başlayan bu ilgimden
sonra otomobiller, insanlardan sonra
hayatımın en önemli öğesi konumuna
geldi. Otomobillere olan ilgimin en
önemli etkisi ise mesleğimi seçmemde

oldu. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölü-
müne sadece otomobil merakım yüzün-
den başladım ve bitirdim diyebilirim. Bu
merakım okul yıllarında da kendini gös-
terdi ve ODTÜ’deyken Amatör Otomobil
Kulübünü kurdum, direksiyon maharet
yarışı adını verdiğimiz birkaç yarış düzen-
ledik, çeşitli yarışlara katıldım. Diğer bir
ifadeyle okuldaki derslerimden arta
kalan vaktimin çok ciddi bir bölümünü
otomobillere ayırıyordum. Ayrıca 1972
yılında Ankara’da kurulan TOK’un (Türki-
ye Otomobil Kulübü) kurucu üyelerinden
biri oldum. Okul bittikten sonra ise,
evlendim ve daha farklı sorumluluklara
sahip olunca birçok değişik iş dalında
çalıştım. En son TAİ’de 1997 yılında
Pazarlama Bölümü Şefiyken aldığım tek-
lif sonrasında tuning üzerine Ankara’da
bulunan bir firmanın Genel Müdürü ola-
rak işe başladım. Şu anda kapanan o fir-
ma ile 2000 yılına kadar profesyonel ola-
rak çalışmam sonrasında kendime ait
olan IBS Motor Sports’u kurdum ve ama-
tör bir ruhla profesyonel bir yaşam sürü-
yorum.

Tuning diğer bir adıyla modifikasyon
kavramını açıklar mısınız? 

Tuning birçok yerde yanlış kullanılı-
yor. Benim kişisel ifademe göre gerçek

anlamdaki tuning, otomobilde bir takım
pozitif değişiklikler yapılarak, onun bazı
fonksiyonlarını daha iyi hale getirmektir.
Basit bir örnekle otomobilin plastik olan
pedallarını metalleriyle değiştirmek,
görselliğin dışında pek bir şey ifade
etmez. Ancak sürücülerin kullanımına,
kişilerin güvenliğine teknik anlamda bir
şeyler katabiliyorsa yapılan değişiklikler
bence tuning diye adlandırılmalı. Diğer
türlü ülkemizde yaygın olduğu üzere
arabanın süspansiyonlarının alçaltıla-
rak, görünüş açısından birkaç güzellik
katmayı tuning olarak görmüyorum.

Tuningin temel özelliklerini bizimle
paylaşır mısınız, araçlarda hangi

değişiklik yapılabiliyor?
Tuning ile araçlarda yapılacak deği-

şiklikler bütçe ile alakalıdır ve bu bütçe-
nin bilinçli olarak kullanılması çok önem-
lidir. Bir araçta yapılan değişiklikleri, Hard
Tuning ve Soft Tuning olarak ana iki kalı-
ba yerleştirebiliriz. Soft Tuning’e IBS
Motor Sports olarak kendi yaptığım işi
gösterebiliriz. Aracın hava filtresini değiş-
tirerek, kısacası basit bir değişiklikle
motorun verimini arttırabiliyoruz. Günün
şartlarına, kullanıcının eğilimine bağlı ola-
rak değişmekle birlikte araçlarda %10 ile
%30 arasında bir yakıt tüketimi de sağla-
nıyor. Bu da hem yakıt tüketimi olarak
milli gelire katkı sağlıyor hem de 15
TL’den 70 TL’ye kadar olan ve belli bir
ömrü olan kağıt filtrelerin yerine 150-200
TL arasında ömür boyu kullanılacak
koton-pamuklu bir hava filtresine sahip
olunuyor. Diğer güzel bir tarafı da uzun
ömürlü olduğundan aracınızı değiştirdi-
ğinizde yeni aracınıza uymuyorsa, aldığı-
nız hava filtresini 2. el fiyatı üzerinden
değerlendirebiliyorsunuz. 

Hard Tuning ise ciddi bir iştir ve ciddi
bir mühendislik bilgisi gerektirir. Ülkemiz-
de maalesef birtakım yanlış uygulamalar
da var bu konuda. Eksantrik millerinin,
pistonların değişmesi, atmosferik normal
hava alan bir motorun aşırı beslemeli

Otomobil Tutkusunun Vazgeçilmezi

Tuning



yani turbo veya super chargera çevrilme-
si, blueprinting denilen hassas temizlik-
ler veya ince ayarlar yapılması gibi moto-
run indirilerek, baştan işlenmesi çalışma-
larına Hard Tuning diyebiliriz. Hard
Tuning’de gerçekleştirilen işlemler hayli
maliyetli olduğu için bunu hybrid, melez
yoldan yapılmasını uygun görmüyorum
ve bilinçli kişilerce uygulanmasını tavsiye
ediyorum. Bir de internet çok etkili bir
medya aracı, binlerce bilgiye ulaşılabili-
yor. Ancak bu bilgilerin arasından doğru
olanları seçmek de belli bir bilgi birikimi
gerektiriyor. Kulaktan dolma veya altında
imzası olmayan yazılardan edinme bilgi-
lerle tuning yapılmaması gerekir. Soft
Tuning’e örnek olarak gösterdiğim hava
filtreleriyle ilgili olarak dileyenler www.ibs-
motorsports.com’da yer alan “Sadece
Temiz Hava Mı?” başlıklı makalemi oku-
yabilirler.

Size göre ideal modifikasyon nasıl
olmalıdır, sade bir görünüm mü yoksa
gösteriş mi?

Aslında küçücük dokunuşlar çok şey
değiştirebilir. Arabanın rengine kontrast,
incecik bir çizgi sizin veya birçok kişinin
hoşuna gidebilir. Ben öyle görmesem de
günümüzde bu tür dokunuşlar tuning
olarak adlandırılıyor. Yapılan değişiklikler
belli bir mantık ve düzen çerçevesinde
yapıldıktan sonra her şey abartmak
değildir. Çok yaygın olduğu için bir de
süspansiyon sistemlerinde yapılan deği-
şikliklerden bahsetmek istiyorum. Teknik
olarak otomobili alçaltmak doğru bir
uygulamadır fakat ülkemizde bunun
negatif yönlerinin de olduğunu unutma-
mak lazım. Çukur ve bozuk yollar, hesap-
sızca yapılmış hız kesici tümsekler ani-
den karşımıza çıkabiliyor. Bu etkenler
alçaltılmış süspansiyona sahip bir aracın
öncelikle lastiklerine olumsuz etkilerde
bulunur. Çünkü alçak süspansiyonlar
daha sert yapıya bürünür ve yoldan aldı-

ğı etmenleri daha sert şekilde şaseye
yansıtır. Devamında otomobil deyim
yerindeyse dökülmeye başlar. Plastik
aksamından çeşitli titreşim sesleri duyu-
lur, torpido kapağı yere düşer, camlar
çalışmamaya başlar vb… Tıpkı ilaçların
yan etkileri gibi bunların hepsini iyi
hesaplamak ve en doğru tuningi uygula-
maktır önemli olan.

İleri Sürücülük Teknikleri Sertifikasına
sahip ve bu eğitimleri veren biri olarak
görüşleriniz nelerdir?

Araç kullanmak sürücünün psikoloji-
siyle, deneyimiyle, sakin olabilmesiyle
çok önemli ve dikkat gerektiren bir konu-
dur. Çünkü trafik 360 derece, her tarafınız
trafiğe dahil ve 50 KM hızla giden bir
araç bile oldukça fazla tehlike arz edebi-
liyor. İleri sürüş teknikleri bu bakımdan
önemli bir eğitim. Örnek olarak biz bu
kurslarda sürücüden, 50 KM hızla gider-
ken 6 metre önüne bir kamyon çıktığını
varsayarak manevra yapmasını istiyoruz.
Tabii biz bu kamyonu kukalardan oluştu-
ruyoruz ve çoğunlukla aracın kamyona
çarpmasıyla sonuçlanıyor test. Birçok
insana basit gelebilecek 50 KM hızda
bile… Zaman zaman fren yerine gaza
veya debriyaja basmak da insan hayatı-
nı kurtarabilir. Sonuç olarak her araç teh-
like yaratabilir, biri çok çabuk hızlanır, bir
diğeri 100 metre sonra hızlanır ancak
sonuçta hepsi belli limitlere ulaşabilir.
Dolayısıyla otomobilin bir limiti vardır; bir
de sürücünün yapabildiklerinin bir limiti.
Bu limitleri göz önüne alarak hangisi
daha aşağıdaysa ona göre araç kullan-
mak en doğrusudur.

TED Ankara Koleji ve Kolejin hayatınız
üzerindeki etkileri hakkındaki görüşle-
rinizi alabilir miyiz?

İlkokul ve Ortaokulu Ankara TED
Kolejinde okudum. Ortaokulun son sını-
fında sözel derslerimden ziyade sayısal
derslerim daha iyiydi. Bu nedenle Fen

Lisesi sınavlarına girdim ve Kolej’deki
sınıfımdan 3 kişiyle beraber Ankara Fen
Lisesini kazandım. Ancak Kolej’de 8
yılım geçti ve Kolejli kimliğimi her zaman
keyifle taşıdım. Yabancılarla ilk tanıştığım
ortamdır TED Ankara Koleji. 

Bizi ilkokul 5. sınıftan mezun eden
öğretmenim Rahime Önder ve gelebilen
19 sınıf arkadaşımla geçtiğimiz ocak
ayında benim çağrılarım sonucu bir ara-
ya geldik. Hayatımda en çok duygulan-
dığım toplantıdır diyebilirim çünkü ilk-
okuldan beri görüşmediğim arkadaşla-
rımla görüşme fırsatı yakaladım. Kolej bir
ekoldür, bugün tesadüfen de olsa “Ben
Kolejliyim” diyen birisiyle karşılaştığım
zaman, belirli ölçülerde aynı dili konuşu-
yoruz gibi geliyor bana ve keyif alıyorum
o birliktelikten…
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“İnternet çok etkili bir medya aracı, binlerce bilgi-
ye ulaşılabiliyor. Ancak bu bilgilerin arasından
doğru olanları seçmek de belli bir bilgi birikimi
gerektiriyor. Kulaktan dolma veya altında imzası
olmayan yazılardan edinme bilgilerle tuning yapıl-
maması gerekir.”

Enver Işık ÖNAL

Enver Işık Önal, 31 Mayıs 1954 tarihinde

Ankara’da doğdu. İlkokul ve ortaokul

eğitimini TED Ankara Kolejinde tamam-

ladı. 1971 yılında Ankara Fen Lisesinden

mezun oldu. ODTÜ Makina Mühendisliği

Bölümündeki lisans eğitiminin ardından

iş yaşamına başladı. Sırasıyla;  Kutlutaş

Makina A.Ş. - İmalat Mühendisi, Unitek

Mühendislik - Tasarım ve Kontrol Mühen-

disi, Gama Endüstri A.Ş. - Teklif Hazırla-

ma, Elginkan Holding - ECA Grubu -

Suudi Arabistan ve Orta Doğu Bölge

Müdürü, Gama Endüstri A.Ş. - Abu

Dhabi Ofis Müdürü, Önar İnşaat A.Ş. -

Genel Müdürü, Sangari İnt. A.Ş. İhracaat

Müdürü, Mega Müh. A.Ş. - Genel

Müdürü, TAİ /Türk Uçak Sanayii - İhracat

Departmanı gibi çeşitli pozisyonlarda

görev yaptı. Sarco Motorsport Ltd. Şir-

ketinde Genel Müdürlük yapmasının

ardından 2000 yılının mart ayında kendi

firması olan IBS Motorsport’u kurdu. 
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T
eknolojinin alıp başını gittiği
günümüzde bir gerçek var ki,
sanıyorum hiçbirimiz bunu
göz ardı edemeyiz;  çocukları-

mız tüm bu gelişmeleri bizlerden çok
daha yakın takip etme becerileri. Belki
teknolojik ortamlar için kurulan cümle-
lerden bizden daha çok sey anlıyorlar,
belki zaten o cümleler asıl onların anla-
maları için kuruluyor. Hepimizin için net
bir gerçek var ki, o da çocuklarımızın
teknoloji ve siber ortamda bizden çok
daha fazla söz sahibi oldukları. Konu-
nun uzmanları bile bu gerçeğin altını
çizmek istercesine,  kullandıkları tanım-
ları bu şekilde oluşturmuş; biz yetişkin-
ler siber alemde “Göçmen” olarak anı-
lıyoruz,  çocuklarımız ise bu ortamın
içine doğdukları için “Yerliler.” Yani
kısacası siber alem aslında onların
ortamı, bizler sonradan dahil olanlarız. 

Durum böyle olunca, bizler bu tek-
nolojik dünyada neler olup bittiğini
anlamaya çalışırken onlar zaten kulla-
nıcı olup çıkıyorlar karşımıza. Gerçi biz
yetişkinler de gayet başarılıyız,  bizi
yetiştirenlerin yanında. Çoğumuz ilişki-
lerimizi, işimizi hatta hayatımızı teknolo-
jinin bize sunduğu olanaklar sayesinde
kolaylaştırıyoruz. Giderek azalan vakti-
mizi, bankalarda ödeme kuyruklarında
heba etmiyoruz. İnternetten sağlayabil-
diğimiz maksimum faydayı hayatımıza
katmak için uğraşıyoruz. Hatta internet
ve bu tarz benzeri gelişmeler,  bizleri
büyütenlerin hayatlarında bile yer edin-
di. Onlarda artık bilgisayarlarından
gazetelerini okuyup, alışveriş sitelerin-
den keyifle alışverişlerini yapabiliyor.
Yani onlar da bu hızlı gelişmelere ayak
uydurmak için ellerinde geleni yapıyor-
lar. Bizler, onlara göre bir kuşak önde
olarak tabii ki daha fazlasını yapmalıy-
dık onlardan.  Tıpkı bizim çoçuklarımı-

zın bu alanda bizden iyisini yapma
gayretleri gibi. 

Aslında bizlerde çok sevdik siber
alemi. Biz de son yıllarda eski arka-
daşlarımıza Facebook  sayesinde
ulaştık, yıllara dayanamayarak biraz
aşınan ilişkilerimizi buralarda toparla-
yıp, Twitterdan günlük olaylar hakkın-
daki yorum ve düşüncelerimizi, neler
yaptığımızı, işimizi, eşimizi, ilişkilerimizi,
kimlerle nerelerde olduğumuzu  kolay-
ca ve keyifle paylaştık. Hatta hayli
hayatımıza girdi bu sosyal paylaşım
ağları, onlarsız olamamaya başladık.
Kahve sohbetlerimizin içeriği bile
değişti zamanla. Yeni çıkacak telefon
ya da bilgisayarın muhtemel özellikleri-
ni tartışmaya başladık. Bu bilgiler bizi
iyi hissettirmeye başladı çünkü hepsi
yeni, hepsi güncel ve teknolojik. Özel
tasarımlar, bu alandaki yenilikler, başa-
rı hikayeleri belki eskisinden daha çok
dikkatimizi cezbetmeye başladı. Kısa-
cası siber alemde biz de sanıldığından
daha fazla söz sahibi olduk çünkü
yaşadığımız, parçası olduğumuz
“Çağ”  bunu gerektirdi.

Bu alanda güncel kalmak, aslında
sadece çağı yakalamak adına olmadı.
Bizim daha önemli sebeplerimiz var
belki de. Belki en önemli sebebimiz de,
teknolojinin içine doğmuş “Yerli”
çocuklarımızın hayatlarından uzak kal-
mamak, onların dilinden anlayabilmek
ve her ortamda yaşadıklarını anlamlan-
dırabilmek. Tabi anlamakla birlikte,
koruma güdümüzde devreye giriyor.
Çocuklarımız için oluşturduğumuz,
onların her anlamda sağlıklı gelişimleri-
ni sağlamak adına kurduğumuz
güvenli dünyanın bir parçasında da,
artık çocuklarımızın sanal dünyaları var.
Buradaki tehlikeler, en az gerçek
hayatta temas ettikleri kadar tehlikeli.

Siber Alemde
ÇOCUKLARIMIZ

Özlem ERDEMCİ DOĞAN‘91

Psikolog
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Koordinatörlüğü
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Dünya üzerinde bu alanda yapılan araş-
tırmalara, yazılıp çizilenler bakıldığında
ise mesaj çok net: Çocuklarımız siber
alemde de korunmalı!

Peki, en kısa tanımı ile bilinçli koruma
nasıl olmalı? Bilinçli koruma tıpkı gerçek
hayatta olduğu gibi olmalı aslında.
Öncelikle onlara güvenerek ve kendileri-
ni gerçekleştirme ihtiyaçlarına saygı gös-
tererek. Siber alemde çoçuklarımıza
bilinçli kullanıcı olmaları aşılanarak baş-
lanmalı belki de işe.  Hatta bilinçli kulla-
nımla birlikte, bu ortamda kendilerini
koruma becerilerinin altı bolca çizilmeli.
Sosyal paylaşım sitelerinde kimlerle
arkadaş oldukları, en az gerçek hayatta-
ki arkadaşlıkları kadar önemsenmeli.
Yaşlarından büyük arkadaşlıkları, siber
alemde de dikkate alınmalı, neler paylaş-
tıkları konusunda çocuklarımızın bilinçle-
ri arttırılmalı. Bazı güvenlik ayarları yardı-
mıyla, paylaşımlarının yanlızca istedikleri
kişilerle sınırlanabileceği,  hem onların
hem de bizlerin hep aklımızda olmalı.
Yaşadıkları güzel anların hediyesi olarak

algıladıkları fotograflarını paylaşırken iki
hatta üç kez düşünmeleri gerektiğini
onlara anlatmamız çok önemli. Belki
sadece masum bir şaka olarak başlayan
gereksiz paylaşımların ya da yorumların,
karşı taraftaki arkadaşının canını nasıl
acıtabileceği, bu paylaşımların, tüm bilgi-
ler gibi çok hızla yayıldığı, bu bilgi ve pay-
laşımlara başka başka insanların da ula-
şabildiği hep tekrarlanmalıdır. 

Oynadıkları oyunların içerikleri özel-
likle dikkate alınmalı, bu oyunlar için
belirlenen yaş sınırlarına özen gösteril-
melidir. Televizyon başında çok zaman
geçirmeleri ve izledikleri programların
içerik olarak uygunsuz olması çoçukları-
mızı olumsuz olarak etkilediği gerçeğini,
günümüzde bilmeyen anne baba kalma-
mıştır. Bu bilimsel gerçekler daha da etki-
si artmış olarak bilgisayar için de karşı-
mıza çıkıyor. Sadece siber alemde ne
şekilde zaman geçirdikleri değil, “Çok
zaman” geçirmeleri de bizler için kaygı
uyandırmalı. Yaşıtları, arkadaşları, ailesi,
kısacası dış dünya ile kuracağı ilişkiler-

den sağlayacağı öğrenme belki de
çocuklarımızın kişiliğini şekillendirmede
en önemli yapı taşlarından biri. Bu tarz
gerçek ilişkilerinin yerini, sanal başka
dünyalarının almasına fırsat bırakılma-
malı. Yaşamın her alanında olduğu gibi
siber alemde de aşırılıklardan kaçınmak
belki de en koruyucu etken. Çoçukları-
mız, hepimizin göz bebekleri. Korurken
de onların gelişmeleri için alan bırakmalı,
onlarla oluşturacağımızın güven ortamı-
nın, her anlamda onlar için en etkili koru-
yucu zırh olduğunu aklımızdan çıkarma-
malıyız. Onların hayatlarının her aşama-
sında teknoloji hep olacak. Yeter ki “Ken-
dilerini korumasını bilerek” siber alemin
de tıpkı gerçek hayat gibi tadını çıkarsın-
lar. 

Özlem ERDEMCİ DOĞAN’91

1991 yılında TED Ankara Kolejinden

mezun oldu.  Ortadoğu Teknik Üniver-

sitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Hemen

peşinden Bilkent Üniversitesinden MBA

derecesini aldı. Sırasıyla, Savunma

Sanayi, Doğuş Holding bünyesinde

Eğitim ve Bilgi Teknolojileri alanında

hizmet veren bir firmada ve Şekerbank

TAŞ’de İnsan Kaynakları Yönetimi ve

Eğitim departmanlarında görev aldı.

Avrupa Birliği denetiminde yürütülen fark-

lı projelerde İnsan Kaynakları Uzmanı ve

Psikolog olarak çalıştı. Bunların yanında

çeşitli kurumlarda eğitmenlik yaptı. 2009

yılında Başkent Üniversitesi bünyesinde

Çocuk ve Aile Danışmanlığı Programını

tamamladı. Son iki yıldır TED Ankara

Koleji Vakfı Okulları Psikolojik Danışman-

lık ve Rehberlik Koordinatörlüğüne bağlı

olarak çalışmalarına devam etmektedir.
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Proje Yönetimi Danışmanlığı Alanında 
Türkiye’de En Çok Yatırım Yapan Kurum

H
er şey uluslararası arenada
birçok başarıya imza atmış
yönetim danışmanı Robert
(Bob) DeLeeuw’un 1991 yılın-

da Amerika Birleşik Devletleri’nin önde
gelen ticaret şehirlerinden New Jersey’de
danışmanlık şirketini açmasıyla başladı. Viz-
yonu uluslararası düzeydeydi. Ameri-
ka’da faaliyet gösteren şirketlerin kurum-
sal gelişimlerini, projelerinin yönetimini
ve birleşmelerini ya da günümüz tabiriy-
le evliliklerini yapıyordu. Zamanla ülke
genelinde ünü yayıldı, DeLeeuw (ABD)
ismi bir marka halini aldı. Ulusal olan şir-
ket, bir anda uluslararası kişilik kazandı.
Ardından başarılı CEO, Conversion Ser-
vices International (CSI - ABD) ile birleş-
ti. İngiltere, Almanya, İspanya ve Türki-

ye’de ofisleri açılırken, şirket 2004’te de
halka açıldı. DeLeeuw International
masasının başında ise Kolejli Levent
Erkan’88 bulunmaktaydı. DeLeeuw Inter-
national 2007’de WYG Group ile (İngilte-
re) birleşmesi üzerine, WYG’nin de üst
yönetiminde yerini alan Levent Erkan bu
görevine halen Türkiye ve Orta Doğu
Ülkeleri Sorumlusu, WYG Group’un
Kurul Üyesi olarak devam etmektedir.

DeLeeuw Türkiye Ofisi Kuruluyor

DeLeeuw, 2003 yılında önemli bir
karar aldı ve “Türkiye’nin Avrupa Birliği
sürecinde ihtiyacı olacak değişimlere
katma değer sağlayacağına inanarak
ofisini uluslararası fonları yöneten kurum-
ların Türkiye’de merkezi olan ve kamu
kurumlarının yer aldığı Ankara’da açma-
ya stratejik olarak karar verdi.” İlerleyen
zamanda DeLeeuw Danışmanları özellik-
le büyük ölçekli Uluslararası Fonlu AB
Projeleri’ndeki kaliteli uygulamaları ve
sonuçları ile tanınmaya başladı. 

İyi Bir Lider ve İyi Bir Eğitimci

2003 -2007 yılları arasında  DeLeeuw
International’ın Türkiye ofisi yüzlerce orta
ve büyük ölçekli uluslararası ve yerel
danışmanlık kurumunun önüne geçerek
kısa zamanda sektöründe lider konuma
geldi. Bir marka oluşmuştu. Bu durum
birçok Avrupa şirketinin ilgisini çekti.
Dünya çapında 30 ofisi ve yaklaşık 1500
danışmanı ile hizmet alanında dünyada
uygulanan AB Projeleri’nde lider konum-
da olan İngiltere merkezli WYG 2007’de

DeLeeuw International’ı satın aldı. Levent
Erkan bu birleşmeden sonra DeLeeuw’un
yöneticisi olarak devam ederken;
WYG’nin direktörleri arasına ve grup
yönetimine girdi. DeLeeuw/WYG olarak
Türkiye’de ve KKTC’de çeşitli bakanlıklar,
belediyeler, sivil toplum kurumları ve özel
sektör ile beraber çok ciddi ölçekte pro-
jeler uygulandı. Proje uygulamalarının
dışında Erkan; New York’tan döndükten
sonra Şırnak’tan İstanbul’a kadar proje
yönetimi konusunda 1.000’in üzerinde
kişiyi eğitti. Erkan’ın başlattığı eğitimler
ile çeşitli projeler altında toplamda
40.000 üzerinde kişi eğitildi. 

TED Ankara Koleji Mezunları Her
Platformda Kendilerini Gösteriyor-
lar

Türkiye’ye tanıtılan DeLeeuw isminin
sektördeki saygınlığı WYG tarafından
hep korundu ve değiştirilmedi. Ancak
2011’de taze bir başlangıçla, saygın
DeLeeuw International isminin WYG
International olarak değiştirilmesi konu-
sunda karar alındı ve şimdi bu markanın
geliştirilmesi üzerine çalışmalar başladı.
Son 4 senede danışmanlık alanında Tür-
kiye’de en çok yatırım yapan kurum
konumunda liderliğini devam ettirirken
aynı zamanda da hizmet alanında AB
projelerinde en çok projeyi tamamlayan
firma konumuna geldi. 2011 yılında Tür-
kiye’deki 50 tam zamanlı çalışanı ve
200’e yakın proje bazlı danışmanı ile tek-
nik destek projelerini yürütüyor, liderliğini
son 5 senedir sektöründe devam ettiri-

WYG International

Levent ERKAN’88

“TED Ankara Koleji Mezunları her platformda kendilerini
göstermeye devam ediyor. Çalışanlarının üçte birini TED
Ankara Koleji Mezunları’nın oluşturduğu ve Levent
Erkan’88’in başında bulunduğu kurum son 4 senede 10
kat büyüme gösterdi.”
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yor. Çalışanlarının üçte birini TED Ankara
Koleji Mezunlarının oluşturduğu bu kalite-
li takımda,  TED Ankara Koleji Mezunları
her platformda kendilerini göstermeye
devam ediyor. Kurum son 4 senede 10
kat büyüme gösterdi ve Türkiye’de güçlü
bir ofis kuruldu. İngiltere merkez ofisi, şir-
ketin tüm çerçeve projelerinin Brüksel
yerine Ankara’dan yönetilmesine karar
verdi. Şimdi Türkiye’den, Afrika, Orta
Asya ve Balkan’lardaki AB fonlu projeler
de yönetilmekte. 

İnsan Odaklı Projeler

Kuruluşundan bu yana insan odaklı
projelere imza attıklarını ifade eden Erkan
10 sene önce ilk sektöre girişleri ile karşı-
laştırıldığında proje ve yönetim konuların-
da Türkiye’de de çok daha sistematik ve
metodolojik olumlu gelişmeler olduğunu
kaydediyor. Türkiye geneline bakıldığında
sadece projelerle ilgili değil, kendi sektö-

ründe de insan kaynağına bu kadar faz-
la yatırım yapan başka bir şirket olmadı-
ğını ve hedeflerinin bölgede daha güçlü
olmak olduğunu söylüyor Erkan; “Biz
hem teknik hem sosyal içerikli projeleri
kolaylıkla uygulayabiliyoruz ve oluşturdu-
ğumuz sistem aracılığıyla bütün projele-
rimizi web üzerinden de takip edebiliyo-
ruz. Burada da hem Amerika Merkezli
PMI’ın hem de AB’nin PCM metodolojile-
rinin karması olan kendimize ait yarattığı-
mız metodolojileri uyguluyoruz. Bunlar
bizim sektör içinde kendimizi farklılaştır-
dığımız alanlar oldu ve bu alanlarımızı
yenilikçi araçlar ile geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Türkiye ve bölgesinde daha kaliteli
proje uygulamalarına, özellikle hem sos-
yal içerikli hem de teknik alanda, bizim
de bir nebze katkımız olduğunu gördü-
ğümüz zaman çok büyük mutluluk duyu-
yoruz.”

Levent ERKAN’88

1988 yılında TED Ankara Kolejinden mezun

oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya

Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Amerika Bir-

leşik Devletleri Southern Illinois Üniver-

sitesinde Ekonomi alanında yüksek lisan-

sını tamamladı. Bölümünü ikincilikle bitiren

Erkan’ın, Amerika’da okurken çok farklı

alanlarda iş tecrübeleri oldu: Üniversite

araştırma asistanlığı, eğitmenlik, restoran-

larda garsonluk, yemek organizasyonlarında

servis hizmetleri, turizm acentalarında bilet

kesmek gibi. Tam zamanlı profesyonel

olarak Bank of America’da NationsBank -

Boatmen’s Bank’in Birleşme Projeleri’nde

çalıştı. Ardından DeLeeuw Yönetim Danış-

manlığı Şirketi ile tanıştı ve sırası ile St.

Louis, Miami, Ft. Lauderdale, Jacksonville,

Charlotte, Richmond, New Jersey ve New

York’ta 15’in üzerinde uluslararası Proje’de

Amerika’da farklı eyaletlerde çalıştı.

DeLeeuw yöneticiliği esnasında oluşturu-

lan TED / DeLeeuw /WYG Konsorsiyumu ile

2008-2010 senelerinde; TED’in en büyük

AB Projesini (Jean Monnet Programı) uygu-

ladı. Türkiye’de farklı yerlerden seçilen yak-

laşık 200 öğrenciye, bu dönemde AB

Ülkelerindeki ileri gelen üniversitelerin mas-

ter bölümlerinde burs verilmesini sağlayan

projeyi DeLeeuw Proje Yönetim Ekibi ile

beraber uyguladı. Bu projeyi TED’in lider-

liğinde yöneten DeLeeuw ve WYG, TED

yöneticileri ve DeLeeuw ekibinin uzman-

larının beraber yakın çalışmaları sonucun-

da çok başarılı bir projeye dönüştürdü. Şu

an TED Yükseköğrenim Vakfı Denetim

Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte-

dir.
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Türk Yöneticilerin 
Kilit Noktalarda Bulunması 
Yatırım Fırsatlarını Arttırıyor

T
ürkiye’de tamamladığı lisans
eğitiminin ardından kariyerini
yurtdışında devam ettiren Ser-
dar ÇETİN’94, Avrupa’nın finans

başkenti olan Londra’da Özel Sermaye
Fonu Yönetimi ile telekomünikasyon, yer
altı kaynakları, bankacılık gibi sektörler-
de faaliyet gösteriyor. İş hayatının yanı
sıra sporu, vazgeçilmez bir yaşam şekli
haline getiren ve eski bir milli atlet olan
Serdar Çetin, çalışmalarına ilişkin detay-
ları ve TED Ankara Kolejinin kendisine
kazandırdığı zengin spor kültürünü anlattı. 

Kariyerinize yurt dışında devam etme
kararınızda hangi faktörler etkili oldu?

Esasında yurtdışına çıkmama biraz
tesadüfler sebep oldu. Atletizm yaptığım
dönemlerde Belçika’da yaz aylarımı
geçirip, yarışmalara katılıyordum. Bu
süreçte Fransızca öğrenmeye başla-
dım. Türkiye’ye dönüşümde Fransız Kül-
tür’e kayıt oldum ve şans eseri Fransız
Kültür’deki hocamın Fransa Eğitim Ata-
şesi olması beni, Fransa’da
master yapma fikrine yöneltti.
Ben de Paris’teki  - gençliği-
min verdiği heyecanla Paris
ve yurtdışında yaşayacak
olmak bana çok cazip gelmiş-
ti- Fransa ve dünyada sayılı
işletme okullarından biri olan HEC’e
başvurdum. ODTÜ inşaattan çok değer-
li hocam Erhan Karaesmen de bu konu-
da beni teşvik edip, destek oldu. Paris’te
eğitimime devam ederken Londra’da bir
sene süre ile BNP Paribas Bankasının
Fon Yönetimi Bölümünde staj yapmam
sonrasında finans sektöründe kalmak
istediğime karar verip, mezuniyet sonra-
sı Avrupa’nın finans başkenti olan Lon-
dra’ya yöneldim.

Özel sermaye fonu yöneticisi olarak
hangi görevlerde bulunuyorsunuz? İş
ortaklarınızdan bahseder misiniz?

Yaptığım işi bir cümle ile özetlemek

istersek şöyle açıklayabilirim: Şirket satın
alıp, içine ortalama beş sene süreyle
yatırım (bilgi veya sermaye yatırımı)
yaparak değerini artırmak ve değerlenen
şirketi değerlenmiş olan fiyatından yeni
bir alıcıya devretmek. 

İşimi yaparken üç aşamada çalışıyo-
rum: Bunlardan ilki yatırım fırsatlarının
bulunması ve yatırımın yapılması. Bu
konularda değerlendirmemi yaparken
aşağıda sıraladığım noktalara dikkat edi-
yorum:
1. Hangi ülkeye, hangi sektöre ve hangi
şirkete yatırım yapmalıyız? 
2. Bizim istediğimiz senaryolara uygun

sirketleri nerelerde bulabiliriz. Talebimize
karşılık arz nerede? 
3. Sirket sahibi neden şirketini satmak
ister?
4. Şirketi uygun fiyata satın alabilir
miyiz?
5. Bizim katma değerimiz ne olur?
6. Hukuki ve vergi yapılandırmasını nasıl
yapmalıyız?

İkinci aşama yatırımın yönetilmesi
aşaması ve ben bu dönemde şirket
stratejisinin belirlenmesi, stratejiyi ger-
çekleştirmek için gerekiyorsa profesyo-
nel yönetici seçimi ve onların işe alınma-
sı, uluslararası standartta şirket yönetim
modelinin çizilip uygulanması, şirketin
optimum sermaye yapısının sağlanma-
sı, bütçe planlaması ve bütçe hedefleri-
nin gerçekleştirilmesinin takibini yapıyo-
rum. İkinci aşama şirketin değerlenmesi
ve yatırımımızın bize kazanç sağlaması
konusunda belki de en önemli aşama.

Üçüncü aşama ise yatırım yapılan
şirketin satışı. Bu dönemde
ise şirket satışı için doğru
zamanın belirlenmesi ve şir-
ketin en iyi şekilde yeni yatı-
rımcılara pazarlanması ve
sunulması gerekiyor.

Yatırım sürecinin farklı
aşamalarında birçok iş orta-

ğı ile çalışıyoruz. Özetlemek gerekirse
yatırım bankaları, denetim firmaları,
hukuk büroları, PR şirketleri, stratejik ve
operasyonel danışma şirketleri ve insan
kaynakları firmalarından yardım alıyoruz.

Telekomünikasyon, mobil iletişim, yer
altı kaynakları, bankacılık gibi oldukça
çeşitli alanlarda faaliyet göstermeni-
zin avantajları nelerdir?

Sektörel risklerin dağıtılması en
büyük avantajlardan biri. Gelişmekte
olan piyasalara konsantre olan bir yatı-
rımcı olduğum için bu sektörlere doğal
bir eğilimim söz konusu oldu. Gelişmek-

“Ülkemizdeki finansal istikrar ve
büyüme potansiyeli adeta bir mık-
natıs gibi yeni fonları çekmektedir.”

Serdar ÇETİN’94
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te olan ülkelerde gerek bankacılık gerek-
se telekomünikasyon sektörleri, ekono-
mideki büyüme hızını yatırımcılara yansı-
tıyor ve dolayısıyla cazip bir yatırım fırsa-
tı sunuyor. Yer altı kaynaklarına yönel-
mem ise, son yıllarda eşimin aile şirketi-
ne verdiğim destekten dolayı oldu.

Dünya genelinde özellikle 1980’li yıl-
larda artarak devam eden globalleş-
me ve finansal liberalizasyon süreci-
nin günümüze yansımaları sizce nasıl
olmuştur?

Gelişmekte olan piyasalar için pozitif
olmuştur. Sermaye akımı, teknoloji trans-
feri, yeni yatırım ve büyüme fırsatları glo-
balizasyon sayesinde bu piyasalara hızlı
giriş yapmıştır. Gelişmiş ülkelerde ise
kısıtlı olan pazarlarının genişlemesi ile
kazanç artışı sağlanmıştır. Bu ekstra
kazançlar sonucunda ise iç tüketim, fiyat
artışı baskısı olmadan canlanmış ve eko-
nomik büyüme yaratmıştır. Ama her
gülün bir dikeni vardır. Globalizasyonun
dikeni de gelir dağılımında eşitsizlik,
gelişmiş ülkelerde üretimin baltalanması
ve kronik işsizlik olmuştur. 

Özel sermaye fonlarının Türkiye’deki
konumu ve geleceği hakkında düşün-
celeriniz nedir?

Özel sermaye fonları Türkiye’de
diğer iş kolları gibi hızlı bir gelişim gös-
termektedir. Ülkemizdeki finansal istikrar
ve büyüme potansiyeli adeta bir mıknatıs
gibi yeni fonları çekmektedir. Son yıllarda
gerek Türkiye bazlı gerekse yabancı özel
sermaye fonlarının Türkiye’ye artan mik-
tarda yatırımı oldu. Ben bu miktarın çok
üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum.
Bunun için ülkemizin kredi notu yükselişi-
nin devam etmesi ve yatırımcıların para
kazanmaya devam etmeleri gerekmek-
tedir. Son dönemde Texas Pacific
Grup’un Mey içkideki yatırımını Diageo’ya
karlı bir fiyattan satması sektör açısından
iyi bir örnek olmuştur.

Yurt dışındaki Türk yöneticilerin, ülke-
mize yatırım çekmedeki rolleri neler-
dir?

Pozitif ve önemli bir rol oynamaktadır.
Türkiye’deki yatırım fırsatlarının birinci
elden anlatılması ve sermaye akışında
Türk yöneticilerin kilit noktalarda bulun-
ması yatırım fırsatlarının cazibesini ve

inandırıcılığını kesinlikle artırmaktadır.
Buna paralel ülkedeki finansal istikrarın
devamı ve yatırımcı için olmazsa olmaz
olan sağlam bir hukuki yapı, Türk yöneti-
cilerin işini kolaylaştırmaktadır. Bunlara
ek olarak Türk yöneticilerin, Türk serma-
yesinin dışa açılmasındaki katkısını da
göz ardı etmemek gerekir. Ben de bu iki
konuda elimden geleni yapmaya çalışı-
yorum.

Özel uğraşı alanlarınız nelerdir? Eski
milli atlet olduğunuzu biliyoruz, dere-
celerinizi anlatır mısınız?

Spor benim için bir vazgeçilmez bir
yaşam şekli. Sporculuğum ve spor
aşkım öncelikle aileden geliyor. Babam
1950’lerin sonunda Kolej takımında bas-
ketbol oynamış. Annem eski milli atlet ve
bir dönem Kolej okul atletizm takımını
çalıştırmıştı. Kolej’in öğrencilerine kazan-
dırdığı zengin spor kültürü, Koleji farklı
kılan özelliklerden bir tanesi. Ben de bu
süreçte ilkokuldan lise son sınıfa kadar
Kolej takımında atletizm yapma olanağı
buldum. İlkokullar Ankara üçüncülüğü ile
başlayan maceram 800 metre dalında
Türkiye şampiyonluğu, genç milli takıma
seçilmem ve Avrupa Genç Kulüpler
şampiyonu olmamla devam etti. Atletizm
serüvenimin belki en anlamlı yarışların-
dan biri 1993 yılında liseler Ankara şam-
piyonasında 4x400 metre bayrak yarışı
olmuştur. Biliyorsunuz bayrak yarışları
bireysel bir spor olan atletizmde takım
ruhunun ön plana çıktığı bir yarışmadır.
Benimle birlikte Tonguç Öztek, Nadir
Akalın ve Ali Osman Örs’ten oluşan Kolej
takımımız Ankara şampiyonu olmuş, üni-
versite sınav mücadelesi verilen zor
dönemlerde yapılan fedakârlıkların karşı-
lığını almıştır. Bu süreçte bana her alan-
da destek olan değerli hocamız Günal
Ensari’yi de anmayı ve ona tekrar teşek-
kür etmeyi bir borç bilirim. Günal hoca
aynı zamanda Londra’da Merrill Lynch’te
işe girerken bana referans veren kişiler-
den biridir. Son birkaç senedir amatör
olarak koşmaya devam ediyorum. Her-
gün evden işe koşarak gidip gelmek
hem fiziksel hem de psikolojik olarak
yoğun hayat temposunda bana sonsuz
destek oluyor. Yakınlarda katıldığım
büyük yarış 2011 Nisan ayında düzenle-
nen Londra Maratonu oldu. 35,000

koşucunun yaydığı enerji ve yol kenarın-
da tanıdıklarını destekleyenler inanılmaz
bir atmosfer yaratmıştı. Böyle bir organi-
zasyona katılmayı herkese tavsiye ede-
rim. İstanbul’da her yıl ekim ayında
düzenlenen Avrasya Maratonu da bu
nitelikte bir organizasyon.

Kolej ve Kolejdeki yıllarınız sizin için
ne ifade ediyor?

Ortaokulda oynadığımız hem eğlen-
celi hem de spor salonu parkelerinin
temizlenmesine büyük katkıda bulunan
meşhur ‘Yengeç Futbolu’ Kolej’in, benim
için unutulmazları arasındadır. Şaka bir
yana, çıkar ilişkisine dayanmayan Lon-
dra’da da devam eden dostluklar,
Kolej’de alınan kaliteli eğitim ve belkide
en önemlisi kazandırdığı geniş vizyon
benim için Kolej ruhunu tarif eder. Aynı
zamanda Kolej benim için babamın oku-
lu, benim, kardeşimin ve belki de çocuk-
larımın okulu, hayata ortak bakışımızdır.
Belki de birçok mezunun aksine, okulun
yeni kampüsünün gelişen ve değişen
eğitim düzenine ayak uydurmak ve en
önde devam etmek açısından hem
öğrenciler hem de mezunlar için çok
olumlu olduğu kanaatindeyim.    

Serdar ÇETİN’94
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Kolej’in En Uzun Süre Görev Yapan ve En Sevilen
Hocalarından Biri…

İNAL MAĞNET

3
6 yıl boyunca Müdür Mua-
vini ve Coğrafya Öğret-
meni olarak TED Ankara
Kolejinde görev yapan

İnal Mağnet; samimi, ilkeli, sıcak-
kanlı, yüreği insan sevgisiyle dolu
bir insan…

Tam 69 yıl önce 1942 yılında
ilkokula kaydolarak Kolej’e ilk adı-
mını öğrenci olarak atmış İnal
Mağnet ama ailesinin taşınması
üzerine ilkokulun ardından
Kolej’den ayrılmak zorunda kal-
mış.  Ancak yıllar sonra bir kez
daha yolu Kolej’e düşmüş Mağ-
net’in;  kız kardeşi 1964-65 yılın-
da, kız kardeşinin oğlu ise 1983-
84 yılında Kolej’den mezun
olmuş. Aynı zamanda milli bir atlet
olarak Türkiye birinciliklerine imza
atan Mağnet, 1964 yılında Ziya
Gökalp’teki TED Ankara Kolejinde
Müdür Muavini olarak göreve
başlamış ve bir gün bile devam-
sızlık yapmayacak kadar kararlı,
ilkeli duruşuyla 2000 yılına, diğer bir ifa-
deyle Kolej’in İncek Kampüsü’ne taşın-
masına kadar görevine devam etmiş.   

Emekli olduktan sonra Esenboğa
yolu üzerinde bir çiftlik evinine yerleşen
İnal Mağnet’le Kolej anılarını konuşmak
üzere İncek Kampüsü’nde buluşuyoruz.
Yıllara meydan okuyan görüntüsü ve
insana güven veren duruşuyla karşılıyor
bizi; son derece sıcak ve samimi… O
kadar çok anısı var ki belleğine üşüşen;
nasıl sıraya koyup anlatacağının daha
doğrusu yeterince anlatamamanın telaşı
var üzerinde. Hangisini anlatacağına bir
türlü karar veremiyor önce.  Bir süre
susuyor, uzaklara dalıyor, gözleri buğulu,
sanki o günleri yeniden yaşıyor gibi…
Konuşmaya başlıyoruz;  en çok 1940’lı
ve 1970’li yıllara ait anılarını paylaşıyor
bizimle bir de öğrencileriyle kurduğu tat-
lı-sert ilişkileri…

36 Senelik Görev Hayatında Tatlı-
Sert İlişkiler

Herkesin hayatında derin izler bırakan
dönemler vardır. İnal Mağnet’in hayatında
da Kolej’de öğretmenlik yaptığı dönem-
ler, unutulmaz anılarla birlikte derin izler
bırakmış. Öğrencileri Mağnet’in hayatın-
da ne kadar önemliyse İnal Hoca da
öğrencilerinin hayatında o kadar önemli
rol oynamış; görev yaptığı 36 yıl boyunca
mezun olan 18.000 öğrencisiyle teker
teker vedalaşarak her bir öğrencisinin
gönlünde adeta taht kurmuş. İnal Hoca,
öğrencilerin kendisinden hem çok çekin-
diklerini hem de ilgisinden dolayı saygı
ve sevgi duyduklarını belirterek o günle-
re dair şunları söylüyor:  “1973-74 yılla-
rında mezun ettiğimiz öğrencileri unut-
mam mümkün değil. Öğrencilerime, bir
öğretmenin ötesinde bir ağabey, bir dost
gibi yaklaşırdım.  Görev yaptığım sürece

kimseye haklarını yedirtmedim.
Her öğrencime aynı mesafeyle
yaklaşırdım ancak bazı öğrenci-
lerimle aramda çok da güçlü bir
bağ kurulurdu. İşte bu yüzden
mezuniyet törenleri benim için
zor anlardı.”

Öğrencilerle ilişkilerinin her
zaman tatlı-sert olduğunu belir-
ten İnal Hoca, her fırsatta öğren-
cilere değer verdiğini gösteren
davranışlar sergilediğini, tüm
öğretmenlerin de öğrencileriyle
bu tür ilişkiler kurması gerektiği-
ni vurgulayarak bir örnek veri-
yor: “Öğretmen sınıfa girdiğinde
tüm öğrenciler ayağa kalkar ve
öğretmenler de umursamaz bir
şekilde, ‘Günaydın, otur’ der.
Oysa ben, 36 senelik öğretmen-
lik hayatım boyunca her zaman
sınıfa döndüm; ‘Ooo, maşallah
bu gün ne kadar güzelsiniz.
Niyazi sen kilo mu aldın?’ tarzın-
da davranışlar sergiledim.  Bu

tür davranışlar öğrenci için çok mühim-
dir. Koridordan geçerken öğrencinin
omzuna elini koyarak ‘Nasılsın canım, iyi
misin’ demek çok şey ifade eder onun
için. Dolayısıyla bu sebeplerden ötürü
öğrencilerim beni severlerdi. Fakat sev-
meyenler de illaki vardır. Olmaması
mümkün mü?.. 

Bir Öğrenciyi Kazanmak…

Öğrencileriyle ilgili ciltler dolusu kitap
yazacak kadar çok anı biriktirdiğini vur-
gulayan İnal Hoca, önemli bir noktaya
dikkat çekerek; ‘Ben onlar için en iyisini
istiyordum’ diyor.  Bu düşünceyle yeri
geldiğinde kızarak, yeri geldiğinde ise
moral vererek öğrencilerine her konuda
yardımcı olmaya çalıştığını belirten İnal
Hoca, okuldaki haylaz öğrencilerden biri-
ni nasıl kazandığına dair anısını bizimle
paylaşıyor: “Okulun kurallarına göre
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“Çok büyük başarılar yakaladı bizim öğrencilerimiz. Türkiye
birincilikleri ve çeşitli dereceler… Dolayısıyla Kolejliler olarak
hep bir adım öndeydik.”

öğrencilerin saçlarını belli uzunlukta kes-
tirmeleri gerekirdi. Bazı öğrenciler de
saçlarını kestirmezlerdi. Bu öğrenciler-
den birinin babası okula geldi ve ‘İnal
Hocam, bizim çocuğa laf geçiremiyo-
rum, bir türlü saçlarını kestiremiyorum,
ne olur buna bir çare bulun’ dedi. Aynı
gün saat 16:00’da okul çıkışı Gazi
Osman Paşa’daki evlerine gittim. Saat
dört buçuk gibi kapıyı çaldım. Kapıyı
açan öğrencim karşısında beni görünce,
rengi attı duvar gibi oldu. ‘Yarım saat
süren var, okulun istediği gibi saçlarını
kestirip gelmeni istiyorum, seçim senin’
dedim. Ertesi gün babası okula geldi;
‘İnal Hocam büyüksünüz, gelin size bir
sarılayım’ dedi ve o günden sonra
öğrencimle aramızda çok güzel bir dost-
luk bağı kuruldu.”

Devamsızlık Yapmama Rekoru 

Milli atlet olan İnal Mağnet’in atle-
tizmdeki derecelerinin yanında TED
Ankara Kolejinde de ilginç bir rekoru
bulunuyor. Görev süresi boyunca her
sabah erkenden okulda olan ve bir gün
bile devamsızlık yapmayan İnal Hoca bu
konudaki duyarlılığını şu sözlerle ifade
ediyor:  “36 sene boyunca her sabahları
saat yediyi çeyrek geçe okulda oldum.
Bırakın Türkiye’yi dünyada bile bunun bir
örneği yoktur ve bundan dolayı kendim-
le övünüyorum. Bu bakımdan birçok
rekor bendedir; Müdür muavinliği rekoru,
devamsızlık yapmama rekoru… Şayet
ben bu özveriyi gösteriyorsam, öğrenci-
lerimden hatta diğer öğretmenlerden de
devamsızlık yapmamalarını isteme hak-
kım olduğunu düşünüyorum.” 

TED Ankara Kolejinde öğretmenler
arasındaki bağların da oldukça kuvvetli
olduğunu belirten Mağnet, aralarındaki
dayanışmayla ilgili bir anısını aktarıyor: 
“ Biz öğretmenler olarak,  aramızdaki iliş-
kiler gayet samimi ve  güzeldi. Ziya
Gökalp’teki binamızı 1970’li yılların
sonunda yaşanan sel sonucu su bastı ve

çok zor günler yaşadık.
İşte o zaman anladım,
bu okulu ne kadar çok
sevdiğimi. Kulakları çın-
lasın Müzik Hocamız
Nevzat Bey ve birkaç
arkadaş paçalarımızı
sıvayarak sel sularının
içine daldık piyanoyu
kurtarabilmek için,
sudan etkilenebilecek
bütün eşyaları omzu-
muzda taşıyarak yukarı
katlara çıkardık.” 

İnsanlar Çoğaldıkça
Dünya Bozuluyor

Çevre kirliliğine, çar-
pık yapılaşmaya karşı
son derece duyarlı bir
insan İnal Hoca. İşte
belki bu yüzden bir
anda 1940’lı yıllara gidi-
yor, o zamanki şehir
görüntüsüyle bugünkü
görüntüyü kıyaslıyor: “TED Ankara Kole-
jinin lise binasının olduğu yerde binalar
yoktu. Amerikalılar beyzbol oynardı ora-
da. Biz de tıfıl böyle eğri bacak çirkin
adamlar, topu kim daha evvel kapacak
diye koştururduk. Yine o yıllardan hatırla-
dığım, kelebek fırtınaları olurdu. Milyon-
larca kelebek Bülbülderesi’nden geçer-
di. Milyonlarca kelebek muhteşem bir
görüntüyle geçerken bizler de izlerdik
tabiatın bu güzelliğini. Şimdi Bülbüldere-
si ev, apartman dolu. O zaman bir tane
ev dışında hiçbir yapılanma yoktu. Size
belki inanılmaz gelir ama teneffüslerde
çıkar, İncesu’da iple balık avlardık. Şimdi
o balıkların yüzdüğü yerde neler yüzüyor,
takdiri sizlere bırakıyorum. Yaban ördek-
leri gelip su içerlerdi oradan ve biz yine
zevkle izlerdik. Hocalarım bana kızarlardı
çünkü üstüm başım sırılsıklam derse
girerdim; ‘İnal yine mi balık yakaladın!’
diye. O günler inanılmazdı ve belki de

şimdi hiç şahidi kalmamıştır. O zamanla-
rı ve şimdiki zamanı kıyaslayınca anla-
dım ki; insanlar çoğaldıkça dünya bozu-
luyor.”

Hep Bir Adım Öndeydik

TED Ankara Kolejinin son derece
başarılı öğrencilere sahip olduğunu ve
eğitim kalitesiyle her zaman öncü olduk-
larının altını çizen İnal Hoca, o başarıların
devam ettirilmesini diliyor; “Ziya
Gökalp’teki binamızdaki anılarımız ve
hatıralar benim için bambaşka. Tabii
sonradan İncek Kampüsü’nü de benim-
sedim. Gönül istiyor ki o devirden daha
iyi olsun burada yaşanan anılar. Bir de
başarı boyutundan bahsetmek lazım.
Şimdiki durumu bilmediğim için bir şey
söyleyemem ama 1970’li yıllarda ve son-
rasında çok büyük başarılar yakaladı
bizim öğrencilerimiz; Türkiye birincilikleri
ve çeşitli dereceler… Dolayısıyla hep bir
adım öndeydik.” 
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Burslu öğrencilerimizin başarısıyla 
gurur duyuyoruz!
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1997’den bu yana verilmekte olan
“TED - Prof. Dr. Rüştü Yüce Başarı Ödül-
leri”, 26 Eylül’de düzenlenen bir törenle
sahiplerini buldu. Bu yıl “Meslekte Başa-
rı Ödülü”ne Prof. Dr. Polat Gülkan, “Spor-
da Başarı Ödülü”ne Galatasaray Spor
Kulübü Basketbol Takımı Oyuncusu Fur-
kan Aldemir ve Optimum TED Ankara
Kolejliler Spor Kulübü Bayan Basketbol
Takımı Oyuncusu Özge Yavaş layık
görüldü. “Eğitimde Başarı Ödülü” ise
LYS’ de TED okulları arasında alanların-
da en yüksek puanı alan öğrencilerden
Özge Berna Gültekin, Anıl Öztürk, Cansu
Kabar ve Berke Noyan Karagöz’ün oldu.

Türk Eğitim Derneği’nin uzun yıllar
Genel Başkanlığı’nı yapmış olan Prof. Dr.
Rüştü Yüce, ölüm yıldönümü olan 26

Eylül 2011 tarihinde ailesi, yakınları ve
Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üye-
lerinin katıldığı bir törenle mezarı başında
anıldı.

Prof. Dr. Rüştü Yüce’nin Türk eğitim
ve sporuna yaptığı hizmetlerin anılması,
adının yaşatılması, bu konuda genç
kuşaklara örnek olması ve gençlerin teş-
vik edilmesi amacıyla Türk Eğitim Derne-
ği tarafından üç dalda verilen “TED -
Prof. Dr. Rüştü Yüce Başarı Ödülleri” ise
yine 26 Eylül Pazartesi günü Türk Eğitim
Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen
bir törenle sahiplerini buldu:

Sporda Başarı Ödülü 

Sporda Başarı Ödülü jürisi tarafından
bu yıl “TED-Prof. Dr. Rüştü Yüce Sporda

Başarı Ödülü”ne, basketbol alanındaki
önemli başarıları, gelecek nesillere örnek
teşkil etmeleri ve Türk Milli Basketbol
Takımlarında önemli sorumluluklar alabi-
lecek nitelikte olmaları nedeniyle Opti-
mum TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü
Bayan Basketbol Takımı Oyuncusu Özge
Yavaş ve Galatasaray Spor Kulübü Bas-
ketbol Takımı Oyuncusu Furkan Aldemir
layık görüldü. 

Meslekte Başarı Ödülü

Meslekte Başarı Ödülü jürisi tarafın-
dan bu yıl “TED Prof. Dr. Rüştü Yüce
Meslekte Başarı Ödülü’nün, uzun yıllar
boyunca inşaat mühendisliği alanına ve
deprem mühendisliği disiplinine yaptığı
değerli katkılar, ülkemizin refahının art-
ması için kendi bilgi ve becerilerini toplu-
mumuzun hizmetine sunması ve birçok
mühendisin yetişmesindeki emekleri
nedeniyle Çankaya Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.
Polat Gülkan’a verilmesi uygun bulundu. 

Eğitimde Başarı Ödülü

2011 yılı “TED Prof. Dr. Rüştü Yüce
Eğitimde Başarı Ödülü”nü LYS MF ala-
nındaki başarısı ile TED Ankara Kole-
ji’nden Özge Berna Gültekin, LYS TM
alanındaki başarısı ile TED Ankara Kole-
ji’nden Anıl Öztürk, LYS TS alanındaki
başarısı ile TED Ankara Koleji’nden Can-
su Kabar ve LYS Yabancı Dil alanındaki
başarısı ile TED Antalya Koleji’nden Ber-
ke Noyan Karagöz almaya hak kazandı.

2011 yılı Prof. Dr. Rüştü Yüce 
Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
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2011-2012 eğitim-öğretim yılında yeni adıyla hizmete giren
TED Ege Koleji, 19.09.2011 Pazartesi günü büyük bir törenle
Aydın İlinde eğitim-öğretime başladı. 

Aydın İli Vali Yardımcısı Sayın Bestami Alkan, Aydın Beledi-
ye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu, Türk Eğitim Derneği Genel
Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneği Yöne-
tim Kurulu üyeleri, veliler, TED Ege Koleji eğitim öğretim ordu-
su ve öğrenciler, açılış töreninde tek yürek olup TED'i yeniden
yapılandırmanın mutluluğunu yaşadılar.

TED Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu, açılış
konuşmasında Türk Eğitim Derneği'ne güvenip destek verdik-
leri için tüm velilere teşekkür etti. Ülkemizin geleceği için yapı-
lacak en değerli yatırımın eğitim olduğu inancıyla kurulduğu
1928 yılından bugüne yaklaşık 47 bin öğrenciye burs vermiş
olan Türk Eğitim Derneği, ciddi ve profesyonel bir yapılanmay-
la okul açtığı illerde eğitimin kalitesini ve rekabet koşullarını art-
tırmaya devam ediyor. 

Aydın’daki meşalemiz yeni adıyla
TED Ege Koleji olarak yanmaya devam ediyor!

2011-2012 Öğretim Yılı
Oryantasyon Seminerleri Gerçekleşti

2011-2012 Öğretim yılı “Türk Eğitim Derneği Okulları
Oryantasyon Seminerleri” 23-24 Ağustos 2011 tarihlerinde, tüm
TED okullarından gelen 205’i yeni toplam 239 öğretmenin katı-
lımıyla, Ankara’da gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğ-
lu’nun açılış konuşması ve ardından  Türk Eğitim Derneği ve
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Ata-
bay’ın eğitimiyle başlayan seminerler, Prof. Dr. Üstün Dökmen
tarafından verilen “Empatik İletişim” eğitimi ile devam etti.

Oryantasyona katılan öğretmenler; Prof. Dr. Kaya Özkuş
tarafından “Öğrenmenin Beyinsel Sistematiği”, Adnan Erbaş
tarafından “Etkili İletişim” ve Dr. Bülent Madi tarafından “Yaratı-
cılık Beynin Neresinde? Çocuk Eğitimle Yaratıcı Olabilir mi?”
konularında eğitimler alma olanağı buldular. 

İngilizce öğretmenlerine Kristina Smith tarafından “Classro-
om Management”, “Active Learning” ve “Lesson Planning”, Aslı
Gilanlıoğlu tarafından “Testing, Assessment & Evaluation”,
Özlem Aydın tarafından  “Teaching Teenagers”, Katherine Pan-
ton tarafından “How to Deal with Multi-level Students”, Deniz
Akkor tarafından “Blogging”; Okul öncesi İngilizce öğretmenle-
rine ise Berna Özgün, Begüm Gürkan, Seden Karadeniz ve
Özge Günel tarafından “Learning English at a very Young Age“
ve “How to Use TEDdy’s Ready” konularında eğitim verilirken,
Almanca öğretmenleri ise Alev Yazıcı tarafından Almanca Dil
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler aldılar.
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Ted Ankara Kolejinde 
İkinci Mezuniyet Heyecanı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
Voleybol Takımı sporcularından 12. sınıf
öğrencisi Damla Çakıroğlu, Yıldız Kızlar
Voleybol Milli Takım Kaptanı olarak Tür-
kiye'ye kazandırdığı Avrupa Şampiyo-
nası'nın ardından Ankara'da oynanan
Dünya Şampiyonası final maçında Çin'i
3-0 yenerek Dünya kupasını ülkemize
hediye etti. 

Şampiyonada baştan sona üstün
performans sergileyerek "En Değerli
Oyuncu" ödülünü, Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç ve FIVB İkinci Başka-
nı Marta Centeno'nun elinden alan
Çakıroğlu "Tarih yazdık, zoru başardık.
Avrupa şampiyonluğunun tesadüf
olmadığını herkese gösterdik" sözleriy-
le duygularını ifade etti.

TED Ankara Koleji'nin ve Türkiye'nin
gururu, Damla Çakıroğlu'nu ve Yıldız
Kızlar Voleybol Milli Takımımızı yürekten
kutluyoruz.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden 2010-2011öğre-
tim yılında Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ve Bilim
İnsanı Yetiştirme Programından mezun olan öğrenciler, 22
Eylül 2011 tarihinde Lise Kısmı Konferans Salonunda yapılan

törenle diploma ve sertifikalarını aldılar. Her iki programdan
mezun olan öğrenciler, LYS'de büyük başarı göstererek bizleri
gururlandırdılar.

Milli Gururumuz Damla Çakıroğlu
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Bünyesinde barındırdığı birçok
branşla  başkenti ve Türkiye’yi başarıy-
la temsil eden TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübü, düzenlediği açılış koktey-
liyle yeni sezona merhaba dedi. 

Sezon açılış kokteyline TED Ankara
Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu
Üyeleri, Türk Eğitim Derneği Genel Baş-
kanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara
Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Sunullah Salırlı ,TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bülent Bağdatlı, Erkek-Bayan Bas-
ketbol, Erkek-Bayan Voleybol takımların
sporcu ve teknik kadroları katıldı. 

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü
Başkanı Önder Bülbüloğlu yaptığı açılış
konuşmasında  şunları ifade etti: “TED
Ankara Koleji, Mustafa Kemal Atatürk’ün
çağdaş bir Türkiye  yaratma hedefinin
eğitimdeki yansımalarından biridir.

Eğitimde daima öncü olan okulu-
muz, sporda da iddiasını ortaya koymuş-
tur. Okullar arası müsabakalarda “Kolej”
takımlarının elde ettiği başarılar, tribünle-
rin heyecanıyla birleşince Kolej basket-
bolu Ankara’da efsane olmuştur. 
TED Ankara Koleji’nden başta basketbol

ve voleybol olmak üzere her branşta
isimleri saymakla bitmeyecek değerler
yetişmiştir. Yetişen bu sporcular, milli
takım seviyesinde sporcu, antrenör,
yönetici ve spor adamı olarak Türk spo-
runa hizmet vermişlerdir. Kolejli olmak bir
ayrıcalık, Kolej ruhunu bir ömür boyu
taşımak ise onurdur.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü
olarak, okulumuzda verilen eğitimin
amacının akademik boyutun ötesinde
sporda, sanatta, sosyal yaşamda başa-
rılı bireyler yetiştirmek olduğunun bilinciy-

le mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasın-
da spor sevgisini yaymak, ahlaklı ve
mücadele gücü üstün sporcular yetiştir-
mek için geçmişte olduğu gibi bugün de
Ankara ve Türk sporuna hizmet vermeye
devam ediyoruz.

Bu sezon da öncelikli hedefimiz
kulüp olarak katıldığımız her branş, lig ve
kategoride TED Ankara Kolejliler adına
yakışır bir şekilde yarışmaktır. Bayan
basketbol ve voleybol takımlarımızın
1.ligde Erkek basketbol ve voleybol
takımlarımızın da 2.ligde, ayrıca Bayan
basketbol takımımız da Eurocup’ta
mücadele edeceği yoğun bir sezon var
önümüzde. Bütün takımlarımızın taşıdık-
ları formayı en iyi şekilde temsil edecek-
lerine inanıyor, yeni sezonda başarılar
diliyorum.” 

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ 
SEZON AÇILIŞINI YAPTI
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1.LİG:

A BAYAN BASKETBOL : 

Takımımız, 2011-2012 sezonunda Türkiye Kadınlar Basket-
bol Ligi’nde ve EuroCup Women’da mücadele edecek. 

22 Ekim’de başlayacak olan Türkiye Kadınlar Basketbol
Ligi’nde takımımızın rakipleri :Galatasaray Medical Park, Fener-
bahçe, Beşiktaş Cola Turka, Tarsus Bld, Panküp Kayseri Şeker,
Botaş, Samsun Basketbol, Mersin Bşb, Ceyhan Bld, İstanbul
Üniversitesi, Antakya Bld. 

Takımımız bu sezon aynı zamanda Eurocup Women’da
mücadele edecek. 31 takımın yer aldığı normal sezonda maç-
lar 2 Kasım'da başlayacak ve 4'er takımdan oluşan 7 ve 3
takımdan oluşan bir grup halinde yapılacak. Gruplarda ilk iki
sırayı alan toplam 16 takım play-off'lara hak kazanacak.

C Grubunda yer alan takımımızın rakipleri ise  Dexia Namur
(Belçika), A.D.Vagos (Portekiz), Nantes Reze(Fransa).

A BAYAN VOLEYBOL: Aroma Bayanlar Voleybol 1.Ligi 13
Ekim’de başlayacak. Takımımızın bu sezon rakipleri ise şu
şekildedir: Fenerbahçe Acıbadem, Vakıfbank Güneş Sigorta
Türk Telekom, Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray Medical Park,

Beşiktaş,  İller Bankası, Nilüfer Bld., MKE Ankaragücü, Ereğli
Bld., Emlak Toki, Yeşilyurt.   

2.LİG:

A ERKEK BASKETBOL : Takımımız, 2011-2012 sezonunda
20 takımın yer aldığı Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele
edecek. 8 Ekim’de başlayan ligde takımımızın rakipleri: İstan-
bul Bşb, Başkent Gençlik, Selçuk Üni, Pamukkale Üni, Vestel,
Maliye Milli Piyango, Akhisar Bld, Genç Telekom, Uşak Üniver-
sitesi Belediyespor, Orman, Best Balıkesir, Gaziantep Bşb,
Final Gençlik, Gelişim Koleji, Darüşşafaka, İstanbulspor, Tenis
Eskrim Dağcılık, Pertevniyal, Tire Belediye.

A ERKEK VOLEYBOL: Takımımız, 2011-2012 sezonunda
Aroma Erkekler Voleybol 2.Lig B Grubunda  mücadele edecek.
Takımımızın grubundaki rakipleri : Melikgazi Bld, Tedaş EDM
Spor, Diyarbakır Bşb, TVF Spor Lisesi, Anadolu Üni, Sungurlu
Spor, CTE Kampus Kültür Gençlik, Düzce Bld, Şahinbey Bld,
Pelenoğlu O.F, İTÜ.

Takımlarımızın maç fikstürlerine www.kolejliler.com adresin-
den ulaşabilirsiniz. 

TAKIMLARIMIZA DESTEK ZAMANI

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, 57 yıllık deneyimini yansıttığı spor okullarıyla, spor
alışkanlığı olmayan çocukları sporla tanıştırırken, çeşitli branşlara da altyapısını güç-
lendiriyor. Geleceğe ışık tutan sporcularını, küçük yaşta spor okullarında seçerek
başarılarına başarı katan kulüp, düzenlediği sporsal ve kültürel faaliyetlerle saygılı,
paylaşımcı, cesur, atak ve neşeli birer “Atatürk Genci” olarak yetişmelerini sağlıyor.

SPOR OKULLARIMIZDA YER ALAN BRANŞLAR

* Basketbol
* Voleybol
* Futbol 
* Tenis 
* Yüzme
* Karate- Do
* Genel Jimnastik

2011-2012 SPOR OKULLARI 8 EKİM’DE BAŞLADI

TED ANKARA KOLEJLİLER
SPOR KULÜBÜ

Söğütözü Cad. No:43 Blok:3 Söğütözü
Tel    : (312) 220 30 35
Fax   : (312) 220 03 66
info@kolejliler.com
www.kolejliler.com
www.twitter.com/tedkolejliler   
www.facebook.com/TEDAnkaraKolejlilerSK



%15ÖZEL LONİKERA
POLİKLİNİĞİ

MİTHATPAŞA CAD.İNAL İŞHANI NO:31/26
KIZILAY/ANKARA

TEL: 0312 433 45 00 

%5ANADOLU SİGORTA-KEMAL
İNAL SİGORTA VE ARACILIK

HİZ.LTD.ŞTİ.

%10me&designers %10BL AND GROUP
İNŞ.TAAH.SAN.TİC.

LTD.ŞTİ.

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

%10 %20
%25

ÇAKIROĞLU YAPI
MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

DENİZ ATLANTA
HOTEL ANKARA

%40EMSEL İNGİLİZ VE BAHÇE
MOBİLYALARI

%20ÖZEL BÜTÜNSEL
SAĞLIK MERKEZİ

Este Lazer Ankara
dönüşüm sonrası Özel

Bütünsel Sağlık Merkezi
olarak değişmiştir.

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

%10

%10

KA ERGUN HALI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%10KAPLAN CERTIFICATED
EDUCATION PROVIDER

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

www.ladymed.net

%10LADY MED

%20MEDLAB AİLE 
DOKTORLUĞU TANI VE 

CHECK-UP MERKEZİ

TAHRAN CAD.NO:5 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 468 54 00 

www.megaresidence.com

OTEL %50
REST. %10

MEGA RESIDENCE HOTEL 

%25

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

%20ŞAFAK PERDE ÇEYİZ
EV TEKSTİL

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

www.emsel.com

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

www.mtydizayn.com
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DEMİRHENDEK CAD.NO:48/1-2 SİTELER/ANKARA
TEL: 0312 353 55 88

www.blandgorup.com.tr

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

İRAN CAD.N0:13/13 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 467 19 54
www.medlab.com.tr

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

www.butunselsaglik.com

%10ALÝYE- 
ALINEWEDDING

ELMAS 
UÇLARDA % 3 
EKİPMAN % 5

ARMADOR 
DANIŞMANLIK
MAK.LTD.ŞTİ.

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

%10CAFE
KAHVE

Temmuz ve Ağustos 

Aylarında %10

Diğer Aylar %15 

ÇEŞME LADİN OTEL

%15E-LAB TIBBI TAHLİL 
LABORATUVARI A.Ş.

% 15 İŞÇİLİK
%7 PARÇA

%7 YAĞ 

ESKİHİSAR SATIŞ
VE SERVİS A.Ş.

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

%10FONDİ COLOR FOTOĞRAF
VE VİDEO SERVİSİ

%10HOTEL İÇKALE

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

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

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

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

TEL: 0312 328 99 77

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

www.elab.com.tr

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

%20

%10-15MEDYA SANAT
GALERİSİ

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

%40DR.MELTEM ÖZEN
MYLAB TANI MERKEZİ

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

%40

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

www.mylab.com.tr

%10

%5
7 RENK SİGORTA

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

%20ANADOLU 
MARKA-PATENT

ANIT CAD.ŞAFAT APT.NO:8/13 TANDOĞAN/ANKARA
TEL: 0312 212 73 20

www.anadolupatent.com

% 5-10
CAN STEA

SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.

RABİNDRANATH TAGORE CAD. (4.CAD) NO:17/3 
YILDIZ ÇANKAYA/ANKARA TEL: 0312 439 65 06

www.canstea.com.tr

Peşin Ödemelerde

%30DENK TASARIM
REK.ORG.KIR.LTD.ŞTİ.

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

%15KIRMIZI ROUGE
RESTORAN

ARCADIUM AVM TERAS KATI ÇAYYOLU/ANKARA
TEL: 0312 241 66 67

www.kirmizirouge.com

ATATURK BULVARI NO:125 KAT:2 KIZILAY/ANKARA
TEL: 0312 417 23 82 

www.kaplan-turkey.com

STD SNG ODA BB 100TL, STD DBL
ODA BB 140TL, STD TRP ODA BB

170TL, CRN SNG ODA BB 80TL, CRN
DBL ODA BB 110TL FİYATLAR

ÜZERİNDEN %30

NECATİBEY CAD.NO:28 
KIZILAY/ANKARA

TEL: 0312 232 58 00
www.otelatlanta.com

KAPI FİYATI 

ÜZERİNDEN

PETEK SİTESİ KARŞISI 
DALYANKÖY ÇEŞME/İZMİR

TEL: 0232 724 83 27 
www.ladinotel.com.tr

MOE by BEYAZ
BUTİK

MTY DİZAYN-AKRİLİK 
TEZGAH

LA VIE ESTETİK LAZER
GÜZELLİK MERKEZİ

GEN-ART KADIN SAĞLIĞI TÜP
BEBEK VE ÜREME 

BİYOTEKNOLOJİMERKEZİ

ÖZEL ARTE HEKİMKÖY
TIP MERKEZİ

KENNEDY CAD.NO:28/47 KAVAKLIDERE/ANKARA
0312 427 67 32 - 0312 427 38 06

www.danismaniniz.com

%10ÖZ-TUĞ SİGORTA ARACILIK
HİZ.LTD.ŞTİ.

kolejliler EKİM 2011

78

İLKBAHAR MAH. 596.SOK.
NO:55/A YILDIZ/ANKARA
TEL: 0312 490 13 15-16
FAKS:0312 490 99 22

www.7renksigorta.cominfo@7renksigorta.com
PEŞİN FİYATINA 6-7 TAKSİT

ÇANKAYA CAD.NO:2/2 ÇANKAYA/ANKARA
Tel: 0312 438 93 42 - 0312 438 93 64 www.loniceraklinik.com

ozellonicera@gmail.com TEL: 0312 441 43 73 

Adres : Filistin Cad. Kader Sok. No: 4/5 GOP - ANKARA
Te: 0312 467 55 67 e-posta :info@meanddesigners.com

web : www.meanddesigners.com

CİVAŞ KLİNİK MARMARA-MED 
SAĞLIK ESTETİK 

ANKARA FİLİSTİN CAD.NO:9/7 
GOP/ANKARA Tel: 0312 466 79 14 - 466 79 14

www.gelinlikankara.info  ankara@moebybeyazbutik.com



%20PRIMER SAĞLIK
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

%25SPICE HOTEL

%40YENİ OTEL

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

%30

i n d i r i m l i  
k u r u l u ş l a r

İSKELE MEVKİİ BELEK/ANTALYA
TEL: 0242 715 35 35

www.spice.com.trBAYINDIR 1 SOK.NO:27/36 KIZILAY/ANKARA

%8SOLOMUSIC ANKARA GİTAR VE 
AKSESUARLARI

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

Simon Bolirar Cad. No:32 06650 1-2 
Yldız-Ankara

0312 441 56 00 www.parkhotel.web.tr

%40

%10İKSİR RESORT TOWN 

MUAYENE % 20,
TETKİT % 30

% 25, 2 DERS
ÜCRETSİZ

İŞÇİLİK %15 
YEDEK 

PARÇA %10

%25

SNG 90 TL, DBL 130 TL, 
TRP 170 TL,SUIT 200 TL,

AİLE ODASI 200 
(KDV DAHİL)

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

ÖZEL İLGİ LABORATUARLAR
GRUBU VE TANI MERKEZİ

ROYAL ANKA HOTEL

SUNA KORAT MÜZİK
VE GÜZEL SANATLAR

AKADEMİSİ

TEKOTO

ABAY KUNANBAY CAD.NO:6/B
KAVAKLIDERE/ANKARA

TEL: 0312 426 46 52

%10YEŞİMTEKS LTD.ŞTİ.

GMK BULVARI NO:96 MALTEPE/ANKARA
TEL: 0312 232 33 13

www.royalankaotel.com

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

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

www.tekoto.com

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

TUNUS CAD.NO:28 
KAVAKLIDERE/ANKARA

TEL: 0312 416 70 00
www.dunyagoz.com

MERKEZ: BİLKENT ANKUVA AVM (REAL
YANI) 2.KAT NO:63 BİLKENT/ANK. ŞUBE: 

TUNALI HİLMİ CAD.KUĞULU PASAJI 
NO:18/70 K. DERE/ANK.

TEL: 0312 266 00 19 - 426 73 45
www.erinmez.com.tr

ERİNMEZ MÜCEVHERAT 

%10

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

%20FLEET CAR RENTAL & 
LIMOUSINE SERVICES

SİMON BOLİVAR CAD.ABİDİNDAVER
SOK.NO:41/B YILDIZ/ANKARA

TEL: 0312 439 09 52 %30
HARUN ŞAHİN MEN 

HAIRDESIGN
(SATIŞ ÜRÜNLERİ 

HARİÇ)

ARI SAN.SİTESİ 1472.SOK. NO:99
İVOGSAN/OSTİM/ANKARA

TEL: 0312 394 07 74
www.kallimakina.com.tr

%5KALLİ MAKİNA MADENCİLİK
TUR.İNŞ.GIDA İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

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

www.iksirresorttown.com

%50BEST OTEL TURİZM A.Ş.

MUAYENE,TETKİK,GENEL
AMELİYATLAR %15 

LAZER AMELİYAT %10

ALTIN, PIRLANTA VE 
GÜMÜŞ TAKI 

ÇEŞİTLERİNDE 
%10

HOTEL ETAP MOLA

İZMİR CAD. NO:27 KIZILAY-ANKARA 
TEL: 0312 424 18 18 

www.hoteletapmola.com.tr

AFİŞ FİYATLARI
ÜZERİNDEN

YEŞİLYURT KÖYÜ KAZ DAĞLARI
ÇANAKKALE

TEL: 0266 286 752 51 50
www.stalu.com.tr

%25STALU BOUTIQUE HOTEL

BÜYÜKHANLI 
PARK HOTEL

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

İNTEGRA TIBBI 
GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar  indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluşlar indirimli kuruluşlar

EKİM2011 kolejliler

ATATURK BULVARI NO:195 
KAVAKLIDERE/ANKARA

TEL: 0312 467 08 80 0312 468 11 22 
www.besthotel.com.tr

ALİ OSMAN ÇETİNER CAD.NO:11 
KUMLUK PLAJI DATÇA/MUĞLA 

TEL: 0252 712 48 00
www.otelfora.com

ALACAATLI CAD.TERRA SİTESİ NO:1 ÇAYYOLU/ANKARA
Tel: 0312 238 19 01 www.winehouse-ankara.com

emre@winehouse-ankara.com  ecanbulat@gmail.com

%10FORA APART OTEL-DATÇA

ROZE BY WINEHOUSE
RESTAURANT & BAR



Kemal VURANOK

Emekli İlköğretim Okulu öğretmenlerimizden
Matematik Öğretmeni Sayın Kemal Vuranok
vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdik-
lerine başsağlığı dileriz. 

Tevfik Necip TÜREGÜN’46

1946 yılı mezunlarımızdan Sayın Tevfik
Necip Türegün vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Y. Engin TÜRKMENOĞLU’66

1966 yılı mezunlarımızdan Sayın Y. Engin
Türkmenoğlu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan
rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Mehmet Mazhar DEMİRALP’69

1969 yılı mezunlarımızdan Sayın Mehmet
Mazhar Demiralp vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

İsmail Deniz DURU’69

1969 yılı mezunlarımızdan Sayın İsmail
Deniz Duru vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan
rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Faruk ALPARSLAN’71

1971 yılı mezunlarımızdan Sayın Faruk
Alparslan vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rah-
met, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Adnan USLUSOY’73

1973 yılı mezunlarımızdan Sayın Adnan
Uslusoy vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rah-
met, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Nilgün ÇAKINOĞLU PAYLAŞ’78

1978 yılı mezunlarımızdan Sayın Nilgün
Çakınoğlu Paylaş vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Ali GÜVEN’78

1978 yılı mezunlarımızdan Sayın Ali Güven
vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sev-
diklerine başsağlığı dileriz. 

Ülkü ÖZ’83

1983 yılı mezunlarımızdan, 1983 yılında
dünya ikincisi olan lise kız basketbol takımının
kaptanı Sayın Ülkü Öz  vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Murat ÖZKAN’83

1983 yılı mezunlarımızdan Sayın Murat
Özkan vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet,
sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Meltem TARGUTAY’86

1986 yılı mezunlarımızdan Sayın Meltem Tar-
gutay vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet,
sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

Özgür ŞENOCAK’03

2003 yılı mezunlarımızdan Sayın Özgür
Şenocak vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rah-
met, sevdiklerine başsağlığı dileriz. 

KAYBETTİKLERİMİZ
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